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ب

اإلهداء ذ
 إىل يٍ حخٌق عْناُ نسؤّاهً ،حخشٌَّف َفسِ نشفاعخو ...زسٌننا ًحبْبنا حمًد .
 إىل يٍ أحبَّ ًطين انغايل فهسطنيً ،لدو َفسو ًزًحو فداءً نو ...انشيداء ًاألسسٍ.
 إىل يٍ أَاز طسّك انعهٌو انشسعْت أيايِ ...أساحرحِ األجالء يف كهْت انشسّعت ًلسى
اندزاساث اإلساليْت بكهْت انرتبْت يف جايعيت انشاخمت ،جايعت األشىس بغصة.
 إىل يٍ أسأل اهلل انعظْى أٌ ّبازن يف عًسّيًاً ...اندَُّ احلبْبني.
 إىل يٍ شازكين احلْاة جبيدىا حخَ ذلج حهٌىا ًَسْج يُسَّىا ...شًجِ انعصّص.
 إىل لسة عْين ًفهراث كبدُ ...أبنائِ شادُ ًشادٌ ًأمحد ًٌَز.
 إىل كم يٍ ساَدَِ ًدعًين حخَ حممجُ يا أصبٌ إنْو ...إخٌحِ ًأخٌاحِ ًشيالئِ
ًعائهيت انكسميت.
ذ
إىلذهؤالءذمجوعاًذأهديذمثرةذجهديذاملتواضع .ذ
ذ

ت

ذ
قال تعالى :ﱡ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ(.)1

ذ

الحمد هلل حمداً كثي اًر أن وفقني ألكون من حممة العمم الشرعي ،وأعانني بفضمو وكرمو عمى إتمام ىذا

البحث المتواضع.

ثم كل الشكر والتقدير لمن شرفت بتفضمو اإلشراف عمى رسالتي أستاذي الكريم ومعممي الفاضل:

األستاذ الدكتور /مازن مصباح صباح ،الذي تكبد معي عناء البحث إشرافاً ،وتوجيياً ،فكان سخياً في تقديم

العون والنصح لي ،وكان لسعة صدره وعظيم إرشاداتو األثر الطيب في تذليل ما صعب ،وتقويم ما اعوج،

فجزاه اهلل عني خير الجزاء.

كما وأتقدم بجزيل الشكر واالمتنان ألستاذي الكريمين:
األستاذ الدكتور الفاضل /محمد مصطفى نجم.
والدكتور الفاضل /زياد ابراىيم مقداد.
عمى تفضميما بقبول مناقشة رسالتي ،واثرائيا بعمميما الغزير ،وتنقيح ما فييا من زلل وتقصير.
والشكر موصول إلى الصرح العممي الشامخ ،جامعتي جامعة األزىر-غزة ،وأخص بالذكر كمية الشريعة،
وقسم الد ارسات اإلسالمية في كمية التربية ،ومن فييما من أساتذة أجالء ،ميدوا طريق العمم الشرعي أمامي،

فعظيم االمتنان وفائق العرفان ليم.

وال أنسى في ىذا المقام شكر كل من أسدى إلي معروفاً ،بتوجيو أو نصيحة أو مساعدة أو دعوة في

ظير غيب ،فجزى اهلل الجميع خير الجزاء.
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ث

ملخصذالردالة ذ
يتناول ىذا البحث موضوعاً حيوياً ،يالمس واقع الحياة الزوجية ،حيث ييدف إلى بيان أسباب سقوط

حقوق الزوجة الواجبة ليا بمقتضى عقد الزواج الصحيح ،وقد جاء مكوناً من :مقدمة ،وتمييد ،وثالثة فصول،

وخاتمة.

أما المقدمة :فقد بينت فييا أىمية الموضوع ،وأىداف الدراسة ،وطبيعة البحث ،والدراسات السابقة،
ومنيج الباحثة.
وأما الفصل التمييدي :فيو تعريف بمصطمحات البحث ،ويشتمل عمى ثالثة مباحث ،تناولت في
المبحث األول مفيوم الزواج ومشروعيتو ،وفي المبحث الثاني مفيوم الحق وتقسيماتو ،وفي المبحث الثالث

تعريف المسقطات واأللفاظ ذات الصمة.

وأما الفصل األول :وىو بعنوان (مسقطات المير) فيشتمل عمى مبحثين ،تناولت في المبحث األول حقيقة
المير وأثبت حق الزوجة فيو ،وفي المبحث الثاني عرضت ما يسقط نصف المير ،وما يسقطو كامالً ،وأثر

مقتل أحد الزوجين عمى سقوطو.

وأما الفصل الثاني :وىو بعنوان (مسقطات النفقة) فيشتمل عمى ستة مباحث ،تناولت في المبحث األول
تعريف النفقة ومشروعيتيا ،وفي المبحث الثاني ذكرت أثر مضي الزمان من غير إنفاق عمى سقوطيا ،وفي

المبحث الثالث عرفت النشوز ،وذكرت حكمو ،ثم بينت أثره عمى سقوط النفقة ،ذاكرةً حاالت النشوز المسقط
لمنفقة ،وفي المبحث الرابع عرضت حكم النفقة عند تعذر االستمتاع بالزوجة بسبب سفرىا أو مرضيا أو
صغرىا أو حبسيا ،وفي المبحث الخامس تناولت سقوط النفقة باإلبراء واليبة ،وحكميا عند إعسار الزوج،
وفي المبحث السادس بينت حكم سقوط النفقة عند انتياء الزوجية بالطالق أو الموت أو الردة.

وأما الفصل الثالث :وىو بعنوان (مسقطات الحضانة والرضاع والقسم) فيشتمل عمى ثالثة مباحث ،في
المبحث األول أثبت حق الزوجة في الحضانة ،ثم عرضت مسقطات ىذا الحق ،وفي المبحث الثاني بينت أن
الرضاعة حق لألم وصغيرىا ،ثم عرضت حكم إسقاط األم حقيا في الرضاعة ،وفي المبحث الثالث تناولت

مفيوم القسم بين الزوجات ومشروعيتو ،ثم عرضت مسقطات حق الزوجة في القسم ،وفي نياية البحث كانت
الخاتمة ،واشتممت عمى أىم النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا من خالل البحث.


ج

Abstract
This thesis explores a vital subject that touches the marital life; delineating the
reasons for which wife's rights are dropped pursuant to a correct marriage contract.
The thesis includes three sections: an introduction, a preface, three chapters, and
the conclusion.
The introduction states the importance of the study; its goals, previous studies, and
methodology. The preface presents definitions of the terminology; it consists of
three main parts. The first discusses marriage conception and legitimacy, the
second discusses the definition of right and its divisions, and the third part
discusses the causes that drop the wife's rights and relevant terms.
The first chapter, Dowry Right Relinquishers, contains two sections; the first
clarifies the true meaning of dowry as a right of the wife. The second section
presents the reasons that relinquish half of or all the dowry and the effect of the
death of any of the couple on its relinquishment.
The second chapter, Alimony Right Relinquishers, consists of five sections: The
first section defines the alimony; its legitimacy in thesharia, and the effect of time
lapse without alimony on its dropping as a right for the divorced. The second
section defines the disobedience; its rule in the Islamic law and its effect on
dropping the right of alimony, mentioning the cases of relinquishing alimony. The
third section states the provision of the right of alimony in the Islamic law when it
is impossible to consummate marriage because of wife's illness, travel, underage,
or detention. The fourth section discusses the reasons of alimony ceasing by
acquittance , endowment, or husband's insolvency. The fifth section discusses the
judgment of ceasing the alimony when marriage ends with divorce, death, or
apostasy.
The third chapter, Relinquishers of Custody and Breast-feeding Right,
consists of three sections. The first section proves the wife's right to custody and
states the relinquishers of this right. The second section affirms breast-feeding as a
right of the wife and her child. Then, I state the scope of dropping the wife's right
to breast-feeding. The third section states the concept of proprieties of wives and
its legitimacy and the relinquishers of this right. Finally, the end of this thesis
presents the results and recommendations.
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الحمد هلل رب العالمين ،إياه نعبد وبو نستعين ،ناصر الموحدين الصالحين ،ومذل الطاغين المستكبرين،

والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين ،سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين ،وبعد:

فقد جاءت الشريعة اإلسالمية الغراء لرفع الظمم واالضطياد الذي كان واقعاً عمى المرأة في الجاىمية،

حيث حفظ اإلسالم ليا حقوقيا التي سمبت منيا ،وساواىا مع الرجل في العديد من التكاليف ،فإن ىي أحسنت
وأطاعت كان ليا األجر والثواب ،وان أساءت وعصت استحقت اإلثم والعقاب ،قال تعالى :ﱡ ﱷ ﱸ
ﲂ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲃ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲈ ﲉ ﱠ(.)2
ولقد كرم اإلسالم المرأة أماً وبنتاً وزوجة ،أما الزوجة فعدىا شريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة،
وسكناً ومصد اًر لممودة والرحمة ،قال تعالى :ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲆ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ(.)3
ﲇ
ﲂﲃﲄﲅ

والزواج عالقة تكاممية بين الرجل والمرأة ،حدد فييا اإلسالم ما لكل منيما من حقوق ،وما عميو من

واجبات ،مع امتيازات خاصة لممرأة تقدي اًر ليا ولمكانتيا اإلنسانية العظيمة ،فقد أعفاىا من تكاليف الزواج

المادية ،وجعل ىذا العبء كامالً عمى الزوج ،ومنعو من المساس بأموال زوجتو وممتمكاتيا الشخصية ،فال
يحق لو المطالبة بشيء منيا.

ولم يقف اإلسالم عند تحديد الحقوق المادية لمزوجة ،بل أوجب ليا حقوقاً معنوية تضمن استمرار الحياة

الزوجية واستقرارىا ،كحق الحضانة ،والقسم عند تعدد الزوجات.

وألن اإلسالم وضع قواعد تنظيمية لجميع شؤون الحياة بما يحقق مصالح العباد ويد أر عنيم المفاسد ،فقد

حدد األسباب التي تسقط بيا حقوق الزوجة سواء أكانت الحقوق مادية أم معنوية ،حتى ال يترك الباب مفتوحاً

أمام ذوي األىواء إلسقاط ما أوجبو اإلسالم ليا ،فمذلك تركز عممي في ىذا البحث عمى جمع أسباب سقوط
الحقوق الواجبة لمزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح ،ثم وضعتيا تحت عنوان (مسقطات حقوق الزوجة في
الفقو اإلسالمي).
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أهموةذاملوضوعذودببذاختوارهذ :ذ
 -1إبراز الصورة الحقيقية لإلسالم ،ورغبتو في الحفاظ عمى حقوق الزوجة ،من خالل تشريع أحكام
تضمن ليا تمك الحقوق.

 -2بيان عدالة اإلسالم وحرصو عمى عدم إسقاط الحقوق التي أوجبيا لمزوجة ،إال في حاالت محددة.

 -3الحاجة إلى جمع مسقطات حقوق الزوجة؛ لتكون الزوجة بذلك عمى دراية ومعرفة بيا؛ ألن الجيل
بيا قد يكون سبباً في وقوع الظمم عمييا.

 -4يعد ىذا الموضوع حيوياً ،حيث يتعمق بواقع الحياة الزوجية ،لذلك كان ال بد من بيان الحكم فيو.
 -5إثراء المكتبة اإلسالمية ،ووضع لبنة في صرح البناء اإلسالمي العظيم.

أهدافذالدرادة :ذ
 -1إبراز عدالة اإلسالم ورحمتو ،وحرصو عمى استمرار الحياة بين الزوجين واستقرارىا ،من خالل تشريع
جممة من الحقوق المترتبة عمى عقد الزواج.

 -2تسميط الضوء عمى الحقوق المادية لمزوجة ،مع بيان أحكاميا ،وحاالت سقوطيا.

 -3كشف النقاب عن األسباب التي تسقط بيا بعض الحقوق المعنوية لمزوجة ،كالحضانة والرضاعة
والقسم بين الزوجات.

طبوعةذالبحث :ذ
دراسة نظرية تأصيمية عممية مقارنة ،تتمثل في عرض الحقوق المالية والمعنوية لمزوجة ،ومسقطات تمك
الحقوق ،مع بيان مواطن االتفاق واالختالف بين الفقياء ،وادراج أدلتيم ومناقشاتيا إن وجدت ،وبيان سبب
الخالف في المسائل المختمف فييا ما أمكن ،ومن ثم التوصل إلى الرأي الراجح.

الدراداتذالدابقة :ذ
مما ال شك فيو أن العديد من العمماء والباحثين تناول موضوع حقوق الزوجة بالبحث والدراسة ،وقد جاءت

مسقطات تمك الحقوق متفرقة في ثنايا كتبيم أو بحوثيم ،إال أنني بعد البحث والمطالعة والرجوع إلى
المكتبات ،وقسم الرسـائل العمميـة ،وسؤال المختصين لم أعثر –حسب عممي واطالعي -عمـى بحث مستقل

يجمع شتات الموضوع ،ومن تمك الدراسات التي وقفت عمييا:
 دراسة فقيية تأصيمية بعنوان( :حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنيا) لمدكتور /محمد يعقوب محمدالدىموي ،الناشر :دار الفضيمة ،الطبعة األولى1422 ،ى ـ 2002 -م.

د

عرضت الدراسة الحقوق الزوجية لممرأة من حيث ثبوتيا والتنازل عنيا ،وأبرزت القواعد واألصول التي
بنيت عمييا ،والضوابط الشرعية لمتنازل عن الحقوق التي يمكن التنازل عنيا ،وقد اتفقت الدراسة مع ىذا

البحث ،في اآلتي:

 تعريف الحق ،وتقسيماتو.
 عرض الحق ومشروعيتو؛ كحق المير والنفقة والقسم بين الزوجات.

 بيان أقوال المذاىب في حكم إسقاط الزوجة ميرىا باإلبراء واليبة ،واسقاط نفقتيا الماضية والمستقبمة،
واسقاط حقيا في القسم باليبة.

 رسالة ماجستير بعنوان( :حقـوق الزوجـة الماليـة في الفقو اإلسالمي مقارنة بقانون األحوال الشخصيةالفمسطيني) لمباحث /عاطف مصطفى البراوي التتر ،الجامعة اإلسالمية بغزة1427 ،ىـ 2006 -م.

واتفقت الرسالة مع ىذا البحث في ذكر تعريف الحق وتقسيماتو ،وعرض مفيوم كل من المير والنفقة
والرضاعة ،واثبات مشروعيتيا.
 رسالة ماجستير بعنوان (حق الزوجة المالي الثابت بالزواج وانتيائو) لمباحثة /ىالة محمد لبد ،الجامعةاإلسالمية بغزة1428 ،ىـ 2007 -م.

واتفقت الرسالة مع ىذا البحث في ذكر تعريف الحق وتقسيماتو ،وعرض بعض المسائل المتعمقة بسقوط
المير ،ونفقة كل من المطمقة والمتوفى عنيا زوجيا وسكناىما.
 بحث بعنوان( :مسقطات النفقة الزوجية) لمدكتور /حسين أحمد عبد الغني سمرة ،اقتصر فيو عمىمسقطات النفقة ،والبحث منشور عمى الموقع اإللكتروني :مركز الوفاق اإلنمائي لمدراسات والبحوث
والتدريب. http://wefaqdev.net/st_ch491.html ،
 والمالحظ أن ما وقفت عميو من دراسات لم يجمع شتات موضوع مسقطات حقوق الزوجة ،فأحببت
في ىذه الدراسة جمع جوانب الموضوع المختمفة ،ومسائمو المتناثرة ،وعرض أقوال المذاىب في

حكميا؛ لتيسير الوقوف عمييا.

منهجذالباحثة :ذ
اتبعت في ىذا البحث المـنيج االسـتقرائي التحميمي الوصفي ،عن طريق:
 -1تتب ع وجمع المعمومات من مصادرىا األصمية من كتب الفقو اإلسالمي ،والكتب والمجالت الحديثة،

والدراسات والبحوث المعاصرة في ىذا الصدد ،مع التزام الدقة في العزو والتوثيق بما تقتضيو األمانة

العممية.

ذ

 -2استبعاد مسائل الرق ،وكل ما ال تعمق لو بالواقع من البحث ،لعدم الجدوى.
 -3عرض المسائل الفقيية عمى النحو اآلتي:
 تحرير محل النزاع.

 ذكر مذاىب الفقياء في المسألة ،مع االقتصار عمى المذاىب الفقيية األربعة( :الحنفي ،المالكي،
الشافعي ،الحنبمي) ،وترتيبيا في القول الواحد ترتيباً زمنياً.

 توضيح سبب الخالف ما أمكن.
 عرض أدلتيم مع توجيييا.

 عرض ما ورد عمى أدلة المذاىب من مناقشات وردود ،فإذا لم أقف عمييا في كتبيم ،أجتيد في
مناقشة األدلة ما استطعت إلى ذلك سبيالً.

 ذكر ما رجح لدي في كل مسألة ،بعد الموازنة بين األدلة ،مع بيان مسوغات الترجيح.
 -4بيان وجو الداللة من النصوص بالرجوع إلى كتب الفقياء ،فإن وجد تم التوثيق ،وان لم يوجد أقوم
ببيانو.

 -5التعريف بالمصطمحات العممية الواردة في البحث ،وشرح األلفاظ التي تحتاج إلى بيان.
 -6ضبط األحاديث النبوية ،واآلثار ،والتعريفات المغوية ،بالشكل.

 -7نقل اآليات القرآنية بالرسم العثماني ،مع عزوىا إلى سورىا ،وذكر رقم اآلية.
 -8تخريج األحاديث النبوية واآلثار من مظانيا ،مع االكتفاء بالتخريج من مرجع واحد ،وبيان درجة
الحديث من حيث الصحة والضعف إذا كان في غير الصحيحين ،أما اآلثار فيتم ذكر حكم أىل

الحديث عمييا إن وجد.

 -9في التوثيق يتم ذكر ما اشتير من اسم المؤلف ،ثم اسم الكتاب مختص اًر ،ثم رقم الجزء  -إذا تعددت
األجزاء -ثم رقم الصفحة ،ويتم ذكر باقي المعمومات عن الكتاب في قائمة المصادر والمراجع.

 -10وضع فيارس عممية في نياية البحث تسييالً عمى القارئ في الرجوع إلى المعمومـة ،وىي فيرس
اآليات القرآنية ،وفيرس األحاديـث واآلثار ،وفيرس المراجع والمصادر ،وفيرس الموضوعات.

 -11ترتيب المراجع ترتيباً ىجائياً عمى الحرف األول مما اشتير من اسـم المؤلف ،مسقطةً اعتبار األلف
والالم ،ذاكرةً اسم المرجع ومؤلفو كامالً ،ودار النشر والتوزيع ،ورقم الطبعة وسنة النشر إذا وجد.
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المبحث األول
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المطمب األول
تعريف الزواج لغة واصطالحاً
الزواج لغ ًة:
زوجو إليو :قَ َرَنوُ .وفي التنزيؿ :ﲗ ﲘ ﲙﱠ( ,)1أي :قرناىـ(.)2
زوج
َ
الشيء بالشيء ,و ّ
يقاؿّ :
و(الزْوج) ضد الفرد ,وكؿ واحد منيما ُيسمى زوجاً أيضاً .يقاؿ :لبلثنيف ىما زوجاف,
واألزواج  :القرناء(.)3
ّ

() 4
وزْو ُج الرُجؿ :امرأتُو ,قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
وىما زوج  ،وزو ُج المرأةَ :ب ْعمُياَ ,

()5
زوجتُو(.)6
ﲩﱠ  ,ويقاؿ أيضاً :ىي َ

نخمص مما سبؽ إلى أف الزواج في المغة يدؿ عمى االقتراف واالرتباط.

الزواج اصطالحاً:
تنوعت نظرة الفقياء القدامى والمحدثيف إلى عقد الزواج ,وبناء عميو اختمفت تعريفاتيـ اختبلؼ تنوع ال
اختبلؼ تضاد ,وسأقوـ فيما يمي بإيراد التعريؼ عند الفقياء القدامى والمحدثيف.
أولً -تعريف القدامى
"عقد و ِ
ضع لتممؾ المتعة باألنثى قصداً"(.)7
 -عرفو الحنفية أنوُ ٌ :

 وعرفو المالكية أنو " :عق ٌد عمى مجرد متعة التمذذ بآدمية غير موج ٍب قيمتيا ببيِّن ٍة قَْبمو غير عالٍِـ ِعاق ُده
ُ
ُ
حرمتيا إف حرميا الكتاب عمى المشيور ,أو اإلجماع عمى اآلخر"(.)8
 وعرفو الشافعية أنو " :عقد يتضمف إباحة ٍتزويج أو ترجمتو "(.)9
إنكاح أو
وطء بمفظ
ٍ
ٍ

( )1سورة الدخاف :آية (.(54
) )2ابف منظور :لساف العرب (.)293/2

( )3الفيروزآبادي :القاموس المحيط (ص.)192
( )4الرازي :مختار الصحاح (ص.)138
( )5سورة البقرة :آية (.)35
( )6الجوىري :الصحاح (.)320/1
( )7ابف اليماـ :فتح القدير ( ,)186/3انظر أيضاً :البابرتي :العناية ( ,)187/3شيخي زاده :مجمع األنير ( ,)316/1ابف
عابديف  :رد المحتار (.)3/3

( )8الحطاب :مواىب الجميؿ( ,)403/3عميش :منح الجميؿ( ,)254/3انظر أيضاً :الصاوي :حاشية الصاوي(.)332/2

( )9األنصاري :أسنى المطالب( ,)98/3الشربيني :مغني المحتاج( ,)200/4قميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة(.)207/3
3

تزويج أو ترجمتو "(.)1
نكاح أو
ٍ
عقد يعتبر فيو لفظ ٍ
 وعرفو الحنابمة أنو " :عقد التزويج :أي ٌبالنظر في تعريفات المذاىب الفقيية األربعة لعقد الزواج ,نجدىا متفقة في المعنى ,واف تباينت القيود
واأللفاظ ,فجميعيا تدور حوؿ مفيوـ واحد ال خبلؼ فيو ,وىو أنو عقد لحؿ استمتاع كؿ مف الزوجيف باآلخر

عمى الوجو المشروع ,فقد نظروا إلى قصد المتعة وىي الغاية التي إف امتنعت ترتب عمييا أحكاـ تتعمؽ بفسخ

العقد وانتياؤه.

ثانياً -تعريف المحدثين
عرف الشيخ محمد بن صالح العثيمين الزواج ،بأنو" :عقد بيف رجؿ وامرأة ,يقصد بو استمتاع كؿ منيما

باآلخر ,وتكويف أسرة صالحة ومجتمع سميـ"(.)2

وعرفو اإلمام محمد أبو زىرة ,فقاؿ" :عقد يفيد حؿ ِ
العشرة بيف الرجؿ والمرأة ,وتعاونيما ,ويحدد ما

لكمييما مف الحقوؽ وما عميو مف الواجبات"(.)3

وبالنظر في تعريفات المحدثيف لمزواج ,نمحظ أنيـ لـ يقصروه في مقصوده عمى مجرد االستمتاع ,بؿ

اىتموا باآلثار المترتبة عميو مف حسف العشرة ,والتعاوف ,وتبادؿ الحقوؽ والواجبات ,وتكويف أسرة صالحة

ومجتمع سميـ ,أما القدامى فقد التفتوا في تعريفاتيـ إلى الجانب المادي في الزواج ,وىو امتبلؾ المتعة عمى
الوجو المشروع ,مما يحقؽ الغرض األصمي منو ,وىو العفة وصوف النفس عف الوقوع في الرذيمة واالنحراؼ.
التعريف المختار:
إ ف لعقد الزواج في نظر الشارع الحكيـ مقاصد شتى لـ تكشؼ عنيا تعريفات القدامى؛ كالتناسؿ بغرض

إعمار الكوف ,وتحقيؽ التعاوف والتآلؼ بيف الزوجيف ,وبناء األسرة الصالحة ,وايجاد المجتمع السميـ ,وقد

كشفت تعريفات المحدثيف عف تمؾ المقاصد السامية ,ولـ تقصره عمى مجرد قضاء الوطر ,قال تعالى:
ﲆﲈﲉ
ﲇ
ﭐﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ

ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ( ,)4إال أنني ومع ذلؾ أختار مف تعريفات القدامى تعريؼ الحنفية؛ ألنو
أبرز مراعاة الشارع الحكيـ لما ُجبؿ عميو اإلنساف مف قضاء الشيوة ,ونيؿ االستمتاع ,فأوضح التعريؼ أف
الزواج ُشرع مطمباً فطرياً ,ليستمتع اإلنساف بالمباح ,كما أنو تعريؼ جامع مانع ,فقد ّبيف حقيقة عقد الزواج
مف حيث كونو ِمف وضع الشارع الحكيـ ,كما وضح المقصود منو بجبلء ,وىو ممؾ المنفعة وليس ممؾ
العيف.
( )1البيوتي :كشاؼ القناع ( ,)5/5انظر أيضاً :ابف قدامة :المغني ( ,)3/7البيوتي :الروض المربع (ص.)508
( )2ابف عثيميف :الزواج (ص.)12

( )3أبو زىرة :األحواؿ الشخصية (ص.)17
( )4سورة الروـ :آية (.)21
4

شرح التعريف:
(عقد) :لفظ يشمؿ كؿ عقد يربط اإليجاب بالقبوؿ  ,نكاحاً كاف أو غيره(.)1
(وضع) :أي مف وضع الشارع الحكيـ ,ال وضع المتعاقديف لو(.)2
(لتممك) :ممؾ منفعة وليس ممؾ عيف ,فالمقصود بالممؾ ىنا :االختصاص ,أي :اختصاص الزوج بمنافع

بضعيا وسائر أعضائيا استمتاعاً(.)3

(المتعة) :ممؾ المتعة أي حؿ االستمتاع ,واالنتفاع ,والوطء عمى الوجو المأذوف فيو شرعاً( ,)4وىو قيد

خرج بو كؿ عقد ال يراد بو ذلؾ ,كعقد البيع واإلجارة وغيرىما مف العقود.

(باألنثى) :قيد خرج بو الذكر والخنثى المشكؿ لجواز ذكورتو ,فالعقد عمييما ال يفيد ممؾ االستمتاع لعدـ

الحؿ(.)5

(قصداً) :احت ار اًز عف عقد تممؾ المتعة ضمناً ,كشراء األمة لمتسري(.)6

( )1انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)94/2ابف نجيـ :البحر الرائؽ ( ,)85/3ابف عابديف :رد المحتار(.)3/3
( )2انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)94/2ابف اليماـ :فتح القدير(.)186/3
( )3الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)331/2ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)84/3

( )4انظر :ابف نجيـ  :البحر الرائؽ( , )85/3ابف عابديف :رد المحتار(.)3/3
( )5انظر :ابف عابديف :رد المختار(.)4/3
( )6انظر :ابف اليماـ  :فتح القدير( , )186/3ابف نجيـ  :البحر الرائؽ( ,)85/3ابف عابديف :رد المحتار(.)5/3
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المطمب الثاني
مشروعية الزواج
ثبتت مشروعية الزواج بالكتاب والسنة واإلجماع.

أولً -الكتاب
ﲂﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊ
ﲃ
 -1قاؿ تعالى :ﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲌ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ (.)1
ﲍ
ﲋ
وجو الدللة:
دلت اآلية الكريمة بظاىرىا عمى مشروعية الزواج ,وشرعت التعدد حتى أربع نسوة شريطة العدؿ بينيف,

واالقتصار عمى واحدة إذا خيؼ جور(.)2

ﱇﱉ ﱊﱋﱌﱍ
ﱈ
 -2قولو تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱏ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ (.)3
ﱐ
ﱎ
وجو الدللة:
حثت اآلية الكريمة عمى تزويج األيامى ,واأليـ :مف ال زوج لو مف رجؿ أو امرأة ,ومعنى اآلية :زوجوا
أييا المؤمنوف مف ال زوج لو مف أحرار رجالكـ ونسائكـ ,فإنو طريؽ التعفؼ ,وفي ذلؾ داللة واضحة عمى

مشروعية الزواج(.)4

ثانياً -السنة
ُ :ك َّنا م َع َّ
ش ْي ًئا،
 -1قال عبداهلل بن مسعود
ش َب ًابا لَ َن ِج ُد َ
الن ِبي َ 
َ
()5
ِ
الش َب ِ
ش َر َّ
ص ُن
استَ َ
َم ْع َ
ط َ
ص ِر َوأ ْ
اع َ
ابَ ،م ِن ْ
َح َ
اءةَ َف ْم َيتََزَّو ْج ،فَِإنَّ ُو أَ َغض ل ْم َب َ
الب َ
اء» (.)6
ِب َّ
الص ْوِم فَِإ َّن ُو لَ ُو ِو َج ٌ

سو ُل المَّ ِو َ « :يا
فَقَا َل لَ َنا َر ُ
ِ
ستَ ِط ْع فَ َعمَ ْي ِو
ل ْمفَ ْر ِجَ ،و َم ْن لَ ْم َي ْ

( )1سورة النساء :آية (.)3
( )2انظر :الرازي :التفسير الكبير( ,)485/9القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)12/5
( )3سورة النور :آية (.)32
( ) 4انظر :البغوي :تفسير البغوي( ,)38/6القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف( ,)239/12ابف عاشور :التحرير والتنوير
(.)215/12

( )5الباءة :النكاح ,وأصمو الموضع الذي يتبوؤه اإلنساف ويأوي إليو؛ ألف مف تزوج امرأة بوأىا منزالً ,واستطاعة النكاح :القدرة
عمى مؤنة المير والنفقة .انظر :ابف دقيؽ العيد :إحكاـ األحكاـ ( ,)168/2ابف حجر :فتح الباري (.)108/9

( )6أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب النكاح ,باب قوؿ النبي  مف لـ يستطع الباءة فميصـ ( ,)3/7ح(.)5066
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وجو الدللة:
يحث الحديث الشريؼ الشباب  -لكونيـ الغالب  -عمى الزواج ,ويرشد العاجز عف متطمبات الزواج إلى

الصوـ لدفع الشيوة(.)1

اد ِة
َع ْف ِع َب َ
َو َما تَأَخ َر,

 ,أنو قَاؿ :جاء ثَبلَثَةُ رْى ٍط إِلَى بي ِ
 -2عف ِ
أنس ِ
وف
بف مال ٍؾ
وت أ َْزَو ِ
ُُ
ُ
اج النبِ ِّي َ , ي ْسأَلُ َ
َ َ
َ
وىا ,فَقَالُواَ :وأ َْي َف َن ْح ُف ِم َف النبِ ِّي  ؟ قَ ْد ُغ ِف َر لَوُ َما تَقَد َـ ِم ْف َذ ْنبِ ِو
النبِ ِّي َ , فمَما أ ْ
ُخبُِروا َكأَنيُ ْـ تَقَال َ
َعتَِزُؿ
وـ الد ْى َر َوالَ أُ ْف ِط ُرَ ,وقَ َ
ُصمِّي المْي َؿ أ ََب ًداَ ,وقَ َ
قَ َ
اؿ َ
اؿ َ
آخ ُر :أ ََنا أ ْ
اؿ أ َ
آخ ُر :أ ََنا أ ُ
َح ُد ُى ْـ :أَما أ ََنا فَِإِّني أ َ
َص ُ
ِّ
شا ُك ْم
َما َوالمَّ ِو إِني َأل ْ
اء َر ُسو ُؿ الم ِو  إِلَ ْي ِي ْـ ,فَقَ َ
َخ َ
اؿ« :أَ ْنتُ ُم الَِّذ َ
اء فَبلَ أَتََزو ُج أ ََب ًدا ,فَ َج َ
الن َس َ
ين ُق ْمتُ ْم َك َذا َو َك َذا ،أ َ
ْطر ،وأُصمي وأَرقُ ُد ،وأَتََزَّوج النساء ،فَم ْن رِغب ع ْن ِ
ِ
ِ
ِِ
س ِمني»(.)2
س َّنتي َفمَ ْي َ
وم َوأُف ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ
لمَّو َوأَتْقَا ُك ْم لَ ُو ،لَكني أ ُ
َص ُ
وجو الدللة:
دؿ الحديث الشريؼ بمنطوقو الصريح عمى مشروعية الزواج ,حيث جعمو النبي  مف سنتو ,واإلعراض

عنو إعراض عف سنتو .)3( 
ثالثاً -اإلجماع

أجمعت األمة اإلسبلمية سمفاً وخمفاً عمى مشروعية الزواج()4؛ لما فيو مف كسر لمشيوة ,واعفاؼ لمنفس,

وتكثير لمنسؿ ,وال مخالؼ في ذلؾ.
رابعاً -المعقول

الحاجة إلى استدامة الحياة ,وبقاء النوع اإلنساني عمى وجو يرضاه اهلل تعالى ,ويقبمو العقؿ السميـ ,والخمؽ
القويـ.

( )1انظر :ابف حجر :فتح الباري ( ,)108/9العيني :عمدة القاري (.)68/20

( )2أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب النكاح ,باب الترغيب في النكاح ( ,)2/7ح(.)5063
( )3انظر :ابف حجر :فتح الباري ( ,)105/9العيني :عمدة القاري (.)65/20
) (4انظر :ابف حزـ :مراتب اإلجماع (ص ,)62ابف القطاف :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع (.)10/2
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المبحث الثاني
مفكوم الحــــــق وتقديماتــــــه

وفقه مطؾيـان :
ادلطؾب األول :تعروف احلق لغة واصطالحاً.
ادلطؾب الٌاني :تؼسقؿات احلق.

8

توطىة:
كؿ عقد بيف طرفيف يوجب التزامات متقابمة ,وعقد الزواج كغيره مف العقود يترتب فيو عمى كؿ مف طرفي

العقد التزاـ تجاه الطرؼ اآلخر ,ويمكف القوؿ إف( :الحؽ ىو موضوع االلتزاـ)( ,)1فكاف واجباً عمى كؿ مف
الزوجيف االلتزاـ بأداء حقوؽ اآلخر عميو ,قاؿ تعالى:ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ(.)2
وإلبراز ماىية الحؽ سأقوـ في ىذا المبحث بإيراد تعريؼ الحؽ لغةً واصطبلحاً ومف ثـ تقسيماتو.

المطمب األول
تعريف الحق لغة واصطالحاً
الحق لغة:
يطمؽ الحؽ في المغة عمى ٍ
معاف عدة منيا الوجوب والثبات.
ِ
قوؽ ِ
جاء في المساف" :الحؽَ :ن ِقيض اْلب ِ
وحقوقًا:
وح ٌ
اط ِؿَ ,و َج ْم ُعوُ ُح ٌ
وي ُحؽ َحقّاً ُ
َمر َيحؽ َ
قاؽ َ ...
ُ َ
َ
وحؽ األ ُ
أحقَ ْقتُو أ ََنا .وِفي الت ْن ِز ِ
يؿ :قا َؿ
ص َار َحقّاً وثَبت؛ قَ َ
وحؽ َعمَ ْي ِو القو ُؿ و ْ
وباَ ,
وج ً
وجب َي ِجب ُ
اؿ األَزىريَ :م ْع َناهُ َ
َ
َ
()3
ِ
َي
َي ثََب َ
الذ َ
ت َ ...وقَ ْولُوُ تَ َعالَى :ﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ ؛ أ ْ
يف َحؽ َعمَْي ِي ُـ اْلقَ ْو ُؿ؛ أ ْ
ت"(.)4
ت َوثََبتَ ْ
َو َج َب ْ

ويقوؿ الجرجاني" :الحؽ في المغة ىو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره"

()5

الحق اصطالحاً:
لـ ُيعف الفقياء القدامى بإيجاد تعريؼ جامع مانع لمحؽ ,وكأنيـ رأوه واضح المعنى فاستغنوا عف تعريفو,
ٍ
معاف عدة متمايزة ,ذات دالالت مختمفة ال تخرج
والمتتبع الستعماالت الحؽ عندىـ يمحظ أنيـ يطمقونو عمى

جميعيا عف كوف الشيء موجوداً أو ثابتاً()6؛ لذلؾ ما ورد عنيـ مف تعريفات كاف قميبلً ,وال يبتعد عف المعنى

( )1الموسوعة الفقيية الكويتية (.)145/6
( )2سورة المائدة :آية (.)1
( )3سورة الزمر :آية (.)71
( )4ابف منظور :لساف العرب ( ,)49/10انظر أيضاً :الرازي :مختار الصحاح (ص ,)77الفيروزآبادي :القاموس المحيط
(ص.)874

( )5الجرجاني :التعريفات (ص.)89
( )6انظر :الخفيؼ :الحؽ والذمة (ص ,)56الخفيؼ :الممكية في الشريعة اإلسبلمية (ص.)6,5
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المغوي لمحؽ ,وسأقوـ فيما يمي بإيراد بعض تمؾ التعريفات ,ومف ثـ سأنتقؿ إلى تعريؼ الحؽ عند الفقياء
المحدثيف.
أولً -تعريف القدامى
ِ
يستحقو الرجؿ" ( ,) 1وىو تعريؼ يكتنفو الغموض؛ فمفظ (ما) عاـ ,يشمؿ
 عرفو العيني بأنو" :مااألعياف ,والمنافع ,والحقوؽ المحددة ,كما أف االستحقاؽ الوارد في التعريؼ متوقؼ عمى تعريؼ الحؽ ,وىذا
يتوقؼ عمى معرفة االستحقاؽ ,فيمزـ الدور( ,)2وىو عيب في التعريؼ كما يقوؿ المناطقة(.)3

 وفي كشف األسرار" :الحؽ الموجود ِمف كؿ وجو الذي ال َرْيب فيو في ُوجوده"( ,)4وىذا كما يبدوتعريؼ لمحؽ بالمعنى المغوي(.)5
حكـ يثبت" ( ,) 6والتعبير بمفظ
 وعرفو المكنوي ,بقولو" :الحؽ الموجود  ...والمراد بالحؽ ىا ىنا ٌ :(الحكـ) مبيـ ,ال يبيف حقيقة مفيوـ الحؽ ومميزاتو التي يجب أف يكشؼ عنيا التعريؼ وىي االختصاص,
والسمطة أو التكميؼ(.)7

ثانياً :تعريف المحدثين
اقتنع الفقياء المحدثوف بضرورة وجود تعريؼ محدد لمحؽ يتميز بو عف غيره؛ فاجتيدوا في تعريفو تعريفاً

اصطبلحياً.

قررىا
 -فعرفو الدكتور محمد يوسف موسى ,بأنو" :مصمحةٌ ثابتةٌ لمفرد أو المجتمع ,أو ليما معاًُ ,ي ِّ

الشرعُ الحكيـ"( ,)8ويؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو عرؼ الحؽ بغايتو ,فالحؽ بذاتو ليس مصمحة ,بؿ ىو وسيمة
إلى مصمحة(.)9

( )1العيني :البناية (.)301/6
( )2الدور :أف يؤخذ في التعريؼ الشيء المراد تعريفو أو أحد مشتقاتو ,الزرقا :المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة (ص23
الحاشية).

( )3الدريني :الحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده (ص.)185,184
( )4البخاري :كشؼ األسرار (.)134/4
( )5الدريني :الحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده (ص.)185
( )6المكنوي :قمر األقمار (.)186/2
( )7الزرقا :المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة (ص 22,23الحاشية) ,انظر نقد التعريؼ أيضاً في :الخفيؼ :الحؽ والذمة
(ص ,)57الدريني :الحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده (ص.)187

( )8موسى :الفقو اإلسبلمي (ص.)211
( )9الدريني  :الحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده (ص.)188
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 وعرفو الشيخ عمي الخفيف ،بأنو" :ما ثبت إلنساف بمقتضى الشرع مف أجؿ صالِ ِحو"(.)1ويرد عمى ىذا التعريؼ أنو غير جامع؛ ألنو ال يشمؿ الحقوؽ التي تثبت لغير اإلنساف مف األشخاص

االعتبارية ,كما أنو ال يشمؿ الحقوؽ الغيرية(.)2

 وعرفو الدكتور فتحي الدريني ,بأنو" :اختصاص يقر بو الشرعُ سمطةً عمى شيء ,أو اقتِضاء ٍأداء مف
ٌ
لمصمحة معي ٍ
ٍ
نة"(.)3
آخر تحقيقاً
ُ
وىو تعريؼ ِّ
يبيف حقيقة مفيوـ الحؽ؛ في كونو اختصاصاً بيف شخص وشيء ,أو بيف شخص وشخص.
صاص ُيقرر بو الشرع ُسمطةً أو تكميفاً"
 وعرفو الشيخ مصطفى الزرقا بأنو" :اختٌ

()4

التعريف المختار :
بعد عرض بعض تعريفات الحؽ عند الفقياء المحدثيف ,يمكف القوؿ إف أفضؿ تمؾ التعريفات وأكثرىا دقة

ىو تعريؼ الشيخ مصطفى الزرقا؛ ألنو تعريؼ جامع مانع استوعب معنى الحؽ باختصار ووضوح بعيداً عف

اإلطالة ,كما شمؿ التعريؼ بعمومو جميع أنواع الحقوؽ ,ومنيا الحقوؽ الدينية ,كحؽ اهلل عمى عباده مف
صبلة وصياـ ونحوىما ,والحقوؽ المدنية كحؽ التممؾ ,والحقوؽ األدبية كحؽ الطاعة لموالد عمى ولده,

وحقوؽ الوالية العامة كحؽ الدولة في إقرار النظاـ وقمع اإلجراـ ,والحقوؽ المالية كحؽ النفقة لمزوجة عمى
زوجيا ,وغير المالية كحؽ الوالية عمى النفس.
شرح التعريف :
(اختصاص) :عبلقة تقوـ بيف المختص والمختص بو( , )5تشمؿ الحؽ الذي موضوعو مالي كاستحقاؽ

الديف في الذمة بأي سبب كاف ,والذي موضوعو ممارسة سمطة شخصية كممارسة الولي واليتو( ,)6وىذا القيد

ُيخرج اإلباحات كاالصطياد واالحتطاب وغيرىا مف العبلقات التي ال اختصاص فييا ,وانما ىي مف قبيؿ
الرخص(.)7

( )1الخفيؼ :أحكاـ المعامبلت الشرعية (ص ,)31,32وعرفو أيضا في كتابو الحؽ والذمة (ص ,)57بأنو" :مصمحة مستحقة
شرعاً" ,ونقده الشيخ الزرقا في المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة (ص 23الحاشية).

( )2الدريني  :الحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده (ص.)191
( )3المرجع السابؽ (ص.)193
( )4الزرقا :المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة (ص.)19

( )5الدريني :الحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده (ص .)193
( )6الزرقا :المدخؿ الى نظرية االلتزاـ العامة (ص.)20,19
( )7انظر :الزرقا :المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة (ص  ,)20الدريني :الحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده (ص.)194
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(يقرر بو الشرع) :اشترط إقرار الشرع؛ ألف نظرة الشرع ىي أساس االعتبار

() 1

 ,وىو قيد خرج بو

االختصاص غير الشرعي كاختصاص الغاصب بالمغصوب ,والسارؽ بالشيء المسروؽ؛ فيي عبلقات

اختصاصية ال يقر بيا الشرع بؿ يوجب رد ما غصب  ,وكذلؾ الشيء المسروؽ(.)2

(سمط ًة أو تكميفاً)  :ألف الحؽ تارة يتضمف سمطة ,إما عمى شخص كحؽ الوالية عمى النفس ,أو عمى

شيء معيف كحؽ الممكية ,وتارة يتضمف تكميفاً كقياـ األجير بعممو أو كوفاء الديف(.)3

( )1الزرقا :المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة (ص .)20
( )2انظر :الدريني :الحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده (ص.)194
( )3انظر :الزرقا :المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة (ص.)21,20
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المطمب الثاني
تقسيمات الحق
ينقسـ الحؽ عدة تقسيمات باعتبارات مختمفة ,وسأورد فيما يمي أىـ ىذه التقسيمات.

التقسيم األول :باعتبار صاحب الحق
ينقسـ الحؽ بيذا االعتبار إلى :حؽ اهلل  ,وحؽ العبد  ,وحؽ مشترؾ.
 -1حق اهلل تعالى:
وىو ما قصد بو التقرب إلى اهلل  ,وتعظيمو ,واقامة شعائر دينو ,كالعبادات المختمفة مف صبلة وصياـ
ونحوىما ,قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ( ,)1أو قصد بو تحقيؽ النفع العاـ مف غير
اختصاص بأحد ,كتطبيؽ العقوبات مف حدود وتعزيرات ,وينسب ىذا الحؽ إلى اهلل تعالى تعظيماً لشأنو؛ ألنو

 يتعالى عف أف ينتفع بشيء ,فبل يجوز أف يكوف شيء حقاً لو بيذا الوجو( ,)2فكانت اإلضافة إليو لتشريؼ
()( )3

ما عظـ خطره ,وقوي نفعو ,وشاع فضمو ,بأف ينتفع بو الناس كافة .

 -2حق العبد :
وىو ما قصد منو حماية مصمحة خاصة ,فكاف نفعو مختصاً لشخص معيف ,كحؽ الدية ,وحؽ استيفاء

الديف ,وحؽ الزوجة في النفقة عمى زوجيا ,وحؽ األـ في حضانة طفميا ,واألب في الوالية عمى أوالده ,ونحو

ذلؾ(.)4

( )1سورة الذاريات :آية (.)56
( )2انظر :البخاري :كشؼ األسرار ( ,)134/4القرافي :الفروؽ ( ,)140/1الشاطبي :الموافقات ( ,)539/2ابف القيـ :إعبلـ
الموقعيف ( ,)85/1الزحيمي :الفقو االسبلمي وأدلتو ( ,)2844/4الموسوعة الفقيية الكويتية (.)14/18
( )3البخاري :كشؼ األسرار (.)135/4

( ) يقسـ الحنفية حقوؽ اهلل الخالصة إلى ثمانية أقساـ :عبادات خالصة كاإليماف ,وعقوبات خالصة كالحدود ,وعقوبات
قاصرة كحرماف الميراث ,وحقوؽ دائرة بيف العبادات والعقوبة كالكفارات ,وعبادات فييا معنى المؤنة كصدقة الفطر ,ومؤنة
فييا معنى العبادة كالعشر ,ومؤنة فييا شبية العقوبة كالخراج ,وحؽ قائـ بنفسو كخمس الغنائـ ,انظر :السرخسي :أصوؿ
السرخسي ( )290/2وما بعدىا ,التفتازاني :شرح التمويح عمى التوضيح ( ,)300/2ابف أمير حاج :التقرير والتحبير
( )104/2وما بعدىا.

( )4انظر :السرخسي :أصوؿ السرخسي ( ,)297/2القرافي :الفروؽ ( ,)140/1البخاري :كشؼ األسرار( ,)158/4التفتازاني:
شرح التمويح عمى التوضيح ( ,)300/2ابف أمير حاج :التقرير والتحبير( ,)104/2الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو
( ,)2845/4الموسوعة الفقيية الكويتية (.)18/18
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 -3الحق المشترك:
وىو ما اجتمع فيو الحقاف :حؽ اهلل تعالى ,وحؽ العبد( ,)1وىو نوعاف :
األول :حق مشترك الغالب فيو حق اهلل تعالى
كحد القذؼ ,فيو حؽ لمعبد بدفع العار عنو ,وحؽ هلل تعالى ,وىو صيانة أعراض الناس ,والحؽ الثاني

أغمب؛ ألف في الزجر عنو نفعاً عاماً يعود عمى عامة العباد(.)2
والثاني :حق مشترك الغالب فيو حق العبد

كالقصاص ,فيو حؽ هلل تعالى وىو تطيير المجتمع مف الجرائـ  ,واخبلء العالـ مف الفساد ,قاؿ تعالى:
ﭐﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ( ,)3وفيو حؽ لمعبد وىو شفاء غيظو,
وتطييب نفسو بقتؿ القاتؿ ,إال أف حؽ العبد ىو الغالب؛ ألف لمعبد المقتوؿ في نفسو حؽ الحياة فحرمو القاتؿ

مف حقو ,كما حرـ أولياءه مف حقيـ في رعاية مورثيـ ,واالستمتاع بحياتو ,كما أف مبنى القصاص عمى

المماثمة والمقابمة في المحؿ ,فترجح حؽ العبد فيو(.)4

التقسيم الثاني  :باعتبار محل الحق
ينقسـ الحؽ باعتبار محمو المتعمؽ بو إلى ثبلثة أقساـ:
 -1الحقوق المالية وغير المالية:
 الحقوق المالية :وىي نوعان(:)5
األول :حؽ مالي ,يتعمؽ باألمواؿ ,ويستعاض عنو بماؿ ,مثؿ األعياف المالية؛ حيث يمكف بيعيا
واالستعاضة عنيا بماؿ .
الثاني :حؽ مالي ,ليس في مقابمة ماؿ ,مثؿ :المير؛ حيث يتعمؽ بالزواج والدخوؿ ,وكبلىما ليس ماالً.

( )1انظر :البخاري :كشؼ األسرار ( ,)158/4القرافي :الفروؽ ( ,)141/1الشاطبي :الموافقات (.)540/2
) (2انظر :السرخسي :أصولو ( ,)296/2البخاري :كشؼ األسرار( ,)158,159/4التفتازاني :شرح التمويح عمى التوضيح
(.)209,208/2
( )3سورة البقرة  :آية (.)179

( )4انظر :السرخسي :أصوؿ السرخسي ( ,)296/2البخاري :كشؼ األسرار( ,)161/4التفتازاني :شرح التمويح عمى التوضيح
( ,)309/2الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو ( ,)2846/4الموسوعة الفقيية الكويتية (.)19/18
( )5الموسوعة الفقيية الكويتية (.)40/18
14

 الحقوق غير المالية :وىي ثالثة أنواع:
األول :حؽ غير مالي ,يتعمؽ باألمواؿ ,ولكف ال يجوز االستعاضة عنو بماؿ ,مثؿ :حؽ الشفعة( ,)1فبل
يصح االستعاضة عنو بماؿ ,إال أنو يتعمؽ بالعقار وىو ماؿ.
الثاني :حؽ غير مالي ,ال يتعمؽ باألمواؿ ,ولكف يجوز االستعاضة عنو بماؿ ,مثؿ :القصاصُ ,شرع

عقوبة لمقتؿ العمد ,وىو ليس ماالً وال تعمؽ لو بالماؿ ,ولكف يجوز الصمح عنو بماؿ.

الثالث :حؽ غير مالي ,ال يتعمؽ باألمواؿ ,وال يجوز االستعاضة عنو بماؿ ,ولكف قد يترتب عميو حقوؽ
مالية ,مثؿ :األبوة( ,)2يترتب عمييا نفقة األوالد ,بداللة اإلشارة

()3

مف قولو تعالى :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲪ ﲫﱠ(.)4
وىناؾ حقوؽ اختمؼ الفقياء في ماليتيا ,كالمنافع ,حيث ذىب الجميور مف المالكية والشافعية
()5

والحنابمة

إلى أنيا ماؿ ,وذىب الحنفية إلى أنيا ليست ماالً (.)6

 –2الحق الشخصي والحق العيني :


الحق الشخصي  :ىو "مطمب يقره الشرع لشخص عمى آخر" ,وىذا الحؽ يكوف متعمقو :إما القياـ بفعؿ
ذي قيمة لمصمحة صاحب الحؽ ,كأداء الثمف لمبائع ,أو االمتناع عف فعؿ مناؼ لمصمحتو ,كحؽ

المودع عمى الوديع في أال يستعمؿ الوديعة(.)7


الحق العيني  :وىو "عبلقة حقوقية بيف شخص وشيء مادي معيف بذاتو ,تخولو سمطة مباشرة عميو",

كحؽ الممكية ,فإنو سمطة قانونية مباشرة لصاحبو المالؾ عمى الشيء الممموؾ ,ال يتوقؼ تحقؽ معناىا
وال ممارستيا عمى وجود شخص آخر غير المالؾ أو وساطتو ,فميس لمحؽ العيني سوى عنصريف ىما:

صاحبو ,ومحمو(.)8

( )1الشفعة ىي :استحقاؽ الشريؾ انتزاع حصة شريكو مف يد مف انتقمت إليو إف كاف مثمو أو دونو وبعوض مالي بثمنو الذي
استقر عميو العقد .الحجاوي :اإلقناع (.)362/2

( )2الموسوعة الفقيية الكويتية (.)40,41/18

(ُ )3يفيـ مف إشارة النص أف األب ىو المختص بنسب ولده إليو ,ومف لو غنـ النسب فعميو غرـ اإلنفاؽ ,انظر :الزحيمي:
أصوؿ الفقو اإلسبلمي (ص.)351
( )4سورة البقرة :آية (.)233
( )5انظر :الدسوقي :حاشية الدسوقي( )442/3الشربيني :مغني المحتاج( ,)353/3البيوتي :شرح منتيي اإلرادات(.)320/2
( )6انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (, )160/7الزيمعي  :تبييف الحقائؽ( ,)234/5الموسوعة الفقيية الكويتية (.)41/8
( )7انظر :الزرقا  :المدخؿ الى نظرية االلتزاـ العامة (ص.)26,27
( )8انظر :المرجع السابؽ (ص.)27,28
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 -3الحقوق المجردة وغير المجردة :


()
ثر
الحقوق المجردة  :وىي ما كانت غير متقررة في محميا ,ومعنى ذلؾ  :أف الحؽ المجرد ال يترؾ أ اً

في المحؿ الذي تعمؽ بو ,فبل يترتب عمى تركو أو التنازؿ عنو تغير في حكـ محمو .ومثالو :حؽ
الشفعة ,فإف ممكية المشتري لمعقار قبؿ تنازؿ الشفيع عف الشفعة ىي بعينيا بعد التنازؿ عنو ,فبل أثر
لمتنازؿ في محؿ الحؽ ,وال يرى لمشفيع حؽ مستقر يحد مف تصرؼ المشتري وانتفاعو(.)1



الحقوق غير المجردة :وىي الحقوؽ التي ليا تعمؽ بمحميا تعمؽ استقرار ,ومعنى ذلؾ :أف لتعمؽ الحؽ
ثر أو حكماً قائماً يزوؿ بالتنازؿ عنو .ومثالو :حؽ القصاص ,فإنو يتعمؽ برقبة
غير المجرد في محمو أ اً

القاتؿ ودمو ,ومع تعمقو يكوف غير معصوـ بالنسبة لولي القصاص ,وبالتنازؿ عنو يتغير الحكـ
فيصير معصوـ الدـ ,وحؽ استمتاع الزوج بزوجتو ,لو أثر يسمبيا بعض حريتيا ,فإذا زاؿ بطبلؽ ردت

إلييا حريتيا كاممة(.)2

التقسيم الثالث :باعتبار قابميتيا لإلسقاط وعدمو
تقسـ الحقوؽ بيذا االعتبار إلى قسميف:
 -1حقوق تقبل اإلسقاط :
األصؿ أف جميع الحقوؽ الشخصية تقبؿ االسقاط ,إما ِ
بعوض أو بغير ِعوض ,بخبلؼ األعياف (,) 3

كحؽ القصاص يسقط بالعفو دوف مقابؿ ,أو بالصمح مقابؿ الماؿ( ,)4وكحؽ الزوجة في المير والنفقة يسقط
بإبرائيا الزوج ليطمقيا مقابؿ عوض وىو ممكيا لنفسيا(.)5

 -2حقوق ل تقبل اإلسقاط :
األصؿ أف حقوؽ اهلل تعالى ال تقبؿ اإلسقاط بعفو أو صمح أو تنازؿ ,ألنو ال يممؾ أحد مف العباد الحؽ

( )مف المعاصريف مف أطمؽ لفظ الحؽ المحض عمى الحؽ المجرد ,انظر :الزرقا :المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة
(ص.)128

( )1انظر :الخفيؼ :الممكية في الشريعة اإلسبلمية (ص.)9
( )2المرجع السابؽ :الصفحة نفسيا.
( )3اتفؽ الفقياء عمى أف األعياف ال تقبؿ اإلسقاط ,انظر :ابف عابديف :رد المحتار( ,)156/5الدسوقي :حاشية الدسوقي
( ,)411/3قميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة( ,)408/2البيوتي :شرح منتيى اإلرادات ( ,)143/2الزحيمي :الفقو
اإلسبلمي وأدلتو ( ,)2847/4الموسوعة الفقيية الكويتية (.)245/4

( )4انظر :ابف نجيـ :األشباه والنظائر (ص ,)273القرافي :الفروؽ ( ,)142,141/1العز بف عبد السبلـ :قواعد األحكاـ
( ,)82/2الزحيمي :الفقو االسبلمي وأدلتو (.)2847/4
( )5انظر :ابف عابديف :رد المختار (.)454/3
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في ذلؾ( ,)1أما حقوؽ العباد ,فكما ذكرت آنفاً أف األصؿ فييا قابميتيا لئلسقاط ,بخبلؼ األعياف ,إال أنو

استثناء مف ىذا األصؿ ىناؾ حقوؽ ال تقبؿ اإلسقاط لمانع مف الموانع ,وىي(:)2

 -1الحقوؽ التي لـ تثبت بعد :كإسقاط الزوجة حقيا في النفقة المستقبمة التي لـ يدخؿ وقتيا( ,)3واسقاط
الشفيع حقو في الشفعة قبؿ البيع ( ,) 4فإف ىذه الحقوؽ ال تسقط؛ ألف الحؽ نفسو لـ يوجد عند

اإلسقاط .

 -2الحقوؽ التي عدىا الشارع وصفاً ذاتياً لصاحبيا الزماً لو ,ال ينفؾ عنو :كإسقاط األب والجد حقيما
في الوالية عمى الصغير ,ألف الوالية وصؼ ذاتي لصاحبيا ال تنفؾ عنو ,وال تسقط بإسقاطو ليا(.)5
 -3الحقوؽ التي يترتب عمى إسقاطيا تغيير أوضاع شرعية :كإسقاط المطمِّؽ رجعياً حقو في الرجعة,
ألف في إسقاطيا تغيير لحكـ الشرع الثابت.

 -4الحقوؽ التي يتعمؽ بيا حؽ الغير :كإسقاط الحاضنة حقيا في الحضانة إف تعينت عمييا ,واسقاط

المطمؽ حقو في عدة مطمقتو؛ ألف ىذه حقوؽ مشتركة؛ فممصغير حؽ في الحضانة ,وهلل تعالى حؽ
في وجوب العدة ,وحؽ الصغير ُمقدـ ,وحقو تعالى ُمغمب(.)6

التقسيم الرابع :باعتبار المزوم وعدمو
ينقسـ الحؽ بيذا االعتبار إلى قسميف:
 -1الحق الالزم:
وىو الذي قرره الشرع عمى جية الحتـ ,وأوجد في مقابمو واجباً ,وقرره عمى اآلخريف في الوقت نفسو,
فالحؽ والواجب في مقابمو متبلزمافُ ,و ِجدا في وقت واحد ,واف اختمؼ معنى كؿ واحد منيما عف اآلخر؛
كحؽ الحياة ,فيو حؽ لكؿ شخص ,وفي مقابمو يجب عمى اآلخريف احتراـ ىذا الحؽ وعدـ االعتداء عميو(.)7

( )1انظر :ابف نجيـ :األشباه والنظائر(ص ,)273القرافي :الفروؽ( ,)141/1الشاطبي :الموافقات ( ,)101/3ابف القيـ :إعبلـ
الموقعيف (.)85/1
( )2انظر :بدراف :تاريخ الفقو اإلسبلمي ونظرية الممكية والعقود(ص,)300الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو(,)2848,2847/4
مجمة البحوث اإلسبلمية :العدد( ,40ص ,)367إصدار 1414ىػ.

( )3انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)207/8البيوتي :كشاؼ القناع (.)477/5
( )4انظر :الكاساني :بدائع الصنائع( ,)19/5الزيمعي :تبييف الحقائؽ( ,)257/5العدوي :حاشية العدوي ( ,)252/2الدسوقي:
حاشية الدسوقي ( ,)487/3الشربيني :مغني المحتاج ( ,)396/3ابف قدامة :المغني ( ,)282/5البيوتي :كشاؼ القناع
(.)145/4

( )5انظر :الزركشي :المنثور( ,)393/3السيوطي :األشباه والنظائر( ,)156/1الموسوعة الفقيية الكويتية (.)25/18
( )6انظر :ابف عابديف :رد المختار ( ,)536,559,560/3عميش :منح الجميؿ( ,)431/4الشاطبي :الموافقات (.)535/2
( )7انظر :الموسوعة الفقيية الكويتية (.)13/18
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 -2الحق الجائز:
وىو الذي يقرره الشرع عمى جية الندب

()1

أو اإلباحة( ,)2مف غير حتـ( ,)3كما في قولو تعالى :ﭐ ﭐ ﭐﱡﭐ ﲬ

ﲭ ﲮﱠ( ,)4فاألمر في اآلية لئلباحة(.)5
التقسيم الخامس :باعتبار المؤيد القضائي وعدمو
وينقسـ الحؽ بيذا االعتبار إلى ثبلثة أقساـ:
 -1الحق الواجب ديان ًة:
ىو ما كاف واجب األداء في الذمة بحكـ شرعي أو بااللتزاـ ,وال يتمكف القاضي مف اإللزاـ بو؛ لعدـ وجود
ما يثبتو عند التقاضي ,مثؿ :الطبلؽ بغير شيود .وقد ال يكوف لمحؽ مطالب مف جية العباد ,وال يدخؿ تحت
ار مف
والية القضاء ,ولكف يكوف اإلنساف مسؤوالً عنو أماـ ربو وضميره ,كما لو باع الماؿ الزكوي فر اً

الزكاة(.)6

قضاء:
 -2الحق الواجب
ً
ىو ما كاف واجب األداء وأمكف إثباتو بدليؿ أماـ القضاء ,فمف طمؽ امراتو خطأً ,ولـ يقصد إيقاع

قضاء بوقوع طبلقو ,وأما ديانة فالحكـ عدـ الوقوع(.)7
الطبلؽُ ,يحكـ
ً
وقضاء:
 -3الحق الواجب ديان ًة
ً

ىو ما كاف واجب األداء في الذمة بحكـ شرعي أو االلتزاـ ,ويمكف إثباتو بدليؿ ,مثؿ :الطبلؽ أماـ

الشيود(.)8

( )1الندب :ما ُيثاب عمى فعمو وال يعاقب عمى تركو .البخاري :كشؼ األسرار (.)119/1
( )2اإلباحة :التخيير بيف الفعؿ وتركو .الطوفي :شرح مختصر الروضة (.)178/1
( )3انظر :الموسوعة الفقيية الكويتية (.)13/18
( )4سورة المائدة :آية (.)2
( )5انظر :الجصاص :الفصوؿ في األصوؿ ( ,)299/1الغزالي :المستصفى (ص.)203

( )6انظر :الزركشي :المنثور ( ,)67/2الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو ( ,)2853/4الموسوعة الفقيية الكويتية.)41/18( :
( )7انظر :المراجع السابقة :الجزء والصفحة.
( )8الموسوعة الفقيية الكويتية.)41/18( :
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المبحث الثالث
تطريف المدقطات ,واأللفاظ ذات الصلظ

وفقه مطؾيان :

ادلطؾب األول :تعروف ادلسؼطات لغةً واصطالحاً.
ادلطؾب الٌاني :األلػاظ ذات الصِّؾة.
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لما كاف لب البحث يدور حوؿ موضوع مسقطات حقوؽ الزوجة؛ كاف البد لنا مف تعريؼ المسقطات لغةً
ّ
الصمة ,وىذا ما سوؼ أتناولو في ىذا المبحث.
واصطبلحاً ,وبياف األلفاظ ذات ِّ

المطمب األول
تعريف المسقطات لغة واصطالحاً
المسقطات لغة:
جمع(مسقط) ,وىي اسـ فاعؿ مف الفعؿ سقط.
اؼ والطاء أَص ٌؿ و ِ
اح ٌد َي ُدؿ َعمَى اْل ُوقُوِع"(.)1
يقوؿ ابف فارس" :الس ُ
ِّيف َواْلقَ ُ َ ُ ْ َ

() 2
ِ
وم ْس ِقطُ
الوْقعةُ الشديدةُ .سقَطَ َي ْسقُطُ ُسقوطاً ,فَيُ َو ساقطٌ َ
وسقُوطٌَ :وقَ َع َ ,
وجاء في المساف" :الس ْقطةَُ :
ِ
ِ
ِ
الشيء:
طو ُى َو .وتساقَط
نفسو َعمَْي ِو ,وأَسقَ َ
ُ
وم ْسقَطُوَ :م ْوضعُ سقُوطو  ...وتساقَط َعمَى الش ْيء أَي أَلقى َ
الش ْيء َ
تتابع ُسقوطو"(.)3

زؿ قَ َ ِ ِ
ط ِ
ط ِف ِّ
يف مف َب ْ
وسقَطَ
أم ِوَ :ن َ
وسقَ َ َ
الجن ُ
بؿ تَماموَ .
َ
ِ
ِ
ط مف َع ْيني ,أو مف َم ِ
ضاعَ,
وسقَ َ
َوبو :أَخ َ
طأَ َ
نزلَتوَ :
وزؿَ .

ط ِفي َك ِ
ِ
بلم ِو,
وسقَ َ
ط َ
ضَ :سقَ َ
الفَ ْر ُ
طمَُبوُ ,واألَ ْم ُر بِوَ .
ط في َيِدهَ :نِد َـ(.)4
كانة .وسقَ َ
ولـ تَ ُعد لوُ َم َ

بالنظر إلى ما سبؽ نمحظ أف المعنى المغوي لػِ (المسقطات) يتضمف الوقوع والرفع والزواؿ.

المسقطات اصطالحاً:
بعد النظر والتمعف في كتب الفقو اإلسبلمي؛ لـ أكد أعثر -في حدود ما اطمعت عميو -فييا عمى تعريؼ

محدد لممسقطات ,بحيث يمكف الرجوع إليو ,فمـ يتطرؽ الفقياء إلى تعريؼ المفظ ,وكأنيـ أروا فيو مف الوضوح

ما يستغنى بو عف تعريفو اصطبلحياً ,السيما وقد تناولوه ومشتقاتو في مسائميـ الفقيية ,ومنو قوليـ" :سقوط
الحد بالشبية؛ أي :امتناع إقامتو بسبب الشبية ,وسقوط الديف باإلبراء ,أي :زوالو"( .)5وقوليـ" :يسقط حؽ
الحاضنة ,معناه منع منو مانع"(.)6

( )1ابف فارس :مقاييس المغة (.)86/3
( )2ابف منظور :لساف العرب (.)316/7
( )3المرجع السابؽ :الجزء والصفحة.

( )4سعدي أبو حبيب :القاموس الفقيي (ص.)174
( )5قمعجي ,قنيبي :معجـ لغة الفقياء (ص.)246
( )6ابف عابديف :رد المحتار (.)566/3
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ومف خبلؿ المعنى المغوي لممسقطات ,وبتتبع المسائؿ الفقيية الدائرة حوؿ ىذا المعنى؛ يمكف أف تُعرؼ

المسقطات بأنيا" :أسباب امتناع إيقاع الحكم بسبب تخمف موجبو".
شرح التعريف:

(أسباب) :السبب :ىو ما جعمو الشارع عبلمة عمى وجود الحكـ وعدمو ,فيمزـ مف وجوده الوجود ,ومف

عدمو العدـ(.)1

(امتناع) :االمتناع :تعذر الحصوؿ ,وىو مقابؿ اإلمكاف , ,وامتناع الحكـ يستمزـ عدـ العمؿ بو.
(إيقاع) :إيجاد وثبوت.
(الحكم) :ىو األثر الشرعي الذي يقتضيو خطاب الشارع في الفعؿ ,كالوجوب والندب والحرمة والكراىة

واإلباحة(.)2

(بسبب تخمف) :عدـ تحقؽ.
(موجبو) :سبب لزومو.
وبذلؾ يمكننا القوؿ إف( :مسقطات حقوق الزوجة) ,ىي:
"أسباب امتناع إيقاع الحقوق الثابتة لمزوجة عمى زوجيا بموجب عقد الزواج الصحيح".
تنويو :قد يكوف سبب سقوط الحؽ مف الشارع ,كنصو عمى سقوط نصؼ المير بالطبلؽ قبؿ الدخوؿ,
وقد يكوف مف العبد استجابة ألمر الشارع ,إما عمى سبيؿ الوجوب كإسقاط حضانة األـ بزواجيا مف أجنبي,

واما عمى سبيؿ الندب كعفو الزوجة عف ميرىا ,وقد يكوف مف العبد ألسباب خاصة ,كتنازؿ الزوجة عف
حقيا في القسـ لضرتيا مقابؿ رضاء زوجيا عنيا ,وقد يكوف نتيجة مترتبة عمى فعؿ العبد كسقوط النفقة بردة

الزوجة ,أو نشوزىا(.)3

( )1القرافي :الفروؽ (.)60/1
( )2وىو تعريؼ الحكـ في اصطبلح الفقياء ,انظر :خبلؼ :عمـ أصوؿ الفقو (ص.)100
) (3سيشمؿ الحديث عف المسقطات كؿ ذلؾ ,وسيتـ تفصيؿ ما ذكر مف أمثمة في ثنايا البحث.
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المطمب الثاني
األلفاظ ذات الصمة
 -1اإلسقاط:
لغة :اإللقاء واإلزالة (.)1
واصطالحاً :ىو "إزالة الممؾ ,أو الحؽ ,ال إلى مالؾ وال إلى مستحؽ"( ,)2وتسقط بذلؾ المطالبة بو؛ ألف
الساقط ينتيي ويتبلشى وال ينتقؿ ,وذلؾ كالطبلؽ والعفو عف القصاص ( .) 3واإلسقاط إما ِ
بعوض كالخمع
والعفو عمى الماؿ ,أو بغير عوض كاإلب ارء مف الديوف والقصاص(.)4

ويفيـ مف التعريؼ أف اإلسقاط يكوف مف جية العبد بإرادتو ,كإسقاط الزوجة حقيا في نصؼ المير ,أما
ُ
المسقط فيو أعـ مف ذلؾ؛ ألنو يشمؿ ما يسقط بإرادتو ,وما يسقط رغماً عنو ,إما بسبب مف جيتو كسقوط
ُ
نفقة الزوجة بنشوزىا ,واما بسبب ال إرادة لو فيو كسقوط نفقة الزوجة بموت الزوج.

 -2اإلب ارء:
برئ اْل َم ِ
لغة :التنزيو والتخميص والمباعدة عف الشيء( .)5يقاؿِ :
في وتخمص ِمما بِ ِو,
ش
:
ا
وبروء
ا
ء
بر
يض
ر
ً
ً
ُ
َ
()6
الديف َواْل َع ْيب والتيمة :خمص وخبل  ,وأب أرَ فُ َبلف َ
َومف َ
اءةَ :تباعد وتخمى َعنوَُ ,ومف ّ
فبلناً مف حؽ لَوُ
فبلف َب َر َ
ِ ()7
ار الرج ُؿ المرأةَ :صالَحيا عمى ِ
ِ
الف َراؽ(.)8
وب َأَ
َعمَ ْيو :خمصو م ْنوُ َ ,
َْ
ََ
واصطالحاً :ىو "إسقاط الشخص حقاً لو في ذمة آخر أو قبمو"(.)9

فإذا لـ يكف الحؽ في ذمة شخص ,كحؽ الشفعة وحؽ السكنى الموصى بو ,فبل يعد التنازؿ عنو أو تركو

إب ار ًء ,بؿ ىو إسقاط محض ,وعميو يكوف كؿ إبراء إسقاطاً وليس العكس()10؛ ألف اإلسقاط يشمؿ الحقوؽ
المتعمقة في الذمة وغير المتعمقة بيا ,فيو أعـ مف اإلب ارء وأوسع داللة.
( )1انظر :الرازي :مختار الصحاح (ص ,)149ابف منظور :لساف العرب ( )316/7وما بعدىا ,الفيومي :المصباح المنير
(.)280/1
( )2الموسوعة الفقيية الكويتية (.)226/4
( )3المرجع السابؽ (.)226/4

( )4القرافي :الذخيرة ( ,)159/1القرافي :الفروؽ (.)110/2
( )5انظر :ابف منظور :لساف العرب (,)33/1الزبيدي :تاج العروس (.)145/1
( )6مجمع المغة العربية :المعجـ الوسيط (.)46/1
( )7المرجع السابؽ :الجزء والصفحة.

( )8الفيروزآبادي :القاموس المحيط (ص ,)34الزبيدي :تاج العروس (.)148/1
( )9الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو ( ,)4369/6الموسوعة الفقيية الكويتية (.)142/1
( )10انظر :المرجعيف السابقيف :الجزء والصفحة.
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ومما يدؿ عمى أف اإلب ارء نوع مف اإلسقاط؛ تقسيـ القرافي اإلسقاط إلى نوعيف ,أحدىماِ :
بعوض كالخمع,

واآلخر :بغير عوض ,ومثؿ لو باإلب ارء مف الديوف(.)1

ويتضمف اإلب ارء معنييف ىما :اإلسقاط والتمميؾ ,وقد غمب اإلسقاط عمى المعنى اآلخر في التعريؼ؛ ألف

اإلب ارء ال يخمو مف وجو إسقاط(.)2

 -3الصمح:
()4
()3
المنازعة(.)5
لغةِّ :
السْمـ  ,وانياء ُ
الخصومة  ,وىو ٌ
المسالَمة بعد ُ
المصالحة ,وىيُ :
اسـ مف ُ
واصطالحاً" :عقد يرفع النزاع ,ويقطع الخصومة"(.)6

والصمح إما أف يكوف إسقاطاً ,أو معاوضة إذا كانت المصالحة عمى أخذ البدؿ(.)7

 -4الحط:
لغة :الوضع أو اإلسقاط(.)8
واصطالحاً" :إسقاط بعض الديف أو كمو"( .)9ويستعمؿ الفقياء الحط غالباً بمعنى اإلسقاط أو اإلبراء عف

جزء مف الحؽ( ,)10وعند الشافعية ُيسمى صمح اإلسقاط :حطيطة(.)11

( )1الموسوعة الفقيية الكويتية ( ,)143/1انظر :القرافي :الذخيرة ( ,)159/1القرافي :الفروؽ (.)110/2
( )2انظر :الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو ( ,)4369/6الموسوعة الفقيية الكويتية (.)142/1
( )3ابف منظور :لساف العرب (.)517/2
( )4مجمع المغة العربية :المعجـ الوسيط (.)520/1
( )5الجرجاني :التعريفات (.)134/1

( )6ابف عابديف :رد المحتار ( ,)628/5انظر أيضاً :الحطاب :مواىب الجميؿ ( ,)79/5عميش :منح الجميؿ (,)135/6
الشربيني :مغني المحتاج ( ,)161/3الرممي :نياية المحتاج ( ,)382/4ابف قدامة :المغني ( ,)357/4المرداوي :اإلنصاؼ

(.)234/5

( )7انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)40/5ابف عابديف :رد المحتار ( ,)629/5ابف جزي :القوانيف الفقيية (ص,)221
الصاوي :حاشية الصاوي ( ,)405/3األنصاري :أسنى المطالب ( ,)215/2الشربيني  :مغني المحتاج ( ,)164/3ابف
مفمح :المبدع ( ,)259/4البيوتي :كشاؼ القناع (.)391/3
( )8انظر :األزىري :تيذيب المغة( ,)267/3ابف منظور :لساف العرب( ,)272/7الفيروزآبادي :القاموس المحيط (ص,)662
الزبيدي :تاج العروس (.)197/19

( )9الموسوعة الفقيية الكويتية (.)145/1
( ) 10انظر :الموصمي :االختيار لتعميؿ المختار ( ,)8/2الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)44/5ابف عابديف :رد المختار
( ,)640,156/5( ,)113/3ابف عبد البر :الكافي ( ,)881/2الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)495/3عميش :منح الجميؿ
( ,)240/7األنصاري :أسنى المطالب ( ,)91/2قميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة ( ,)273/2ابف قدامة :المغني
( ,)17/5البيوتي :كشاؼ القناع (.)160/4

( )11انظر :األنصاري :أسنى المطالب( ,)215/2الشربيني :مغني المحتاج( ,)163/3القميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة
(.)383/2
23

 -5العفو:
لغة :الصفح والمحو ,أو الترؾ( .)1والعفو :اإلسقاط( ,)2نحو :ﭐﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ( ,)3أي:

()4
الرِقي ِ
ق)( ,)5أي :أسقطتيا( ,)6وال يخرج استعماؿ الفقياء
الخ ْي ِل َو َّ
ص َدقَ ِة َ
أسقط  ,وقولو ( :قَ ْد َعفَ ْو ُ
ت َع ْن َ
ليذا المفظ عف معناه المغوي.

ٍ
مساو لئلسقاط في المعنى ,إال أف العفو عمى إطبلقو أعـ لتعدد
والعفو الذي يستعمؿ في ترؾ الحؽ

استعماالتو(.)7

 -6الترك:
() 9
ت
وتركانا:
ترؾ ,بالفتح :اإلعراض والتخمية ( ,) 8وترؾ الشيء ترًكا
لغة :مصدر َ
طرحو َ
وخبله  ,وتََرْك ُ
ً
َ
ت الرُج َؿ :فَ َارْقتُوُ(.)10
ت َع ْنوَُ ,وتََرْك ُ
اْل َم ْن ِز َؿ تَْرًكاَ :ر َحْم ُ

ومف معاني الترؾ في المغة :اإلسقاط؛ يقاؿ :تَر َؾ حقو :إ َذا أَسقَطَو ,وتَر َؾ رْكعةً ِمف الص َبل ِة :لَـ يأ ِ
ْت بِيَا,
ْ ُ ََ َ َ ْ
ْ َ
َ َ ُ
ت َش ْرًعا(.)11
إسقَاطٌ لِ َما ثََب َ
فَِإنوُ ْ

واصطالحاً" :ىو كؼ النفس عف اإليقاع" ( .)12وقد يستعمؿ الترؾ بمعنى اإلسقاط أو اإلبراء ,إال أف الترؾ

أعـ(.)13

 -7التنازل:
الحؽ َ :ترَكو(.)15
وتنازؿ عف
نازؿ عف الدعوى إِسقَاطُيا(,)14
َ
ّ
لغة :الترؾ ,والت ُ
( )1انظر :ابف منظور :لساف العرب ( )72/15وما بعدىا ,الزبيدي :تاج العروس (.)67,68/39
( )2الكفوي :الكميات (.)632/1
( )3سورة البقرة :اآلية (.)187
( )4انظر :ابف العربي :أحكاـ القرآف (.)97/1

( )5أخرجو الترمذي في سننو :أبواب الزكاة ,باب ما جاء في زكاة الذىب والورؽ ( ,)7/3ح( ,)620قاؿ ابف حجر :إسناده
حسف ,انظر :ابف حجر :فتح الباري (.)327/3
( )6انظر :العيني :نخب األفكار (.)225/15
( )7الموسوعة الفقيية الكويتية (.)227/4

( )8قمعجي وقنيبي :معجـ لغة الفقياء (ص.)128
( )9مجمع المغة العربية :المعجـ الوسيط (.)84/1
( )10الفيومي :المصباح المنير (.)74/1
( )11المرجع السابؽ :الجزء والصفحة.
( )12الموسوعة الفقيية الكويتية (.)198/11

( )13انظر :المرجع السابؽ (.)198/11( ,)146/1
( )14قمعجي وقنيبي :معجـ لغة الفقياء (ص.)147
( )15مجمع المغة العربية :معجـ الوسيط (.)915/2
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واصطالحاً" :ىو ترؾ صاحب الحؽ أو مف ينوب عنو حقو غير المعيف أو المعيف في ذمة شخص أو

ماليا أو غير مالي ,كمو أو بعضو ,بعوض أو بغير عوض"(.)1
تمميكو إياه ,أو ما في معناه ,سواء كاف الحؽ ً

فالتنازؿ تصرؼ بإسقاط الحؽ ,إال أنو أعـ مف اإلسقاط حيث يشمؿ األعياف وما يثبت في الذمة()2؛ فمو

تنازلت المرأة عف ميرىا وىو ديف في ذمة زوجيا ,صح إطبلؽ لفظ (اإلسقاط) عمى التنازؿ ,أما لو كاف

عينا فبل يصح إطبلؽ (اإلسقاط) عميو(.)3
المير ً

 -8اليبة:
لغة :التبرع( ,)4واليبة :العطية الخالية مف األعواض واألغ ارض(.)5
تطوعا(.)6
واصطالحاً :عرفيا الفقياء بأنيا :التمميؾ لعيف ببل عوض في حاؿ الحياة
ً
وتصح ىبة العيف والديف ,أما اإلسقاط فيو ال يرد إال عمى الديف؛ ألف األعياف ال تقبؿ اإلسقاط أصالة.
ويدؿ عمى أف اليبة تصرؼ بإسقاط الحؽ ,أف الجميور عدا الحنفية ال يجيزوف الرجوع في اليبة بعد

القبض ,كما ىي الحاؿ في اإلبراء بعد القبوؿ ,ألف الساقط ال يعود اتفاقاً(.)7

( )1الدىموي :حقوؽ المرأة الزوجية والتنازؿ عنيا (ص.)75
( )2ألف األعياف ال تقبؿ اإلسقاط ,انظر( :ص 16الحاشية) مف ىذا البحث.
( )3انظر :الدىموي :حقوؽ المرأة الزوجية والتنازؿ عنيا (ص.)77
( )4الجرجاني :التعريفات (.)256/1
( )5ابف األثير :النياية في غريب الحديث واألثر ( ,)231/5ابف منظور :لساف العرب (.)803/1
( )6الشربيني :مغني المحتاج( ,)559/3انظر أيضا :الزيمعي :تبييف الحقائؽ( ,)91/5العيني :البناية( ,)159/10الحطاب:
مواىب الجميؿ( ,)49/6الدسوقي :حاشية الدسوقي( ,)97/4ابف قدامة :المغني( ,)41/6ابف مفمح :المبدع (.)190/5

( )7انظر :القاضي عبد الوىاب :اإلشراؼ( ,)677/2ابف عبد البر :الكافي( ,)1004/2النووي :روضة الطالبيف (,)379/5
قميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة ( ,)114/3ابف قدامة :المغني ( ,)65/6البيوتي :شرح منتيى اإلرادات(,)437/2
الموسوعة الفقيية الكويتية (.)144/1
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الفصل األول
مدقطات المكر

وػوه مبحثان:
ادلبحث األول :حقوقة ادلهر ومشروعوته.
ادلبحث الثاني :مسقطات ادلهر.
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المبحث األول
حقيقظ المكر ومذروريته
وفقه مطؾيان:

ادلطؾب األول :تعروف ادلفر لغة واصطالح ًا.

ادلطؾب الٌاني :مشروعقة ادلفر.
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توطىة:
يثبت لممرأة بمجرد إبراـ عقد الزواج جممة مف الحقوؽ المالية وغير المالية لمزوجة ,فرضيا اإلسبلـ
عمى الزوج ,ويأتي المير عمى رأس ىذه الحقوؽ ,وقد جعمو اإلسبلـ عمى الزوج؛ تكريماً لمزوجة بأف تكوف

ىي المطموبة ال الطالبة ,كما أنو إظيار لرغبة الزوج فييا ,واشعار بجدية طمبو ,وصدؽ رغبتو في

معاشرتيا( ,)1وىو حؽ مف آكد حقوقيا ,وأثر مف آثار عقد الزواج ,واف لـ يكف شرطاً لصحتو ,قاؿ تعالى:

ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ( ،)2ففي اآلية داللة
عمى عدـ اإلثـ في الطبلؽ قبؿ الدخوؿ ,في عقد لـ يسـ فيو المير ,وال طبلؽ إذا لـ يكف العقد صحيحاً,

وعميو لو تـ العقد دوف تسميتو صح العقد ولزـ المير(.)3

وسأبيف في ىذا المبحث حقيقة المير مف خبلؿ تعريفو لغة واصطبلحاً ,ومف ثـ سأعرض أدلة

مشروعيتو مف الكتاب والسنة واإلجماع والمعقوؿ.

المطمب األول
تعريف المير لغة واصطالحاً
المير لغة:
أميَ َرَىا:
الصداؽ ,وىوَ :ما َي ْدفَعوُ الزْوج ِإلَى َزوجتو بِعقد الزواج ,والجمعُ :م ٌ
يورة .و ْ
وم َ
يور ُ
ِ
الميارة :الحذؽ ِفي الش ْي ِء.
َم ْي اًر ,أو َميَ َرىاْ :
الم ِي َيرةُُ :
الم ْي ِر .و َ
الحرةُ الغال َيةُ َ
أعطاىا َم ْي اًر .و َ
ؽ بِ ُك ِّؿ َع َم ٍؿ ,والجمعَ :ميَ َرةٌ(.)4
اْل َح ِاذ ُ
َص ٌؿ َي ُدؿ
اد َوالدا ُؿ َواْلقَ ُ
يقوؿ ابف فارس" :الص ُ
اؼ أ ْ
اؽ اْل َم ْأرَِةُ ,س ِّم َي بِ َذلِ َؾ
ص َد ُ
ؼ اْل َكِذ ِب َ ...والص َد ُ
ِخ َبل ُ
اؽَ :

َج َع َؿ ليا
واْلم ِ
اى ُر:
َ َ

ؽ:
َعمَى قُوٍة ِفي الش ْي ِء قَ ْوًال َو َغ ْي َرهُِ .م ْف َذلِ َؾ الص ْ
ِّد ُ
ِلقُوتِ ِو َوأَنوُ َحؽ َيْم َزُـ"(.)5

ولممير أسماء عدةُ ,جمع ثمانية منيا ,في قوؿ الشاعر:
ِ ()6
ِ
ِ
ؽ
ص َد ٌ
َجٌر ثُـ ُع ْقٌر َع َبلئ ُ
اء َوأ ْ
اؽ َو َم ْيٌر ن ْحمَةٌ َوفَ ِر َ
يضةٌ  ...ح َب ٌ
َ

) (1انظر :الشبكة العنكبوتية :فتوى إسبلـ أوف اليف (مشروعية المير في اإلسبلـ وحكمتو).
( )2سورة البقرة :آية (.)236
) (3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)274/2ابف رشد :بداية المجتيد ( ,)51/3الشافعي :األـ ( ,)63/5ابف قدامة:
المغني (.)210/7
( )4انظر :الجوىري :الصحاح( ,)821/2ابف منظور :لساف العرب ( ,)184/5الفيروزآبادي :القاموس المحيط (,)478/1
مجمع المغة العربية :المعجـ الوسيط (.)889/2

( )5ابف فارس :مقاييس المغة (.)339/3
( )6ابف عابديف :رد المحتار ( ,)101/3الشربيني :مغني المحتاج ( ,)367/4ابف مفمح :المبدع ()190/6
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المير اصطالحاً:
عرؼ الفقياء المير تعريفات عدة ,منيا:
ضع ,إما بالتسمية أو
 تعريف الحنفية" :الماؿ يجب في عقد ّالب ْ
النكاح عمى الزوج في مقابمة منافع ُ
بالعقد"(.)1
 والمالكية " :ما يعطى لمزوجة في مقابمة االستمتاع بيا "(.)2 والشافعية " :اسـ الماؿ الواجب لممرأة عمى الرجؿ بالنكاح أو الوطء"(.)3 والحنابمة" :العوض في النكاح ونحوه"(.)4معنى واحد ,فقد أبرزت جميعيا حقيقة المير في كونو
المبلحظ مف التعريفات السابقة أنيا تدور حوؿ
ً
الماؿ الذي يجب لممرأة عمى زوجيا بمقتضى عقد الزواج ,واف اختمفت بعض قيودىا.
التعريف المختار:
ذكرت آنفاً أف الفقياء لـ يختمفوا في حقيقة المير ,واف اختمفت تعريفاتيـ ,إال أنني أميؿ إلى تعريؼ

الشافعية؛ ألنو شمؿ وجوب المير بالنكاح الفاسد ,والوطء بشبية ,وذلؾ في قولو( :أو الوطء).
شرح التعريف:

(اسم المال) :الماؿ :جنس في التعريؼ ,يشمؿ :كؿ ما فيو منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة(,)5
وصح أف يكوف مي اًر.
(الواجب لممرأة) :أي الثابت ليا.
(عمى الرجل) :أي يمتزـ الزوج بدفعو ليا؛ ألف اهلل ألزمو بو.
(بالنكاح) :أي بالعقد؛ ألنو أثر مف آثاره( ,)6فيمزـ المير المسمى بو.
(أو الوطء) :يشمؿ ما وجب بالنكاح الفاسد والوطء بشبية ,فيمزـ مير المثؿ(.)7
( )1البابرتي :العناية( ,)316/3انظر :أيضاً :السرخسي :المبسوط( ,)63,62/5ابف عابديف :رد المحتار(.)101,100/3

( )2الدسوقي :حاشية الدسوقي( ,)293/2انظر أيضاً :الصاوي :حاشية الصاوي( ,)428/2عميش :منح الجميؿ(.)415/3

() 3النووي :روضة الطالبيف( ,)249/7انظر أيضاً :األنصاري :أسنى المطالب( ,)200/3الشربيني :مغني المحتاج
(.)366/4

( )4البيوتي :كشاؼ القناع ( ,)128/5انظر أيضاً :ابف مفمح :المبدع (.)190/6
) (5الحجاوي :اإلقناع (.)59/2

) (6انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)274/2المواؽ :التاج واإلكميؿ ( ,)172/5األنصاري :أسنى المطالب (,)200/3
ابف مفمح :المبدع (.)190/6

) (7انظر :ابف نجيـ :البحر الرائؽ (,)186/3ابف الرفعة :كفاية النبيو ( ,)307/13القرافي :الذخيرة ( ,)370/4البيوتي:
كشاؼ القناع (.)161/5
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المطمب الثاني
مشروعية المير
األصؿ في مشروعية المير كتاب اهلل والسنة واإلجماع والمعقوؿ.

أولً -الكتاب
ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ(.)1
ﲗ
 -1قاؿ تعالى :ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ
ﱘﱚ
ﱙ
 -2قاؿ تعالى :ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱠ(.)2
وجو الدللة:
دؿ األمر في اآليتيف الكريمتيف عمى وجوب إعطاء الزوج المير لمزوجة ,وال صارؼ ىنا لؤلمر عف

الوجوب(.)3

ثانياً -السنة
ِ
ٍ
َل َّ
صِ
ار:
 -1عن أنس بن مالك
الن ِبي َ ع ْب َد َّ
سأ َ
ام َأرَةً م َن األَ ْن َ
قالَ :
الر ْح َم ِن ْب َن َع ْوفَ ،وتََزَّو َج ْ
ال :و ْز َن َنو ٍ
اة ِم ْن َذ َى ٍب»(.)4
« َك ْم أ ْ
َ
َص َدقْتَ َيا؟ ،قَ َ َ
سولِ ِو ،
َولِ َر ُ
لَ أ ِ
ال:
َج ُد ،قَ َ

ال :أَتَ ِت َّ
س َيا لِمَّ ِو
س ْع ٍد ،قَ َ
ام َأرَةٌ ،فَقَالَ ْت :إِ َّن َيا قَ ْد َو َى َب ْت َن ْف َ
س ْي ِل ْب ِن َ
َ -2ع ْن َ
الن ِب َّي ْ 
ِ
ال« :ما لِي ِفي الن ِ ِ
ال:
َع ِط َيا ثَْوًبا» ،قَ َ
ييا ،قَ َ
اج ٍة» ،فَقَ َ
ال« :أ ْ
ساء م ْن َح َ
ال َر ُج ٌلَ :زو ْجن َ
َ
فَقَ َ َ
()5
َع ِطيا ولَو َخاتَما ِم ْن ح ِد ٍ
الَ « :ما َم َع َك ِم َن القُ ْر ِ
ال« :فَقَ ْد
الَ :ك َذا َو َك َذا ،قَ َ
آن؟» قَ َ
اعتَ َّل لَ ُو  ،فَقَ َ
يد» ،فَ ْ
َ
«أ ْ َ َ ْ
ً
َزَّو ْجتُ َك َيا ِب َما َم َع َك ِم َن القُ ْر ِ
آن»(.)6

( )1سورة النساء :آية (.)4
( )2سورة النساء :آية (.)24
( )3انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف ( ,)86/3القرطبي :الجامع ألحكاـ القراف (.)129 ,24/5
( )4أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب النكاح ,باب الوليمة ولو بشاة ( ,)24/7ح(.)5167

( )5أي :حزف وتضجر ألجؿ ذلؾ ,وقد يكوف اعتؿ بمعنى تشاغؿ .العيني :عمدة القاري (.)45/20
( )6أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب فضائؿ القرآف ,باب خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو ( ,)192/6ح(.)5029
31

وجو الدللة:
دؿ الحديثاف داللة واضحة عمى أف الزواج البد لو مف مير( ,)1ولو جاز أف يخمو الزواج مف المير
لما أمر النبي  الرجؿ مع حاجتو وفقره أف يصدؽ المرأة ,ولو خاتماً مف حديد ,فدؿ ذلؾ عمى تعيينو

والزامو(.)2

ثالثاً -اإلجماع
أجمع الفقياء سمفاً وخمفاً عمى وجوب المير في الزواج ,ولـ يخالؼ في ذلؾ أحد(.)3

رابعاً -المعقول
إف ممؾ النكاح لـ يشرع لعينو ,بؿ لمقاصد ال حصوؿ ليا إال بدوامو واستق ارره ,وال يدوـ النكاح إال

بمير لو أثر عند الزوج ,فمو لـ يجب المير بالعقد نفسو فإف الزوج ال يبالي في إزالة ىذا الممؾ بأدنى

خشونة تحدث بينيما؛ لعدـ خوفو لزوـ المير( ,)4لذلؾ كاف في إعطائو المير لمزوجة دليؿ عمى حسف
نيتو في دواـ الزواج ,ومعاشرتيا بالمعروؼ ,فضبلً عمى أف فيو تمكيناً ليا مف التييؤ لمزواج بما يمزـ ليا

مف لباس ونفقة(.)5

( )1انظر :ابف بطاؿ :شرح صحيح البخاري( ,)264/7ابف دقيؽ العيد :إحكاـ األحكاـ ( ,)184/2ابف الممقف :التوضيح
لشرح الجامع الصحيح ( ,)457/24ابف حجر :فتح الباري ( ,)211/9الزرقاني :شرح الزرقاني عمى الموطأ (.)242/3
( )2انظر :الباجي :المنتقى ( ,)275/3ابف العربي :المسالؾ في شرح موطأ مالؾ (.)454/5
( )3انظر :القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ( ,)24/5ابف قدامة :المغني (.)209/7
( )4انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)275/2
( )5انظر :الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو (.)6760/9
31

المبحث الثاني
مدقطات المكر

وفقه ثالثة مطالب:
ادلطؾب األول :مسؼطات نصف ادلفر.
ادلطؾب الٌاني :مسؼطات ادلفر كامالً.
ادلطؾب الٌالث :أثر مؼًل أحد الزوجني عؾى سؼوط ادلفر.
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المطمب األول
مسقطات نصف المير
قد يسقط حؽ الزوجة في نصؼ ميرىا ألسباب عدة ,ىي عمى النحو اآلتي:

 -1الطالق قبل الدخول
ال خبلؼ بيف أىؿ العمـ في سقوط حؽ الزوجة في نصؼ المير إذا طمقيا الزوج قبؿ الدخوؿ ,وكاف

المير قد سمي صحيحاً في العقد الصحيح( ,)1ومبنى ذلؾ اتفاقيـ عمى أف الدخوؿ مف مؤكدات المير
بكاممو( ,)2واستدلوا عمى ذلؾ بالكتاب ,والمعقوؿ:

أولً -من الكتاب:
قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹﱠ(.)3
وجو الدللة:
دلت اآلية الكريمة بمنطوقيا الصريح ,عمى أف الطبلؽ قبؿ الدخوؿ يوجب سقوط نصؼ المير

المفروض(.)4

ثانياً -من المعقول:
إف وقوع الطبلؽ قبؿ الدخوؿ يقتضي وجوب كؿ المير مف وجو؛ ألف الزوج فوت ممكو باختياره ,كما

يقتضي أيضاً سقوط كؿ المير مف وجو آخر؛ ألف المعقود عميو وىو البضع يعود إلى الزوجة سالماً ,فمما
تعارض األمراف؛ وجب المصير إلى النصؼ(.)5

( )1انظر :السرخسي :المبسوط( ,)14/5الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)297/2ابف رشد :بداية المجتيد ( ,)49/3النفراوي:
الفواكو الدواني ( ,)35/2الشيرازي :الميذب ( ,)470/2الشربيني :مغني المحتاج ( ,)383/4ابف قدامة :المغني

( ,)227/7ابف مفمح :المبدع (.)210/6

( )2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)291/2البابرتي :العناية ( ,)322/3القاضي عبد الوىاب :اإلشراؼ (,)716/2
المواؽ :التاج واإلكميؿ( ,)206/5الشيرازي :الميذب( ,)466/2النووي :روضة الطالبيف( ,)263/7المرداوي :اإلنصاؼ
( ,)283/8البيوتي :شرح منتيى اإلرادات (.)21/3
( )3سورة البقرة :آية (.)237

( )4انظر :الرازي :التفسير الكبير ( ,)478/6القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ( ,)204/3ابف كثير :تفسير القرآف العظيـ
(.)642/1
) (5انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)139/2البابرتي :العناية (.)323/3
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إل أن الختالف قد وقع بين الفقياء في بعض المسائل المتعمقة بسقوط نصف المير قبل الدخول،

ومن ىذه المسائل:

()1

المسألة األولى :أثر الخموة

قبل الدخول عمى سقوط نصف المير.

تحرير محل النزاع:
أكثر أىؿ العمـ عمى أف الخموة في النكاح الفاسد ال توجب المير( ,)2وال تمنع سقوط شيء منو ,إذا

وقع الطبلؽ قبؿ الدخوؿ( ,)3لكنيـ اختمفوا في أثر الخموة في منع سقوط شيء مف المير بعد الطبلؽ وقبؿ
الدخوؿ في النكاح الصحيح عمى مذىبيف:
المذىب األول:
ذىب الحنفية ( ،) 4والشافعي في القديم ( ,) 5والحنابمة ( ،) 6إلى أف الخموة بيف الزوجيف في النكاح

الصحيح تمنع سقوط شيء مف المير المسمى ,فإذا طمقيا قبؿ الدخوؿ وبعد الخموة وجب ليا المير
المسمى كامبلً؛ ألنيا تقوـ مقاـ الدخوؿ في تأكيد المير.

( )1الخموة :ىي اجتماع الزوجيف بحيث ال يكوف معيما عاقؿ ,في مكاف ال يطمع عمييما أحد بغير إذنيما أو ال يطمع
عمييما أحد لظممة ,ويكوف الزوج عالماً بأنيا امرأتو .خسرو :درر الحكاـ ( ,)343/1انظر أيضاً التعريؼ في :الزيمعي:

تبييف الحقائؽ ( ,)143/2الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)217/2الجمؿ :فتوحات الوىاب ( ,)125/4البيوتي :شرح
منتيي اإلرادات (.)22/3

( )2عف أحمد في رواية أنيا توجبو كالخموة في الصحيح ,وذكر ابف قدامة أف عدـ وجوبو أولى ,انظر :ابف قدامة :المغني
(.)251/7
( ) 3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)293/2الزبمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)152/2القاضي عبد الوىاب :اإلشراؼ
( ,)721/2عميش :منح الجميؿ ( ,)308/3الدميري :النجـ الوىاج ( ,)312/7ابف قدامة :المغني (.)251/7

( )4واشترط الحنفية أف تكوف الخموة صحيحة بعدـ وجود مانع حسي ,أو طبيعي ,أو شرعي يمنع مف االستمتاع ,انظر:
الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)142/2ابف نجيـ :البحر الرائؽ ( ,)162/3ابف عابديف :رد المحتار (.)114/3
( ) 5انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)540/9الشيرازي :الميذب ( ,)466/2الجويني :نياية المطمب (,)178/13
الروياني :بحر المذىب (.)516/9

( )6ولـ يشترط الحنابمة أف تكوف الخموة صحيحة ,فمو لمسيا أو قبميا بشيوة بحضرة النساء يتأكد ليا المير كامبلً ,انظر:

المرداوي :اإلنصاؼ ( ,)287/8البيوتي :كشاؼ القناع ( ,)152/5شرح منتيى اإلرادات ( ,)22/3البعمي :كشؼ
المخدرات (.)613/2
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المذىب الثاني:
ذىب المالكية( ،)1والشافعي في الجديد( :)2إلى أف الخموة ال تقوـ مقاـ الدخوؿ في تأكيد المير ,فبل

يمتنع بيا سقوط شيء منو ,وعمى ذلؾ لو طمقيا قبؿ الدخوؿ وبعد الخموة وجب ليا نصؼ المير المسمى.
سبب الخالف:

 -1اختبلفيـ في تفسير معنى (اإلفضاء) في قولو تعالى :ﭐﱡﭐﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ (,) 3
و(المس) في قولو تعالى :ﱡﭐﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ( ,)4فمف فسرىا بأنيا الخموة ,قاؿ بثبوت المير
كامبلً بيا ,وامتناع سقوطو ,ومف فسرىا بأنيا الجماع ,قاؿ :بعدـ ثبوتو كامبلً بيا.

 -2معارضة حكـ الصحابة لظاىر الكتاب ,فمف أخذ بحكـ الصحابة؛ قاؿ :إف الخموة تثبت كماؿ المير,
وتمنع سقوط شيء منو ,ومف أخذ بظاىر الكتاب قاؿ :ال أثر ليا في ثبوتو كامبلً(.)5

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى أف الخموة تؤكد المير ,وتمنع سقوط شيء منو بالكتاب ,والسنة ,واآلثار ,واإلجماع,
والقياس ,والمعقوؿ.
أولً -الكتاب
 -1قاؿ تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱍﱏ ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘ
ﱎ
ﱋﱌ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ(.)6

( )1ويقوؿ المالكية :لو أقامت معو في بيتو سنة وجب ليا المير كامبلً ,بشرط بموغو واطاقتيا المخالطة ,انظر :ابف عبد
البر :الكافي( ,)558/2القاضي عبد الوىاب :اإلشراؼ( ,)720/2ابف شاس :عقد الجواىر الثمينة( ,)471/2ابف جزي:
القوانيف الفقيية (.)135/1
( ) 2انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)540/9الشيرازي :الميذب ( ,)466/2النووي :روضة الطالبيف (,)263/7
الرممي :نياية المحتاج (.)341/6
( )3سورة النساء :آية (.)21

( )4سورة البقرة :آية (.)237
( )5انظر :ابف رشد :بداية المجتيد (.)48/3
( )6سورة النساء :اآليتاف (.)21,20
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وجو الدللة :
نيت اآلية الكريمة األزواج عف أخذ شيء مف المير بعد الخموة بالمرأة ,سواء أدخؿ بيا الزوج أـ لـ

يدخؿ؛ ألف (اإلفضاء) معناه :الخموة ,فيو مأخوذ مف الفضاء مف األرض ,وىو المكاف الخالي ,وعمى ىذا

تمنع الخموة سقوط شيء مف المير بحكـ ىذه اآلية(.)1

 -2قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﳂ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱠ(.)2
ﳃ
ﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁ
وجو الدللة :
(المس) في اآلية :ىو الخموة ,وىذا ما تأولو جماعة مف الصحابة
عباس

منيـ عمي وعمر وابف

( ,)3كما يحتمؿ ىذا المعنى بطريؽ إطبلؽ المسبب الذي ىو (المس) ,عمى السبب الذي ىو

الخموة( ,)4وفي ذلؾ داللة عمى تأكد المير كامبلً بالخموة؛ ألف الطبلؽ قبميا يوجب نصفو.
ثانياً -السنة

ٍ
شَ ِ
روي عن َّ
اق َد َخ َل ِب َيا أ َْو لَ ْم
ب َّ
النبي  أنو قالَ « :م ْن َك َ
الص َد ُ
ام َأرَة َوَنظَ َر إِلَ ْي َيا فَقَ ْد َو َج َ
ف خ َم َار ْ
َي ْد ُخ ْل ِب َيا»(.)5
وجو الدللة:

بل لممرأة بالخموة سواء دخؿ أـ لـ يدخؿ؛ ألف كشؼ الخمار ال
يدؿ الحديث عمى وجوب المير كام ً

يتصور وقوعو إال في الخموة.

ثالثاً -اآلثار

الر ِ
ضاء ا ْل ُخمَفَ ِ
ق َب ًابا َوأ َْر َخى
ين أَنَّ ُو َم ْن أ ْ
اء َّ
وي َع ْن ُزَرَارةَ ْب ِن أ َْوفَىَّ ،أنو قَ َ
َغمَ َ
ين ا ْل َم ْي ِدي َ
اش ِد َ
ال« :قَ َ ُ
ُ -1ر َ
ِ
اق َوا ْل ِع َّدةُ»(.)6
ب َّ
الص َد ُ
ستًْار فَقَ ْد َو َج َ

( ) 1انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف ( ,)148/2النسفي :مدارؾ التنزيؿ ( ,)344/1السرخسي :المبسوط (,)149/5
العيني :البناية (.)149/5
( )2سورة البقرة :آية (.)237

( )3انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف (.)149/2
( )4انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)142/2ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)162/3
( )5أخرجو الدارقطني في سننو :كتاب النكاح ,باب المير( ,)473/4ح( ,)3824والحديث ضعيؼ إلرسالو ,انظر :ابف
حجر :إتحاؼ الميرة ( ,)446/19وقاؿ الذىبي" :ىذا مرسؿ ,والمرسؿ عندنا حجة" ,انظر :الذىبي :تنقيح التحقيؽ
(.)199/2

( )6أخرجو البييقي في السنف الكبرى :كتاب الصداؽ ,باب مف قاؿ مف أغمؽ باباً أو أرخى ست اًر فقد وجب الصداؽ ,وما
روي في معناه ( ,)417/7ح( ,)14484وقاؿ" :وىذا مرسؿ ,ز اررة لـ يدركيـ ,وقد رويناه عف عمر وعمي

وقد حكـ األلباني بصحتو موقوفاً عف عمي وعمر

 ,انظر :األلباني :إرواء الغميؿ ( ,)356/6ح(.)1937
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موصوالً".

أن ُع َمرَ ،و َعمِيًّا
وي َّ
ُ -2ر َ
ا ْل ِع َّدةُ»(.)1

اق َك ِ
ام ًال َو َعمَ ْي َيا
قَ َال« :إِ َذا أ ْ
ق َب ًابا َوأ َْر َخى ِستًْار َفمَ َيا َّ
الص َد ُ
َغمَ َ

وجو الدللة:
األثرف عمى أف الخموة بالمرأة توجب ليا المير كامبلً.
ا
دؿ
رابعاً -اإلجماع
عمى أف الرجؿ إذا خبل بزوجتو وغمؽ باباً وأرخى سترا ,وال حائؿ بيف ِج ِ
ماعو
أجمع الصحابة
ً
ليا مف عبادة وال غيرىا ,وأمكنتو مف ذلؾ فمـ يفعؿ وجب عميو جميع صداقيا(.)2
خامساً -القياس
قاسوا استحقاؽ المرأة المير بالخموة عمى استحقاؽ المؤجر األجرة بتسميـ العيف المؤجرة ,بجامع أف
كمييما مكف محؿ المنفعة لممستحؽ ليا؛ فكما استحؽ المؤجر األجرة بتمكيف المستأجر مف استيفاء المنفعة
سواء استوفاىا أـ ال ,فكذلؾ المرأة استحقت المير بتمكيف زوجيا مف نفسيا سواء استوفى المنفعة منيا
بالوطء أـ ال؛ إذ المعتبر الستحقاؽ البدؿ تسميـ المبدؿ ال حقيقة استيفاء المنفعة(.)3

سادساً -المعقول
في الخموة قامت الزوجة بما عمييا بعقد النكاح مف تسميـ نفسيا ,وتمكيف زوجيا منيا ,فوجب عميو
بالمقابؿ القياـ بما عميو مف تسميـ البدؿ؛ أي :المير كامبلً ,حتى واف امتنع أو قصر في استيفاء حقو,

ألنيا ال تؤاخذ بتقصيره(.)4
أدلة المذىب الثاني:

استدؿ أصحاب ىذا المذىب عمى أف الخموة ال تقوـ مقاـ الدخوؿ في تأكيد المير ,فبل تمنع سقوط

شيء منو ,بالكتاب واآلثار والقياس والمعقوؿ.

( )1أخرجو البييقي في السنف الكبرى :كتاب الصداؽ ,باب مف قاؿ مف أغمؽ باب أو أرخى ست اًر فقد وجب الصداؽ وما
روي في معناه ( ,)416/7ح( .)14482قاؿ األلباني :صحيح موقوفاً ,انظر :األلباني :إرواء الغميؿ (,)356/6

ح(.)1937

( )2ابف القطاف :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع (.)23/2
( ) 3انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)149/5الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)292/2الزيمعي :تبييف الحقائؽ (,)142/2
الشيرازي :الميذب ( ,)466/2النووي :المجموع تكممة المطيعي (.)346/16

( ) 4انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)149/5الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)292/2الزيمعي :تبييف الحقائؽ (,)142/2
الشيرازي :الميذب ( ,)466/2النووي :المجموع تكممة المطيعي (.)346/16
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أولً -الكتاب
 -1قولو تعالى :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﳂ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﱠ( )1ﭐ.
ﳃ
ﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁ
وجو الدللة:
أوجب اهلل تعالى نصؼ المير المسمى لممطمقة قبؿ الدخوؿ؛ ألف المراد مف (المس) الجماع ,ولـ

يفرؽ بيف وجود الخموة وعدميا ,فإذا لـ يحدث جماع؛ ليس لممختمى بيا إال نصؼ المير(.)2
ِّ

 -2قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱍﱏ ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ ﱘ
ﱎ
ﱋﱌ
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ(.)3
وجو الدللة:
إف المرأة ال تستحؽ المير كمو إال بالدخوؿ ,وقد عبرت عنو اآلية بػِ (اإلفضاء) ,وىو :الجماع(.)4
ثانياً -اآلثار
 -1ما روي َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
س َيا ثُ َّم ُيطَمقُ َيا
َّاس
الر ُج ِل َيتََزَّو ُج ا ْل َم ْأرَةَ َي ْخمُو ِب َيا فَ َال َي َم َّ
ال ِفي َّ
أ ََّن ُو قَ َ
ِ
الص َدا ِ
ضتُ ْم
ق ِأل َّ
ف َّ
(وِا ْن َ
صُ
َن تَ َمس ُ
وى َّن ِم ْن قَ ْب ِل أ ْ
طمَّ ْقتُ ُم ُ
وى َّن َوقَ ْد فَ َر ْ
س لَ َيا إَِّل ن ْ
َن اهللَ تَ َعالَى َيقُو ُلَ :
"لَ ْي َ
لَي َّن فَ ِر َ ِ
ضتُ ْم)(.)6(")5
صُ
ف َما فَ َر ْ
يض ًة فَن ْ
ُ
ِ ِ
س ُع ٍ
ود
 -2ما روي َع ْن َع ْبد اهلل ْب ِن َم ْ

ِ
الص َدا ِ
س َب ْي َن ِر ْجمَ ْي َيا"(.)7
ف َّ
َّ ،أنو قَ َ
صُ
ال" :لَ َيا ن ْ
ق َوِا ْن َجمَ َ

( )1سورة البقرة :آية (.)237
( ) 2انظر :ابف العربي :أحكاـ القرآف ( ,)192/1الرازي :التفسير الكبير ( ,)14/10القاضي عبد الوىاب :اإلشراؼ
( ,)720/2ابف رشد :بداية المجتيد ( ,)49/3النووي :المجموع تكممة المطيعي ( ,)348/16الشربيني :مغني المحتاج
( ,)374/4الرممي :نياية المحتاج (.)341/6

( )3سورة النساء :اآليتاف (.)20,21

( )4انظر :الطبري :جامع البياف ( ,)126/8القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)102/5
( )5سورة البقرة :آية (.)237
( ) 6أخرجو البييقي في السنف الكبرى :كتاب الصداؽ ,باب الرجؿ يخمو بامرأتو ثـ يطمقيا قبؿ المسيس (,)415/7
ح( ,)4473قاؿ األلباني :سنده ضعيؼ ,ولؤلثر طرؽ عدة بعضيا صحيح اإلسناد ,واآلخر ضعيؼ ,انظر :األلباني:
سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة (.)88,87/3

( ) 7أخرجو البييقي في السنف الكبرى :كتاب الصداؽ ,باب الرجؿ يخمو بامرأتو ثـ يطمقيا قبؿ المسيس (,)416/7
ح( ,)4478وقاؿ :وفيو انقطاع بيف الشعبي وابف مسعود.
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وجو الدللة:
األثرف عمى أف الخموة قبؿ الدخوؿ ال تمنع سقوط نصؼ المير.
ا
دؿ
ثالثاً -القياس
قاسوا استحقاؽ المرأة المير بالجماع عمى استحقاؽ البائع الثمف بتسميـ المبيع؛ بجامع أف كمييما ال

يستحؽ البدؿ إال بتسميـ المبدؿ ,وقياـ يد العاقد عمى المعقود عميو يمنع التسميـ ,وال يتحقؽ التسميـ عند

المرأة إال بالجماع ,فاستحقت المير بعده(.)1
رابعاً -المعقول

إف لمجماع أحكاماً تختص بو؛ مف وجوب الحد ,والغسؿ ,وثبوت اإلحصاف ,واإلحبلؿ لمزوج األوؿ,

وافساد العبادة ,ووجوب الكفارة ,فمما انتفت عف الخموة جميع ىذه األحكاـ انتفى عنيا أيضاً حكـ تكميؿ

المير(.)2

المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول:
 -1نوقش دليميم من السنة :بأف كشؼ القناع ال يتعمؽ بو كماؿ المير عند الجميع ,فإف ُجعؿ كناية

عف الخموة ,كاف َجعمو كناية عف الجماع أولى(.)3
ويجاب عنو:

بأف جعمو كناية عف الخموة أولى؛ ألف اآلثار الصحيحة الواردة عف الصحابة

الخموة في كماؿ المير ,سواء دخؿ بيا أـ لـ يدخؿ.

تؤكد اعتبار

 -2نوقش استدلليم بالقياس عمى اإلجارة ،من ثالثة أوجو:
األول :أف التمكيف مف المنافع تسميـ ,والتسميـ ال يتحقؽ إال بالوطء(.)4
وأجيب عنو:
بأف المرأة سممت نفسيا إلى العاقد ,ورفعت الموانع بالخموة التامة ,وىذا غاية ما في مقدورىا ,فوجب

ليا العوض وىو المير كامبلً(.)5

( ) 1انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)530,542/9الجويني :نياية المطمب ( ,)173/13الرافعي :الشرح الكبير
( ,)289/8األسمندي :طريقة الخبلؼ في الفقو بيف األئمة األسبلؼ (ص.)98
( )2انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)542/9ابف قدامة :المغني (.)250/7
( )3انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)542/9

( )4انظر :الجويني :نياية المطمب (.)193/15
( )5انظر :المرغيناني :اليداية ( ,)200/1األسمندي :طريقة الخبلؼ في الفقو بيف األئمة األسبلؼ (ص.)97
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الثاني :أف القياس منتقض ممف سممت نفسيا في صوـ أو إحراـ أو حيض( ,)1فبل يتحقؽ التمكيف مف

استيفاء المنفعة.
وأجيب عنو:

بأف محؿ النزاع ىو أثر الخموة الصحيحة في ثبوت المير ,وما ذكر ىو موانع شرعية تمنع الخموة

الصحيحة( ,)فمو طمقيا كاف ليا نصؼ المير(.)2
واعترض عميو:

بأف الجب والعنة أبمغ في المنع ,وىي عندىـ ال تمنع مف كماؿ المير بالخموة ,كما أف الجماع في
الصياـ واإلحراـ يوجب كماؿ المير ,ولو جاز أف تكوف الخموة موجبة لكماؿ المير في غير اإلحراـ ,لجاز

أف تكوف موجبة لكمالو في اإلحراـ كالجماع (.)3
ويجاب عنو:

بأف الجب والعنة موانع مف جية الزوج ,وىي ال تمنع وجود التسميـ المستحؽ منيا ,ويمزمو إكماؿ

ميرىا؛ كما يمزـ الصغير نفقة امرأتو إذا سممت نفسيا إليو ( .) 4كما ال تقاس الخموة في اإلحراـ عمى
الجماع ,في وجوب كماؿ المير؛ ألف اإلحراـ يفسد بالجماع اتفاقاً ,وال يفسد بالخموة ,فافترقا.

الثالث :أف اإلجارة مقدرة بالزماف ,فجاز أف تستقر األجرة فييا بالتمكيف ,أما الزواج فميس مقد اًر

بالزماف ,فبل يستقر المير فيو بالتمكيف إال بانقضاء زمانو بالموت ,أو بالجماع؛ ألنو مقصود العقد(.)5
وأجيب عنو:

بأف الجماع واف كاف مقصود العقد؛ إال أنو يممؾ تبعاً وضرورة لممؾ النفس ,والمختمى بيا سممت

نفسيا بتقريب المحؿ وازالة الموانع ,فاستحقت كماؿ المير كما لو جامعيا(.)6

( )1الماوردي :الحاوي الكبير (.)542/9
( )عف اإلماـ أحمد في رواية أف اإلحراـ والصياـ والحيض وغيرىما ال يمنع صحة الخموة .انظر :ابف قدامة :المغني
(.)250/7
( )2انظر :المرغيناني :اليداية ( ,)200/1العيني :البناية ( ,)150/5الماوردي :الحاوي الكبير(.)543/9
( )3انظر :الماوردي :الحاوي الكبير(.)543/9
( )4انظر :ابف قدامة :المغني (.)251/7

( )5انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)543/9
( )6انظر :األسمندي :طريقة الخبلؼ في الفقو بيف األئمة األسبلؼ (ص.)97,98
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مناقشة أدلة المذىب الثاني:
 -1نوقش قوليم بأن المراد بـِ (المس) في قولو تعالى :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ ﭐ ىو( :الجماع) ،من عدة أوجو:
األول :ما روي عف عمر وعمي

 ,أف المراد بالمسيس :الخموة ,فإف كاف ذلؾ عندىـ مف طريؽ

المغة فيـ حجة فييا ,واف كاف مف طريؽ الشرع فأسماء الشرع ال تؤخذ إال توقيفاً ,فمزـ اعتبار تأويميما(.)1

الثاني :االختبلؼ في تأويؿ المفظ تارة بالجماع وأخرى بالخموةُ ,يسقط كوف المراد بو ىو حقيقتو,
ويصيره مجا اًز باالتفاؽ ,فاحتاج إلى داللة مف غيره عمى الحكـ؛ ألف المجاز ال يستعمؿ إال في موضع
ّ
تقوـ الداللة عميو ,وما ذكر مف حديثو  ,وآثار الصحابة ,يدؿ عمى أف مراد اآلية ىو الخموة دوف

الجماع(.)2

الثالث :حمؿ المس عمى الخموة أولى مف حممو عمى الجماع؛ ألف السبب (الخموة) الزـ لممسبب

(المس) ,والمسبب ال يوجد دوف السبب ,فأطمقت اآلية اسـ المسبب عمى السبب لممبلزمة(.)3

الرابع :عمى فرض أف المس في اآلية ىو الجماع؛ فيذا ال يمنع أف يكوف المراد :الجماع ,أو ما يقوـ
مقامو مف الخموة ,كما قاؿ تعالى :ﭐﱡﭐ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱠ( ,)4فالمراد باآلية:
الطبلؽ أو ما يقوـ مقامو مف الفرقة(.)5
 -2نوقش استدلليم باآلثار عن ابن عباس وابن مسعود

 ،من وجيين:

األول :أف ىذه اآلثار واىية ,وال تقوى عمى معارضة اآلثار الصحيحة الواردة عف عمر
وعمي

( ,)6فقد ضعؼ أىؿ الحديث أثر ابف عباس ,وحكموا عمى أثر ابف مسعود باالنقطاع(.)7

الثاني :عمى فرض صحتيا فإنيا تُحمؿ عمى الخموة الفاسدة؛ حتى ال ُيحتمؿ قوليما عمى ما يخالؼ
إجماع الصحابة(.)8
( )1انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف ( ,)150 , 149/2شرح مختصر الطحاوي (.)394/4
( )2انظر :المرجعيف السابقيف :الجزء والصفحة.

( )3انظر :العيني :البناية ( ,)149/5ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)162/3
( )4سورة البقرة :آية (.)230
( )5انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف ( ,)150/2شرح مختصر الطحاوي (.)394/4
( )6انظر :الجصاص :شرح مختصر الطحاوي ( ,)392/4العيني :البناية ( ,)148/5زيداف :المفصؿ في أحكاـ المرأة
(ص .)94,95

( )7انظرُ :حكـ أىؿ الحديث عمى األثريف (ص 38الحاشية) مف ىذا البحث.
( )8القدوري :التجريد (.)4713/9
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 -3نوقش قياسيـ قياـ يد المرأة عمى نفسيا في الخموة ,عمى قياـ يد البائع عمى المبيع ,بجامع أف

كمييما يمنع التسميـ فبل يستحؽ البدؿ ,بأنو قياس مع الفارؽ ,ول يصح لسببين:

أحدىما :أف قياـ يد المرأة عمى نفسيا ال تمنع التسميـ والجماع عند ارتفاع الموانع ,بخبلؼ قياـ يد

البائع عمى المعقود عميو ,فإنيا تمنع القبض واالنتفاع كما في الدابة والثوب ,فافترقا(.)1

والثاني :أف صحة التسميـ مف جية المرأة تتعمؽ بالخموة وال يشترط الجماع ,بدليؿ استحقاؽ المرأة

كماؿ المير في نكاح المجبوب مع عدـ الجماع ,لحصوؿ التسميـ مف جيتيا(.)2

 -4نوقش دليميم من المعقول :بأف تسميـ المرأة نفسيا في الخموة عمة الستحقاؽ كماؿ المير ,وليس

بِ ِعمة إلحبلليا لمزوج األوؿ ,كما لو مات عنيا قبؿ الدخوؿ؛ كاف الموت بمنزلة الدخوؿ فاستحقت كماؿ

المير ,وال يحميا ذلؾ لمزوج األوؿ(.)3

الراجح:
بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ في المسألة ,يتبيف لي أف الراجح ىو المذىب األوؿ ,القائؿ إف الخموة

بيف الزوجيف تثبت المير كامبلً وتمنع سقوط شيء منو ,وذلك لألسباب اآلتية:
 -1قوة أدلتيـ ,وسبلمة الرد عمى ما ورد عمييا مف مناقشات.
 -2قضاء الصحابة

في ذلؾ دوف مخالؼ.

 -3لفظ (المس) محتمؿ لؤلمريف الخموة والجماع؛ إال أف عمر وعمياً

وغيرىما مف الصحابة

قد تأولوه عمى الخموة ,وتأويؿ الخمفاء أولى باالتباع ,السيما وقد اجتمع في جانبو أكثر

الصحابة ,وصحت النقوالت عنيـ بخبلؼ مف تأولو بمعنى الجماع(.)4

 -4إف الخموة مظنة الجماع ,وأمارة الزمة لو ,فمزـ استحقاؽ المرأة لممير بعدىا كامبلً.

 -5األخذ بيذا القوؿ يحفظ لممرأة حقيا فيما لو اختمى الرجؿ بيا مرات ومرات ,ثـ طمقيا قبؿ الدخوؿ
وولى ىارباً.

 -6ىذا المذىب ىو ما جرت عميو الفتوى ,فقد جاء في الفتوى رقـ ( )42954لمركز الفتوى :أف
الخموة الصحيحة يثبت بيا المير ,وتجب بيا العدة ,ولو لـ يحصؿ فييا وطء(.)5

( )1انظر :األسمندي :طريقة الخبلؼ في الفقو بيف األئمة األسبلؼ (ص.)98
( )2انظر :الجصاص :شرح مختصر الطحاوي (.)393/4
( )3انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف (.)150/2

( )4انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف ( ,)47/3شرح مختصر الطحاوي (.)392/4
) (5انظر :الشبكة العنكبوتية :موقع طريؽ اإلسبلـ :فتوى رقـ (.)42954
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 -7اتفاؽ قانوف األحواؿ الشخصية الفمسطيني مع ىذا المذىب ,حيث عد الخموة الصحيحة مف
مؤكدات المير بتمامو ,فجاء في نص المادة ( )49مف قانوف حقوؽ العائمة" :إذا سمي المير في

العقد الصحيح لزـ أداؤه كامبلً بوفاة أحد الزوجيف ,أو بالطبلؽ بعد الخموة الصحيحة ,أما إذا وقع

الطبلؽ قبؿ الخموة الصحيحة لزـ نصؼ المير المسمى"(.)1

المسألة الثانية :المير المفروض بعد العقد
تحرير محل النزاع:
تقرر سابقاً أف الطبلؽ قبؿ الدخوؿ أو الخموة (عمى الراجح) ُيسقط حؽ الزوجة في نصؼ المير
المفروض في العقد( ,)2ويوجب ليا النصؼ اآلخر ,لكف إذا لـ يفرض المير في العقد ,وفرض بعده
بالتراضي أو بالقضاء ,فقد اختمؼ الفقياء في المقدار الساقط منو عند الطبلؽ قبؿ الدخوؿ عمى مذىبيف:
المذىب األول:
ذىب أبو يوسف من الحنفية في قولو األول( ،)3والمالكية( ،)4والشافعية( ،)5والحنابمة في الراجح(،)6
إلى تنصيؼ المير المفروض بعد العقد ,بالطبلؽ قبؿ الدخوؿ ,أو الخموة عند الحنابمة.
المذىب الثاني:
ذىب أبو حنيفة ،ومحمد بن الحسن ،وأبو يوسف في قولو الجديد( ،)7وأحمد في رواية( ،)8إلى أف
()9

المير المفروض بعد العقد يسقط كمو ,بالطبلؽ قبؿ الدخوؿ أو الخموة ,وتجب المتعة

فقط.

) (1سيسالـ وآخروف :مجموعة القوانيف الفمسطينية ( ,)113/10المادة (.)49
) (2انظر( :ص )33مف ىذا البحث.
) (3انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)65/5الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)303/2الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)141/2
) (4انظر :القاضي عبد الوىاب :عيوف المسائؿ (ص ,)326القرافي :الذخيرة ( ,)368/4خميؿ :التوضيح (,)174/4
الخرشي :شرح مختصر خميؿ (.)274/3

) (5انظر :النووي :المجموع تكممة المطيعي ( ,)373/16الدميري :النجـ الوىاج ( ,)332/7األنصاري :أسنى المطالب
(.)209/3
) (6انظر :ابف قدامة :المغني (.)239/7
) (7انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)65/5الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)303/2الزيمعي :تبييف الحقائؽ ()141/2
) (8انظر :ابف قدامة :المغني (.)239/7

) (9المتعة لغة :مشتقة مف المتاع ,وىو ما يستمتع بو .وشرعاً :ىي الماؿ الذي يجب عمى الزوج دفعو المرأتو المفارقة في
الحياة بطبلؽ وما في معناه بشروط .الشربيني :مغني المحتاج (.)398/4
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سبب الخالف:
يرجع إلى اختبلفيـ في المراد بالمفروض الذي ُينصؼ ,في قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹﱠ,

فمف رأى أف المفروض مطمؽ سواء فرض بالعقد أو بعده قاؿ بتنصيؼ المير ,ومف رأى أف المفروض
المتعارؼ ىو ما كاف وقت العقد ال غير قاؿ بسقوطو(.)1

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى تنصيؼ المير بالكتاب ,والسنة ,والمعقوؿ.
أولً -الكتاب
قولو تعالى :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹﱠ(.)2
وجو الدللة:
(الفرض) في اآلية :التقدير ,وكؿ واحد مف المسمى في العقد وبعده مفروض مقدر ,فيدخؿ تحت

عموـ اآلية ,وعميو يجب نصؼ المفروض في الطبلؽ قبؿ الدخوؿ مطمقاً مف غير فصؿ بيف ما إذا كاف

الفرض في العقد أو بعده(.)3
ثانياً -السنة

ِ ()4
ون»(.)5
ق؟ قَ َ
ق ِ ،ق َ
ي أ ََّنو النبي  قَ َ
اضى ِب ِو ْاأل ْ
يلَ :و َما ا ْل َع َال ِئ ُ
ال« :أَدوا ا ْل َع َال ئ َ
َىمُ َ
الَ :ما تََر َ
ُر ِو َ
وجو الدللة:

بيف الرسوؿ  المقصود بالعبلئؽ وىو عموـ التراضي ,سواء أكاف حاؿ العقد أـ بعده ,فدؿ عمى أف

المفروض بعد العقد ينصؼ بالطبلؽ قبؿ الدخوؿ كالمفروض حاؿ العقد؛ إذ ال فرؽ بينيما(.)6
ثالثاً -المعقول

ألنو مفروض يستقر بالدخوؿ ,فوجب أف ال يسقط بالطبلؽ قبمو كالمسمى في العقد(.)1

) (1انظر :شمبي :أحكاـ األسرة (ص ,)407,406الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو (.)6806 /9
) (2سورة البقرة :آية (.)237
) (3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)303/2الرافعي :الشرح الكبير (.)291/8
ِ
وع َبلقة المير :ما يتعمقوف بو عمى المتزوج .ابف األثير :النياية في غريب الحديث
الميور ,الواحدةَ :ع َبلقةَ ,
)َ (4
الع َبلئؽُ :
واألثر (.)289/3

) (5أخرجو الدارقطني في سننو :كتاب النكاح ,باب المير ( ,)357/4ح( ,)3600مف حديث ابف عباس بمفظ "انكحوا
األيامى "...الحديث .والحديث ضعيؼ ,انظر :ابف الممقف :البدر المنير (.)677/7
) (6انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)478/9
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أدلة المذىب الثاني:
استدلوا عمى سقوط المير بالكتاب والمعقوؿ.
أولً -الكتاب
 -1قال تعالى :ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﲂ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ(.)2
ﲃ
ﱽﱾﱿﲀﲁ
وجو الدللة:
أوجب اهلل  المتعة في المطمقات قبؿ الدخوؿ عامة ,ثـ خصت منو المطمقة قبؿ الدخوؿ في نكاح
فيو تسمية بنصؼ المير ,فبقيت المطمقة قبؿ الدخوؿ في نكاح ال تسمية فيو عمى أصؿ العموـ في
وجوب المتعة(.)3

 -2قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ
ﲟﱠ(.)4
وجو الدللة:
الفرض المذكور منصرؼ إلى الفرض في العقد؛ ألف الخطاب ينصرؼ إلى المتعارؼ ,والمتعارؼ بيف

الناس ىو الفرض في العقد ,فبل يتنصؼ المتأخر عنو(.)5
ثانياً -المعقول

إذا حصؿ العقد دوف تسمية ,انصرؼ الوجوب إلى مير المثؿ ,وكؿ فرض بعده يعد تقدي اًر لمير

المثؿ ,ومير المثؿ يتأكد بالدخوؿ ,ويسقط بالطبلؽ قبمو وتجب المتعة ,وكذلؾ المفروض بعد العقد(.)6

المناقشة:
ﭐمناقشة أدلة المذىب األول:
 -1نوقش استدالليـ بإطبلؽ المفروض ,في قولو تعالى :ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ ،بأنو مقيد بالعرؼ؛
ألف المتعارؼ بيف الناس ىو المقدر عند العقد ,فانتفى اإلطبلؽ(.)7
) (1الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)478/9ابف قدامة :المغني (.)239/7
) (2سورة األحزاب :آية (.)49
) (3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)303/2
) (4سورة البقرة :آية (.)236

) (5انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)303/2الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)141/2
) (6انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)65/5المرجعيف السابقيف :الجزء والصفحة.
) (7انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)141/2
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( -2الفرض) يعبر بو عف اإليجاب ,وذلؾ ال يكوف إال فيما سمي حاؿ العقد ,أما التسمية بعده فيي
تقرير لما وجب بالعقد مف غير تسمية وىو مير المثؿ ,وليست ابتداء إيجاب ,فبل يتناوليا المفظ(.)1

مناقشة أدلة المذىب الثاني:
 -1المطمقة قبؿ الدخوؿ وقد فرض ليا بعد العقد ,خصت مف عموـ قولو تعالى :ﱡﭐ ﱷ ﱸ
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄﱠ()2؛ ألف الفرض بعد العقد
يمحؽ بالعقد فوجب أف يتنصؼ بالطبلؽ قبؿ الدخوؿ كالمقترف بالعقد.
 -2ال يصح تقييد المفروض في قولو تعالى :ﭐﱡﭐﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞﱠ

()3

بالعرؼ؛ ألف العرؼ

يحتّـ عمى كؿ مف المفروض بالعقد والمفروض بعده بأنو مفروض ,فبل فرؽ(.)4

الراجح :
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة وأدلتيـ ,يتبيف لي أف الراجح ىو ما ذىب إليو المذىب األوؿ

مف تنصيؼ المير المفروض بعد العقد ,بالطبلؽ قبؿ الدخوؿ ,وذلك لألسباب اآلتية:

 -1ثبوت المير لممرأة بمقتضى العقد ,وقد تراضى عميو الطرفاف؛ فبل وجو لسقوطو بالطبلؽ قبؿ
الدخوؿ.

 -2داللة اآلية ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ

()5

عامة في تنصيؼ المير المفروض بالطبلؽ قبؿ الدخوؿ,

ولـ تخصص ما فرض بالعقد دوف غيره.
 -3عمى فرض أف النص ﭐﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﱠ( )6يتناوؿ المفروض عند العقد,
كنا نمحؽ بو المفروض بعد العقد بطريؽ االعتبار ,مثؿ إلحاؽ الشيء ,بمثؿ ما في معناه(.)7
 -4جعؿ المفروض بعد العقد كالذي لـ يفرض ال مستند لو؛ إذ إف اختبلؼ زماف الفرض ال يغير
حقيقة المفروض(.)8

 -5القوؿ بسقوط المفروض بعد العقد ييدر حقاً مؤكداً لممرأة؛ ألنيا ممكت نفسيا زوجيا بالعقد ,وىو
مف فوت ممكو بالطبلؽ.

) (1انظر :الجصاص :شرح مختصر الطحاوي ( ,)413/4القدوري :التجريد (.)4670/9
) (2سورة األحزاب :آية (.)49
) (3سورة البقرة :آية (.)236
) (4بدراف :أحكاـ الزواج والطبلؽ في اإلسبلـ (ص.)160
) (5سورة البقرة :آية (.)237
) (6سورة البقرة :آية (.)236
) (7أحكاـ القرآف :الكيا اليراسي (.)206/1
) (8انظر :المرجع السابؽ :الجزء والصفحة.
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 -6فقداف الزوج بالطبلؽ قبؿ الدخوؿ يمحؽ الضرر بالمرأة ,فمو فقدت المفروض بعد العقد أيضاً؛
الجتمع عمييا ضرراف ,وىذا يتعارض مع روح التشريع اإلسبلمي القائـ عمى رفع الضرر.

 - 2الفُ ْرقَة

()1

من ِق َبل الزوج قبل الدخول أو الخموة الصحيحة (عمى الراجح)

تستحؽ المرأة نصؼ المير بكؿ فرقة جاءت مف قبؿ الزوج أو بسبب منو ,قبؿ الدخوؿ أو الخموة

() 3
() 2
العنة ( ,) 4وردتو ,وابائو اإلسبلـ إذا أسممت ,وارتكابو ما
الصحيحة كالطبلؽ ,واإليبلء  ,والمعاف  ,و ُ

يوجب حرمة المصاىرة ,أو بسبب مف جية أجنبي كما لو أرضعت أختو أو أمو زوجتو الصغيرة ,أو

وطئيا أبوه أو ابنو( .)5ودليل ذلك :قولو تعالى :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ(.)6
وجو الدللة:
دلت اآلية عمى أف الطبلؽ قبؿ الدخوؿ يوجب سقوط نصؼ المير المفروض( ,)7والطبلؽ فرقة ُيقاس

عمييا ما في معناىا مف أنواع الفرؽ(.)8

) (1الفُ ْرقَة لغة :المباينة ,انظر :ابف منظور :لساف العرب( ,)300/10واصطبلحاً :ىي انحبلؿ رابطة الزواج ,وانقطاع
العبلقة بيف الزوجيف بسبب مف األسباب .الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو (.)6863/9
) (2اإليبلء لغة :مف (آلَى) ُي ْؤِلي إيبلء أيَ :حمَؼ .الرازي :مختار الصحاح (ص .)21وشرعاً :ىو أف يحمؼ الرجؿ أف ال
يطأ زوجتو ,إما مدة ىي أكثر مف أربعة أشير ,أو أربعة أشير ,أو بإطبلؽ .ابف رشد :بداية المجتيد (.)118/3
) (3المِّعاف :شيادات مؤكدات باأليماف مقرونة بالمعف مف جية الزوج وبالغضب مف جية الزوجة ,قائمة مقاـ حد القذؼ في
حؽ الزوج ,ومقاـ حد الزنا في حؽ الزوجة ,ابف عابديف ( .)482/3وفرقة المعاف قبؿ الدخوؿ تسقط جميع المير عمى
الصحيح عند الحنابمة ,انظر :المرداوي :اإلنصاؼ (.)281/8
) (4ال ُعنة :عدـ القدرة عمى إتياف النساء مع قياـ اآللة .ابف اليماـ :فتح القدير (.)297/4
)  ( 5انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)303/2شيخي زاده :مجمع األنير ( ,)346/1ابف رشد :بداية المجتيد
( ,)49,50/3ابف جزي :القوانيف الفقيية (ص ,)136الشيرازي :الميذب ( ,)475,467/2األنصاري :أسنى المطالب
( ,)211/3ابف قدامة :المغني ( ,)273/7البيوتي :كشاؼ القناع ( ,)148/5زيداف :أحكاـ المرأة والبيت المسمـ
( ,)104/7شمبي :أحكاـ األسرة في اإلسبلـ (ص ,)405بدراف :أحكاـ الزواج والطبلؽ (ص.)156
) (6سورة البقرة :آية (.)237

القرف ( ,)204/3ابف كثير :تفسير القرآف العظيـ (.)642/1
( )7انظر :القرطبي :الجامع ألحكاـ آ
) (8الدميري :النجـ الوىاج ( ,)341/7األنصاري :أسنى المطالب ( ,)211/3البيوتي :كشاؼ القناع (,)148,149/5
ابف مفمح :المبدع (.)216/6
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المطمب الثاني
مسقطات المير كامالً
أولً :الفرقة بغير الطالق قبل الدخول أو الخموة (عمى الراجح)
اتفؽ جميور الفقياء مف الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة عمى أف كؿ فرقة حصمت بغير طبلؽ

قبؿ الدخوؿ وقبؿ الخموة تسقط جميع المير()1؛ ألف الفرقة بغير طبلؽ تكوف فسخاً لمعقد؛ وفسخ العقد قبؿ

الدخوؿ يوجب سقوط كؿ المير؛ ألف فسخ العقد رفعو مف األصؿ وجعمو كأف لـ يكف(.)2
إل أنيم اختمفوا في ضوابط ىذه الفرقة وتطبيقاتيا عمى النحو اآلتي:
()3

الحنفية

والمالكية( :)4لـ يفرقوا بيف أف تكوف الفرقة مف غير طبلؽ مف جانب الزوج أو الزوجة,

فالكؿ عندىـ مسقط لممير .ومف أمثمة الفرقة عند الحنفية :ردة الزوجة ,واباؤىا اإلسبلـ ,وارتكابيا ما

يوجب حرمة المصاىرة ,وخيار البموغ( ,)5واختيارىا نفسيا لعيب الجب والعنة والخصاء والخنوثة .وعند
المالكية :فسخ الزوج النكاح ,أو رده بعيب في الزوجة قبؿ الدخوؿ ,والفسوخ بسبب مف ِقَبؿ العقد أو مف
ِقَبؿ الصداؽ ,وبالجممة مف قبؿ عدـ موجبات الصحة(.)6
الشافعية

()7

والحنابمة( :)8فرقوا بيف أف تكوف الفرقة مف جانب الزوجة وبيف أف تكوف مف جانب الزوج,

فقالوا :الفرقة الحاصمة مف جية الزوجة قبؿ الدخوؿ تسقط كؿ ميرىا ,كإسبلميا ,أو ارتدادىا ,أو
إرضاعيا مف ينفسخ النكاح برضاعو ,أو فسخيا النكاح بعيب الزوج ,أو فسخ النكاح بعيبيا ,وأما الفرقة

) (1انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)295/2ابف نجيـ :البحر الرائؽ ( ,)130/3القاضي عبد الوىاب :المعونة
( ,)771,773/1ابف جزي :القوانيف الفقيية (ص ,)136الشيرازي :الميذب ( ,)466/2النووي :روضة الطالبيف
( ,)289/7ابف قدامة :المغني ( ,)273/7ابف مفمح :المبدع (.)217/6
) (2الكاساني :بدائع الصنائع (.)295/2
)(3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)295,336/2األبياني :شرح األحكاـ الشرعية (.)130/1
) (4ابف جزي :القوانيف الفقيية (ص.)136

) (5يسقط المير عند الحنفية إذا كاف مف لو خيار البموغ ىو المرأة ,فاختارت نفسيا قبؿ الدخوؿ ,أو كاف مف لو الخيار ىو
الرجؿ ,فاختار نفسو قبؿ الدخوؿ بيا؛ ألف الشرع أثبت لو الخيار ,فبل بد أف يكوف مفيداً ,ولو وجب عميو المير لـ يكف

إلثبات الخيار معنى؛ ألنو يممؾ الطبلؽ ,فإذاً ال فائدة في الخيار إال سقوط المير .انظر :الكاساني :بدائع الصنائع

(.)336/2

) (6ابف رشد :بداية المجتيد (.)50,49/3
) (7انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)466,467/2النووي :روضة الطالبيف (.)289/7
) (8انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)273/7ابف مفمح :المبدع (.)217/6
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الحاصمة قبؿ الدخوؿ مف جية الزوج فإنيا تسقط نصؼ المير ,كطبلقو ,واسبلمو ,وردتو ,وفعمو ما
يوجب حرمة المصاىرة.

ثانياً :اإلبراء عن كل المير
الجميور مف الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة متفقوف( )1عمى أف المير يسقط كمو بإبراء الزوجة

زوجيا منو ,إذا كانت مف أىؿ التبرع ,وكاف المير ديناً في الذمة؛ ألف اإلبراء إسقاط ,واإلسقاط ممف ىو

أىؿ لو ,في محؿ قابؿ لمسقوط يوجب السقوط ,إال أنيـ اختمفوا في ضوابط ذلؾ ,عمى النحو اآلتي:
ذىب الحنفية

() 2

والشافعية( :)3إلى أف المير يسقط كمو باإلبراء سواء أكاف قبؿ الدخوؿ أـ بعده,

بشرط أف يكوف المير ديناً في الذمة.
أما الحنابمة( :)4فذىبوا إلى أنيا إف أبرأتو منو قبؿ الدخوؿ رجع عمييا بنصفو؛ ألنو يستحؽ نصفو
بالطبلؽ وىو غير وجو اإلبراء ,فبل يتساقطاف ,واف أبرأتو منو بعد الدخوؿ سقط عيناً كاف أو ديناً ,فإف

كاف ديناً سقط بمفظ اإلسقاط واإلبراء والعفو ,واف كاف عيناً صح بمفظ العفو واليبة ,وال يصح بمفظ اإلبراء
واإلسقاط؛ ألف األعياف ال تقبؿ ذلؾ أصالة.

ثالثاً :الخمع

()5

عمى المير

يصح الخمع بالمير إجماعاً( ,)6ويدؿ عمى ذلؾ:
 -1من الكتاب:
قولو تعالى :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ(.)7
وجو الدللة:
أباح اهلل تعالى لمزوجة أف تفتدي نفسيا مف زوجيا بماؿ يرضى بو الزوج ,وأباح لمزوج أخذه في

مقابؿ الطبلؽ ,وىذا ىو الخمع(.)8

) (1انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)295/2ابف عابديف :رد المحتار ( ,)454/3الخرشي :شرح مختصر خميؿ
( ,)276/3العمراني :البياف ( ,)441/9البيوتي :كشاؼ القناع (.)145,146/5

) (2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)295/2ابف عابديف :رد المحتار (.)454/3
) (3انظر :العمراني :البياف ( ,)441/9قميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة (.)291/3
) (4انظر :ابف مفمح :المبدع ( ,)215/6البيوتي :كشاؼ القناع (.)145,146/5
) (5الخمع :الفرقة بعوض يأخذه الزوج .النووي :روضة الطالبيف (.)374/7
) (6انظر :ابف عبد البر :التمييد ( ,)368/13ابف القطاف :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع ( ,)37/2النووي :روضة الطالبيف
(.)374/7

) (7سورة البقرة :آية (.)229
) (8انظر :الشوكاني :فتح القدير (.)274/1
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 -2من السنة:
ام َأرَةَ ثَابِ ِت ْب ِف قَ ْي ٍ
وي َع ِف ْاب ِف َعب ٍ
ت ْب ُن
اس
سو َل المَّ ِو ،ثَا ِب ُ
س أَتَ ِت النبِي  ,فَقَالَ ْ
تَ :يا َر ُ
ما ُر َ
 ,أَف ْ
س ،ما أ ْ ِ
ينَ ،ولَ ِكني أَ ْك َرهُ ال ُك ْف َر ِفي ِ
ق َولَ ِد ٍ
ب َعمَ ْي ِو ِفي ُخمُ ٍ
ين
سالَِم ،فَقَ َ
سو ُل المَّ ِو « :أَتَُرد َ
َعت ُ
اإل ْ
ال َر ُ
قَ ْي ٍ َ
ِ
الح ِديقَ َة َوطَم ْق َيا تَ ْطمِيقَ ًة»(.)1
َعمَ ْي ِو َح ِديقَتَ ُو؟» قَالَ ْتَ :ن َع ْم ،قَ َ
سو ُل المَّو « :اق َْب ِل َ
ال َر ُ
وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى جواز الخمع بالمير ,حيث ترد المرأة لزوجيا المير مقابؿ طبلقيا – عند مف يعده

طبلقاً -كما فعمت امرأة ثابت بف قيس(.)2
رابعاً :ىبة الزوجة كل المير لمزوج

يسقط المير باتفاؽ الفقياء إذا وىبتو الزوجة لزوجيا بعد قبضو وثبوتو ليا ,وكانت أىبلً لمتبرع؛ ألنيا

تصرفت فيما ىي جائزة التصرؼ فيو؛ وىو ماليا(.)3

ﲖﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ
ﲗ
ويدل عمى ذلك :قولو تعالى :ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲠ ﲡﱠ(.)4
وجو الدللة:
دلت اآلية عمى جواز ىبة المرأة ميرىا لزوجيا؛ إذا كانت مالكة ألمر نفسيا ,وطابت نفسيا بذلؾ(.)5

خامساً :فساد عقد الزواج بأحد األسباب المقتضية لمفساد ،وحصمت الفرقة قبل الدخول
يسقط حؽ الزوجة في المير إذا تبيف فساد العقد بسبب مف أسباب الفساد ,وحصمت الفرقة قبؿ

()6
بناء عمى القاعدة الكمية" :كؿ نكاح فسخ قبؿ الدخوؿ فبل
الدخوؿ ؛ كأف أُنشئ العقد دوف شيود ,وذلؾ ً
شيء فيو ,كاف متفقاً عمى فساده أو مختمفاً فيو"(.)7

) (1أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب الطبلؽ ,باب الخمع وكيؼ الطبلؽ فيو ( ,)46/7ح(.)5273
) (2انظر :ابف حجر :فتح الباري ( ,)400/9الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)245/2

) (3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)290,295/2المخمي :التبصرة ( ,)1961/4ابف المحاممي :المباب (ص,)320
ابف قدامة :المغني (.)255/7
) (4سورة النساء :آية (.)4
) (5انظر :القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)25/5

) (6انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)152/2القاضي عبد الوىاب :المعونة ( ,)728/1الماوردي :الحاوي (,)144/9
ابف قدامة :المغني (.)64/7
) (7الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)240/2
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سادساً :العفو عن المير
تحرير محل النزاع:
ال خبلؼ بيف أىؿ العمـ في جواز إسقاط الزوجة حقيا في المير ,بالعفو عف كمو أو بعضو (,) 1
بدليل :قولو تعالى :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ(.)2
وجو الدللة:
دلت اآلية عمى جواز عفو الزوجة عف نصؼ المير الواجب ليا بالطبلؽ قبؿ المسيس؛ ألف معنى

وف) :أي إال أف تسقط الزوجات حقيف بالعفو فبل تأخذف شيئاً(.)3
قولو تعالى( :إِال أ ْ
َف َي ْعفُ َ

إل أن الخالف قد وقع بين الفقياء في المراد بالذي بيده عقدة النكاح ،في قولو تعالى :ﱡﭐ ﲽ ﲾ
فيتـ ليا
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ ،ىؿ ىو ولي الزوجة ,فيصح عفوه عف نصؼ ميرىا ,أو الزوج ُ

بعفوه المير كامبلً؟ وانقسموا بذلؾ إلى مذىبيف:
المذىب األول:

ذىب الحنفية( ،)4والشافعي في الجديد( ،)5والحنابمة في الظاىر( ,)6إلى أف المراد بو :الزوج ,ويكوف
عفوه بإعطائيا المير كامبلً.
المذىب الثاني:
ذىب المالكية( ،)7والشافعي في القديم( ،)8وأحمد في رواية( ،)9إلى أف المراد بو :ولي الزوجة ,فيكوف
لو حؽ العفو عف نصؼ المير الذي استحقتو.
) (1انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)63/6الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)290/2الدسوقي :حاشية الدسوقي (,)327/2
عميش :منح الجميؿ ( ,)500/3الشافعي :األـ ( ,)80/5الماوردي :الحاوي ( ,)513/9ابف قدامة :المغني (,)255/7
ابف مفمح :المبدع (.)214/6

) (2سورة البقرة :آية (.)237

) (3انظر :البغوي :تفسير البغوي ( ,)321/1ابف جزي :التسييؿ (.)127/1
) (4انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)63/6الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)290/2العيني :البناية (.)139/5
) (5انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (,)514/9الشيرازي :الميذب ( ,)470/2الشربيني :مغني المحتاج (.)379/4
) (6ابف قدامة :المغني ( ,)253/7ابف مفمح :المبدع ( ,)214/6البيوتي :شرح منتيى اإلرادات (.)19/3

) (7انظر :القاضي عبد الوىاب :المعونة (ص ,)737القرافي :الذخيرة ( ,)371/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)327/2
) (8انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (,)513/9الشيرازي :الميذب ( ,)470/2الشربيني :مغني المحتاج (.)379/4
) (9ابف قدامة :المغني ( ,)253/7ابف مفمح :المبدع ( ,)214/6البيوتي :شرح منتيى اإلرادات (.)19/3
51

سبب الخالف:
()1

اإلجماؿ

بسبب التركيب ,في قولو تعالى :ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ ,فإف مف بيده

العقدة يحتمؿ أف يكوف الولي؛ ألنو الذي يعقد نكاح المرأة؛ ويحتمؿ أف يكوف الزوج؛ ألنو الذي بيده دواـ

العقد والعصمة ,فوقع االختبلؼ في بياف المجمؿ(.)2

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى أف المراد بالذي بيده عقدة النكاح ىو الزوج؛ بالكتاب ,والسنة ,واآلثار ,واإلجماع,
والمعقوؿ.
أولً -الكتاب
قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﳌﳎ
ﳍ
ﳇ ﳉﳊﳋ
ﳈ
ﳂﳄﳅﳆ
ﳃ
ﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁ
ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ(.)3
وجو الدللة:
استدلوا باآلية الكريمة ،من عدة أوجو:
األول :إف عقدة النكاح بيد مف ممؾ البضع ,ويممؾ فسخو وقطعو ,كما ممؾ عقده ,والولي ال يممؾ

شيئاً مف ذلؾ(.)4

الثاني :إف الخطاب إذا توجو بالعفو إلى الزوج كاف محموالً عمى عمومو في كؿ زوج مطمقاً ,واذا

توجو إلى الولي كاف محموالً عمى بعض األولياء في بعض الزوجات وىو األب والجد مف بيف سائر

األولياء مع الصغيرة البكر التي لـ يدخؿ بيا دوف سائر الزوجات ,فكاف حمؿ الخطاب عمى ما يوجب

العموـ أولى مف حممو عمى ما يوجب الخصوص(.)5

) (1المجمؿ :ىو ما لو داللة عمى أحد أمريف ال مزية ألحدىما عمى اآلخر بالنسبة إليو .اآلمدي :اإلحكاـ في أصوؿ
األحكاـ (.)9/3
) (2انظر :اآلمدي :اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ( ,)10/3الزركشي :البحر المحيط ( ,)64/5ابف أمير حاج :التقرير
والتحبير ( ,)160/1المرداوي :التحبير (.)2755/6
) (3سورة البقرة :آية (.)237

) (4انظر :الجصاص :شرح مختصر الطحاوي ( ,)421/4السرخسي :المبسوط ( ,)63/6الماوردي :الحاوي الكبير
( ,)515/9الشربيني :مغني المحتاج ( ,)397/4ابف قدامة :المغني( ,)254/7البيوتي :شرح منتيى اإلرادات (.)19/3
) (5الماوردي :الحاوي الكبير (.)515/9
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ﳇ ﱠ,غير موجو إلى الولي ,ألف العفو الذي
ﳈ
الثالث :الخطاب في قولو تعالى :ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ
ىو أقرب إلى التقوى ىو عفو الزوج عف حقو ,أما الولي فبل يتصؼ عفوه بالتقوى؛ ألف قربو مف التقوى أف
يحفظ ماؿ مف يمي عميو ال أف يعفو عنو(.)1

ﳌ ﱠ دليؿ عمى أف الذي بيده عقدة النكاح الزوج ,ألف
ﳍ
الرابع :قولو تعالى :ﭐﱡﭐﳉ ﳊ ﳋ
لكؿ واحد منيما فضبلً عمى صاحبو حثو اهلل عمى ترؾ نسيانو ,مف المرأة بالعفو عف النصؼ ,ومف الرجؿ
بإكماؿ المير ,ولو كاف مراده الولي لكاف الفضؿ مف جانب واحد ,مف قبؿ المرأة كاف أو مف عند ولييا(.)2

ثانياً -السنة
وي َع ِن َّ
اح ُى َو َّ
الز ْو ُج»(.)3
الَ « :ولِي ُع ْق َد ِة الن َك ِ
الن ِبي َّ أن ُو قً َ
َما ُر َ
وجو الدللة:
نص الحديث عمى أف عقدة النكاح بيد الزوج ,وعميو فيو مف يممؾ العفو وليس الولي.
ثالثاً -اآلثار
ال:
َع ِن الَِّذي ِب َي ِد ِه ُع ْق َدةُ الن َك ِ
تُ :ى َو ا ْل َوِلي ،قَ َ
اح» ،قَ َ
الُ :ق ْم ُ

سأَلَ ِني َعمِي
ش َرْي ٍح ،قَ َ
َ -1ع ْن ُ
الَ « :
«َل َب ْل ُى َو َّ
الز ْو ُج»(.)4
ٍِ
ون أ َْو
وي َّ
َن َي ْد ُخ َل ِب َيا ،فَقَ َأرَ ْاآل َي َة( :إَِّل أ ْ
ام َأرَةً فَطَمَّقَ َيا قَْب َل أ ْ
َن َي ْعفُ َ
ُ -2ر َ
أن ُج َب ْي َر ْب ُن ُم ْطعم تََزَّو َج ْ
()5
ال« :أََنا أَحق ِبا ْلع ْف ِو ِم ْنيا ،فَسمَّم إِلَ ْييا ا ْلمير َك ِ
ام ًال،
َي ْعفُ َو الَِّذي ِب َي ِد ِه ُع ْق َدةُ الن َك ِ
اح)  ،فَقَ َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َْ
اىا إِيَّاهُ»(.)6
َع َ
ط َ
فَأ ْ
اح َّ
َ -3ع ِن ْاب ِن ِس ِ
الز ْو ُج»(.)7
ال« :الَِّذي ِب َي ِد ِه ُع ْق َدةُ الن َك ِ
يرين ،قَ َ
)(1انظر :الجصاص:شرح مختصر الطحاوي( ,)420/4الماوردي :الحاوي الكبير( ,)516/9ابف قدامة :المغني(.)254/7
) (2انظر :القصاب :النكت الدالة عمى البياف (.)171/1

) (3أخرجو الدارقطني في سننو :كتاب النكاح ,باب المير ( ,)423/4ح( .)3718قاؿ األلباني :ضعيؼ ,انظر :األلباني:
إرواء الغميؿ ( ,)354/6ح(.)1935

) (4أخرجو البييقي في السنف الكبرى :كتاب الصداؽ ,باب مف قاؿ الذي بيده عقدة النكاح الزوج مف باب عفو المير
( ,)409/7ح( .)14445قاؿ األلباني :إسناده صحيح ,انظر :األلباني :إرواء الغميؿ ( ,)355/6تحت ح()1935
) (5سورة البقرة :آية (.)237
) (6أخرجو الدارقطني في سننو :كتاب النكاح ,باب المير ( ,)422/4ح( .)3716ورواتو ثقات ,انظر :العظيـ آبادي:
التعميؽ المغني (ص.)820

) (7أخرجو البييقي في معرفة السنف واآلثار :كتاب النكاح ,باب عفو المير ( ,)241/10ح( .)14366وسنده صحيح,
انظر :الجوزجاني :التفسير مف سنف سعيد بف منصور ,بتحقيؽ :سعد الحميد ( )884/3الحاشية.
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 -4ع ْن ِ ِ
اح ُى َو َّ
الز ْو ُج»(.)1
ال« :الَِّذي ِب َي ِد ِه ُع ْق َدةُ الن َك ِ
سي ِب ،أ ََّن ُو قَ َ
سعيد ْب ِن ا ْل ُم َ
َ َ
وجو الدللة:
نصت اآلثار عمى أف عقدة النكاح بيد الزوج ,وىو مف يممؾ العفو المشار إليو في قولو تعالى:
ﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﱠ ,ودؿ أثر جبير بف مطعـ عمى أف عفوه يكوف بإعطائيا المير
كامبلً.
رابعاً -اإلجماع
استدلوا بداللة اإلجماع عمى مسألتيف(:)2
األولى :اإلجماع عمى أف الولي لو أب أر الزوج مف المير قبؿ الطبلؽ لـ يجز ,فكذلؾ بعده.
الثانية :اإلجماع عمى أف الولي ال يممؾ أف ييب شيئاً مف ماليا ,والمير ماليا.
فانتفى كوف المراد باآلية ىو الولي ,ولـ يبؽ مراداً سوى الزوج.
خامساً -المعقول
العفو حقيقة ىو الترؾ ,وال يصح إال مف المالؾ ,فإذا أطمؽ انصرؼ إلى عفو اإلنساف عما يممؾ,

والزوج ىو المالؾ لنصؼ المير بالطبلؽ ,وعفوه يكوف بتركو لمزوجة ,أما الولي فبل يممؾ شيئاً مف المير

حتى يتركو لغيره(.)3

أدلة المذىب الثاني:
استدلوا عمى أف المراد بالذي بيده عقدة النكاح ىو الولي؛ بالكتاب والمعقوؿ.
أولً -الكتاب
قاؿ تعالى :ﭐﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﳌﳎ
ﳍ
ﳇ ﳉﳊﳋ
ﳈ
ﳂﳄﳅﳆ
ﳃ
ﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁ
ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ(.)4
) (1أخرجو البييقي في السنف الكبرى :كتاب الصداؽ ,باب مف قاؿ الذي بيده عقدة النكاح الزوج مف باب عفو المير
( ,)410/7ح( .)14450ورواتو ثقات ,انظر :العظيـ آبادي :التعميؽ المغني (ص.)821
) (2القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ( ,)207/3انظر أيضا :الرازي :التفسير الكبير( ,)479/6أبو حياف :البحر المحيط
( ,)538/2الجصاص :شرح مختصر الطحاوي( ,)419/4الكاساني :بدائع الصنائع( ,)290/2الجويني :نياية
المطمب( ,)151/13العمراني :البياف( ,)440/9ابف قدامة :المغني( ,)254/7البيوتي :شرح منتيى اإلرادات (.)19/3

) (3انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)515/9الزركشي :شرح الزركشي (.)320/5
) (4سورة البقرة :آية (.)237
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وجو الدللة:
استدلوا باآلية الكريمة ،من عدة أوجو:
األول :إف الذي بيده عقدة النكاح بعد الطبلؽ ىو الولي؛ ألف الزوج قد طمؽ ,فمـ يعد بيده عقدة
فاقتضى أف يتوجو الخطاب إلى الولي؛ ليكوف محموال عمى الحقيقة؛ ألف إرادة الزوج مجاز باعتبار ما
كاف ,واألصؿ الحقيقة(.)1

الثاني :خاطب اهلل تعالى األزواج في أول اآلية  ،بقوله :ﭐﱡﭐﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﱠ ,ثـ ذكر النساء بقولو :ﭐﱡﭐﲺ ﲻ ﲼ ﱠ ,ثـ قاؿ :ﭐﱡﭐ ﲽ
ﳂ ﱠ ,فاقتضى وجود ثالث غير الزوج ,إال لو لـ يكف لغيره وجود؛ وقد
ﳃ
ﲾ ﲿﳀﳁ
وجد وىو الولي(.)2
الثالث :ذكر اهلل تعالى عفو النساء عف نصيبيف ,فينبغي أف يكوف عفو الذي بيده عقدة النكاح عنو,

ليكوف المعفو عنو في الموضعيف واحداً( ،)3حيث إف األصؿ في العطؼ بِػ (أو) التشريؾ في المعنى(.)4
الرابع :ذكر اهلل تعالى العفو في اآلية في ثبلثة مواضع ,فقاؿ( :إال أَف يعفُوف)( ,أَو يعفُو ِ
الذي بَِيِد ِه
َ
َ
الن َكاح)( ,وأف تَعفُو أَقر ِ
ِّ
قوى) ,فإذا حممت اآلية عمى الولي حصؿ لكؿ عفو فائدة ,واذا حممت
َ ُ
ب لمت َ
الزوج كاف أحدىما تك ار اًر(.)5

قدةُ
ُع َ
عمى

الخامس :خاطب اهلل تعالى األزواج في أوؿ اآلية بخطاب الحاضر ,فمما عدؿ عف الحاضر إلى
الغيبة دؿ عمى أف الذي بيده عقدة النكاح غير الزوج ,فوجب أف يكوف الولي؛ ولو أراد األزواج لقاؿ :إال

أف يعفوف أو تعفوا أنتـ(.)6

السادس :مف المعموـ أنو ليس كؿ امرأة تعفو؛ فالصغيرة والمحجور عمييا ال عفو ليما ,فبيف اهلل
ﳂﱠ
ﳃ
تعالى القسميف ,فقاؿ :ﭐﱡﭐﲺ ﲻ ﲼ ﱠ أي :إذا كف أىبلً ,ﭐﱡﭐﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
وىو :الولي ,إذا لـ يكف(.)7
) (1انظر :القرافي :الذخيرة ( ,)372/4ابف العربي :أحكاـ القرآف ( ,)294/1الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)515/9ابف
قدامة :المغني ( ,)253/7الزركشي :شرح الزركشي (.)321/5

) (2انظر :ابف العربي :أحكاـ القرآف ( ,)295/1القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)207/3
) (3ابف قدامة :المغني (.)253/7
) (4القرافي :الذخيرة (.)372/4
) (5انظر :القاضي عبد الوىاب :المعونة ( ,)737/1العمراني :البياف ( ,)440/9ابف الفراء :المسائؿ الفقيية مف كتاب
الروايتيف والوجييف (.)125/2

) (6انظر :القرافي :الذخيرة ( ,)372/4الشيرازي :الميذب ( ,)470/2ابف قدامة :المغني (.)253/7
) (7ابف العربي :أحكاـ القرآف ( ,)296/1القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)207/3
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ثانياً -اآلثار
وي َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َن تَ ْعفُ َو ا ْل َم ْأرَةُ أ َْو َي ْعفَُو
َّاس
ون) ،أنو قَ َ
ال« :أ ْ
ِ ،في قَ ْولِ ِو تعالى( :إَِّل أ ْ
َن َي ْعفُ َ
َما ُر َ
اح ،ا ْل َوِلي»(.)1
الَِّذي ِب َي ِد ِه ُع ْق َدةُ الن َك ِ
وجو الدللة:
فسر ابف عباس

المراد بالذي بيده عقدة النكاح في اآلية بأنو :الولي.

ثالثاً -المعقول
لما كاف الزوج ىو الغارـ لنصؼ الصداؽ تقبضو الزوجة الكبيرة أو ولي الصغيرة ,كاف توجو العفو

إلى مستحؽ الغرـ أولى مف توجيو إلى ممتزـ الغرـ ,وألف اهلل تعالى إنما ندب الزوجة الكبيرة إلى العفو لما
تحظى بو مف رغبة األزواج فييا ,فاقتضى أف يكوف ولي الصغيرة مندوباً إلى مثؿ ذلؾ؛ ليتساويا في َعود

الحظ إلييما بترغيب األزواج فييما(.)2

المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول:
نوقش استدلليم من اآلية ،باآلتي:
 -1ال ُيسمـ بأف الزوج أممؾ لعقدة النكاح مف الولي؛ ألف المعقود عميو ىو بضع المرأة ,وال يممؾ الزوج
أف يعقد عمى ذلؾ( ,)3ولو ُسمِّـ بأف الزوج بيده عقدة النكاح ,فباعتبار ما كاف ومضى قبؿ الطبلؽ(.)4
 -2ما ورد في حديث النبي  ال يعد تفسي اًر لآلية؛ بؿ إخبار عف حاؿ الزوج قبؿ الطبلؽ(.)5
ُ -3يجاب عف أف ىبة الولي ماؿ المولية خبلؼ اإلجماع ,بأف لمولي حؽ التصرؼ بما ىو أحسف لممولى
عميو ,وقد يكوف العفو ىو األحسف(.)6
وأجيب عنو :بأف الولي واف أعطي حؽ التصرؼ في ماؿ المولى عميو بما ىو أحسف لو ,إال أنو ال

يممؾ العفو عف مالو ,كما لو تاجر لو بماؿ ,لـ يكف لو أف يعفو عف ربحو(.)7

) (1أخرجو الدارقطني في سننو :كتاب النكاح ,باب المير ( ,)424/4ح( .)3719ورواتو ثقات ,انظر :العظيـ آبادي:
التعميؽ المغني (ص.)820
) (2انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)515/9
) (3انظر :القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)207/3
) (4القرافي :الذخيرة (.)372/4

) (5المرجع السابؽ :الجزء والصفحة.
) (6انظر :القرافي :الذخيرة (.)372/4
) (7الماوردي :الحاوي الكبير (.)517/9
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 -4الظاىر أف العفو في اآلية بمعنى اإلسقاط ,واعطاء الزوج الزوجة المير كامبلً يسمى ىبة ال
إسقاطاً(.)1

وأجيب عنو :بأف الغالب ىو أف يسوؽ الزوج المير كامبلً إلييا عند العقد ,فإذا طمقيا استحؽ أف

يطالبيا بنصؼ ما ساؽ إلييا ,فإذا ترؾ المطالبة فقد عفا(.)2
مناقشة أدلة المذىب الثاني:
 نوقش استدلليم باآلية ،باآلتي:

 -1تقتضي اآلية الكريمة أف تكوف العقدة موجودة في يد مف ىي في يده؛ ألف عقدة غير موجودة فغير
جائز إطبلؽ المفظ عمييا بأنيا في يد أحد ,فمما كانت العقدة في يد الزوج بعد العقد وقبؿ الطبلؽ,
والولي لـ يكف بيده عقدة بعد العقد ,وال ىي في يده في الحاؿ ,كاف الزوج أولى بمعنى اآلية مف

الولي(.)3

ُ -2يجاب عف أف اآلية اقتضت أف يكوف المعفو عنو في الموضعيف واحداً؛ ألف العطؼ بػِ (أو) يفيد
التشريؾ في المعنى ,بأف العطؼ يجب أف يكوف مف جنس المعطوؼ عميو ,وعفو الزوج عف
استرجاع نصؼ ما سممو إلييا ,كعفوىا عف نصؼ المير الذي لـ تقبضو منو ,فيو عطؼ الشيء

عمى نظيره(.)4

 -3العدوؿ عف خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب ال يمنع أف يكوف المراد بو ىـ األزواج ,خاطبيـ
بخطاب الحاضر ثـ خاطبيـ بخطاب الغائب( ,)5ومف المعموـ أف االلتفات

( )6

مف فنوف الببلغة(,)7

كما في قولو تعالى :ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ( ،)8وقولو تعالى:ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ
ﱅ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱠ(.)9
ﱆ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

) (1انظر :القرافي :الذخيرة ( ,)372/4الكيا اليراسي :أحكاـ القرآف ( ,)211/1الرازي :التفسير الكبير (.)480/6
) (2انظر :الرازي :التفسير الكبير ( ,)480/6النووي :المجموع تكممة المطيعي (.)368/16
) (3انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف (.)153,152/2
) (4القدوري :التجريد (.)4689/9

) (5الشيرازي :الميذب ( ,)470/2ابف قدامة :المغني.)254/7( :
)( (6االلتفات) في عمـ الببلغة :ىو التعبير عف معنى بطريؽ بعد التعبير عنو بطريؽ آخر منيا ,كالرجوع مف الغيبة إلى
الخطاب ,ومف الخطاب إلى الغيبة ,يفعؿ ذلؾ عمى عادة العرب في افتنانيـ في الكبلـ .انظر :ابف األثير الكاتب:
الجامع الكبير (ص ,)98القزويني :اإليضاح (.)86/2

) (7القميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة (.)291/3
) (8سورة يونس :آية (.)22
) (9سورة النور :آية (.)54
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 -4قولو تعالى :ﭐﱡﭐﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹﱠ عاـ في جميع الزوجات ,فوجب أف يكوف ما عطؼ عميو ,مف قولو تعالى :ﭐﱡﭐﲺ ﲻ
ﲼ ﱠ عاماً ,وتخصيص الثيب أو كاممة األىمية بجواز العفو دوف غيرىف ال داللة عميو(.)1
 وأجيب عن استدلليم بأثر ابن عباس:
الُ :ى َو َّ
بأنو قد ورد عنو خبلؼ ذلؾ ,فقد « روي َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
الز ْو ُج »(.)2
َّاس  ،قَ َ
 ويجاب عن دليميم من المعقول ،من وجيين:
األول :إف الزوج واف كاف غارماً لنصؼ الصداؽ ,إال أنو ليس غارماً لنصفو اآلخر عند الطبلؽ قبؿ

الدخوؿ ,فوجب رده إليو ,إال إذا تركو لمزوجة وعفا عنو.

الثاني :إف الزوجيف متكافئاف فيما أم ار بو وندبا إليو ,فكما ندبت الزوجة إلى العفو ترغيباً لمرجاؿ فييا,

ندب الزوج إلى مثمو ترغيباً لمنساء فيو(.)3

الراجح:
بعد عرض أقواؿ الفقياء في المسألة ,مع أدلتيـ ,وما ورد عمييا مف مناقشات ,يتبيف لي أف الراجح
بناء عمى أف
ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ األوؿ مف أف الولي ال يممؾ حؽ العفو عف مير موليتو ً
عقدة النكاح بيد الزوج ال بيده ,وذلك لألسباب اآلتية:
 -1إف العقدة ليس معناىا العقد؛ ألف العقد ىو الربط الذي يتـ بو االتفاؽ بيف الرجؿ والمرأة ويكوف بو
النكاح ,وىو الزواج؛ أما العقدة ,فيي الرابطة التي تكوف بعد العقد أو األثر الذي ينتجو العقد .وال
شؾ أف العقدة بيذا المعنى يممكيا الزوج ,وال يممكيا الولي(.)4

ﳂ ﱠ متشابو
ﳃ
 -2قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

()5

()6

المحكـ
الولي ,فوجب رده إلى ُ

الحتمالو الوجييف ,الزوج أو

وحممو عمى معناه( ,)7وىو قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ

) (1انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف (.)154/2
) (2أخرجو الدارقطني في سننو :كتاب النكاح ,باب المير ( ,)424/4ح( .)3721ورواتو ثقات ,انظر :العظيـ آبادي:
التعميؽ المغني (ص.)820
) (3الماوردي :الحاوي (.)516/9
) (4أبو زىرة :زىرة التفاسير (.)833/2

) (5المتشابو :غير المتضح المعنى .الطوفي :شرح مختصر الروضة (.)43/2
المحكـ :ما ظير معناه ,وانكشؼ كشفاً يزيؿ اإلشكاؿ ويرفع االحتماؿ .اآلمدي :اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ(.)165/1
)ُ (6
) (7انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف ( ,)152/2شرح مختصر الطحاوي ( .)240/4غير المتضح المعنى
58

ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﱠ( ،)1وقولو تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱍﱠ( ،)2وقولو تعالى:
ﱎ
ﱄﱅﱆﱇ ﱈﱉﱊﱋﱌ
ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ( ،)3حيث
دلت اآليات الكريمة عمى أف الزوجة ىي المالكة لممير ,ال يممكو أحد معيا حتى يعفو عنو.

 -3دؿ العديد مف النصوص عمى عدـ جواز إبراء الولي لماؿ المرأة ,أو ىبتو لميرىا إال برضاىا(,)4
ومنيا قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ( ,)5وقولو تعالى :ﱡﭐﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ( ,)6وقولو :

«َل َي ِحل َما ُل

ام ِر ٍ
سمٍِم إَِّل َع ْن طي ِب َن ْف ٍ
س»(.)7
ئ ُم ْ
ْ
 -4مف المقررات الفقيية أف الولي عمى النفس ليس لو أف يسقط حقاً مالياً ,خصوصاً إذا كاف في وقت
الطبلؽ(.)8

 -5لو ممؾ الولي العفو بعد الطبلؽ لممكو قبمو ,ولو ممكو في المير لممكو في الديف(.)9
 -6قولو تعالى( :ﲷ ﲸ ﲹ) تعرض ألحد النصفيف ,فبل يبعد أف ُيتعرض لمنصؼ اآلخر,
ليكوف حكـ العفو في جميع الصداؽ مذكو اًر(.)10

 -7عفو الولي عف شيء ال يممكو ىو األقرب إلى الظمـ والجور ,وال يصح تعميؿ ذلؾ بكونو جائز
التصرؼ باألحسف؛ ألف حرماف الزوجة مف حقيا في نصؼ المير ليس ىو األحسف مطمقاً.

 -8فتح الشارع لمزوج باب العفو بأف يترؾ لمزوجة حقو مبالغة في مرضاتيا ,وقد أرمض
بالطبلؽ(.)12

() 11

نفسيا

) (1سورة النساء :آية (.)4

) (2سورة النساء :آية (.)20
) (3سورة البقرة :آية (.)229
) (4انظر :الجصاص :شرح مختصر الطحاوي (.)419/4
) (5سورة األنعاـ :آية (.)164
) (6سورة النساء :آية (.)29

) (7أخرجو الدارقطني في سننو :كتاب البيوع ( ,)424/3ح( .)2886قاؿ األلباني :صحيح ,انظر :األلباني :إرواء الغميؿ
( ,)279/5ح(.)1459
) (8أبو زىرة :زىرة التفاسير (.)833/2
) (9الماوردي :الحاوي (.)516/9

) (10الكيا اليراسي :أحكاـ القرآف (.)211/1

ضاء :شدة الحر ,وقيؿِ :
ماض :كؿ ما أوجع .انظر :ابف منظور :لساف العرب (.)161,160/7
اإل ْر ُ
) (11الرَم ُ
ض والرْم ُ
) (12أبو زىرة :زىرة التفاسير (.)832/2
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المطمب الثالث
أثر مقتل أحد الزوجين عمى سقوط المير
تحرير محل النزاع:
الفقياء متفقوف عمى أف موت أحد الزوجيف قبؿ الدخوؿ مف مؤكدات المير بتمامو ,سواء أكاف الموت

طبيعياً أـ بقتؿ أجنبي ,أو كاف بفعؿ الزوج؛ بأف قتؿ نفسو أو قتؿ زوجتو( ,)1واختمفوا فيما إذا قتمت نفسيا,

أو قتمت زوجيا عمداً.

المسألة األولى :حكم المير إذا قتمت الزوجة نفسيا قبل الدخول.
اختمؼ الفقياء في حكـ سقوط مير الزوجة بقتميا نفسيا قبؿ الدخوؿ ,عمى قوليف:
المذىب األول:
ذىب الجميور من الحنفية عدا زفر( ،)2والمالكية( ،)3والشافعية عمى المذىب( ،)4والحنابمة( ،)5إلى
أف قتؿ الزوجة نفسيا قبؿ الدخوؿ ال يسقط ميرىا ,وقيد بعض المالكية عدـ السقوط بأف يكوف قتميا نفسيا
كرىاً في زوجيا( ,)6وقد يكوف وجيو أنيـ أروا أف كره الزوج ذريعة لفعميا.

المذىب الثاني:
ذىب زفر من الحنفية ( ،) 7والشافعية في قول ( ،) 8إلى أف المير يسقط بقتؿ الزوجة نفسيا قبؿ
الدخوؿ.

) (1انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)294/2الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)260/3النووي :روضة الطالبيف
( ,)219,263/7ابف قدامة :المغني ( ,)273/7أبو زىرة :األحواؿ الشخصية (ص ,)189شمبي :أحكاـ األسرة
(ص.)393
) (2انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)115/5الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)294/2المرغيناني :اليداية (.)211/1

) (3انظر :ابف شاس :عقد الجواىر الثمينة ( ,)464/2المواؽ :التاج واإلكميؿ ( ,)131/5الصاوي :حاشية الصاوي
(.)438/2
) (4انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)467/2النووي :روضة الطالبيف ( ,)219/7الشربيني :مغني المحتاج (.)363/4
) (5انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)273/3ابف مفمح :المبدع ( ,)218/6المرداوي :اإلنصاؼ (.)282/8
) (6انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)260/3الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)301/2الصاوي :حاشية الصاوي
(.)438/2

) (7انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)294/2المرغيناني :اليداية ( ,)211/1الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)165/2
) (8انظر :الجويني :نياية المطمب ( ,)187/12البغوي :التيذيب ( ,)321/5الشربيني :مغني المحتاج (.)364/4
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سبب الخالف:
 -1اختبلؼ الفقياء في تكييؼ فعؿ القتؿ في المسألة (االنتحار) ,فمف نظر إلى نتيجتو عمى أنو
موت ,ذىب إلى عدـ سقوط المير بو؛ ألف الموت مف مؤكدات المير بتمامو ,ومف نظر إليو
تفوت عمى الزوج حقو ذىب إلى القوؿ بسقوط المير.
عمى أنو فرقة مف جية الزوجة ِّ

 -2عدـ وجود نص في المسألة جعميا تقع بأكمميا تحت اجتياد الفقياء.

األدلة:
أدلة المذىب األول:
 -1ال خبلؼ في أف الموت مؤكد لممير ,وقد ُوجد الموت؛ ألف المقتوؿ ميت(.)1
 -2بالموت ينتيي النكاح ,فيستقر بو العوض؛ ألف الشيء بانتيائو يتقرر بجميع مواجبو الممكف
تقريرىا ,وىذا المعنى موجود في القتؿ؛ ألف النكاح بو قد بمغ غايتو ,فيتقرر المير(.)2

 -3قتميا نفسيا ال يتعمؽ بو شيء مف أحكاـ الدنيا ,وانما تؤاخذ عميو في اآلخرة ,فصار كموتيا حتؼ
أنفيا في تأكيد المير(.)3

دليل المذىب الثاني:
القياس عمى الردة ،أو ارتكاب ما يوجب حرمة المصاىرة:
إف الزوجة بالقتؿ فوتت عمى الزوج حقو في المعقود عميو؛ فيسقط حقيا في المير ,كما إذا ارتدت قبؿ

الدخوؿ ,أو ارتكبت ما يوجب حرمة المصاىرة(.)4
المناقشة:

لم يناقش  -في حدود عممي  -المذىب الثاني مخالفيو ،أما ىو فنوقش ،باآلتي:
نوقش استدلليم بالقياس :بأنو قياس مع الفارؽ؛ ألف المير في حاؿ القتؿ ممؾ الورثة فبل يحتمؿ
السقوط بفعميا ,كما إذا قتميا زوجيا أو أجنبي ,بخبلؼ حاؿ ردتيا أو ارتكابيا ما يوجب حرمة المصاىرة
فإنو ممكيا ,وال يتعمؽ بو حؽ لغيرىا ,فاحتمؿ السقوط بفعميا(.)5

) (1الكاساني :بدائع الصنائع (.)294/2
) (2انظر :المرجع السابؽ الجزء والصفحة ,البابرتي :العناية ( ,)322/3البيوتي :كشاؼ القناع (.)150/5

) (3انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)115/5الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)294/2الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)165/2
) (4انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)116/5الكاساني :بدائع الصنائع (.)294/2
) (5انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)294/2
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الراجح:
بعد عرض أقواؿ الفقياء وأدلتيـ في المسألة ,يتبيف لي أف الراجح ىو ما ذىب إليو المذىب األوؿ,

مف أف قتؿ الزوجة نفسيا قبؿ الدخوؿ ال يسقط المير ,وانما يؤكده ,وذلك لألسباب اآلتية:
 -1قوة ما استدؿ بو المذىب األوؿ ,وسبلمتو مف المناقشة.
 -2ضعؼ القياس الذي استدؿ بو المذىب الثاني ,وصحة ما ورد عميو مف نقاش.

 -3إف حؽ المير ينتقؿ مف الزوجة إلى ورثتيا حاؿ موتيا ,والقوؿ بسقوطو بسبب قتميا نفسيا ,يحرـ
الورثة مف حقيـ ,بسبب ال ذنب ليـ بو.

 -4يتقوى جانب المذىب األوؿ باألكثرية؛ حيث إف عامة جميور الفقياء عمى ىذا القوؿ.

المسألة الثانية :ىل يسقط مير الزوجة بقتميا زوجيا عمداً قبل الدخول؟
اختمؼ الفقياء في حكـ ذلؾ عمى مذىبيف:
المذىب األول:
ذىب الحنفية( ،)1والحنابمة( ،)2إلى أف حؽ الزوجة في المير ال يسقط بقتميا زوجيا عمداً ,بؿ يتأكد

كمو بالقتؿ.

المذىب الثاني:
ذىب المالكية( ،)3والشافعية( ,)4إلى أف حؽ الزوجة في المير يسقط بقتميا زوجيا عمداً.
سبب الخالف:
عدـ وجود نص في المسألة جعؿ الفقياء يجتيدوف في بياف الحكـ فييا ,فمف آؿ اجتياده إلى أف

جنايتيا تعد فرقة بمعصية مف جيتيا ,والجنايات ال تؤكد الحقوؽ ,قاؿ بسقوط المير ,ومف آؿ اجتياده
إلى اعتبار حؽ الورثة في المير ,قاؿ بعدـ سقوطو ,ال سيما وأنيا قد عوقبت بالقصاص ,فبل يزاد عمى

عقوبة الشرع.

) (1انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)294/2
) (2انظر :البيوتي :شرح منتيى اإلرادات( ,)21/3البيوتي :كشاؼ القناع( ,)150/5البعمي :كشؼ المخدرات (.)612/2

) (3انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)260/3الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)301/2الصاوي :حاشية الصاوي
(.)438/2
) (4انظر :الشربيني :مغني المحتاج ( ,)364/4الرممي :نياية المحتاج ( ,)332/6الجمؿ :فتوحات الوىاب (.)234/4
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األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى عدـ السقوط مف المعقوؿ ,باآلتي:
 -1عقوبة القتؿ العمد شرعاً ىي القصاص ,والقوؿ بسقوط المير بيذا القتؿ يوجب عقوبة زائدة لـ تُقرر
شرعاً(.)1
 -2المير حؽ لورثتيا فبل يسقط ,كما لو قتميا زوجيا(.)2
أدلة المذىب الثاني:
استدلوا عمى سقوط المير بالقياس ,والمعقوؿ.
أولً -القياس
قياس قتل الزوج عمى الردَّة ,بجامع أف الزوجة أنيت الزواج في كؿ منيما بمعصية ,وانياء الزواج

بمعصية مف الزوجة قبؿ الدخوؿ يسقط المير كمو(.)3
ثانياً -المعقول

 -1إف الفرقة حاصمة مف جيتيا ,والفرقة إذا كانت منيا أو بسببيا قبؿ الدخوؿ تسقط المير(.)4
 -2قتؿ الزوج يعد جناية ,والجنايات ال ِّ
تؤكد الحقوؽ(.)5

 -3ألنيا بيذا القتؿ تُحرـ مف الميراث؛ فأولى أف تحرـ مف المير(.)6

المناقشة:
لم يناقش أي من المذىبين اآلخر  -في حدود عممي  -إل أنو يمكن أن يجاب عن استدلل

المذىب األول ،باآلتي:

 -1ال نسمِّـ بأف إسقاط مير قاتمة زوجيا يوجب عقوبة زائدة؛ ألف إثبات المير ليا مع جنايتيا في
حؽ زوجيا يعد حسنة في مقابؿ سيئة ,وىذا يتنافى مع قوؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟﱠ( ,)7فدؿ عمى أف إسقاط ميرىا عقوبة ثابتة شرعاً.

) (1انظر :الزحيمي :الففو اإلسبلمي و أدلتو ( ,)6802/9شمبي :أحكاـ األسرة (ص.)394
) (2انظر :شمبي :أحكاـ األسرة (ص.)394
) (3الزحيمي :الففو اإلسبلمي و أدلتو( ,)6802/9أبو زىرة :األحواؿ الشخصية(ص ,)189شمبي :أحكاـ األسرة(ص.)393
) (4انظر :البجيرمي :حاشية البجيرمي (.)442/3

) (5الزحيمي :الففو اإلسبلمي و أدلتو ( ,)6802/9أبو زىرة :األحواؿ الشخصية (ص.)189
) (6أبو زىرة :األحواؿ الشخصية (ص.)189
) (7سورة الشورى :آية (.)40
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 -2سقوط مير قاتمة زوجيا ىو عيف الجزاء؛ معاممة ليا بنقيض مقصودىا الفاسد ,تبعاً لمقاعدة
الفقيية" :مف استعجؿ الشيء قبؿ أوانو عوقب بحرمانو(.")1

 -3إف المير ال يثبت حقاً لورثتيا إال بعد ثبوتو ليا ,وىو لـ يثبت ليا بسبب جنايتيا.

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء مع أدلتيـ في المسألة ,يتبيف لي أف الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب

المذىب الثاني ,مف سقوط مير الزوجة بقتميا زوجيا عمداً ،وذلك لألسباب اآلتية:
 -1االستدالؿ بالقياس الصحيح السالـ مف المناقشة.

 -2العمؿ بيذا القوؿ ىو األقوـ؛ إذ ال ُيعقؿ أف تنعـ الزوجة بمير مف حياة زوجية تبرمت عمى
وجودىا بقتؿ زوجيا! (.)2
 -3القوؿ بثبوت المير قد يشجع الزوجات عمى قتؿ أزواجيف ,تحت أي ذريعة ,فكاف في العقوبة
بسقوط المير إصبلح لممجتمع.

 -4ليس مف العدؿ في شيء أف تجازى الزوجة بالمير ,مقابؿ جنايتيا عمداً عمى زوجيا.

) (1ابف نجيـ :األشباه والنظائر (ص.)132
) (2انظر :أبو زىرة :األحواؿ الشخصية (ص.)189
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الفصل الثاني
مدقطات النفقظ
وػوه ستة مباحث:

ادلبحث األول :تعريف النفقة ومشروعوتها.
ادلبحث الثاني :أثر مضي الزمان من غري إنفاق على سقوط

النفقة.
ادلبحث الثالث :سقوط النفقة بالنشوز.
ادلبحث الرابع :سقوط النفقة بسبب تعذر االستمتاع بالزوجة.

ادلبحث اخلامس :سقوط النفقة بسبب انتهاء الزوجوة.
ادلبحث السادس :سقوط النفقة باإلبراء واهلبة واإلعسار.

65

المبحث األول
تطريف النفقظ ومذروريتكا.

وفقه مطؾيان:
ادلطؾب األول :تعروف الـػؼة لغة واصطالحاً.
ادلطؾب الٌاني :مشروعقة الـػؼة.

66

المطمب األول
تعريف النفقة لغة واصطالحاً
النفقة لغة:
اإل ْنفَاؽ ,و ُىوِْ :
اسـ مف ِْ
اإل ْخ َراج(.)1
ٌ
َ َ

اؼ أَص َبل ِف ِ
يح ِ
اع َش ْي ٍء َوَذ َىابِ ِو,
َح ُد ُى َما َعمَى ْان ِقطَ ِ
افَ ,ي ُدؿ أ َ
صح َ
يقوؿ ابف فارس" :الن ُ
اء َواْلقَ ُ ْ
َ
وف َواْلفَ ُ
ِ ()2
و ْاآل َخر عمَى إِ ْخفَ ِ
ؽ الش ْي ُء :فَنِي,
اء َش ْي ٍء َوِا ْغ َم
اجَ ,وَنفَ َ
تَ ,و َنفَ َ
اض ِو" َ ,و ِم ْنوُ َنفَقَ ِت الدابةَُ :ماتَ ْ
ؽ اْل َب ْيعَُ :ر َ
َ ُ َ
اف ِفي َخفَ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
اؽ اْل ُم َن ِاف ِ
يم ِ
اء.
ؽ الرُج ُؿ :ا ْفتَقَ َرَ ,و ِم ْنوُ ا ْشتِقَ ُ
َوأ َْنفَ َ
يم َ
اف َي ْخ ُرُج م ْنوُ ,أ َْو َي ْخ ُرُج ُى َو م َف ْاإل َ
ؽ ,فَ َكأَف ْاإل َ
استَْنفَؽ َعمَى اْل ِع َي ِ
صرفَوُ ِفي وجو مف الو ُجوه ,والنفَقة :ما أَنفَ ْؽ ِ
اؿ َو َعمَى َن ْف ِسو(,)3
ؽ اْل َم َ
وأ َْنفَ َ
نس ُ
افَ ,و ْ
اإل َ
اؿَ َ :
َ
ُ
َ
اؿ ونحوىا ,لمف ِ
اف صرفوُ مف األمو ِ
ؤنتُو(.)4
عميو ُم َ
وقيؿ :ىي ما َيْم َزـ اإلن َس َ َ
َ
النفقة اصطالحاً:
تنوعت تعريفات الفقياء لمنفقة ,إال أنيا لـ تبتعد كثي اًر عف تعريؼ أىؿ المغة ,ومف تعريفاتيـ:
 تعريف الحنفية بأنيا " :اإلدرار عمى الشيء بما بو بقاؤه"(.)5اد حاؿ اآلدمي دوف سر ٍ
ؼ"(.)6
 والمالكية بأنيا" :ما بو قَ َو ٌاـ معت ٌََ
 والشافعية بأنيا " :مف اإلنفاؽ ,وىو اإلخراج ,وال يستعمؿ إال في الخير"(.)7خبز واداماً وكسوةً وسكناً وتوابعيا"(.)8
 والحنابمة بأنيا " :كفاية مف يمونو اًوبالنظر في تعريفات المذاىب الفقيية األربعة لمنفقة نجدىا في مجمميا متقاربة ,واف اختمفت قيودىا,

فتعريؼ الحنفية شمؿ جميع النفقات بما فييا نفقة الدواب ( ,) 9والمالكية قيدوا التعريؼ بقوليـ( :معتاد)
) (1النووي :تحرير ألفاظ التنبيو (ص.)288
) (2ابف فارس :مقاييس المغة (.)454/5
)  ( 3انظر :األزىري :تيذيب المغة ( ,)156/9ابف فارس :مقاييس المغة ( ,)454/5ابف منظور :لساف العرب
( ,)359,358/10مجمع المغة العربية :المعجـ الوسيط (.)942/2

) (4المناوي :التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ (.)328/1
)  ( 5ابف اليماـ :فتح القدير ( ,)378/4ابف نجيـ :النير الفائؽ ( ,)505/2انظر أيضاً :ابف عابديف :رد المحتار
(.)572/3

) (6الصاوي :حاشية الصاوي ( ,)729/2عميش  :منح الجميؿ (.)385/4

) (7الشربيني :مغني المحتاج ( ,)151/5القميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة (.)70/4
) (8الحجاوي :اإلقناع ( ,)136/4البيوتي  :شرح منتيي اإلرادات (.)225/3
) (9انظر :ابف نجيـ :النير الفائؽ (.)505/2
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ليخرجوا غير المعتاد ,و(حاؿ اآلدمي) ليخرجوا نفقة غير اآلدمي ,و(دوف سرؼ) ليخرجوا ما كاف زائداً
عمى العادة( ,)1أما الشافعية فاكتفوا بالتعريؼ المغوي لمنفقة ,في حيف أدخؿ الحنابمة في التعريؼ ما يجب
عمى اإلنساف في النفقة مف طعاـ ,وكسوة ,وسكنى.
ومن تعريفات المعاصرين لمنفقة:
تعريف الشيخ سيد سابق ،بأنيا" :توفير ما تحتاج إليو الزوجة ,مف طعاـ ,ومسكف وخدمة ودواء,

واف كانت غنية"(.)2

وتعريف د .محمد شمبي ،بأنيا" :ما تحتاج إليو الزوجة في معيشتيا ,مف طعاـ وكسوة ومسكف

وخدمة ,وكؿ ما يمزـ ليا حسب ما تعارفو الناس"(.)3
التعريف المختار:

لـ يختمؼ الفقياء في حقيقة النفقة ,واف اختمفت تعبيراتيـ وقيودىـ ,فمـ تخرج تعريفاتيـ عف كوف

النفقة :الصرؼ عمى مف تجب نفقتو ,بحسب المعتاد مف طعاـ وكسوة وسكنى ,إال أنني أميؿ إلى تعريؼ
الحنفية؛ ألنو شمؿ بألفاظو أنواع النفقة ,ومف وجبت ليـ ,كما سيظير مف شرح التعريؼ.
شرح التعريف:
(اإلدرار) :لفظ يدؿ عمى كثرة العطاء ,ودوامو(.)4
(عمى الشيء) :لفظ عاـ ,يشمؿ النفقة عمى النفس ,وغيرىا ممف تمزـ نفقتيـ ,كالزوجة ,واألصوؿ,
والفروع.
(بما بو بقاؤه) :يشمؿ جميع أنواع النفقة مف طعاـ ,وكسوة ,وسكنى ,وما يمحقيا مف توابع ,يضمف

معيا استم اررية الحياة(.)5

) (1انظر :الصاوي :حاشية الصاوي (.)729/2
) (2سيد سابؽ  :فقو السنة (.)169/2
) (3شمبي :أحكاـ األسرة (ص.)437

) (4انظر :األزىري :تيذيب المغة ( ,)43/14ابف منظور :لساف العرب (.)279/4
) (5انظر :شيخي زاده :مجمع األنير ( ,)484/1المواؽ :التاج واإلكميؿ ( ,)541/5الشربيني :مغني المحتاج (,)151/5
ابف قدامة :المغني (.)195/8
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المطمب الثاني
مشروعية النفقة
تجب النفقة بأسباب ىي :الزوجية أو القرابة أو الممؾ( ,)1وما يخصنا في ىذا البحث ىو النفقة بسبب
الزوجية ,فقد شرعت النفقة حقاً لمزوجة عمى زوجيا ,قرره اإلسبلـ ليا ,بمقتضى عقد النكاح الصحيح,
حيث اتفؽ الفقياء عمى أنيا ال تجب في العقد الفاسد(.)2

واألصل في مشروعية نفقة الزوجة الكتاب ،والسنة ،واإلجماع ،والمعقول.

أولً -الكتاب
 -1قولو تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎﱠ (.)3
وجو الدللة:
أثبتت اآلية الكريمة حؽ القوامة لمرجؿ عمى المرأة ,أي :الحؽ في تأديبيا وتدبيرىا ,والقياـ بأمرىا,

واالىتماـ بمصالحيا ,وتعميؿ ذلؾ بسببيف ,األول :وىبي ,وىو ما فضؿ اهلل بو الرجاؿ عمى النساء مف

كماؿ العقؿ ,ومزيد القوة .والثاني :كسبي ,وىو ما يدفعونو إلييف مف مير ,وما يدرونو عمييف مف نفقة,
فدلت بذلؾ عمى وجوب نفقة الزوجات عمى أزواجيف(.)4

 -2قولو تعالى :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠﭐ(.)5

وجو الدللة:
أوجب اهلل  عمى والد الطفؿ نفقة الوالدات وكسوتيف ,بما جرى بو العرؼ مف غير إس ارؼ وال

إقتار(.)6

) (1انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)180/5ابف اليماـ :فتح القدير( ,)378/4المواؽ :التاج واإلكميؿ ( ,)541/5الدسوقي:
حاشية الدسوقي ( ,)508/2الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)525/11النووي :روضة الطالبيف ( ,)40/9ابف قدامة:
المغني (.)115/6

) (2انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)193/5ابف عابديف :رد المحتار ( ,)572/3الدسوقي :حاشية الدسوقي (,)240/2
الشيرازي :الميذب ( ,)148/3ابف قدامة :المغني (.)235/8
) (3سورة النساء :آية (.)34
) (4انظر :الرازي :التفسير الكبير ( ,)70/10القرطبي  :الجامع ألحكاـ القرآف ( ,)169,168/5البيضاوي :أنوار التنزيؿ
وأسرار التأويؿ (.)72/2

) (5سورة البقرة :آية (.)233
) (6انظر :ابف كثير  :تفسير القراف العظيـ (.)634/1
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ﱲﱴﱵﱶ
ﱩ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱳ
ﱪ
 -3قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ ﭐ( .)1ﭐ
وجو الدللة:
أمر اهلل -سبحانو وتعالى -الزوج باإلنفاؽ عمى زوجتو ,عمى قدر وسعو وغناه ,وال صارؼ لؤلمر ىنا

عف الوجوب(.)2

 -4قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ (.)3
وجو الدللة:
تضمف األمر باإلسكاف في اآلية الداللة عمى وجوب اإلنفاؽ؛ ألف السكنى حؽ في ماؿ ,وىي نوع مف

النفقة ,كما أف اإلنفاؽ متصؿ باإلسكاف ,مف حيث كوف الزوجة ال تصؿ إلى نفقتيا إال بالخروج
واالكتساب ,وقد نييت عنو ألنيا محبوسة عمى زوجيا ,فاقتضى ذلؾ وجوب النفقة عمييا ضرورة(.)4

ثانياً -السنة
 ،أن رسول اهلل  قال في خطبة حجة الوداع« :فَاتَّقُوا اهللَ ِفي
 -1عن جابر بن عبداهلل
َن َل ي ِ
ِ ِ ِ
وى َّن ِبأَم ِ ِ
النس ِ
ش ُك ْم
اء ،فَِإ َّن ُك ْم أ َ
وط ْئ َن فُُر َ
َخذْتُ ُم ُ
وج ُي َّن ِب َكم َمة اهللَ ،ولَ ُك ْم َعمَ ْي ِي َّن أ ْ ُ
استَ ْحمَ ْمتُ ْم فُُر َ
ان اهللَ ،و ْ
َ
َ
ِ
س َوتُ ُي َّن
اض ِرُب ُ
َح ًدا تَ ْك َرُىوَن ُو ،فَِإ ْن فَ َع ْم َن َذلِ َك فَ ْ
وى َّن َ
أَ
ض ْرًبا َغ ْي َر ُم َبر ٍحَ ،ولَ ُي َّن َعمَ ْي ُك ْم ِرْزقُ ُي َّن َوك ْ
ِبا ْلمعر ِ
وف»(.)5
َ ُْ
وجو الدللة:
يقرر النبي  في خطبة الوداع حؽ الزوجة في النفقة والكسوة عمى زوجيا( ,)6مف خبلؿ ,قولو :

(وليف عميكـ رزقيف وكسوتيف بالمعروؼ).

) (1سورة الطبلؽ :آية (.)7
) (2انظر :الرازي :التفسير الكبير ( ,)564/30القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)170/18
) (3سورة الطبلؽ :آية (.)6

) (4انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف ( ,)356/5الكاساني  :بدائع الصنائع (.)15/4
) (5أخرجو مسمـ في صحيحو :كتاب الحج ,باب حجة النبي  ,)886/2( ح(.)147
) (6انظر :النووي  :شرح صحيح مسمـ ( ,)184/8الصنعاني  :سبؿ السبلـ (.)322/2
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ت عتْب َة ،قَالَ ْت :يا رس َ ِ
 ،أ َّ ِ
ان َر ُج ٌل
 -2عن أم المؤمنين عائشة
س ْف َي َ
َن ى ْن َد ِب ْن َ ُ َ
ول المَّو إِ َّن أ ََبا ُ
َ َ ُ
الُ « :خ ِذي ما ي ْك ِف ِ
يني ما ي ْك ِف ِ
ش ِحيح ولَ ْيس يع ِط ِ
يك َو َولَ َد ِك،
يني َو َولَِدي ،إَِّل َما أ َ
ْت ِم ْن ُو َو ُى َو لَ َي ْعمَ ُم ،فَقَ َ
َخذ ُ
َ َ
َ َ
َ ٌ َ َ ُْ
ِبا ْلمعر ِ
وف»(.)1
َ ُْ
وجو الدللة:
أذف النبي  ليند أف تأخذ مف ماؿ زوجيا ما يكفييا وولدىا دوف عممو ,ولو لـ تكف النفقة واجبة

بالقدر الذي عرؼ بالعادة أنو الكفاية ,لما أذف ليا بذلؾ(.)2
ثالثاً -اإلجماع

ثبت اإلجماع عمى وجوب نفقة الزوجة عمى زوجيا ,ولـ يرد في ذلؾ خبلؼ(.)3
رابعاً -المعقول
لما كانت المرأة محبوسة لحؽ الزوج ,مفرغة نفسيا لو ,ممنوعة مف الخروج واالكتساب بحقو ,كاف
البد لو مف النفقة عمييا قدر كفايتيا؛ ألف نفع حبسيا عائد عميو ,واف لـ يفعؿ ذلؾ ليمكت ,كالعامؿ عمى

الصدقات لما حبس نفسو لمصمحة المساكيف ,استوجب كفايتو مف ماليـ(.)4

) (1أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب النفقات ,باب إ ذا لـ ينفؽ الرجؿ فمممرأة أف تأخذ بغير عممو ما يكفييا وولدىا
بالمعروؼ ( ,)65/7ح(.)5364
) (2انظر :ابف حجر :فتح الباري ( ,)509/9الشوكاني  :نيؿ األوطار (.)383/6
) (3انظر :ابف المنذر :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ( ,)154/5ابف قدامة :المغني ( ,)195/8ابف القطاف :اإلقناع في
مسائؿ اإلجماع (.)55/2

) (4انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)181/5الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)16/4ابف قدامة :المغني ( ,)195/8ابف مفمح:
المبدع (.)141/7
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المبحث الثاني

أثر مضي الزمان من زير إنفاق
رلى دقوط النفقظ
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تحرير محل النزاع:
إذا ترؾ الزوج النفقة الواجبة لزوجتو مدة مف الزماف ,فيؿ تسقط نفقتيا في تمؾ المدة ,أـ يحؽ ليا
المطالبة بالنفقة الماضية؟ اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:
المذىب األول:
ذىب الحنفية( ،)1والحنابمة في رواية( ,)2إلى أف نفقة الزوجة تسقط عف الزوج بمضي الزماف ,وال
تصير ديناً في ذمتو ,إال إذا تراضيا ,أو أف يكوف القاضي قد فرضيا ليا.
المذىب الثاني:
ذىب المالكية( ،)3والشافعية( ،)4والحنابمة في أظير الروايتين( ،)5إلى أف نفقة الزوجة ال تسقط عف
الزوج بمضي الزماف بعد الوجوب ,وتصير ديناً في ذمتو مف وقت امتناعو عف أدائيا ,شريطة يساره عند

المالكية.

سبب الخالف:
 -1اختبلفيـ في وقت اعتبار النفقة ديناً عمى الزوج( ,)6فمف قاؿ :إنيا تصير ديناً مف وقت امتناعو عف

أدائيا بعد تحقؽ سبب وجوبيا دوف توقؼ عمى قضاء القاضي أو تراضي الزوجيف؛ قاؿ بعدـ
سقوطيا بمضي الزماف ,ومف قاؿ :إنيا تصير ديناً مف وقت القضاء بيا أو التراضي عمييا؛ قاؿ

بسقوطيا قبؿ ذلؾ.

 -2اختبلفيـ في النفقة ,ىؿ ىي صمة( ,)7أـ عوض؟ فمف قاؿ :إنيا عوض؛ ذىب إلى عدـ سقوطيا
بمضي الزماف ,ومف قاؿ :إنيا صمة؛ ذىب إلى سقوطيا.

) (1انظر :المرغيناني :اليداية ( ,)287/2الموصمي :االختيار لتعميؿ المختار ( ,)6/4ابف اليماـ :فتح القدير (.)393/4
) (2انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)207,208/8المرداوي :اإلنصاؼ (.)366/9

) (3انظر :خميؿ :التوضيح ( ,)146/5الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)195/4النفراوي :الفواكو الدواني (.)68/2
) (4انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)155/3النووي :روضة الطالبيف ( ,)76/9الشربيني :مغني المحتاج (.)176/5
) (5انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)207,208/8البيوتي :شرح منتيى اإلرادات ( ,)230/3الرحيباني :مطالب أولي النيى
(.)638/5
) (6وىي مسألة خبلفية بيف الفقياء ,وال يتسع المقاـ ىنا لذكرىا.

) (7الصمة :العطية .ابف األثير :النياية في غريب األثر والحديث ( ,)193/5ابف منظور :لساف العرب ( .)728/11وىي
عند الحنفية :أداء ما ليس بمقابمة عوض مالي ,كالزكاة ,وغيرىا مف النذور ,والكفارات .سعدي أبو حبيب :القاموس
الفقيي (ص.)380
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األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدؿ القائموف بالسقوط بالسنة ,والقياس ,والمعقوؿ.
أولً -السنة
ول المَّ ِو
 ،أ َّ
عن أم المؤمنين عائشة
س َ
َن ِى ْن َد ِب ْن َ
ت ُعتْ َب َة ،قَالَ ْتَ :يا َر ُ
يني ما ي ْك ِف ِ
ولَ ْيس يع ِط ِ
ال:
يني َو َولَِدي ،إَِّل َما أ َ
ْت ِم ْن ُو َو ُى َو لَ َي ْعمَ ُم ،فَقَ َ
َخذ ُ
َ َ
َ َ ُْ
ِبا ْلمعر ِ
وف»(.)1
َ ُْ

ان رج ٌل َ ِ
يح
شح ٌ
س ْف َي َ َ ُ
إِ َّن أ ََبا ُ
« ُخ ِذي ما ي ْك ِف ِ
يك َو َولَ َد ِك،
َ َ

وجو الدللة:
يجوز ليا أخذ ما
أباح الرسوؿ  ليند أف تأخذ في المستقبؿ قدر الكفاية مف نفقتيا وولدىا ,ولـ ِّ

مضى ,ولو لـ تسقط نفقتيا الماضية لصرح ليا الرسوؿ  بأخذىا(.)2
ثانياً -القياس

 -1القياس عمى اليبة :مف حيث كوف النفقة صمة؛ والصبلت ال تتأكد بنفس العقد ,بؿ بقرينة تنضـ
إلييا ,وىي القبض كما في اليبة ,فإف لـ تتأكد سقطت(.)3

 -2القياس عمى نفقة األقارب :حيث إف النفقة مشروعة لمكفاية والمواساة ,فإف مضت استغنى عنيا
بمضي وقتيا؛ فتسقط كنفقة األقارب ,وال تصير ديناً دوف القضاء(.)4

ثالثاً -المعقول
 -1إف المير عوض عف البضع ,ولو كانت النفقة عوضاً؛ لمزـ أف يكوف عوضاف عف شيء واحد

في عقد واحد ,فعمـ أنيا صمة تتأكد بالقضاء ,أو التراضي( ,)5ولذلؾ سماىا اهلل تعالى رزقاً ,في

قولو تعالى :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ( ,)6والرزؽ اسـ لمصمة(.)7

) (1سبؽ تخريجو (ص.)71
) (2انظر :ابف القيـ :زاد المعاد ()454/5
) (3انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)184/5الكاساني :بدائع الصنائع (.)26/4
) (4انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)184/5ابف قدامة :المغني (.)208/8

) (5انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)184/5الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)26/4ابف القيـ :زاد المعاد (.)454/5
) (6سورة البقرة :آية (.)233
) (7الكاساني :بدائع الصنائع (.)26/4
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 -2ال يجوز أف تكوف النفقة عوضاً عف االستمتاع؛ ألف الزوج ممؾ المتعة بالعقد ,فكاف تصرفو
باالستمتاع تصرفاً منو في ممكو ,ومف تصرؼ في ممؾ نفسو ال يمزمو عوض لغيره(.)1

 -3تجب نفقة الزوجة يوماً بيوـ ,وما ترؾ منيا فقد استغنت عنو بمضي وقتو ,فبل وجو إللزاـ الزوج
بو ,واال ألدى ذلؾ إلى نشوء العداوة والبغضاء بيف الزوجيف ,وىو ضد ما جعمو اهلل بينيما مف

المودة والرحمة(.)2
أدلة المذىب الثاني:

استدؿ القائموف بعدـ السقوط باآلثار ,والقياس.
أولً -اآلثار
َ « ،كتَب إِلَى أُمر ِ
َج َن ِاد ِفي ِر َج ٍ
َن ُعمر ْب َن ا ْل َخطَّ ِ
ال َغ ُابوا َع ْن
اب
روي َع ِن ْاب ِن ُع َمر
اء ْاأل ْ
َ
ََ
 ،أ َّ َ َ
ِ
وىم ِبأ ْ ِ
ِن ِ
سوا»(.)3
َم َرُى ْم أ ْ
َن ُي ْنفقُوا أ َْو ُيطَمقُوا ،فَِإ ْن طَمَّقُوا َب َعثُوا ِب َنفَقَة َما ُح ِب ُ
َ
َن َيأْ ُخ ُذ ُ ْ
سائ ِي ْم ،فَأ َ
وجو الدللة:
دؿ األثر عمى أف النفقة ال تسقط بتركيا مدة مف الزماف ,فإف تركت؛ وجب عمى األزواج أحد أمريف:

إما اإلنفاؽ ,أو الطبلؽ(.)4
ثانياً -القياس

 -1قياس النفقة عمى الثمن واألجرة والمير :في كونيا عوضاً مالياً ,يجب عمى سبيؿ البدؿ ,وقد
وجبت النفقة مقابؿ االحتباس ,فبل تسقط بمضي الزماف(.)5

 -2قياس النفقة عمى الدين :بجامع أف كبلً منيما حؽ في اليسار واإلعسار؛ فتسقط باألداء أو
اإلبراء ,وال تسقط بمضي الزماف ,كالديوف(.)6

) (1انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)184/5الكاساني :بدائع الصنائع (.)26/4
) (2انظر :ابف القيـ :زاد المعاد (.)455,454/5

) (3أخرجو البييقي في السنف الكبرى :كتاب النفقات ,باب الرجؿ ال يجد نفقة امرأتو ( ,)772/7ح( .)15706قاؿ ابف
حجر :إسناده حسف ,وصححو األلباني في اإلرواء ,انظر :ابف حجر :بموغ المراـ (ص ,)349ح( ,)1159األلباني:
إرواء الغميؿ ( ,)228/7ح(.)2159
) (4انظر :المغربي :البدر التماـ ( ,)331/8الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)328/2

) (5انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)155/3ابف الرفعة :كفاية النبيو ( ,)223/15ابف قدامة :المغني (.)208/8
) (6انظر :العمراني :البياف ( ,)226/11النووي :المجموع بتكممة المطيعي ( ,)275/18البيوتي :شرح منتيى اإلرادات
(.)230/3
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 -3قياس النفقة عمى المير :بجامع أف كبلً منيما وجب بالعقد ,فبل تحتاج النفقة إلى قضاء أو
تراضي الزوجيف ,لتصير ديناً بعد العقد ,كالمير(.)1

المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول:
 استدلليم بحديث ىند ل يستقيم ،ويمكن أن يناقش من وجيين:
األول :أوضح الحديث أف ىنداً كانت تأخذ نفقتيا مف زوجيا بغير عممو ,فأجاز ليا النبي  ذلؾ

بقدر كفايتيا وولدىا( ,)2وفي ذلؾ داللة عمى ثبوت نفقتيا المتروكة ,ال عمى سقوطيا.

الثاني :لـ يصرح النبي  ليند بأخذ نفقتيا الماضية؛ ألف غاية مرادىا مف سؤاليا كاف معرفة حكـ
األخذ مف ماؿ الزوج بغير عممو ,إذا لـ يعطيا كفايتيا وولدىا مف النفقة ,فبيف ليا النبي  حكـ ذلؾ,
ولو استمزـ المقاـ بياف حكـ نفقة ما مضى لبينو  ,فدؿ عمى أف سكوتو عف إثباتيا ليس معناه نفييا.
 مناقشة استدلليم بالقياس:

 -1يناقش القياس عمى اليبة بأنو :قياس مع الفارؽ؛ ألف النفقة ليست صمة ,وانما ىي عوض,
فرض عمى الزوج في مقابمة التمكيف مف االستمتاع ,واالحتباس لحقو ,أما اليبة فيي التمميؾ ببل
عوض تطوعاً ,فافترقا.

 -2نوقش القياس عمى نفقة األقارب بأنو :ال يصح؛ ألف نفقة األقارب صمة ,يعتبر فييا يسار
المنفؽ واعساره ,وحاجة مف تجب لو ,فإذا مضى زمنيا استغني عنيا ,كما لو استغني عنيا
بيسار المنفؽ عميو ,بخبلؼ نفقة الزوجة ,فيي واجبة في اليسار واإلعسار ,وحتى مع استغنائيا

بماليا(.)3

 يجاب عن دليميم من المعقول ،باآلتي:
 -1إف المير والنفقة ليسا عوضيف عف شيء واحد؛ ألف المير إف كاف عوضاً عف البضع ,فإف
النفقة عوض عف احتباسيا لحؽ زوجيا.

 -2ما يدؿ عمى أف نفقة الزوجة ىي عوض عف االستمتاع واالحتباس ,وليست صمة؛ سقوطيا
بنشوزىا ,ومنعيا نفسيا عف زوجيا(.)4

) (1انظر :السرخسي :المبسوط (.)184/5

) (2انظر :المازري :المعمـ بفوائد مسمـ ( ,)404/2النووي :شرح النووي عمى مسمـ (.)7/12
) (3انظر :الحطاب :مواىب الجميؿ ( ,)212,211/4ابف الرفعة :كفاية النبيو ( ,)256/15ابف قدامة :المغني (.)208/8
) (4سيتـ عرض ىذه المسألة ,في المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ.
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 -3إلزاـ الزوج بالنفقة الماضية ال يؤدي إلى نشوء العداوة بيف الزوجيف ,بؿ إف إعطاء الزوجة حقيا
ييدئ النفوس ويخمد النزاع ,أما ترؾ اإلنفاؽ ومف ثـ سقوطو عما مضى فيو ما يفضي إلى

النزاع ,ووقوع العداوة والبغضاء.
مناقشة أدلة المذىب الثاني:

أمر األزواج بنفقة ما مضى إذا طمقوا زوجاتيـ ,ولـ

 نوقش دليميم من اآلثار :بأف عمر
يأمرىـ بيا إذا ِقدموا إلييف ,وال يمزـ مف اإللزاـ بيا بعد الطبلؽ اإللزاـ بيا إذا عاد الزوج إلى
اإلقامة واإلنفاؽ عمى الزوجة بكؿ ما تحتاج إليو(.)1

ويجاب عنو :بأف النفقة الماضية إذا ثبتت بعد الطبلؽ ,فاألولى أف تثبت قبمو لقياـ الزوجية ,كما أنيا
حؽ لمزوجة في الحالتيف ,فبل وجو لسقوطيا في إحدييما.
 نوقش قياسيم النفقة عمى الثمن واألجرة والمير في كونيا عوضاً مالياً :بأنو ال يصح؛ ألف
النفقة ليست بعوض حقيقة؛ ألنيا إما أف تكوف عوضاً عف االستمتاع أو عف ممؾ المتعة ,وال
سبيؿ إلى األوؿ؛ ألف الزوج ممؾ االستمتاع بالعقد ,وال وجو لمثاني؛ ألف ممؾ المتعة قد قوبؿ
بعوض مرة وىو المير ,فبل يقابؿ بعوض آخر ,وبذلؾ تكوف النفقة قد خمت عف معوض ,فبل

تكوف عوضاً حقيقة بؿ كانت صمة(.)2

 نوقش قياس النفقة عمى المير :بأنو ال يصح؛ ألف المير وجب في مقابؿ ممؾ المتعة ,فكاف
عوضاً مطمقاً فبل يسقط بمضي الزماف كسائر الديوف المطمقة ,أما النفقة فميست بعوض حقيقة,

فيي تجري مجرى الصمة(.)3

الراجح:
بعد عرض آراء الفقياء في المسألة مع أدلتيـ ,يتبيف لي أف الراجح ىو ما ذىب إليو المذىب الثاني

مف عدـ سقوط نفقة الزوجة عف الزوج بمضي الزماف بعد الوجوب ,وصيرورتيا ديناً في ذمتو ,وذلك

لألسباب اآلتية:

 -1وجاىة ما استدلوا بو ,والرد عمى ما نوقش بو دليميـ مف اآلثار.
 -2ما ثبت عف عمر بف الخطاب
عف عمر

 ,مف إيجاب نفقة ما مضى ,وقد ذكر ابف المنذر ثبوت ذلؾ

ثـ قاؿ " :نفقة الزوجة واجبة بالكتاب ,والسنة ,واالتفاؽ ,وال يزوؿ ما وجب

بالحجج التي ذكرناىا إال بسنة أو اتفاؽ"(.)4

) (1انظر :ابف القيـ :زاد المعاد (.)454/5

) (2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)26/4
) (3انظر :المرجع السابؽ :الجزء والصفحة.
) (4ابف المنذر :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ( ,)160/5ابف قدامة :المغني (.)208/8
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 -3إف الزوجة استحقت النفقة بسبب احتباسيا لحؽ الزوج ,ال بسبب الحاجة ,فمما تحقؽ االحتباس
عند ترؾ اإلنفاؽ؛ وجبت النفقة ,سواء فرض القاضي أـ لـ يفرض.

 -4إيجابيا يجعؿ األزواج يدركوف مبلزمتيا ليـ ,فبل يتياونوف في ترؾ اإلنفاؽ عمى زوجاتيـ(.)1
 -5األخذ بالقوؿ األوؿ يؤوؿ إلى مفاسد عدة ,منيا :المطؿ في اإلنفاؽ عمييف ,وترؾ ما أوجبو اهلل
ليف دوف تقييد بزماف( ,)2في قولو تعالى :ﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠﭐ(.)3

 -6أخذ األزواج بالقوؿ الثاني ىو األحوط؛ منعاً مف الوقوع في ظمـ الزوجات ,وكسر قموبيف ,بسمب
نفقتيف الواجبة.

) (1مجمة البحوث اإلسبلمية :العدد (( ,)19ص ,)311إصدار :سنة 1407ىػ.
) (2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)25/4
) (3سورة البقرة :آية (.)233
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المبحث الثالث
دقوط النفقظ بالنذوز

وفقه ثالثة مطالب:
ادلطؾب األول :تعروف الـشوز وحؽؿه.
ادلطؾب الٌاني :أثر الـشوز عؾى سؼوط الـػؼة.
ادلطؾب الٌالث :حاالت الـشوز ادلسؼط لؾـػؼة.
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المطمب األول
تعريف النشوز وحكمو
أولً :تعريف النشوز
النشوز لغة:
ِّ
الشيء َي ْن ِش ُز ُن ُشو اًزْ :ارتَفَ َع,
ون َش َز
ون ُش ٌ
اف اْل ُم ْرتَِفعُ ِم َف األَرضَ ,واْل َج ْمعُ أ َْن ٌ
وزَ ,
شاز ُ
الن ْش ُز والن َش ُز :اْل َم َك ُ
ُ
ب ِ
وتَؿ ِ
ناشٌز :إِذا ْارتَفَ َع َع ْف َم َكانِ ِو ِم َف الرْعب(.)1
ناشٌزُ :م ْرتَِفعٌ ,وَقْم ٌ

وِفي اْلحِد ِ
العظم)( ،)2أَيَ :رفَ َعوُ وأَعبله وأَكبر َح ْج َمو( .)3ومنو قولو تعالى:
ش َز
يثَ( :ل َرضاعَ إِل َما أَ ْن َ
َ
َ
َ
ِ ِ ()6
)
5
(
)
4
(
ﱡﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ  ,أي :ارتفعوا وقوموا  .وِا ْن َش ُاز ِعظَ ِاـ اْلمي ِ
ِّتَ :رْف ُعيَا إِلَى َم َواضعيَا ,
َ
َ
قاؿ تعالى :ﭐﱡﭐﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ (.)7

ونشزت المرأة تَْن ُش ُز وتَْن ِش ُز ُنشو اًز ,فَ ِيي ِ
ناشٌز :إذا استعصت عمى َز ِ
ت َع ْف
وجيا ,وأبغضتوَ ,و َخ َر َج ْ
َ
()9
()8
ون َش َز ىو عمييا :إذا ضرَبيا وجفاىا(,)10
َ
اعتِ ِو  ,قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚﱠ َ ,
ط َ
ومنو قولو تعالى:ﭐ ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ(.)11
يتبيف مما سبؽ أف النشوز لغة ال يخرج عف معنى العمو واالرتفاع.
النشوز اصطالحاً:
عرؼ الفقياء النشوز تعريفات عدة ,وسأورد فيما يمي تعريفو عند المذاىب الفقيية األربعة.
) (1انظر :الجوىري :الصحاح ( ,)899/3الرازي :مختار الصحاح (ص ,)310ابف منظور :لساف العرب (.)417/5
) (2أخرجو أبو داود في سننو :أوؿ كتاب النكاح ,باب في رضاعة الكبير ( ,)402/3ح( ,)2060قاؿ األرنؤوط :الحديث
صحيح بشواىده.
) (3ابف منظور :لساف العرب (.)418/5
) (4سورة المجادلة :آية (.)11

) (5ابف جزي :التسييؿ (.)354/2
) (6الرازي :مختار الصحاح (ص ,)310ابف منظور :لساف العرب (.)418/5
) (7سورة البقرة :آية (.)259
) (8انظر :الجوىري :الصحاح ( ,)899/3ال ارزي :مختار الصحاح (ص ,)310ابف منظور :لساف العرب (.)418/5
) (9سورة النساء :آية (.)34

) (10انظر :الجوىري :الصحاح ( ,)899/3الرازي :مختار الصحاح (ص ,)310ابف منظور :لساف العرب (.)418/5
) (11سورة النساء :آية (.)128
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 تعريف الحنفية :قالوا الن ِاش َزِ ,ى َي" :الخارجة مف بيت زوجيا بغير إذنو ,المانِعة نفسيا منو"(.)1
 وعرفو المالكية ،بأنو " :الخروج عف الطاعة الواجبة"(.)2 وعرفو الشافعية ،بأنو " :الخروج عف طاعة الزوج"(.)3 وعرفة الحنابمة ،،بأنو " :معصية الزوج فيما فرض اهلل عمييا مف طاعتو"(.)4المبلحظ بعد سرد تعريفات الفقياء لمنشوز ,أنيا جاءت متقاربة ,وتمتقي جميعيا مع المعنى المغوي؛
في كوف النشوز ىو استعبلء الزوجة وترفعيا عمى زوجيا ,فجميعيـ متفقوف عمى أف خروجيا مف بيت

زوجيا دوف إذنو؛ يعد نشو اًز ,كما يبلحظ مدى تقارب األلفاظ بيف تعريؼ المالكية ,والشافعية ,والحنابمة؛
وكأنيـ أروا أف جوىر النشوز ىو :الخروج عف الطاعة الواجبة لمزوج.

تعريف الباحثة:
بعد بياف مدى التقارب بيف تعريفات الفقياء؛ يمكف تعريؼ النشوز بأنو" :معصية الزوجة زوجيا فيما

يجب لو عمييا من غير عذر شرعي".
شرح التعريف:

(معصية) :جنس في التعريؼ يشمؿ كؿ معصية ,صادرة مف أي شخص.
(الزوجة) :قيد في التعريؼ ,خرج بو معصية الرجاؿ ,وغير المتزوجة مف النساء.
(زوجيا) :قيد خرج بو معصية الزوجة لغير زوجيا.
(فيما يجب لو عمييا) :أي فيما أوجبو اهلل لو عمييا مف حقوؽ ثابتة بمقتضى عقد الزواج ,وىو قيد
خرج بو معصيتيا فيما ليس واجباً لو عمييا.
(من غير عذر) :قيد خرج بو معصيتيا بسبب مبرر ال بد ليا منو.
(شرعي) :نظرة الشرع معتبرة في العذر ,كامتناعيا عف تسميـ نفسيا بسبب حيض أو نفاس.

) (1الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)52/3انظر أيضاً :ابف عابديف :رد المحتار (.)739/6
) (2الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)343/2انظر أيضاً :خميؿ :التوضيح (.)139/5
) (3الييتمي :تحفة المحتاج ( ,)325/8الشربيني :مغني المحتاج (.)168/5

) (4ابف قدامة :المغني ( ,)318/7انظر أيضاً :ابف مفمح :المبدع (.)263/6
81

ثانياً :حكم النشوز
الواجب عمى الزوجة طاعة زوجيا فيما أوجبو الشرع لو عمييا في المعروؼ ,مالـ يأمر بمعصية اهلل

تعالى ,فإف عصتو تعد ناش اًز ,والنشوز حراـ باتفاؽ الفقياء ( ,)1ألف فيو تركاً لمواجب ,ومخالفة ألوامر

الشرع ،واألصل في تحريمو الكتاب والسنة.
أولً -الكتاب:

ﱠ
ﱟ
قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱦ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱠ (.)2
ﱧ
ﱡﱢﱣﱤﱥ
وجو الدللة:
أباح اهلل تعالى لؤلزواج متى ظيرت عمى زوجاتيف أمارات النشوز ,وعظيف بالتذكير فيما عند اهلل مف
ثواب ,والتخويؼ لما لديو مف عقاب ,فإف لـ يتعظف فاليجر والضرب عقوبة ليف ,والعقوبة ال تشرع إال
بارتكاب محرـ أو ترؾ واجب(.)3

ثانياً -السنة:
الرج ُل ام أرَتَ ُو إِلَى ِفر ِ
الن ِبي  قَ َ ِ
َ ،ع ِن َّ
يء ،لَ َع َنتْ َيا
َع ْن أَِبي ُى َرْي َرةَ
اش ِو ،فَأ ََب ْت أ ْ
َن تَ ِج َ
َ
ال« :إ َذا َد َعا َّ ُ ْ َ
ِ
ص ِب َح»(.)4
المالَ ئ َك ُة َحتَّى تُ ْ
َ
وجو الدللة:
تدعو المبلئكة بالمعف وىو الطرد مف رحمة اهلل ,عمى الناشز التي رفضت طاعة زوجيا ,وأبت

المجيء في فراشو الذي ىو كناية عف الجماع ,والمبلئكة ال يمعنوف إال عف أمر اهلل ,والمعف عقوبة ,وال

عقوبة إال عمى ترؾ واجب ,فدؿ ذلؾ عمى تحريـ النشوز(.)5

) (1انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)334/2الدسوقي :حاشية الدسوقي( ,)343/2الشربيني :مغني المحتاج (,)4425
البيوتي :كشاؼ القناع (.)209/5
) (2سورة النساء :آية (.)34

) (3انظر :ابف العربي :أحكاـ القرآف ( ,)532/1ابف كثير :تفسير القرآف العظيـ (.)294
) (4أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب النكاح ,باب إذا باتت المرأة مياجرة فراش زوجيا ( ,)30/7ح(.)5193
) (5انظر :ابف حجر :فتح الباري ( ,)294/9الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)210/2
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المطمب الثاني
أثر النشوز عمى سقوط النفقة
تحرير محل النزاع:
ذكرت آنفاً أف الفقياء متفقوف عمى حرمة النشوز ,مستنديف في ذلؾ إلى نصوص الشريعة ,إال أنيـ

اختمفوا في كونو مسقطاً لمنفقة أو ال ,عمى مذىبيف:
المذىب األول:

ذىب جميور الفقياء من الحنفية( ،)1والمالكية في المشيور( ،)2والشافعية( ،)3والحنابمة

( )4

إلى

سقوط نفقة الزوجة بنشوزىا.
المذىب الثاني:
()5

ذىب بعض المالكية

إلى عدـ سقوط نفقة الزوجة بنشوزىا.

سبب الخالف:
معارضة عموـ داللة قولو « :ولَي َّن عمَ ْي ُكم ِرْزقُي َّن و ِكسوتُي َّن ِبا ْلمعر ِ
وف»( ,)6بإيجاب النفقة دوف
ُ َ َْ ُ
َ ُْ
َ ُ َ ْ
تفريؽ بيف الناشز وغيرىا ,لممفيوـ مف أف وجوب النفقة مقابؿ االستمتاع يوجب سقوطيا عند امتناعو

بالنشوز ,فمف أخذ بالعموـ ذىب إلى عدـ سقوط النفقة بالنشوز ,ومف أخذ بالمفيوـ ذىب إلى سقوطيا

بو(.)7

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى سقوط نفقة الناشز بالكتاب ,واإلجماع ,والمعقوؿ.

) (1انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)186/5الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)52/3
) (2انظر :الحطاب :مواىب الجميؿ ( ,)187/4الخرشي :شرح مختصر خميؿ (.)191/4
) (3انظر :العمراني :البياف ( ,)195/11األنصاري :أسنى المطالب (.)433/3
) (4انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)236/8البيوتي :كشاؼ القناع (.)473/5
) (5انظر :القاضي عبد الوىاب :اإلشراؼ ( ,)807/2الحطاب :مواىب الجميؿ ( ,)187/4الخرشي :شرح مختصر خميؿ
(.)191/4

) (6سبؽ تخريجو (ص.)70
) (7انظر :ابف رشد :بداية المجتيد (.)77/3
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أولً -الكتاب
 -1قال تعالى :ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ(.)1
وجو الدللة:
أسقط اهلل تعالى حظ الناشز في الصحبة بيجرىا ,فيسقط حظيا في النفقة بطريؽ األولى؛ ألف الحظ

في الصحبة ليما معاً ,أما في النفقة فميا خاصة(.)2

 -2قال تعالى :ﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠﭐ(.)3

وجو الدللة:
أشارت اآلية الكريمة إلى وجوب النفقة مقابؿ تسميـ النفس؛ ألف الوالدة مف دونو ال تتصور ,وعميو فإف

نشوزىا يفوت عمييا نفقتيا(.)4
ثانياً -اإلجماع

أجمع عامة الفقياء عمى إسقاط نفقة الناشز ,وما قيؿ خبلؼ ذلؾ يعد شاذاً(.)5
ثالثاً -المعقول
 -1وجبت نفقة الزوجة في مقابؿ تمكيف الزوج منيا ,بدليؿ عدـ وجوبيا قبؿ التمكيف ,فإذا نشزت
امتنع التمكيف المستحؽ منيا؛ فسقط ما يقابمو مف النفقة(.)6

 -2الناشز ترفض تفريغ نفسيا لمصالح زوجيا ,وتمنع نفسيا عنو ,فيي بذلؾ ظالمة ,فبل نفقة ليا؛
ألنيا فوتت ما يوجب ليا النفقة بسبب مف جيتيا(.)7

أدلة المذىب الثاني:
استدلوا عمى عدـ سقوط النفقة بالنشوز بالسنة ,والقياس.

) (1سورة النساء :آية (.)34
) (2انظر :السرخسي :المبسوط (.)186/5
) (3سورة البقرة :آية (.)233
) (4انظر :البابرتي :العناية (.)382/4
) (5انظر :ابف المنذر :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ( ,)159,154/5ابف القطاف :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع (,)55/2
ابف رشد :بداية المجتيد (.)77/3

) (6انظر :الرافعي :الشرح الكبير( ,)30/10ابف قدامة :المغني (.)236/8
) (7انظر :السرخسي :المبسوط (.)186/5
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أولً -السنة
ما روي عن جابر بن عبداهلل
ِبا ْلمعر ِ
وف»(.)1
َ ُْ

ِ
س َوتُ ُي َّن
 ،أن رسول اهلل  قالَ « :ولَ ُي َّن َعمَ ْي ُك ْم ِرْزقُ ُي َّن َوك ْ

وجو الدللة:

يدؿ الحديث بعمومو عمى وجوب نفقة الزوجات ,والناشز وغير الناشز في ذلؾ سواء(.)2
ثانياً -القياس
قاسوا النفقة عمى المير ,فكما أف نشوزىا ال يسقط ميرىا ,فكذلؾ نفقتيا ،بجامع أف كمييما وجب

بالعقد(.)3

المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول:
 قد يناقش دلييم من اإلجماع :بأف اإلجماع لـ يتحقؽ مع وجود المخالفيف.
ويجاب عنو :بأف مخالفة الشاذ ال تضر اتفاؽ العامة ,ولعميـ قصدوا باإلجماع رأي األكثرية.
 نوقش دليميم من المعقول ،باآلتي:

 -1إف النفقة شرعت في مقابؿ الزوجية ال التمكيف ,فإذا وجدت الزوجية وجبت النفقة(.)4

ويجاب عنو ،من ثالثة أوجو:
األول :إف النفقة تجب في مقابؿ التمكيف ,بدليؿ أنو إذا منعيا النفقة كاف ليا منعو التمكيف(.)5
الثاني :إف النبي



تزوج عائشة

 ,ودخمت عميو بعد سنتيف ,ولـ ينفؽ إال مف حيف دخمت عميو,

ولـ يمتزـ نفقتيا لما مضى؛ لعدـ وجود التمكيف التاـ فيما مضى(.)6

الثالث :إف النفقة واف وجبت بالعقد ,فإنيا تستقر بالتمكيف ,فإف لـ يتحقؽ سقطت(.)7
 -2القوؿ بسقوط نفقة الناشز ,ىو عيف الظمـ؛ ألنو استحؿ ظمميا في منعيا حقيا في مقابؿ ظمميا
لزوجيا في منعو حقو(.)8

) (1سبؽ تخريجو (ص.)70
) (2انظر :ابف رشد :بداية المجتيد (.)77/3
) (3انظر :ابف قدامة :المغني (.)236/8
) (4انظر :ابف حزـ :المحمى (.)250/9
) (5ابف قدامة :المغني (.)236/8

) (6انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)148/3سيد سابؽ :فقو السنة (.)171/2
) (7انظر :الشربيني :مغني المحتاج (.)167/5
) (8انظر :ابف حزـ :المحمى (.)250/9
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ويجاب عنو :بأف إسقاط نفقة الناشز ليس ظمماً ,ألنو إسقاط بحؽ ,في مقابمة منػعيا مػا ىػو عوض

عف نفقتيا ,كإسقاط حؽ البائع في تسمـ الثمف؛ لعدـ تسميمو المبيع(.)1
مناقشة أدلة المذىب الثاني:

 يناقش استدلليم بعموم حديث النبي « :ولين عميكم رزقين وكسوتين بالمعروف» :بأف ىذا
العموـ معارض بالمفيوـ مف أف النفقة تجب في مقابؿ التمكيف ,فإف لـ يوجد سقطت ,ولمتوفيؽ
وجب المصير إلى داللة ما أشارت إليو اآلية الكريمة :ﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ

()2

مف سقوط نفقة الناشز بطريؽ األولى.

 نوقش دليميم من القياس بأنو :قياس مع الفارؽ؛ ألف المير يخالؼ النفقة في أنو يجب بمجرد
العقد ,أما النفقة فتجب بالتمكيف ,ولذلؾ لو مات أحدىما قبؿ الدخوؿ وجب المير دوف النفقة(.)3

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,وبياف أدلتيـ ,يظير لي رجحاف ما ذىب إليو القوؿ األوؿ مف

سقوط نفقة الزوجة بنشوزىا ,وذلك لألسباب اآلتية:

 -1وجاىة أدلة المذىب األوؿ ,والرد عمى ما نوقشت بو.

 -2يرجح ىذا القوؿ باألكثرية؛ فعامة جميور الفقياء عميو ,وال تضر مخالفة الواحد أو االثنيف منيـ.
 -3جرت الفتوى عمى أف الناشز ال نفقة ليا ,إال أف تكوف حامبلً(.)4

 -4العقد شريعة المتعاقديف؛ فإذا أخؿ أحد المتعاقديف بما عميو مف واجب ,سقط ما لو مف حؽ
يقابمو( ,)5وقد أخمت الناشز بما عمييا مف واجب تجاه زوجيا فيسقط ما ليا مف حؽ يقابمو.

 -5القوؿ بسقوط نفقة الناشز ,يجعؿ الزوجة تراجع نفسيا قبؿ اإلقداـ عمى مخالفة زوجيا ومعصيتو.
 -6معاقبة الناشز بإسقاط نفقتيا ,قد يكوف رادعاً ليا عف نشوزىا.

 -7لو نعمت الناشز بنفقتيا؛ لتشجعت الزوجات عمى الخروج عف طاعة أزواجيف؛ لكونيف في مأمف
مف سقوط نفقتيف.

 -8يترتب عمى األخذ بالقوؿ الثاني ظمـ الزوج؛ ألنو يمزمو باإلنفاؽ عمى زوجة عاصية ,استعمت
عميو ,وترفعت عف طاعتو.

) (1انظر :الشيرازي :الميذب (.)148/3
) (2سورة النساء :آية (.)34

) (3انظر :ابف قدامة :المغني (.)236/8
) (4انظر :الشبكة العنكبوتية :إسبلـ ويب  :مركز الفتوى  ,فتوى رقـ (.)292666
) (5المرجع السابؽ.
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المطمب الثالث
حالت النشوز المسقط لمنفقة
أولً :منع الزوجة زوجيا من الستمتاع بيا
أباح الشارع الحكيـ لمزوج االستمتاع بزوجتو بالجماع وغيره ,بمقتضى عقد الزواج الصحيح ,فإذا
منعت الزوجة زوجيا مف االستمتاع بيا ,فيؿ يعد ذلؾ نشو اًز مسقطاً لمنفقة؟
تحرير محل النزاع:
()1

عامة الفقياء

عمى أف الزوجة إذا منعت زوجيا مف االستمتاع بيا في بيتيا ,فإنيا تعد ناش اًز ,وال

نفقة ليا( ,)2ولكنيـ اختمفوا فيما إذا منعتو االستمتاع بيا في بيتو ,فيؿ يعد ذلؾ نشو اًز تسقط بو نفقتيا؟

فانقسموا في حكـ ذلؾ إلى مذىبيف:
المذىب األول:

ذىب الحنفية في المرجوح( ،)3والمالكية في المشيور( ،)4والشافعية( ،)5والحنابمة

()6

إلى أف الزوجة

إذا منعت زوجيا مف االستمتاع بيا ,بالجماع ونحوه ,مف غير عذر؛ فإنيا تعد ناش اًز ال نفقة ليا.
المذىب الثاني:
()8

ذىب الحنفية في الراجح( ،)7والمالكية في قول

إلى أف منع الزوجة زوجيا مف االستمتاع بيا في

منزلو ,ال يعد نشو اًز مسقطاً لنفقتيا.

) (1خالفيـ في ذلؾ ابف عبد الحكـ مف المالكية ,انظر :الحطاب :مواىب الجميؿ (.)187/4
) (2انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)221/6ابف عابديف :رد المحتار ( ,)577/3الحطاب :مواىب الجميؿ (,)187/4
الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)514/2الشربيني :مغني المحتاج ( ,)168/5الرممي :نياية المحتاج ( ,)205/7ابف

مفمح :المبدع ( ,)156/7البيوتي :كشاؼ القناع (.)473/5
) (3انظر :ابف عابديف :رد المحتار (.)577,576/3
) (4انظر :الحطاب :مواىب الجميؿ ( ,)187/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)514/2
) (5انظر :الشربيني :مغني المحتاج ( ,)168/5الرممي :نياية المحتاج (.)205/7
) (6انظر :ابف مفمح :المبدع ( ,)156/7البيوتي :كشاؼ القناع (.)473/5

) (7انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)52/3ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)195/4
) (8انظر :الحطاب :مواىب الجميؿ ( ,)187/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)514/2
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سبب الخالف:
ىؿ يكفي لوجوب النفقة تحقؽ االحتباس ,أـ ال بد مف التمكيف؟ ( ,) 1فمف قاؿ باألوؿ :ذىب إلى
وجوبيا لمممتنعة عف التمكيف في بيت الزوج؛ لتحقؽ االحتباس ,ومف قاؿ بالثاني :ذىب إلى سقوطيا عند

زواؿ التمكيف بمنعيا نفسيا عنو.

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدؿ القائموف بالسقوط عند المنع بالسنة ,واإلجماع ,والمعقوؿ.
أولً -من السنة
الرج ُل ام أرَتَ ُو إِلَى ِفر ِ
الن ِبي  قَ َ ِ
َ ،ع ِن َّ
يء،
َ -1ع ْن أَِبي ُى َرْي َرةَ
اش ِو ،فَأ ََب ْت أ ْ
َن تَ ِج َ
َ
ال« :إ َذا َد َعا َّ ُ ْ َ
ِ
ص ِب َح»(.)2
المالَ ئ َك ُة َحتَّى تُ ْ
لَ َع َنتْ َيا َ
وجو الدللة:

عاقب اهلل تعالى التي ترفض طاعة زوجيا ,وتأبى فراشو الذي ىو كناية عف الجماع بالمعف؛ ألنيا
منعت زوجيا مف حؽ يمزميا ,فكيؼ تكافأ ىذه العاصية الممعونة بالنفقة ,بعد أف عاقبيا اهلل تعالى بالطرد

مف رحمتو؛ بسبب نشوزىا؟!(.)3
ثانياً -اإلجماع

أجمع عامة أىؿ العمـ عمى إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسيا مف زوجيا(.)4
ثالثاً -المعقول
إف النفقة تجب في مقابؿ التسميـ المستحؽ بعقد النكاح ,والمانعة نفسيا عف زوجيا لـ تبذؿ التسميـ
التاـ الواجب عمييا ,فبل تستحؽ النفقة(.)5
) (1يعد سبب وجوب النفقة مسألة خبلفية بيف الفقياء ,ال يتسع المقاـ ىنا لعرضيا ,وسأكتفي بذكر مذاىب الفقياء فييا,
حيث اختمفوا في سبب وجوبيا ,عمى ثبلثة مذاىب:
المذىب األوؿ :ذىب الحنفية -فيما عميو الفتوى -إلى أف سبب وجوبيا ىو استحقاؽ الحبس الثابت لمزوج عمييا بعقد

الزواج الصحيح .المذىب الثاني :ذىب أبو يوسؼ مف الحنفية في رواية لو ,والمالكية ,والشافعي في الجديد ,والحنابمة
إلى أنيا تجب عمى الزوج لزوجتو بالتمكيف مف نفسيا بعد العقد الصحيح .المذىب الثالث :ذىب الشافعية في القديـ إلى
أنيا تجب بالعقد وتستقر بالتمكيف .انظر تفصيؿ المسألة عند :الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو ( ,)7374/10زيداف:
المفصؿ في أحكاـ المرأة ( ,)154/7الموسوعة الفقيية الكويتية (.)35/41
) (2سبؽ تخريجو (ص.)82

) (3انظر :ابف حجر :فتح الباري ( ,)294/9الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)210/2
) (4انظر :ابف المنذر :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ( ,)159/5ابف القطاف :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع (.)55/2
) (5انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)228/8البيوتي :كشاؼ القناع (.)473/5
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أدلة المذىب الثاني:
استدؿ القائموف بعدـ السقوط عند المنع بالقياس ,والمعقوؿ.
أولً -القياس
قاسوا الزوجة الممتنعة عف زوجيا في بيتو عمى الزوجة البكر ,بجامع أف كمتييما ال تجامع إال كرىاً,

فكما لـ تسقط نفقة البكر؛ فكذلؾ الممتنعة(.)1
ثانياً -المعقول

 -1إف الزوج في منزلو قادر عمى تحصيؿ المقصود منيا طوعاً أو كرىاً فبل تسقط النفقة ,بخبلؼ لو
كاف يسكف معيا في منزليا فمنعتو ,فيو بمنزلة الخروج مف بيتو(.)2

 -2وجودىا في منزلو يجعؿ االحتباس الموجب لمنفقة ال يزاؿ قائماً(.)3

المناقشة:
لم أعثر  -في حدود ما اطمعت عميو  -في كتب الفقياء عمى مناقشة ألدلة أي من المذىبين ،وقد

وجدت في أدلة المذىب األول من القوة ،ما يجعميا تسمم من المناقشة ،أما أدلة المذىب الثاني فيمكن
أن تناقش ،باآلتي:
 -1قياس الممتنعة عف زوجيا عمى الزوجة البكر قياس مع الفارؽ؛ ألف منع الزوجة نفسيا عف

استحياء وخجبلً ,فافترقا.
استعبلء ,ليس كتمنع البكر عنو
زوجيا عصياناً و
ً
ً
 -2قصر مقدرة الزوج عمى تحصيؿ المقصود منيا طوعاً أو كرىاً ,عمى منزلو ,فيو نظر؛ ألنو قادر
عمى تحصيؿ ذلؾ المراد في منزليا أيضاًَ ,فمِ َـ التفريؽ؟!

فإن قيل :التفريؽ؛ ألف عمة النفقة وىي االحتباس متحققة في بيتو دوف بيتيا.

أجيب بأن :احتباسيا واف تحقؽ؛ إال أف التمكيف التاـ الموجب لمنفقة لـ يتحقؽ ,بدليؿ أف النبي
تزوج عائشة

وجود التمكيف(.)4



 ,ودخؿ عمييا بعد سنتيف ,ولـ ينفؽ إال بعد دخولو ,ولـ يمتزـ نفقتيا لما مضى؛ لعدـ

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,وبياف أدلتيـ ,أميؿ إلى ترجيح ما ذىب إليو المذىب األوؿ
مف أف الزوجة إذا منعت زوجيا االستمتاع بيا ,بالجماع ونحوه ,مف غير عذر ,فإنيا تعد ناش اًز ال نفقة
) (1انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)52/3
) (2انظر :البابرتي :العناية (.)382/4

) (3انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)52/3العيني :البناية (.)666/5
) (4انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)148/3ابف قدامة :المغني ( ,)228/8سيد سابؽ :فقو السنة (.)171/2
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ليا ,سواء كاف المنع في بيتيا أو بيتو ,وذلك لألسباب اآلتية:
 -1إجماع عامة أىؿ العمـ عمى سقوط نفقة الممتنعة عف زوجيا ,وال وجو لمتفريؽ بيف بيتيا وبيتو.
 -2عاقب اهلل تعالى الممتنعة عف زوجيا مف غير عذر بالمعف ,دونما تفريؽ في العقوبة بيف بيتيا وبيتو.
 -3ما مف حؽ إال تعمؽ بو واجب؛ فكما لمزوجة حؽ اإلنفاؽ ,فعمييا واجب الطاعة.

 -4ألزـ اهلل  الزوجيف بحسف العشرة ,في قولو تعالى :ﭐﱡﭐﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﱠ (,)1
وأعطى  الزوج منزلة ليست ليا ﭐﱡﭐﲎ ﲏ ﲐﱠ( ,)2وىي قيامو عمييا في اإلنفاؽ,
ووجوب امتثاؿ أمره ,والوقوؼ عند رضاه( ,)3سواء في بيتيا أو بيتو.

 -5سقوط نفقتيا يجعميا ترجع إلى صوابيا ,مف طاعة زوجيا ,وعدـ التمادي في عصيانو ,ومنعو مف
حقو في االستمتاع بيا.

ثانياً :خروج الزوجة من بيت زوجيا ،دون إذن منو
تحرير محل النزاع:
ال خبلؼ بيف الفقياء في أف خروج الزوجة مف بيت زوجيا دوف إذنو ,إذا كاف لعذر مشروع أو

لضرورة ,كخوؼ ىدـ أو حريؽ ,ال يعد نشو اًز مسقطاً لنفقتيا( ,)4لكنيـ اختمفوا فيما إذا كاف خروجيا مف
بيتو بغير حؽ ,عمى مذىبيف.

المذىب األول:
ذىب الجميور من الحنفية( ،)5والمالكية في المشيور( ،)6والشافعية( ،)7والحنابمة( ,)8إلى سقوط نفقة
الزوجة بخروجيا مف بيت زوجيا دوف إذنو ,بغير حؽ ,وقيد المالكية الحكـ بعدـ قدرتو عمى منعيا ابتداء
أو ردىا بصمح أو بحاكـ ,فبل تكوف ناش اًز؛ وعمموا ذلؾ بأف تركو ليا تخرج مع قدرتو عمى منعيا أو ردىا
أمارة منو عمى رضاه ,فأشبو خروجيا بإذنو.

) (1سورة البقرة :آية (.)228
) (2سورة البقرة :آية (.)228

) (3انظر :الشوكاني :فتح القدير (.)272/1
) (4انظر :ابف نجيـ :البحر الرائؽ ( ,)195/4ابف عابديف :رد المحتار ( ,)576/3النفراوي :الفواكو الدواني (,)68,24/2
الدسوقي :حاشية الدسوقي (,)514/2

الدميري :النجـ الوىاج ( ,)256/8الشربيني :مغني المحتاج (,)169/5

البيوتي :شرح منتيى اإلرادات ( ,)47/3الرحيباني :مطالب أولي النيى (.)271/5
) (5انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)52/3ابف عابديف :رد المحتار (.)576/3

) (6انظر :خميؿ :التوضيح ( ,)138/5الحطاب :مواىب الجميؿ ( ,)187/4الخرشي :شرح مختصر خميؿ (.)191/4
) (7انظر :األنصاري :أسنى المطالب ( ,)434/4الشربيني :مغني المحتاج (.)169/5
) (8انظر :البيوتي :كشاؼ القناع ( ,)197/5الرحيباني :مطالب أولي النيى (.)271/5
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المذىب الثاني:
ذىب بعض المالكية( ,)1إلى عدـ سقوط نفقة الزوجة ,بخروجيا مف بيت زوجيا دوف إذنو ,سواء أكاف

خروجيا بحؽ ,أـ بغير حؽ ,استناداً إلى قوليـ :إف النفقة ال تسقط بالنشوز(.)2
سبب الخالف:

اختبلؼ الفقياء في أثر النشوز عمى سقوط النفقة ,فمف قاؿ :إنيا تسقط بالنشوز ذىب إلى أف خروج

الزوجة مف بيت زوجيا دوف إذنو مف غير عذر ,يعد نشو اًز تسقط بو نفقتيا ,ومف قاؿ بعدـ سقوطيا بو,

ذىب إلى استحقاقيا النفقة رغـ ذلؾ الخروج.

األدلة:
لـ أقؼ  -في حدود ما اطمعت عميو في كتب الفقياء  -عمى أدلة لكبل المذىبيف في ىذه المسألة,

ويجوز أف ُيستدؿ لكؿ مذىب بما استدؿ عميو في مسألة :أثر النشوز عمى سقوط النفقة ,اآلنؼ ذكرىا(,)3
إال أنني رأيت أف أضيؼ إلى أدلة المذىب األوؿ ,دليميف مف السنة لعمو ُيستدؿ بيما عمى صحة ما ذىبوا

إليو.

ما ُيستدل بو لممذىب األول ،من السنة:
 -1سؤال عائشة

َن ِ
ي؟»(.)4
آت َي أ ََب َو َّ
لمنبي  ،في جزء من حديث طويل« :أَتَأْ َذ ُن لِي أ ْ

وجو الدللة:
يدؿ طمب السيدة عائشة

اإلذف مف النبي  بالذىاب إلى والدييا ,عمى أف الزوجة ال تخرج مف

بيتيا إال بإذف زوجيا( ,)5فإف لـ تفعؿ عدت خارجة عف طاعتو؛ والخروج عف طاعتو يعد نشو اًز  ,وعمى

الراجح ال نفقة لناشز.

الَ« :ل ي ِحل ِلم أر ٍَة تُ ْؤ ِم ُن ِب ِ
ول ِ
س ِ
اهلل َوا ْل َي ْوِم
ي َع ْن ُم َع ِاذ ْب ِن َج َب ٍل
اهلل  ،قَ َ
َ
َ ،ع ْن َر ُ
َ -2ما ُر ِو َ
َْ
ِ ِ ِ
ارهٌَ ،وَل تَ ْخ ُر ُج َو ُى َو َك ِ
َن تَأْ َذ َن ِفي َب ْي ِت َز ْو ِج َيا َو ُى َو َك ِ
ص ْد ِرِهَ ،وَل
ْاآل ِخ ِر أ ْ
ارهٌَ ،وَل تُطيعُ فيو أ َ
َح ًداَ ،وَل تُ َخش ُن ِب َ
ان ُىو أَ ْظمَم ِم ْنيا َف ْمتَأ ِْت ِو حتَّى تُر ِ
ض َي ُو ،فَِإ ْن ُى َو قَِب َل ِم ْن َيا فَ ِب َيا َوِن ْع َم ْت
تَ ْعتَ ِز ُل ِف َار َ
َ
ش ُوَ ،وَل تَ ْ
َ َ
ص ُرُم ُو فَِإ ْن َك َ َ
ْ

) (1انظر :الحطاب :مواىب الجميؿ ( , )187/4الخرشي :شرح مختصر خميؿ (.)192/4
) (2راجع :مسألة أثر النشوز عمى سقوط النفقة (ص )83مف ىذا البحث.
) (3لـ ِ
أعد عرض األدلة ومناقشاتيا ,مف باب عدـ التكرار ,انظر( :ص )83وما بعدىا مف ىذا البحث.
) (4أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب المغازي ,باب حديث اإلفؾ ( ,)118/5ح(.)4141
) (5انظر :الحافظ أبو الفضؿ :طرح التثريب (.)58/8
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()1
ضى ع ْنيا فَقَ ْد أَبمَ َغ ْت ِع ْن َد ِ
اهلل
َوقَ ِب َل اهللُ ُعذ َْرَىاَ ،وأَ ْفمَ َج ُحجَّتَ َيا َ ،وَل إِثْ َم َعمَ ْي َياَ ،وِا ْن ُى َو أ ََبى أ ْ
َ
َن َي ْر َ َ َ
ُعذ َْرَىا»(.)2

وجو الدللة:
نيى الحديث الشريؼ الزوجة عف عصياف زوجيا ,والخروج عف طاعتو ,ومف ذلؾ الخروج دوف

(وَال تَ ْخ ُرُج َو ُى َو َك ِارهٌ) ,ومف نشزت بإتيانيا ما نييت عنو ,ال تستحؽ النفقة.
رضاه ,في قولو َ 

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,والنظر في أدلتيـ يظير لي أف الراجح ىو ما ذىب إليو القوؿ

األوؿ مف أف خروج الزوجة مف بيتيا دوف إذف زوجيا ,بغير حؽ وال ضرورة يعد نشو اًز مسقطاً لنفقتيا ,مع

تقييد الحكـ بالشرط الذي وضعو المالكية ,وىو عدـ قدرة الزوج عمى منعيا ابتداء ,أو ردىا ,وذلك

لألسباب اآلتية:

 -1فعؿ عائشة

 ,يدؿ عمى وجوب التزاـ طاعة الزوج ,بأخذ إذنو عند الخروج مف البيت.

 -2خروج الزوجة بغير إذف الزوج ببل عذر ,يفوت االحتباس الموجب لمنفقة.

 -3ال يعقؿ أف تكافأ الزوجة التي ارتكبت المنيي عنو في حديث معاذ ,فخرجت ببل ضرورة دوف إذف
زوجيا ,بنفقتيا.

 -4الخارجة مف غير عذر ,دوف إذف زوجيا ,تعد ناش اًز ,والناشز ال نفقة ليا في قوؿ عامة الفقياء.

 -5القوؿ بعدـ السقوط قد يؤوؿ إلى مفسدة ,أال وىي تشجيع النساء عمى الخروج مف بيوتيف مف
دوف إذف أزواجيف ,ببل ضرورة؛ مما قد يؤدي بيف إلى االنحراؼ.

 -6ىذا القوؿ ىو ما أخذ بو قانوف األحواؿ الشخصية الفمسطيني ,حيث نصت المادة ( )66عمى
سقوط نفقة الناشز التي تركت بيت زوجيا(.)3

ابتداء ,أو ردىا ,حتى ال يعمد إلى مضايقتيا ,واضطرارىا
 -7قُِّيد الحكـ بعدـ قدرة الزوج عمى منعيا
ً
إلى الخروج ,سعياً وراء إسقاط نفقتيا.

 ويتفرع عن ىذه المسألة :مسألة خروج الزوجة العاممة

وبناء عمى ما رجحناه ,تسقط نفقة الزوجة
قد تحترؼ المرأة مينة تقتضي خروجيا مف البيت لساعات,
ً
بخروجيا لمعمؿ دوف إذف زوجيا؛ ألف خروجيا مف بيتيا دوف إذنو يعد نشو اًز مسقطاً لنفقتيا .جاء في الدر
قومها وأظهرها .الرازي :مختار الصحاح (ص.)242
) (1أفمج هللا حجتهَّ :

) (2أخرجو البييقي ,في السنف الكبرى :كتاب النكاح ,باب ما جاء في بياف حقو عمييا ( ,)478/7ح( .)14715والحديث
صحيح :انظر :ابف الممقف :مختصر تمخيص الذىبي ( 655,656/2الحاشية) ,ح(.)242
) (3انظر :سيسالـ وآخروف :مجموعة القوانيف الفمسطينية ( ,)116/10المادة (.)66
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المختار " :وبو عرؼ جواب مسألة في زماننا ,ىي ما لو تزوج مف المحترفات التي تكوف في النيار في

مصالحيا وبالميؿ عنده فإنو ال نفقة ليا"( ,)1وضابط ذلؾ خروجيا دوف إذنو ,أما إذا خرجت لمعمؿ برضاه

فبل تسقط نفقتيا؛ ألنو ىو مف فوت عمى نفسو االحتباس الكامؿ(.)2

ثالثاً :امتناع الزوجة عن النتقال مع زوجيا ،إلى مسكنو الذي أعده ليا.
ذىب عامة جميور الفقياء إلى سقوط نفقة الزوجة بامتناعيا عف االنتقاؿ مع زوجيا إلى مسكنو الذي

أعده ليا ,بغير حؽ ,بعد أف استوفت ميرىا( ,)3إال أف الشافعية استثنوا مف ذلؾ حالة ما إذا استمتع بيا
مدة االمتناع ,فبل تسقط النفقة؛ ألف استمتاعو بيا دليؿ منو عمى عفوه عف االنتقاؿ(.)4

) (1الحصكفي :الدر المختار (ص.)258
) (2انظر :ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)195/4
) (3انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)186/5ابف اليماـ :فتح القدير ( ,)383/4ابف جزي :القوانيف الفقيية (ص,)147

الماوردي :الحاوي الكبير( ,)438/11األنصاري :أسنى المطالب( ,)434/3ابف قدامة :المغني ( ,)236/8البيوتي:

كشاؼ القناع (.)476/5
) (4انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)438/11األنصاري :أسنى المطالب (.)434/3
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المبحث الرابع
دقوط النفقظ بدبب تطذر االدتمتاع بالزوجظ

وفقه أربعة مطالب:
ادلطؾب األول :سػر الزوجة.
ادلطؾب الٌاني :مرض الزوجة.
ادلطؾب الٌالث :صغر الزوجة.
ادلطؾب الرابع :حيس الزوجة.
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قد يتعذر استمتاع الرجؿ بزوجتو ألسباب عدة ,فما تمؾ األسباب؟ وىؿ تسقط بيا نفقتيا؟ لقد تعرض
الفقياء ليذه األسباب ,وتباينت اجتياداتيـ في سقوط النفقة بأحدىا ,وىذا ما أسوؼ أعرضو في ىذا

المبحث.

المطمب األول
سفر الزوجة
قد يتعذر استمتاع الزوج بزوجتو بسبب سفرىا ,وقد تعرض الفقياء ألثر ذلؾ عمى سقوط نفقتيا,

وناطوا سقوط النفقة بأسباب السفر ودواعيو ,فاتفقوا في مواضع ,واختمفوا في أخرى.
تحرير محل النزاع:
ل خالف بين الفقياء ،في ثالثة أمور(:)1

األول :عدـ سقوط نفقة الزوجة ,إذا سافرت وزوجيا معيا؛ ألف التمكيف واالحتباس ما زاال قائميف,
فيي في قبضتو وطاعتو.
الثاني :عدـ سقوط نفقة الزوجة ,إذا سافرت لحاجة زوجيا؛ لعدـ تقصيرىا ,فيو مف فوت االحتباس
لغرض نفسو.
الثالث :سقوط نفقة الزوجة ,إذا سافرت دوف إذف زوجيا ,لحاجة نفسيا؛ لفوات االحتباس والتمكيف مف
جيتيا.
إل أن الخالف قد وقع بينيم ،فيما إذا سافرت الزوجة ألداء فريضة الحج أو العمرة ،دون إذن

الزوج ،فانقسموا إلى مذىبين:
المذىب األول:

ذىب أبو يوسف من الحنفية( ،)2والمالكية( ،)3والحنابمة( :)4إلى أف سفر الزوجة ألداء حج الفريضة
أو العمرة ,دوف إذف الزوج ,ال ُيسقط نفقتيا ,إال أف يكوف الحج تطوعاً؛ فبل نفقة ليا.

) (1انظر :الكاساني :بدائع الصنائع( ,)22,20/4المرغيناني :اليداية ( ,)286/2الدسوقي :حاشية الدسوقي (,)517/2
العمراني :البياف ( ,)195/11,511/9األنصاري :أسنى المطالب ( ,)435/3الشربيني :مغني المحتاج ( ,)422/4ابف
قدامة :المغني ( ,)231/8ابف مفمح :المبدع ( ,)158/7البيوتي :شرح منتيى اإلرادات (.)234/3

) (2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)20/4المرغيناني :اليداية ( ,)286/2ابف عابديف :رد المحتار (.)579/3
) (3انظر :الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)517/2عميش :منح الجميؿ (.)403/4
) (4انظر :ابف مفمح :المبدع ( ,)158/7ابف قدامة :المغني (.)231/8
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المذىب الثاني:
ذىب الحنفية فيما عميو الفتوى( ،)1والشافعية( :)2إلى أف سفر الزوجة ألداء حج الفريضة أو العمرة,
دوف إذف الزوجُ ,يسقط نفقتيا.
سبب الخالف:
 -1خبلفيـ في المسألة مبني عمى اعتبار وجوب الحج ,عمى الفور أو عمى التراخي ,فمف قاؿ
بوجوبو عمى الفور؛ ذىب إلى عدـ سقوط النفقة ,ومف قاؿ بوجوبو عمى التراخي؛ ذىب إلى

سقوطيا(.)3

 -2عدـ وجود نص في المسألة ,حيث اعتمد المذىباف في االستدالؿ عمى األدلة االجتيادية ,مف
القياس ,والمعقوؿ.

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى عدـ السقوط بالقياس ,والمعقوؿ.
أولً -القياس
قاسوا فريضة الحج عمى فريضة الصوـ في رمضاف ,بجامع أف كمييما يمنع التسميـ ,فكما ال تسقط

النفقة بالصوـ مف غير إذنو ,فكذلؾ الحج(.)4
ثانياً -المعقول

 -1إف الزوجة بسفرىا لمحج ,لـ تخرج عف كونيا فعمت الواجب عمييا بأصؿ الشرع(.)5
 -2إف الزوجة معذورة بما فعمتو مف تفويت االحتباس؛ ألف إقامة الفرض عذر(.)6

 -3إف التسميـ المطمؽ قد حصؿ بقرارىا معو في منزلو ,وأداء الفرض أمر عارض ,ال يسقط
النفقة(.)7

) (1انظر :ابف نجيـ :النير الفائؽ ( ,)509/2البابرتي :العناية ( ,)386/4ابف عابديف :رد المحتار (.)579/3
) (2انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)149/3الشربيني :مغني المحتاج (.)171/5
) (3انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)53/3
) (4انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)20/4ابف قدامة :المغني (.)231/8
) (5انظر :ابف مفمح :المبدع ( ,)158/7البيوتي :كشاؼ القناع (.)474/5
) (6انظر :المرغيناني :اليداية (.)286/2
) (7انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)20/4
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فوت الزوجة االحتباس باختيارىا؛ ألف إقداميا عمى السفر دوف إذف زوجيا ,ألداء فريضة
 -4لـ تُ ِّ
تجب عمى الفور ,يدؿ عمى أنيا مضطرة في فعميا(.)1
وعمل الحنابمة سقوط النفقة بحج التطوع؛ بأنيا فوتت االستمتاع الواجب لمزوج ,بشيء مستغنى عنو,

فتسقط نفقتيا(.)2

أدلة المذىب الثاني:
استدل القائمون بالسقوط من المعقول ،باآلتي:
 -1إف الزوجة بسفرىا لمحج دوف إذنو؛ منعت التسميـ الموجب لمنفقة ,فأصبحت كالناشز ,ال نفقة ليا(.)3
 -2إف النفقة تجب في مقابؿ االحتباس والتمكيف مف االستمتاع ,وقد فوتتيما بسبب مف جيتيا ,فبل
تستحؽ النفقة(.)4

 -3إنيا منعت حؽ الزوج الذي ىو واجب عمى الفور ,بالحج الذي ىو واجب عمى التراخي(.)5

المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول:
ُ يجاب عن القياس :بأنو ال يصح قياس الحج عمى صوـ رمضاف؛ ذلؾ أف صوـ رمضاف واجب ُمقيد,
قيد الشارع أداءه بوقت محدد ,ويأثـ المكمؼ بتأخيره مف غير عذر ,أما الحج فيو واجب مطمؽ ,يفعمو
المكمؼ في أي ٍ
عاـ شاء ,وال إثـ عميو في التأخير(.)6
ُ يجاب عن المعقول:
 -1إف الزوجة قامت بأداء واجب ,إال أنيا تركت واجباً مماثبلً؛ وىو طاعة الزوج.

 -2إف الزوجة محبوسة لحؽ زوجيا في المنزؿ ال تخرج إال بإذنو؛ لذلؾ استحقت النفقة بالحبس.
 -3كيؼ يجوز لمزوجة أف تخرج دوف إذف زوجيا ,وتقطع المفاوز والمخاطر؟!

مناقشة أدلة المذىب الثاني:
عذر ليا ,فبل تسقط نفقتيا.
 -1إف الزوجة قد قامت بأداء واجب ,وأداء الواجب ٌ
 -2إف الزوجة اضطرت أف تقوـ بأداء الفريضة وىي معذورة في ذلؾ.
) (1انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)53/3
) (2ابف قدامة :المغني ( ,)231/8ابف مفمح :المبدع (.)158/7
) (3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)20/4
) (4انظر :المرغيناني :اليداية ( ,)286/2العيني :البناية ( ,)668/5العمراني :البياف (.)195/11
) (5الشيرازي :الميذب ( ,)149/3العمراني :البياف (.)196/11

) (6الواجب المقيد :ىو ما طمب الشارع فعمو ,وحدد ألدائو وقتاً محدداً .أما الواجب المطمؽ ,فيو :ما طمب الشارع فعمو
دوف أف يقيِّد أداءه بوقت معيف ,فمممكمؼ أف يفعمو في أي وقت شاء ,وتب أر ذمتو بيذا األداء وال إثـ عميو في التأخير.
زيداف :الوجيز في أصوؿ الفقو (ص)33
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الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,وبياف أدلتيـ ,يظير لي أف الراجح ىو ما ذىب إليو المذىب

األوؿ مف عدـ سقوط نفقة الزوجة ,إذا سافرت ألداء فريضة الحج دوف إذف زوجيا ,بشرط إعبلـ الزوج,

وأال يكوف الحج تطوعاً ,وذلك لألسباب اآلتية:

 -1دعميـ لصحة ما ذىبوا إليو بالقياس ,وقوة أدلتيـ مف المعقوؿ.
 -2الحج فريضة واجبة ,لمف استطاع إلييا سبيبلً ,وطاعة اهلل
الزوج بالتمكيف.



بأداء الفرائض مقدمة ,عمى طاعة

 -3عدـ السماح لمزوجة بالسفر ألداء فريضة ,تعنت مف الزوج ,ال يصح أف يكافأ عميو بسقوط النفقة عنو.
 -4مقابمة حرص الزوجة عمى أداء الواجب ,بسقوط نفقتيا ,ال ينسجـ وروح التشريع اإلسبلمي القائـ عمى
الترغيب في أداء الواجبات.

 -5سقوط نفقة الزوجة بسبب رفض زوج قدـ رغبتو عمى شرع ربو ,فيو ظمـ لمزوجة.

 -6يعمد بعض األزواج إلى منع زوجاتيـ مف الحج ,لمجرد إشباع أىوائيـ ,وفرض سيطرتيـ ,وأفضؿ ما
يجب أف يقابموا بو ,التزاميـ بالنفقة.

اشترطت إعبلـ الزوج؛ حتى ال تتخذ الزوجات الحكـ ذريعة لمسفر دوف عمـ أزواجيف ,متعمبلت
-7
ُ
بالفريضة.
اعتبرت قيد عدـ كوف الحج تطوعاً؛ النتفاء عذر الفرض ,وألف طاعة الزوج واجبة ,فبل تقدـ النافمة
-8
ُ
عمى الواجب.
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المطمب الثاني
مرض الزوجة
تناوؿ الفقياء في كتبيـ العديد مف المسائؿ المتعمقة بتأثير مرض الزوجة عمى سقوط نفقتيا (,) 1
وسأنتقي مف ىذه المسائؿ ما يناسب موضوع البحث.
تحرير محل النزاع:
باالطبلع عمى مذاىب الفقياء في نفقة الزوجة المريضة ,نجد أنيـ اتفقوا عمى أمريف(:)2
األول :إف مرض الزوجة ال يسقط نفقتيا إذا كاف قبؿ االنتقاؿ إلى بيت الزوج ,وبذلت التسميـ الكامؿ
لو ,وكانت ممف يجامع مثميا ,وتسمميا الزوج ,ولو تعذر عميو جماعيا لمرضيا.
الثاني :إذا زفت إلى الزوج صحيحة ,ثـ مرضت عنده ,وجب عميو نفقتيا؛ إلمكاف االستمتاع بيا في
الجممة ,وعدـ التقصير مف جيتيا ,وألف االحتباس قائـ فإنو يستأنس بيا ,ويمسيا ,وتخدمو وتحفظ بيتو,
والمانع عارض فأشبو الحيض(.)3

إل أن الختالف قد وقع بين الفقياء في حكم سقوط نفقة المريضة ،التي منعيا المرض من

النتقال مع الزوج إلى منزل الزوجية ،عمى مذىبين:
المذىب األول:

ذىب جميور الفقياء من الحنفية فيما عميو الفتوى( ،)4والمالكية( ،)5والشافعية( ،)6والحنابمة( :)7إلى
عدـ سقوط نفقة المريضة التي منعيا المرض مف االنتقاؿ مع زوجيا إلى بيتو ,إال أف تمتنع ىي عف

االنتقاؿ ,فتسقط نفقتيا.

) (1كمسألة نفقة عبلج الزوجة المريضة ,ومسألة انتقاؿ الزوجة إلى بيت أىميا لمتمريض.
) (2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)19/4المرغيناني :اليداية ( ,)286/2ابف عابديف :رد المحتار (,)575/3
العدوي :حاشية العدوي ( ,)133/2الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)508/2الشيرازي :الميذب ( ,)148/3العمراني:

البياف ( ,)193/11ابف قدامة :المغني ( ,)260/7البيوتي :شرح منتيى اإلرادات (.)233/3
) (3ولـ يخالؼ ىذا االتفاؽ إال الحمواني مف الحنفية ,والمقاني مف المالكية ,حيث أسقطا نفقة المريضة مرضاً يمنع االنتفاع
بيا بوجو مف الوجوه .انظر :ابن الهمام :فتح القدير ( ،)386/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)518/2

) (4انظر :ابف اليماـ :فتح القدير ( ,)386/4ابف عابديف :رد المحتار (.)575/3
) (5انظر :مالؾ :المدونة ( ,)177/2الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)508/2

) (6انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)440/11العمراني :البياف (.)193/11
) (7انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)260/7البيوتي :شرح منتيى اإلرادات (.)233/3
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المذىب الثاني:
ذىب أبو يوسف من الحنفية( ،)1وسحنون من المالكية (في حال المرض الشديد)( :)2إلى سقوط
نفقة المريضة قبؿ انتقاليا إلى بيت الزوجية ,فإذا نقمت وىي مريضة فمو أف يردىا عند أبي يوسؼ.
سبب الخالف:
 -1اختبلؼ الفقياء في تكييؼ المرض كمانع مف االنتقاؿ ,فمف قاؿ إنو مانع مرجو الزواؿ وال
تقصير مف جيتيا ذىب إلى استحقاقيا النفقة ,ومف قاؿ إنو مانع مف التسميـ مف جيتيا ذىب

إلى إسقاط نفقتيا.

 -2عدـ وجود نص في المسألة يثبت النفقة لممريضة غير القادرة عمى االنتقاؿ ,إلى بيت زوجيا ,أو
يسقطيا ,فتُرؾ الحكـ الجتياد أئمة الفقو.

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى عدـ السقوط مف المعقوؿ ,باآلتي:
 -1إنيا استحقت النفقة بالعقد الصحيح ,ما لـ يقع نشوز ,وتعذر انتقاليا ال يعد نشو اًز(.)3
 -2إنيا معذورة في عدـ االنتقاؿ؛ بسبب مرضيا ,فبل تقصير مف جيتيا(.)4

 -3إف المرض واف كاف مانعاً ,إال أنو مانع مرجو الزواؿ بالشفاء ,فبل تسقط بو نفقتيا(.)5
أدلة المذىب الثاني:
استدلوا عمى سقوط النفقة مف المعقوؿ ,بما يمي:
تسقط النفقة ألنيا تجب بالتسميـ ,والتسميـ المستحؽ منيا لـ يوجد(.)6

المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول:
لـ أقؼ  -في حدود ما اطمعت عميو  -في كتب الفقياء عمى مناقشة ألدلة المذىب األوؿ ,ولكف
يمكف أف تناقش عمى النحو اآلتي:
) (1انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)19/4ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)198/4
) (2انظر :مالؾ :المدونة ( ,)177/2الدسوقي :حاشية الدسوقي (. )508/2
) (3انظر :ابف اليماـ :فتح القدير (.)386/4

) (4انظر :الغزالي :الوسيط ( ,)215/6الرافعي :الشرح الكبير (.)31/10
) (5انظر :الييتمي :تحفة المحتاج ( ,)326/8الرممي :نياية المحتاج ( ,)206/7ابف قدامة :المغني (.)259/7
) (6انظر :العيني :البناية ( ,)668/5ابف عابديف :رد المحتار (.)575/3
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 -1قد يقاؿ إف العقد الصحيح يوجب النفقة لمزوجة غير الناشز إذا تحققت العمة وىي التمكيف ,فمما
لـ توجد العمة انتفى الحكـ المبني عمييا وىو إيجاب النفقة.
ويجاب عنو :إف عدـ التمكيف حصؿ بسبب ال صنع ليا فيو ,وىو المرض فبل تفريط مف جيتيا.
 -2قد ُيسم ـ بأف المانع وىو المرض مرجو الزواؿ ,ولكف في فترة المرض تسقط النفقة لحيف زواؿ
المانع.
ويجاب عنو :بأف المرض مانع ال يمكف التحرز منو فأشبو الحيض والنفاس ,فكما ال تسقط نفقتيا في
فترة الحيض والنفاس ,فكذلؾ ال تسقط فترة المرض.
مناقشة المذىب الثاني:
 -1نوقش قول أبي يوسف ،بأنيا إذا نقمت وىي مريضة فمو أن يردىا ،بأف النكاح يعقد لمصحبة
واأللفة ,وليس مف األلفة أف يمتنع مف اإلنفاؽ عمييا ,ويردىا إلى أىميا إذا مرضت(.)1

 -2يمكن أن يناقش دليميم من المعقول ،بأن التسميـ واف امتنع ,إال أف احتباسيا لحؽ الزوج
الموجب لمنفقة ما زاؿ قائماً ,وال يمنعو تعذر االنتقاؿ ,طالما ىي في عصمتو ,ممتنعة عف الزواج
بغيره لحقو.

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,وأدلتيـ ,يرجح لدي ما ذىب إليو المذىب األوؿ مف وجوب

نفقة الزوجة المريضة التي منعيا المرض مف االنتقاؿ مع زوجيا إلى بيتو ،وذلك لألسباب اآلتية:
 -1إف التقصير في عدـ االنتقاؿ حصؿ بسبب ال دخؿ ليا فيو ,فبل تفريط مف جيتيا.
 -2مف الظمـ إسقاط حقيا في النفقة لسبب ال يمكف التحرز منو.

 -3التسميـ الموجب لمنفقة ممكف وليس مستحيبلً ,فالمرض طارئ.

 -4حؽ الزوج في التمكيف مف االستمتاع ,ما زاؿ قائماً ,واف تعذر بعدـ االنتقاؿ ,كما في الحائض,
والنفساء.

مفوتاً ما
 -5ليس مف حسف المعاشرة الزوجية ,وال مف المعروؼ الذي أمر اهلل بو ,أف يكوف المرض ِّ
وجب ليا مف النفقة(.)2

) (1الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)53/3
) (2سيد سابؽ :فقو السنة (.)171/2
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المطمب الثالث
صغر الزوجة
اتفؽ الفقياء عمى وجوب النفقة لمزوجة البالغة عمى زوجيا ,ما لـ تكف ناش اًز ,عمى النحو الذي بيناه

في حاالت النشوز في المبحث السابؽ ,لكنيـ اختمفوا في صغر الزوجة( ,)1ىؿ يعد مسقطاً لمنفقة بعد
وجوبيا ,إما بالعقد أو االحتباس ,أو ال؟

تحرير محل النزاع:
الفقياء متفقوف ،عمى وجوب النفقة لمزوجة الصغيرة غير البالغة ,إذا كانت تحتمؿ الجماع( ,)2شريطة

أف تكوف مشتياة عند الحنفية ,ومدخوالً بيا عمى الظاىر عند المالكية( ,)3لكنيـ اختمفوا في نفقة الزوجة

الصغيرة ,غير المطيقة لمجماع ,عمى مذىبيف:
المذىب األول:

ذىب الجميور من الحنفية( ،)4والمالكية( ،)5والشافعية عمى الصحيح من المذىب( ،)6والحنابمة(:)7
إلى عدـ وجوب النفقة لم زوجة الصغيرة ,إال أف أبا يوسؼ مف الحنفية أوجب ليا النفقة حاؿ أمسكيا الزوج

لمخدمة واالستئناس.
المذىب الثاني:

ذىب الشافعية في قول( :)8إلى وجوب النفقة لمزوجة الصغيرة مف وقت العقد ,فبل اعتبار لصغرىا في
سقوط نفقتيا.
) (1تعددت آراء الفقياء في تحديد سف الصغيرة ,واف رأى بعضيـ أف الحؽ عدـ التحديد؛ ألنو يختمؼ باختبلؼ البنية,

والقدرة عمى الجماع .انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)52/3ابف اليماـ :فتح القدير ( ,)383/4البيوتي :كشاؼ القناع

(.)270/5
) (2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)19/2الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)52/3العدوي :حاشية العدوي ( ,)68/2عميش:
منح الجميؿ ( ,)385/4الشيرازي :الميذب ( ,)148/3ابف الرفعة :كفاية النبيو ( ,)191/15ابف قدامة :المغني

( ,)259/7البيوتي :كشاؼ القناع (.)470/5

) (3خالؼ المقاني مف المالكية مذىبو ,حيث قاؿ بعدـ وجوب النفقة لمصغيرة عمى زوجيا ,سواء أدخؿ بيا أـ لـ يدخؿ ,ولـ
يعضد ما ذىب إليو بنقؿ .انظر :الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)508/2الصاوي :حاشية الصاوي (.)730/2
) (4انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)19/2الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)52/3
) (5انظر :الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)508/2الصاوي :حاشية الصاوي (.)730/2
) (6انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)148/3الروياني :بحر المذىب (.)461/11
) (7انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)259/7البيوتي :كشاؼ القناع (.)470/5
) (8انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)439/11الشيرازي :الميذب (.)148/3
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سبب الخالف:
 -1معارضة عموـ النصوص الدالة عمى وجوب النفقة لجميع الزوجات دوف تفريؽ بيف الصغيرات
والكبيرات ,لمقياس الذي يقتضي أف الصغر مانع مف االستمتاع كالنشوز ,فتسقط بو النفقة.

 -2ىؿ النفقة عوض عف االحتباس ,أو االستمتاع؟ فمف قاؿ باألوؿ أوجب لمزوجة الصغيرة النفقة
الحتباسيا لحؽ الزوج ,ومف قاؿ بالثاني منعيا عنيا لتعذر االستمتاع.

 -3ىؿ تجب النفقة مف وقت العقد ,أـ بعد التمكيف مف االستمتاع؟ فمف قاؿ باألوؿ ذىب إلى
استحقاؽ الزوجة الصغيرة النفقة مف وقت العقد ,ومف قاؿ بالثاني ذىب إلى عدـ استحقاقيا ليا

قبؿ التمكيف.

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى عدـ نفقة الصغيرة بالسنة ,والقياس ,والمعقوؿ.
أولً -السنة
ين ،وأ ُْد ِخمَ ْت عمَ ْي ِو و ِىي ِب ْن ُ ِ
ِِ
الن ِب َّي  تََزَّوجيا و ِىي ِب ْن ُ ِ
َن َّ
س ٍع،
« :أ َّ
ش َة
َع ْن َع ِائ َ
َ
ت تْ
ت ست س ن َ َ
َ َ
ََ َ َ
ِ ِ
س ًعا»(.)1
َو َم َكثَ ْت ع ْن َدهُ ت ْ
وجو الدللة:
لقد تزوج النبي  عائشة

وىي صغيرة ,ولـ ينقؿ أنو أنفؽ عمييا قبؿ الدخوؿ ,ولو وقع لنقؿ,

فدؿ عمى عدـ وجوب نفقة الصغيرة(.)2
ثانياً -القياس

 -1قياس الصغر عمى النشوز؛ بجامع فقد االستمتاع في كمييما ,بؿ إف الصغر أشد؛ إلمكاف
االستمتاع في حاؿ النشوز ,وتعذره في حاؿ الصغر ,فكما تسقط نفقة الناشز ,وكذلؾ الصغيرة(.)3

 -2قياس سقوط النفقة بالصغر لعدم التمكين من الستمتاع ،عمى سقوط الثمن بتمف المبيع؛
بجامع تعذر تسميـ المبدؿ في كمييما ,وفوات المبدؿ يوجب سقوط البدؿ سواء كاف فواتو بعذر أو

غير عذر(.)4

) (1أخرجو البخاري ,في صحيحو :كتاب النكاح ,باب إنكاح الرجؿ ولده الصغار ( ,)17/7ح(.)5133
) (2انظر :الشربيني :مغني المحتاج (.)167/5

) (3انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)439/11العمراني :البياف ( ,)192/11ابف قدامة :المغني (.)259/7
) (4انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)439/11
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ثالثاً -المعقول
 -1تجب النفقة بالتسميـ ,وال يتحقؽ التسميـ في الصغيرة التي ال يجامع مثميا؛ لقياـ المانع في نفسيا
مف الجماع واالستمتاع؛ لعدـ قبوؿ المحؿ لذلؾ فانعدـ شرط الوجوب ,فبل تجب(.)1

 -2ألف نفقتيا عمى الزوج تجب باعتبار تفريغيا نفسيا لمصالحو ,فإذا كانت ال تصمح لذلؾ؛ لمعنى
فييا وىو الصغر ,عد ذلؾ منعاً مف جيتيا ,فبل نفقة ليا(.)2

 -3إف التمكيف التاـ مف االستمتاع متعذر ,فتسقط في مقابمتو نفقتيا(.)3
واستدل أبو يوسف من الحنفية ،عمى وجوب نفقة الصغيرة عمى زوجيا ،إذا أمسكيا لمخدمة

والستئناس ،باآلتي(:)4

 -1إف خدمتيا لو نوع منفعة ,حصمت لو منيا.
 -2استئناسو بيا ضرب مف االستمتاع.

ويثبت حقيا في النفقة.
 -3رضاه بالتسميـ القاصرُ ,يسقط حقو في االستمتاعُ ,
أدلة المذىب الثاني:
استدلوا عمى استحقاؽ الصغيرة النفقة بالكتاب ,والسنة ,والقياس ,والمعقوؿ.
أولً -الكتاب
 -1قال تعالى :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ(.)5
ﱲﱴﱵﱶ
ﱩ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱳ
ﱪ
 -2قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ ﭐ( .)6ﭐ
وجو الدللة:
دؿ عموـ اآليتيف الكريمتيف عمى وجوب إنفاؽ الزوج عمى زوجتو ,دونما تفريؽ بيف صغيرة وغيرىا(.)7

) (1انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)19/4الرممي :نياية المحتاج (.)208/7
) (2انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)187/5ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)196/4
) (3انظر :النووي :المجموع بتكممة المطيعي ( ,)236,239/18القاضي عبد الوىاب :المعونة (ص.)782
) (4انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)19/4
) (5سورة البقرة :آية (.)233
) (6سورة الطبلؽ :آية (.)7
) (7انظر :الموسوعة الفقيية الكويتية (.)47/41
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ثانياً -السنة
ما روي عن جابر بن عبداهلل
ِرْزقُي َّن و ِكسوتُي َّن ِبا ْلمعر ِ
وف»(.)1
ُ َ َْ ُ
َ ُْ

 ،أن رسول اهلل  قال في خطبة حجة الوداعَ « :ولَ ُي َّن َعمَ ْي ُك ْم

وجو الدللة:
دؿ الحديث الشريؼ بعمومو ,عمى وجوب نفقة الزوجات عمى أزواجيف ,ويشمؿ الحكـ الصغيرات

والكبيرات؛ لعدـ التفريؽ(.)2
ثالثاً -القياس

قاسوا نفقة الصغيرة عمى نفقة المريضة؛ بجامع تعذر االستمتاع مع كمتييما ,فكما ال تسقط نفقة

المريضة ,وكذلؾ الصغيرة(.)3
رابعاً -المعقول

 -1إف النفقة تجب بالعقد وحده ,وال تتوقؼ عمى التمكيف ,فميا النفقة لوجود العقد ,وارتفاع النشوز(.)4
 -2إف الزوج قد تزوجيا عالماً بتعذر االستمتاع فييا ,فصار كالعاقد عمى امرأة مع عممو بعيبيا,
فمزمت نفقتيا كالكبيرة ,والسالمة مف العيوب(.)5

 -3إف الزوجة الصغيرة محبوسة لحؽ الزوج مف حيف العقد ,ممنوعة عف الرجاؿ بحبسو ,فتستحؽ
نفقتو عمييا(.)6

 -4إف جماعيا تعذر لصغرىا ,وىو أمر ليس بفعميا ,فبل تسقط نفقتيا(.)7

المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول:
لـ يناقش المذىب الثاني أدلة المذىب األوؿ  -في حدود عممي واطبلعي -ولكف يمكف أف تناقش

أدلتيـ باآلتي:

) (1سبؽ تخريجو (ص.)70
) (2انظر :الموسوعة الفقيية الكويتية (.)47/41
) (3انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)439/11النووي :المجموع بتكممة المطيعي (.)239/18
) (4انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)535/9النووي :روضة الطالبيف (.)57/9
) (5انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)439/11

) (6انظر :قميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة (.)78/4
) (7انظر :النووي :المجموع بتكممة المطيعي (.)239/18
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 يناقش استدلليم من القياس ،باآلتي:

 -1قياس الصغيرة عمى الناشز ،قياس مع الفارق؛ ألف الصغر والنشوز واف كانا مانعيف مف
االستمتاع ,إال أف الصغر مانع ليس مف صنيعيا ,أما المنع بالنشوز فيي مف تسببت فيو
باستعبلئيا ,وارتفاعيا عف طاعة زوجيا ,فافترقا.

 -2قياس سقوط النفقة بالصغر ،عمى سقوط الثمن بتمف المبيع ،قياس مع الفارق؛ ألف الزواج مف
الصغيرة وبذؿ المير ليا دليؿ عمى الرضا بيا ,مع وجود المانع مف التسميـ؛ فبل تسقط نفقتيا ,أما
فيسقط الثمف لعدـ رضا المشتري بالمبيع المتمؼ ,بدليؿ أنو لو رضي بو لمزمو
تمؼ المبيع ُ
الثمف ,فافترقا.
 يجاب عن دليميم من المعقول ،باآلتي:

 -1ماداـ التسميـ ال يتحقؽ في الصغيرة ,فمـ العقد عمييا؟! ألِتُحبس لحقو ببل نفقو؟!
 -2ال يسمـ بأف الصغر مانع مف جية الزوجة؛ ألف إيجاده ليس مف جيتيا؛ فيي لـ تمنع نفسيا عنو,
وانما جاء المنع لسبب ال دخؿ ليا فيو.

 -3إف النفقة تجب بالتمكيف واالحتباس ,والتمكيف واف كاف متعذ اًر ,إال أف االحتباس متحقؽ.
مناقشة أدلة المذىب الثاني:
نوقش قياسيم الزوجة الصغيرة عمى المريضة ،في وجوب النفقة بأنو ل يصح؛ لما يمي(:)1
 -1إف المريضة سممت نفسيا إليو ,فيي في قبضتو ,أما الصغيرة فيي ممنوعة منو؛ لعدـ وجوب
تسميميا إليو.

 -2إمكاف االستمتاع بالمريضة بما سوى الجماع ,كما أنيا سكف والؼ لو ,أما الصغيرة فبل استمتاع
بيا ,وليست بسكف وال إلؼ.

 -3وجود الفرؽ بيف تعذر جميع االستمتاع في الصغيرة ,وبيف تعذر بعضو في المريضة.

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,والتأمؿ في أدلتيـ ,يظير لي أف الراجح ىو وجوب نفقة

الزوجة الصغيرة عمى زوجيا ,حاؿ أمسكيا في بيتو ,سواء انتفع بيا خدمة واستئناساً أو ال ,وذلك لألسباب

اآلتية:

 -1عموـ نصوص الكتاب والسنة ,الموجبة لنفقة الزوجات عمى أزواجيف ,دوف تمييز بيف الصغيرات
والكبيرات.
) (1انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)440/11
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 -2عمـ الزوج بصغرىا وقت العقد ,دليؿ منو عمى رضاه بفوات االستمتاع.
 -3إمساكيا في بيتو ,يبرىف عمى رضاه بالتسميـ القاصر ,فوجب عميو نفقتيا.
 -4االحتباس الموجب لمنفقة متحقؽ ,بقرارىا معو في بيتو.

 -5إف احتباسيا لحقو يجعميا ممنوعة عف غيره مف الرجاؿ ,فيمزمو نفقتيا.

 -6ال سبيؿ لمزوجة لمحصوؿ عمى نفقتيا إال بالخروج والعمؿ ,وقد نييت عنو؛ ألنيا محبوسة عمى
زوجيا ,فاقتضى ذلؾ وجوب نفقتو عمييا ضرورة(.)1

 -7يفترؽ الصغر عف النشوز؛ بأنو مانع ال دخؿ لمزوجة في حصولو ,أما النشوز فيي مف أوجدتو
باستعبلئيا ,ومنعيا نفسيا عف زوجيا.

 -8تسقط نفقة الصغيرة غير الممسوكة في بيت زوجيا؛ النتفاء االحتباس والتمكيف معاً ,فبل موجب
لنفقتيا.

ؾ الزوج الصغيرةَ ببل نفقة ,قد يجعميا تسمؾ سببلً منحرفة؛ لتحصيؿ مؤنتيا.
 -9تر ُ

) (1انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف ( ,)356/5الكاساني  :بدائع الصنائع (.)15/4
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المطمب الرابع
حبس الزوجة
اختمؼ الفقياء في اعتبار حبس الزوجة مسقطاً لنفقتيا الواجبة ,عمى مذىبيف:
المذىب األول:
ذىب أبو يوسف من الحنفية( ،)1والمالكية( ،)2والحنابمة في قول( ،)3إلى عدـ سقوط نفقة الزوجة
بحبسيا ,إال أف تكوف محبوسة في ديف مماطمة في سداده ,فبل نفقة ليا.
المذىب الثاني:
ذىب الحنفية فيما عميو الفتوى( ،)4والشافعية( ،)5والحنابمة عمى الصحيح( ،)6إلى سقوط نفقة الزوجة
المحبوسة ,ولو ظمماً ,واستثنى الشافعية مف ذلؾ حبس الزوج ليا بدينو وىي معسرة ,فبل تسقط نفقتيا.
سبب الخالف:
 -1ىؿ يعد حبس الزوجة تفريطاً منيا ,ومانعاً مف التمكيف مف جيتيا ,أـ ال؟ فمف أثبت عمييا ذلؾ
ذىب إلى سقوط نفقتيا بالحبس ,ومف نفاه عنيا ذىب إلى عدـ السقوط.

 -2عدـ وجود نص في المسألة ,يثبت النفقة لممحبوسة ,أو يسقطيا ,واعتماد الفقياء في الحكـ عمى
األقيسة االجتيادية ,واألدلة العقمية.

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى عدـ سقوط نفقة المحبوسة بالقياس ,والمعقوؿ.
أولً -القياس
 -1قياس الحبس عمى الحيض والنفاس :بجامع أف كمييما عارض البد مف زوالو ,وال إرادة لمزوجة
في حصولو ,فكما ال تسقط نفقة الحائض والنفساء ,وكذلؾ المحبوسة(.)7

) (1انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)20/4المرغيناني :اليداية ( ,)286/2ابف اليماـ :فتح القدير (.)385/4
) (2انظر :المواؽ :التاج واإلكميؿ ( ,)559/5الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)517/2
) (3انظر :المرداوي :اإلنصاؼ (.)381/9
) (4انظر :المرغيناني :اليداية ( ,)286/2ابف اليماـ :فتح القدير ( ,)385/4ابف عابديف :رد المحتار (.)578/3
) (5انظر :الشربيني :مغني المحتاج ( ,)169/5الرممي :نياية المحتاج (.)205/7
) (6انظر :المرداوي :اإلنصاؼ ( ,)381/9البيوتي :كشاؼ القناع (.)474/5
) (7انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)53/3
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 -2استدلوا عمى سقوط نفقة المحبوسة لممماطمة في سداد الدين ،بالقياس عمى الناشز :بجامع أف
المانع مف التمكيف مف جيتيا ,فكما تسقط نفقة الناشز ,وكذلؾ المحبوسة لمماطمتيا في السداد(.)1

ثانياً -المعقول
قالوا :إف المانع مف االستمتاع حصؿ بسبب الحبس ,فبل تفريط مف جيتيا(.)2
أدلة المذىب الثاني:
استدلوا عمى سقوط نفقة المحبوسة بالقياس ,والمعقوؿ.
أولً -القياس
 -1قياس حبس الزوجة عمى غصب العين المستأجرة من يد المستأجر :بجامع فوات المنفعة في
كمييما ,ال مف جية مالكيا ,فكما تسقط األجرة عف المستأجر لفوات االنتفاع ال مف جيتو ,وكذلؾ

تسقط نفقة المحبوسة عف زوجيا؛ لفوات االنتفاع ال مف جيتو(.)3

 -2القياس عمى المعتدة من الوطء بشبية :بجامع فوات التمكيف في كمييما ,فكما تسقط نفقة
الموطوءة بشبية في العدة ,وكذلؾ المحبوسة(.)4

ثانياً -المعقول
 -1إف حبس النكاح قد بطؿ بإعراض حبس الديف؛ ألف صاحب الديف أحؽ بحبسيا بالديف(.)5
 -2عدـ تحقؽ التمكيف المقابؿ لمنفقة ,يوجب سقوط ما في مقابمو(.)6

 -3إف فوات االحتباس الموجب لمنفقة ,لـ يحصؿ مف جية الزوج؛ فبل نفقة عميو(.)7

المناقشة:
لـ أعثر  -في حدود ما اطمعت عميو -في كتب الفقياء ,عمى مناقشة ألدلة أي مف المذىبيف ,إال أنو
يمكف أف تناقش أدلتيـ عمى النحو اآلتي:

) (1انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)20/4
) (2انظر :العيني :البناية ( ,)667/5الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)195/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)517/2
) (3انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( : ,)53/3ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)197/4
) (4انظر :األنصاري :أسنى المطالب ( ,)434/3الشربيني :مغني المحتاج (.)169/5
) (5الكاساني :بدائع الصنائع (.)20/4

) (6انظر :البيوتي :كشاؼ القناع (.)474/5
) (7انظر :ابف نجيـ :البحر الرائؽ ( ,)196/4ابف عابديف :رد المحتار (.)578/3
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مناقشة أدلة المذىب األول:
 قد يقال :إن قياس الحبس عمى الحيض والنفاس ل يصح؛ ألف الحيض والنفاس أمراف ال إرادة
لمزوجة فييما ,فبل تسقط بيما نفقتيا ,بخبلؼ الحبس الذي ىي سببو ,فتسقط بو نفقتيا؛ ألنيا
فوتت عمى الزوج حقو بإرادتيا.
فوت حؽ الزوج بإرادتيا إذا كانت ظالمة أو مماطمة في ديف ,أما إذا كانت
ويجاب عنو :بأف الحبس ي ِّ

مظمومة أو معسرة ,فبل نسمـ بذلؾ؛ ألف حؽ الزوج فات بسبب ليس مف صنيعيا وال إرادة ليا فيو ,فأشبو

حينيا الحيض والنفاس.

 قد يقال :ل ُنسمم بأن الحبس المانع من الستمتاع ل يسقط النفقة لعدم تفريطيا؛ ألف الحبس
وفي كؿ األحواؿ واف كاف ظمماً قد فوت عمة اإلنفاؽ عمييا وىي التمكيف ,ومادامت العمة قد

انتفت فينتفي الحكـ ,فبل نفقة ليا.

ويجاب عنو :بأف فوات التمكيف ليس مف جيتيا ,فمربما ُحبست لظمـ وقع عمييا ,أو لكونيا معسرة في
ديف ,فبل تسقط نفقتيا.
مناقشة أدلة المذىب الثاني:
 يمكن أن تناقش أدلتيم من القياس ،باآلتي:

 -1القياس عمى غصب العين المستأجرة قياس مع الفارق؛ ألف الشيء ال يقاس إال عمى مثيمو,
وعقد اإلجارة يفترؽ عف عقد الزواج ,بأنو مؤقت بزمف ,وال يراد بو سوى المنفعة ,بخبلؼ عقد

الزواج الذي يبطؿ بالتأقيت؛ ألف المراد بو دواـ العشرة بالمعروؼ ,واستمرار الحياة وبقاؤىا,
فافترقا.

 -2ل يصح قياس المحبوسة عمى المعتدة من الوطء بشبية؛ ألف العقد الذي ارتبطت بو المحبوسة
كاف عقداً صحيحاً يوجب ليا النفقة ,بخبلؼ الموطوءة بشبية فمـ يعقد عمييا أساساً ,فبل نفقة ليا.

 يمكن أن تُناقش أدلتيم من المعقول ،باآلتي:
 -1إف التمكيف حاصؿ ,واف فات فمعارض ,ليس باختيارىا.

 -2إف الزوجة ما زالت محبوسة لحؽ الزوج واف كانت في الحبس ,بدليؿ أنيا ممنوعة عف الزواج
بغيره لحقو.

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء ,والنظر في أدلتيـ ,يظير لي أف الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب

المذىب األوؿ مف عدـ سقوط نفقة المحبوسة ,شريطة أال تكوف محبوسة لظمميا ,أو لديف ماطمت في

سداده ,أو لجناية ارتكبتيا ,فبل نفقة ليا؛ لفوات االحتباس والتمكيف مف جيتيا ,وذلك لألسباب اآلتية:
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 -1سبلمة أدلة المذىب األوؿ مف المناقشة.
 -2ضعؼ القياس الذي استدؿ بو المذىب الثاني ,ومناقشة دليمو مف المعقوؿ.
عارض متوقعٌ زوالو.
 -3عدـ زواؿ التمكيف بالكمية؛ ألف الحبس
ٌ
 -4فوات االحتباس ليس باختيار الزوجة ,وال رضاىا.

 -5ليس مف العدؿ في شيء ,أف تحرـ المحبوسة ظمماً مف نفقتيا الواجبة.

 -6كيؼ تحرـ المعسرة عف اإليفاء بالديف مف نفقتيا ,فضبلً عف حبسيا ,واهلل تعالى يقوؿ في محكـ
كتابو :ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ()1؟!
 -7قاؿ تعالى :ﱡﭐﲱ ﲲﱠ ( ,) 2وليس مف العشرة بالمعروؼ التخمي عف الزوجة
المحبوسة ,بترؾ اإلنفاؽ عمييا.

 -8شرع اإلسبلـ الزواج؛ لما فيو مف السكف والتآلؼ والمودة والرحمة ,وىي غايات أسمى مف مجرد
إشباع الغريزة ,وقضاء الوطر ,قاؿ تعالى :ﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲆ ﱠ( ,)3والتارؾ لنفقة زوجتو المحبوسة لفوات
ﲇ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ
االستمتاع ,أبعد ما يكوف عف تحقيؽ تمؾ الغايات.

 -9األليؽ بالزوج الوقوؼ بجانب زوجتو الجتياز ىذه المحنة ,ال أف يقطع نفقتيا!

) (1سورة البقرة :آية (.)280
) (2سورة النساء :آية (.)19
) (3سورة الروـ :آية (.)21
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المبحث الخامس
دقوط النفقظ باإلبراء والكبظ واإلردار

وفقه مطؾيان:

ادلطؾب األول :سؼوط الـػؼة باإلبراء ،واهلية.
ادلطؾب الٌاني :اإلعسار بالـػؼة.
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المطمب األول
سقوط النفقة باإلبراء ،واليبة
أولً :اإلبراء من النفقة
الكبلـ في ِّ
عد اإلبراء مسقطاً لمنفقة أو ال ,يتفرع إلى مسألتيف:

المسألة األولى :اإلبراء من النفقة الماضية
تحرير محل النزاع:
إذا أبرأت الزوجة زوجيا مف نفقتيا الماضية المفروضة بالقضاء أو بالتراضي؛ فبل خبلؼ بيف الفقياء

في سقوطيا()1؛ ألنيا صارت ديناً انشغمت بو ذمة الزوج ,واإلبراء يكوف عما ثبت في الذمة ,لكف إذا ما
أبرأتو مف النفقة الماضية قبؿ فرض القاضي ,أو التراضي ,فيؿ يصح اإلبراء؟ اختمؼ الفقياء في ذلؾ

عمى مذىبيف:
المذىب األول:
ذىب الحنفية ( ،) 2إلى عدـ صحة اإلبراء مف النفقة الماضية ,التي لـ تتقرر بفرض القضاء أو
التراضي.
المذىب الثاني:
ذىب الجميور من المالكية( ،)3والشافعية( ،)4والحنابمة( ,)5إلى صحة اإلبراء مف النفقة الماضية,
سواء أتراضى الزوجاف عمييا أـ لـ يتراضيا ,فرضيا القضاء أو لـ يفرضيا ,فإذا أبرأتو منيا سقطت عنو.
سبب الخالف:
يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى اختبلفيـ في أثر مضي الزماف مف غير إنفاؽ عمى سقوط

النفقة ,فمف قاؿ إنيا ال تسقط بمضي الزماف بعد الوجوب ,وتصير ديناً في ذمة الزوج مف وقت امتناعو

) (1انظر :ابف عابديف :رد المحتار ( ,)454/3النفراوي :الفواكو الدواني ( ,)68/2العمراني :البياف ( ,)227/11البيوتي:
شرح منتيى اإلرادات (.)230/3
) (2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)26/4ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)302/4
) (3انظر :خميؿ :التوضيح ( ,)146/5النفراوي :الفواكو الدواني (.)68/2

) (4انظر :العمراني :البياف ( ,)227/11النووي :المجموع بتكممة المطيعي (.)275/18
) (5انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)207,208/8البيوتي :شرح منتيى اإلرادات (.)230/3
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عف أدائيا ,ذىب إلى صحة اإلبراء منيا ,ومف قاؿ إنيا تسقط عف الزوج بمضي الزماف ,وال تصير ديناً

في ذمتو إال بالتراضي أو القضاء ,ذىب إلى عدـ صحة اإلبراء منيا قبؿ ذلؾ(.)1

األدلة:
استدؿ المذىباف بأدلة ,مف المعقوؿ.
أدلة المذىب األول ،من المعقول:
لـ تثبت النفقة الماضية ديناً في ذمة الزوج قبؿ فرض القضاء أو التراضي ,ألنيا تسقط بمضي

الزماف ,واإلبراء إسقاط لما ىو ثابت في الذمة ,فبل يصح قبؿ انشغاليا(.)2
أدلة المذىب الثاني من المعقول:

ال تسقط النفقة بمضي الزماف ,ولكف تثبت في ذمة الزوج ديناً معموماً ,مف وقت امتناعو عف أدائيا,

دوف توقؼ عمى قضاء أو تراضي ,فمو أبرأتو الزوجة منيا صح إبراؤىا ,كاإلبراء مف سائر الديوف(.)3

المناقشة:
لـ أقؼ  -في حدود عممي واطبلعي -عمى مناقشة ألدلة أي مف المذىبيف ,ولكف يمكف أف تناقش

أدلتيـ عمى النحو اآلتي:

مناقشة أدلة المذىب األول:
ال تسقط النفقة بمضي الزماف؛ ألنيا واجبة عميو ,وتثبت ديناً في ذمتو ,واف لـ يحكـ بيا القاضي,

فيصح إبراء الزوجة زوجيا منيا؛ ألنيا صاحبة الحؽ في التنازؿ عنيا.
مناقشة أدلة المذىب الثاني:

اض الطرفاف عمى إسقاطيا؟ فكيؼ
كيؼ أسقطتـ النفقة عف الزوج ولـ يصدر بيا حكـ القاضي ولـ يتر َ
لو أبرأتو ثـ حكـ القاضي بالنفقة عمى الزوج ,سيجب عميو حينئذ أف يدفع النفقة الماضية لزوجتو؟

الراجح:
يرجح لدي في ىذه المسألة المذىب الثاني ,القائؿ بصحة اإلبراء مف النفقة الماضية ,سواء تقررت

بالقضاء أو التراضي ,أو لـ تتقرر ,تبعاً لما تـ ترجيحو مف عدـ سقوط النفقة بمضي الزماف ,وثبوتيا في
) (1تـ عرض ىذه المسألة (ص )73مف ىذا البحث.
) (2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)26/4
) (3انظر :العمراني :البياف ( ,)227/11النووي :المجموع بتكممة المطيعي (.)275/18
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ذمة الزوج مف وقت امتناعو عف أدائيا ,دوف توقؼ عمى قضاء القاضي ,أو تراضي الزوجيف(.)1

المسألة الثانية :اإلبراء من نفقة المستقبل
اتفؽ الفقياء عمى عدـ سقوط حؽ الزوجة في النفقة ,بإبرائيا الزوج منيا قبؿ عقد الزواج؛ ألنو إبراء

عف الحؽ قبؿ وجود سببو ,وىو العقد( ,)2إال أنيـ اختمفوا فيما إذا أرادت الزوجة إبراء زوجيا مف نفقتيا
المستقبمة ,فيؿ تسقط عنو ,بعد وجود السبب وىو العقد ,وقبؿ وجوب الحؽ وىو النفقة()3؟ اختمؼ الفقياء

في ذلؾ عمى مذىبيف:
المذىب األول:

ذىب الجميور من الحنفية( ،)4والمالكية في قول( ،)5والشافعية في األظير( ،)6والحنابمة( ,)7إلى
عدـ سقوط النفقة بإبراء الزوج منيا قبؿ وجوبيا ,ألف اإلبراء ال يصح عما لـ يجب ,ويحؽ ليا المطالبة
بيا فيما بعد ,إال أف الحنفية أجازوا سقوط نفقة المستقبؿ باإلبراء ,في حالتيف(:)8

األولى :اإلبراء عف مدة واحدة تقررت فييا النفقة ,وبدأت بالفعؿ ,كنفقة شير بدأ ,أوسنة دخمت؛
لتحقؽ وجوبيا.
الثانية :اإلبراء مف نفقة العدة في مقابؿ الخمع أو الطبلؽ؛ ألنو إبراء بعوض وىو ممؾ الزوجة نفسيا.
المذىب الثاني:
ذىب المالكية في األظير( ،)9والشافعية في قول( ،)10إلى سقوط النفقة بإبراء الزوج منيا ,بعد وجود
سببيا ,وقبؿ الوجوب.
) (1انظر :مسألة أثر مضي الزماف مف غير إنفاؽ عمى سقوط النفقة( ,ص )73مف ىذا البحث.

) (2انظر :القرافي :الفروؽ ( ,)199/1الزركشي :المنثور في القواعد ( ,)86/1عميش :فتح العمي المالؾ (,)322/1
قميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة (.)46/3
) (3يعد سبب وجوب النفقة مسألة خبلفية بيف الفقياء .انظر( :ص 88الحاشية) مف ىذا البحث.
) (4انظر :ابف اليماـ :فتح القدير ( ,)409/4ابف عابديف :رد المحتار (.)586/3
) (5انظر :عميش :منح الجميؿ ( ,)466/3فتح العمي المالؾ (.)322/1

) (6انظر :الييتمي :الفتاوى الفقيية الكبرى( ,)82/3الييتمي :تحفة المحتاج(,)397/7الشربيني :مغني المحتاج(.)383/4
) (7انظر :ابف مفمح المقدسي :الفروع ( ,)342/6ابف قدامة :المغني ( ,)207/8البيوتي :كشاؼ القناع (,)305/4
( ,)477/5الرحيباني :مطالب أولي النيى (.)393/4
) (8انظر :ابف عابديف :رد المحتار (.)586/3

) (9انظر :الحطاب :تحرير الكبلـ في مسائؿ االلتزاـ ( ,)304,308/1عميش :منح الجميؿ ( ,)466/3عميش :فتح العمي
المالؾ (.)322/1
) (10انظر :السيوطي :األشباه والنظائر (ص ,)462الييتمي :الفتاوى الفقيية الكبرى (.)82/3
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سبب الخالف:
اختبلفيـ في المسألة مبني عمى اختبلفيـ في صحة اإلبراء عف الحؽ بعد وجود سببو وقبؿ الوجوب,
فمف قاؿ بالصحة ذىب إلى سقوط النفقة باإلبراء قبؿ وجوبيا ,ومف قاؿ بعدميا ذىب إلى عدـ السقوط.

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى عدـ السقوط ,بالسنة ,والمعقوؿ.
أولً -السنة
َِّ ِ
ِ
ق إَِّل ِفيما تَممِ ُك ،وَل ِعتْ َ َِّ ِ
ما روي عن َّ
يما
الَ« :ل َ
الن ِبي  ،أ ََّنو قَ َ
ط َال َ
َ
َ ْ
يما تَ ْمم ُكَ ،وَل َب ْي َع إل ف َ
ق إل ف َ
تَ ْممِ ُك»(.)1
وجو الدللة:
يدؿ الحديث الشريؼ عمى عدـ صحة التصرؼ بالحؽ في الطبلؽ والعتؽ والبيع إال بعد وجوبو

بالممؾ ,واإلبراء في معناىا ,فبل يصح التصرؼ باإلبراء عف حؽ النفقة ,إال بعد وجوبيا(.)2
ثانياً -المعقول

 -1مف المعموـ أف اإلبراء يكوف لديف وجب الوفاء بو ,والنفقة المستقبمة ليست ديناً؛ ألنيا لما تثبت
في ذمة الزوج بعد(.)3

 -2إف النفقة في النكاح تجب شيئاً فشيئاً ,عمى حسب حدوث الزماف يوماً فيوماً ,فكاف اإلبراء عنيا
إبراء قبؿ الوجوب ,فبل يصح(.)4

 -3ما لـ يجب بعد مف النفقة يعد ساقطاً ,وال معنى إلسقاط ما ىو ساقط فعبلً ,ويكوف اإلبراء منو
مجرد وعد ,وىو غير ممزـ(.)5

أدلة المذىب الثاني:
لـ أقؼ  -في حدود اطبلعي -في كتب الفقياء ,عمى أية أدلة لممذىب الثاني.
) (1أخرجو أبو داود في سننو :كتاب الطبلؽ ,باب في الطبلؽ قبؿ النكاح ( ,)513/3ح( ,)2190قاؿ األرنؤوط :حديث
حسف.
) (2انظر :ابف مفمح المقدسي :الفروع (.)342/6

) (3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( )16/4وما بعدىا.
) (4المرجع السابؽ (.)152/3
) (5انظر :الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو ( ,)4382/6الدىموي :حقوؽ المرأة الزوجية والتنازؿ عنيا (ص.)197
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الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,يظير لي رجحاف المذىب األوؿ ,القائؿ بعدـ سقوط نفقة

المستقبؿ باإلبراء؛ وذلك لألسباب اآلتية:

 -1دعميـ لصحة ما ذىبوا إليو بالنقؿ ,والعقؿ.
 -2إنيا نفقة لما ِ
يأت وقتيا بعد ,فبل معنى لسقوطيا.
 -3لما تممؾ الزوجة النفقة ,ولـ تستحقيا أصبلً ,رغـ وجود سبب استحقاقيا ,فيكوف تصرفيا فييا
باإلبراء أو اإلسقاط تصرفاً في المعدوـ(.)1

 -4في ظؿ صعوبات الحياة ومستجداتيا ,قد تط أر أمور لـ تكف في الحسباف وقت اإلبراء؛ تجعؿ
الزوجة تحتاج إلى تمؾ النفقة ,فكاف القوؿ بعدـ السقوط ىو األولى.

ثانياً :ىبة النفقة
ال خبلؼ بيف الفقياء في جواز إسقاط الزوجة نفقتيا ,بيبتيا لمزوج ,عمى النحو الذي بيناه في اإلبراء,
مف التفصيؿ بيف النفقة الماضية ونفقة المستقبؿ؛ ألف اليبة تصرؼ بإسقاط الحؽ ,وىبة الديف لمف عميو

اء عنو( ,)2واف كانت تفترؽ عنو في أنيا ترد عمى العيف والديف معاً ,جاء في الحاوي
الديف يكوف إبر ً
الكبير" :واذا أرادت أف تستبدؿ بجميع قوتيا أو تتصدؽ بو أو تيبو كاف ذلؾ ليا ,ولـ تمنع إذا وجدت
قوتيا مف غيره"(.)3

) (1انظر :الدىموي :حقوؽ المرأة الزوجية والتنازؿ عنيا (ص.)197

) (2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)29/4ابف نجيـ :البحر الرائؽ ( ,)444/3الماوردي :الحاوي الكبير (,)432/11
السيوطي :األشباه والنظائر (ص.)477
) (3الماوردي :الحاوي الكبير (.)432/11
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المطمب الثاني
()1

اإلعسار

بالنفقة

إذا أعسر الزوج بالنفقة الواجبة عميو فيؿ تسقط عنو ,أـ يحؽ لمزوجة المطالبة بما أنفقتو عمى نفسيا
زمف اإلعسار؟ اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:
المذىب األول:
ذىب الجميور من الحنفية( ،)2والشافعية( ،)3والحنابمة( ،)4إلى أف إعسار الزوج ال يعد مسقطاً لنفقة

زوجتو المستحقة عميو ,إذا لـ تمنع نفسيا عنو ,فتبقى ديناً في ذمتو ,ويحؽ ليا مطالبتو إذا أيسر ,بما

أنفقتو عمى نفسيا زمف اإلعسار ,شريطة أف تكوف مفروضة بالقضاء ,أو التراضي عند الحنفية(,)5
والحنابمة في رواية(.)6

المذىب الثاني:
ذىب المالكية( ,)7إلى سقوط نفقة الزوجة بإعسار زوجيا ,وال مطالبة ليا بيا إذا أيسر.
سبب الخالف:
 -1تعارض ظواىر النصوص مف الكتاب ,فظاىر قولو تعالى :ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﱠ( )8يقتضي إمياؿ المعسر إلى حيف اليسار ,وىو معارض بظاىر قولو تعالى :ﭐﱡﭐﱥ
ﱲ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ
ﱩ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱳ
ﱪ
ﱦﱧﱨ

()9

والذي يقتضي رفع التكميؼ بالنفقة عف المعسر ,فبل تثبت ديناً في ذمتو.
 -2معارضة عموـ حديث "ولَيف عمَ ْي ُكـ ِرْزقُيف و ِكسوتُيف بِاْلمعر ِ
وؼ" الداؿ عمى وجوب النفقة في كؿ
َ ُْ
ُ َ َْ ُ
َ ُ َ ْ
عندما أوجب النفقة المتروكة عمى مف غابوا عف نسائيـ؛ لظاىر حديث
األحواؿ ,وأثر عمر
) (1اإلعسار :ىو عجز الزوج عف القياـ بمؤف الزوجة الموظفة عميو .النووي :روضة الطالبيف (.)72/9

) (2انظر :الموصمي :االختيار لتعميؿ المختار( ,)6/4ابف اليماـ :فتح القدير( ,)391/4ابف نجيـ :النير الفائؽ(.)510/2
) (3انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)155/3الشربيني :مغني المحتاج (.)176/5
) (4انظر :ابف مفمح :المبدع ( ,)161/7الحجاوي :اإلقناع ( ,)146/4الرحيباني :مطالب أولي النيى (.)638/5
) (5انظر :الموصمي :االختيار لتعميؿ المختار ( ,)6/4ابف اليماـ :فتح القدير (.)393/4
) (6انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)207,208/8المرداوي :اإلنصاؼ (.)366/9

) (7انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)195/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (. )517/2
) (8سورة البقرة :آية (.)280
) (9سورة الطبلؽ :آية (.)7
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جابر

عندما ضرب أبو بكر وعمر ابنتييما في حضرة النبي  ,فدؿ عمى أنو ال حؽ لمزوجة

في النفقة حاؿ اإلعسار.

 -3اختبلفيـ فيمف ىو أولى بالمصمحة المترتبة عمى الحكـ ,فمنيـ مف نظر إلى مصمحة الزوجة في
ثبوت نفقتيا في ذمة زوجيا المعسر ,ومنيـ مف نظر إلى مصمحة الزوج المعسر في رفع التكميؼ
بالنفقة عنو ,وعدـ إثباتيا في ذمتو.

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى عدـ سقوط النفقة بإعسار الزوج بالكتاب ,والسنة ,واآلثار ,والقياس ,والمعقوؿ.
أولً -الكتاب
قولو تعالى :ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ(.)1
وجو الدللة:
أمر اهلل  صاحب الديف بإنظار المعسر إلى حيف الميسرة ,دوف أف يسقط حقو في الديف ,فيدخؿ
في عموـ اآلية ديف النفقة ,فالزوجة مأمورة بإنظار زوجيا المعسر إلى الميسرة ,دوف أف يسقط حقيا في

النفقة(.)2

ثانياً -السنة
ما روي عن جابر بن عبداهلل
ِرْزقُي َّن و ِكسوتُي َّن ِبا ْلمعر ِ
وف»(.)3
ُ َ َْ ُ
َ ُْ

 ،أن رسول اهلل  قال في خطبة حجة الوداعَ « :ولَ ُي َّن َعمَ ْي ُك ْم

وجو الدللة:
أوجب الحديث عمى األزواج النفقة عمى زوجاتيـ بالمعروؼ ,دوف تفريؽ بيف الموسر والمعسر(.)4
ثالثاً -اآلثار
ِ
ابَ « ،كتَب إِلَى أُمر ِ
َج َن ِاد ِفي ِر َج ٍ
َن ُعمر ْب َن ا ْل َخطَّ ِ
س ِائ ِي ْم،
اء ْاأل ْ
َ
ال َغ ُابوا َع ْن ن َ
ََ
روي َع ِن ْاب ِن ُع َم َر ،أ َّ َ َ
ِ
وىم ِبأ ْ ِ
سوا»(.)5
َم َرُى ْم أ ْ
َن ُي ْنفقُوا أ َْو ُيطَمقُوا ،فَِإ ْن طَمَّقُوا َب َعثُوا ِب َنفَقَة َما ُح ِب ُ
َن َيأْ ُخ ُذ ُ ْ
فَأ َ
) (1سورة البقرة :آية (.)280
) (2انظر :ابف اليماـ :فتح القدير ( ,)391/4الشربيني :مغني المحتاج ( ,)176/5ابف القيـ :زاد المعاد (.)463/5
) (3سبؽ تخريجو (ص.)70

) (4انظر :ابف القطاف :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع (.)57/2
) (5سبؽ تخريجو (ص.)75
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وجو الدللة:
دؿ األثر عمى أف النفقة ال تسقط بالترؾ( ,)1فإف تركيا المعسر إلعساره وجبت عميو حيف يساره.
رابعاً -القياس
 -1قياس النفقة عمى الثمن واألجرة والمير :في كونيا عوضاً مالياً ,يجب عمى سبيؿ البدؿ ,وقد
وجبت النفقة مقابؿ االحتباس ,فبل تسقط باإلعسار(.)2

 -2قياس النفقة عمى الدين :بجامع أف كبلً منيما حؽ لصاحبو؛ ال يسقط إال باألداء أو اإلبراء,
فكما ال يسقط الديف باإلعسار ,وكذلؾ النفقة(.)3

خامساً -المعقول
إف النفقة تجب في مقابمة التمكيف ,وبتحقؽ التمكيف زمف اإلعسار ,يثبت ما في مقابمو(.)4
أدلة المذىب الثاني:
استدلوا عمى سقوط النفقة بإعسار الزوج بالكتاب ,والسنة.
أولً -الكتاب
ﱲﱴﱵﱶﱷ
ﱩ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱳ
ﱪ
قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱸ ﱹ ﱺﱠ ﭐ( .)5ﭐ
وجو الدللة:
المعسر لـ يؤتو اهلل شيئاً ,فبل يكمؼ بالنفقة ,واذا لـ يكمؼ بيا لـ ترجع عميو زوجتو بما أنفقت في مدة

اإلعسار(.)6

ثانياً -السنة

ول ِ
الَ " :د َخ َل أَبو ب ْك ٍر ي ِ
ما ر ِوي ع ْن جا ِب ِر ْب ِن ع ْب ِد ِ
س ِ
اهلل  ،فَ َو َج َد َّ
وسا
اهلل ،قَ َ
َ
ُ َ َ َ
ُ َ َْ
اس ُجمُ ً
الن َ
ستَأْذ ُن َعمَى َر ُ
ِببا ِب ِو ،لَم ي ْؤَذ ْن ِألَح ٍد ِم ْنيم ،قَ َ ِ ِ
استَأْ َذ َن فَأ ُِذ َن لَ ُو ،فَ َو َج َد َّ
الن ِب َّي
َ
ْ ُ
َ
ال :فَأُذ َن ألَِبي َب ْك ٍر ،فَ َد َخ َل ،ثُ َّم أَق َْب َل ُع َم ُر ،فَ ْ
ُْ
ول ِ
اجما س ِ
ِ
ِ
ُض ِح ُك َّ
اهلل ،لَ ْو
س َ
الن ِب َّي  ،فَقَ َ
ال :فَقَ َ
اكتًا ،قَ َ
الَ :ألَقُولَ َّن َ
سُ
ش ْي ًئا أ ْ
الَ :يا َر ُ
اؤهَُ ،و ِ ً َ
سا َح ْولَ ُو ن َ
َ جال ً
) (1انظر :المغربي :البدر التماـ ( ,)331/8الصنعاني :سبؿ السبلـ ( ,)328/2البيوتي :كشاؼ القناع (.)469/5
) (2انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)155/3ابف الرفعة :كفاية النبيو ( ,)223/15ابف قدامة :المغني (.)208/8
) (3انظر :العمراني :البياف ( ,)226/11النووي :المجموع بتكممة المطيعي ( ,)275/18البيوتي :شرح منتيى اإلرادات
(.)230/3

) (4انظر :الرممي :نياية المحتاج ( ,)212/7الجمؿ :فتوحات الوىاب (.)506/4
) (5سورة الطبلؽ :آية (.)7
) (6انظر :خميؿ :التوضيح ( ,)144/5الخرشي :شرح مختصر خميؿ (.)195/4
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()1
ض ِح َك رسو ُل ِ
سأَلَتْ ِني َّ
ت َخ ِ
الُ « :ى َّن
اهلل َ ،وقَ َ
ت إِلَ ْي َيا ،فَ َو َجأ ُ
النفَقَ َة ،فَقُ ْم ُ
ت ِب ْن َ
َأر َْي َ
ْت ُع ُنقَ َيا ،فَ َ
َ ُ
ار َج َةَ ،
حولِي َكما تَرى ،ي ِ
َّ
ص َة َي َجأُ
ام أ َُبو َب ْك ٍر إِلَى َع ِائ َ
َ َ َْ
َْ
ام ُع َم ُر إِلَى َح ْف َ
ش َة َي َجأُ ُع ُنقَ َيا ،فَقَ َ
سأَْل َنني النفَقَ َة» ،فَقَ َ
()2
ع ُنقَياِ ،ك َال ُىما يقُو ُل :تَسأَْل َن رس َ ِ
س ِع ْن َدهُ "...الحديث .
َ َ
ُ َ
ول اهلل َ ما لَ ْي َ
ْ َ ُ

وجو الدللة:

ضرب أبو بكر وعمر

ابنتييما ,بحضرة رسوؿ اهلل ؛ ألنيما سألتاه نفقة ال يجدىا ,ومف المحاؿ

أف يضربا طالبتيف لمحؽ ويقرىما رسوؿ اهلل  عمى ذلؾ ,فدؿ عمى أنو ال حؽ ليما فيما طمبتاه مف النفقة

في حاؿ اإلعسار؛ إذ ال نفقة عمى المعسر(.)3

المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول:
لم أقف  -في حدود ما اطمعت عميو -عمى مناقشة ألدلة المذىب األول ،ولكن يمكن أن يناقش بما
يمي:
قد يقال :ال ُنسمِّـ بأف الزوج المعسر يدخؿ في عموـ اآلية ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﱠ( ,)4وحديث جابر( :ولَي َّن عمَ ْي ُكم ِرْزقُي َّن و ِكسوتُي َّن ِبا ْلمعر ِ
وف)؛ ألف تكميؼ المعسر بالنفقة
ُ َ َْ ُ
َ ُْ
َ ُ َ ْ

تكميؼ بما ال يطيؽ ,فتسقط عنو ,ويؤيد ذلؾ نصوص الكتاب والسنة الدالة عمى رفع التكميؼ عنو ,كقولو

ﱲﱴﱵﱶﱷ ﱸﱹ
ﱩ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱳ
ﱪ
تعالى :ﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱺﱠ ﭐ(.)5
ويجاب عنو :بأف رفع التكميؼ عنو يكوف زمف اإلعسار ,فإف أيسر لزمتو ,ويحؽ لمزوجة المطالبة
بيا ,وال وجو لسقوطيا عنو عند القدرة عمييا.
مناقشة أدلة المذىب الثاني:
نوقشت أدلة المذىب الثاني ,باآلتي:

) (1وجأت عنفيا :أي ضربتيا .انظر :ابف منظور :لساف العرب (.)190/1
) (2أخرجو مسمـ ,في صحيحو :كتاب الطبلؽ ,باب بياف أف تخيير امرأتو ال يكوف طبلقاً إال بالنية ( ,)1104/2ح(.)29
) (3انظر :ابف القيـ :زاد المعاد ( ,)463/5المغربي :البدر التماـ ( ,)325/8الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)326/2
) (4سورة البقرة :آية (.)280
) (5سورة الطبلؽ :آية (.)7
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 -1نوقش استدلليم باآلية الكريمة ,بأف الزوج المعسر ال يكمؼ بالوفاء بالنفقة زمف إعساره؛ ألنو
حينئذ عاجز  ,وما يعجز عنو في وقت يستطيع أداءه في وقت آخر ,والنفقة مف الحقوؽ الواجبة

بمقتضى العقد فبل تسقط ما داـ العقد باقياً(.)1

 -2نوقش استدلليم بالحديث الشريف ,بأف إق ارره



ألبي بكر وعمر

عمى أف لآلباء تأديب األبناء إذا أتوا ما ال ينبغي ,ومف المعموـ أف الرسوؿ
عميو مف النفقة ,وىما لـ يعدما النفقة بالكمية؛ ألنو



الزيادة عف المعتاد ,والتي يمكف التسامح فييا(.)2

عمى ضربيما؛ دليؿ


ال يفرط فيما يجب

قد استعاذ مف الفقر المدقع ,فمعميما طمبتا

الراجح:

بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة مع أدلتيـ ,يتبيف لي رجحاف ما ذىب إليو الجميور -أصحاب

المذىب األوؿ -مف عدـ سقوط نفقة الزوجة بإعسار زوجيا ,وصيرورتيا ديناً في ذمتو؛ وذلك لألسباب

اآلتية:

 -1قوة أدلتيـ مف النقؿ والعقؿ ,وسبلمتيا مف االعتراض.
 -2مناقشة أدلة المذىب الثاني؛ ضعفت مف رأييـ.

 -3ثبوت إيجاب النفقة المتروكة عمى األزواج ,عف عمر بف الخطاب

 ,دوف التفريؽ بيف

الموسر والمعسر.
 -4عدـ مخالفة الصحابة لفعؿ عمر

 ,يدؿ عمى إقرارىـ بما فعؿ ,واجماعيـ سكوتياً عمى

صحتو ,وقد ذكر ابف المنذر ثبوت ذلؾ عف عمر

 ,ثـ قاؿ" :نفقة الزوجة واجبة بالكتاب,

والسنة ,واالتفاؽ ,وال يزوؿ ما وجب بالحجج التي ذكرناىا إال بسنة أو اتفاؽ"(.)3

 -5تحقؽ التمكيف زمف اإلعسار ,يوجب النفقة في مقابمو ,سواء أكاف الزوج موس اًر ,أـ معس اًر.

 -6القوؿ بيذا الرأي يتيح لمزوجة االستدانة عمى زوجيا؛ لئلنفاؽ عمى نفسيا مدة إعساره ,بدالً مف أف
تسأؿ الناس حاجتيا ,أعطوىا أو منعوىا.

 -7بقاء النفقة ديناً في ذمة الزوج يحفز الزوجة عمى الصبر ,عمى عسر زوجيا ,واإلنفاؽ عمى نفسيا
مف ماليا؛ لعمميا أف حقيا لف يضيع ,بخبلؼ ما إذا عممت بسقوط نفقتيا فإنيا ال تصبر ,وتسارع

إلى الفراؽ(.)4

) (1الشبكة العنكبوتية :الممتقى الفقيي ,بحث (سقوط النفقة بإعسار الزوج) ,لػِ د .عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ الشيخ.
) (2انظر :المغربي :البدر التماـ ( ,)325/8الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)327/2

) (3ابف المنذر :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ( ,)160/5ابف قدامة :المغني (.)208/8
) (4انظر :الشبكة العنكبوتية :الممتقى الفقيي ,بحث (سقوط النفقة بإعسار الزوج) ,لػِ د .عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ الشيخ.
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المبحث الدادس
دقوط النفقظ بدبب انتكاء الزوجيظ

وفقه ثالثة مطالب:

ادلطؾب األول :نػؼة ادلعًدة من طالق.
ادلطؾب الٌاني :نػؼة ادلًوفى عـفا زوجفا.
ادلطؾب الٌالث :نػؼة ادلرتدة.
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قد ُعمـ فيما سبؽ أف النفقة وجبت حقاً لمزوجة عمى زوجيا ,بموجب عقد الزواج الصحيح ,فماذا لو
انتيى العقد بالفرقة ,أو الموت ,أو نحوىما ,فيؿ يبقى حقيا في النفقة ,والسكنى قائماً ,أـ يسقط بانتياء

الزوجية؟ ىذا ما سوؼ نعرضو في ىذا المبحث.

المطمب األول
نفقة المعتدة()1من طالق
تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء في نفقة المعتدة عمى أمريف:
 األول :عدـ سقوط نفقة المعتدة مف طبلؽ رجعي( ,)2سواء أكانت حامبلً ,أـ حائبلً( ,)4()3مستدليف

بالكتاب ,والسنة ,واإلجماع ,والمعقوؿ.
أولً -الكتاب

قال تعالى:ﭐﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ(.)5
وجو الدللة:
سمى اهلل  المطمقيف بعولة( ,)6وأعطاىـ حؽ رد المطمقات رجعياً إلى عصمتيـ ,فدؿ عمى أنيف ما

زلف زوجات ,يمحؽ بيف ما يمحؽ الزوجات مف أحكاـ ,ومنيا وجوب النفقة(.)7

) (1المعتدة :ىي مف كانت في ِ
العدة ,وعدة النساء :ىي مدة محدودة شرعاً ,تتربص فييا المرأة عند زواؿ النكاح المتأكد أو

شبيتو ,وال يحؿ ليا التزوج إال بانقضائيا .انظر :ابف اليماـ :فتح القدير ( ,)307/4الحطاب :مواىب الجميؿ

( ,)140/4الشربيني :مغني المحتاج ( ,)78/5البيوتي :كشاؼ القناع (.)411/5

) (2الطبلؽ الرجعي :ىو الذي يرفع قيد النكاح في المآؿ ,بانتياء العدة ,فيممؾ الزوج فيو مراجعة زوجتو ما دامت في
العدة ,رضيت أو لـ ترض ,دوف حاجة إلى عقد ,ومير جديديف .انظر :الخفيؼ :فرؽ الزواج (ص ,)180زيداف:
المفصؿ في أحكاـ المرأة(.)6/8

) (3الحائؿ :ضد الحامؿ .بطاؿ الركبي :النظـ المستعذب (.)212/2
) (4انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)60/3العيني :البناية ( ,)688/5ابف رشد :بداية المجتيد ( ,)113/3النفراوي:
الفواكو الدواني( ,)63/2الشيرازي :الميذب ( ,)156/3النووي :روضة الطالبيف ( ,)64/9ابف مفمح :المبدع (,)147/7
البيوتي :شرح منتيى اإل ارادات (.)230/3
) (5سورة البقرة :آية (.)228

) (6البعولة :جمع بعؿ ,وىو الزوج ,سمي بعبلً لقيامو بأمور زوجتو ,وأصؿ البعؿ السيد والمالؾ .البغوي :تفسير البغوي
(.)267/1

) (7انظر :ابف مفمح :المبدع ( ,)147/7ابف عثيميف :الشرح الممتع (.)463/13
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ثانياً -السنة
ما ر ِوي عن فَ ِ
ت ِ
ت َّ
اط َم َة ِب ْن ِت قَ ْي ٍ
آل َخالِ ٍدَ ،وِا َّن َز ْو ِجي فَُال ًنا
ت :أََنا ِب ْن ُ
الن ِب َّي  ،فَ ُق ْم ُ
س ،أنيا قَالَ ْت :أَتَ ْي ُ
َ ُ َ َ
النفَقَ َة والس ْك َنى فَأَبوا عمَ َّي ،قَالُوا :يا رس َ ِ
أَرس َل إِلَ َّي ِب َ ِ
س َل إِلَ ْي َيا
تأْ
سأَْل ُ
َْ َ
ول المَّو ،إِ َّن ُو قَ ْد أ َْر َ
َ َ ُ
َىمَ ُو َّ َ
ط َالقيَ ،وِاني َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
سو ُل المَّو « :إِ َّنما َّ
ان ل َز ْو ِج َيا َعمَ ْي َيا
ِبثََالث تَ ْطميقَات ،قَالَ ْت :فَقَ َ
النفَقَ ُة َوالس ْك َنى ل ْم َم ْأرَة إِ َذا َك َ
ال َر ُ
َ
الر ْج َع ُة»(.)1
َّ
وجو الدللة:
يدؿ الحديث بمنطوقو عمى وجوب النفقة والسكنى عمى الزوج لممطمقة رجعياً(.)2
ثالثاً -اإلجماع
أجمع العمماء عمى أف لممطمقة التي يممؾ الزوج رجعتيا السكنى والنفقة(.)3
رابعاً -المعقول
إف النكاح بعد الطبلؽ الرجعي ما يزاؿ قائماً ,بدليؿ أنو يحؿ لو الجماع في فترة العدة(.)4
 الثاني :اتفقوا عمى عدـ سقوط نفقة المعتدة مف طبلؽ بائف ( ,) 5إذا كانت حامبلً ( ,) 6مستدليف

بالكتاب ,واإلجماع ,والمعقوؿ.
أولً -الكتاب

قال تعالى :ﱡ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ(.)7
وجو الدللة:
دلت اآلية بمنطوقيا الصريح عمى وجوب نفقة الحامؿ ,حتى تنتيي عدتيا بوضع الحمؿ(.)8
) (1أخرجو النسائي ,في سننو :كتاب الطبلؽ ,باب الرخصة في ذلؾ ( ,)144/6ح( ,)3403قاؿ األلباني :صحيح.
) (2الشوكاني :نيؿ األوطار (.)361/6
) (3ابف القطاف :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع (.)57/2
) (4انظر :المرغيناني :اليداية (.)290/2

) (5الطبلؽ البائف :ىو الذي يرفع قيد الن كاح في الحاؿ ,فبل يممؾ الزوج فيو أف يرجع زوجتو إليو إال بعقد ,ومير جديديف,
سواء انتيت عدتيا أـ لـ تنتو .انظر :الخفيؼ :فرؽ الزواج (ص ,)180أبو زىرة :األحواؿ الشخصية (ص.)279
)  ( 6انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)209/3ابف عبد البر :الكافي ( ,)627/2الخرشي :شرح مختصر خميؿ
( ,)192/4الشيرازي :الميذب ( ,)156/3العمراني :البياف ( ,)230/11ابف قدامة :المغني ( ,)190/7البيوتي :كشاؼ
القناع (.)464/5

) (7سورة الطبلؽ :آية (.)6
) (8انظر :القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)166/18
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ثانياً -اإلجماع
أجمع أىؿ العمـ عمى أف البائف ال نفقة ليا ,إال أف تكوف حامبلً فميا النفقة(.)1
ثالثاً -المعقول
 -1رحـ البائف مشغوؿ بماء المطمؽ ,فصار كالمستمتع بيا في حاؿ الزوجية (.)2

 -2ألف الحمؿ ولده ,فيمزمو اإلنفاؽ عميو ,وال يمكنو النفقة عميو ,إال باإلنفاؽ عمييا(.)3
 إل أن الخالف وقع بين الفقياء في حكم النفقة والسكنى لممعتدة البائن غير الحامل ،وانقسموا

إلى ثالثة مذاىب:
المذىب األول:

()4

ذىب الحنفية

إلى أف ليا النفقة والسكنى.

المذىب الثاني:
()7

ذىب المالكية( ،)5والشافعية( ،)6والحنابمة في رواية

إلى أف ليا السكنى دوف النفقة.

المذىب الثالث:
()8

ذىب الحنابمة في ظاىر المذىب

إلى أف ال نفقة ليا وال سكنى.

سبب الخالف:
 -1اختبلفيـ حوؿ حجية مفيوـ المخالفة ( ,) 9فالجميور عدا الحنفية يرونو حجة ومسمكاً مف مسالؾ
داللة النص عمى الحكـ ,فذىبوا إلى أف المفيوـ المخالؼ مف قولو تعالى :ﱡﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﭐﱠ( ,)10ىو أف البائف إذا لـ تكف حامبلً؛ فبل نفقة ليا ,أما الحنفية فبل
) (1انظر :ابف القطاف :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع (.)55/2
) (2انظر :األنصاري :أسنى المطالب ( ,)437/3الرممي :نياية المحتاج (.)211/7
) (3ابف قدامة :المغني (.)232/8

) (4انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)201/5الكاساني :بدائع الصنائع (.)209/3
) (5انظر :ابف رشد :بداية المجتيد ( ,)114/3العدوي :حاشية العدوي (.)126/2
) (6انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)156/3الرممي :نياية المحتاج (.)211/7
)(7انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)232/8المرداوي :اإلنصاؼ (.)361/9
) (8انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)232/8الحجاوي :اإلقناع (.)139/4

) (9مفيوـ المخالفة :ىو إثبات نقيض حكـ المنطوؽ بو لممسكوت عنو ,ويسمى دليؿ الخطاب .انظر :القرافي :الفروؽ
( ,)37/2الزركشي :البحر المحيط ( ,)132/5الشوكاني :إرشاد الفحوؿ (.)38/2
) (10سورة الطبلؽ :آية (.)6
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يرونو حجة ,لذلؾ ذىبوا إلى أنيا تستحؽ النفقة حامبلً كانت أو حائبلً(.)1

 ,فمف أخذ برواية «لَ ْي َس لَ ِؾ َعمَ ْي ِو َنفَقَةٌ» ,قاؿ
 -2اختبلؼ الرواية في حديث فاطمة بنت قيس
بوجوب السكنى ليا دوف النفقة ,ومف أخذ برواية « َال َنفَقَةَ لَ ِؾَ ,وَال ُس ْك َنى» قاؿ بعدـ وجوب النفقة
والسكنى(.)2

 -3معارضة ظواىر النصوص مف الكتاب والتي توجب ليا النفقة والسكنى ,لحديث فاطمة بروايتيو,
كقولو تعالى :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ( ,)3وقولو
ﱲﱠ( ,)4فمف أخذ بظاىر
ﱩﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱳ
ﱪ
تعالى :ﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
الكتاب قاؿ بأف ليا النفقة والسكنى ,ومف أخذ بحديث فاطمة قاؿ بعدـ وجوب النفقة ليا(.)5

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى وجوب النفقة لممعتدة مف طبلؽ بائف ,سواء أكانت حامبلً أـ حائبلً ,بالكتاب والسنة,

والقياس ,والمعقوؿ.
أولً -الكتاب

 -1قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ (.)6
وجو الدللة:
 -1أوجب اهلل تعالى لممطمقة النفقة والسكنى معاً؛ ألف الوجد ىو السعة والغنى ,ويقصد بو ما يممكو
المطمؽ مف اإلنفاؽ ,ويعضد ذلؾ ما جاء في قراءة عبد اهلل بف مسعود

سكنتـ وأنفقوا عمييف مف وجدكـ) (.)7

(أسكنوىف مف حيث

 -2النص لـ يفرؽ في استحقاؽ السكنى بيف المطمقة رجعياً ,والبائف(.)8
) (1انظر :الجصاص :الفصوؿ في األصوؿ ( ,)302/1اآلمدي :اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ( ,)70/3الطوفي :شرح
مختصر الروضة (.)761/2

) (2انظر :ابف رشد :بداية المجتيد (.)114/3
) (3سورة الطبلؽ :آية (.)6
) (4سورة الطبلؽ :آية (.)7
) (5انظر :ابف رشد :بداية المجتيد (.)114/3
) (6سورة الطبلؽ :آية (.)6

) (7انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)210/3البابرتي :العناية (.)405/4
) (8انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)60/3
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 -3أوجب اهلل في اآلية السكنى لكؿ مطمقة ,وكؿ مف السكنى والنفقة حؽ مالي ,فكما بقى استحقاقيا
السكنى بعد الطبلؽ ,وكذلؾ النفقة(.)1

 -4نيى اهلل تعالى عف مضارتيف بقولو :ﱡﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ ,فمو لـ تكف ليا النفقة
لتضررت ,وأي ضرر أشد مف حبس المعتدة دوف إنفاؽ(.)2
 -2قال تعالى :ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ(.)3
وجو الدللة:
خروج المطمقة مف بيتيا فاحشة؛ ألنيا مكفية النفقة ,فبل حاجة ليا إلى الخروج(.)4
ﱲ ﱠ ﭐ( .)5ﭐ
ﱩ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱳ
ﱪ
 -3قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
وجو الدللة:
أوجب اهلل تعالى النفقة عمى الزوج  ,مف غير فصؿ بيف ما قبؿ الطبلؽ وبعده في العدة(.)6
 -4قال تعالى :ﱡ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ(.)7
وجو الدللة:
ذكرت اآلية استحقاؽ الحامؿ لمنفقة ليس لقصره عمييا ,وانما إلزالة إشكاؿ كاف عسى أف يقع بسبب

مدة الحمؿ التي تطوؿ عادة ,فبينت وجوب اإلنفاؽ عمى البائف الحامؿ حتى انتياء الحمؿ ,واف طالت

مدتو ,فزاؿ اإلشكاؿ(.)8

ثانياً -السنة
طمَّقَ ُة ثََال ثًا لَ َيا الس ْك َنى َو َّ
َع ْن َجا ِب ٍر َ ،ع ِن َّ
النفَقَ ُة»(.)9
ال« :ا ْل ُم َ
الن ِبي  ،قَ َ

) (1انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)202/5الجصاص :أحكاـ القرآف (.)356/5
) (2انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)60/3
) (3سورة الطبلؽ :آية (.)1

) (4انظر :السرخسي :المبسوط (.)203/5
) (5سورة الطبلؽ :آية (.)7
) (6انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)210/3
) (7سورة الطبلؽ :آية (.)6

) (8انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)202/5الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)60/3
) (9أخرجو الدارقطني ,في سننو :كتاب الطبلؽ والخمع واإليبلء وغيره ( ,)39/5ح( ,)3949وفي إسناده ضعؼ ,انظر:
الذىبي :تنقيح التحقيؽ (.)221/2
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وجو الدللة:
يدؿ الحديث عمى وجوب النفقة والسكنى لمبائف مطمقاً(.)1
ثالثاً -القياس
قياس المعتدة مف طبلؽ بائف عمى المعتدة مف طبلؽ رجعي ,بجامع تحقؽ معنى االحتباس لحقو

صيانة لمائو ,في كمتييما ,فكما استحقت المطمقة الرجعية النفقة ,وكذلؾ البائف(.)2
رابعاً -المعقول

 -1إف النفقة لو كانت واجبة لمبائف بسبب حمميا لزادت بتعدد الولد ,فدؿ عمى أنيا تستحؽ النفقة
حامبلً كانت أو حائبلً(.)3

 -2البائف محبوسة ممنوعة عف الخروج ال تقدر عمى اكتساب النفقة ,فمو لـ تكف نفقتيا عمى الزوج
وال ماؿ ليا ليمكت ,أو ضاؽ األمر عمييا وعسر ,وىذا ال يجوز(.)4

 -3إف النفقة إنما وجبت قبؿ الطبلؽ لكونيا محبوسة لحؽ الزوج ,وقد بقي ذلؾ االحتباس بعد الطبلؽ
في العدة ,وتأكد بانضماـ حؽ الشرع إليو ,فإذا وجبت بو النفقة قبؿ التأكد فؤلف تجب بعد التأكد
أولى(.)5

أدلة المذىب الثاني:
استدلوا عمى استحقاؽ البائف السكنى دوف النفقة ,بالكتاب ,والسنة ,والقياس ,والمعقوؿ.
أولً -الكتاب
 -1قال تعالى :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ(.)6
وجو الدللة:
نيى اهلل تعالى عف إخراج المطمقات مف بيوتيف ,فدؿ عمى استحقاؽ السكنى في عموـ المطمقات(.)7

) (1انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)60/3ابف اليماـ :فتح القدير (.)406/4
) (2انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)60/3
) (3انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)202/5الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)61/3
) (4الكاساني :بدائع الصنائع (.)210/3

) (5انظر :المرجع السابؽ :الجزء والصفحة.
) (6سورة الطبلؽ :آية (.)1
) (7انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)247/11
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ﱊﱌﱍﱎ
ﱋ
 -2قال تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ(.)1
وجو الدللة:
إف اهلل -سبحانو وتعالى -لما ذكر السكنى أطمقيا لكؿ مطمقة ,فمما ذكر النفقة قيدىا بشرط الحمؿ,
()2

فدؿ مفيومو

عمى أنيا ال تجب عند انتفاء الحمؿ ,واال لما كاف لمتقييد فائدة(.)3

ثانياً -السنة
ِ
ع ْن فَ ِ
َن أ ََبا َع ْم ِرو ْب َن َح ْف ٍ
اط َم َة ِب ْن ِت قَ ْي ٍ
ش ِع ٍ
ير،
س ،أ َّ
ص َ
س َل إِلَ ْي َيا َو ِكيمُ ُو ِب َ
طمَّقَ َيا ا ْل َبتَّ َةَ ،و ُى َو َغائ ٌ
َ
ب ،فَأ َْر َ
ول ِ
اهلل ما لَ ِك عمَ ْي َنا ِم ْن َ ٍ
ِ
س لَ ِك
س ِخ َ
اهلل  ،فَ َذ َك َر ْت َذلِ َك لَ ُو ،فَقَ َ
س َ
طتْ ُو ،فَقَ َ
َ
ال« :لَ ْي َ
اء ْت َر ُ
ش ْيء ،فَ َج َ
فَ َ
الَ :و َ
يك ،ثُ َّم قَ َ ِ ِ
ش ِر ٍ
ِ
اعتَدي ِع ْن َد ْاب ِن
ام َأرَةٌ َي ْغ َ
َن تَ ْعتَ َّد ِفي َب ْي ِت أُم َ
ش َ
َم َرَىا أ ْ
َص َحا ِبيْ ،
اىا أ ْ
ال« :ت ْمك ْ
َعمَ ْيو َنفَقَ ٌة» ،فَأ َ
آذ ِن ِ
ين ِثياب ِك ،فَِإ َذا حمَ ْم ِت فَ ِ
َعمى تَ َ ِ
ٍ ِ َّ
يني»(.)4
َ
ضع َ َ َ
أُم َم ْكتُوم ،فَإن ُو َر ُج ٌل أ ْ َ
وجو الدللة:
دؿ الحديث بمنطوقو الصريح عمى سقوط نفقة البائف ,ولـ يذكر سقوط السكنى ,فبقيت واجبة,
بعموـ( )5قولو تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ(.)6
ثالثاً -القياس
قياس البائف عمى غير المدخوؿ بيا ,بجامع عدـ التمكيف واالستمتاع في كمتييما ,فتسقط النفقة في

مقابمو ,فكما ال نفقة لغير المدخوؿ بيا ,وكذلؾ البائف(.)7
رابعاً -المعقول

سقطت نفقة البائف النتفاء سمطة الزوج عمييا ,في حيف وجبت ليا السكنى؛ لتحصيف مائو ,وصيانة

حقو في نسمو ,في مدة استبراء الرحـ(.)8
) (1سورة الطبلؽ :آية (.)6

) (2أي المفيوـ المخالؼ لمدليؿ ,وىو حجة عندىـ كما ذكرنا.
) (3انظر :ابف العربي :أحكاـ القرآف ( ,)287/4الشيرازي :الميذب ( ,)156/3العمراني :البياف ( ,)230/11الطوفي:
شرح مختصر الروضة (.)761/2
) (4أخرجو مسمـ ,في صحيحو :كتاب الطبلؽ ,باب المطمقة ثبلثاً ال نفقة ليا ( ,)1114/2ح(.)36
) (5انظر :ابف رشد :بداية المجتيد (.)114/3
) (6سورة الطبلؽ :آية (.)6

) (7انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)466/11
) (8انظر :الييتمي :تحفة المحتاج ( ,)334/8الرممي :نياية المحتاج (.)211/7
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أدلة المذىب الثالث:
استدلوا عمى أف البائف الحائؿ ال نفقة ليا وال سكنى ,بالكتاب ,والسنة ,والمعقوؿ.
أولً -الكتاب
 -1قال تعالى :ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ(.)1
وجو الدللة:
اشترطت اآلية الكريمة الحمؿ في األمر باإلنفاؽ ,فدؿ عمى أف البائف ليا النفقة إذا كانت حامبلً ,وأما

غير الحامؿ فبل داللة في اآلية عمى وجوب نفقتيا(.)2

 -2قال تعالى :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ(.)3
وجو الدللة:
األمر بالسكنى في قولو تعالى :ﱡﭐﱁﱠ( ,)4راجع إلى ىذه اآلية ,وىي خاصة في المطمقات
الرجعيات ,واألمر الذي ُيرجى إحداثو ىو :المراجعة ,فدؿ عمى أف المعتدات البائنات لسف ىف
المقصودات باألمر باإلسكاف(.)5
ثانياً -السنة
ع ْن فَ ِ
طمَّقَ َيا َز ْو ُج َيا ِفي َع ْي ِد َّ
اط َم َة ِب ْن ِت قَ ْي ٍ
ق َعمَ ْي َيا َنفَقَ َة ُد ٍ
ون(َ ،)6فمَ َّما
س ،أ ََّن ُو َ
ان أَ ْنفَ َ
الن ِبي َ ،و َك َ
َ
َخذ ُ ِ
ول ِ
اهلل َأل ْ ِ
َت َذلِ َك ،قَالَ ْت :و ِ
صمِ ُح ِنيَ ،وِا ْن لَ ْم تَ ُك ْن لِي
ان لِي َنفَقَ ٌة أ َ
س َ
َأر ْ
اهلل  ،فَِإ ْن َك َ
ْت الَّذي ُي ْ
ُعم َم َّن َر ُ
َ
ِ
ول ِ
ش ْي ًئا ،قَالَ ْت :فَ َذ َكر ُ ِ ِ
س ِ
س ْك َنى»(.)7
اهلل  ،فَقَ َ
َنفَقَ ٌة لَ ْم آ ُخ ْذ ِم ْن ُو َ
الَ« :ل َنفَقَ َة لَكَ ،وَل ُ
ت َذل َك ل َر ُ
ْ
وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى أف البائف ال نفقة ليا ,وال سكنى ,فكاف القوؿ بعدـ استحقاؽ البائف الحائؿ النفقة
والسكنى ىو األصح؛ ألنو ثبت عف النبي



نصاً صريحاً ,فكشؼ عف مراد اهلل تعالى ,في قولو :

) (1سورة الطبلؽ :آية (.)6
) (2انظر :ابف قدامة :المغني (.)233/8
) (3سورة الطبلؽ :آية (.)1
) (4سورة الطبلؽ :آية (.)6

) (5انظر :ابف القيـ :زاد المعاد (.)470/5
) (6الدوف :الرديء الحقير .النووي :شرح النووي عمى مسمـ (.)99/10
) (7أخرجو مسمـ في صحيحو :كتاب الطبلؽ ,باب المطمقة ثبلثاً ال نفقة ليا ( ,)1114/2ح(.)37
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ﭐ

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ ,ومعموـ أف رسوؿ اهلل



أعمـ بتأويؿ قوؿ اهلل تعالى مف غيره(.)1

ﭐ

ثالثاً -المعقول

 -1إف البائف محرمة عميو تحريماً ال تزيمو الرجعة ,فصارت كاألجنبية ال سكنى ليا ,وال نفقة(.)2

 -2السكنى تابعة لمنفقة ,وتجري مجراىا في الوجوب والسقوط؛ ألنيما تجباف حاؿ الزوجية ,والطبلؽ
الرجعي ,وتسقطاف بالنشوز ,فمما لـ تجب لمبائف الحائؿ النفقة ,لـ تجب ليا السكنى(.)3

المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول:
نوقش القائموف بوجوب النفقة والسكنى ,لمحائؿ البائف في مدة العدة ,باآلتي:
 مناقشة استدلليم ،بقولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ  . . .ﱠ (:)4
 -1إف اآلية وردت في السكنى ,بدليؿ قولو تعالى( :ﱇ ﱈ) ,وآخر اآلية في النفقة ,بدليؿ
اشتراط الحمؿ في وجوبيا(.)5

 -2لو كانت الحائؿ كالحامؿ في وجوب النفقة لـ يبؽ لتخصيص الحامؿ في النص فائدة(.)6
وأجيب بأن:
 -1تعميؽ الحكـ بالشرط ال يدؿ عمى عدـ الحكـ عند عدـ الشرط؛ ألف مفيوـ المخالفة ليس بحجة(.)7
 -2الفائدة رفع االشتباه ,إذ كاف يشتبو بأف مدة نفقة الحامؿ كالحائؿ ,فرفع ذلؾ ,وبيف أف ليا النفقة,
جميع مدة الحمؿ ,حتى تضع حمميا(.)8

 نوقش قياسيم البائن عمى الرجعية ،بأنو ل يصح ،لسببين:
األول :إف المعنى في الرجعية رجعتيا ,وبقاؤىا زوجة يمحقيا طبلقو وظياره وايبلؤه ,أما البائف فبل

رجعة ليا ,فيي في حكـ األجنبية لعدـ التوارث ,وعدـ االستمتاع ,وسقوط أحكاـ الزوجية(.)9

) (1انظر :ابف قدامة :المغني ( ،)233/8النووي :شرح صحيح مسمـ (.)95/10
) (2انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)233/8ابف القيـ :زاد المعاد (.)470/5

) (3انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)246,247/11القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف( ,)167/18ابف القيـ :زاد المعاد
(.)470/5
) (4سورة الطبلؽ :آية (.)6
) (5انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)466/11
) (6البابرتي :العناية (.)405/4

) (7السرخسي :المبسوط (.)202/5
) (8انظر :البابرتي :العناية (.)405/4
) (9انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)466/11ابف قدامة :المغني (.)233/8
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الثاني :وجوب السكنى لتحصيف ماء الزوج ,يستوي في حاؿ الزوجية وما بعدىا في العدة ,بينما

وجوب النفقة ألجؿ التمكيف يكوف حاؿ الزوجية ,وليس ما بعدىا(.)1

وأجيب عنو :بأف المطمقة الرجعية استحقت النفقة في العدة؛ لمعنى فييا وىي أنيا معتدة مف طبلؽ,
أو أنيا محبوسة لحقو ,أو أنيا مستحقة لمسكنى بنص القرآف ,وجميع ىذه المعاني متحققة في البائف

المعتدة ,وأي منيا يصح أف يكوف عمة يقاس عمييا(.)2

 نوقش دليميم من المعقول ,بكونيا محبوسة عف األزواج لحقو ,بأنو يفسد بالمتوفى عنيا زوجيا()3؛
إذ ال نفقة ليا رغـ احتباسيا(.)4

مناقشة أدلة المذىب الثاني:
نوقشت أدلة القائميف بأف لمبائف الحائؿ السكنى ال النفقة ,باآلتي:
 نوقش استدالليـ بقولو تعالى :ﱡﭐ ﱁ  . . .ﱠ()5؛ بأنو راجع إلى ما قبمو ,وىف المطمقات
الرجعيات(.)6
وأجيب :بأف ىذا لو كاف صحيحاً لما خص الحامؿ بذكر النفقة ,في قولو :ﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱠ()7؛ ألف المطمقة الرجعية ينفؽ عمييا حامبلً كانت أو حائبلً ,فدؿ عمى مراده ,وىو أف البائف
الحائؿ ال نفقة ليا(.)8
 نوقش استدلليم بمفيوم المخالفة ،من قولو تعالى :ﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏ . . .ﱠ( ،)9من وجيين:
أحدىما :أف تخصيص الحامؿ بالذكر ال ينفي الحكـ عمف عداىا؛ إذ لو نفي لنفي عف المطمقة

الرجعية أيضاً إذا كانت حائبلً(.)10

) (1انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)466/11
) (2انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف (.)357/5
) (3انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)466/11

) (4الفقياء متفقوف عمى عدـ وجوب النفقة لمحائؿ المتوفى عنيا زوجيا ,وسيأتي تفصيؿ ذلؾ في المطمب الثاني ,مف ىذا
المبحث.
) (5سورة الطبلؽ :آية (.)6
) (6انظر :ابف العربي :أحكاـ القرآف (.)287/4
) (7سورة الطبلؽ :آية (.)6

) (8انظر :ابف العربي :أحكاـ القرآف (.)287/4
) (9سورة الطبلؽ :آية (.)6
) (10لزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)61/3
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والثاني :أف تقييد الحكـ بشرط الحمؿ لـ يكف عبثاً؛ وانما كاف لفائدة دفع توىـ سقوط نفقة المعتدة

الحامؿ في مدة الحمؿ التي تطوؿ عادة ,أو االقتصار عمى ثبلث حيضات ,أو ثبلثة أشير ,فنبو
الشارع عمى استحقاقيا النفقة طواؿ مدة الحمؿ ,حتى تضع حمميا(.)1

 يناقش قياسيم البائن عمى غير المدخول بيا ,بأنو قياس مع الفارؽ ,إذ إف غير المدخوؿ بيا ال
عدة ليا وال احتباس لحؽ الزوج( ,)2فبل موجب الستحقاؽ النفقة ,بخبلؼ البائف المعتدة ,المحبوسة

لحؽ زوجيا عمييا.
 نوقش دليميم من المعقول ،باآلتي(:)3
 -1ال يسمـ بأف النفقة بإزاء التمكيف ,بؿ ألجؿ االحتباس لحؽ الزوج ,ومف كاف محبوساً ألجؿ غيره
كانت نفقتو عمى مف حبسو ,بدليؿ وجوبيا لممريضة مع فوات التمكيف حساً.

 -2ال تأثير لعدـ الحؿ في سقوط النفقة ,بدليؿ وجوبيا لمحائض ,والنفساء ,والمظاىر منيا.
مناقشة أدلة المذىب الثالث:
 نوقش استدلليم ،بقولو تعالى :ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ . . .ﱠ( ،)4باآلتي:
 -1ال داللة في قولو تعالى :ﱡﭐﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱠ عمى أف أوؿ الخطاب في
الرجعي دوف البائف ,فيجوز أف يكوف أوؿ الكبلـ عاماً في الرجعية والبائف ,وآخره خاصاً في
الرجعية دوف البائف( ,)5كقولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ( ,)6وىو عاـ في
البائف والرجعي ,ثـ قولو :ﱡﭐﱿ ﲀ ﲁﱠ( ,)7إنما ىو حكـ خاص في الرجعي ,ولـ يمنع
أف يكوف قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ ,عاماً في الجميع(.)8

) (1انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)60/3ابف اليماـ :فتح القدير (.)407/4

) (2أجمع الفقياء عمى أف غير المدخوؿ بيا ال عدة ليا .انظر :ابف المنذر :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ( ,)187/5ابف
حزـ :مراتب اإلجماع (ص.)76
) (3انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)61/3
) (4سورة الطبلؽ :آية (.)1
) (5انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف ( ,)355/5الماوردي :الحاوي الكبير (.)247/11
) (6سورة البقرة :آية (.)228
) (7سورة البقرة :آية (.)228
) (8الجصاص :أحكاـ القرآف (.)355/5
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 -2إف استحقاؽ المطمقة السكنى منصوص عميو ,بقولو تعالى :ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱠ( ،)1وقولو
تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ( ,)2فبل خبلؼ عمى وجوبو مع وجود النص(.)3
ِ
س ْك َنى» ( ،) 4عمى التخصيص لعموـ
وأجيب :بأف الجمع ممكف بحمؿ حديثَ« :ل َنفَقَ َة لَكَ ،وَل ُ
اآلية(.)5
واعترض عميو :بأف المعروؼ مف سنتو



أنو أوجب النفقة حيث تجب السكنى ,فكاف مف األولى أف

يقاؿ :إف ليا األمريف مصي اًر إلى ظاىر الكتاب والمعروؼ مف السنة ,واما أف يخصص عموـ الكتاب
()6
س لَ ِك َعمَ ْي ِو َنفَقَ ٌة»(.)7
بحديث فاطمة  ,عندما قاؿ ليا « : لَ ْي َ
 نوقش استدلليم بحديث فاطمة ،باآلتي(:)8
اف
َ -1ك َ
اف
َك َ

امةَ ْب ِف َزْيٍد
ُم َحم ُد ْب ُف أ َ
ُس َ
ِفي َيِد ِه»(.)9

 ,يقوؿ « َكاف أُسامةُ إِ َذا َذ َكر ْ ِ ِ ِ
اىا بِ َما
ت فَاط َمةُ م ْف َذل َؾ َش ْيًئاَ ,رَم َ
َ
َ َ َ

ت« :ما لِفَ ِ
اط َمةَ أَالَ تَت ِقي الموَ» َي ْعنِي ِفي قَ ْولِيَا :الَ ُس ْك َنى َوالَ
 -2روي َع ْف َعائِ َشةَ
 ,أَنيَا قَالَ ْ
َ
()10
ت َذلِ َؾ عمَى فَ ِ
اط َمةَ»(.)11
َنفَقَةَ  ,كما روي َع ْف ُع ْرَوةَ« ,أَف َعائِ َشةَ أ َْن َك َر ْ
َ
ِ
َ « :ال َنتْر ُ ِ
ِ ِ
ت ,أ َْو
 -3قاؿ عمر بف الخطاب
ام َأرٍَةَ ,ال َن ْد ِري لَ َعميَا َح ِف َ
ظْ
ؾ كتَ َ
اب اهلل َو ُسنةَ  لقَ ْوؿ ْ
ُ
ت ,لَيَا الس ْك َنى َوالنفَقَةُ»(.)12
َن ِس َي ْ
وأجيب عن ذلك ،بما يمي(:)13

) (1سورة الطبلؽ :آية (.)1
) (2سورة الطبلؽ :آية (.)6
) (3انظر :السرخسي :المبسوط (.)202/5
) (4سبؽ تخريجو (ص.)131

) (5انظر :الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)291/2
) (6انظر :ابف رشد :بداية المجتيد (.)114/3
) (7سبؽ تخريجو (ص.)130

) (8السرخسي :المبسوط ( ,)201/5الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)210/3الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)60,61/3ابف رشد:
بداية المجتيد ( ,)114/3الماوردي :الحاوي الكبير (.)465/11
) (9أخرجو الطحاوي ,في شرح معاني اآلثار ( ,)68/3ح(.)4526
) (10أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب الطبلؽ ,باب قصة فاطمة بنت قيس ( ,)57/7ح(.)5323
) (11أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب الطبلؽ ,باب المطمقة إذا خشي عمييا في مسكف زوجيا أف يقتحـ عمييا أو تبذو
عمى أىميا بفاحشة ( ,)58/7ح(.)5327

) (12أخرجو مسمـ في صحيحو :كتاب الطبلؽ ,باب المطمقة ثبلثاً ال نفقة ليا ( ,)1118/2ح(.)46

) (13انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)233/8ابف القيـ :زاد المعاد( )475/5وما بعدىا ,الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)291/2
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 قوؿ عمر

 ,ومف وافقو ,خالفو فيو عمي وابف عباس

 ,ومف وافقيما ,ولو لـ يخالفو أحد

منيـ ,لما قبؿ قولو المخالؼ لقوؿ رسوؿ اهلل َ « :ال َنفَقَةَ لَ ِؾَ ,وَال ُس ْك َنى»(.)1
يرده اإلجماع عمى قبوؿ رواية المرأة ,فكـ مف سنف ثبتت عف النساء ,إذف فبل
 قوؿ عمر
حجة في قوؿ يخالفو اإلجماع ,وترده السنة ,ويخالفو فيو عمماء الصحابة.

 قوؿ عمر

...( :ال ندري أحفظت أـ نسيت) ,يحمؿ عمى أنو تردد منو في حفظ الرواية ,وىو

عذر لو في عدـ العمؿ بالحديث ,وال يكوف شكو حجة عمى غيره.

 -4الحديث مضطرب؛ فقد جاء أنو طمقيا البتة ,وجاء طمقيا ثبلثاً ,وجاء أرسؿ إلييا بتطميقة كانت
بقيت مف طبلقيا ,وجاء طمقيا البتة وىو غائب ,وجاء مات عنيا ,وجاء حيف قتؿ زوجيا ,وجاء

طمقيا أبو عمرو بف حفص ,وجاء طمقيا أبو حفص بف المغيرة ,فمما اضطرب سقط االحتجاج
بو(.)2

وأقل أحوال إنكار الصحابة عمى راوي الحديث أن يوجب طعناً فيو( ،)3أما إن ثبت فتأويمو من ثالثة

أوجو:

األول :إف زوجيا كاف غائباً ,فإنو خرج إلى اليمف ووكؿ أخاه بأف ينفؽ عمييا خبز الشعير فأبت ىي

ذلؾ ,ولـ يكف الزوج حاض اًر ليقضى عميو بالنفقة والسكنى(.)4

الثاني :إنيا كانت بذيئة المساف ,واستطالت عمى أحماء زوجيا حتى أخرجوىا ,فصارت كالناشز إذ
 ,فظنت أنو لـ يجعؿ
كاف سبب الخروج منيا ,فأمرىا رسوؿ اهلل  أف تعتد في بيت ابف أـ مكتوـ
بف المسيب ,أنو قاؿ« :تمك ام أرةٌ ِ
ِ
سعيد ِ
الناس؛ إنيا كانت
فتنت
ليا نفقة وال سكنى( ,)5بدليؿ ما روي عف
ّ
َ
()6
اطم ُة النَّاس ،و َك َ ِِ
ِ
لَ ِس َن ًة ،فو ِ
ي ِ
س ِان َيا
ض َع ْت عمى َ
يد ْ
ان لم َ
َ َ
ُ
ابن أُم مكتوم األعمى»  ،وفي رواية« :فَتََن ْت فَ َ
()8
َذراب ٌة( ،)7فَاستَطَالَ ْت عمَى أ ْ ِ
َن تَ ْعتَ َّد ِفي َب ْي ِت ْاب ِن أُم م ْكتُ ٍ
وم» .
سو ُل المَّ ِو  أ ْ
َ
ََ
ْ
َم َرَىا َر ُ
َ
َح َمائ َيا ،فَأ َ
) (1سبؽ تخريجو (ص.)131
) (2الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)61/3

) (3الكاساني :بدائع الصنائع (.)210/3
) (4انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)201,202/5الكاساني :بدائع الصنائع (.)210/3
) (5انظر :المرجعيف السابقيف :الجزء والصفحة.
) (6أخرجو أبو داود في سننو :أوؿ كتاب الطبلؽ ,باب مف أنكر ذلؾ عمى فاطمة ( ,)604/3ح( .)2296قاؿ األرنؤوط:
رجالو ثقات.

ذرب لسانو :أي حاد المساف ال يبالي ما قاؿ ,والمراد ىنا أنيا كانت
) (7الذرب :أصمو مف ذرب المعدة ,وىو فسادىا ,و ٌ
سميطة المساف .انظر :ابف األثير :النياية في غريب الحديث واألثر (.)156/2
) (8أخرجو الشافعي في مسنده :مف كتاب العدد إال ما كاف منو معادا (ص.)302
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وأجيب :بأنيا لو كانت تستحؽ السكنى لما أسقطيا الرسوؿ ؛ لبذاءة لسانيا ,وايذائيا أىؿ زوجيا(.)1
واعترض عميو :بأف البذاءة ,واستطالة المساف يوجب النقمة ,ال سقوط السكنى(.)2
الثالث :يجوز أف يقاؿ :إف نقميا إلى بيت ابف أـ مكتوـ دليؿ عمى وجوب السكنى؛ ألنو لو أسقطيا

ألرسميا لتسكف حيث شاءت(.)3

 نوقش دليميم من المعقول ،بالجمع بيف النفقة والسكنى في الوجوب واإلسقاط  ,بأف السكنى في
الزوجية مف حقوؽ اآلدمييف كالنفقة ,فتسقط بسقوط النفقة التفاقيما في العمة ,أما السكنى في

العدة مف حقوؽ اهلل تعالى ,فبل تسقط بسقوط النفقة؛ الختبلفيما في العمة(.)4

الراجح:
بعد عرض أقواؿ الفقياء في المسألة ,مع أدلتيـ ,وما ورد عمييا مف مناقشات ,يتبيف لي أف الراجح

ىو ما ذىب إليو الحنفية -أصحاب المذىب األوؿ -مف وجوب النفقة والسكنى لمبائف الحائؿ في مدة

عدتيا ،وذلك لألسباب اآلتية:

 -1عموـ داللة نصوص الكتاب ,عمى وجوب السكنى لجميع المطمقات.
 -2األمر بعدـ اإلضرار بالمطمقات ,في قولو تعالى :ﱡﭐﱇ ﱈﱠ ( ,) 5وال شيء أكثر ضر اًر
وايبلماً مف ترؾ اإلنفاؽ عمييف.

 -3القائموف بحجية مفيوـ المخالفة يشترطوف أال يظير لمتقييد بالشرط في النص أية فائدة أخرى ,سوى
نفي الحكـ عند انتفاء الشرط( ,)6ولـ يتحقؽ شرطيـ ,في قولو تعالى :ﱡﭐﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱠ( ,)7إذ لـ يكف فائدة شرط الحمؿ في اآلية نفي الحكـ عف غير الحامؿ,
بؿ كاف لفائدة أخرى بينيا فقياء الحنفية ,وىي دفع توىـ عدـ وجوب نفقة المطمقة الحامؿ في جميع

مدة العدة ,فنبو الشارع الحكيـ عمى أنيا تستحقيا ولو طالت مدة عدتيا ,حتى تضع حمميا(.)8

) (1انظر :الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)291/2
) (2انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)28/11
) (3انظر :المرجع السابؽ (.)248/11
) (4انظر :الماوردي :الحاوي الكبير (.)248/11
) (5سورة الطبلؽ :آية (.)6

) (6انظر :الزركشي :تشنيؼ المسامع بجمع الجوامع ( ,)349/1اإلسنوي :التمييد (ص.)248
) (7سورة الطبلؽ :آية (.)6
) (8انظر :الدريني :المناىج األصولية (ص.)334
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 -4ثبوت إنكار حديث فاطمة ِّ
ورده ,مف السيدة عائشة

 ,وعمر بف الخطاب

 ,في صحيحي

البخاري ومسمـ.

 -5جممة المطاعف التي وجيت لحديث فاطمة ,تجعمو غير صالح لبلستدالؿ بو.
 -6وجاىة ما تأوؿ بو أصحاب المذىب األوؿ حديث فاطمة ,عند فرض صحتو.

 -7اتفاؽ البائف مع الرجعية المستحقة لمنفقة والسكنى إجماعاً في عمة اإلنفاؽ ,وىي االحتباس لحؽ
الزوج ,فكمتاىما ممتنعة عف الزواج حتى تنقضي عدتيا؛ صيانة لنسمو ,فمـ التفريؽ؟!

 -8مصاب المطمقة بالبينونة أكثر جمبلً مف المطمقة الرجعية ,فكاف استحقاقيا لمنفقة والسكنى أولى؛
ألف في تأميف سكناىا واإلنفاؽ عمييا مواساة ليا ,وتخفيفاً لمصابيا.
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المطمب الثاني
نفقة المتوفى عنيا زوجيا
تنقطع الزوجية بموت الزوج ,وتعتد الزوجة وجوباً( ,)1فيؿ تستحؽ النفقة والسكنى في مدة العدة ,ال

سيما وقد زاؿ ممؾ زوجيا عف مالو ,وانتقؿ إلى ورثتو ,التي ىي منيـ؟
تحرير محل النزاع:
()2

اتفؽ جميور الفقياء مف الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة

عمى أف المعتدة مف وفاة ال نفقة ليا

إذا كانت حائبلً ,ألف النفقة مقابؿ التمكيف وقد فات بالموت ,واختمفوا فيما عدا ذلؾ في مسألتيف.

المسألة األولى :حكم نفقة المعتدة من وفاة إذا كانت حامالً.
اختمؼ الفقياء في حكـ ذلؾ ,عمى مذىبيف.
المذىب األول:
ذىب جميور الفقياء من الحنفية( ،)3والمالكية( ،)4والشافعية( ،)5والحنابمة في الرواية األصح

عندىم( ،)6إلى عدـ وجوب النفقة لمعتدة الوفاة الحامؿ.
المذىب الثاني:

ذىب الحنابمة في الرواية الثانية( ،)7إلى وجوب النفقة لمعتدة الوفاة إذا كانت حامبلً.
سبب الخالف:
ىؿ الفرقة بالموت كالفرقة بالطبلؽ ,فتجب النفقة لمحامؿ المفارقة مف موت كما تجب لمحامؿ المفارقة
مف طبلؽ؟ مف قاؿ بذلؾ أوجب ليا النفقة ,ومف لـ يقؿ بو ذىب إلى عدـ وجوبيا.
) (1أوجب اهلل تعالى عمى المتوفى عنيا زوجيا العدة ,مدة أربعة أشير وعشرة أياـ ,بدليؿ قولو تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ سورة البقرة :آية (.)234
) (2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)211/3النفراوي :الفواكو الدواني ( ,)63/2العمراني :البياف ( ,)238/11ابف
قدامة :المغني (.)234/8
) (3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)211/3الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)61/3
) (4انظر :المخمي :التبصرة ( ,)2283/5النفراوي :الفواكو الدواني (.)63/2
) (5انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)157/3العمراني :البياف (.)238/11

) (6انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)234/8المرداوي :اإلنصاؼ ( ,)369/9البيوتي :كشاؼ القناع (.)467/5
) (7انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)234/8المرداوي :اإلنصاؼ (.)369/9
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األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى عدم وجوب النفقة ليا من المعقول ،باآلتي:
 -1إف النفقة تجب مقابؿ التمكيف مف االستمتاع ,وقد زاؿ بالموت ,فمـ تجب(.)1

 -2تجب النفقة شيئاً فشيئاً مف ممؾ الزوج ,عمى حسب مرور الزماف ,وال ممؾ لو بعد الموت(.)2
 -3نفقة الحمؿ في الحياة مف باب النفقة عمى الولد ,والموت أسقط نفقة الولد عف األب(.)3

 -4الماؿ بعد الموت صار ممكاً لمورثة ,ونفقة الحمؿ ال تمزـ الورثة؛ ألنو وارث ونفقتو مف نصيبو(.)4
 -5إف احتباسيا ليس لحؽ الزوج ,بؿ لحؽ الشرع ,فالتربص عبادة منيا ,فبل تجب نفقتيا عميو(.)5
أدلة المذىب الثاني:
استدلوا عمى وجوب النفقة ليا من القياس ،بما يمي:
قاسوا الحامؿ المعتدة مف وفاة عمى الحامؿ المعتدة مف طبلؽ ,بجامع أف كمتييما مفارقة ,فكما

استحقت الحامؿ المطمقة النفقة ,وكذلؾ الحامؿ المعتدة مف وفاة(.)6

المناقشة:
لـ أعثر  -في حدود ما اطمعت عميو -في كتب الفقياء عمى مناقشات ألدلة أي مف المذىبيف.
إل أنو يمكن أن يناقش استدلل المذىب الثاني بالقياس ،بأنو ال يصح قياس الحامؿ المعتدة مف

وفاة عمى الحامؿ المعتدة مف طبلؽ؛ ألف األولى مات زوجيا وزاؿ ممكو عف مالو ,وال تمزـ الورثة نفقتيا
ألنيا وارثة ,أما الثانية فما زالت يد زوجيا قائمة عمى مالو ,فمزمتو النفقة.

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,مع أدلتيـ ,يظير لي رجحاف ما ذىب إليو الجميور-أصحاب

المذىب األوؿ -مف عدـ وجوب النفقة لمحامؿ المعتدة مف وفاة؛ وذلك لألسباب اآلتية:

) (1انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)157/3البيوتي :كشاؼ القناع (.)467/5
) (2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)211/3ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)217/4
) (3المخمي :التبصرة (.)2283/5

) (4انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)211/3ابف قدامة :المغني (.)234/8
) (5انظر :المرغيناني :اليداية ( ,)290/3ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)217/4
) (6انظر :ابف قدامة :المغني (.)234/8
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 -1وجاىة ما استدؿ بو المذىب األوؿ مف المعقوؿ.
 -2ضعؼ القياس الذي استدؿ بو المذىب الثاني ,وىو عمدة ما استندوا إليو.

 -3زواؿ ممؾ الزوج عف مالو بالموت ,وانتقالو إلى الورثة ,والمعتدة وحمميا وارثاف ,فينفقاف مف
نصيبيما.

 -4ال يمزـ الورثة اإلنفاؽ عمى زوجة المتوفى وحمميا ,وكبلىما وارثاف.

المسألة الثانية :حكم السكنى لممعتدة من وفاة.
اختمؼ الفقياء في وجوب السكنى لممعتدة مف وفاة ,عمى مذىبيف.
المذىب األول:
ذىب الحنفية( ،)1والمالكية إذا لم يكن لمزوج سكن( ،)2والشافعية في قول ( ،)3والحنابمة عمى

المذىب( ،)4إلى عدـ وجوب السكنى لممعتدة مف وفاة ,حائبلً كانت أو حامبلً.
المذىب الثاني:

ذىب المالكية( ،)5والشافعية في األظير( ،)6والحنابمة في رواية( ،)7إلى وجوب السكنى لممعتدة مف
وفاة ,حائبلً كانت أو حامبلً ,شريطة أف يكوف لمزوج سكف عند المالكية.
سبب الخالف:
 -1عدـ وجود نص يثبت وجوب السكنى لممعتدة مف وفاة ,أو عدميا.
 -2االختبلؼ في تأويؿ نصوص الكتاب التي أوجبت السكنى لممعتدات ,فمف قاؿ إنيا خاصة
بالمطمقات قاؿ بعدـ وجوب السكنى لغيرىف مف المعتدات مف وفاة ,ومف قاؿ إف حكميا يتعدى

إلى المعتدات مف وفاة أوجب ليف السكنى.

 -3االختبلؼ حوؿ نسخ السكنى ,في قولو تعالى :ﱡﭐﱛ ﱜﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ( ،)8فمف قاؿ إنيا منسوخة,
) (1انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)211/3المرغيناني :اليداية (.)290/3
) (2انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)156/4العدوي :حاشية العدوي (.)127/2
) (3انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)157/3األنصاري :أسنى المطالب (.)403/3
) (4انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)160/8المرداوي :اإلنصاؼ (. )369/9
) (5انظر :العدوي :حاشية العدوي ( ,)127/2عميش :منح الجميؿ (.)330/4

) (6انظر :الشربيني :مغني المحتاج ( ,)105/5الرممي :نياية المحتاج (.)154/7
) (7انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)160/8المرداوي :اإلنصاؼ (.)369/9
) (8سورة البقرة :آية (.)240
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ذىب إلى عدـ وجوبيا ,ومف قاؿ بعدـ النسخ ذىب إلى وجوبيا.
ام ُكثِي ِفي َب ْيتِ ِؾ  ,) 1( »...فمف قاؿ :إف حكمو خاص
 -4االختبلؼ في تأويؿ حديث الفريعةْ « :
بالفريعة ,قاؿ بعدـ وجوب السكنى لغيرىا ,ومف قاؿ :إف الحكـ عاـ لجميع المعتدات مف وفاة,
أوجب ليف السكنى.

 -5ىؿ فرقة الموت كالفرقة مف طبلؽ ,بحيث يجب لمزوجة السكنى في العدة؟ فمف أثبت ذلؾ قاؿ:
إف ليا السكنى ,ومف نفاه قاؿ :بعدـ السكنى ليا.

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى عدـ وجوب السكنى لممعتدة مف وفاة بالكتاب ,والسنة ,والقياس ,والمعقوؿ.
أولً -الكتاب
قاؿ تعالى :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ(.)2
وجو الدللة:
ذكر اهلل تعالى في اآلية وجوب العدة لممتوفى عنيا ,ولـ يذكر السكنى ,ولو كانت واجبة ليا

لذكرىا(.)3

ثانياً -السنة
َع ْن َعمِي

 ،أ َّ َّ
اء ْت»(.)4
َن تَ ْعتَ َّد ِفي َغ ْي ِر َب ْي ِت َيا إِ ْن َ
َم َر ا ْل ُمتََوفَّى َع ْن َيا َز ْو ُج َيا أ ْ
ش َ
َن الن ِب َّي « أ َ

وجو الدللة:
ذكر الحديث أف المتوفى عنيا زوجيا تعتد حيث شاءت ,فدؿ عمى عدـ وجوب السكنى ليا(.)5
ثالثاً -القياس
السكنى كالنفقة ,بجامع أنيما حؽ مالي ,يجب يوماً بيوـ ,فكما لـ تجب النفقة في عدة الوفاة وكذلؾ

السكنى(.)6

) (1جزء مف حديث طويؿ ,سيتـ ذكره وتخريجو عند عرض األدلة.
) (2سورة البقرة :آية (.)234
) (3انظر :العمراني :البياف (.)59/11

) (4أخرجو الدارقطني في سننو :كتاب النكاح ,باب المير ( ,)488/4ح( ,)3852وقاؿ :وىو ضعيؼ.
) (5انظر :المباركفوري :تحفة األحوذي (.)329/4
) (6الشيرازي :الميذب (.)157/3
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رابعاً -المعقول
 -1إف احتباسيا ليس لحؽ الزوج ,بؿ لحؽ الشرع ,فالتربص عبادة منيا (.)1
 -2تجب السكنى في ماؿ الزوج ,وال ماؿ لو بعد موتو(.)2

 -3بموت الزوج انتقؿ مالو إلى الورثة ,فمـ تستحؽ عمييـ السكنى ,كما لو كانت حائبلً(.)3

 -4لقد جعؿ اهلل تعالى لمزوجة ثُمف التركة أو ُربعيا ,والمسكف مف التركة ,فبل تستحقو زيادة عمى
نصيبيا(.)4
 -5ألنيا بائف مف زوجيا كالمطمقة ثبلثاً ,فبل سكنى ليا(.)5
أدلة المذىب الثاني:
استدلوا عمى وجوب السكنى لممعتدة مف وفاة بالكتاب ,والسنة ,والقياس ,والمعقوؿ.
أولً -الكتاب
 -1قال تعالى :ﱡﭐﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ(.)6
وجو الدللة:
ذكر اهلل تعالى في اآلية أحكاماً لممتوفى عنيا زوجيا ,منيا :أف ليا النفقة والوصية ,وأف عدتيا حوؿ,

وال تخرج مف منزليا ,فنسخت النفقة بآية الميراث ,ونسخت العدة فيما زاد عمى أربعة أشير وعشر ,بقولو
تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠ( ,)7وبقيت
السكنى واجبة ,عمى ظاىر قولو تعالى :ﱡﭐ ﱥ ﱦﱠ (.)8
 -2قال تعالى :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ(.)9

) (1انظر :المرغيناني :اليداية ( ,)290/3ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)217/4
) (2انظر :ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)217/4
) (3ابف قدامة :الكافي (.)208/3
) (4انظر :ابف قدامة :المغني (.)160/8
) (5انظر :المرجع السابؽ :الجزء والصفحة.
) (6سورة البقرة :آية (.)240
) (7سورة البقرة :آية (.)234
) (8انظر :العمراني :البياف ( ,)59/11ابف قدامة :المغني (.)160/8
) (9سورة الطبلؽ :آية (.)1
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وجو الدللة:
دلت اآلية عمى فرض السكنى لممطمقات ,ومنع إخراجيف مف بيوتيف ,والمعتدات مف وفاة كالمعتدات

مف طبلؽ؛ ألنيف في معناىف في العدة(.)1

 -3قال تعالى :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱠ(.)2
وجو الدللة:
تدؿ اآلية الكريمة عمى وجوب السكنى لجميع المعتدات مف فرقة ,والوفاة فرقة(.)3
ثانياً -السنة
ان ،أ ََّنيا جاء ْت رس َ ِ
ت َمالِ ِك ْب ِن ِس َن ٍ
َىمِ َيا ِفي َب ِني
َن تَْر ِج َع إِلَى أ ْ
سأَلُ ُو أ ْ
عن الفَُرْي َع َة ِب ْن َ
ول المَّو  تَ ْ
َ َ َ َ ُ
()4
ان ِبطَر ِ
َن َزوجيا َخرج ِفي طَمَ ِب أ ْ ٍ
ِ
ف القَ ُد ِ
وم( )5لَ ِحقَ ُي ْم فَقَتَمُوهُ ،قَالَ ْت:
ُخ ْد َرةََ ،وأ َّ ْ َ َ َ َ
َع ُبد لَ ُو أ ََبقُوا َ ،حتَّى إ َذا َك َ َ
ِ
َن أَر ِجع إِلَى أ ْ ِ
ت رس َ ِ
س َك ًنا َي ْمِم ُك ُو َوَل َنفَقَ ًة ،قَالَ ْت :فَقَا َل
ول المَّو  أ ْ ْ َ
َىمي ،فَِإ َّن َز ْو ِجي لَ ْم َيتُْر ْك لي َم ْ
سأَْل ُ َ ُ
فَ َ
ت ِفي الح ْجرِة ،أَو ِفي المس ِج ِدَ ،ن َ ِ
ِ
سو ُل المَّ ِو
ْتَ ،حتَّى إِ َذا ُك ْن ُ
ص َرف ُ
َ ْ
ُ َ ْ
اداني َر ُ
سو ُل المَّو َ « :ن َع ْم» ،قَالَ ْت :فَا ْن َ
َر ُ
ت عمَ ْي ِو ِ
الَ « :ك ْي َ ِ
شأ ِ
ْن
الق َّ
يت لَ ُو ،فَقَ َ
ت لَ ُو ِم ْن َ
ص َة الَِّتي َذ َك ْر ُ
َم َر ِبي فَ ُنوِد ُ
ف ُق ْمت؟» ،قَالَ ْت :فَ َرَد ْد ُ َ
 ،أ َْو أ َ
()6
ت ِف ِ
ِ
ِِ
الِ ِ « :
ش ًرا،
ش ُي ٍر َو َع ْ
يو أ َْرَب َع َة أَ ْ
َز ْو ِجي ،قَ َ
اعتَ َد ْد ُ
َجمَ ُو » ،قَالَ ْت :فَ ْ
اب أ َ
ام ُكثي في َب ْيتك َحتَّى َي ْبمُغَ الكتَ ُ
ْ
ضى ِب ِو(.)7
سأَلَ ِني َع ْن َذلِ َك ،فَأ ْ
ان ُعثْ َم ُ
قَالَ ْتَ :فمَ َّما َك َ
َخ َب ْرتُ ُو ،فَاتََّب َع ُو َوقَ َ
س َل إِلَ َّي ،فَ َ
ان أ َْر َ
وجو الدللة:
أمر النبي  فريعة أف تمكث في بيتيا حتى تنقضي عدتيا ,فدؿ ذلؾ عمى أف المتوفى عنيا زوجيا
تعتد في بيتيا الذي كانت تسكنو سواء كاف ليا أو لزوجيا ,وال تخرج منو إلى غيره ,حتى تنقضي
عدتيا(.)8

) (1انظر :النووي :المجموع تكممة المطيعي (.)171/18
) (2سورة الطبلؽ :آية (.)6

) (3انظر :األنصاري :فتح الوىاب (.)132/2
) (4أََبقُوا :أي ىربوا .المباركفوري :تحفة األحوذي (.)328/4
) (5طَ َرؼ القَ ُد ِ
وـ :موضع عمى ستة أمياؿ مف المدينة .المباركفوري :تحفة األحوذي (.)328/4

) (6الكتاب :العدة المكتوبة عمييا ,أي المفروضة ,وأجمو :أي مدتو ,والمعنى :حتى تنقضي العدة .المباركفوري :تحفة
األحوذي (.)328/4

) (7أخرجو الترمذي في سننو :أبواب الطبلؽ والمعاف ,باب ما جاء أيف تعتد المتوفى عنيا زوجيا؟( ,)500/3ح(,)1204
وقاؿ :ىذا حديث حسف صحيح.
) (8انظر :ابف عبد البر :االستذكار ( ,)214/6الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)296/2
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ثالثاً -القياس
المعتدة مف وفاة كالمعتدة مف طبلؽ ,بجامع أف كمتييما مفارقة مف نكاح صحيح ,فكما تجب السكنى

لمعتدة الطبلؽ ,وكذلؾ معتدة الوفاة(.)1
رابعاً -المعقول

تجب السكنى لصيانة ماء الزوج ,وحفظ نسمو ,وذلؾ بعد وفاتو كما في حياتو(.)2

المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول:
نوقش القائمون بعدم وجوب السكنى لممعتدة من وفاة ،باآلتي:
 نوقش استدالليـ ,بقولو تعالى :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱉ ﱊﱠ () 3؛ بأنو ال حجة ليـ فيو؛ ألنو تعالى ذكر السكنى في اآلية المنزلة
بعدىا( ,)4وىي قولو تعالى :ﱡﭐ . . .ﱥ ﱦﱠ(.)5
 يناقش استدلليم من السنة ,بأف الحديث ضعيؼ؛ فبل ينيض االحتجاج بو(.)6
 نوقش قياسيم السكنى عمى النفقة ،بأنو قياس مع الفارق؛ ول يصح؛ لسببين(:)7
أحدىما :أف النفقة وجبت لسمطتو عمييا وقد انقطعت بالموت ,أما السكنى فوجبت لصيانة مائو وحفظ
نسمو ,وىي بعد الوفاة كالحياة.
والثاني :أف النفقة حؽ لممعتدة فتسقط بالوفاة إلى الميراث ,بينما السكنى حؽ هلل تعالى ,فمـ تسقط.
مناقشة أدلة المذىب الثاني:
نوقش القائمون بوجوب السكنى لممعتدة من وفاة ،باآلتي:

) (1الشيرازي :الميذب ( ,)157/3انظر :األنصاري :أسنى المطالب ( ,)403/3ابف قدامة :المغني (.)160/8
) (2انظر :الشربيني :مغني المحتاج ( ,)105/5الرممي :نياية المحتاج (.)154/7
) (3سورة البقرة :آية (.)234
) (4العمراني :البياف (.)60/11
) (5سورة البقرة :آية (.)240

) (6انظر حكـ الدارقطني عمى الحديث (ص 142الحاشية) مف ىذا البحث.
) (7انظر :الشربيني :مغني المحتاج ( ,)105/5الرممي :نياية المحتاج (.)154/7
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 ناقش المخالفوف االستدالؿ باآلية :ﱡﭐﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ ،بأنيا منسوخة(.)1
ويجاب عنو :بأف أصحاب المذىب الثاني بينوا في استدالليـ مف اآلية مواضع النسخ فييا ,وبقي حكـ

وجوب السكنى قائماً لـ ُينسخ(.)2

 نوقش استدلليم بحديث الفريعة ،من وجيين(:)3

أحدىما :أف أمر النبي  ليا بالسكنى ,كاف قضية في عيف(.)4
ويجاب عنو :بأنو لـ يرد في الحديث ما يدؿ عمى الخصوصية ,فيعـ الحكـ عمى كؿ مف كانت معتدة
مف وفاة ,كالفريعة.
والثاني :يحتمؿ أف النبي  عمـ أف الوارث يأذف في ذلؾ ,أو يكوف األمر بوجوب السكنى مقيداً

باإلمكاف ,واذف الوارث مف جممة ما يحصؿ اإلمكاف بو ,فبطؿ االستدالؿ بالحديث عمى وجوب السكنى
ليا.

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,مع أدلتيـ ,يظير لي أف الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب

المذىب الثاني ,مف وجوب السكنى لممعتدة مف وفاة؛ وذلك لألسباب اآلتية:

 -1داللة ظاىر الكتاب عمى حؽ المعتدة في السكنى ,سواء أكانت معتدة مف طبلؽ أـ وفاة.
 -2ثبوت السكنى لممعتدة مف وفاة بالسنة الصحيحة ,حيث أمر النبي



الفريعة أف تمكث في بيتيا

حتى تنقضي عدتيا.

 -3صيانة ماء الزوج وحفظ نسمو في العدة ,ال يتحقؽ إال بإيجاب السكنى لممتوفى عنيا.
 -4إف السكنى حؽ هلل تعالى فبل تسقط ,بخبلؼ النفقة.

 -5باتفاؽ تسقط النفقة عف المعتدة مف وفاة إذا كانت حائبلً ,فإف سقطت السكنى أيضاً وال ماؿ ليا,
فأيف تعتد؟!

 -6إخراج المعتدة مف وفاة مف بيت زوجيا يمحؽ الضرر واألذى بيا ,ال سيما بعد فجيعتيا بموتو.
 -7ما أحوج الزوجة إلى البقاء في بيت زوجيا بعد وفاتو؛ لمتخفيؼ مف مصابيا بفقده.
) (1انظر :ابف قدامة :المغني (.)160/8
) (2انظر :وجو الداللة مف اآلية (ص )142مف ىذا البحث.
) (3انظر :ابف قدامة :المغني (.)160/8

) (4قضية العيف :أي واقعة حدثت لشخص بعينو ,حكـ فييا رسوؿ اهلل  ,وال تصمح دليبلً لمعموـ؛ ألف القاعدة الفقيية

تقوؿ :وقائع األعياف إذا تطرؽ إلييا االحتماؿ كساىا ثوب اإلجماؿ فسقط بيا االستدالؿ ,انظر :الغزالي :المستصفى

(ص ,)239السبكي :األشباه والنظائر (.)143/2
146

المطمب الثالث
()1

نفقة المرتدة

اتفؽ الفقياء مف الحنفية والمالكية والشافعية والحنابمة عمى أنو إذا ارتد أحد الزوجيف فُِّرؽ بينيما(,)2
فإذا وقعت الفرقة بردة الزوجة فيؿ يسقط حقيا في نفقة العدة؟ لقد تعرض الفقياء ليذه المسألة ,وكاف
التفصيؿ عمى النحو التالي:

 اتفق فقياء المذاىب األربعة عمى سقوط نفقة الزوجة بردتيا عن اإلسالم ( ،)3مستدلين باآلتي:
 -1القياس عمى الناشز :بجامع منع االستمتاع بسبب مف جيتيا ,فكما تسقط نفقة الناشز,
فكذلؾ المرتدة(.)4

 -2من المعقول :إف الفرقة وقعت بفعميا ,فيي عاصية ,ال نفقة ليا(.)5
 وقد نص فقياء الحنفية( ,)6عمى أف الساقط ىو النفقة دوف السكنى ,فتجب لممرتدة السكنى؛ ألف
فييا حؽ اهلل تعالى ,فبل يحتمؿ السقوط ,وبرروا سقوط النفقة؛ بأنو حؽ ليا تجازى بسقوطو بمعصيتيا ,أما
القرار في بيت الزوج فيو حؽ لمشرع ,فبل يسقط بمعصيتيا.

 أما المالكية فاستثنوا مف ذلؾ حاؿ كونيا حامبلً ,فقالوا :إف ليا النفقة والسكنى؛ ألف الولد يمحؽ

بأبيو ,فمزمتو نفقتو(.)7

ىذا ولـ أقؼ عمى حكـ سكناىا ,أو نفقتيا حاؿ الحمؿ ,عند باقي المذاىب األخرى.

) (1الردة :ىي قطع اإلسبلـ بنية أو قوؿ كفر أو فعؿ سواء قالو استيزاء أو عناداً أو اعتقاداً .النووي :منياج الطالبيف
(ص.)293

) (2انظر :المرغيناني :اليداية ( ,)215/1ابف جزي :القوانيف الفقيية (ص ,)132الشيرازي :الميذب ( ,)460/2ابف
قدامة :المغني (.)173,174/7

) (3انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)205/5ابف عابديف :رد المحتار ( ,)575/3مالؾ :المدونة ( ,)55/2المواؽ :التاج
واإلكميؿ ( ,)514/5الشيرازي :الميذب ( ,)150/3الشربيني :مغني المحتاج ( ,)338/4ابف قدامة :المغني (.)174/7
) (4انظر :البابرتي :العناية ( ,)408/4العمراني :البياف ( ,)200/11الرممي :نياية المحتاج (.)308/6
) (5انظر :السرخسي :المبسوط (.)205/5

) (6انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)17/4البابرتي :العناية ( ,)408/4ابف اليماـ :فتح القدير( ,)408/4ابف عابديف:
رد المحتار (.)174/3
) (7انظر :مالؾ :المدونة ( ,)55/2المخمي :التبصرة ( ,)2281/5المواؽ :التاج واإلكميؿ (.)514/5
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الفصل الثالث
مدقطات الحضانظ والرضاع والقدم

وػوه ثالثة مباحث:
ادلبحث األول :حق احلضانة ومسقطاته.
ادلبحث الثاني :حق الرضاع وحكم التنازل عنه.
ادلبحث الثالث :حق القسم ومسقطاته.
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المبحث األول
حق الحضانظ ومدقطاته

وفقه ثالثة مطالب:

ادلطؾب األول :تعروف احلضانة لغة واصطالحاً.
ادلطؾب الٌاني :مسؼطات حضانة األم.
ادلطؾب الٌالث :اخلؾع عؾى إسؼاط احلضانة.
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المطمب األول
تعريف الحضانة لغة واصطالحاً
الحضانة لغة:
ض ِف ,وىو الضـ ,و ِ
وف ِ
ضداف َو َما
اإل ْبط إِلى ال َكشحَ ,وِق َ
الح ْ
الح ْ
الع ُ
اسـ مف َ
ض ُفَ :ما ُد ُ
يؿُ :ى َو الص ْد ُر و َ
ض ِف َكما تَ ْحتَ ِ
االحتِضاف ,وىو احتما ُؿ الشيء وجعمُو ِفي ِ
ض ُف الم أرَةُ
الح ْ
ضافَ ,و ِم ْنوُ ْ
َح ٌ
َب ْي َنيُ َماَ ,واْل َج ْمعُ أ ْ
َ
َ
ُ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولَ َدىا فَتَ ْحتَ ِممُو ِفي أَحد ِشق ْيياِ ,
ِ
وـ َعمَ ْي ِو ِفي تَْربَِيتِ ِو,
وح ْ
َ َ
ُ
ضنا الش ْيءَ :جان َباهَُ ,و َحاض َنةُ الصب ِّي :التي تَقُ ُ
احتَضف الشيء :ضمو إلى َن ِ
ضنِ ِو(.)1
فسو و َج َعمَوُ ِفي ِح ْ
َو ْ َ َ
َْ
طييا
نخمص مف التعريؼ المغوي لمحضانة إلى أنيا لـ تخرج عف معنى الضـ ,وىي كممة تحمؿ في ّ
معنى الحفظ والرعاية واالىتماـ.

الحضانة اصطالحاً:
عرؼ الفقياء الحضانة تعريفات عدة ,سأورد بعضيا فيما يمي:
 تعريف الحنفية" :تربية الولد لمف لو حؽ الحضانة"(.)2 تعريف المالكية" :حفظ الولد ,والقياـ بمصالحو"(.)3 تعريف الشافعية " :القياـ بحفظ مف ال يميز وال يستقؿ بأمره ,وتربيتو بما يصمحو ,ووقايتو عمايؤذيو "(.)4
ٍ
صغير ومعتوٍه وىو المختؿ العقؿ ومجنوف عما يضرىـ وتربيتيـ بعمؿ
 تعريف الحنابمة" :حفظمصالحيـ"(.)5
ٍ
معاف
المبلحظ مف التعريفات االصطبلحية السابقة لمحضانة ,أنيا لـ تبتعد عما حممتو الكممة مف
لغوية ,وجاءت جميعيا متقاربة ,فمـ تخرج عف معنى الحفظ واإلصبلح والرعاية ,واف أُخذ عمى تعريؼ
الحنفية والمالكية عدـ الشمولية ,حيث قصروه عمى حضانة الولد ,ولـ يشمؿ التعريؼ غيره مما ال يستقؿ

بنفسو ,كالمجنوف والمعتوه وغيرىما ,فقد يبمغ الصغير مجنوناً ,أو معتوىاً فيكوف بحاجة إلى مف يرعاه ,وال

ُيعقؿ أف تسقط حضانتو لمجرد بموغو ,واف كاف موضوع المبحث يتعمؽ بحضانة الصغير ال غيره.

) (1انظر :األزىري :تيذيب المغة ( ,)123/4الرازي :مختصر الصحاح (ص ,)75ابف منظور :لساف العرب (.)122/13
) (2ابف عابديف :رد المحتار ( ,)555/3انظر أيضاً :ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)179/4

) (3الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)526/2انظر أيضاً :الحطاب :مواىب الجميؿ (.)214/4

) (4النووي :روضة الطالبيف ( ,)98/9انظر أيضاً :الرممي :نياية المحتاج ( ,)225/7الدميري :النجـ الوىاج (.)357/5
) (5البيوتي :شرح منتيى اإلرادات ( ,)248/3انظر أيضاً :المرداوي :اإلنصاؼ (.)416/9
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ومن تعريفات المعاصرين لمحضانة:
تعريف الشيخ محمد أبو زىرة ،بأنيا" :تربية الولد في المدة التي ال يستغني فييا عف النساء ,ممف ليا

الحؽ في تربيتو شرعاً"(.)1
التعريف المختار:

بعد عرض بعض تعريفات الفقياء لمفيوـ الحضانة ,وبياف مدى التقارب بينيا وبيف تعريفات أىؿ

المغة؛ أرى أف أختار منيا تعريؼ الشافعية؛ ألنو أجمعُ مف غيره ,حيث دؿ عمى أف الحضانة ىي الحفظ
والتربية واإلصبلح والوقاية ,لكؿ مف ال يستقؿ بأمر نفسو.
شرح التعريف:
(القيام) :القياـ بالشيء ,أي :تولِّي أمره.
(بحفظ) :لفظ يشمؿ معاني الصوف والرعاية والحماية والحراسة(.)2
(من ل يميز) :أي مف ىو دوف البموغ ,وال يفرؽ بيف الضار والنافع( ,)3وىو قيد خرج بو البالغ الراشد.
(ول يستقل بأمره) :أي ال ينفرد بتدبير أمور نفسو( ,)4وىو قيد خرج بو العاقؿ القادر عمى تدبير
أموره.
(وتربيتو) :تنشئتو شيئاً فشيئاً إلى حد التماـ(.)5
(بما يصمحو) :أي بما يزكي نفسو ,ويييئو جسمياً ,وعقمياً ,واجتماعياً ,كتأميف ما يحتاج إليو مف مأكؿ
ومشرب وممبس ونظافة ,وغير ذلؾ مما ال يصمح البدف وال النفس إال بو.

(ووقايتو) :حمايتو ,وحراستو.
(عما يؤذيو) :عما يسبب لو الضرر ,واألذى.

) (1أبو زىرة :األحواؿ الشخصية (ص.)406
) (2انظر :أحمد مختار :معجـ المغة العربية المعاصرة (.)522/1
) (3انظر :قمعجي و قنيبي :معجـ لغة الفقياء (ص.)274

) (4انظر :مجمع المغة العربية :المعجـ الوسيط (.)756/2
) (5انظر :المناوي :التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ (ص.)95
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المطمب الثاني
مسقطات حضانة الزوجة
ذكرت آنفاً أف جوىر الحضانة ىو القياـ عمى المحضوف بما يزكي نفسو ويبني جسمو وينمي عقمو

ويييئو لمحياة ,حتى يستقؿ بنفسو ويستغني عف غيره ,وال يتحقؽ ذلؾ لمطفؿ إال في أحضاف والديو ,فإف

افترقا فاألـ أحؽ مف األب في حضانة طفميا ما لـ تتزوج( ,)1وىذا ىو المقصود بقولنا حؽ الزوجة في
الحضانة؛ ألنيا األشفؽ عمى الصغير ,واألقدر عمى معرفة احتياجاتو ,ولقد ثبت تقديـ حقيا بالسنة النبوية

الشريفة ,واإلجماع.
أولً -من السنة
ول المَّ ِو ،إِ َّن ْاب ِني َى َذا َك َ ِ
اء،
 ،أ َّ
عن َع ْب ِد المَّ ِو ْب ِن َع ْم ٍرو
س َ
ان َب ْطني لَ ُو ِو َع ً
ام َأرَةً قَالَ ْتَ :يا َر ُ
َن ْ
()2
ِ
ِ
ِ
ِ
َحق
اء َ ،وِا َّن أ ََباهُ َ
َن َي ْنتَ ِز َع ُو ِمني ،فَقَ َ
اد أ ْ
طمَّقَ ِنيَ ،وأ ََر َ
ال لَ َيا « :أَ ْنت أ َ
اءَ ،وح ْج ِري لَ ُو ح َو ً
َوثَ ْد ِيي لَ ُو سقَ ً
ِب ِو َما لَ ْم تَ ْن ِك ِحي»(.)3
وجو الدللة:
الحديث دليؿ عمى أف األـ أحؽ بحضانة ولدىا إذا أراد األب انتزاعو منيا ,وقد ذكرت ىذه المرأة

صفات اختصت بيا تقتضي استحقاقيا وأولويتيا بحضانة ولدىا ,وأقرىا  عمى ذلؾ وحكـ ليا(.)4
ثانياً -اإلجماع
أجمع أىؿ العمـ عمى أف الزوجيف إذا افترقا وليما ولد طفؿ ,أف األـ أحؽ بو ما لـ تنكح(.)5

إل أن حضانة األم لطفميا ،قد تسقط إذا اعترضيا أحد مسقطات الحضانة ،وسأعرض فيما يمي

مسقطات حضانة األم لطفميا.

) (1انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)207/5المرغيناني :اليداية ( ,)283/2القاضي عبد الوىاب :المعونة (ص ,)940ابف
رشد :بداية المجتيد (,)79/3العمراني :البياف ( ,)282/11الشربيني :مغني المحتاج ( ,)191/5ابف قدامة :المغني
( ,)238/5المقدسي :العدة (ص.)477
) (2الحواء :اسـ لممكاف الذي يحوي الشيء .الخطابي :معالـ السنف (.)282/3
) (3أخرجو أبو داود في سننو :أوؿ كتاب الطبلؽ ,باب مف أحؽ بالولد ( ,)588/3ح( ,)2276وقاؿ األرنؤوط :إسناده
حسف ,وقاؿ الحاكـ :صحيح اإلسناد ,ووافقو الذىبي في التمخيص ,انظر :الحاكـ :المستدرؾ ( ,)225/2ح(.)2830

) (4الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)330/2
) (5انظر :ابف المنذر :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ( ,)171/5ابف القطاف :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع (.)59/2
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مسقطات حضانة األم:
أولً :زوال األىمية

()1

بعارض ،كجنون ونحوه.

اتفؽ الفقياء عمى أف مف شروط الحاضف العقؿ؛ وعميو تسقط حضانة األـ بخروجيا عف األىمية
بجنوف أو عتو أو نحوىما؛ ألف الحضانة والية ,وليست ىي مف أىميا ,وألنو ال يتأتى منيا الحفظ وال

التعيد ,بؿ تصبح ىي بحاجة إلى مف يحضنيا(.)2

ثانياً :اإلصابة بمرض خطير ٍ
معد.
خطير ٍ
ٍ
معد ,كالجذاـ(ُ )3يخشى عمى المحضوف منو( ,)4وضابط
تسقط حضانة مف أصيبت بمرض
المرض المسقط لمحضانة أف يكوف معدياً أو منف اًر ,بحيث يمحؽ بالمحضوف ضر اًر مادياً أو معنوياً ,أو
يكوف غير قابؿ لمشفاء في مدة يسيرة(.)5

ثالثاً :ثبوت الفسوق.
اتفؽ الفقياء عمى أنو ال حضانة لفاس ٍ
ٍ
مشتير بالسكر والزنا؛ ألنو غير مأموف ,وال موثوؽ بو في
ؽ

أداء الواجب مف الحضانة ,فيسقط حقيا في الحضانة بفسوقيا ,والمقصود بالفسؽ كما قاؿ الحنفية :الذي
يمزـ منو ضياع المحضوف ,وال يشترط ثبوت العدالة وانما يكفي مستورىا(.)6

رابعاً :العجز عن القيام بواجبات المحضون.
ال خبلؼ بيف فقياء المذاىب األربعة في سقوط حضانة العاجزة عف القياـ بأداء واجبات الحضانة,

لكبر سنيا ,أو لعاىة أصابتيا كالعمى أو الخرس أو الصمـ ,أو مف كاف خروجيا لمعمؿ يشغميا عف القياـ
بشؤوف طفميا ,أما إف أمكنيا حفظ المحضوف ورعايتو فبل تسقط حضانتيا(.)7

) (1ويقصد باألىمية ىنا أىمية األداء ,وىي :صبلحية المكمؼ ألف تعتبر شرعاً أقوالو وأفعالو ,وأساسيا البموغ مع العقؿ,
انظر :التفتازاني :شرح التمويح عمى التوضيح ( ,)321/2خبلؼ :عمـ أصوؿ الفقو (ص.)136

) (2انظر :ابف عابديف :رد المحتار( ,)555/3الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)528/2الشربيني :مغني المحتاج (,)195/5
البيوتي :كشاؼ القناع (.)498/5
) (3الجذاـ :مرض ٍ
معد يسبب تآكؿ األعضاء وسقوطيا .ابف القيـ :الطب النبوي (ص.)110

) (4الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)528/2الشربيني :مغني المحتاج ( ,)197/5البيوتي :كشاؼ القناع (.)499/5
) (5انظر :زيداف :المفصؿ في أحكاـ المرأة (.)42/10
) (6انظر :ابف عابديف :رد المحتار ( ,)557/3الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)528/2الرممي :نياية المحتاج (,)229/7
ابف قدامة :المغني (.)237/8

) (7انظر :ابف عابديف :رد المحتار( ,)556/3الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)528/2الشربيني :مغني المحتاج (,)197/5
البيوتي :كشاؼ القناع (.)499/5
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خامساً :الردة عن اإلسالم(.)1
ال حضانة لكافر أصبلً عند الشافعية

( )2

والحنابمة()3؛ إذ ال والية لكافر عمى مسمـ ,وعند الحنفية

تسقط حضانة مف ارتدت عف اإلسبلـ؛ ألنيا تحبس ,وتضرب فبل تتفرغ لمحضانة ,أما المالكية

() 5

يذكروه مسقطاً.

()4

فمـ

وأ ِّ
ُرجح اعتباره ُمسقطاً ,مخافة نشوء الطفؿ في بيئة تُنفِّر مف اإلسبلـ ,وتُشجع عمى اعتقاد ديف غيره,
وال شؾ أف العيش مع المرتدة مظنة ذلؾ.

سادساً :المتناع عن إرضاع الطفل.
صرح الشافعية في األصح عندىـ( ,)6بأنو إذا كاف لؤلـ لبف وامتنعت عف إرضاع طفميا المحتاج إلى

الرضاع ,تسقط حضانتيا لو ,ولعميـ بنوا حكميـ عمى ما يسببو فعميا مف اإلضرار بالرضيع.

إال أنني ال أراه سبباً مسقطاً لحضانتيا في ظؿ سيولة توفر األلباف الصناعية ,وكثرة استخداميا كبديؿ

عف لبف األـ ,فإف امتنعت عف إرضاعو مستخدمة بديبلً عف لبنيا بما ال يضر مصمحة الرضيع ال تسقط

حضانتيا لو.

سابعاً :العيش في مكان غير آمن.
صرح المالكية دوف غيرىـ بسقوط حضانة ذي المكاف المخوؼ الذي يكثر فيو المفسدوف ,ما لـ ينتقؿ

لمأموف ,وذلؾ إذا بمغ المحضوف سناً ,يخاؼ عميو فيو مف الفساد( ,)7وال شؾ أف الحؽ معيـ في ذلؾ.

ثامناً :المتناع عن الحضانة أو التنازل عنيا.
اتفؽ الفقياء()8عمى أف لؤلـ االمتناع عف الحضانة ,أو التنازؿ عنيا؛ الحتماؿ عجزىا ,فإنيا ال تصبر
) (1مسألة حضانة الكافر لممسمـ موضع خبلؼ بيف الفقياء وال يتسع المقاـ لعرضيا ,والحنفية والمالكية عمى جوازىا ,إال
أف الحنفية استثنوا مف الجواز المرتد فبل حضانة لو ,انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)210/5ابف عابديف :رد المحتار
( ,)556/3المواؽ :التاج واإلكميؿ ( ,)598/5الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)529/2
) (2انظر :الشربيني :مغني المحتاج ( ,)195/5الرممي :نياية المحتاج (.)229/7
) (3انظر :البيوتي :كشاؼ القناع (.)498/5

) (4انظر :ابف عابديف :رد المحتار (.)556/3
) (5انظر :الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)529/2
) (6انظر :الشربيني :مغني المحتاج ( ,)197/5الرممي :نياية المحتاج (.)230/7
) (7انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)211/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)528/2

) (8انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)47/3ابف نجيـ :النير الفائؽ ( ,)499/2ابف رشد (الجد) :مسائؿ أبي الوليد ابف
رشد ( ,)1146/2عميش :فتح العمي المالؾ ( ,)325/1انظر :الدميري :النجـ الوىاج ( ,)292/8الييتمي (,)359/8
قميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة ( ,)91/4البيوتي :كشاؼ القناع ( ,)496/5البعمي :كشؼ المخدرات (.)696/2
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()1

عف طفميا إال لعجز ,فإف فعمت سقطت حضانتيا ,وال تجبر عمييا؛ ألف مف ترؾ حقو

لـ يجبر عمى

استيفائو ,ووضعوا لعدـ إجبارىا شروطاً ,ىي عمى النحو التالي:
 اشترط الحنفية :أف يكوف لمولد ذو رحـ محرـ غير األـ ,يتولى شؤونو عند امتناعيا ,فإف لـ يوجد
تجبر عمى حضانتو؛ لئبل يفوت حقو ,إذ األجنبية ال شفقة ليا عميو(.)2
 اشترط المالكية :أف تكوف معذورة في فعميا ,وأف يقبؿ الولد غيرىا(.)3
 اشترط الشافعية :أال تمزميا نفقة المحضوف ,فإف لزمتيا أجبرت عمى حضانتو(.)4
 اشترط الحنابمة :أف تتعيف عمييا واجباً ,لحفظو مف اليبلؾ(.)5

تاسعاً :الزواج من أجنبي.
باتفاؽ الفقياء( )6تسقط حضانة مف تزوجت مف أجنبي عف المحضوف غير َم ْح َرـ لو مف الرحـ(,)7
() 8
ِ
َحؽ بِ ِو َما لَ ْـ تَْن ِك ِحي»  ,والشتغاليا بحقوؽ الزوج عف الطفؿ ,فإذا كاف الزوج محرماً
لحديث« :أ َْنت أ َ
لممحضوف ال تسقط حضانتيا؛ ألف القرابة باعثة عمى الشفقة ,فبل يمحقو األذى والجفاء مف جيتو( ,)9كما
ال تسقط عند الجميور عدا الحنفية إذا تزوجت قريباً لو مف النسب(.)10

إل أن الفقياء اختمفوا في الوقت الذي تسقط فيو الحضانة ،عمى مذىبين:

) (1اختمؼ الفقياء في الحضانة ,ىؿ ىي حؽ لمحاضف أو المحضوف ,ورجح الزحيمي أنيا حؽ ليما معاً ,انظر تفصيؿ
المسألة في :الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو ( ,)7297/10زيداف :المفصؿ في أحكاـ المرأة ( )9/10وما بعدىا.

) (2انظر :البابرتي :العناية (.)368/4

) (3انظر :الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)532/2
) (4انظر :الييتمي ( ,)359/8قميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة (.)91/4
) (5انظر :ابف قدامة :المغني (.)237/8

) (6انظر :ابف عابديف :رد المحتار ( ,)565/3الشربيني :مغني المحتاج ( ,)196/5الخرشي :شرح مختصر خميؿ
( ,)213/4البيوتي :كشاؼ القناع (.)499/5
وضبط المحرـ بكونو مف الرحـ؛ ألنيـ
الم ْح َرـ :القريب الذي ال يحؿ نكاحو ,الفيومي :المصباح المنير (ُ .)131/1
)َ (7
اعتبروا المحرـ مف الرضاع كاألجنبي.
) (8سبؽ تخريجو (ص.)151

) (9انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)210/5الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)42/4البيوتي :كشاؼ القناع ()499/5
) (10انظر :ابف عابديف :رد المحتار ( ,)565/3الشربيني :مغني المحتاج ( ,)196/5الخرشي :شرح مختصر خميؿ
( ,)213/4البيوتي :كشاؼ القناع (.)499/5
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المذىب األول:
ذىب الجميور من الحنفية( ،)1والشافعية( ،)2والحنابمة

()3

إلى سقوط حؽ الحضانة بزواج الحاضنة

مف حيف العقد.
المذىب الثاني:
()4

ذىب المالكية

إلى سقوطو بعد الدخوؿ.

سبب الخالف:
عدـ وجود نص يثبت وقت سقوط حؽ الحضانة لمف تزوجت مف أجنبي.

األدلة:
دليل المذىب األول ،من المعقول:
 -1ألف النكاح قد ُو ِجد قبؿ الدخوؿ ,بالعقد(.)5
 -2بالعقد يممؾ الزوج منافعيا ,ويستحؽ منعيا مف حضانتو ,فيزوؿ حقيا ,كما لو دخؿ بيا(.)6
دليل المذىب الثاني ،من المعقول:
إف اشتغاليا بالزوج عف الطفؿ ال يحصؿ إال بعد الدخوؿ ,أما قبمو فبل اشتغاؿ عنو(.)7

المناقشة:
مناقشة المذىب األول:
إف الفقياء قد نصوا عمى عمة سقوط النفقة وىي انشغاؿ الزوجة بالزوج وحقوقو ,وىذا األمر ال يتحقؽ
إال بعد الدخوؿ الحقيقي ,الذي يوجب المير كامبلً ,أما قبؿ ذلؾ فبل انشغاؿ عف حضانة الطفؿ.
مناقشة المذىب الثاني:
إف الزوجة بمجرد إتماـ عقد النكاح قد أصبحت زوجةً لذلؾ لؤلجنبي ,وأصبحت ُمطالََبةً بأداء حقوؽ
الزوجية لزوجيا ,فيي محبوسة لحؽ زوجيا بيذا العقد ,ألـ َتر قولو " ما لـ تنكحي" فعمؽ بقاء الحضانة
بعدـ الزواج.

) (1انظر :ابف عابديف :رد المحتار (.)565/3
) (2انظر :الشربيني :مغني المحتاج (.)196/5
) (3انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)244/8البيوتي :كشاؼ القناع (.)499/5
) (4انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)213/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)529/2
) (5ابف قدامة :المغني ( ,)244/8البيوتي :كشاؼ القناع (.)499/5
) (6المرجعاف السابقاف :الجزء والصفحة.
) (7انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)213/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)529/2
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الراجح:
بعد عرض المذاىب في المسألة وما استدلوا بو مف المعقوؿ يظير لي رجحاف مذىب الجميور عدا
المالكية؛ لثبوت سمطة الزوج عمييا مف وقت العقد ,فبل يخمو الحاؿ مف اشتغاليا بو عمى حساب رعاية
طفميا واالىتماـ بو.

 وقد استثنى المالكية من سقوط حضانة من تزوجت من أجنبي حالت عدة ،ل تسقط فييا
حضانتيا ،وىي(:)1

 -1أف يعمـ مف انتقمت لو الحضانة بدخوؿ الزوج ,وسقوط حقيا ,ويسكت.
 -2أال يقبؿ المحضوف غير أمو.

 -3إذا كاف المحضوف رضيعاً ,وأبت المرضع أف ترضعو عند مف انتقمت الحضانة ليا.

 -4عدـ وجود حاضف غير األـ ,أو ُوجد لكنو غير مأموف ,أو عاجز عف القياـ بشؤوف المحضوف.
 -5أال تكوف ىي وصية عمى المحضوف في رواية ,وفي الرواية األخرى ال يشترط ذلؾ.

 كما اختار ابن القيم من الحنابمة عدم السقوط إذا رضي الزوج بالحضانة وآثر كوف الطفؿ عنده
في حجره؛ بناء عمى أف سقوطيا كاف مراعاة لحقو ,وقد أسقطو برضاه(.)2

عاش ارً :السفر
ال خبلؼ بيف الفقياء في أف مكاف حضانة األـ ىو البمد الذي تقيـ فيو الحاضنة مع زوجيا ,سواء

أكانت الزوجية قائمة أـ كانت في عدة مف طبلؽ( ,)3لكف إذا سافرت األـ الحاضنة مف ىذا البمد إلى
غيره ,فيؿ تسقط حضانتيا؟ وىؿ تسقط حضانتيا بسفر األب؟
اختمف الفقياء في شروط السفر المسقط لحضانتيا ،كما اختمفوا في كون سفر األب بالولد مسقطاً

لحضانتيا أو ل ،والتفصيل كاآلتي:

أولً :مذاىب الفقياء في شروط السفر المسقط لحضانة األم.
 مذىب الحنفية( :)4ذىبوا إلى أنو ال يجوز لؤلـ الحاضنة التي في زوجية األب أو في عدتو السفر

إلى غير مكاف الحضانة ,واف فعمت تسقط حضانتيا سواء كاف معيا المحضوف أو لـ يكف ,أما إذا
انقضت عدتيا فيجوز ليا السفر بالمحضوف إلى بمد آخر ,إذا كانت البمد المسافرة إليو قريباً بحيث يقدر
) (1انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)214/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)530/2
) (2انظر :ابف القيـ :زاد المعاد ( ,)432/5المرداوي :اإلنصاؼ (.)424/9

)  (3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)44/4الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)215/4الشربيني :مغني المحتاج
( ,)201/5البيوتي :كشاؼ القناع (.)500/5
) (4انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)44/4ابف عابديف :رد المحتار (.)570/3
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األب أف يزور ولده ويعود إلى منزلو قبؿ الميؿ؛ ألنو ال يمحؽ بو ضرر بالسفر إليو ,أما إذا كاف البمد
بعيداً ,فيشترط لجواز السفر ما يمي:
 -1أف يكوف سفرىا إلى البمد الذي وقع نكاحيا فيو.

 -2أف يكوف البمد الذي سافرت إليو وطنيا األصمي؛ لوجود دليؿ رضاه وىو التزوج بيا فيو؛ ألف
الظاىر أف يقيـ معيا في بمدىا ,والولد مف ثمرات النكاح فكاف راضياً بحضانة الولد في ذلؾ
البمد ,إال أف يكوف البمد بمد حرب ,وزوجيا مسمماً ,فبل يجوز سفرىا؛ خوفاً مف أف يتخمؽ الصبي

بأخبلؽ الكفرة.

 مذىب المالكية( ،)1والشافعية( ،)2والحنابمة( :)3فرقت المذاىب الثبلثة بيف السفر لمسكنى واالستقرار,
وبيف السفر لمتجارة أو الزيارة أو الحج ,واتفقت جميعيا عمى سقوط حضانة األـ بسفرىا لمسكنى

واالستقرار ,واختمفت فيما لو كاف سفرىا لمتجارة أو الزيارة أو الحج:
 -قال المالكية :ال تسقط حضانتيا بسفرىا لمتجارة والزيارة.

 وقال الشافعية والحنابمة :تسقط حضانتيا بسفرىا لمتجارة والحج؛ ألف المقيـ أولى بالحضانة؛ لما فيالسفر مف الضرر والخطر ,واشترط الشافعية لسقوطيا أف يكوف المحضوف ممي اًز ,وأال يكوف األب مساف اًر

لنفس الغرض ,فإف كاف كذلؾ فاألـ أحؽ بو عمى المختار.

كما واختمفت المذاىب الثبلثة في تحديد مسافة السفر ,فحددىا المالكية بستة ُب ْرد

() 4

عمى األرجح,

وبريديف في قوؿ ,وحددىا الحنابمة والشافعية في قوؿ بمسافة القصر ,وفي القوؿ الثاني ال عبرة بالمسافة.

الراجح من تمك الشروط:
لعؿ قوؿ الجميور عدا الحنفية بأف السفر لمسكنى واالستقرار يسقط حضانتيا ىو األولى؛ لما يمحقو

سفرىا مف ضرر باألب مف عدـ رؤية ولده ,أما السفر المؤقت لمتجارة والزيارة ونحوىما فأميؿ إلى رأي
المالكية في كونو غير مسقط لحضانتيا؛ لعدـ دوامو.

ثانياً :مسألة أثر سفر األب عمى سقوط حضانة األم.
اختمؼ الفقياء في أثر سفر األب عمى سقوط حضانة األـ ,عمى مذىبيف:

) (1انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)216/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)531,532/2
) (2انظر :الييتمي :تحفة المحتاج ( ,)363/8الشربيني :مغني المحتاج (.)201/5

) (3انظر :البيوتي :كشاؼ القناع ( ,)500/5الرحيباني :مطالب أولي النيى (.)669/5
) (4البرد :بالضـ والتسكيف جمع بريد ,والبريد :ميبلف .الكفوي :الكليات (ص.)251
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المذىب األول:
ذىب الحنفية( ،)1إلى عدـ سقوط حضانة األـ بسفر األب قبؿ استغناء المحضوف عف أمو.
المذىب الثاني:
ذىب المالكية( ،)2والشافعية( ،)3والحنابمة( ,)4إلى التفريؽ في الحكـ بناء عمى مقصده مف السفر,
فقالوا :ال تسقط حضانتيا إذا كاف سفره لمتجارة أو الحج أو الزيارة ,أما إذا كاف سفره لمسكنى واالستقرار,
وكاف الطريؽ آمناً ,فتسقط حضانتيا ,بشرط :أف يكوف المحضوف ممي اًز عند الشافعية ,فإف كاف رضيعاً

اشترط المالكية أف يقبؿ غير أمو ,كما واشترط الحنابمة أال يكوف مراد األب بالسفر مضارة األـ ,وانتزاع
الولد منيا.
سبب الخالف:

 -1اختبلؼ الفقياء فيما ىو األصمح لممحضوف ,فمنيـ مف نظر إلى أف مصمحتو في البقاء مع أمو,
لعدـ االستغناء عنيا ,ومنيـ مف نظر إلى أف كوف الطفؿ مع أبيو ىو األصمح لو؛ ألف األب

أفضؿ مؤدب لو ,ولو تركو لضاع وانحرؼ.

 -2عدـ وجود نص صريح يثبت حضانة األـ عند سفر األب ,أو يسقطيا ,فبقيت المسألة اجتيادية
بما انقدح في عقؿ كؿ مجتيد بأنو األولى.

األدلة:
استدؿ المذىباف عمى صحة ما ذىبا إليو بالمعقوؿ.
دليل المذىب األول ،من المعقول:
ار باألـ؛ بحرمانيا مف ولدىا وابطاؿ حقيا في الحضانة(.)5
إف في سفر األب إضر اً
دليل المذىب الثاني ،من المعقول:
إف األب في العادة ىو الذي يقوـ بتأديب الصغير وحفظ نسبو ,فإذا لـ يكف الولد في بمد األب

ضاع(.)6

) (1انظر :ابف عابديف :رد المحتار (.)570/3
) (2انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)216/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)531,532/2
) (3انظر :الييتمي :تحفة المحتاج ( ,)363/8الشربيني :مغني المحتاج (.)201/5

) (4انظر :البيوتي :كشاؼ القناع ( ,)500/5الرحيباني :مطالب أولي النيى (.)669/5
) (5انظر :ابف عابديف :رد المحتار (.)570/3
) (6انظر :البيوتي :كشاؼ القناع (.)500/5
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المناقشة:
لـ أعثر -في حدود عممي واطبلعي -في كتب الفقياء عمى مناقشة ألدلة أي مف المذىبيف ,إل أنَّو

يمكن أن تناقش أدلتيم عمى النحو التالي:

 يناقش استدلل المذىب األول :بأنو كما في سفر المحضوف مع أبيو ضرر لؤلـ ,فإف في عدـ سفره
ضرر لو؛ لما لؤلب مف دور في تيذيبو وتأديبو وتقويـ سموكو ,وحمايتو ,وردعو عند الوقوع
مع أبيو
اً

في الخطأ ,وعميو فإف غياب األب يجعمو أكثر عرضو لمضياع واالنحراؼ.

دور في حفظو
 يناقش استدلل المذىب الثاني :بأنو كما لؤلب دور في تأديب المحضوف ,فإف لؤلـ اً
ورعايتو وتدبير شؤونو وتمبية حاجاتو ,فبل استغناء لو عنيا ال سيما في سنوات عمره األولى.

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,مع أدلتيـ ,والنظر في مآؿ الحكـ مف تحقيؽ مصمحة لمطفؿ

أو مفسدة لو ,يرجح لدي القوؿ بعدـ سقوط حضانة األـ بسفر األب ,إذا كاف المحضوف غير ِّ
مميز وال

غنى لو عف أمو ,فبل يحؽ لؤلب أخذه معو ,أما إذا كاف بمقدوره االستغناء عف أمو ,فيحؽ لؤلب السفر

بو ,وتسقط حضانة األـ لو ,بغض النظر عما إذا كاف السفر لمسكنى أو لمتجارة أو غير ذلؾ ,وذلك

لألسباب اآلتية:

 -1اتفاؽ الفقياء عمى تقديـ حؽ األـ عمى األب في الحضانة.
 -2ما أحوج الطفؿ إلى حضف أمو ,ورعايتيا لو ال سيما في سنوات عمره األولى ,فبقاؤه معيا يحقؽ
لو مصمحة.

 -3حاجة الطفؿ الذي استغنى عف أمو إلى حماية أبيو ,وحراستو لو.

 -4األب ىو أفضؿ مؤدب لمطفؿ ورادع لو ,فيقيو مف الوقوع في الخطأ.

ِّ
المميز مفسدة ,وىي جعمو أكثر عرضو لمضياع واالنحراؼ ,لغياب
 -5يترتب عمى غياب األب عف
المقوـ والرادع.
ِّ

 -6بناء الحكـ عمى مآلو معتبر شرعاً ,وفي ذلؾ يقوؿ اإلماـ الشاطبي" :النظر في مآالت األفعاؿ
معتبر مقصود شرعاً ,كانت األفعاؿ موافقة أو مخالفة"(.)1

 -7وجاىة ما ذكره ابف القيـ في ىذه المسألة ,حيث قاؿ" :وىذه أقواؿ كميا كما ترى ال يقوـ عمييا
دليؿ يسكف القمب إليو ,فالصواب النظر واالحتياط لمطفؿ في األصمح لو واألنفع مف اإلقامة أو
النقمة ,فأييما كاف أنفع لو وأصوف وأحفظ روعي ,وال تأثير إلقامة وال نقمة ,ىذا كمو ما لـ يرد
أحدىما بالنقمة مضارة اآلخر وانتزاع الولد منو .فإف أراد ذلؾ لـ يجب إليو ,واهلل الموفؽ"(.)2

) (1الشاطبي :الموافقات (.)177/5
) (2ابف القيـ :زاد المعاد (.)414/5
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حادي عشر :انتياء الحضانة.
تسقط حضانة األـ المطمقة بانتيائيا ,ولمفقياء في وقت انتياء الحضانة مذاىب( ,)1ىي عمى النحو

التالي:

 مذىب الحنفية( :)2تنتيي حضانة الذكر باستغنائو عف أمو ,وقُ ِّدر بسبع سنيف وعميو الفتوى,
وقيؿ تسع ,وفي انتياء حضانة األنثى قوالف؛ األوؿ :ببموغيا إما بالحيض أو االحتبلـ أو السف,
والثاني :ببموغيا حد االشتياء ,وقُدر بتسع سنيف ,وعميو الفتوى؛ لكثرة الفساد.
 مذىب المالكية( :)3تنتيي حضانة الذكر ببموغو ولو مريضاً أو مجنوناً عمى المشيور ,ومقابؿ
المشيور أف يبمغ عاقبلً سميماً ,وتنتيي حضانة األنثى بزواجيا ودخوؿ الزوج بيا.

()4
 مذىب الشافعية  :تنتيي الحضانة في الذكر واألنثى بوصولو حد التمييز ,فإذا كاف مجنوناً

تنتيي بإفاقتو.

 مذىب الحنابمة( :)5تنتيي الحضانة في الذكر واألنثى ببموغو سف السابعة؛ ألنو أوؿ ما يخاطب
بأمر الشرع فييا ,وألف األب أحفظ لؤلنثى مف غيره ,أما المعتوه فيبقى في حضانة أمو لحاجتو

إلى مف يخدمو ويقوـ بأمره.

وأميؿ في وقت انتياء الحضانة إلى مذىب الشافعية؛ الستطاعة الطفؿ االستغناء عف أمو عند بموغو
سف التمييز ,فأما إف كاف مجنوناً فتنتيي حضانتو بإفاقتو؛ ألنو ال استغناء لو عف خدمتيا ورعايتيا قبؿ

ذلؾ.

) (1اختمؼ الفقياء في حكـ تخيير المحضوف بيف أبويو بعد انتياء حضانتو ,وال يستمزـ المقاـ عرض ىذا الخبلؼ.
) (2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)42,43/4ابف عابديف :رد المحتار (.)566,567/3
) (3انظر :ابف جزي :القوانيف الفقيية (ص ,)149الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)526/2
) (4انظر :األنصاري :أسنى المطالب ( ,)450/3الشربيني :مغني المحتاج (.)198/5
) (5انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)239,241/8البيوتي :كشاؼ القناع (.)501,502/5
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المطمب الثالث
الخمع()1عمى إسقاط الحضانة
اختمؼ الفقياء في جواز الخمع عمى إسقاط حضانة األـ ,عمى مذىبيف:
المذىب األول:
ذىب الجميور من الحنفية( ،)2والشافعية( ،)3والحنابمة( ،)4إلى أف الزوجة لو اختمعت عمى أف تسقط
حضانتيا ,صح الخمع وبطؿ الشرط فبل تسقط حضانتيا.
المذىب الثاني:
ذىب المالكية في المشيور( ،)5إلى جواز الخمع عمى إسقاط األـ حضانتيا لؤلب ,مع التقييد بعدـ
الضرر بالمحضوف ,فإف لحقو الضرر بأف كاف قمبو عالقاً بأمو ,أو كاف مكاف األب غير حصيف فبل
تسقط حضانتيا ,والمفتى بو عندىـ أنيا ال تنتقؿ إلى األب وانما إلى مف يمي األـ في الحضانة.

سبب الخالف:
بعض الفقياء نظر إلى مصمحة المحضوف في بقائو مع أمو ,فأجاز الخمع وأبطؿ شرط إسقاط

حضانتو ,وبعضيـ اآلخر نظر إلى حؽ الحاضف في إسقاط حقو في الحضانة بما ال يضر المحضوف,
خش عميو مف الضرر.
فأجاز الخمع عمى إسقاط حضانتو إذا لـ ُي َ

األدلة:
 دليل المذىب األول ،من المعقول:
إف في الحضانة حقاً لممحضوف ,فميس ليا أف تبطمو بشرط اإلسقاط مقابؿ الخمع(.)6
 ولم يعضد المذىب الثاني ما ذىب إليو بنقل أو عقل.

) (1انظر تعريؼ الخمع (ص 49الحاشية) مف ىذا البحث.
) (2انظر :ابف عابديف :رد المحتار ()559,560/3
) (3انظر :الرممي :نياية المحتاج ()400/6

) (4انظر :البيوتي :كشاؼ القناع ()496/5
) (5انظر :الدسوقي :حاشية الدسوقي ()349/2
) (6انظر :ابف عابديف :رد المحتار ()560/3
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المناقشة:
مناقشة دليل المذىب األول:
كيؼ صح عندكـ الخمع وبطؿ شرطو ,وىي التي عمقت صحة الخمع بإسقاط الحضانة؟ إف مقتضى
الخمع أف يرفع الضرر عف الحاضف والمحضوف.

الراجح:
المتأمؿ في أقواؿ المذىبيف في المسألة يجد أنيـ متفقوف عمى تقديـ مصمحة المحضوف عند الخمع
عمى إسقاط حضانتو ,فالجميور لـ يعتبروا اإلسقاط حرصاً عمى حقو ,والمالكية لـ يجيزوا إسقاط حضانتو

إذا ُخشي لحوؽ الضرر بو ,ومف ىنا يرجح لدي القوؿ بجواز الخمع عمى إسقاط حضانة األـ بشرط عدـ
لحوؽ الضرر بالمحضوف ,فإف خيؼ لحوؽ الضرر بو فبل تسقط حضانتيا؛ وذلؾ حرصاً عمى مصمحة

المحضوف.
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المبحث الثاني
حق الرضارظ وحكم إدقاطه

وفقه مطؾيان:

ادلطؾب األول :الرضاعة حق لألم وصغريها .
ادلطؾب الٌاني :حؽم إسؼاط األم حؼفا يف الرضاعة.
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المطمب األول
الرضاعة حق لألم وصغيرىا
لقد أفرد الفقياء لمرضاعة في كتبيـ أبواباً مستقمة؛ لما ليا مف أىمية ,ولما يترتب عمييا مف أحكاـ

المحرـ ,وما
وحرمة ,وتعددت تعريفاتيـ ليا ,تبعاً الختبلؼ الضوابط التي وضعيا كؿ مذىب لمرضاع
ِّ
يخصنا في ىذا البحث ىو كوف الرضاعة حقاً لؤلـ وصغيرىا ,ولذلؾ سأكتفي بذكر أحد تعاريؼ الفقياء

لمرضاعة وشرحو.

تعريف الرضاعة:
ٍ ِ
عرؼ الحنابمة الرضاعة ,بأنيا" :مص لَب ٍن ثَ ِ
ش ْرُب ُو َوَن ْح ُوهُ"(.)1
ام َأر ٍَة ،أ َْو ُ
َ
َ
اب م ْن َح ْمل م ْن ثَ ْد ِي ْ
َ
شرح التعريف:
(مص) :اسـ لمفعؿ الذي يقوـ بو الرضيع عند تغذيتو ,فخرج غير الرضيع ألنو ال يتغذى بالمص.
(لبن) :قيد إلخراج كؿ ما يشربو الرضيع مف غير المبف.
(ثاب) :أي اجتمع(.)2
(من حمل) :أي بسبب الحمؿ ,وىو قيد خرج بو المبف المتجمع مف غير حمؿ ,كما لو تجمع في

البكر(.)3

(من ثدي) :مصدر المبف ,وىو قيد خرج بو غير الثدي مف أعضاء الجسـ؛ ألف مص غيره ال يسمى
رضاعة.
(امرأة) :قيد خرج بو الرجؿ ,والبييمة( ,)4والمبف الصناعي.
(أو شربو) :أي :بغير فعؿ المص ,كسعوط

()5

ووجور(.)7()6

(ونحوه) :أي وغير ذلؾ مف طرؽ وصوؿ المبف إلى الجوؼ ,كأكمو بعد تجبينو(.)8
) (1ابف مفمح :المبدع ( ,)118/7انظر أيضاً التعريؼ عند :ابف نجيـ :البحر الرائؽ ( ,)238/3الحطاب :مواىب الجميؿ
( ,)178/4الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)502/2الشربيني :مغني المحتاج (.)123/5

) (2البيوتي :شرح منتيى اإلرادات (.)213/3
) (3انظر :البيوتي :شرح منتيى اإلرادات ( ,)214/3ونشر الحرمة بسبب لبف البكر مسألة خبلفية بيف الفقياء.
) (4انظر :البيوتي :شرح منتيى اإلرادات (.)214/3
)(5السعوط :ما ُيصب في األنؼ .انظر :الجوىري :الصحاح (.)1131/3
الوجور :ما ُيصب في وسط الفـ .انظر :الرازي :مختار الصحاح (ص.)333
)َ (6
) (7البيوتي :كشاؼ القناع (.)442/5

) (8الرحيباني :مطالب أولي النيى (.)596/5
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الرضاعة حق لألم وصغيرىا:
يعتمد الطفؿ منذ والدتو وحتى عاميف مف عمره عمى لبف أمو اعتماداً كمياً ,ومع توفر األلباف

الصناعية ,إال أف لبف األـ ىو األفضؿ مف ناحية المناعة والوقاية مف األمراض؛ ألنو يتناسب في تركيبو

ومحتوياتو مع احتياجات الرضيع الصحية ,فضبلً عما يحصؿ بالرضاعة في حضف األـ مف تعزيز رابطة

الحب والحناف بينيا وبيف صغيرىا(.)1

 ولِما تُحصمو الرضاعة من منفعة ،أعطى اإلسالم األم الحق في إرضاع صغيرىا ،ودل عمى ذلك
نصوص الكتاب.

ﲞ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ(.)2
ﲟ
 -1قال تعالى :ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
وجو الدللة:
حث اهلل تعالى األميات عمى إرضاع أوالدىف ,وأرشدىف إلى أف تماـ الرضاعة عاميف كامميف ,فدؿ

عمى أنيف األحؽ باإلرضاع في ىذه المدة (.)3

 -2قال تعالى :ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ(.)4
وجو الدللة:
دلت اآلية الكريمة عمى أف األـ ىي األحؽ برضاع ولدىا مف األجنبية؛ ألنيا أحنى وأرؽ ,فبل يحؽ

ار بو وبيا(.)5
لؤلب أف يضارىا بنزعو منيا؛ ألف في ذلؾ إضر اً

 كما وأكد اإلسالم حق الصغير في الرضاعة ،ألنيا المصدر األساسي لتغذيتو في المرحمة األولى
من عمره ،وقد دل عمى ذلك نصوص الكتاب والسنة.

أولً -من الكتاب:
ﲞ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ(.)6
ﲟ
قولو تعالى :ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

) (1انظر :مصيقر :الغذاء والتغذية (ص.)404,405
) (2سورة البقرة :آية (.)233
) (3انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف ( ,)106/2ابف كثير :تفسير القرآف العظيـ (.)633/1
) (4سورة البقرة :آية (.)233

) (5انظر :القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ( ,)160/3السيوطي :الدر المنثور (.)687/1
) (6سورة البقرة :آية (.)233
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وجو الدللة:
حث اهلل تعالى األميات عمى إرضاع أوالدىف( ,)1فدؿ ذلؾ عمى اعتبار حؽ الولد في الرضاعة.
ثانياً -من السنة:
ول ِ
ِِ
اء ِت إلى َّ
اهلل ،إِني قَ ْد
 -1ما رواه مسمم في صحيحو ،من َّ
س َ
النبي  ،فَقَالَ ْتَ :يا َر ُ
أن ا ْل َغامد َّي َة َج َ
َن تَرد ِ
ِ
ان ا ْل َغ ُد ،قَالَ ْت :يا رس َ ِ ِ
َّ
ت
ت فَطَي ْرِنيَ ،وِانَّ ُو َرد َ
َّني َك َما َرَد ْد َ
َزَن ْي ُ
َّىاَ ،فمَ َّما َك َ
َ َ ُ
ول اهلل ،ل َم تَُردني؟ لَ َعم َك أ ْ ُ
اع ًزا ،فَو ِ
م ِ
الص ِبي ِفي ِخ ْرقَ ٍة ،قَالَ ْت:
ْى ِبي َحتَّى تَمِ ِدي»َ ،فمَ َّما َولَ َد ْت أَتَتْ ُو ِب َّ
اهلل إِني لَ ُح ْبمَى ،قَ َ
ال« :إِ َّما َل فَاذ َ
َ
َ
يو»َ ،فمَ َّما فَطَمتْ ُو أَتَتْ ُو ِب َّ ِ ِ ِ ِ
يو حتَّى تَ ْف ِط ِم ِ
ِِ ِ
س َرةُ ُخ ْب ٍز،
َى َذا قَ ْد َولَ ْدتُ ُو ،قَ َ
ال« :اذ َ
ْى ِبي فَأ َْرضع َ
الص ِبي في َيده ك ْ
َ
ِ
فَقَالَ ْتَ :ى َذا يا َن ِب َّي ِ
َّ
َم َر ِب َيا
ام ،فَ َدفَ َع َّ
اهلل قَ ْد فَ َ
سِم ِم َ
َ
الص ِب َّي إِلَى َر ُج ٍل م َن ا ْل ُم ْ
ين ،ثُ َّم أ َ
ط ْمتُ ُوَ ،وقَ ْد أَ َك َل الط َع َ
()2
ِ
ص ْد ِرَىاَ ،وأَمر َّ
وىا"...الحديث .
اس فَ َر َج ُم َ
الن َ
فَ ُحف َر لَ َيا إِلَى َ
ََ
وجو الدللة:
أمر الرسوؿ  الغامدية بإرضاع وليدىا قبؿ إقامة الحد عمييا( ,)3فدؿ ذلؾ عمى أف الرضاعة حؽ لو

عمييا.

َن َّ
الن ِب َّي َ د َخ َل َعمَ ْي َيا َو ِع ْن َد َىا َر ُج ٌل ،فَ َكأَنَّ ُو تَ َغي ََّر َو ْج ُي ُوَ ،كأ ََّن ُو َك ِرهَ َذلِ َك،
 :أ َّ
ش َة
َ -2ع ْن َع ِائ َ
ِ
فَقَالَ ْت :إِ َّن ُو أ ِ
اع ِة»(.)4
ال« :ا ْنظُ ْر َن َم ْن إِ ْخ َوا ُن ُك َّن ،فَِإ َّن َما َّ
َخي ،فَقَ َ
الر َ
الم َج َ
ض َ
اع ُة م َن َ
وجو الدللة:
يدؿ الحديث عمى أف الرضاعة التي تثبت بيا الحرمة ىي حيث يكوف الرضيع صغي اًر ,يشبعو المبف

ويسد جوعو( ,)5فدؿ ذلؾ عمى ضرورة إرضاع الصغير حفظاً لحياتو؛ إذ ال غذاء يسد جوعو سوى لبف

أمو.

) (1انظر :ابف العربي :أحكاـ القرآف ( ,)275/1ابف كثير :تفسير القرآف العظيـ (.)633/1
) (2أخرجو مسمـ في صحيحو :كتاب الحدود ,باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى ( ,)1323/3ح(.)23
) (3انظر :ابف قاسـ :اإلحكاـ شرح أصوؿ األحكاـ (.)315/4

) (4أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب النكاح ,باب ال رضاع بعد حوليف ( ,)10/7ح(.)5102
) (5انظر :العيني :عمدة القاري ( ,)206/13الشوكاني :نيؿ األوطار (.)375/6
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المطمب الثاني
حكم إسقاط األم حقيا في الرضاعة
تحرير محل النزاع:
()1

 عامة الفقياء

عمى عدـ جواز إسقاط األـ حقيا في الرضاعة إذا تعينت عمييا ,سواء كانت في

حباؿ الزوج أو مطمقة ,فتمزميا الرضاعة وجوباً؛ حفاظاً عمى حياة الرضيع مف اليبلؾ ,ومف الحاالت التي
تتعيف فييا الرضاعة عمى األـ:

 إذا لـ يوجد مرضعة لمصغير غيرىا(.)2
 إذا لـ يقبؿ الصغير مرضعة غيرىا(.)3

 إذا فَقُر األب وأعسر عف استئجار مرضعة ,وال ماؿ لمصغير(.)4
()5

 كما واتفؽ فقياء المذاىب األربعة

عمى أنو يحؽ لمبائف االمتناع عف اإلرضاع ,فبل تجبر عميو,

إال أف يتعيف عمييا -عند مف قاؿ بالوجوب عند التعييف -واستدلوا بالكتاب:
 -1بقولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ(.)6
وجو الدللة:

أجاز اهلل تعالى لممطمقة أخذ األجرة عمى الرضاع ,ولو كاف واجباً عمييا لما استحقت األجرة عميو(.)7
 - 2وقولو تعالى :ﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ(.)8

) (1انظر :ابف عابديف :رد المحتار ( ,)618/3الدسوقي :حاشية الدسوقي (,)525/2الشربيني :مغني المحتاج (,)187/5
البيوتي :كشاؼ القناع ( .)488/5ولـ يخالؼ في ذلؾ إال الحنفية في ظاىر الرواية؛ لجواز تغذيتو بالدىف وغيره,
والفتوى عمى وجوبيا إف تعينت عمييا؛ ألف قصر غذاء الرضيع الذي لـ يأنس الطعاـ عمى الدىف والشراب يسبب مرضو
وموتو .انظر :ابف اليماـ :فتح القدير ( ,)412/2ابف عابديف :رد المحتار (.)618/3

) (2انظر :الشربيني :مغني المحتاج ( ,)187/5البيوتي :كشاؼ القناع (.)488/5

) (3انظر :ابف عابديف :رد المحتار ( ,)212/3الحطاب :مواىب الجميؿ ( ,)214/4البيوتي :كشاؼ القناع (.)488/5
) (4انظر :العدوي :حاشية العدوي ( ,)130/2الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)525/2ابف عابديف :رد المحتار (.)618/3
) (5انظر :ابف عابديف :رد المحتار ( ,)618/3الدسوقي :حاشية الدسوقي (,)525/2الشربيني :مغني المحتاج (,)187/5
البيوتي :كشاؼ القناع (.)488/5

) (6سورة الطبلؽ :آية (.)6

) (7انظر :البغوي :تفسير البغوي ( ,)277/1الرازي :التفسير الكبير ( ,)459/6الشربيني :مغني المحتاج (.)187/5
) (8سورة البقرة :آية (.)233
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وجو الدللة:
الوالدة قد تكوف مطمقة فيكوف استحقاقيا لمنفقة والكسوة عمى الوالد مقابؿ اإلرضاع ,ولو كاف واجباً

عمييا لما استحقت البدؿ عنو ( ,) 1فدؿ عمى أف اإلرضاع محموؿ عمى الندب مف حيث إف األـ ىي
األشفؽ عمى ولدىا ,وأف لبنيا ىو األصمح لو(.)2

 إل أن الخالف وقع بين الفقياء في حكم إجبار الزوجة أو المطمقة الرجعية ،عمى إرضاع

صغيرىا حال امتناعيا ،إذا لم يتعين عمييا إرضاعو ،عمى مذىبين.
المذىب األول:

ذىب الجميور من الحنفية( ،)3والشافعية( ،)4والحنابمة( ،)5إلى عدـ جواز إجبار األـ عمى إرضاع
صغيرىا ,إف تنازلت ىي عف إرضاعو ,سواء كانت شريفة أو دنيئة ,في حباؿ الزوجية أو مطمقة ,وأوجب
الشافعية عمييا إرضاع المبأ وىو المبف النازؿ أوؿ الوالدة؛ ألف الولد ال يعيش مف دونو غالباً ,وغيرىا ال
يغني ,أو أنو ال يقوى وتشتد بنيتو إال بو.

المذىب الثاني:
ذىب المالكية( ،)6إلى وجوب الرضاع عمى الزوجة والمطمقة الرجعية ,فإف امتنعت عنو تجبر عميو إذا
كاف اإلرضاع مف عادة مثيبلتيا مف قوميا ,فإف كانت شريفة ذات نسب ,أو مريضة ,أو لبنيا قميبلً ,فبل

إرضاع عمييا.

سبب الخالف:
ﲞﱠ(،)7
ﲟ
 -1اختبلؼ الفقياء في تأويؿ الخبر ,في قولو تعالى :ﱡﭐﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
فمف قاؿ إف معناه األمر وىو لمندب واالستحباب ,ذىب إلى عدـ إجبارىا عمى الرضاع إذ ال دليؿ
عمى الوجوب ,ومف قاؿ إف الخبر يتضمف األمر بالرضاع وجوباً ,ذىب إلى إجبارىا عميو(.)8

) (1انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف ( ,)110/2الرازي :التفسير الكبير (.)459/6
) (2انظر :الرازي :التفسير الكبير (.)459/6

) (3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)40/4ابف عابديف :رد المحتار (.)618/3
) (4انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)162/3الشربيني :مغني المحتاج ( ,)187/5الرممي :نياية النحتاج (.)222/7
) (5انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)250/8البيوتي :شرج منتيى اإلرادات ( ,)243/3البيوتي :كشاؼ القناع (.)488/5
) (6انظر :الزرقاني :شرح الزرقاني عمى مختصر خميؿ ( ,)468/4الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)525/2عميش :منح
الجميؿ (.)419/4

) (7سورة البقرة :آية (.)233
) (8انظر :ابف رشد :بداية المجتيد (.)79/3
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 -2اعتبار العرؼ في تخصيص عموـ لفظ (الوالدات) في اآلية ,فمنيـ مف خصصو بالعرؼ العممي,
فذىب إلى اإلجبار لمف كاف عرؼ أقواميف اإلرضاع ,أما ذوات الشرؼ والنسب فبل إرضاع
عمييف؛ ألف العرؼ جرى بذلؾ ,ومنيـ مف أبقى المفظ عمى عمومو(.)1

األدلة:
أدلة المذىب األول:
استدلوا عمى عدـ اإلجبار عمى اإلرضاع بالكتاب.
أولً -الكتاب
ﲞ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ(.)2
ﲟ
 -1قال تعالى :ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
وجو الدللة:
قولو تعالى( :ﲛ) خبر بمعنى األمر ,وىو لبلستحباب ال اإليجاب ,ويدؿ عمى ذلؾ وجياف:
أحدىما :قولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ( ,)3فمو كاف اإلرضاع واجباً عمييا لما
استحقت األجرة عميو(.)4
والثاني :قولو تعالى بعد ذلؾ:ﭐﱡﭐﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱠ( ,)5وىو نص صريح في عدـ
الوجوب ,إذ لو كاف واجباً عمييا لما جاز أف ترضعو أخرى(.)6
ثانياً -المعقول
 -1اإلجبار عمى اإلرضاع إما أف يكوف لحؽ الولد ,أو لحؽ الزوج ,أو ليما معاً ,وال يجوز أف يكوف
لحؽ الزوج؛ ألنو ال يممؾ إجبارىا عمى إرضاع ولده ,وال عمى خدمتو فيما يختص بو ,وال يجوز أف
يكوف لحؽ الولد ,واال لمزميا إرضاعو بعد الفرقة ,وال يجوز أف يكوف ليما معاً؛ لعدـ ثبوت الحؽ
ألييما ,ولعدـ وجوب اإلرضاع عمييا بعد الفرقة(.)7

) (1انظر :ابف رشد :بداية المجتيد (.)79/3
) (2سورة البقرة :آية (.)233
) (3سورة الطبلؽ :آية (.)6
) (4انظر :البغوي :تفسير البغوي ( ,)277/1الرازي :التفسير الكبير (.)459/6
) (5سورة الطبلؽ :آية (.)6

) (6انظر :الجصاص :أحكاـ القرآف ( ,)110/2الرازي :التفسير الكبير (.)459/6
) (7انظر :ابف قدامة :المغني (.)250/8
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 -2اإلرضاع إنفاؽ ,ونفقة الولد عمى والده ,ال تجبر األـ عمييا مع وجود األب(.)1
 -3امتناع األـ عف إرضاع ابنيا دليؿ عمى عجزىا عف إرضاعو؛ ألنيا ال تمتنع مع القدرة غالباً,
ار بيا( ,)2وقد قاؿ اهلل تعالى :ﱡﭐﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ(.)3
فكاف إلزاميا باإلرضاع إضر اً

 -4المستحؽ عمييا بالنكاح تسميـ نفسيا إلى الزوج لبلستمتاع ,وما سوى ذلؾ مف األعماؿ كاإلرضاع
فيي غير ممزمة بو ,وتؤمر بو ديانة ال قضاء(.)4

أدلة المذىب الثاني:
استدؿ المالكية عمى اإلجبار عمى اإلرضاع لمف كانت عادة مثيبلتيا عميو ,بالعرؼ ,والمصمحة.
أولً -العرف

()5

لفظ (الوالدات) في قولو تعالى :ﱡﭐﲚ ﲛ ﲜﱠ( ،)6عاـ يخصصو العرؼ ,فمما كاف
العرؼ جارياً بإرضاع األـ صغيرىا بنفسيا ,أجبرت عمى ذلؾ بناء عمى ما جرت بو عادة مثيبلتيا ,أما
الشريفة عالية القدر فالعرؼ ٍ
جار عمى عدـ إجبارىا( ,)7والمعروؼ عرفاً كالمشروط شرعاً(.)8
ثانياً -المصمحة

()9

كؿ أـ يمزميا رضاع ولدىا بما أخبر اهلل تعالى بو في قولو :ﱡﭐﲚ ﲛ ﲜﱠ( ،)10إال أف
عالية القدر مستثناه مف عموـ (الوالدات) ,فبل يمزميا اإلرضاع عمبلً بالمصمحة؛ إذ إف الشريفة تتأذى

باإلرضاع لعمو قدرىا ,فبل يجب عمييا؛ دفعاً لمضرر عنيا ,ودفع الضرر مصمحة(.)11
) (1انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)40/4العمراني :البياف (.)265/11
) (2انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ (.)62/3
) (3سورة البقرة :آية (.)233

) (4انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)209/5ابف اليماـ :فتح القدير (.)412/4
) (5العرؼ :ىو ما تعارفو الناس وساروا عميو ,مف قوؿ ,أو فعؿ ,أو ترؾ ,وىو مف أصوؿ التشريع المختمؼ عمى حجيتيا.
انظر :خبلؼ :عمـ أصوؿ الفقو (ص.)89
) (6سورة البقرة :آية (.)233

) (7انظر :القاضي عبدالوىاب :المعونة ( ,)935عميش :منح الجميؿ (.)419/4
) (8قاعدة فقيية ,ومعناىا :أف العادة تنزؿ منزلة الشرط .انظر :ابف نجيـ :األشباه والنظائر (ص.)84
) (9المصمحة :ىي جمب منفعة أو دفع مضرة ,الغزالي :المستصفى (ص .)174والمقصود بيا ىنا مف أنواع المصمحة:
المصمحة المرسمة ,وىي :المصمحة التي لـ يشرع الشارع حكماً لتحقيقيا ,ولـ يدؿ دليؿ شرعي عمى اعتبارىا أو إلغائيا,

ومصدر مف مصادر التشريع .انظر :خبلؼ :عمـ أصوؿ الفقو
واختمؼ األصوليوف في اعتبارىا دليبلً شرعياً مستقبلً,
اً

(ص.)84

) (10سورة البقرة :آية (.)233
) (11انظر :ابف العربي :أحكاـ القرآف( ,)278/1النفراوي :الفواكو الدواني( ,)65/2الدريني :المناىج األصولية(ص.)184
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المناقشة:
لم أقف  -في حدود ما اطمعت عميو -في كتب الفقياء عمى مناقشة ألدلة أي من المذىبين ،إل

أنو يمكن أن يناقش استدلل المذىب الثاني بالعرف ،بما يمي:

إف اإلماـ مالكاً خصص عموـ اآلية بالعرؼ السائد في زمانو؛ إذ كانت عادة ذات الحسب دفع

رضيعيا إلى المرضعات ,تفرغاً لممتعة وحفاظاً عمى جماليا وعمو منزلتيا( ,)1وىذا غير متحقؽ في زماننا,

فبل وجو لمتخصيص بو.

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,وبياف أدلتيـ ,يرجح لدي قوؿ الجميور أصحاب المذىب

األوؿ بعدـ إجبار األـ عمى اإلرضاع ,وذلؾ إذا أمكف توفير بديؿ عف لبنيا ,بما ال يضر حياة الصغير,
وذلك لألسباب اآلتية:

 -1قوة ما استدؿ بو الجميور مف النقؿ والعقؿ.
 -2يرجح القوؿ بعدـ اإلجبار عمى اإلرضاع باألكثرية ,فعامة الجميور عميو إف لـ يتعيف.
 -3ثبوت استحقاؽ األـ األجرة عمى اإلرضاع بالنص دليؿ عمى عدـ إلزاميا بو.

 -4ليس مف العدؿ التمييز في الحكـ بيف عالية القدر وغيرىا ,واف جرى العرؼ بذلؾ.
 -5العرؼ في زمننا ال يدعـ ما ذىب إليو المالكية؛ إذ إف العرؼ السائد عند األميات اإلرضاع لمف
قدرت عميو ,دوف النظر إلى مثيبلتيا ,أو اعتبار عمو منزلتيا.

 -6اختبلؼ األصولييف في اعتبار المصمحة دليبلً شرعياً مستقبلً.

 -7انتشار البدائؿ الصناعية عف لبف األـ ,وسيولة توفرىا يدعـ القوؿ بعدـ اإلجبار.

) (1انظر :ابف العربي :أحكاـ القرآف ( ,)278/1ابف عاشور :مقاصد الشريعة اإلسبلمية ( 42/3الحاشية).
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المبحث الثالث
حق القدم ومدقطاته

وفقه مطؾيان:

ادلطؾب األول :مػفوم الؼسم بني الزوجات.
ادلطؾب الٌاني :مسؼطات حق الزوجة يف الؼسم .
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توطىة:
قد تستدعي الحاجة الزوج إلى الزواج بأكثر مف واحدة ,إما لعقـ الزوجة أو مرضيا ,أو إلشباع رغبة
جنسية عارمة لديو ,وما إلى غير ذلؾ مف األسباب التي اقتضت أف تبيح لو الشريعة اإلسبلمية تعدد
الزوجات ,مع االقتصار عمى أربع نسوة ,وقد دؿ عمى ذلؾ قولو تعالى :ﭐ ﱡﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﲂ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﱠ ( ،)1إال أف ىذا التعدد مشروط بالعدؿ بينيف ,كما
ﲃ
ﱿﲀﲁ
أوضحت اآلية الكريمة ,وىو ما ُيعرؼ عند الفقياء بالقَ ْسـ بيف الزوجات ,وسأعرض في ىذا المبحث
مفيوـ القَ ْسـ لغة واصطبلحاً ,ومشروعية القسـ بيف الزوجات.

المطمب األول
سم بين الزوجات ومشروعيتو
مفيوم القَ ْ
سم
أولً :مفيوم القَ ْ
سم لغة:
القَ ْ
()2
ِ
الشيء َي ْق ِس ُمو قَ ْسماً ,وقَس َمو :أ
ص َد ُر قَ َس َـ
اـ اْل َم َ
اؿ َب ْي َف الش َرَكاء فَرقَوُ
القَ ْس ُـ :بِاْلفَتْ ِح َم ْ
َ
جزَه  ,وقَ َس َـ اْلقَس ُ
ِ () 3
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ُى ْـ َو ِم ْنوُ اْلقَ ْس ُـ َب ْي َف ِّ
الحظ (َ .) 4وِفي
يب و َ
الن َساء  ,والق ْس ُـ بِاْل َك ْس ِر :اْلحصةُ والنص ُ
َب ْي َنيُ ْـ َو َعي َف أ َْنص َب َ
النس ِ
ِ
ِ
الت ِ
اء"(.)5
عريفَات" :ق ْس َمةُ الزْو ِجَ :ب ْيتُوتَتُوُ بِالت ْس ِوَية َب ْي َف ِّ َ

سم اصطالحاً:
القَ ْ
عرؼ الفقياء القسـ بيف الزوجات تعريفات عدة ,منيا:
 تعريف الحنفية" :تسوية الزوج بيف الزوجات في المأكوؿ والمشروب والممبوس والبيتوتة ال فيالمحبة والوطء"(.)6

 تعريف المالكية :لـ يصرح المالكية بتعريؼ لمقسـ ,وانما ُيفيـ مف عباراتيـ أنو" :التسوية بيفالزوجات في المبيت"(.)7
( )1سورة النساء :آية (.)3
) (2انظر :ابف منظور :لساف العرب (.)478/12
) (3المطرزي :المغرب في ترتيب المعرب (ص.)383
) (4انظر :ابف منظور :لساف العرب ( ,)478/12الفيومي :المصباح المنير (.)503/2
) (5الجرجاني :التعريفات (ص.)175

) (6شيخي زاده :مجمع األنير( ,)373/1انظر أيضاً :خسرو :درر الحكاـ ( ,)355/1ابف نجيـ :البحر الرائؽ (.)233/3
) (7انظر :الحطاب :مواىب الجميؿ ( ,)9/4الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)2/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)339/2
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ِ
بقي"(.)1
 تعريف الشافعية" :مف بات عند بعض نسوتو لَزمو عند َمف َإف ُكف ثِ ْنتَْيف فأكثر"(.)2
 تعريف الحنابمة" :ىو توزيع الزماف عمى زوجاتو ْبلحظ مف التعريفات السابقة أف الفقياء متفقوف عمى أف جوىر القسـ ىو العدؿ بيف الزوجات في
الم َ
ُ
المبيت ,فعمى الزوج التسوية بينيف ,بإعطاء كؿ واحدة منيف حظيا في المبيت عندىا ,وىذا المعنى قريب

مما عبر عنو أىؿ المغة بالتجزئة واعطاء كؿ شريؾ نصيبو ,لذلؾ فقد جاءت تعريفاتيـ متقاربة ,واف
اختمفت التعبيرات واأللفاظ ,إال أف الشافعية أضافوا إلى التعريؼ إلزاـ الزوج ,بقوليـ( :لَ ِزَموُ) ,لتأكيد
وجوب القسـ بينيف ,كما ذكر الحنفية في تعريفيـ أمو اًر وجب القسـ فييا غير المبيت ,وىي المأكؿ
والمشرب والممبس ,واستثنوا منو أمو اًر أخرى كالمحبة والجماع.

التعريف المختار:
بعد سرد تعريفات الفقياء لمقسـ بيف الزوجات ,وبياف مدى التقارب بينيا ,وعبلقتيا بالتعريؼ المغوي,

أميؿ إلى اختيار تعريؼ الحنفية؛ لما ذكرت آنفاً مف تميزه عف باقي التعاريؼ؛ بإضافة أمور ,عمى الزوج

أف يقسـ فييا بيف زوجاتو غير المبيت ,واستثناء أخرى.
شرح التعريف:

(تسوية) :إنصاؼ وعدؿ في القسمة ,بحيث تكوف بالتساوي.
(الزوج) :قيد إلخراج عدؿ غير الزوج مف التعريؼ.
(بين الزوجات) :قيد أخرج عدؿ الزوج مع غيرىف.
(في المأكول والمشروب والممبوس) :أمور وجب التسوية في قسمتيا بيف الزوجات(.)3
(والبيتوتة) :أي :اإلقامة عندىا ليبلً ,إضافة إلى ما سبؽ مف أمور يجب التسوية فييا.
نفي وجوب القسـ في محبتيف ,وجماعيف؛ لعدـ مقدور الزوج عمى العدؿ
(ل في المحبة والوطء)ُ :
فييا(.)4

) (1الشربيني :مغني المحتاج ( ,)413/4انظر أيضاً :الرافعي :الشرح الكبير (.)358/8
) (2البيوتي :كشاؼ القناع ( ,)198/5انظر أيضاً :التغمبي :نيؿ المآرب (.)219/2
) (3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)332/2

) (4انظر :الزيمعي :تبييف الحقائؽ ( ,)179/2شيخي زاده :مجمع األنير (.)373/1
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سم بين الزوجات
ثانياً :مشروعية القَ ْ
ثبتت مشروعية القسـ بيف الزوجات بالكتاب ,والسنة ,واإلجماع.
أولً -الكتاب
ﲂﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊ
ﲃ
 -1قال تعالى:ﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲌ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ(.)1
ﲍ
ﲋ
وجو الدللة:
 -1أباحت اآلية الكريمة لمزوج التعدد لحد أعمى أربع نسوة ,ثـ منعتو منو؛ إذا خيؼ مف تعدادىف ترؾ
العدؿ بينيف في القسـ وحسف العشرة(.)2

 -2يقصد بالعوؿ في قولو تعالى :ﱡ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﱠ :الميؿ المحظور المقابؿ لمعدؿ ,وىو مف
عاؿ الميزاف عوالً :إذا ماؿ( ,)3ومعنى اآلية ,أي :االقتصار عمى واحدة أقرب إلى أال تميموا عف

الحؽ وتجوروا ,فدؿ ذلؾ عمى مشروعية العدؿ في القسـ بيف الزوجات(.)4

ﱩﱫﱬﱭﱮ ﱯ
ﱪ
 -2قال تعالى :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱰ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱠ(.)5
ﱱ
وجو الدللة:
أخبر اهلل تعالى بأف العدؿ في ميؿ الطبع بالمحبة والجماع والحظ مف القمب ال قدرة لمزوج عميو ,فبل
فينيى عنو ,ألف العدؿ فييا مما
ُينيى عف التفاوت فيو؛ ألنو خارج عف وسعو ,أما الميؿ في القسـ والنفقة ُ
ُيستطاع(.)6
ثانياً -السنة

ش َة
َ -1ع ْن َع ِائ َ
ِ ِ
ِ
يما
أ َْمم ُك فَ َال تَمُ ْمني ،ف َ

ان رسو ُل المَّ ِو  ي ْق ِسم فَيع ِد ُل ،ويقُو ُل« :المَّي َّم َى َذا قَ ِ ِ
يما
ََ
ْ
َ ُ َْ
ُ
 ،قَالَ ْتَ :ك َ َ ُ
سمي ،ف َ
تَ ْممِ ُكَ ،وَل أ َْممِ ُك»(.)7

) (1سورة النساء :آية (.)3
) (2انظر :القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ( ,)20/5ابف كثير :تفسير القرآف العظيـ (.)212/2
) (3انظر :األلوسي :روح المعاني (.)407/2
) (4انظر :القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)20/5
) (5سورة النساء :آية (.)129

) (6انظر :الرازي :التفسير الكبير ( ,)237/11القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)407/5
) (7أخرجو أبو داود في سننو :أوؿ كتاب النكاح ,باب في القسـ بيف النساء ( ,)470/3ح( ,)2134وقاؿ األرنؤوط:
إسناده صحيح.
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وجو الدللة:
دؿ الحديث عمى أف الرسوؿ  كاف يقسـ بيف نسائو في المبيت ,ونحوه مما يدخؿ تحت القدرة

واالختيار ,فيعدؿ وال يفضؿ إحداىف عمى األخرى( ,)1وقولو ( :ما ال أممؾ) يريد بو :ميؿ القمب بزيادة

المحبة لواحدة منيف ,فإنو ال يدخؿ تحت القدرة ,والقصد إلى الميز بينيف(.)2
َ -2ع ْن أَِبي ُى َرْي َرةَ
ِ
ام ِة َو ِشق ُو َم ِائ ٌل»(.)3
ا ْلق َي َ

َ ،ع ِن َّ
ام َأرَتَ ِ
اء َي ْوَم
الن ِبي  قَ َ
ان فَ َما َل إِلَى إِ ْح َد ُ
اى َماَ ،ج َ
الَ « :م ْن َكا َن ْت لَ ُو ْ

وجو الدللة:
يدؿ الحديث عمى وجوب التسوية بيف الزوجات ,وتحريـ الميؿ إلى إحداىف ,إذا كاف في ٍ
أمر يممكو
الزوج كالقسـ والنفقة ,ال المحبة؛ ألنيا ِمما ال يممكو(.)4
ثالثاً -اإلجماع
اتفؽ أىؿ العمـ عمى وجوب التسوية بيف الزوجات في القسـ ,وال خبلؼ في ذلؾ(.)5

) (1انظر :العيني :عمدة القاري ( ,)199/20الصنعاني :سبؿ السبلـ ( ,)238/2الصنعاني :التنوير (.)609/8
) (2انظر :البيضاوي :تحفة األبرار ( ,)371/2العيني :عمدة القاري (.)199/20
) (3أخرجو أبو داود في سننو :أوؿ كتاب النكاح ,باب في القسـ بيف النساء ( ,)469/3ح( ,)2133وقاؿ األرنؤوط:
إسناده صحيح.

) (4انظر :الصنعاني :سبؿ السبلـ ( ,)238/2الشوكاني :نيؿ األوطار (.)257/6
) (5انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)301/7ابف القطاف :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع (.)27/2
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المطمب الثاني
مسقطات حق الزوجة في القسم
يسقط حؽ الزوجة في القسـ بأسباب عدة ,وىي كاآلتي:

أولً :النشوز
اتفؽ الفقياء

() 1

عمى سقوط حؽ الزوجة في القسـ بنشوزىا ,ألنيا بخروجيا عف طاعة زوجيا قد

رضيت بإسقاط حقيا ,وألف القسـ لؤلنس كما ىي النفقة لمتمكيف مف االستمتاع ,وقد فات كؿ منيما بسبب
مف جيتيا ,فسقط.

ثانياً :جنون الزوجة الذي ُيخاف منو
عمى الزوج أف يقسـ لممجنونة باتفاؽ ,إال أف تكوف غير مأمونةُ ,يخاؼ مف أف تضرب وتؤذي فبل
قسـ ليا ,ألف القصد مف القسـ السكف واألنس ,وىو غير متحقؽ معيا(.)2

ثالثاً :ىبة الزوجة حقيا في القسم أو التنازل عنو
()3

باتفاؽ الفقياء

يسقط حؽ الزوجة في القسـ بالتنازؿ عنو أو بيبتيا إياه لزوجيا أو إلحدى ضرائرىا

أو ليف جميعاً ,إذا رضي الزوج بذلؾ ألف حقو في االستمتاع بيا ال يسقط إال برضاه.
واستدلوا عمى ذلك ،من السنة:
ش َة
ي َع ْن َع ِائ َ
ب َما ُر ِو َ
ش َة ِب َي ْو ِم َيا َوَي ْوِم
َي ْق ِس ُم لِ َع ِائ َ

ت َزْم َع َة
 ،أ َّ
س ْوَدةَ ِب ْن َ
َن َ
س ْوَدةَ»(.)4
َ

ش َة
َو َى َب ْت َي ْو َم َيا لِ َع ِائ َ

ان َّ
الن ِبي 
« َو َك َ

وجو الدللة :يدؿ الحديث عمى جواز ىبة الزوجة حقيا في القسـ لضرتيا ,شريطة رضا الزوج؛ ألف لو

حقاً في الواىبة ال يفوت إال برضاه(.)5

) (1انظر :ابف عابديف :رد المحتار( ,)205/3الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)342/2الشربيني :مغني المحتاج (,)415/4
ابف قدامة :المغني (.)313/7

) (2انظر :ابف عابديف :رد المحتار( ,)205/3الخرشي :شرح مختصر خميؿ( ,)2/4الشربيني :مغني المحتاج (,)415/4
البيوتي :كشاؼ القناع (.)201/5
) (3انظر :ابف عابديف :رد المحتار( ,)206/3الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)341/2الشربيني :مغني المحتاج (,)424/4
ابف قدامة :المغني (.)311/7

) (4أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب النكاح ,باب المرأة تيب يوميا مف زوجيا لضرتيا ,وكيؼ يقسـ ذلؾ (,)33/7
ح(.)5212
) (5انظر :النووي :شرح النووي عمى مسمـ( ,)48/10العيني :عمدة القاري( ,)296/12الصنعاني :سبؿ السبلـ(.)240/2
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رابعاً :حبس الزوجة
()2
()1
ار بالزوج بدخولو الحبس
ذىب الحنفية  ,والشافعية  ,إلى أنو ال قسـ لمحبوسة؛ ألف في وجوبو إضر اً

ليوفييا حقيا(.)3

خامساً :ردة الزوجة
ال قسـ لمرتدة؛ ألف الفقياء متفقوف عمى أنو إذا ارتد أحد الزوجيف فُِّرؽ بينيما( ,)4وال قسـ لمفارقة.

سادساً :سفر الزوجة
تحرير محل النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف سفر الزوجة دوف إذف زوجيا يعد نشو اًز( ,)5والناشز ال قسـ ليا اتفاقاً ,واختمفوا

فيما إذا سافرت بإذنو ,فيؿ يسقط قسميا ,أـ يقضي ليا الزوج ما فاتيا؟ عمى مذىبيف:
المذىب األول:

ذىب الحنفية( ،)6والمالكية( ،)7إلى أف حقيا في القسـ يسقط بفواتو ,وال يقضي الزوج ليا ما فاتيا في
سفرىا.
المذىب الثاني:
ذىب الشافعية( ،)8والحنابمة( ,)9إلى التفصيؿ في الحكـ بحسب غرض السفر ,فقالوا :إذا سافرت
لغرضو وحاجتو فإف حقيا في القسـ يبقى قائماً وعميو أف يقضي ليا ما فاتيا ,أما إف سافرت لحاجتيا
فمذىب الشافعية في الجديد والحنابمة أف حقيا في القسـ يسقط وال يقضي ليا ما فات ,وخالؼ الشافعية

في القديـ وقالوا يقضي ليا.
) (1انظر :ابف عابديف :رد المحتار (.)205/3
) (2انظر :الشربيني :مغني المحتاج (.)415/4
) (3ىذا ولـ أقؼ لممالكية والحنابمة  -في حدود اطبلعي  -عمى قوؿ في قسـ المحبوسة.

) (4انظر :المرغيناني :اليداية ( ,)215/1ابف جزي :القوانيف الفقيية (ص ,)132الشيرازي :الميذب ( ,)460/2ابف
قدامة :المغني (.)134,174/7
) (5انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)22/4الدسوقي :حاشية الدسوقي ( ,)517/2الشربيني :مغني المحتاج (,)422/4
ابف قدامة :المغني (.)313/7
) (6انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)219/5ابف عابديف :رد المحتار (.)206/3

) (7انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)7/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)343/2
) (8انظر :الشربيني :مغني المحتاج (.)422/4
) (9انظر :البيوتي :كشاؼ القناع (.)205/5
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سبب الخالف:
عدـ وجود نص في المسألة يثبت القسـ عند سفر الزوجة أو يسقطو ,فآلت المسألة إلى اجتياد
الفقياء ,بحسب ما ينقدح في عقؿ كؿ مجتيد مف األدلة العقمية التي ينتصر بيا لمذىبو.

األدلة:
استدؿ كؿ مذىب عمى صحة ما ذىب إليو بالمعقوؿ.
أدلة المذىب األول من المعقول:
استدؿ الحنفية ,والمالكية ,عمى أف حقيا في القسـ يسقط بفواتو ,وال يقضي الزوج ليا ما فاتيا,

باآلتي:

 -1إف الزوجة بسفرىا قد رضيت بإسقاط حقيا ,فبل يقضي ليا ما فاتيا(.)1

 -2إف القصد مف القسـ تحصيف المرأة ,ودفع ضرر تركيا ,وذلؾ يفوت بفوات زمانو(.)2
 -3ال يزيد القسـ عمى النفقة ,وىي تسقط بمضي الزماف مف غير قضاء عند الحنفية(.)3
أدلة المذىب الثاني من المعقول:
 استدل الحنابمة والشافعية عمى عدم سقوط القسم بسفرىا لغرضو وحاجتو ،وأن عميو أن يقضي ليا

ما فاتيا ،باآلتي:

 -1إف الزوج قد أذف ليا بالسفر ,فعميو أف يقضي ليا ما فاتيا(.)4

 -2إف سفرىا كاف لغرضو وحاجتو ,فصارت كالتي عنده وفي قبضتو(.)5

 -3إف فوات األنس وتعذر االستمتاع جاء مف جية الزوج؛ فيو المانع نفسو عنيا بإرساليا,
فوجب عميو أف يقضي ليا بحسب ما أقاـ عند ضرتيا(.)6

 واستدل الشافعية في الجديد ،والحنابمة عمى سقوط القسم بسفرىا لحاجتيا ،ول يقضي ليا ،باآلتي:
 -1إف القسـ لؤلنس ,وقد تعذر بسبب مف جيتيا فسقط(.)7
) (1انظر :القرافي :الذخيرة (.)456/4
) (2انظر :المرجع السابؽ ,الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)340/2
) (3انظر :ابف عابديف :رد المحتار (.)205/3
) (4انظر :الشربيني :مغني المحتاج (.)422/4
) (5انظر :المرجع السابؽ :الجزء والصفحة.

) (6انظر :الشربيني :مغني المحتاج ( ,)422/4البيوتي :كشاؼ القناع (.)205/5
) (7انظر :البيوتي :كشاؼ القناع (.)205/5
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 -2ال قسـ ليا؛ ألنيا ليست في قبضتو ,وفائدة إذف الزوج في رفع اإلثـ عنيا ,ال في وجوب
القسـ(.)1

 واستدل الشافعية في القديم ،عمى أنو يقضي ليا ما فاتيا إذا سافرت بإذنو لحاجتيا ،بما يمي:
إذف الزوج ليا بالسفر ,يوجب عميو قضاء ما فاتيا؛ ألنيا لما خرجت بإذنو خرجت مف حكـ

النشوز(.)2

المناقشة:
لـ أقؼ  -في حدود ما اطمعت عميو -عمى مناقشة ألي مف المذىبيف ,إال أنو يمكف أف تناقش أدلتيـ
عمى النحو التالي:
 يناقش ما استدل بو الحنفية والمالكية ،عمى أن حقيا في القسم يسقط بفواتو ،ول يقضي الزوج
ليا ما فاتيا ،بما يمي:

 -1ال يسمـ بأف الزوجة بسفرىا قد رضيت بإسقاط حقيا؛ ألنيا قد تسافر مجبرة لحاجة زوجيا ,ولو لـ
ترض بالسفر لكانت عاصية ,فبل تقابؿ طاعتيا بسقوط قسميا.

 -2إف القسـ حؽ لمزوجة ,يبقى ليا ما بقيت في طاعة زوجيا ,فإف سافرت برضاه فمـ يسقط حقيا؟!

 يناقش ما استدل بو الشافعية في الجديد ،والحنابمة من سقوط القسم بسفرىا لحاجتيا ،ول
يقضي ليا ،بما يمي:

 -1إف تعذر األُنس واف كاف بسبب مف جيتيا ,إال أف إذف الزوج ليا بالسفر دليؿ عمى رضاه بفواتو,
فعميو أف يقضي ليا ما فاتيا.

ناشز ,فبل يسقط حقيا في القسـ.
 -2إف المسافرة بإذف زوجيا ورضاه خرجت عف كونيا
اً
 -3كما أفاد إذف الزوج رفع اإلثـ عنيا ,فيفيد رفع اإلثـ عود الحؽ ليا.

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,وبياف أدلتيـ فييا ,يظير لي أف الراجح ىو ما ذىب إليو

الشافعية في القديـ ,مف القوؿ بعدـ سقوط حؽ الزوجة في القسـ مطمقاً إذا سافرت بإذف زوجيا ,سواء
أكاف سفرىا لحاجتو أـ حاجتيا ,وذلك لألسباب اآلتية:

 -1حؽ الزوجة في القسـ ثابت بنصوص السنة الصحيحة ,وما ثبت بالنص ال يزوؿ بغيره.
 -2إذف الزوج دليؿ عمى رضاه بالسفر ,ورضاه يوجب عميو قضاء ما فاتيا في سفرىا بحسب ما
أقاـ عند ضرائرىا.

) (1انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)581/9الشربيني :مغني المحتاج (.)422/4
) (2انظر :الماوردي :الحاوي الكبير ( ,)580/9الشربيني :مغني المحتاج (.)423/4
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ناشز ,فبل يسقط حقيا في القسـ.
 -3إف المسافرة بإذف زوجيا ورضاه خرجت عف كونيا
اً

 -4إف زوجاً قد رضي بالزواج بأكثر مف امرأة ,عميو أف يحتمؿ العدؿ بينيف في القسـ ,وقضاء
ما فات كؿ واحدة منيف.

سابعاً :سفر الزوج
إذا رغب الزوج في السفر مع إحدى زوجاتو فيؿ لو أف يختار منيف مف يريد ,أو البد مف رضاىف

جميعاً ,أو يمزمو اإلقراع بينيف؟ وىؿ يترتب عمى أي مف ذلؾ سقوط القسـ ,أو عمى الزوج أف يقضي ليف

ما فات؟ لقد تباينت أقواؿ الفقياء في ذلؾ كمو ,وانقسموا فيو إلى مذىبيف.
المذىب األول:

ذىب الحنفية( ،)1والمالكية( ،)2إلى أف لمزوج أف يختار مف يشاء مف زوجاتو لمسفر معو ,دوف قرعة,
وال قضاء عميو لما فات؛ ألف حقيف في القسـ يسقط بالسفر ,واستثنى المالكية في المشيور سفر الحج
والغزو ,فيقرع فييما ,بشرط صبلح جميعيف لمسفر.

المذىب الثاني:
ذىب الشافعية( ،)3والحنابمة( ،)4إلى أنو ال يجوز لمزوج السفر بإحدى زوجاتو إال بعد رضاىف جميعاً؛

ألف الحؽ ليف ,فإف تنازعف أقرع

()5

بينيف ,وذلؾ في السفر الطويؿ المبيح لقصر الصبلة ,وكذا في السفر

القصير المباح عمى األصح عند الشافعية ,والراجح عند الحنابمة ,فإف أقرع سقط حقيف في القسـ ولـ

يقض ليف ما فات ,واف لـ يقرع أثـ ولـ يسقط حقيف ,وعميو القضاء.
سبب الخالف:
يرجع سبب الخبلؼ إلى اختبلفيـ في حمؿ فعؿ النبي  في حديث عائشة

قرع بيف نسائو
اإل ا

إذا أراد سف ًار ,فمف حممو عمى الوجوب قاؿ :بوجوب القرعة في السفر ,فإف اختار منيف ولـ يقرع قضى ما
فات لؤلخريات ,ومف حممو عمى الندب قاؿ :بعدـ وجوب القرعة ,فيختار مف يشاء منيف ,وال قضاء عميو.

األدلة:
أدلة المذىب األول:
 استدلوا عمى ما ذىبوا إليو من عدم وجوب القرعة ،بالمعقول.
) (1انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)219/5ابف عابديف :رد المحتار (.)206/3
) (2انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ ( ,)7/4الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)343/2
) (3انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)485/2مغني المحتاج (.)423/4

) (4انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)313,314/7البيوتي :شرح منتيى اإلرادات (.)50/3
) (5أي أجرى بينيف القرعة.
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أدلتيم من المعقول:
 -1إف في اختيار الزوج تعييناً لمف تطيؽ السفر لخفة جسميا ,أو نحو ذلؾ ,ال لميؿ ليا(.)1

 -2بعض النساء قد تكوف أنفع في السفر مف غيرىا فمو خرجت القرعة لمتي ال نفع فييا في السفر
ألضر بحاؿ الزوج ,وكذا قد يقوـ بعض النساء برعاية مصالح بيت الرجؿ في الحضر فمو

خرجت القرعة عمييا بالسفر ألضر بحاؿ الزوج مف رعاية مصالح بيت الرجؿ في الحضر(.)2

 -3قد تكوف المصمحة في إقامة إحداىف لثقؿ جسميا أو لكثرة عياليا ,أو لغير ذلؾ ,فيختار الزوج
بقاءىا ,وال ميؿ في ذلؾ وال ضرر(.)3

 -4ال تصمح القرعة إلظيار الحؽ أبداً؛ ألنيا ال تخرج عمى وجو واحد ,والمختمؼ فيو ال يصمح دليبلً
عمى شيء(.)4

 واستدل المالكية في المشيور عمى وجوب اإلقراع في الحج والغزو ،من المعقول ،بما يمي:
 -1يقرع في الحج والغزو؛ ألف المشاحة تعظـ في سفر القربات ,وفي الغزو تشتد الرغبة لنيؿ فضؿ
الشيادة(.)5

 -2السفر بجميعيف في الغزو ال يمكف ,واختيار واحدة منيف إيثار ,فمـ يبؽ إال القرعة (.)6
 واستدلوا عمى سقوط القسم عند السفر ،ول قضاء لما فات ،من المعقول ،باآلتي:
 -1إف مدة السفر ضائعة؛ بدليؿ أف لمزوج السفر وحده دوف أف يصطحب واحدة منيف(.)7
 -2ال يمزـ الزوج السفر بإحداىف ,فإف فعؿ كاف متبرعاً ليا؛ فبل تمزمو التسوية بينيا وبيف غيرىا ,كما
لو وىب ليا ىبة(.)8

 -3إف القصد مف القسـ دفع الضرر الحاصؿ وتحصيف المرأة ,وذلؾ يفوت بفوات زمانو(.)9
 -4ال يزيد القسـ عمى النفقة ,وىي تسقط بمضي الزماف مف غير قضاء عند الحنفية(.)10

) (1انظر :الزرقاني :شرح الزرقاني عمى مختصر خميؿ (.)105/4
) (2الصنعاني :سبؿ السبلـ ( ,)242/2انظر أيضاً :ابف عابديف :رد المحتار (.)206/3
) (3انظر :الخرشي :شرح مختصر خميؿ (.)7/4
) (4انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)333/2
) (5انظر :الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)343/2
) (6ابف العربي :أحكاـ القرآف ( ,)37/4القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)126/12
) (7انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)219/5الكاساني :بدائع الصنائع (.)333/2
) (8انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)219/5القدوري :التجريد (.)4736/9
) (9الدسوقي :حاشية الدسوقي (.)340/2
) (10انظر :ابف عابديف :رد المحتار (.)205/3
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أدلة المذىب الثاني:
 استدلوا عمى صحة ما ذىبوا إليو من الختيار بالقرعة عند تنازع الزوجات ،بالسنة والمعقول.
أولً -السنة
ِ
س ِائ ِو ،فَأَيَّتُ ُي َّن
ش َة
ي َع ْن َع ِائ َ
سفًَار أَق َْر َ
سو ُل المَّ ِو  إِ َذا أ ََر َ
َّ ،أنيا قَالَ ْتَ « :ك َ
ع َب ْي َن ن َ
اد َ
ان َر ُ
َما ُر ِو َ
َخرج سيميا َخرج ِبيا مع ُو ،و َك َ ِ ِ
ت َزْم َع َة َو َى َب ْت
ام َأر ٍَة ِم ْن ُي َّن َي ْو َم َيا َولَ ْيمَتَ َياَ ،غ ْي َر أ َّ
س ْوَدةَ ِب ْن َ
َن َ
َ َ َ ُْ َ َ َ َ ََ َ
ان َي ْقس ُم ل ُكل ْ
()1
س ِ
ش َة َز ْو ِج َّ
ول المَّ ِو . »
َي ْو َم َيا َولَ ْيمَتَ َيا لِ َع ِائ َ
الن ِبي  ،تَ ْبتَِغي ِب َذلِ َك ِر َ
ضا َر ُ
وجو الدللة:
كاف الرسوؿ  يعتبر القرعة في تعييف مف تسافر معو مف زوجاتو ,فدؿ ذلؾ عمى وجوبيا(.)2
ثانياً -المعقول
 -1ليس مف العدؿ سفر الزوج بإحدى زوجاتو مف غير قرعو؛ ألنو تفضيؿ ليا ,وميؿ إلييا(.)3
 -2شرعت القرعة تطييباً لنفوسيف وحذ اًر مف الترجيح ببل مرجح(.)4

 -3إف المقيمة واف كانت في راحة إال أف االستمتاع بالزوج يفوتيا ,والمسافرة واف حظيت بو إال أنيا
تتأذى بمشقة السفر ,فإيثار بعضيف بيذا وبعضيف بيذا اختيا اًر عدوؿ عف اإلنصاؼ ,ومف ثـ

كانت القرعة واجبة(.)5

 واستدلوا عمى أن القرعة تُسقط حقين في القسم ،ول ُيقضى لين ما فات ،بما يمي:
 -1إف القسـ واجب ,وال يسقط الواجب بالسفر(.)6

 -2إف التي تسافر مع الزوج يمحقيا مف تعب السفر ومشقتو ما يقابؿ ما حصؿ ليا مف السكف ,أما

الحاضرة فقد ترفيت بالراحة واإلقامة ,فتقابؿ األمراف فاستويا ,ولو قضى لمحاضرة ,لكاف ميبلً منو

إلييا(.)7

 -3إف القرعة شرعت لفائدة إسقاط اإلثـ ال قضاء ما فات(.)8
) (1أخرجو البخاري في صحيحو :كتاب اليبة وفضميا والتحريض عمييا ,باب ىبة المرأة لغير زوجيا وعتقيا ,إذا كاف ليا
زوج فيو جائز ,إذا لـ تكف سفيية ,فإذا كانت سفيية لـ يجز ( ,)159/3ح(.)2593

) (2انظر :ابف حجر :فتح الباري ( ,)311/9المغربي :البدر التماـ (.)353/7
) (3انظر :الشيرازي :الميذب ( ,)485/2ابف قدامة :المغني (.)313/7
) (4المناوي :فيض القدير (.)95/5
) (5انظر :المرجع السابؽ :الجزء والصفحة.
) (6الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)242/2

) (7انظر :مغني المحتاج ( ,)423/4ابف قدامة :المغني (.)314/7
) (8انظر :الرممي :نياية المحتاج (.)387/6
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 واستدلوا عمى أنو إن لم ُيقرع لم يسقط حقين ،وعميو القضاء ،بما يمي:
تمحؽ التيمة الزوج بما خص إحداىف عف األخريات بالسفر دوف قرعة ,فمزمو القضاء ,كما لو خصيا

وىو حاضر(.)1

المناقشة:
مناقشة أدلة المذىب األول:
لم يناقش المذىب الثاني  -في حدود عممي -أدلة المذىب األول ،إل أنيا يمكن أن تناقش،

باآلتي:

 -1يناقش قول المالكية باإلقراع عند صالح جميعين لمسفر ،وفي الحج والغزو ،بأف ىذا تخصيص
لعموـ الحديث ببل دليؿ ,والعمؿ بظاىره أولى.

 -2يناقش قوليم بأن القرعة ل تصمح دليالً إلظيار الحق ،بأف ما ثبت عف النبي  مف اإلقراع بيف
نسائو في حديث عائشة يناقض ذلؾ.

مناقشة أدلة المذىب الثاني:
 -1نوقش استدلليم بحديث عائشة

بأف النبي



لقموبيف ,ونفياً لتيمة الميؿ عف نفسو ,ومطمؽ فعؿ الرسوؿ

إنما كاف يفعؿ ذلؾ استحباباً ,وتطييباً


ال يقتضي الوجوب(.)2

 -2نوقش قوليم بأن القسم واجب ول يسقطو السفر ,بأف السفر أسقط ىذا الواجب فعبلً بدليؿ أف لو
أف يسافر دونيف ,وال يجب عميو قضاء أياـ سفره ليف اتفاقاً(.)3

الراجح:
بعد عرض مذاىب الفقياء في المسألة ,والنظر والتأمؿ في أدلتيـ يظير رجحاف ما ذىب إليو
الشافعية والحنابمة -أصحاب المذىب الثاني ,-مف وجوب القرعة بيف النساء في السفر ,ويسقط بيا حقيف
في القسـ ,فإف اختار الزوج مف بينيف دوف قرعة ,بقى حقيف في القسـ قائماً ,ووجب عميو قضاء ما

فاتيف ،وذلك لألسباب اآلتية:

 -1جمعيـ بيف النقؿ والعقؿ في االستدالؿ قوى جانبيـ ,في حيف اقتصر المذىب األوؿ عمى
االستدالؿ بالعقؿ.

 -2ثبوت إقراع النبي



بيف زوجاتو في السفر ,بالسنة الصحيحة.

) (1انظر :ابف قدامة :المغني (.)314/7
) (2انظر :السرخسي :المبسوط ( ,)219/5الكاساني :بدائع الصنائع ( ,)333/2ابف عابديف :رد المحتار (.)206/3
) (3انظر :الصنعاني :سبؿ السبلـ (.)242/2
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 -3إف عائشة

لـ تذكر في حديثيا القضاء عند اإلقراع ,ولو قضى النبي

لذكرتو عائشة



لمباقيات ما فاتيف

.

 -4الزوج مأمور بالعدؿ بيف زوجاتو ,وليس مف العدؿ في شيء أف يميؿ إلى إحداىف باختيارىا رفيقة
لو في السفر ويترؾ الباقيات.

 -5قوؿ المذىب األوؿ :إف فعؿ النبي  كاف لتطييب قموبيف ال لموجوب ,حجة عمييـ؛ ألف تطييب
القموب ومنع التنازع سبب ٍ
كاؼ لمقوؿ بالوجوب.
 -6اختيار الزوج إلحدى زوجاتو يؤدي إلى وقوع الغيرة والحقد في نفوس الباقيات ,وال شؾ في أف
ذلؾ مفسدة ,واإلقراع يمنع وقوعيا.

 -7اختيار الزوج إلحدى زوجاتو دوف قرعة تمييز ليا ,ويجب أف تعتاض عنو األخريات ببقاء حقيف
في القسـ وقضاء ما فاتيف.

 -8ال يصح تعمؿ المذىب األوؿ بالمصمحة ,في اصطحاب األنفع لمزوج؛ ألنيا قابمت مفسدة وىي
وقوع الغيرة والحقد بينيف ,ومف قواعد الشرع :أف درء المفاسد أولى مف جمب المصالح(.)1

ثامناً :الفرقة من طالق
ذىب الحنفية( ,)2والشافعية( ,)3والحنابمة( ,)4إلى أف المطمقة الرجعية ال قسـ ليا؛ ألنيا واف كانت في

حكـ الزوجات إال أنيا ليست زوجة مف كؿ وجو ,فإف أراد الزوج مراجعتيا؛ قسـ ليا ,واال فبل(.)5

) (1قاعدة فقيية ,معناىا :أنو إذا تعارض مفسدة ومصمحة ؛ قدـ دفع المفسدة غالباً ,ألف اعتناء الشارع بالمنييات أشد مف
اعتنائو بالمأمورات .السيوطي :األشباه والنظائر (ص.)87

) (2انظر :ابف نجيـ :البحر الرائؽ ( ,)235/3ابف عابديف :رد المحتار (.)409/3

) (3انظر :الشربيني :مغني المحتاج ( ,)413/4الجمؿ :فتوحات الوىاب (.)280/4
) (4انظر :ابف قدامة :المغني ( ,)248/8( ,)311/7البيوتي :كشاؼ القناع (.)201/5
) (5ولـ أقؼ  -في حدود اطبلعي -عمى قوؿ لممالكية في ىذه المسألة.
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اخلامتة
بحمد اهلل تعالى وفضمو أصؿ إلى نياية البحث ,مختتمة بأىـ النتائج والتوصيات.
أولً :النتائج
 -1إف الشارع الحكيـ حافظ عمى التوازف بيف حقوؽ الزوجية وواجباتيا ,بما يكفؿ دواـ الحياة بيف
الزوجيف واستقرارىا.

 -2إف الديف اإلسبلمي قائـ عمى العدؿ في إعطاء كؿ ذي حؽ حقو ,واسقاط الحؽ لمف ال يستحقو.
 -3أثبت اإلسبلـ لممرأة بعقد الزواج جممة مف الحقوؽ المالية كالمير والنفقة ,وغير المالية كالحضانة
والرضاع والقسـ عند التعدد.

( -4المسقطات) لفظ تداولو الفقياء في كتبيـ ,ولكنيـ استغنوا عف تعريفو ,ويعني " :أسباب رفع الحكـ
وامتناع إيقاعو".

 -5مسقطات حقوؽ الزوجة ىي" :أسباب رفع ما ثبت لمزوجة مف حقوؽ بموجب عقد الزواج الصحيح".
 -6ثبوت الخموة بيف الزوجيف يمنع سقوط المير ,واف لـ يحدث دخوؿ.
ُ -7ينصؼ المير المفروض بعد العقد بالطبلؽ قبؿ الدخوؿ أو الخموة.

 -8الزوجة ىي صاحبة الحؽ في العفو عف ميرىا ,وال يممؾ أحد غيرىا ذلؾ.
 -9يقوـ انتحار الزوجة مقاـ الموت في تأكيد المير؛ لتعمؽ حؽ الورثة بو.

 -10يسقط مير الزوجة بقتميا زوجيا عمداً.

 -11تثبت النفقة المتروكة ديناً في ذمة الزوج دوف توقؼ عمى قضاء القاضي أو تراضي الزوجيف.

 -12تسقط نفقة الزوجة إذا منعت زوجيا االستمتاع بيا ,بالجماع ونحوه ,مف غير عذر ,سواء كاف المنع
في بيتيا أو بيتو؛ ألنيا تعد ناش اًز.

 -13خروج الزوجة مف بيتيا مف دوف إذف زوجيا بغير حؽ وال ضرورة يعد نشو اًز مسقطاً لنفقتيا ,بشرط
عدـ قدرة الزوج عمى منعيا ابتداء أو ردىا.

 -14ال تسقط نفقة المسافرة ألداء الحج دوف إذف زوجيا ,شريطة إعبلـ الزوج ,وأال يكوف الحج تطوعاً.
 -15تجب نفقة الصغيرة المعقود عمييا حاؿ أمسكيا الزوج في بيتو.

 -16ال يعد مرض الزوجة الذي يمنع انتقاليا مع زوجيا إلى بيتو مسقطاً لنفقتيا.

 -17ال تسقط نفقة المحبوسة ,إال أف تكوف محبوسة لظمميا ,أو لديف ماطمت في سداده ,أو لجناية
ارتكبتيا ,فبل نفقة ليا.

 -18يصح إبراء الزوجة زوجيا مف نفقتيا الماضية سواء أتقررت بالقضاء أـ لـ تتقرر ,أما نفقة المستقبؿ
فبل تسقط باإلبراء؛ ألنيا لـ تثبت بعد في ذمة الزوج.

 -19ال تسقط نفقة الزوجة بإعسار الزوج ,بؿ تصير ديناً في ذمتو.
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 -20إف لمبائف الحائؿ حقاً في النفقة والسكنى ما بقيت في العدة.

 -21ال نفقة لممعتدة مف وفاة ولو كانت حامبلً ,وتجب ليا السكنى مدة العدة.

 -22تسقط حضانة األـ بسفرىا لمسكنى واالستقرار ,أما السفر لمتجارة والزيارة ونحوىما فبل تسقط بو
حضانتيا.

 -23ال تسقط حضانة األـ بسفر األب ,إذا كاف المحضوف غير مميِّز وال غنى لو عف أمو ,أما إذا كاف
بمقدوره االستغناء عف أمو ,فيحؽ لؤلب السفر بو ,وتسقط حضانة األـ لو ,بغض النظر عما إذا

كاف السفر لمسكنى أو لمتجارة أو غير ذلؾ.

 -24يحؽ لؤلـ التنازؿ عف الرضاعة ,وال تجبر عمييا ,إذا أمكف توفير بديؿ عف لبنيا ,بما ال يضر حياة
الصغير.

 -25ال يسقط حؽ الزوجة في القسـ مطمقاً إذا سافرت بإذف زوجيا ,سواء أكاف سفرىا لحاجتو أـ
حاجتيا ,فإف عادت قضى ليا ما فاتيا في سفرىا.

 -26وجوب إقراع الزوج بيف نسائو إذا أراد اصطحاب إحداىف معو في السفر ,ويسقط بالقرعة حؽ
األخريات في القسـ ,أما إف اختار مف شاء منيف دوف قرعة ,بقي حقيف في القسـ قائماً ,ووجب
عميو قضاء ما فاتيف.

ثانياً :التوصيات
أوؿ ما أوصي بو االلتزاـ بما أمر اهلل -سبحانو وتعالى -بو ,واجتناب ما نيى عنو ,كما وأوصي
الزوجات بطاعة أزواجيف في حدود ما أمر اهلل سبحانو وتعالى بو.
أما في ضوء ما أسفر عنو البحث مف نتائج ,فأوصي باآلتي:
 -1توعية الزوجات بحقوقيف الواجبة عمى أزواجيف ,بما يشجعيف عمى المطالبة بيا عند فقدىا.

 -2عقد الندوات والمحاضرات لتعريؼ الزوجات بما ُيسقط حقوقيف الواجبة؛ حتى ال يكوف الجيؿ بيا
سبباً في وقوع الظمـ عمييف.

 -3إجراء دراسة مقارنة بيف ما أسفر عنو البحث مف نتائج ,وبيف ما ىو معموؿ بو في المحاكـ
الشرعية بغزة؛ ليتـ في ضوء ىذه الدراسة إعادة النظر في بعض القوانيف ,بما يحقؽ العدؿ
واإلنصاؼ لممرأة.

 -4عمؿ بحث فقيي مقارف يتناوؿ مسقطات حقوؽ الزوج في الفقو اإلسبلمي.
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الفكارس الطامظ

أوالً :ػهرس ػهرس ادلراجع وادلصادر.
ثانواً :ػهرس اآليات القرآنوة.
ثالثاً :ػهرس األحاديث النبوية واآلثار.
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أولً :فيرس المراجع والمصادر
أولً :القرآن الكريم وعمومو
 .1القرآف الكريـ.
 .2ابف العربي :أحكاـ القرآف ,المؤلؼ :القاضي محمد بف عبد اهلل أبو بكر بف العربي المعافري االشبيمي

المالكي (المتوفى543 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيروت – لبناف ,الطبعة :الثالثة1424 ,ىػ
 2003 -ـ.

 .3ابف جزي :التسييؿ لعموـ التنزيؿ ,المؤلؼ :أبو القاسـ ,محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل ,ابف

جزي الكمبي الغرناطي (المتوفى741 :ىػ) ,المحقؽ :د .عبد اهلل الخالدي ,الناشر :شركة دار األرقـ
بف أبي األرقـ – بيروت ,الطبعة :األولى  1416 -ىػ.

 .4ابف عاشور :التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»,
المؤلؼ :محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشور التونسي (المتوفى1393 :ىػ),

الناشر :الدار التونسية لمنشر – تونس ,سنة النشر 1984 :ىػ.

 .5ابف كثير :تفسير القرآف العظيـ ,المؤلؼ :أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصري ثـ
الدمشقي (المتوفى774 :ىػ) ,المحقؽ :سامي بف محمد سبلمة ,الناشر :دار طيبة لمنشر والتوزيع,

الطبعة :الثانية 1420ىػ  1999 -ـ.

 .6أبو حياف :البحر المحيط في التفسير ,المؤلؼ :أبو حياف محمد بف يوسؼ بف عمي بف يوسؼ بف
حياف أثير الديف األندلسي (المتوفى745 :ىػ) ,المحقؽ :صدقي محمد جميؿ ,الناشر :دار الفكر –

بيروت ,الطبعة 1420 :ىػ.

 .7أبو زىرة :زىرة التفاسير ,المؤلؼ :محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعروؼ بأبي زىرة
(المتوفى1394 :ىػ) ,دار النشر :دار الفكر العربي.

 .8األلوسي :روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ,المؤلؼ :شياب الديف محمود بف عبد
اهلل الحسيني األلوسي (المتوفى1270 :ىػ) ,المحقؽ :عمي عبد الباري عطية ,الناشر :دار الكتب

العممية – بيروت ,الطبعة :األولى 1415 ,ىػ.

 .9البغوي :معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغوي ,المؤلؼ :محيي السنة ,أبو محمد الحسيف
بف مسعود البغوي (المتوفى510 :ىػ) ,الناشر :دار طيبة لمنشر والتوزيع ,الطبعة :الرابعة 1417 ,ىػ

 1997 -ـ.

 .10البيضاوي :أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ ,المؤلؼ :ناصر الديف أبو سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد

الشيرازي البيضاوي (المتوفى685 :ىػ) ,المحقؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ,الناشر :دار إحياء

التراث العربي – بيروت ,الطبعة :األولى  1418 -ىػ.

 .11الجصاص :أحكاـ القرآف ,المؤلؼ :أحمد بف عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:
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370ىػ) ,المحقؽ :محمد صادؽ القمحاوي ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت 1405 ,ىػ.
 .12الرازي :التفسير الكبير = مفاتيح الغيب ,المؤلؼ :أبو عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف

التيمي الرازي الممقب بفخر الديف الرازي (المتوفى606 :ىػ) ,الناشر :دار إحياء التراث العربي –

بيروت ,الطبعة :الثالثة 1420 ,ىػ.

 .13السيوطي :الدر المنثور ,المؤلؼ :عبد الرحمف بف أبي بكر ,جبلؿ الديف السيوطي (المتوفى:
911ىػ) ,الناشر :دار الفكر – بيروت.

 .14الشوكاني :فتح القدير ,المؤلؼ :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشوكاني اليمني (المتوفى:
1250ىػ) ,الناشر :دار ابف كثير ,دار الكمـ الطيب  -دمشؽ ,بيروت ,الطبعة :األولى  1414 -ىػ.

 .15الطبري :جامع البياف في تأويؿ القرآف ,المؤلؼ :محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي,
أبو جعفر الطبري (المتوفى310 :ىػ) ,المحقؽ :أحمد محمد شاكر ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة:

األولى 1420 ,ىػ  2000 -ـ.

 .16القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ,المؤلؼ :أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصاري
الخزرجي شمس الديف القرطبي (المتوفى671 :ىػ) ,تحقيؽ :أحمد البردوني وابراىيـ أطفيش ,الناشر:

دار الكتب المصرية – القاىرة ,الطبعة :الثانية1384 ,ىػ  1964 -ـ.

 .17القصاب :النكت الدالة عمى البياف في أنواع العموـ واألحكاـ ,المؤلؼ :أحمد محمد بف عمي بف محمد
ال َك َرجي القصاب (المتوفى :نحو 360ىػ) ,دار النشر :دار القيـ  -دار ابف عفاف ,الطبعة :األولى
 1424ىػ  2003 -ـ.

 .18الكيا اليراسي :أحكاـ القرآف ,المؤلؼ :عمي بف محمد بف عمي ,أبو الحسف الطبري ,الممقب بعماد
الديف ,المعروؼ بالكيا اليراسي الشافعي (المتوفى504 :ىػ) ,المحقؽ :موسى محمد عمي وعزة عبد

عطية ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيروت ,الطبعة :الثانية 1405 ,ىػ.

 .19النسفي :مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ ,المؤلؼ :أبو البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمود حافظ

الديف النسفي (المتوفى710 :ىػ) ,الناشر :دار الكمـ الطيب ,بيروت ,الطبعة :األولى 1419 ,ىػ -
 1998ـ.

ثانياً :السنة وعموميا
 .20ابف العربي :المسالِؾ في شرح ُم َوطأ مالؾ ,المؤلؼ :القاضي محمد بف عبد اهلل أبو بكر بف العربي
الغرب اإلسبلمي ,الطبعة :األولى,
المعافري االشبيمي المالكي (المتوفى543 :ىػ) ,الناشرَ :دار َ
 1428ىػ  2007 -ـ.

 .21ابف الممقف :البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير ,المؤلؼ :ابف الممقف
سراج الديف أبو حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصري (المتوفى804 :ىػ) ,الناشر :دار
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اليجرة لمنشر والتوزيع ,الرياض-السعودية ,الطبعة :االولى1425 ,ىػ2004-ـ.
 .22ابف الممقف :التوضيح لشرح الجامع الصحيح ,المؤلؼ :ابف الممقف سراج الديف أبو حفص عمر بف
عمي بف أحمد الشافعي المصري (المتوفى804 :ىػ) ,الناشر :دار النوادر ,دمشؽ – سوريا ,الطبعة:

األولى 1429 ,ىػ  2008 -ـ.

 .23ابف الممقف :مختصر استدراؾ الحافظ الذىبي عمى مستدرؾ أبي عبد اهلل الحاكـ ,المؤلؼ :ابف الممقف
سراج الديف أبو حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصري (المتوفى804 :ىػ) ,الناشر :دار

العاصمة ,الرياض-المممكة العربية السعودية ,الطبعة :األولى1411 ,ىػ.

 .24ابف بطاؿ :شرح صحيح البخاري ,المؤلؼ :ابف بطاؿ أبو الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ
(المتوفى449 :ىػ) ,تحقيؽ :أبو تميـ ياسر بف إبراىيـ ,دار النشر :مكتبة الرشد  -السعودية,

الرياض ,الطبعة :الثانية1423 ,ىػ 2003 -ـ.

 .25ابف حجر :فتح الباري شرح صحيح البخاري ,المؤلؼ :أحمد بف عمي بف حجر أبو الفضؿ العسقبلني
الشافعي ,الناشر :دار المعرفة  -بيروت 1379 ,ىػ.

 .26ابف دقيؽ العيد :إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ,المؤلؼ :محمد بف عمي بف وىب بف مطيع ,أبو
الفتح ,تقي الديف القشيري ,المعروؼ كأبيو وجده بابف دقيؽ العيد ,الناشر :مطبعة السنة المحمدية.

 .27ابف عبد البر :التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد ,المؤلؼ :أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف
محمد بف عبد البر بف عاصـ النمري القرطبي (المتوفى463 :ىػ) ,تحقيؽ :مصطفى بف أحمد

العموي ,محمد عبد الكبير البكري ,الناشر :و ازرة عموـ األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية – المغرب,
 1387ىػ.

 .28أبو داود :سنف أبي داود ,المؤلؼ :أبو داود سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف
ِّجستاني (المتوفى275 :ىػ) ,المحقؽ :شعيب األرنؤوط  -محمد ِ
كامؿ قره بممي,
َ
عمرو األزدي الس ِ ْ
َ
الناشر :دار الرسالة العالمية ,الطبعة :األولى 1430 ,ىػ  2009 -ـ.
 .29األلباني :إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ,المؤلؼ :محمد ناصر الديف بف الحاج نوح بف

نجاتي بف آدـ ,األشقودري األلباني (المتوفى1420 :ىػ) ,الناشر :المكتب اإلسبلمي – بيروت,

الطبعة :الثانية  1405ىػ 1985 -ـ.

 .30األلباني :سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة ,المؤلؼ :أبو عبد الرحمف
محمد ناصر الديف ,بف الحاج نوح بف نجاتي بف آدـ ,األشقودري األلباني (المتوفى1420 :ىػ) ,دار

النشر :دار المعارؼ ,الرياض  -المممكة العربية السعودية ,الطبعة :األولى 1412 ,ىػ  1992 -ـ.

 .31الباجي :المنتقى شرح الموطأ ,المؤلؼ :أبو الوليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيوب بف وارث
التجيبي القرطبي الباجي األندلسي (المتوفى474 :ىػ) ,الناشر :مطبعة السعادة ,الطبعة :األولى,

 1332ىػ.

 .32البخاري :الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وسننو وأيامو =
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صحيح البخاري ,المؤلؼ :محمد بف إسماعيؿ أبو عبداهلل البخاري الجعفي ,المحقؽ :محمد زىير بف
ناصر الناصر ,الناشر :دار طوؽ النجاة (مصورة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد

الباقي) ,الطبعة :األولى1422 ,ىػ.

الخ ْس َرْو ِجردي الخراساني ,أبو
 .33البييقي :السنف الكبرى ,المؤلؼ :أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى ُ
بكر البييقي (المتوفى458 :ىػ) ,المحقؽ :محمد عبد القادر عطا ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيروت
– لبناف ,الطبعة :الثالثة 1424 ,ىػ  2003 -ـ.

الخ ْس َرْو ِجردي
 .34البييقي :معرفة السنف واآلثار ,المؤلؼ :أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى ُ
الخراساني ,أبو بكر البييقي (المتوفى458 :ىػ) ,المحقؽ :عبد المعطي أميف قمعجي ,الناشر :دار

الوفاء (المنصورة  -القاىرة) ,الطبعة :األولى1412 ,ىػ 1991 -ـ.

 .35الترمذي :سنف الترمذي ,المؤلؼ :محمد بف عيسى بف َس ْورة بف موسى بف الضحاؾ ,الترمذي ,أبو
عيسى (المتوفى279 :ىػ) ,الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر ,الطبعة:
الثانية 1395 ,ىػ  1975 -ـ.

 .36الجوزجاني :التفسير مف سنف سعيد بف منصور ,المؤلؼ :أبو عثماف سعيد بف منصور بف شعبة
الخراساني الجوزجاني (المتوفى227 :ىػ) ,دراسة وتحقيؽ :د .سعد بف عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ

حميد ,الناشر :دار الصميعي لمنشر والتوزيع ,الطبعة :األولى1417 ,ىػ 1997 -ـ.

 .37الحافظ أبو الفضؿ :طرح التثريب في شرح التقريب ,المؤلؼ :أبو الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف
الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي (المتوفى806 :ىػ) ,الناشر :الطبعة المصرية

القديمة.

 .38الحاكـ :المستدرؾ عمى الصحيحيف ,المؤلؼ :أبو عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف

حمدويو بف ُنعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابوري المعروؼ بابف البيع (المتوفى405 :ىػ),
تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ,الناشر :دار الكتب العممية – بيروت ,الطبعة :األولى– 1411 ,
.1990

 .39الخطابي :معالـ السنف ,المؤلؼ :أبو سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعروؼ
بالخطابي (المتوفى388 :ىػ) ,الناشر :المطبعة العممية – حمب ,الطبعة :األولى  1351ىػ -

1932ـ.

 .40الدارقطني :سنف الدارقطني ,المؤلؼ :أبو الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدي بف مسعود بف

النعماف بف دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى385 :ىػ) ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيروت – لبناف,

الطبعة :األولى 1424 ,ىػ  2004 -ـ.

 .41الذىبي :تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ ,المؤلؼ  :شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف

عثماف بف قَ ْايماز الذىبي (المتوفى 748 :ىػ) ,المحقؽ  :مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب,
الناشر  :دار الوطف – الرياض ,الطبعة  :األولى  1421 ,ىػ  2000 -ـ.
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 .42الزرقاني :شرح الزرقاني عمى موطأ اإلماـ مالؾ ,المؤلؼ :محمد بف عبد الباقي بف يوسؼ الزرقاني
المصري األزىري ,تحقيؽ :طو عبد الرؤوؼ سعد ,الناشر :مكتبة الثقافة الدينية – القاىرة ,الطبعة:
األولى1424 ,ىػ 2003 -ـ.

 .43الشافعي :المسند ,المؤلؼ :الشافعي أبو عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف
عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتوفى204 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية,

بيروت – لبناف ,عاـ النشر 1400 :ىػ.

 .44الشوكاني :نيؿ األوطار ,المؤلؼ :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشوكاني اليمني (المتوفى:
1250ىػ) ,تحقيؽ :عصاـ الديف الصبابطي ,الناشر :دار الحديث ,مصر ,الطبعة :األولى1413 ,ىػ

1993 -ـ.

 .45الصنعاني :سبؿ السبلـ ,المؤلؼ :محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني ,الكحبلني ثـ
الصنعاني ,أبو إبراىيـ ,عز الديف ,المعروؼ كأسبلفو باألمير (المتوفى1182 :ىػ) ,الناشر :دار

الحديث.

 .46الصنعاني :التنوير شرح الجامع الصغير ,المؤلؼ :محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني,
الكحبلني ثـ الصنعاني ,أبو إبراىيـ ,عز الديف ,المعروؼ كأسبلفو باألمير (المتوفى1182 :ىػ),

المحقؽ :د .محمد إسحاؽ محمد إبراىيـ ,الناشر :مكتبة دار السبلـ ,الرياض ,الطبعة :األولى,
 1432ىػ  2011 -ـ.

 .47الطحاوي :شرح معاني اآلثار ,المؤلؼ :أبو جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة

األزدي الحجري المصري المعروؼ بالطحاوي (المتوفى321 :ىػ) ,الناشر :عالـ الكتب ,الطبعة:

األولى  1414 -ىػ 1994 ,ـ.

 .48العظيـ آبادي :التعميؽ المغني عمى سنف الدارقطني ,المؤلؼ :أبو الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ
آبادي ,الناشر :دار ابف حزـ ,بيروت -لبناف ,الطبعة :األولى 1432 ,ىػ 2011-ـ.

 .49العيني :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ,المؤلؼ :أبو محمد محمود بف أحمد بف موسى بف أحمد

ابف حسيف الغيتابي الحنفي بدر الديف العيني (المتوفى855 :ىػ) ,الناشر :دار إحياء التراث العربي –
بيروت.

 .50العيني :نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار ,المؤلؼ :أبو محمد محمود بف
أحمد بف موسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي الحنفي بدر الديف العيني (المتوفى855 :ىػ) ,المحقؽ:

أبو تميـ ياسر بف إبراىيـ ,الناشر :و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية – قطر ,الطبعة :األولى,

 1429ىػ  2008 -ـ.

 .51المازري :المعمـ بفوائد مسمـ ,المؤلؼ :أبو عبد اهلل محمد بف عمي بف عمر الت ِميمي المازري المالكي
(المتوفى536 :ىػ) ,المحقؽ :محمد الشاذلي النيفر ,الناشر :الدار التونسية لمنشر ,الطبعة :الثانية,
 1988ـ ,والجزء الثالث صدر بتاريخ 1991ـ.
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 .52المباركفوري :تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ,المؤلؼ :أبو العبل محمد عبد الرحمف بف عبد
الرحيـ المباركفوري (المتوفى1353 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية – بيروت.

 .53مسمـ :المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ =
صحيح مسمـ ,المؤلؼ :مسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري (المتوفى261 :ىػ),

المحقؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت.

البلعي ,المعروؼ
 .54المغربي :البدر التماـ شرح بموغ المراـ ,المؤلؼ :الحسيف بف محمد بف سعيد
ّ
بالم ِ
غربي (المتوفى 1119 :ىػ) ,المحقؽ :عمي بف عبد اهلل الزبف ,الناشر :دار ىجر ,الطبعة:
َ
األولى.
 .55المناوي :فيض القدير شرح الجامع الصغير ,المؤلؼ :زيف الديف محمد المدعو بعبد الرؤوؼ بف تاج
العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادي ثـ المناوي القاىري (المتوفى1031 :ىػ) ,الناشر :المكتبة

التجارية الكبرى – مصر ,الطبعة :األولى 1356 ,ىػ.

 .56النسائي :المجتبى مف السنف = السنف الصغرى لمنسائي ,المؤلؼ :أبو عبد الرحمف أحمد بف شعيب

ابف عمي الخراساني ,النسائي (المتوفى303 :ىػ) ,تحقيؽ :عبد الفتاح أبو غدة ,الناشر :مكتب
المطبوعات اإلسبلمية – حمب ,الطبعة :الثانية.1986 – 1406 ,

 .57النووي :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ,المؤلؼ :أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
النووي (المتوفى676 :ىػ) ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ,الطبعة :الثانية.1392 ,

ثالثاً :قواعد الفقو وأصولو
 .58ابف القيـ :إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف ,المؤلؼ :محمد بف أبي بكر بف أيوب بف سعد شمس
الديف ابف قيـ الجوزية (المتوفى751 :ىػ) ,تحقيؽ :محمد عبد السبلـ إبراىيـ ,الناشر :دار الكتب

العممية – بيروت ,الطبعة :األولى1411 ,ىػ 1991 -ـ.

 .59ابف أمير حاج :التقرير والتحبير ,المؤلؼ :أبو عبد اهلل ,شمس الديف محمد بف محمد بف محمد

المعروؼ بابف أمير حاج ويقاؿ لو ابف الموقت الحنفي (المتوفى879 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب

العممية ,الطبعة :الثانية1403 ,ىػ 1983 -ـ.

 .60ابف عاشور :مقاصد الشريعة اإلسبلمية ,المؤلؼ :محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف

عاشور التونسي (المتوفى1393 :ىػ) ,المحقؽ :محمد الحبيب ابف الخوجة ,الناشر :و ازرة األوقاؼ

والشؤوف اإلسبلمية ,قطر ,عاـ النشر 1425 :ىػ  2004 -ـ.

 .61ابف نجيـ :األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف ,المؤلؼ :زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد,

المعروؼ بابف نجيـ المصري (المتوفى970 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيروت – لبناف,

الطبعة :األولى 1419 ,ىػ  1999 -ـ.
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 .62اإلسنوي :التمييد في تخريج الفروع عمى األصوؿ ,المؤلؼ :عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي اإلسنوي
الشافعي ,أبو محمد ,جماؿ الديف (المتوفى772 :ىػ) ,المحقؽ :د .محمد حسف ىيتو ,الناشر :مؤسسة

الرسالة – بيروت ,الطبعة :األولى 1400 ,ىػ.

 .63اآلمدي :اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ,المؤلؼ :أبو الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف
سالـ الثعمبي اآلمدي (المتوفى631 :ىػ) ,المحقؽ :عبد الرزاؽ عفيفي ,الناشر :المكتب اإلسبلمي,

بيروت -دمشؽ -لبناف.

 .64البخاري :كشؼ األسرار شرح أصوؿ البزدوي ,المؤلؼ :عبد العزيز بف أحمد بف محمد ,عبلء الديف
البخاري الحنفي (المتوفى730 :ىػ) ,الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي.

 .65التفتازاني :شرح التمويح عمى التوضيح ,المؤلؼ :سعد الديف مسعود بف عمر التفتازاني (المتوفى:
793ىػ) ,الناشر :مكتبة صبيح بمصر.

 .66الجصاص :الفصوؿ في األصوؿ ,المؤلؼ :أحمد بف عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي
(المتوفى370 :ىػ) ,الناشر :و ازرة األوقاؼ الكويتية ,الطبعة :الثانية1414 ,ىػ 1994 -ـ.

 .67خبلؼ :عمـ أصوؿ الفقو ,المؤلؼ :عبد الوىاب خبلؼ (المتوفى 1375 :ىػ) ,الناشر :مكتبة الدعوة
 -شباب األزىر ,الطبعة  :عف الطبعة الثامنة لدار القمـ.

 .68الدريني :المناىج األصولية في االجتياد بالرأي في التشريع اإلسبلمي ,المؤلؼ :د .محمد فتحي
الدريني ,الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ,الطبعة :الثالثة 1418 ,ىػ 1997 -ـ.

 .69الزحيمي :أصوؿ الفقو اإلسبلمي ,المؤلؼ :أ .د .وىبة بف مصطفى الزحيمي ,الناشر :دار الفكر,
دمشؽ – سوريا ,الطبعة :األولى  1406ىػ  1986 -ـ.

 .70الزركشي :البحر المحيط في أصوؿ الفقو ,المؤلؼ :أبو عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف
بيادر الزركشي (المتوفى794 :ىػ) ,الناشر :دار الكتبي ,الطبعة :األولى1414 ,ىػ 1994 -ـ.

 .71الزركشي :المنثور في القواعد الفقيية ,المؤلؼ :أبو عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر

الزركشي الشافعي (المتوفى794 :ىػ) ,الناشر :و ازرة األوقاؼ الكويتية ,الطبعة :الثانية1405 ,ىػ -
1985ـ.

 .72الزركشي :تشنيؼ المسامع بجمع الجوامع لتاج الديف السبكي ,المؤلؼ :أبو عبد اهلل بدر الديف محمد

بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي الشافعي (المتوفى794 :ىػ) ,الناشر :مكتبة قرطبة لمبحث العممي

واحياء التراث ,الطبعة :األولى 1418 ,ىػ  1998 -ـ.

 .73زيداف :الوجيز في أصوؿ الفقو ,المؤلؼ :د .عبد الكريـ زيداف ,الناشر :مؤسسة قرطبة.

 .74السبكي :األشباه والنظائر ,المؤلؼ :تاج الديف عبد الوىاب بف تقي الديف السبكي (المتوفى771 :ىػ),
الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األولى 1411ىػ1991 -ـ.

 .75السرخسي :أصوؿ السرخسي ,المؤلؼ :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي
(المتوفى483 :ىػ) ,الناشر :دار المعرفة – بيروت.
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 .76السيوطي :األشباه والنظائر ,المؤلؼ :عبد الرحمف بف أبي بكر ,جبلؿ الديف السيوطي (المتوفى:
911ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األولى1411 ,ىػ 1990 -ـ.

 .77الشاطبي :الموافقات ,المؤلؼ :إبراىيـ بف موسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي
(المتوفى790 :ىػ) ,المحقؽ :أبو عبيدة مشيور بف حسف آؿ سمماف ,الناشر :دار ابف عفاف ,الطبعة:

الطبعة األولى 1417ىػ1997 /ـ.

 .78الشوكاني :إرشاد الفحوؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ ,المؤلؼ :محمد بف عمي بف محمد بف
عبد اهلل الشوكاني اليمني (المتوفى1250 :ىػ) ,المحقؽ :الشيخ أحمد عزو عناية ,الناشر :دار

الكتاب العربي ,الطبعة :الطبعة األولى 1419ىػ 1999 -ـ.

 .79الطوفي :شرح مختصر الروضة ,المؤلؼ  :سميماف بف عبد القوي بف الكريـ الطوفي الصرصري ,أبو
الربيع ,نجـ الديف (المتوفى 716 :ىػ) ,المحقؽ  :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ,الناشر  :مؤسسة

الرسالة ,الطبعة  :األولى  1407 ,ىػ  1987 /ـ.

 .80العز بف عبد السبلـ :قواعد األحكاـ في مصالح األناـ ,المؤلؼ :أبو محمد عز الديف عبد العزيز بف

عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي ,الممقب بسمطاف العمماء (المتوفى660 :ىػ),

الناشر :مكتبة الكميات األزىرية – القاىرة 1414 ,ىػ  1991 -ـ.

 .81الغزالي :المستصفى ,المؤلؼ :أبو حامد محمد بف محمد الغزالي الطوسي (المتوفى505 :ىػ) ,تحقيؽ:
محمد عبد السبلـ عبد الشافي ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األولى1413 ,ىػ 1993 -ـ.

 .82القرافي :الفروؽ = أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ ,المؤلؼ :أبو العباس شياب الديف أحمد بف إدريس
ابف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي (المتوفى684 :ىػ) ,الناشر :عالـ الكتب.

 .83المرداوي :التحبير شرح التحرير في أصوؿ الفقو ,المؤلؼ :عبلء الديف أبو الحسف عمي بف سميماف
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبمي (المتوفى885 :ىػ) ,الناشر :مكتبة الرشد  -السعودية /

الرياض ,الطبعة :األولى1421 ,ىػ 2000 -ـ.

رابعاً :كتب الفقو اإلسالمي
أ -الفقو الحنفي:
 .84ابف اليماـ :فتح القدير ,المؤلؼ :كماؿ الديف محمد بف عبد الواحد السيواسي المعروؼ بابف اليماـ
(المتوفى861 :ىػ) ,الناشر :دار الفكر.

 .85ابف عابديف :رد المحتار عمى الدر المختار ,المؤلؼ :ابف عابديف ,محمد أميف بف عمر بف عبد
العزيز عابديف الدمشقي الحنفي (المتوفى1252 :ىػ) ,الناشر :دار الفكر -بيروت ,الطبعة :الثانية,

1412ىػ 1992 -ـ.
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 .86ابف نجيـ :البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ,المؤلؼ :زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ,المعروؼ بابف
نجيـ المصري (المتوفى970 :ىػ) ,وفي آخره :تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطوري

الحنفي القادري (ت بعد  1138ىػ) ,وبالحاشية :منحة الخالؽ البف عابديف ,الناشر :دار الكتاب
اإلسبلمي.

 .87ابف نجيـ :النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ ,المؤلؼ :سراج الديف عمر بف إبراىيـ بف نجيـ الحنفي
(المتوفى1005 :ىػ) ,المحقؽ :أحمد عزو عناية ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األولى,
1422ىػ 2002 -ـ.

 .88األبياني :شرح األحكاـ الشرعية في األحواؿ الشخصية ,المؤلؼ :محمد زيد األبياني ,الناشر :مطبعة
عمي سكر أحمد ,الطبعة :الثانية1329 ,ىػ.

 .89البابرتي :العناية شرح اليداية ,المؤلؼ :محمد بف محمد بف محمود ,أكمؿ الديف أبو عبد اهلل ابف
الشيخ شمس الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الرومي البابرتي (المتوفى786 :ىػ) ,الناشر :دار الفكر.

 .90الجصاص :شرح مختصر الطحاوي ,المؤلؼ :أحمد بف عمي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي

(المتوفى 370 :ىػ) ,الناشر :دار البشائر اإلسبلمية  -ودار السراج ,الطبعة :األولى  1431ىػ -
 2010ـ.

 .91الحصكفي :الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ,المؤلؼ :محمد بف عمي بف محمد
ِ
صني المعروؼ بعبلء الديف الحصكفي الحنفي (المتوفى1088 :ىػ) ,المحقؽ :عبد المنعـ خميؿ
الح ْ
إبراىيـ ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األولى1423 ,ىػ2002 -ـ.
 .92خسرو :درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ,المؤلؼ :محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل  -أو منبل
أو المولى  -خسرو (المتوفى885 :ىػ) ,الناشر :دار إحياء الكتب العربية.

 .93الزيمعي :تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية الشمبي ,المؤلؼ :عثماف بف عمي بف محجف
البارعي ,فخر الديف الزيمعي الحنفي (المتوفى 743 :ىػ) ,الحاشية :شياب الديف أحمد بف محمد بف
أحمد بف يونس بف إسماعيؿ بف يونس الشمبي (المتوفى 1021 :ىػ) ,الناشر :المطبعة الكبرى

األميرية  -بوالؽ ,القاىرة ,الطبعة :األولى 1313 ,ىػ.

 .94السرخسي :المبسوط ,المؤلؼ :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (المتوفى:
483ىػ) ,الناشر :دار المعرفة – بيروت1414 ,ىػ 1993 -ـ.

 .95شيخي زاده :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ,المؤلؼ :عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعو
بشيخي زاده ,يعرؼ بداماد أفندي (المتوفى1078 :ىػ) ,الناشر :دار إحياء التراث العربي.

 .96العيني :البناية شرح اليداية ,المؤلؼ :أبو محمد محمود بف أحمد بف موسى بف أحمد بف حسيف
الغيتابي الحنفي بدر الديف العيني (المتوفى855 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية  -بيروت ,لبناف,
الطبعة :األولى 1420 ,ىػ  2000 -ـ.

 .97القدوري :التجريد ,الناشر :دار السبلـ ,المؤلؼ :أبو الحسيف أحمد بف محمد بف جعفر البغدادي
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القدوري ,الناشر :دار السبلـ – مكة ,الطبعة :األولى1425 ,ىػ 2004 -ـ.
 .98الكاساني :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,المؤلؼ :عبلء الديف ,أبو بكر بف مسعود بف أحمد

الكاساني الحنفي (المتوفى587 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :الثانية1406 ,ىػ -
1986ـ.

 .99المرغيناني :اليداية في شرح بداية المبتدي ,المؤلؼ :عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني
المرغيناني ,أبو الحسف برىاف الديف (المتوفى593 :ىػ) ,المحقؽ :طبلؿ يوسؼ ,الناشر :دار إحياء

التراث العربي  -بيروت – لبناف.

 .100الموصمي :االختيار لتعميؿ المختار ,المؤلؼ :عبد اهلل بف محمود بف مودود الموصمي البمدحي ,مجد
الديف أبو الفضؿ الحنفي (المتوفى683 :ىػ) ,الناشر :مطبعة الحمبي – القاىرة 1356 ,ىػ -

1937ـ.

ب -الفقو المالكي:
 .101ابف جزي :القوانيف الفقيية ,المؤلؼ :أبو القاسـ ,محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل ,ابف جزي
الكمبي الغرناطي (المتوفى741 :ىػ).

 .102ابف رشد (الجد) :مسائؿ أبي الوليد ابف رشد (الجد) ,المؤلؼ :أبو الوليد محمد بف أحمد بف رشد
القرطبي (المتوفى520 :ىػ) ,تحقيؽ :محمد الحبيب التجكاني ,الناشر :دار الجيؿ ,بيروت – دار
اآلفاؽ الجديدة ,المغرب ,الطبعة :الثانية 1414 ,ىػ  1993 -ـ.

 .103ابف رشد :بداية المجتيد ونياية المقتصد ,المؤلؼ :أبو الوليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف
رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد (المتوفى595 :ىػ) ,الناشر :دار الحديث – القاىرة ,تاريخ

النشر1425 :ىػ  2004 -ـ.

 .104ابف شاس :عقد الجواىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة ,المؤلؼ :أبو محمد جبلؿ الديف عبد اهلل بف
نجـ بف شاس بف نزار الجذامي السعدي المالكي (المتوفى616 :ىػ) ,دراسة وتحقيؽ :أ .د .حميد بف

محمد لحمر ,الناشر :دار الغرب اإلسبلمي ,بيروت – لبناف ,الطبعة :األولى 1423 ,ىػ 2003 -ـ.

 .105ابف عبد البر :الكافي في فقو أىؿ المدينة ,المؤلؼ :أبو عمر يوسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد
البر بف عاصـ النمري القرطبي (المتوفى463 :ىػ) ,المحقؽ :محمد محمد أحيد ولد ماديؾ

الموريتاني ,الناشر :مكتبة الرياض الحديثة ,الرياض  -المممكة العربية السعودية ,الطبعة :الثانية,
1400ىػ1980/ـ.

 .106الحطاب :تحرير الكبلـ في مسائؿ االلتزاـ ,المؤلؼ :شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف محمد بف
عبد الرحمف الطرابمسي المغربي ,المعروؼ بالحطاب الرعيني المالكي (المتوفى954 :ىػ) ,المحقؽ:
عبد السبلـ محمد الشريؼ ,الناشر :دار الغرب اإلسبلمي ,بيروت – لبناف ,الطبعة :األولى,
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1404ىػ  1984 -ـ
 .107الحطاب :مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ,المؤلؼ :شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بف محمد

ابف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي ,المعروؼ بالحطاب الرعيني المالكي (المتوفى954 :ىػ),
الناشر :دار الفكر ,الطبعة :الثالثة1412 ,ىػ 1992 -ـ.

 .108الخرشي :شرح مختصر خميؿ لمخرشي ,المؤلؼ :محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبو عبد اهلل
(المتوفى1101 :ىػ) ,الناشر :دار الفكر لمطباعة – بيروت.

 .109خميؿ :التوضيح في شرح المختصر الفرعي البف الحاجب ,المؤلؼ :خميؿ بف إسحاؽ بف موسى,

ضياء الديف الجندي المالكي المصري (المتوفى776 :ىػ) ,المحقؽ :د .أحمد بف عبد الكريـ نجيب,

الناشر :مركز نجيبويو لممخطوطات وخدمة التراث ,الطبعة :األولى1429 ,ىػ 2008 -ـ.

 .110الدسوقي :حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ,المؤلؼ :محمد بف أحمد بف عرفة الدسوقي المالكي
(المتوفى1230 :ىػ) ,الناشر :دار الفكر.

 .111الزرقاني :شرح الزرقاني عمى مختصر خميؿ ,ومعو :الفتح الرباني فيما ذىؿ عنو الزرقاني ,المؤلؼ:
عبد الباقي بف يوسؼ بف أحمد الزرقاني المصري (المتوفى1099 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية,

بيروت – لبناف ,الطبعة :األولى 1422 ,ىػ  2002 -ـ.

 .112الصاوي :حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير = بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ ,المؤلؼ :أبو العباس
أحمد بف محمد الخموتي ,الشيير بالصاوي المالكي (المتوفى1241 :ىػ) ,الناشر :دار المعارؼ.

 .113العدوي :حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني ,المؤلؼ :أبو الحسف ,عمي بف أحمد بف
مكرـ الصعيدي العدوي (المتوفى1189 :ىػ) ,المحقؽ :يوسؼ الشيخ محمد البقاعي ,الناشر :دار

الفكر – بيروت1414 ,ىػ 1994 -ـ.

 .114عميش :فتح العمي المالؾ في الفتوى عمى مذىب اإلماـ مالؾ ,المؤلؼ :محمد بف أحمد بف محمد
عميش ,أبو عبد اهلل المالكي (المتوفى1299 :ىػ) ,الناشر :دار المعرفة.

 .115عميش :منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ,المؤلؼ :محمد بف أحمد بف محمد عميش ,أبو عبد اهلل
المالكي (المتوفى1299 :ىػ) ,الناشر :دار الفكر – بيروت1409 ,ىػ 1989 -ـ.

 .116القاضي عبد الوىاب :اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ ,المؤلؼ :القاضي أبو محمد عبد الوىاب

ابف عمي بف نصر البغدادي المالكي (422ىػ) ,المحقؽ :الحبيب بف طاىر ,الناشر :دار ابف حزـ,
الطبعة :األولى1420 ,ىػ 1999 -ـ.

 .117القاضي عبد الوىاب :المعونة عمى مذىب عالـ المدينة «اإلماـ مالؾ بف أنس» ,المؤلؼ :أبو محمد

عبد الوىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادي المالكي (المتوفى422 :ىػ) ,المحقؽ :حميش عبد

الحؽ ,الناشر :المكتبة التجارية ,مصطفى أحمد الباز  -مكة المكرمة ,أصؿ الكتاب :رسالة دكتوراه
بجامعة أـ القرى بمكة المكرمة.

 .118القاضي عبد الوىاب :عيوف المسائؿ ,المؤلؼ :أبو محمد عبد الوىاب بف عمي بف نصر الثعمبي
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البغدادي المالكي (المتوفى422 :ىػ) ,دراسة وتحقيؽ :عمي محمد إبراىيـ بورويبة ,الناشر :دار ابف
حزـ لمطباعة والنشر والتوزيع ,بيروت – لبناف ,الطبعة :األولى 1430 ,ىػ  2009 -ـ.

 .119القرافي :الذخيرة ,المؤلؼ :أبو العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير
بالقرافي (المتوفى684 :ىػ) ,الناشر :دار الغرب اإلسبلمي -بيروت ,الطبعة :األولى 1994 ,ـ.

 .120المخمي :التبصرة ,المؤلؼ :عمي بف محمد الربعي ,أبو الحسف ,المعروؼ بالمخمي (المتوفى:
478ىػ) ,دراسة وتحقيؽ :الدكتور أحمد عبد الكريـ نجيب ,الناشر :و ازرة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية,

قطر ,الطبعة :األولى 1432 ,ىػ  2011 -ـ.

 .121مالؾ :المدونة ,المؤلؼ :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتوفى179 :ىػ),
الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األولى1415 ,ىػ 1994 -ـ.

 .122المواؽ :التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ ,المؤلؼ :محمد بف يوسؼ بف أبي القاسـ بف يوسؼ العبدري
الغرناطي ,أبو عبد اهلل المواؽ المالكي (المتوفى897 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة:

األولى1416 ,ىػ1994-ـ.

 .123النفراوي :الفواكو الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني ,المؤلؼ :أحمد بف غانـ (أو غنيـ) بف
سالـ ابف مينا ,شياب الديف النفراوي األزىري المالكي (المتوفى1126 :ىػ) ,الناشر :دار الفكر,

1415ىػ 1995 -ـ.
ج -الفقو الشافعي:

 .124ابف الرفعة :كفاية النبيو في شرح التنبيو ,المؤلؼ :أحمد بف محمد بف عمي األنصاري ,أبو العباس,
نجـ الديف ,المعروؼ بابف الرفعة (المتوفى710 :ىػ) ,المحقؽ :مجدي محمد سرور باسموـ ,الناشر:

دار الكتب العممية ,الطبعة :األولى ,ـ .2009

 .125ابف المحاممي :المباب في الفقو الشافعي ,المؤلؼ :أحمد بف محمد بف أحمد بف القاسـ الضبي ,أبو
الحسف ابف المحاممي الشافعي (المتوفى415 :ىػ) ,المحقؽ :عبد الكريـ بف صنيتاف العمري ,الناشر:

دار البخاري  -المدينة المنورة ,المممكة العربية السعودية ,الطبعة :األولى1416 ,ىػ.

 .126األنصاري :أسنى المطالب في شرح روض الطالب ,المؤلؼ :زكريا بف محمد بف زكريا األنصاري,
زيف الديف أبو يحيى السنيكي (المتوفى926 :ىػ) ,الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي.

البجيرمي :حاشية البجيرمي عمى الخطيب = تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب ,المؤلؼ :سميماف بف
ُ .127
محمد بف عمر البجيرمي المصري الشافعي (المتوفى1221 :ىػ) ,الناشر :دار الفكر ,تاريخ النشر:
1415ىػ 1995 -ـ.

 .128البغوي :التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ,المؤلؼ :محيي السنة ,أبو محمد الحسيف بف مسعود بف
محمد بف الفراء البغوي الشافعي (المتوفى 516 :ىػ) ,المحقؽ :عادؿ أحمد عبد الموجود ,عمي محمد
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معوض ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األولى 1418 ,ىػ  1997 -ـ.
 .129الجمؿ :فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منيج الطبلب المعروؼ بحاشية الجمؿ ,المؤلؼ :سميماف بف
عمر بف منصور العجيمي األزىري ,المعروؼ بالجمؿ (المتوفى1204 :ىػ) ,الناشر :دار الفكر.

 .130الجويني :نياية المطمب في دراية المذىب ,المؤلؼ :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يوسؼ بف محمد

الجويني ,أبو المعالي ,ركف الديف ,الممقب بإماـ الحرميف (المتوفى478 :ىػ) ,الناشر :دار المنياج,

الطبعة :األولى1428 ,ىػ2007-ـ.

 .131الدميري :النجـ الوىاج في شرح المنياج ,المؤلؼ :كماؿ الديف ,محمد بف موسى بف عيسى بف عمي
الد ِميري أبو البقاء الشافعي (المتوفى808 :ىػ) ,الناشر :دار المنياج – جدة ,الطبعة :األولى,
1425ىػ 2004 -ـ.

 .132الرافعي :العزيز شرح الوجيز المعروؼ بالشرح الكبير ,المؤلؼ :عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ,
أبو القاسـ الرافعي القزويني (المتوفى623 :ىػ) ,المحقؽ :عمي محمد عوض  -عادؿ أحمد عبد

الموجود ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيروت – لبناف ,الطبعة :األولى 1417 ,ىػ  1997 -ـ.

 .133الرممي :نياية المحتاج إلى شرح المنياج ,المؤلؼ :شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة
شياب الديف الرممي (المتوفى1004 :ىػ) ,الناشر :دار الفكر ,بيروت ,الطبعة :ط أخيرة -

1404ىػ1984/ـ.

 .134الروياني :بحر المذىب (في فروع المذىب الشافعي) ,المؤلؼ :الروياني ,أبو المحاسف عبد الواحد بف
إسماعيؿ (ت  502ىػ) ,المحقؽ :طارؽ فتحي السيد ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األولى,
 2009ـ.

 .135الشافعي :األـ ,المؤلؼ :الشافعي أبو عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف

عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتوفى204 :ىػ) ,الناشر :دار المعرفة –

بيروت ,سنة النشر1410 :ىػ 1990 -ـ.

 .136الشربيني :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ,المؤلؼ :شمس الديف ,محمد بف أحمد
الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى977 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األولى,

1415ىػ 1994 -ـ.

 .137الشيرازي :الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ,المؤلؼ :أبو اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يوسؼ الشيرازي
(المتوفى476 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية.

 .138العمراني :البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ,المؤلؼ :أبو الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ

العمراني اليمني الشافعي (المتوفى558 :ىػ) ,المحقؽ :قاسـ محمد النوري ,الناشر :دار المنياج –

جدة ,الطبعة :األولى 1421 ,ىػ 2000 -ـ.

 .139الغزالي :الوسيط في المذىب ,المؤلؼ :أبو حامد محمد بف محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:
505ىػ) ,المحقؽ :أحمد محمود إبراىيـ  -محمد محمد تامر ,الناشر :دار السبلـ – القاىرة ,الطبعة:
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األولى 1417 ,ىػ.
 .140قميوبي وعميرة :حاشيتا قميوبي وعميرة ,المؤلؼ :أحمد سبلمة القميوبي وأحمد البرلسي عميرة ,الناشر:
دار الفكر – بيروت1415 ,ىػ1995-ـ.

 .141الماوردي :الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح مختصر المزني ,المؤلؼ :أبو

الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصري البغدادي ,الشيير بالماوردي (المتوفى450 :ىػ),

المحقؽ :عمي محمد معوض  -عادؿ أحمد عبد الموجود ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيروت –

لبناف ,الطبعة :األولى 1419 ,ىػ  1999-ـ.

 .142النووي :المجموع شرح الميذب (مع تكممة السبكي والمطيعي) ,المؤلؼ :أبو زكريا محيي الديف يحيى
ابف شرؼ النووي (المتوفى676 :ىػ) ,الناشر :دار الفكر.

 .143النووي :روضة الطالبيف وعمدة المفتيف ,المؤلؼ :أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي
(المتوفى676 :ىػ) ,تحقيؽ :زىير الشاويش ,الناشر :المكتب اإلسبلمي ,بيروت -دمشؽ -عماف,

الطبعة :الثالثة1412 ,ىػ 1991 -ـ.

 .144النووي :منياج الطالبيف وعمدة المفتيف في الفقو ,المؤلؼ :أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
النووي (المتوفى676 :ىػ) ,المحقؽ :عوض قاسـ أحمد عوض ,الناشر :دار الفكر ,الطبعة :األولى,
1425ىػ 2005 -ـ.

 .145الييتمي :الفتاوى الفقيية الكبرى ,المؤلؼ :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدي
األنصاري ,شياب الديف شيخ اإلسبلـ ,أبو العباس (المتوفى974 :ىػ) ,الناشر :المكتبة اإلسبلمية.

 .146الييتمي :تحفة المحتاج في شرح المنياج ,المؤلؼ :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي
السعدي األنصاري ,شياب الديف شيخ اإلسبلـ ,أبو العباس (المتوفى974 :ىػ) ,الناشر :المكتبة

التجارية الكبرى  -مصر 1357 ,ىػ  1983 -ـ.
د -الفقو الحنبمي:

 .147ابف الفراء :المسائؿ الفقيية مف كتاب الروايتيف والوجييف ,المؤلؼ :القاضي أبو يعمى ,محمد بف
الحسيف بف محمد بف خمؼ المعروؼ بػابف الفراء (المتوفى458 :ىػ) ,المحقؽ :د .عبد الكريـ بف

محمد البلحـ ,الناشر :مكتبة المعارؼ ,الرياض ,الطبعة :األولى1405 ,ىػ 1985 -ـ.

 .148ابف القيـ :زاد المعاد في ىدي خير العباد ,المؤلؼ :محمد بف أبي بكر بف أيوب بف سعد شمس الديف
ابف قيـ الجوزية (المتوفى751 :ىػ) ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيروت  -مكتبة المنار اإلسبلمية,

الكويت ,الطبعة :السابعة والعشروف1415 ,ىػ 1994/ـ.

 .149ابف عثيميف :الشرح الممتع عمى زاد المستقنع ,المؤلؼ :محمد بف صالح بف محمد العثيميف (المتوفى:
1421ىػ) ,دار النشر :دار ابف الجوزي ,الطبعة :األولى 1428 - 1422 ,ىػ.
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 .150ابف قدامة :الكافي في فقو اإلماـ أحمد ,المؤلؼ :أبو محمد موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد
ا بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي (المتوفى620 :ىػ),
الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :األولى 1414 ,ىػ  1994 -ـ.

 .151ابف قدامة :المغني البف قدامة ,المؤلؼ :أبو محمد موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة
الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي (المتوفى620 :ىػ) ,الناشر:

مكتبة القاىرة.

 .152ابف مفمح المقدسي :كتاب الفروع ومعو تصحيح الفروع لعبلء الديف عمي بف سميماف المرداوي,
المؤلؼ :محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج ,أبو عبد اهلل ,شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ الصالحي

الحنبمي (المتوفى763 :ىػ) ,المحقؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ,الناشر :مؤسسة الرسالة,

الطبعة :األولى 1424 ,ىػ  2003 -ـ.

 .153ابف مفمح :المبدع في شرح المقنع ,المؤلؼ :إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد بف مفمح ,أبو
إسحاؽ ,برىاف الديف (المتوفى884 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيروت – لبناف ,الطبعة:

األولى 1418 ,ىػ  1997 -ـ.

 .154البعمي :كشؼ المخدرات والرياض المزىرات لشرح أخصر المختصرات ,المؤلؼ :عبد الرحمف بف عبد
اهلل بف أحمد البعمي الخموتي الحنبمي (المتوفى1192 :ىػ) ,المحقؽ :قابمو بأصمو وثبلثة أصوؿ
أخرى :محمد بف ناصر العجمي ,الناشر :دار البشائر اإلسبلمية  -لبناف /بيروت ,الطبعة :األولى,
1423ىػ 2002 -ـ.

 .155البيوتي :الروض المربع شرح زاد المستقنع ,المؤلؼ :منصور بف يونس بف صبلح الديف ابف حسف
ابف إدريس البيوتي الحنبمي (المتوفى1051 :ىػ) ,ومعو :حاشية الشيخ العثيميف وتعميقات الشيخ
السعدي ,خرج أحاديثو :عبد القدوس محمد نذير ,الناشر :دار المؤيد  -مؤسسة الرسالة.

 .156البيوتي :شرح منتيى اإلرادات = دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى ,المؤلؼ :منصور بف يونس بف

صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيوتي الحنبمي (المتوفى1051 :ىػ) ,الناشر :عالـ الكتب,

الطبعة :األولى1414 ,ىػ 1993 -ـ.

 .157البيوتي :كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ,المؤلؼ :منصور بف يونس بف صبلح الديف ابف حسف بف
إدريس البيوتي الحنبمي (المتوفى1051 :ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية.

 .158التغمبي :نيؿ المآرب بشرح دليؿ الطالب ,المؤلؼ :عبد القادر بف عمر بف عبد القادر ابف عمر بف
أبي تغمب بف سالـ التغمبي الشيباني( ,المتوفى1135 :ىػ) ,المحقؽ :محمد سميماف عبد اهلل األشقر,

الناشر :مكتبة الفبلح ,الكويت ,الطبعة :األولى 1403 ,ىػ  1983 -ـ.

 .159الحجاوي :اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,المؤلؼ :موسى بف أحمد بف موسى بف سالـ بف

عيسى بف سالـ الحجاوي المقدسي ,ثـ الصالحي ,شرؼ الديف ,أبو النجا (المتوفى968 :ىػ),

المحقؽ :عبد المطيؼ محمد موسى السبكي ,الناشر :دار المعرفة بيروت – لبناف.
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 .160الرحيباني :مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى ,المؤلؼ :مصطفى بف سعد بف عبده السيوطي
شيرة ,الرحيبانى مولداً ثـ الدمشقي الحنبمي (المتوفى1243 :ىػ) ,الناشر :المكتب اإلسبلمي ,الطبعة:

الثانية1415 ,ىػ 1994 -ـ.

 .161الزركشي :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي ,المؤلؼ :شمس الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي
المصري الحنبمي (المتوفى772 :ىػ) ,الناشر :دار العبيكاف ,الطبعة :األولى 1413 ,ىػ  1993 -ـ.

 .162المرداوي :اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ,المؤلؼ :عبلء الديف أبو الحسف عمي بف سميماف
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبمي (المتوفى885 :ىػ) ,الناشر :دار إحياء التراث العربي ,الطبعة:
الثانية.

 .163المقدسي :العدة شرح العمدة ,المؤلؼ :عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد ,أبو محمد بياء الديف
المقدسي (المتوفى624 :ىػ) ,الناشر :دار الحديث ,القاىرة1424 ,ىػ  2003 -ـ.

ىـ -الفقو العام:
 .164ابف حجر :بموغ المراـ مف أدلة األحكاـ ,المؤلؼ :أبو الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف
حجر العسقبلني (المتوفى852 :ىػ) ,تحقيؽ وتخريج وتعميؽ :سمير بف أميف الزىري ,الناشر :دار

الفمؽ – الرياض ,الطبعة :السابعة 1424 ,ىػ.

 .165ابف حزـ :المحمى باآلثار ,المؤلؼ :أبو محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي
الظاىري (المتوفى456 :ىػ) ,الناشر :دار الفكر – بيروت.

 .166ابف قاسـ :اإلحكاـ شرح أصوؿ األحكاـ ,المؤلؼ :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي
القحطاني الحنبمي النجدي (المتوفى1392 :ىػ) ,الطبعة :الثانية 1406 ,ىػ.

 .167أبو زىرة :األحواؿ الشخصية ,المؤلؼ :محمد أبو زىرة ,الناشر :دار الفكر العربي ,الطبعة :الثالثة.

 .168األسمندى :طريقة الخبلؼ في الفقو بيف األئمة األسبلؼ ,المؤلؼ :محمد بف عبد الحميد األسمندى,
الناشر :مكتبة دار التراث ,القاىرة – مصر ,الطبعة :الثانية1428 ,ىػ 2007 -ـ.

 .169بدراف :أحكاـ الزواج والطبلؽ في اإلسبلـ ,المؤلؼ :بدراف أبو العينيف بدراف ,الناشر :دار التأليؼ –
مصر ,الطبعة :الثانية 1961 ,ـ.

 .170بدراف :تاريخ الفقو اإلسبلمي ونظرية الممكية والعقود ,المؤلؼ :بدراف أبو العينيف بدراف ,الناشر :دار
النيضة العربية ,بيروت – لبناف.

 .171الخفيؼ :أحكاـ المعامبلت الشرعية ,المؤلؼ :عمي الخفيؼ ,الناشر :دار الفكر العربي1429 ,ىػ -
 2008ـ.

 .172الخفيؼ :الحؽ والذمة وتأثير الموت فييما وبحوث أخرى ,المؤلؼ :عمي الخفيؼ ,الناشر :دار الفكر
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العربي ,القاىرة – مصر ,الطبعة :األولى1431 ,ىػ 2010 -ـ.
 .173الخفيؼ :الممكية في الشريعة اإلسبلمية مع المقارنة بالشرائع الوضعية ,المؤلؼ :عمي الخفيؼ,
الناشر :دار الفكر العربي1416 ,ىػ.

 .174الخفيؼ :فرؽ الزواج في المذاىب اإلسبلمية ,المؤلؼ :عمي الخفيؼ ,الناشر :دار الفكر العربي,
الطبعة :األولى1429 ,ىػ 2008 -ـ.

 .175الدريني :الحؽ ومدى سمطاف الدولة في تقييده ,المؤلؼ :د .فتحي الدريني ,الناشر :مؤسسة الرسالة,
الطبعة :الثالثة 1404 ,ىػ 1984 -ـ.

 .176الزحيمي :الفقو اإلسبلمي وأدلتو  ,المؤلؼ :أ .د .وىبة بف مصطفى الزحيمِي ,الناشر :دار الفكر -
سورية – دمشؽ ,الطبعة :الرابعة.

 .177الزرقا :المدخؿ إلى نظرية االلتزاـ العامة في الفقو اإلسبلمي ,المؤلؼ :مصطفى أحمد الزرقا ,الناشر:
دار القمـ – دمشؽ ,الطبعة :األولى1420 ,ىػ 1999 -ـ.

 .178زيداف :المفصؿ في أحكاـ المرأة والبيت المسمـ في الشريعة اإلسبلمية ,المؤلؼ :د .عبد الكريـ زيداف,
الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ,الطبعة :األولى 1413 ,ىػ  1993 -ـ.

 .179سيد سابؽ :فقو السنة ,المؤلؼ :سيد سابؽ (المتوفى1420 :ىػ) ,الناشر :دار الكتاب العربي ,بيروت
– لبناف ,الطبعة :الثالثة 1397 ,ىػ  1977 -ـ.

 .180شمبي :أحكاـ األسرة في اإلسبلـ دراسة مقارنة بيف فقو المذاىب السنية والمذىب الجعفري والقانوف,
المؤلؼ :محمد مصطفى شمبي ,الناشر :الدار الجامعية ,الطبعة :الرابعة1403 ,ىػ – 1983ـ.

 .181المكنوي :قمر األقمار لنور األنوار في شرح المنار ,المؤلؼ :محمد عبد الحميـ بف محمد أميف
المكنوي ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيروت – لبناف ,الطبعة :األولى 1415 ,ىػ 1995 -ـ.

 .182موسى :الفقو اإلسبلمي مدخؿ لدراستو ,نظاـ المعامبلت فيو ,المؤلؼ :محمد يوسؼ موسى ,الناشر:
دار الكتب الحديثة ,الطبعة :األولى1374 ,ىػ 1954 -ـ.

 .183و ازرة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية :الموسوعة الفقيية الكويتية ,الكويت ,الطبعة( :مف - 1404
 1427ىػ).

خامساً :البحوث والمجالت والقانون
 .184ابف عثيميف :الزواج ,المؤلؼ :محمد بف صالح بف محمد العثيميف (المتوفى1421 :ىػ) ,الناشر:
مدار الوطف ,الطبعة1425 :ىػ.

 .185الدىموي :حقوؽ المرأة الزوجية والتنازؿ عنيا ,المؤلؼ :د .محمد يعقوب محمد الدىموي ,الناشر :دار
الفضيمة ,الطبعة :األولى1422 ,ىػ 2002 -ـ.

 .186سيسالـ وآخروف :مجموعة القوانيف الفمسطينية ,الجزء العاشر (األحواؿ الشخصية لممسمميف
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والمسيحييف واألجانب وقوانيف األوقاؼ وفقاً آلخر التعديبلت) ,إعداد وتجميع :مازف سيسالـ ,اسحؽ
مينا ,سميماف الدحدوح ,الناشر :مطبعة دار األيتاـ اإلسبلمية – القدس.

 .187مجمة البحوث اإلسبلمية  -مجمة دورية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحوث العممية واإلفتاء
والدعوة واإلرشاد ,المؤلؼ :الرئاسة العامة إلدارات البحوث العممية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ,العدد

( )19إصدار  1407ىػ  ,العدد ( )20إصدار  1414ىػ.

سادساً :األدب والبالغة
 .188ابف األثير الكاتب :الجامع الكبير في صناعة المنظوـ مف الكبلـ والمنثور ,المؤلؼ :نصر اهلل بف
محمد بف محمد بف عبد الكريـ الشيباني ,الجزري ,أبو الفتح ,ضياء الديف ,المعروؼ بابف األثير,

الكاتب (المتوفى637 :ىػ) ,المحقؽ :مصطفى جواد ,الناشر :مطبعة المجمع العممي1375 ,ىػ.

 .189القزويني :اإليضاح في عموـ الببلغة ,المؤلؼ :محمد بف عبد الرحمف بف عمر ,أبو المعالي ,جبلؿ

الديف القزويني الشافعي ,المعروؼ بخطيب دمشؽ (المتوفى739 :ىػ) ,المحقؽ :محمد عبد المنعـ

خفاجي ,الناشر :دار الجيؿ – بيروت ,الطبعة :الثالثة.

سابعاً :الطب والتغذية
 .190ابف القيـ :الطب النبوي (جزء مف كتاب زاد المعاد البف القيـ) ,المؤلؼ :محمد بف أبي بكر بف أيوب
ابف سعد شمس الديف ابف قيـ الجوزية (المتوفى751 :ىػ) ,الناشر :دار اليبلؿ – بيروت.

 .191مصيقر :الغذاء والتغذية ,المؤلؼ :عبد الرحمف عبيد عوض مصيقر ,الناشر :أكاديميا.

ثامناً :كتب المغة والمعاجم الفقيية
 .192ابف األثير :النياية في غريب الحديث واألثر ,المؤلؼ :مجد الديف أبو السعادات المبارؾ بف محمد بف
محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزري ابف األثير (المتوفى606 :ىػ) ,الناشر :المكتبة

العممية  -بيروت1399 ,ىػ 1979 -ـ.

 .193ابف فارس :معجـ مقاييس المغة ,المؤلؼ :أحمد بف فارس بف زكرياء القزويني الرازي ,أبو الحسيف

(المتوفى395 :ىػ) ,المحقؽ :عبد السبلـ محمد ىاروف ,الناشر :دار الفكر ,عاـ النشر1399 :ىػ -
1979ـ.

 .194ابف منظور :لساف العرب ,المؤلؼ :محمد بف مكرـ بف عمى ,أبو الفضؿ ,جماؿ الديف ابف منظور

األنصاري الرويفعي اإلفريقي (المتوفى711 :ىػ) ,الناشر :دار صادر – بيروت ,الطبعة :الثالثة -
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 1414ىػ.
 .195أحمد مختار :معجـ المغة العربية المعاصرة ,المؤلؼ :د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى:
1424ىػ) بمساعدة فريؽ عمؿ ,الناشر :عالـ الكتب ,الطبعة :األولى 1429 ,ىػ  2008 -ـ.

 .196األزىري :تيذيب المغة ,المؤلؼ :محمد بف أحمد بف األزىري اليروي ,أبو منصور (المتوفى:
370ىػ) ,المحقؽ :محمد عوض مرعب ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيروت ,الطبعة:

األولى2001 ,ـ.

 .197بطاؿ الركبي :النظـ المستعذب ِفي تفسير غريب ألفاظ الميذب ,المؤلؼ :محمد بف أحمد بف محمد

ا بف سميماف بف بطاؿ الركبي ,أبو عبد اهلل ,المعروؼ ببطاؿ (المتوفى633 :ىػ) ,دراسة وتحقيؽ
وتعميؽ :د .مصطفى عبد الحفيظ سالـ ,الناشر :المكتبة التجارية ,مكة المكرمة1988 ,ـ (جزء,)1
1991ـ (جزء.)2

 .198الجرجاني :كتاب التعريفات ,المؤلؼ :عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (المتوفى:
816ىػ) ,الناشر :دار الكتب العممية بيروت – لبناف ,الطبعة :األولى 1403ىػ 1983-ـ.

 .199الجوىري :الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ,المؤلؼ :أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري
الفارابي (المتوفى393 :ىػ) ,تحقيؽ :أحمد عبد الغفور عطار ,الناشر :دار العمـ لممبلييف – بيروت,

الطبعة :الرابعة  1407ىػ 1987 -ـ.

 .200الرازي :مختار الصحاح ,المؤلؼ :زيف الديف أبو عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي

الرازي (المتوفى666 :ىػ) ,المحقؽ :يوسؼ الشيخ محمد ,الناشر :المكتبة العصرية  -الدار

النموذجية ,بيروت – صيدا ,الطبعة :الخامسة1420 ,ىػ 1999 /ـ.

الرزاؽ الحسيني ,أبو
محمد بف عبد ّ
محمد بف ّ
 .201الزبيدي :تاج العروس مف جواىر القاموس ,المؤلؼّ :
الفيض ,الممقّب بمرتضى ,الزبيدي (المتوفى1205 :ىػ) ,الناشر :دار اليداية.

 .202سعدي أبو حبيب :الكتاب :القاموس الفقيي لغة واصطبلحاً ,المؤلؼ :الدكتور سعدي أبو حبيب,
الناشر :دار الفكر .دمشؽ – سورية ,لطبعة :الثانية  1408ىػ  1988 -ـ.

 .203الفيروزآبادي :القاموس المحيط ,المؤلؼ :مجد الديف أبو طاىر محمد بف يعقوب الفيروزآبادى
(المتوفى817 :ىػ) ,الناشر :مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ,بيروت – لبناف ,الطبعة:

الثامنة 1426 ,ىػ  2005 -ـ.

 .204الفيومي :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ,المؤلؼ :أحمد بف محمد بف عمي الفيومي ثـ
الحموي ,أبو العباس (المتوفى :نحو 770ىػ) ,الناشر :المكتبة العممية – بيروت.

 .205قمعجي وقنيبي :معجـ لغة الفقياء ,المؤلؼ :محمد رواس قمعجي  -حامد صادؽ قنيبي ,الناشر :دار
النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع ,الطبعة :الثانية 1408 ,ىػ  1988 -ـ.

 .206الكفوي :الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية ,المؤلؼ :أيوب بف موسى الحسيني القريمي
الكفوي ,أبو البقاء الحنفي (المتوفى1094 :ىػ) ,المحقؽ :عدناف درويش  -محمد المصري ,الناشر:
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مؤسسة الرسالة – بيروت.
 .207مجمع المغة العربية :المعجـ الوسيط ,المؤلؼ :مجمع المغة العربية بالقاىرة( ,إبراىيـ مصطفى  /أحمد
الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار) ,الناشر :دار الدعوة.

 .208المطرزي :المغرب في ترتيب المعرب ,المؤلؼ :ناصر بف عبد السيد أبى المكارـ ابف عمى ,أبو
الفتح ,برىاف الديف الخوارزمي المطرزي (المتوفى610 :ىػ) ,الناشر :دار الكتاب العربي.

 .209المناوي :التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ,المؤلؼ :زيف الديف محمد المدعو بعبد الرؤوؼ بف تاج
العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادي ثـ المناوي القاىري (المتوفى1031 :ىػ) ,الناشر :عالـ

الكتب -القاىرة ,الطبعة :األولى1410 ,ىػ1990-ـ.

 .210النووي :تحرير ألفاظ التنبيو ,المؤلؼ :أبو زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النووي (المتوفى:
676ىػ) ,المحقؽ :عبد الغني الدقر ,الناشر :دار القمـ – دمشؽ ,الطبعة :األولى1408 ,ىػ.

تاسعاً :الشبكة العنكبوتية
 .211إسبلـ ويب :مركز الفتوى ,فتوى رقـ.)292666( ,)97063( ,)292666( :
&http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId
Id=292666
&http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId
Id=97063
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&I
d=292666
 .212فتوى إسبلـ أوف اليف (مشروعية المير في اإلسبلـ وحكمتو)
http://fatwa.islamonline.net/212
 .213الممتقى الفقيي ,بحث بعنواف (سقوط النفقة بإعسار الزوج) ,لػِ د .عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ الشيخ.
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=7409
 .214موقع طريؽ اإلسبلـ ,فتوى ()18504
http://ar.islamway.net/fatwa/18504
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ثانياً :فيرس اآليات القرآنية
م

رقم

طرف اآلية

اآلية

الصفحة

سورة البقرة
 .1ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﱠ

35

3

 .2ﱡﭐ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ

179

14

 .3ﭐﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ

187

24

 .4ﭐﱡﭐﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ . . .ﱠ

228

ب

 .5ﭐﱡﭐﲎ ﲏ ﲐﱠ

228

90

 .6ﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ

228

124

 .7ﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ

228

134

 .8ﭐﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱠ

228

134

 .9ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ . . .ﱠ

229

50

 .11ﭐﱡﭐ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ . . .ﱠ

229

60

 .11ﭐﱡﭐ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱠ

230

41

 .12ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﱠ

233

/78/74/69/15

 .13ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﱠ

233

ﲞﲠﲡ...ﱠ
ﲟ
 .14ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

/170/169/166 233

168/104/84
166
171

 .15ﱡﭐﲳ ﲴ ﲵ ﲶﱠ

233

 .16ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ . . .ﱠ

139 234الحاشية141/

 .17ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲞ  . . .ﱠ
211

171/166
145/143/142/

236

48/46/45/28

 .18ﭐﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ . . .ﱠ 237

/38/36/35/33
/51/47/46/44
53/52

 .19ﱡﭐﱛﱜﱝﱞﱟﱠ  . . .ﱠ

240

 .21ﭐﱡﭐﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﱠ 259
 .21ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﱠ

145/143/141
80

/119/118/111 280
121

سورة النساء
ﲂ ﲄ . . .ﱠ
ﲃ
 .22ﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﭐ 3

ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ . . .ﱠ
ﲗ
 .23ﱡﭐﲓ ﲔ ﲕ

6

ﭐ4

59/50/30

19

111

20
ﭐ

59/38

21

35

ﭐ21

38/35

ﭐ

24

30

 .29ﱡﭐﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ . . .ﱠ

29
ﭐ

59

 .31ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ . . .ﱠ

ﭐ34

69

 .31ﭐﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ. . .ﱠ

34
ﭐ

84/82/80

34

86

128

80

ﭐ129

176

 .24ﱡﭐﲱ ﲲﱠ

ﭐ

 .25ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ . . .ﱠ
 .26ﭐﱡﭐﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ

ﭐ

 .27ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ . . .ﱠ
 .28ﭐﱡﭐ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ . . .ﱠ

 .32ﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ

ﭐ

 .33ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ

ﭐ

ﱩ ﱫ . . .ﱠ
ﱪ
 .34ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
سورة المائدة
 .35ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ
 .36ﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮﱠ

ﭐ

ﭐ
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1

9

2

18

سورة األنعام
 .37ﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﱠ

164

ﭐ

59

سورة يونس
 .38ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ

22

ﭐ

57

سورة النحل
 .39ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ  . . .ﱠ

ﭐ97

خ

سورة النور
ﱇ ﱉ . . .ﱠ
ﱈ
 .41ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

32
ﭐ

6

ﱅ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ . . .ﱠ
ﱆ
 .41ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﭐ 54

57

سورة النمل
 .42ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ . . .ﱠ

19

ث

سورة الروم
 .43ﭐﱡﭐﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ . . .ﱠ

ﭐ

21

خ111/4/

سورة األحزاب
 .44ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ . . .ﱠ

49
ﭐ

45

 .45ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ . . .ﱠ

ﭐ49

46

سورة الزمر
 .46ﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ

ﭐ

71

9

سورة الشورى
 .47ﱡﭐﲜ ﲝ ﲞ ﲟﱠ

40

ﭐ

63

سورة الدخان
 .48ﲗ ﲘ ﲙﱠ

54

ﭐ

3

سورة الذاريات
 .49ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱠ

ﭐ
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56

13

سورة المجادلة
 .51ﱡﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﱠ

11

ﭐ

80

سورة الطالق
 .51ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ

1

ﭐ

 .52ﱡﭐﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ . . .ﱠ  1ﭐ
 .53ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ

1

ﭐ

 .54ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ. . .ﱠ  6ﭐ
 .55ﱡ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱠ

ﭐ

6

133
149/140/135
140/136
/130/127/70
144/135/131
/127/126/125
/132/131/128
137/133

 .56ﭐﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱠ
 .57ﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱠ

ﭐ
ﭐ

6

170/168

6

170

ﱩ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ  . . .ﱠﭐ  7ﭐ
ﱪ
 .58ﭐﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

/118/104/70

/127/121/120
128
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ثالثاً :فيرس األحاديث النبوية واآلثار
م

الصفحة

طرف الحديث أو األثر
صحيح البخاري

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

اب ,م ِف استَطَاعَ الباءةَ َفْميتََزو ْج ,فَِإنو أ َ ِ
ص ِر » ...
ُ
َ َ َ
« َيا َم ْع َش َر الش َب ِ َ ْ
َغض لْم َب َ
ِ
َخ َشا ُك ْـ لِم ِو َوأَتْقَا ُك ْـ لَوُ ,لَ ِكِّني »...
َما َوالم ِو إِِّني َأل ْ
«أ َْنتُُـ الذ َ
يف ُقْمتُ ْـ َك َذا َو َك َذا ,أ َ
اؿَ :وْزَف َن َو ٍاة ِم ْف َذ َى ٍب»
َص َد ْقتَيَا؟ ,قَ َ
« َك ْـ أ ْ
«ما لِي ِفي ِّ ِ ِ
َع ِطيَا ثَْوًبا»...
اج ٍة» ,فَقَ َ
اؿ َرُج ٌؿَ :زِّو ْجنِييَا ,قَا َؿ« :أ ْ
الن َساء م ْف َح َ
َ
ِ
الحِديقَة »...
تَ :ن َع ْـ ,قَ َ
يف َعمَ ْي ِو َحِديقَتَوُ؟» قَالَ ْ
اؿ َر ُسو ُؿ المو « :ا ْقَب ِؿ َ
«أَتَُرِّد َ
يؾ وولَ َد ِؾ ,بِاْلمعر ِ
ِ ِ
ِ
وؼ»
َ ُْ
« ُخذي َما َي ْكف َ َ
«إِ َذا َدعا الرج ُؿ ام أرَتَو إِلَى ِفر ِ
المبلَئِ َكةُ »...
اش ِو ,فَأ ََب ْ
ت أْ
ُ َْ ُ
َ
َف تَ ِج َ
َ
يء ,لَ َع َنتْيَا َ
ِ
َف آتِ َي أ ََب َوي؟»
«أَتَْأ َذ ُف لي أ ْ
ت ِس ِّ ِ ِ
ت »...
يفَ ,وأ ُْد ِخمَ ْ
ت َعمَ ْي ِو َوِى َي بِْن ُ
«أَف النبِي  تََزو َجيَا َوِى َي بِْن ُ
ت سن َ
«ما ِلفَ ِ
اط َمةَ أَالَ تَت ِقي الموَ»
َ
ت َذلِ َؾ عمَى فَ ِ
اط َمةَ»
«أَف َعائِ َشةَ أ َْن َك َر ْ
َ

ِ
اع ِة»
الم َج َ
ض َ
ْ « .12انظُ ْرَف َم ْف إِ ْخ َو ُان ُكف ,فَِإن َما الر َ
اعةُ م َف َ

ت َي ْو َميَا لِ َعائِ َشةَ
ت َزْم َعةَ
َو َى َب ْ
 .13أَف َس ْوَدةَ بِ ْن َ
ع َب ْي َف نِ َسائِ ِو فَأَيتُيُف َخ َرَج َس ْي ُميَا »...
اف َر ُسو ُؿ الم ِو  إِ َذا أ ََر َاد َسفًَار أَ ْق َر َ
َ « .14ك َ

اف النبِي »... 
« َو َك َ

6
7
30
30
50
74/71
88/82
91
103
135
135
167
178
184

صحيح مسمم

.15
.16
.17
.18
.19
.20

يو حتى تَ ْف ِط ِم ِ
ِِ ِ
يو»...
«ا ْذ َىبِي فَأ َْرضع َ
َخ ْذتُموىف بِأَم ِ ِ
«فَاتقُوا اهلل ِفي ِّ ِ ِ
وجيُف »...
استَ ْحمَْمتُ ْـ فُُر َ
اف اهللَ ,و ْ
الن َساء ,فَإن ُك ْـ أ َ ُ ُ َ
َ
« ُىف َح ْولِي َك َما تََرىَ ,ي ْسأَْل َننِي النفَقَةَ»...
«لَ ْي َس لَ ِؾ َعمَ ْي ِو َنفَقَةٌ»...
« َال َنفَقَةَ لَ ِؾَ ,وَال ُس ْك َنى»
ِ
« َال َنتْر ُ ِ
ِ ِ
ت ,أ َْو »...
ام َأرٍَةَ ,ال َن ْد ِري لَ َعميَا َح ِفظَ ْ
ؾ كتَ َ
اب اهلل َو ُسنةَ  لقَ ْوؿ ْ
ُ
214

167
71
121
135/130
136/135/131
135

سنن أبي داود
.21
.22
.23
.24

العظـ»
ضاع إِال َما أ َْن َش َز
« َال َر َ
َ
ِ ِ
ؾ ,وَال ِعتْ َ ِ ِ
ِ
ط َبل َ ِ ِ
ؾ»
« َال َ
يما تَ ْممِ ُ
يما تَ ْممِ ُ
ؾَ ,وَال َب ْيعَ إال ف َ
ؽ إال ف َ
ؽ إال ف َ
يما تَ ْمم ُ َ
فتنت الناس؛ إنيا كانت لَ ِس َنةً ,فو ِ
«تمؾ امرأةٌ ِ
ي ِ
ابف »...
ت عمى َ
ض َع ْ
يد ْ
َ
ُ
ِ
َحؽ بِ ِو َما لَ ْـ تَْن ِك ِحي»
«أ َْنت أ َ

ِ ِ
ِ ِ
ؾ»
ؾَ ,وَال أ َْممِ ُ
يما تَ ْممِ ُ
يما أ َْممِ ُ
ؾ فَ َبل تَمُ ْمني ,ف َ
« .25الميُـ َى َذا قَ ْسمي ,ف َ
ِ
ام َأرَتَ ِ
ام ِة َو ِشقوُ َمائِ ٌؿ»
اف فَ َم َ
َ « .26م ْف َك َان ْ
اؿ إِلَى إِ ْح َد ُ
اى َماَ ,ج َ
ت لَوُ ْ
اء َي ْوَـ اْلق َي َ

80
116
136
152
176
177

سنن الترمذي

ِ
الخْي ِؿ والرِقي ِ
ؽ»
« .27قَ ْد َعفَ ْو ُ
ت َع ْف َ
ص َدقَة َ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ « .28
َجمَوُ»
اب أ َ
ام ُكثي في َب ْيتؾ َحتى َيْبمُ َغ الكتَ ُ
ْ

24
144

سنن النسائي
ِ ِ
اف لِ َزْو ِجيَا َعمَ ْييَا الر ْج َعةُ»
« .29إِن َما النفَقَةُ َوالس ْك َنى لْم َم ْأرَة إِ َذا َك َ

125

سنن الدارقطني

.30
.31
.32
.33
.34

ؼ ِخمار ٍ
اؽ َد َخ َؿ بِيَا أ َْو لَ ْـ »...
ب الص َد ُ
ام َأرَة َوَنظَ َر إِلَ ْييَا فَقَ ْد َو َج َ
« َم ْف َك َش َ َ َ ْ
وف»
ؽ؟ قَ َ
ؽِ ,ق َ
يؿَ :و َما اْل َع َبلئِ ُ
«أَدوا اْل َع َبلئِ َ
اضى بِ ِو ْاأل ْ
اؿَ :ما تََر َ
َىمُ َ
« َولِي ُع ْق َد ِة ِّ
اح ُى َو الزْو ُج»
الن َك ِ
«أ ََنا أَحؽ بِاْلع ْف ِو ِم ْنيا ,فَسمـ إِلَ ْييا اْلمير َك ِ
اىا إِياهُ»
َع َ
ام ًبل ,فَأ ْ
ط َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َْ
َف تَ ْعفُ َو اْل َم ْأرَةُ أ َْو َي ْعفُ َو الِذي بَِيِد ِه ُع ْق َدةُ ِّ
اح ,اْل َولِي»
الن َك ِ
«أ ْ

 « .35روي َع ِف ْاب ِف َعب ٍ
اؿُ :ى َو الزْو ُج »
اس ,قَ َ
ئ م ْسمٍِـ إِال َع ْف ِ
َ « .36ال َي ِحؿ ما ُؿ ْ ٍ
طيب َن ْف ٍ
س»
ام ِر ُ
َ
طمقَةُ ثَ َبلثًا لَيَا الس ْك َنى َوالنفَقَةُ»
« .37اْل ُم َ

ِ
ِ
ت»
اء ْ
َم َر اْل ُمتَ َوفى َع ْنيَا َزْو ُجيَا أ ْ
َف تَ ْعتَد في َغ ْي ِر َب ْيتيَا إِ ْف َش َ
« .38أ َ

36
44
53
53
56
58
59
128
142

السنن الكبرى لمبييقي

ِ
ِ ِِ
ؽ َب ًابا َوأ َْر َخى ِستًْار فَقَ ْد »...
ِّيف أَنوُ َم ْف أ ْ
َغمَ َ
« .39قَ َ
يف اْل َم ْيدي َ
اء اْل ُخمَفَاء الراشد َ
ض ُ
اؽ َك ِ
ام ًبل َو َعمَ ْييَا اْل ِعدةُ»
« .40إِ َذا أ ْ
ؽ َب ًابا َوأ َْر َخى ِستًْار َفمَيَا الص َد ُ
َغمَ َ
215

36
37

َ .41ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
اؿ ِفي الرُج ِؿ َيتََزو ُج اْل َم ْأرَةَ َي ْخمُو بِيَا فَ َبل َي َمسيا..
اس
أَنوُ قَ َ
ِ
ؼ الص َدا ِ
ؽ َوِا ْف َجمَ َس َب ْي َف ِر ْجمَ ْييَا»
ص ُ
« .42لَيَا ن ْ
َ « .43سأَلَنِي َعمِي
َ .44ع ْف َس ِع ِيد ْب ِف

َع ِف الِذي بَِيِد ِه ُع ْق َدةُ ِّ
ت:
الن َك ِ
اح» ,قَ َ
اؿُ :قْم ُ
اْلم َسي ِ
اؿ« :الِذي بَِيِد ِه ُع ْق َدةُ ِّ
الن َكا ِح ُى َو
ِّب ,أَنوُ قَ َ
ُ

ُى َو اْل َولِ ّي»...
الزْو ُج»

َ « ,كتَب إِلَى أُمر ِ
َج َن ِاد ِفي ِر َج ٍ
 .45أَف ُعمر ْب َف اْل َخط ِ
اؿ َغ ُابوا» ...
اب
اء ْاأل ْ
َ
ََ
ََ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َف تَْأ َذ َف ِفي َب ْي ِت َزْو ِجيَا َو ُى َو »...
َ « .46ال َيحؿ ِال ْم َأرَة تُ ْؤ ِم ُف بِاهلل َواْل َي ْوِـ ْاآلخ ِر أ ْ

38
38
53
54
119/75
91

معرفة السنن واآلثار لمبييقي

َ .47ع ِف ْاب ِف ِس ِ
اؿ« :الِذي بَِيِد ِه ُع ْق َدةُ ِّ
اح الزْو ُج»
الن َك ِ
يريف ,قَ َ

53

مسند الشافعي

اطمةُ الناس ,و َك ِِ ِ
« .48فَتََن ْ ِ
َح َمائِيَا»... ,
استَطَالَ ْ
ت َعمَى أ ْ
َ َ َ
اف لم َسانيَا َذ َرَابةٌ ,فَ ْ
ت فَ َ

136

شرح معاني اآلثار لمطحاوي

َ « .49كاف أُسامةُ إِ َذا َذ َكر ْ ِ ِ ِ
اف ِفي َيِد ِه»
ت فَاط َمةُ م ْف َذل َؾ َش ْيًئاَ ,رَم َ
اىا بِ َما َك َ
َ
َ َ َ
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