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 ملخص البحث الموسوم 

  )مشاركة المرأة في النفقة  (

  . وعلى آلھ وصحبھ ومن واالهالحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا محمد رسول اهللا

المقاصد (وتضمن , ،المقاصد الشرعیة للنفقة الزوجیةلقد درسنا في ھذه البحث 

، والنفقة و دورھا في تحقیق مقاصد .الشرعیة للزواج و إقامة مؤسسة األسرة 

إنفاق الزوجة العاملة على التكییف المقاصدي للنفقة الزوجیة و حكم  واألسرة 

یتناول ھذا المبحث المطالب التالیة ومدى حریة تصرف  مرأة العاملة ،األسرة ونفقة ال

  . آراء الفقھاء في نفقة المرأة العاملة وبینا الزوجة بمالھا 

  :وتضمن ایضا مسائل جزئیة مثل 

مدى حریة تصرف الزوجة بمالھا و خروج الزوجة للعمل بإذن من الزوج ، و أثر 

و خروج الزوجة للعمل بغیر إذن من الزوج و أثر إذن الزوج بعمل المرأة في النفقة ، 

  عدم إذن الزوج بعمل المرأة في النفقة ، وبعض التوصیات 
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Summary of the tagged research 

(Women's participation in alimony) 

 

Praise be to God and prayers and peace be upon our 

master Muhammad, the Messenger of Allah and his 

family and companions and those who follow him. 

We have studied in this research the legitimate 

purposes of marital maintenance, and ensure (the 

legitimate purposes of marriage and the establishment 

of the institution of the family, and alimony and its role 

in achieving the purposes of the family and adaptation 

of the provisions of marital maintenance and the rule of 

spending the wife working on the family and the 

maintenance of working women, The wife's freedom to 

pay her money and the opinions of jurists on the 

expense of working women. 

It also included partial issues such as: 

The extent of the wife's freedom of money and the 

wife's exit from work with the permission of the 

husband, the effect of the husband's permission on the 

work of the woman in the maintenance, the wife's exit 

without permission from the husband and the effect of 

the husband's permission to work in the maintenance, 
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  : المقدمة 
  .الحمُد هللا و الصالة و السالم على رسول اهللا و على آلھ و صحبھ أجمعین 

یعتب��ر عق��د ال��زواج رباًط��ا مقدًس��ا قائًم��ا عل��ى عالق��ات الم��ودة و التع��اون، ف��ال یمك��ن       
اعتباره مجرد اتصال مادي بین الزوجین، بل ھو عقد تنشأ عن�ھ حق�وق و واجب�ات، و       

البق�رة  [ } ِباْلَمْعُروِف الَِّذي َعَلْیِھنَّ ِمْثُلَوَلُھنَّ { : ولھ تعالى  قد أكد القرآن الكریم ذلك بق     
:٢٢٨. [   

و اختالف التوزیع بین الحقوق و الواجبات لكل من المرأة و الرجل، ج�اء ف�ي اإلس�الم          
  .وفق طبیعة كل منھما و دوره في الحیاة و حكمتھ سبحانھ و تعالى في ذلك 

ا الزوجی�ة، و ھ�و ح�ق ثاب�ت لھ�ا عل�ى زوجھ�ا، و ھ�ي          و نفقة الزوجة م�ن أھ�م حقوقھ�        
واجبة علیھ باعتبارھا أثًرا من اآلثار المترتبة على عقد الزواج الصحیح، و لھ�ذا ف�إن             

 .ھذا البحث سیتناول قضیة النفقة للمرأة العاملة تحدیًدا 
  : أسباب اختیار الموضوع و أھمیتھ 

اء العامالت في وقتنا الحاضر، و تعق�د  تم اختیار ھذا الموضوع نظًرا لزیادة نسبة النس   
الحیاة المعاصرة و طغیان الجانب المادي علیھا، األم�ر ال�ذي أدى إل�ى ظھ�ور إش�كالیة               
النفقة الزوجیة كواحدة من أھم أسباب وقوع الخالفات الزوجیة الت�ي ربم�ا ت�ؤدي إل�ى                 

  . الطالق في بعض األحیان
  : منھج البحث 

الرج��وع إل��ى اآلی��ات  ) ق��در اإلمك��ان  ( روع��ي فی��ھ  الم��نھج الوص��في التحلیل��ي، و ق��د   
القرآنیة و األحادیث بحسب ما یقتضي األمر في مواضعھ مع البحث في أقوال الفقھ�اء   

  . من السابقین و المعاصرین في معالجة مسائل البحث، و من ثًم تحلیلھا و شرحھا 
 إلث���راء و ل���م یغف���ل الرج���وع إل���ى الم���صادر الحدیث���ة م���ن مواق���ع إلكترونی���ة موثوق���ة 

  . الموضوع 
  : الدراسات السابقة 

موض��وع النفق��ة الزوجی��ة و نفق��ة الم��رأة العامل��ة م��ن الموض��وعات الت��ي ت��ًم تناولھ��ا      
  : بكثرة، و من تلك الدراسات 

 بحث تكمیل�ي  \النفقة الواجبة على الزوج و اإلجراءات القضائیة المتعلقة بھا       .١
ن�زار نبی�ل أب�و      :  الطال�ب     إع�داد  \لنیل درجة الماجستیر ف�ي الق�ضاء ال�شرعي          

تن��اول  . ٢٠١٤:  س��نة الن��شر \ھ��ارون كام��ل ال��شرباتي .  إش��راف د\من��شار 
الكاتب موضوع النفقة الزوجیة من الناحیتین الفقھیة و القضائیة، حی�ث رب�ط           
الفقھ الشرعي من خالل المذاھب الفقھیة  األربعة مع المعم�ول ب�ھ ف�ي ق�انون             

 . األحوال الشخصیة الفلسطیني 
 ق�دمت ھ�ذه    \رشا إبراھیم زریفة    : وامل استقرار األسرة في اإلسالم، إعداد       ع .٢

األطروحة استكماًلا لمتطلبات الحصول على درجة ماجستیر في فق�ھ الت�شریع            
 س��نة \ فل��سطین –بكلی��ة الدراس��ات العلی��ا ف��ي جامع��ة النج��اح الوطنی��ة ن��ابلس  

 استقرار األس�رة  تحدثت الكاتبة عن العوامل التي تعمل على    . ٢٠١٠: النشر  
 . قبل الزواج و بعده، و تحدثت أیًضا عن حمایة األسرة المعاصرة 
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حسن السید حام�د    . د.أ: مقاصد النكاح و آثارھا، دراسة فقھیة مقارنة، إعداد          .٣
 أستاذ الدراسات اإلس�المیة بكلی�ة اآلداب جامع�ة المنوفی�ة، و األس�تاذ               \خطاب  

 س�نة   \ جامعة طیبة بالمدین�ة المن�ورة        –المشارك بكلیة العلوم و اآلداب بالعال       
تن���اول الكات���ب مقاص���د النك���اح و آثارھ���ا، و ذل���ك ألھمی���ة    . ٢٠٠٩: الن���شر 

المقاص��د ف��ي العق��ود و الت��صرفات ب��صفة عام��ة، و ف��ي عق��د ال��زواج ب��صفة       
 . خاصة

محمد شعرانة و س�ناء ال�سایح   : مقاصد أحكام المرأة المتعلقة باألسرة، إعداد     .٤
تن�اول البح�ث أھ�م األحك�ام الفقھی�ة المتعلق�ة ب�المرأة               . ٢٠١٥:  سنة الن�شر     \

 .داخل األسرة و بیان مقاصدھا
م��ازن إس��ماعیل ھنی��ة ، أس��تاذ الفق��ھ و   . د. أ\نفق��ة و إنف��اق الزوج��ة العامل��ة    .٥

من�ال محم�د   .  غ�زة ، أ –أصولھ ، كلیة الشریعة و القانون بالجامعة اإلسالمیة         
لم��ساعد ، كلی��ة ال��شریعة و الق��انون  رم��ضان الع��شي ، أس��تاذ الفق��ھ المق��ارن ا 

 . غزة –بالجامعة اإلسالمیة 
  :خطة البحث 

  . البحث مكوًنا من مقدمة، و ثالثة مباحث، و خاتمة 
سبب اختیار الموضوع و أھمیتھ، و منھج البحث، و الدراس�ات ال�سابقة ف�ي               : المقدمة

  . الموضوع، مع تقسیمات البحث 
  . فقة الزوجیة المقاصد الشرعیة للن:المبحث األول
  .  نفقة المرأة العاملة و مقاصدھا:المبحث الثاني

  .المصادر و  النتائج و فھرس المراجع : الخاتمة 
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  املبحث األول

  املقاصد الشرعية للنفقة الزوجية 

  : یتناول ھذا المبحث المطالب التالیة 
  . المقاصد الشرعیة للزواج و إقامة مؤسسة األسرة 

  . و دورھا في تحقیق مقاصد األسرة النفقة 
  . التكییف المقاصدي للنفقة الزوجیة 

  :متهيد 

النظر المقاصدي ف�ي غای�ة م�ن األھمی�ة إذ أن�ھ یجع�ل الفقی�ھ ق�ادًرا عل�ى فھ�م ال�نص و                          
اكتمال دالالتھ بھ، و ال یستقیم الفھم للنص بمجرد الوقوف على ظاھره و الجمود عند              

و أن اش��تراط فھ��م  . ط��ھ بالمقاص��د العام��ة للت��شریع   حرفیت��ھ و تف��سیره ب��ذلك دون رب 
 – یقول اإلمام الشاطبي     ١مقاصد الشریعة، قد اشترطھ بعض األصولیین قدیًما و حدیًثا        

  :ِإنََّما َتْحُصُل َدَرَجُة اِلاْجِتَھاِد ِلَمِن اتََّصَف ِبَوْصَفْیِن: " رحمھ اهللا 
َفُھ�َو َكاْلَخ�اِدِم ِلْل�َأوَِّل؛ َف�ِإنَّ ال�تََّمكَُّن      : و الثَّاِني.  كمالھاَفْھُم َمَقاِصِد الشَِّریَعِة َعَلى : َأَحُدُھَما

ِمْن َذِلَك ِإنََّما ُھَو ِبَواِسَطِة َمَعاِرَف ُمْحَت�اٌج ِإَلْیَھ�ا ِف�ي َفْھ�ِم ال�شَِّریَعِة َأوًَّل�ا، َوِم�ْن ھن�ا ك�ان                        
  ٢".خادًما لألول 

الغای�ة منھ��ا، و  : د ال�شریعة  الم�راد بمقاص�� : " تعری�ف مقاص�د ال�شریعة ب��صفة عام�ة     
الغای�ة  ( ف�شطره األول   ٣." األسرار التي وض�عھا ال�شارع عن�د ك�ل حك�م م�ن أحكامھ�ا           

   ٤.یشیر إلى المقاصد العامة، و بقیة التعریف للمقاصد الخاصة أو الجزئیة ) منھا 
عم�ارة األرض، و حف�ظ نظ�ام التع�ایش فیھ�ا، و        : و المقصد الع�ام لل�شریعة اإلس�المیة         

مرار ص��الحھا ل��صالح الم��ستخلفین فیھ��ا، و قی��امھم بم��ا كلف��وا ب��ھ م��ن ع��دل و         اس��ت
اس��تقامة، و م��ن ص��الح ف��ي العق��ل و ف��ي العم��ل، و إص��الح ف��ي األرض، و اس��تنباط         

  . ٥لخیراتھا، و تدبیر لمنافع الجمیع 

                                                           

: س��نة الن��شر  \ دار النف��ائس \ مقاص��د ال��شریعة عن��د اب��ن تیمی��ة   \ یوس��ف أحم��د محم��د الب��دوي   ١
  . ١٠٦ ص\ ٢٠٠٠

 .  و ما بعدھا ١٤ ص\ ٥ ج\ الموافقات   ٢
  . ١٩٩٣، ٥ ط\ دار الغرب اإلسالمي \لشریعة اإلسالمیة و مكارمھا  مقاصد ا\  عالل الفاسي  ٣
 سنة الن�شر  \أحمد عبد العزیز السید . د.أ:  إعداد \الوسیط في مقاصد الشریعة :  نقًلا عن كتاب  ٤

و س��وف ی��أتي بی��ان المق��صود بالمقاص��د العام��ة و المقاص��د الخاص��ة أو      . ١٤:  ص��فحة \ ٢٠١٣
 . الجزئیة 

 .  و ما بعدھا ٤٥ صفحة \ریعة اإلسالمیة و مكارمھا  مقاصد الش ٥
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  ھ��ي المع��اني والِحك��م الملحوظ��ة لل��شارع ف��ي جمی��ع أص��ول  : المقاص��د العام��ة
یث ال تخ�تصُّ مالحظتھ�ا ب�الكون ف�ي ن�وع خ�اص م�ن                التشریع أو معظمھا، بح   

 ١.أحكام الشریعة 
 
     حفظ : ذكر ابن عاشور أمثلة لھذا النوع من المقاصد، منھا  :أمثلة ھذا النوع

النظ��ام، و جل��ب الم��صالح، و درء المفاس��د، و إقام��ة الم��ساواة ب��ین الن��اس، و  
ة مطمئن�ة الب�ال     جعل الشریعة مھابة مطاعة نافذة، و جعل األمة قوی�ة مرھوب�           

٢ .  
  ھ��ي الكیفی��ات المق��صودة لل��شارع لتحقی��ق مقاص��د الن��اس : المقاص��د الخاص��ة

  . ٣النافعة، أو لحفظ مصالحھم العامة في تصّرفاتھم الخاصة 
  ھو خیر من اعتنى – رحمھ اهللا –و لعل الشیخ ابن عاشور : أمثلة ھذا النوع 

  : بھذا القسم من المقاصد فقد تناول منھا
 ) الخ ...الزواج ، الطالق . ( شارع في أحكام العائلة مقاصد ال

 ) الخ ...  الرھن \حفظ األموال . ( مقاصد الشارع في التصرفات المالیة 
. ( العم��ل و العم��ال  : مقاص��د ال��شارع ف��ي المع��امالت المنعق��دة عل��ى األب��دان     

 ) . الخ .. حقوق العمال 
 ) الخ ...م الشھادات إقامة العدل، أحكا. ( مقاصد القضاء و الشھادة 

 ) الخ ... الوصایا، الصدقات، الھبة، القضاء . ( مقاصد التبرعات 
 ٤)الخ ... حد السرقة و حد الزنا : كالحدود . ( مقاصد العقوبات 

    ھي ما یقصده الشارع م�ن ك�ل حك�م ش�رعي م�ن إیج�اب أو       : المقاصد الجزئیة
 ٥ .تحریم أو ندب أو كراھة أو إباحة أو شرط أو سبب الخ

  ٦: ذكر الشیخ ابن عاشور أمثلة لھذا النوع : أمثلة ھذا النوع 
 . عقدة النكاح مقصودھا إقامة المؤسسة العائلیة و تثبیتھا  .١
 . مشروعیة الطالق مقصودھا وضع حد للضرر المستمر  .٢

  

                                                           

مقاص�د   \)ھ�ـ ١٣٩٣: المت�وفى (محمد الطاھر بن محم�د ب�ن محم�د الط�اھر ب�ن عاش�ور التون�سي          ١
وزارة األوق��اف وال��شؤون   :الناش��ر \محم��د الحبی��ب اب��ن الخوج��ة    :المحق��ق \ال��شریعة اإلس��المیة  

  .١٢١ ص \ ٢ ج\  م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥ :عام النشر \اإلسالمیة، قطر 
: الناش�ر   \طھ ج�ابر العل�واني   . د:  تقدیم \ أحمد الریسوني \  نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي  ٢

  .١٨ ص \١٩٩٥ – ١٤١٦: سنة النشر \ المعھد العالمي للفكر اإلسالمي
  . ١٢١ ص \ ٢  ج\ مقاصد الشریعة اإلسالمیة \ ابن عاشور  ٣
 ٢٠ ص\اصد عند اإلمام الشاطبي  نظریة المق\أحمد الریسوني   ٤
  ٢٠ ص \ أحمد الریسوني \الشاطبي  نظریة المقاصد عند اإلمام  ٥
  ٢٠ ص\ المرجع السابق  ٦



 

 

 - ٢٣٥١ - 

  : المقاصد الشرعیة للزواج و إقامة مؤسسة األسرة : أوًلا 
الم���راد  ویك���ون) فرعی���ة(  ومقاص���د تبعی���ة مقاص���د أص���لیة ،: تنق���سم المقاص���د إل���ى 

النك�اح أو   المقاصد الشرعیة التي ھي مقص ود الشرع م�ن       :بالمقاصد األصلیة للنكاح    
 : التي وضع النكاح لتحقیقھا شرًعا، وھما أمران

 . ابتغاء النسل، وطلب الولد، وتكثیر األمة: أولھما 
 . حفظ األنساب و الفروج: ثانیھما 

 علی�ھ  جبل�ت المقاص�د الت�ي یراع�ى فیھ�ا ح�ظ المكل�ف وم�ا        : ی�ة فھ�ي   أما المقاص�د التبع   
 نف��سھ ، فھ��ي خادم��ة للمقاص��د األص��لیة لل��زواج ، وتترت��ب عل��ى ال��زواج بع��د ترتی��ب      

تحقی�ق المتع�ة ب�ین ال�زوجین، وتحقی�ق         : و من أمثلة ذل�ك      ) األصلیة( مقاصده األولیة   
ذل�ك،   ت�ھ، ومثوبت�ھ عل�ى     التواصل، والسكن، والمودة بینھما، وإنفاق الزوج على زوج       

األص�لیة   فكل ھذه األمور مطلوبة في الزواج لكن بالمحل الثاني ، و ھي غیر المقاص�د             
  .١المقصودة لھ بالمحل األول ) األولیة ( 

تعتبر األسرة ھي النواة األولى في تكوین الحیاة الب�شریة و اللبن�ة األساس�یة ف�ي بن�اء                 
ھن�ا اعتن�ى اإلس�الم باألس�رة عنای�ة بالغ�ة       المجتم�ع اإلن�ساني الفاض�ل المتماس�ك، فم�ن      

بدایة و نھای�ة، و أم�ر ببنائھ�ا عل�ى أس�اس س�لیم، ف�إذا ل�م یك�ن األس�اس محكًم�ا انھ�ار                          
البناء و تھدم، و ستذكر الباحثة في ھذه النقطة أھم مقاصد تكوین األس�رة ف�ي الق�رآن                 

   : ٢الكریم و ھي كاآلتي
َوالّل�ُھ َجَع�َل َلُك�م مِّ�ْن     {: ق�ال تع�الى   ) ج�اب بالتناس�ل واإلن  (استمرار الحیاة اإلنسانیة       .١

َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا َوَجَعَل َلُكم مِّْن َأْزَواِجُكم َبِنیَن َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم مَِّن الطَّیَِّباِت َأَفِباْلَباِط�ِل              
  ] . ٧٢النحل[ }ُیْؤِمُنوَن َوِبِنْعَمِت الّلِھ ُھْم َیْكُفُروَن 

: ( لل�زوجین ق�ال تع�الى     ) الم�ودة (واالس�تقرار الع�اطفي   ) نال�سك (االستقرار النف�سي   .٢
َوِمْن آَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْیَھا َوَجَعَل َبْیَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة 

  ] . ٢١الروم) [ ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَیاٍت  لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَن 
فروج وإعفاف الشباب  وت�وفیر ال�ستر والوقای�ة للم�سلم والم�سلمة ق�ال         تحصین ال  .٣

ِإلَّ�ا َعَل�ى َأْزَواِجِھ�ْم أْو َم�ا َمَلَك�ْت َأْیَم�اُنُھْم          * َوالَّ�ِذیَن ُھ�ْم ِلُف�ُروِجِھْم َح�اِفُظوَن         :( تعالى
 الصَِّیاِم الرََّفُث ُأِحلَّ َلُكْم َلْیَلَة: (، وقال تعالى  ]٦-٥المؤمنون  )[ َفِإنَُّھْم َغْیُر َمُلوِمیَن    

 )ِإَلى ِنَسآِئُكْم ُھنَّ ِلَباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم ِلَباٌس لَُّھنَّ
، فف��ي النك��اح إعان��ة لل��شاب ذك��ًرا ك��ان أو أنث��ى عل��ى غ��ض ب��صره   ]١٨٧البق��رة[ 

: ، َفَق�الَ َبْیَنا َأَنا َأْمِشي، َمَع َعْبِد اللَِّھ َرِضَي اللَُّھ َعْن�ھُ       : وحفظ فرجھ فَعْن َعْلَقَمَة، َقالَ    
َم��ِن اْس��َتَطاَع الَب��اَءَة َفْلَیَت��َزوَّْج، َفِإنَّ��ُھ «: ُكنَّ��ا َم��َع النَِّب��يِّ َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم، َفَق��اَل
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   nadder بواسطة ٢٠١٢ أكتوبر ٣١في 
 



 

 

 - ٢٣٥٢ - 

 ، وھ�ذا المق�صد بق�در م�ا فی�ھ ص�یانة للف�رد م�ن                  ١»َأَغضُّ ِلْلَبَصِر، َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج     
نتھ��اك ، ول��ذلك ك��ان لزاًم��ا عل��ى   الفاح��شة فی��ھ ص��یانة ألع��راض الجماع��ة م��ن اال   

الجماع��ة بك��ل فئاتھ��ا أن تك��افح الع��ادات االجتماعی��ة  الت��ي أثقل��ت كواھ��ل ال��شباب     
: بتك�الیف ال�زواج وتعم��ل جاھ�دة عل�ى تی��سیر أس�بابھ وتخفی�ف تكالیف��ھ ق�ال تع��الى       

ْضِلِھ َوالَّ��ِذیَن َیْبَتُغ��وَن َوْلَی��ْسَتْعِفِف الَّ��ِذیَن َل��ا َیِج��ُدوَن ِنَكاح��ًا َحتَّ��ى ُیْغِن��َیُھْم اللَّ��ُھ ِم��ن َف��{
اْلِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َفَكاِتُبوُھْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفیِھْم َخْیرًا َوآُتوُھم مِّن مَّاِل اللَِّھ الَّ�ِذي            

َض اْلَحَی�اِة ال�دُّْنَیا     آَتاُكْم َوَلا ُتْكِرُھوا َفَتَیاِتُكْم َعَلى اْلِبَغاء ِإْن َأَرْدَن َتَحصُّنًا لَِّتْبَتُغ�وا َع�رَ            
 ] . ٣٣النور [ } َوَمن ُیْكِرھھُّنَّ َفِإنَّ اللََّھ ِمن َبْعِد ِإْكَراِھِھنَّ َغُفوٌر رَِّحیٌم 

َوالَّ�ِذیَن َیُقوُل�وَن َربََّن�ا    :( إیجاد األسرة الصالحة وتنشئة الذریة ال�صالحة ق�ال تع�الى     .٤
، ] ٧٤الفرق�ان   )[ رََّة َأْع�ُیٍن َواْجَعْلَن�ا ِلْلُمتَِّق�یَن ِإَماًم�ا          َھْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّیَّاِتَنا ُق�      

ف��ذكرت اآلی��ة ص��الح ال��زوجین أساًس��ا لتك��وین األس��رة ال��صالحة وش��رًطا لتن��شئة     
الذریة الصالحة، فقد وصفت اآلی�ة الزوج�ة ال�صالحة  ب�المرأة الت�ي تق�ر بھ�ا ع�ین                  

 األتقیاء حتى ی�سعى لیك�ون   الزوج و وصفت الزوج  بالرجل الذي ال یكتفي بمنزلة       
إماًما لھ�م یھت�دون بأفعال�ھ ویخط�ون عل�ى منوال�ھ، و أك�د النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ و               
سلم ھذا األمر في وصایاه ألمتھ فقال مبیًنا أھمیة صالح الزوج في تكوین األس�رة       

إذا أتاكم من ترضون خلقھ ودینھ فزوج�وه إن ال تفعل�وا تك�ن فتن�ة ف�ي              «: الصالحة
 وق�ال علی�ھ ص�لى اهللا علی�ھ و س�لم مبیًن�ا أھمی�ة ص��الح        ٢» ع�ریض األرض وف�ساد 

ِلَماِلَھا َوِلَحَسِبَھا َوَجَماِلَھا : ُتْنَكُح الَمْرَأُة  ِلَأْرَبٍع:الزوجة  في تكوین األسرة الصالحة
أال :"  وق��ال علی��ھ ال��صالة وال��سالم ٣"َوِل��ِدیِنَھا، َف��اْظَفْر ِب��َذاِت ال��دِّیِن، َتِرَب��ْت َی��َداَك   

ك بخی�ر م�ا یكن�ز الم�رء؟ الم�رأة ال�صالحة، إذا نظ�ر إلیھ�ا س�رتھ، وإذا أمرھ�ا                       أخبر
ص�حیح عل�ى ش�رط ال�شیخین و     : و قال الح�اكم  " أطاعتھ، وإذا غاب عنھا حفظتھ    

 ٤  !)٢/٣٥١ (و أقره ابن كثیر! وافقھ الذھبي 
 ) .  األخوة- البنوة– األمومة –األبوة (إشباع العواطف اإلنسانیة  .٥
َوُھ�َو  : ( توسیع ش�بكة العالق�ات االجتماعی�ة ب�ین الن�اس  ق�ال تع�الى         تقویة و مد و      .٦

،  ]٥٤الفرق�ان ) [ الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماء َبَشًرا َفَجَعَلُھ َنَسًبا َوِصْھًرا َوَكاَن َربَُّك َقِدیًرا            
َواِح�َدٍة َوَخَل�َق ِمْنَھ�ا      َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُك�م مِّ�ن نَّْف�ٍس             ( وقال  تعالى    

َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیرًا َوِنَساء َواتَُّقوْا الّلَھ الَِّذي َتَساءُلوَن ِب�ِھ َواَألْرَح�اَم ِإنَّ         
 ].١النساء ) [ الّلَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیًبا 

                                                           

  . ٣ ص \ ٧ ج\الترغیب في النكاح  باب \ صحیح البخاري  ١
  . ١١٢ ص\ ١ ج\یح الجامع الصغیر  صح٢

  . ٧ ص\ ٧ ج\ب األكفاء في الدین  با\ صحیح البخاري  ٣
ب�اني  أب�و عب�د ال�رحمن محم�د ناص�ر ال�دین، ب�ن الح�اج ن�وح ب�ن نج�اتي ب�ن آدم، األش�قودري األل               ٤
 دار \ سل��سلة األحادی��ث ال��ضعیفة والموض��وعة وأثرھ��ا ال��سیئ ف��ي األم��ة     \) ھ��ـ١٤٢٠: المت��وفى(

   . ٤٨٤ ص\ ٣ ج\ م ١٩٩٢/  ھـ ١٤١٢، ١ ط\   المملكة العربیة السعودیة-المعارف، الریاض 
 



 

 

 - ٢٣٥٣ - 

 م�سئولیة   تدریب المسلم ذكًرا وأنث�ى عل�ى تحم�ل الم�سئولیة ق�ال تع�الى ف�ي تحدی�د                   .٧
الرَِّج�اُل َقوَّاُم�وَن َعَل�ى النِّ�َساء ِبَم�ا َف�ضََّل الّل�ُھ َبْع�َضُھْم            ( الرجل داخل نطاق األس�رة      

، والقوام�ة تعن�ي ح�سن قی�ادة      ]٣٤الن�ساء ) [ َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِھْم  
َفَلمَّ�ا  {  ال�سالم  األسرة وإدارتھا و توفیر احتیاجاتھا كما ذكر اهللا ع�ن موس�ى علی�ھ           

َقَضى موسى األجل َوَساَر ِبَأْھِلِھ آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر َن�ارًا َق�اَل ِلَأْھِل�ِھ اْمُكُث�وا ِإنِّ�ي          
[ } آَن���ْسُت َن���ارًا لََّعلِّ���ي آِت���یُكم مِّْنَھ���ا ِبَخَب���ٍر َأْو َج���ْذَوٍة ِم���َن النَّ���اِر َلَعلَُّك���ْم َت���ْصَطُلوَن      

م�سئولیة الرج�ل داخ�ل نط�اق األس�رة ح�دد ك�ذلك              ، وكما ح�دد الق�رآن       ]٢٩القصص
َوَأْوَحْیَنا ِإَل�ى ُأمِّ ُموَس�ى َأْن َأْرِض�ِعیِھ َف�ِإَذا ِخْف�ِت َعَلْی�ِھ             :( مسئولیة المرأة  قال تعالى    

 ) [ َفَأْلِقیِھ ِفي اْلَیمِّ َوَلا َتَخاِفي َوَلا َتْحَزِن�ي ِإنَّ�ا َرادُّوُه ِإَلْی�ِك  َوَج�اِعُلوُه ِم�َن اْلُمْرَس�ِلینَ           
،وقد أكد النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم الم�سئولیة الم�شتركة لل�زوجین                  ]٧القصص

ُكلُُّكْم َراٍع َوَم�ْسُئوٌل َع�ْن َرِعیَِّت�ِھ، َفاِإلَم�اُم َراٍع           «: في النھوض بشؤون األسرة فقال    
 َرِعیَِّت�ِھ، َوالَم�ْرَأُة     َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ، َوالرَُّجُل ِفي َأْھِلِھ َراٍع َوُھَو َمْسُئوٌل َعنْ          

ِفي َبْیِت َزْوِجَھا َراِعَیٌة َوِھَي َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعیَِّتَھا، َوالَخاِدُم ِفي َماِل َسیِِّدِه َراٍع َوُھَو 
َفَسِمْعُت َھُؤَالِء ِمْن َرُس�وِل اللَّ�ِھ َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم،              : ، َقالَ »َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتھِ  

َوالرَُّجُل ِفي َماِل َأِبیِھ َراٍع َوُھ�َو َم�ْسُئوٌل    «: ْحِسُب النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقالَ      َوَأ
 ١»َعْن َرِعیَِّتِھ، َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ

األسرة خلق روح التعاون و التكامل و تقسیم األدوار بین أفراد المجتمع من خالل            .٨
َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوَالَدُھنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن ِلَمْن َأَراَد َأن ُی�ِتمَّ    (            :قال تعالى

الرََّضاَعَة َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُھ ِرْزُقُھنَّ َوِكْسَوُتُھنَّ ِباْلَمْعُروِف َال ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَھا 
َواِلَدٌة ِبَوَلِدَھا َوَال َمْوُلوٌد لَُّھ ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َف�ِإْن َأَراَدا ِف�َصاًال     َال ُتَضآرَّ   

َعن َتَراٍض مِّْنُھَما َوَتَشاُوٍر َفَال ُجَناَح َعَلْیِھَما َوِإْن َأَردتُّْم َأن َتْسَتْرِضُعوْا َأْوَالَدُك�ْم َف�َال         
 َسلَّْمُتم مَّا آَتْیُتم ِباْلَمْعُروِف َواتَُّقوْا الّلَھ َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَھ ِبَما َتْعَمُل�وَن  ُجَناَح َعَلْیُكْم ِإَذا  

، وھذا أحد مظاھر التعاون والتكامل وتقاسم األدوار داخ�ل      ]  ٢٣٣البقرة) [َبِصیٌر  
  .األسرة فیما یتعلق برعایة الرضیع فالزوجة ترضع والزوج ینفق 

ین یكون��وا آلب��ائھم  ق��وة عن��د ال��ضعف وعوًن��ا عن��د الكب��ر ق��ال    تك��وین الن��شىء ال��ذ .٩
َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُب�ُدوْا ِإالَّ ِإیَّ�اُه َوِباْلَواِل�َدْیِن ِإْح�َسانًا ِإمَّ�ا َی�ْبُلَغنَّ ِعن�َدَك اْلِكَب�َر                     : (تعالى

} ٢٣{ُق��ل لَُّھَم��ا َق��ْوًال َكِریم��اً   َأَح��ُدُھَما َأْو ِكَالُھَم��ا َف��َال َتُق��ل لَُّھَم��ا ُأفٍّ َوَال َتْنَھْرُھَم��ا وَ    
} ٢٤{َواْخِفْض َلُھَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُھَما َكَم�ا َربََّی�اِني َص�ِغیراً              

 [ )}٢٥{رَّبُُّكْم َأْعَلُم ِبَما ِفي ُنُفوِسُكْم ِإن َتُكوُنوْا َصاِلِحیَن َفِإنَُّھ َك�اَن ِلَألوَّاِب�یَن َغُف�وراً               
  ] .٢٥-٢٣اإلسراء 

الزَّاِنَی��ُة  {: حف��ظ  األن��ساب ولھ��ذا ش��رعت عقوب��ة الزن��ا والق��ذف ق��ال تع��الى         .١٠
َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّْنُھَما ِمَئَة َجْلَدٍة َوَلا َتْأُخْذُكم ِبِھَم�ا َرْأَف�ٌة ِف�ي ِدی�ِن اللَّ�ِھ ِإن               

                                                           

   . ٥ ص \ ٢ ج\ باب الجمعة في القرى و المدن \ صحیح البخاري  ١
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 ٢الن�ور [ } آِخِر َوْلَیْشَھْد َعَذاَبُھَما َطاِئَفٌة مَِّن اْلُم�ْؤِمِنیَن  ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم الْ 
. [ 

  : النفقة و دورھا في تحقیق مقاصد األسرة : ثانًیا 
یمت���از الت���شریع اإلس���المي ع���ن الت���شریعات الوض���عیة بكون���ھ ت���شریًعا واقعًی���ا         

 كی���ان حكیًم���ا مترابًط���ا، و ق���د اقت���ضت الواقعی���ة الموج���ودة فی���ھ أن ی���تم اعتب���ار    
اإلن����سان مادًی����ا و معنوًی����ا، م����ن حی����ث األس����اس التك����ویني للب����شر، و لل����ذكر و   
األنث��ى عل���ى ح���ٍد س���واء، و عل���ى ض��وء ھ���ذا االعتب���ار كان���ت مق���اییس الح���الل و   

  . الحرام 
و لع��ل ف��ي ف��رض اإلس��الم نفق��ة الزوج��ة عل��ى زوجھ��ا أح��د األمثل��ة الت��ي تجل��ي          

ی���ت و الزوج���ة یتف���ق ك���ل   ھ���ذه الحق���ائق، فتكلی���ف ال���زوج بت���وفیر متطلب���ات الب    
االتف���اق م���ع تك���وین الرج���ل ، بم���ا أودع اهللا فی���ھ م���ن إمكان���ات بدنی���ة و ق���وى          

  . فطریة، تمكنھ من العمل و الضرب في األرض لتوفیر متطلبات الحیاة 
ھ����ذا م����ن جھ����ة و م����ن الجھ����ة األخ����رى، ف����إن تكلی����ف ال����زوج باإلنف����اق عل����ى   

ا ف���ي تن���شئة الجی���ل زوجت���ھ یتناس���ب ب���شكل كام���ل م���ع أداء الزوج���ة لم���سؤولیتھ
  . و رعایتھ، و تربیة األبناء، و إشاعة جو المحبة و المودة داخل األسرة 

ب��ذلك كان��ت حكم��ة اهللا س��بحانھ و تع��الى تھی��ئ البی��ت الم��سلم لیك��ون بیًت��ا ی��شع           
بالعم���ل و التخص���صیة، و ق���د أع���د اهللا تع���الى ال���زوج لمھمت���ھ، و جھ���ز الزوج���ة    

 جع����ل م����صادر طعامھ����ا و ش����رابھا و ألداء دورھ����ا العظ����یم ف����ي الحی����اة بع����د أن
ك���سوتھا، و غی���ر ذل���ك مؤمُن���ة م���ن قب���ل ال���زوج، ب���ذا ی���تم التع���اون و التكاف���ل، و  

  . بھذا یحصل االنسجام التام 
و م��ن حكم��ة إیج��اب النفق��ة عل��ى ال��زوج ك��ذلك أن الم��رأة محبوس��ة ف��ي بیتھ��ا،           

  ١.و ھذا یتعذر معھ الكسب، فكان ال بد من إیجاب نفقتھا على زوجھا 
  : ٢المقاصد الشرعیة للنفقة الزوجیة : ًثا ثال

 أن اهللا تع��الى م��ا ش��رع لعب��اده ش��رًعا إال لحكم��ة بالغ��ة علمھ��ا م��ن علمھ��ا وجھلھ��ا          
م��ن جھلھ��ا، فإن��ھ تع��الى كم��ا أن��ھ ل��م یخل��ق خلق��ھ عبث��ًا، فإن��ھ ل��م ی��شرع لھ��م ش��یئًا              
عبث���ًا، وھ���و س���بحانھ الحك���یم ال���ذي ی���ضع ال���شيء ف���ي موض���عھ، الخبی���ر ال���ذي ال         

علی����ھ خافی����ة ف����ي األرض و ال ف����ي ال����سماء، فھ����و س����بحانھ ش����رع النفق����ة    تخف����ى 
  : الزوجیة لمقاصد منھا 

  : األسرة  أفراد حاجة سّد )١
                                                           

النفقة الواجبة على ال�زوج و اإلج�راءات الق�ضائیة المتعلق�ة         :  بعنوان   رسالة ماجستیر :  نقًلا عن    ١
 : ال���������������رابط \ن��������������زار نبی��������������ل أب���������������و من��������������شار    :  إع��������������داد الطال���������������ب  \بھ��������������ا  
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فالزوج���ة و األبن���اء بحاج���ة إل���ى ھ���ذه النفق���ة ألنھ���م بھ���ا ت���ستمر حی���اتھم و ھ���ي   
یق����وم بھ����ا  ق����وام بنی����تھم، و ذل����ك أن اإلن����سان ال ی����ستطیع البق����اء ب����دون نفق����ة 

 مخالط���ة اآلخ���رین وم���سایرة المجتم���ع دون ك���سوة ی���ستر   ص���لبھ، و ال ی���ستطیع
ح���ّر ال���شمس و  بھ���ا عورت���ھ، و ال ی���ستطیع الع���یش دون م���سكن یأوی���ھ و یقی���ھ   

  .لھیبھا و شدة البرد وزمھریره 
 :تثبیت مبدأ القوامة  )٢

ْع�ٍض  الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َف�ضََّل اللَّ�ُھ َبْع�َضُھْم َعَل�ىٰ بَ             { : قال تعالى   
  ].٣٤  :النساء [ } َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِھْم 

أي ح��افظ علی��ھ وراع��ى : القوام��ة ف��ي اللغ��ة م��ن ق��ام عل��ى ال��شيء یق��وم قیام��ا 
مصالحھ، ومن ذلك القیم و ھو ال�ذي یق�وم عل�ى ش�أن ش�يء ویلی�ھ وی�صلحھ،           

ظر فی�ھ  والقوام على وزن فعال للمبالغة من القیام على الشيء واالستبداد ب�الن   
الَّ��ِذي : َواْلَق��وَّاُم : " - رحم��ھ اهللا – و یق��ول اب��ن عاش��ور  ١.وحفظ��ھ باالجتھ��اد

َوِقَی�اُم الرَِّج�اِل َعَل�ى النِّ�َساِء ُھ�َو ِقَی�اُم         .. َیُقوُم َعَلى َشْأِن َش�ْيٍء َوَیِلی�ِھ َوُی�ْصِلُحُھ          
 .٢" اِليِّ اْلِحْفِظ َوالدَِّفاِع، َوِقَیاُم اِلاْكِتَساِب َواْلِإْنَتاِج اْلَم

إّن القوام�ة نابع�ة م�ن ح�رص ت�شریعنا اإلس�المي عل�ى تنظ�یم الحی�اة بمختل�ف           
المفھ��وم ھ��ي  م��ستویاتھا، س��واء كان��ت للف��رد أو األس��رة أو المجتم��ع، وبھ��ذا  

ترتیب وتنظیم البیت المسلم، وتوزیع للمسؤولیات داخل األسرة، لحفظھ�ا م�ن          
 ومواجھة المصاعب، فبھ�ا    القرارات تداخل الصالحیات، أو الفوضى في اتخاذ     

تتبین أنصبة األفراد في األسرة، وتتوزع المھام، وتسیر الحیاة ب�ین ال�زوجین           
   . سلیمة على أسس تنظیمیة

   :تحقیق معنى المسؤولیة و الرعایة في حق الزوج و الزوجة  )٣
ذلك ألّن الرجل بع�د عق�د ال�زواج، یج�د نف�سھ م�سؤوًلا ع�ن األف�راد المحیط�ین ب�ھ،                       

واألفضال علیھا، وعلى أوالدھ�ا،   ا عن زوجتھ بالنفقة وبإسباغ النعم    یكون مسؤولً 
من خالل تربیتھم وحضانتھم، وفي المقابل فإّن على الزوج�ة ُت�اه زوجھ�ا واجب�ات             

والخدمة والطاعة، كما أّن تكلیف الزوج باإلنفاق عل�ى زوجت�ھ            الرعایة، والمودة، 
ورعایت��ھ،  تن��شئة الجی��لیتناس��ب ب��شكل كام��ل م��ع أداء الزوج��ة لم��سؤولیتھا ف��ي    

وق�د أك�د النب�ي ص�لى        . وتربیة األبناء، وإشاعة جو المحب�ة والم�ودة داخ�ل األس�رة           
: اهللا علیھ وسلم المسئولیة المشتركة للزوجین في النھوض بشؤون األس�رة فق�ال         

ِت�ِھ، َوالرَُّج�ُل   ُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُئوٌل َع�ْن َرِعیَِّت�ِھ، َفاِإلَم�اُم َراٍع َوُھ�َو َم�ْسُئوٌل َع�ْن َرِعیَّ         «

                                                           

  . ٧٥ ص \ ٣٤ ج \فقھیة الكویتیة  الموسوعة ال ١
 التحری�ر  \) ھ�ـ ١٣٩٣: المت�وفى (محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي    ٢

 ال�دار التون�سیة   \» دید وتنویر العقل الجدید من تف�سیر الكت�اب المجی�د          تحریر المعنى الس  «والتنویر  
  .٣٨ ص\ ٥ ج\ ھـ ١٩٨٤ :سنة النشر \ تونس –للنشر 
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ِف��ي َأْھِل��ِھ َراٍع َوُھ��َو َم��ْسُئوٌل َع��ْن َرِعیَِّت��ِھ، َوالَم��ْرَأُة ِف��ي َبْی��ِت َزْوِجَھ��ا َراِعَی��ٌة َوِھ��َي    
   .١»َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعیَِّتَھا، َوالَخاِدُم ِفي َماِل َسیِِّدِه َراٍع َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ

 : المادي في األسرة تحقیق االستقرار النفسي و )٤
إنفاق الزوج على زوجتھ وعیالھ، ی�ساعد عل�ى تحقی�ق االس�تقرار ب�ین ال�زوجین،                 

 َواِح�َدةٍ  َنْف�سٍ  ِم�ْن  َخَلَقُك�مْ ُھ�َو الَّ�ِذي    { : ق�ال تع�الى     . ودیمومة الحیاة الطیبة بینھم�ا      
 رحم�ھ   –عاش�ور   قال اب�ن     ] ١٨٩: األعراف  [ }  ِإَلْیَھا   ِلَیْسُكَن َزْوَجَھا ِمْنَھا   َوَجَعَل

ُھَنا ُمْسَتَعاٌر ِللتََّأُنِس َوَفِرِح النَّْفِس ِلَأنَّ ِفي َذِل�َك َزَواَل اْض�ِطَراِب         : َوالسُُّكوُن " –اهللا  
{ : و ق�ال تع�الى    .  ٢" الوحشة والكمد ِبالسُُّكوِن الَِّذي ُھ�َو َزَواُل اْض�ِطَراِب اْلِج�ْسِم            

ُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْیَھا َوَجَعَل َبْی�َنُكْم َم�َودًَّة َوَرْحَم�ًة    ِمْن آَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنْ     
 اْلَمَودَُّة َوالرَّْحَمُة َعْط�ُف ُقُل�وِبِھْم    ]٢١: الروم [ } ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَیاٍت ِلَقْوٍم َیَتَفكَُّروَن   

اْلَمَودَُّة ُح�بُّ الرَُّج�ِل اْمَرَأَت�ُھ،       : اٍس َقالَ َوُرِوَي َمْعَناُه َعِن اْبِن َعبَّ    . َبْعِضِھْم َعَلى َبْعضٍ  
  ٣.َوالرَّْحَمُة َرْحَمُتُھ ِإیَّاَھا َأْن ُیِصیَبَھا ِبُسوٍء

  : تحقیق مبدأ التعاون و التكافل  )٥
فالمرأة تكفي زوجھا بتدبیر أمور المنزل، وتھیئة أسباب المعیشة، والزوج یكفیھا 

فل�یس ع�ب الحی�اة عاًم�ا ك�ان أم خاًص�ا واقًع�ا               . أعباء الكسب، وتدبیر شئون الحیاة    
ھ�ذا ال�شأن ك�ذلك ف�ي الحق�وق، فل�یس           . على الرجل وحده، و ال على المرأة وحدھا       

كلھ��ا للرج��ل، و لی��ست كلھ��ا للم��رأة، فھ��و م��سئول و ھ��ي م��سئولة، و ھ��و ص��احب   
  . حق، و ھي صاحبة حق 

ن��د اهللا ف��ي  و ق��د ك��ان م��ن ل��وازم ذل��ك االش��تراك و ھ��ذا االس��تقالل، اس��تواؤھما ع     
درجات المثوبة عل�ى فع�ل الخی�ر و الطاع�ة، و درج�ات العقوب�ة عل�ى فع�ل ال�شر و               

َوَمْن َیْعَمْل ِمَن ال�صَّاِلَحاِت ِم�ْن َذَك�ٍر َأْو ُأْنَث�ىٰ َوُھ�َو ُم�ْؤِمٌن                { :  قال تعالى    ٤المخالفة،
   ] .٢٤: النساء [ } َفُأوَلِٰئَك َیْدُخُلوَن اْلَجنََّة َوَلا ُیْظَلُموَن َنِقیًرا 

 : حسن المعاشرة و الكفایة  )٦
إحسان الع�شرة م�ن ال�زوج، ل�یس خاًص�ا بكفای�ة الزوج�ة م�ن الطع�ام و ال�شراب و               
صنوف الزینة، كما أنھ من الزوجة لیس خاًصا كذلك بإجابتھا الزوج إذا دعاھا، و       
ال أن تھیئ لھ طعام الغداء و العشاء فقط، إنما ھ�و معن�ى ینبع�ث م�ن قل�ب أح�دھما                 

ب ص���احبھ، م��دفوًعا ب���روح المحب���ة و الم��ودة، و روح اإلیم���ان بالمھم���ة   إل��ى قل��� 
  المشتركة بینھما و الملقاة على عاتقھما في تذلیل

                                                           

    ١.  سبق تخریج الحدیث في مقاصد إقامة مؤسسة األسرة  
   .٧٢ ص \ ٢١ ج\ التحریر و التنویر \ابن عاشور   ٢
  .١٧ ص \ ١٤ ج\ تفسیر القرطبي ٢
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سبل الحیاة، و تربیة األبناء، و تدبیر المنزل، بما یفضي على الجمیع متعة الم�ادة       
وكلھ�ا   و الشعور بالكفایة التي تمكن اإلنسان من القیام بمھام�ھ الت�ي أ  ١. و الروح  

 ِم�َن  َن�ِصیَبكَ  َت�ْنسَ  ۖ َوَل�ا   اْل�آِخَرةَ  ال�دَّارَ  اللَّ�ھُ  آَت�اكَ َواْبَت�ِغ ِفیَم�ا     { : اهللا إلیھ، قال تعالى     
 ُیِح�بُّ  َل�ا  اللَّ�ھَ  ۖ ِإنَّ اْل�َأْرضِ  ِف�ي  اْلَف�َسادَ  َتْب�غِ  ِإَلْی�َك ۖ َوَل�ا   اللَُّھ َأْحَسَن َكَما َوَأْحِسْن ۖ   الدُّْنَیا

   ] ٧٧القصص [ } اْلُمْفِسِدیَن 
  : التكییف المقاصدي للنفقة الزوجیة : رابًعا 

المصلحة باعتبار قوتھا في ذاتھا تنق�سم إل�ى م�ا ھ�ي ف�ي رتب�ة ال�ضرورات، و إل�ى م�ا               
 ،و ھ��ذا التق��سیم ٢ھ��ي ف��ي رتب��ة الحاجی��ات، و إل��ى م��ا یتعل��ق بالتح��سینات و التزیین��ات 

ع الحی��اة و الموازن��ة ب��ین یعتب��ر منطقًی��ا ال ی��ستغني عن��ھ مجتھ��د ف��ي الحك��م عل��ى وق��ائ  
األش���یاء عن���دما تتع���ارض، فال���ضروریات مقدم���ة عل���ى الحاجی���ات و التح���سینات، و     

  ٣.الحاجیات مقدمة على التحسینات، و لكل مرتبة حكمھا 
و نظًرا الختالف مراتب النفق�ة فم�ن ال�ضروري األخ�ذ باالعتب�ار ھ�ذا التق�سیم و رتُبھ�ا                

یھ��ا و الحف��اظ عل��ى مقاص��دھا ف��ي تحق��ي      ل��ضبط م��سألة النفق��ة و تحقی��ق االعت��دال ف    
  . االستقرار األسري 

. الضروریات األصل فیھا إنھا ما ال تقوم الحی�اة ب�دونھا، كالطع�ام و ال�سكن و الك�سوة          
إذ  ال بد منھا لحفظ النفس من جانب الوجود، و یمكن أن نعتبر الضابط ف�ي ذل�ك قول�ھ                

: الفرق�ان  [ }  َبْیَن َذِٰل�َك َقَواًم�ا   َوَكاَن َیْقُتُروا َوَلْم ْسِرُفواُی َلْم َأْنَفُقواَوالَِّذیَن ِإَذا {  : تعالى  
٦٧. [   

و ق���د اتف���ق الفقھ���اء أن النفق���ة بق���در الكفای���ة، و عل���ى ح���سب ح���ال المنف���ق و بق���در    
الع���ادة أو عوائ���د ال���بالد، ألنھ���ا وجب���ت للحاج���ة، و الحاج���ة ت���دفع بالكفای���ة، فق���د ق���ال  

ُخ����ِذي ِم����ْن َماِل����ِھ ِب����اْلَمْعُروِف َم����ا َیْكِفی����ِك  «: النب����ي ص����لى اهللا علی����ھ و س����لم لھن����د  
  .  فقدر نفقتھا و ولدھا بالكفایة ٤،»َوَیْكِفي َبِنیِك

أم���ا الحاجی���ات، فھ���ي م���ا ك���ان یح���صل بفق���دھا للم���رء ح���رج و م���شقة، و تتف���اوت         
ق���وة و ض���عًفا بح���سب حاج���ة الم���رء و م���ا یلحق���ھ م���ن م���شقة و عن���اء عن���د فق���دھا و 

  . عدمھا 

                                                           

   .١٦٠ ص \ انظر المرجع السابق  ١
محمد عب�د  :  تحقیق\ المستصفى \)ھـ٥٠٥: المتوفى(ن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد محمد ب ٢

األص��ل الراب��ع م��ن  :  الب��اب \م ١٩٩٣ -ھ��ـ ١٤١٣، ١ دار الكت��ب العلمی��ة ط\ال��سالم عب��د ال��شافي  
  . ١٤٧ ص\ ١ ج\األصول الموھومة االستصالح 

:  المؤل�ف  \ص الجزئی�ة  كتاب دراسة في فقھ المقاصد ال�شریعة ، ب�ین المقاص�د الكلی�ة و الن�صو       ٣
، ٣ ط٢٠٠٧، ٢ ط٢٠٠٦، ١ ط\دار ال����شروق الق����اھرة ، م����صر :  الناش����ر\یوس����ف القرض����اوي 

  . ٣٠ ص \ ٢٠٠٨
 .سبق تخریجھ في أدلة وجوب النفقة   ٤
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، فھ����ي ال یت����ضرر الن����اس بتركھ����ا و ال یلحقھ����م ح����رج و ض����یق،    ث����م التح����سینیات 
فالمق���صود التح���سیني ال تقت���ضیھ ض���رورة، و ال ت���دعو إلی���ھ حاج���ة، و لكن���ھ یرج���ع    

  . إلى التحسین و التزیین و رعایة مكارم األخالق 
و لك���ن ف���ي وقتن���ا الحاض���ر ص���ار جان���ب التح���سینیات یطغ���ى عل���ى ال���ضروریات و        

 عل����ى الحاج����ة و ال����ضرورة الت����ي تزی����د م����ن  الحاجی����ات، ف����صارت الرغب����ة تطغ����ى 
فنج���د . االنف���اق عل���ى الكمالی���ات و اإلس���راف ف���ي األم���وال إلش���باع ال���دوافع النف���سیة  

الكثی���ر م���ن الن���اس یلج���أ إل���ى االقت���راض ألج���ل الكمالی���ات، و لع���الج ھ���ذه الم���شكلة      
الخطی���رة یج���ب التفك���ر ف���ي اآلث���ار و العواق���ب المترتب���ة عل���ى اإلس���راف عل���ى الف���رد  

  . ع، و یجب كذلك النظر في آثار االعتدال في اإلنفاق و المجتم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 - ٢٣٥٩ - 

  املبحث الثاني

  نفقة املرأة العاملة

  : یتناول ھذا المبحث المطالب التالیة 
  . مدى حریة تصرف الزوجة بمالھا 

  . آراء الفقھاء في نفقة المرأة العاملة 
  .إنفاق الزوجة العاملة على األسرة 

  : مدى حریة تصرف الزوجة بمالھا : ا أوًل
وضعت الشریعة اإلسالمیة جملة من الت�شریعات العظیم�ة ض�من قواع�د دقیق�ة ترت�سم               
من خاللھا الحقوق التي تتعلق بالمرأة في عدل و مساواة ف�ي جمی�ع ش�ئون الحی�اة، و            

جب ھذه من ھذه التشریعات إثبات اإلنسانیة الكاملة و األھلیة التامة لھا، و جعلھا بمو          
األھلیة صالحة لتمتلك األموال على جھة اإلرث، أو الھبة، أو غیرھا منذ والدتھ�ا حی�ة         

و على ھذا یكون لھا الحق في التملك و إجراء جمیع العق�ود، و الت�صرفات المالی�ة     .  ١
كاف��ة، دون توق��ف عل��ى إذن م��ن أح��د؛ مادام��ت رش��یدة عاقل��ة، بالغ��ة، غی��ر محج��ور       

 إدارة أموالھا، و ممتلكاتھا، فتكون حرة التصرف بھا دون          علیھا، فیثبت لھا الحق في    
 و تصرف المرأة في مالھا بإجازة الولي أو الوصي إنم�ا ھ�و    ٢. وصایة من أحد علیھا     

قبل بلوغھا، أما بعد بلوغھا راشدة یدفع لھا مالھا، و تستطیع إج�راء العق�ود بمختل�ف              
مالی��ة، و یثب��ت لھ��ا ذم��ة مالی��ة أنواعھ�ا، و یثب��ت لھ��ا الح��ق ف��ي التمل��ك و الت��صرفات ال 
  ٣.منفصلة عن أولیائھا، و ھي في ھذا األمر كالذكر تماًما 

 َف�اْدَفُعوا  ُرْش�ًدا  ِم�ْنُھْم    آَنْسُتْم َفِإْن   النَِّكاَح َبَلُغوا َحتَّىٰ ِإَذا    اْلَیَتاَمىَٰواْبَتُلوا  { : قال اهللا تعالى    
   ] . ٦: النساء [ } َأْمَواَلُھْمِإَلْیِھْم 
 فقد أمر اهللا سبحانھ وتعالى بدفع أموالھم إلیھم، ولم یمیز ب�ین رج�ل    :االستدالل   وجھ  

 . ٤وامرأة 
َوِإن َطلَّْقُتُم�وُھنَّ ِم�ن َقْب�ِل َأن َتَم�سُّوُھنَّ َوَق�ْد َفَرْض�ُتْم َلُھ�نَّ َفِری�َضًة          { : و ق�ال اهللا تع�الى  

الَّ��ِذي ِبَی��ِدِه ُعْق��َدُة النَِّك��اِح ۚ َوَأن َتْعُف��وا َأْق��َرُب  َفِن��ْصُف َم��ا َفَرْض��ُتْم ِإلَّ��ا َأن َیْعُف��وَن َأْو َیْعُف��َو  
   ] . ٢٣٧: البقرة [ } ِللتَّْقَوىٰ 

                                                           

مازن إسماعیل ھنیة ، أستاذ الفقھ و . د. أ\نفقة و إنفاق الزوجة العاملة : نقًلا عن بحث بعنوان
منال محمد رمضان العشي ، .  غزة ، أ– و القانون بالجامعة اإلسالمیة أصولھ ، كلیة الشریعة

 و ٤:  صفحة \ غزة –أستاذ الفقھ المقارن المساعد ، كلیة الشریعة و القانون بالجامعة اإلسالمیة 
.ما بعدھا  ١ 

 ٢ . ٢٠٩ ص \ ٦ ج \ ابن قدامة \المغني : نقًلا عن المرجع السابق 
 الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن \ألم ا: نقًلا عن المرجع السابق 

 –دار المعرفة  \) ھـ٢٠٤: المتوفى(شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
 ٣  . ٢٥٦ ص \ ٢ ج\م ١٩٩٠/ھـ١٤١٠بیروت، 

  .٥ ص \ انظر المرجع السابق  ٤
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 تدل اآلیة على أھلیة المرأة الكاملة في التملك و الت�صرف، و س�لطتھا   :وجھ االستدالل 
في التصرف بمالھا دون وصایة أحد علیھا حیث مًلكھا سلطة العفة عما وجب لھا م�ن         

  ١.أجاز الشارع عفوھا عن مالھا بعد طالقھا من زوجھا بغیر استئمار من أحد حق، ف
و قد ثبت أن النبي صلى اهللا علیھ و سلم قبل صدقة النساء و ل�م ی�سأل و ل�م یستف�صل             

َت�َصدَّْقَن َوَل�ْو ِم�ْن    «:  فقال النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَس�لََّم َفَق�الَ     عن استئذان ولي أو غیره،    
  ٢.»یُِّكنَُّحِل

   ٣. ھذا یدل على مساواة المرأة للرجل في كمال األھلیة:وجھ االستدالل
  : آراء الفقھاء في نفقة المرأة العاملة : ثانًیا 

) ح�ق القوام�ة   ( إن السلطة الناشئة للزوج بموجب عقد ال�زواج عل�ى ش�خص زوجت�ھ      
خصوًصا حق أعطت للزوج الحق في منع زوجتھ كل ما لُھ مساس بحقوق الزوجیة و             

القرار في البیت و عل�ى ذل�ك ف�ال ب�د لھ�ا م�ن است�شارتھ و اس�تئذانھ للخ�روج م�ن بی�ت               
  . الزوجیة لممارسة العمل 

مم��ا یعن��ي إن ھن��اك حق��وق و واجب��ات متقابل��ة ب��ین ال��زوجین و خروجھ��ا یم��س ھ��ذا      
  . ٤التوازن في الحقوق و الواجبات، فكان إذن الزوج معتبًرا و ال بد منھ 

  : إلذن جملة من األحكام یمكن بیانھا على النحو التالي و یتعلق با
o  ٥خروج الزوجة للعمل بإذن من الزوج : أوًلا : 

إذا تزوج الرجل ب�امرأة عامل�ة و تراض�یا عل�ى أن تبق�ى ف�ي عملھ�ا، و ت�م االتف�اق           
بینھما عل�ى ذل�ك، ف�ال خ�الف ب�ین العلم�اء عل�ى اس�تمراریة الزوج�ة ف�ي العم�ل، و               

  .٦یر عاملة ثم عملت بعد الزواج برضاه مثلھ إذا تزوجھا غ
  ٧. و ال یجوز للزوج اإلضرار بزوجتھ و التعسف في استعمال حق القوامة

   ٨. و یجوز للزوج أن یمنعھا إذا تعارض مع حقھ

                                                           

: المت�وفى (بو الحسن علي ب�ن خل�ف ب�ن عب�د المل�ك      شرح صحیح البخاري البن بطال ابن بطال أ  ١
 ٢ط \ السعودیة، الریاض  -مكتبة الرشد    :دار النشر  \أبو تمیم یاسر بن إبراھیم       :تحقیق \)ھـ٤٤٩

  . ١٠٨ ص\ ٧ج\م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣، 
  . ١٢١ ص\ ٢ ج \ صحیح البخاري  ٢
من�ال محم�د   . زن إسماعیل ھنیة ، أما. د. أ\نفقة و إنفاق الزوجة العاملة :  نقًلا عن بحث بعنوان ٣

  .٥ ص \رمضان العشي 
من�ال محم�د   . مازن إسماعیل ھنیة ، أ. د. أ\نفقة و إنفاق الزوجة العاملة :  نقًلا عن بحث بعنوان ٤

  . ١٥:  صفحة \رمضان العشي 
 . المرجع السابق  ٥
) ھ�ـ ١٢٥٢: المتوفى (ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي  ٦
  . ٥٧٧ ص\ ٣ ج\م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢، ٢ط \بیروت - دار الفكر\ رد المحتار على الدر المختار \

/ دار الفك�ر ، عّم�ان   :  الناش�ر  \ شرح قانون األح�وال الشخ�صیة    \محمود علي السرطاوي . د.أ  ٧
  .١١٢ ص\ م ٢٠١٠/  ھـ ١٤٣١، ٣األردن ، ط

 ص \ ٣ ج \ حاش�یة اب��ن عاب��دین  \ ، اب�ن عاب��دین  ٢١٣ ص \ ٤ ج\ البح�ر الرائ��ق  \ اب�ن نج��یم   ٨
٥٧٧.  
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 ال یج���وز ش���رًعا رب���ُط اإلذن أو االش���تراط للزوج���ة بالعم���ل خ���ارج البی���ت مقاب���ل   
داء أو إعطائ��ھ ج��زًءا م��ن راتبھ��ا  االش��تراك ف��ي النفق��ات الواجب��ة عل��ى ال��زوج ابت��  

  ١.و لیس للزوج أن یجبر الزوجة على العمل خارج البیت.  وكسبھا
o  أثر إذن الزوج بعمل المرأة في النفقة : ثانًیا : 

فإن الفقھ�اء اختلف�وا ف�ي    ، إذا َرِضي الزوُج بعمل زوجتھ خارج بیتھا وأذن لھا فیھ    
  : وجوب النفقة لھا على قولین 

ألن الم�رأة  ؛   أن النفقة ال تسقط بإذن زوجھ�ا لھ�ا بالعم�ل        :للجمھور –القول األول   
فال ُیقاب�ل   ، فكأنھ ھو َمن ابتدأ في إسقاط حّقھ      ، إنما فّوتْت حقَّ الزوج بإذنھ ورضاه     

وعلى ذلك فإنھ ، فال َیسقُط شيٌء من حقوقھا الثابِتة لھا َشرًعا    ، ھذا اإلسقاط شيء  
  .٢لنفقُة إذا كان عمُلھا بإذن زوجھا یثبت للمرأِة العاملِة خارج منزلھا ا

إن نفقَتھ�ا ت�سقط بخروجھ�ا م�ن بیت�ھ و ل�و       :   قال�ھ بع�ُض ال�شافعّیة   -والقول الث�اني  
و ، ق�د ف�ات بخروجھ�ا     ) و ھو التمكین التام     ( ألن عّلة ثبوت النفقة     ؛ كان بإذٍن منھ  

  .٣إذا انتفت العّلة انتفى الُحكم 
ف�ال  ، خروج بمثاب�ة االس�تیفاء ث�م اإلس�قاط         بأن إذن الزوج بال    :ولكن ُیجاب عن ذلك   

  .ُیسّلم أن العلة قد انتفت ِمن ُكل وجھ
؛ فال تسقط النفقة بإذن ال�زوج بعم�ل الم�رأة خ�ارج بیتھ�ا      ، و لعّل القول األول أقرب    

  .إذ لو سقطت مع إذنھ لَما كان ھناك َمَعنى إلذنھ
ییر تق��دیر النفق��ة ووج��وُب النفق��ة كامل��ًة ال َیعن��ي االخ��تالف ف��ي تق��دیرھا ف��إن مع��ا   

و مالئم�ة الم�رأة وق�درتھا المالی�ة     ، الزوجّیة تختلف باختالف األحوال واألش�خاص   
  .٤مؤثٌر في تقدیر النفقة

 و الباحث��ة تؤی��د ق��ول الجمھ��ور، ب��أن الرج��ل إذا ت��زوج ام��رأة عامل��ة أو إذن لھ��ا      
  .لم بالخروج للعمل و تم االتفاق على ذلك، فإن نفقتھا ال تسقط، و اهللا تعالى أع

o  خروج الزوجة للعمل بغیر إذن من الزوج : ثالًثا : 
ال یجوز للمرأة أن تخالف زوجھا فإن خرجت بغیر إذن منھ اعتبرت ناشز و ترتب         

  . ٥في حقھا أحكام النشوز 

                                                           

 . شبكة یسألونك اإلسالمیة  ١
( الكافي البن عبد الب�ر  : ، و للمالكیة  )٣٧٨ ، ص ٣ج  ( \الھدایة للمرغیناني :  ینظر للحنفیة  ٢

ج ( یني  نھایة المطلب للجو: ، للشافعیة  ) ٣٣٢ص ( و جامع األمھات البن الحاجب    ) ٢٥٥ص  
  ) .٣٥٧ ، ص ٢٤ج ( البن أبي عمر الشرح الكبیر : ، للحنابلة  )٤٥٢ ، ص ١٥

  ) .٣٤٥ ، ص ٦ج ( لتھذیب للبغوي و ا ) ٤٥٢ ، ص ١٥ج (  للجویني \ نھایة المطلب  ٣
 \ال�سالم ب�ن محم�د ال�شویعر     عب�د  . د.  أ\أثر عمل المرأة ف�ي النفق�ة الزوجی�ة    : نقًلا عن كتاب  :  ٤

  . ٤٢ص
 كم��ال ال��دین محم��د ب��ن عب��د الواح��د     \ف��تح الق��دیر   . ١٨٦ ص\ ٥ ج\ للسرخ��سي \ المب��سوط  ٥

   .٣٨٣ ص \ ٤ ج \ دار الفكر \) ھـ٨٦١: المتوفى(السیواسي المعروف بابن الھمام 
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و الفقھ��اء عن��د تعدی��دھم ل��صور الن��شوز الت��ي ُت��سقط النفق��ة ن��صُّوا عل��ى أن ِم��ن        
. أو س�فرھا ب��دون إذن�ھ أو ب��دون حاج��ة   ، انتق��ال الم�رأة ِم��ن من�زل ال��زوج  : ص�وِره 

  ١.و منھ سقوط النفقة، فنّزلوا على ھذا التصّرف أحكام النشوز
  

  :من نصوصھم في ذلك
  ٢).خروجھا من بیتھ بغیر إذنھ بغیر حق: النشوز: (قال الحدادي من الحنفیة

اع تسقط النفقة بالنشوز وھو منع ال�وطء أو االس�تمت  : ( وقال ابن الحاجب من المالكّیة   
  ٣). والخروج بغیر إذنھ

لو خرجت بغیر إذنھ فھي ناشزة ول�و خرج�ت ف�ي حاجت�ھ      : (وقال الغزالي من الشافعیة   
  ٤). بإذنھ فال

َمن امتنعت من فراشھ أو االنتقال معھ إلى مسكن مثلھا : ( وقال الحّجاوي من الحنابلة  
  ٥). أو خرجت أو سافرت أو انتقلت من منزلھ بغیر إذنھ  فھي ناشز

o أثر عدم إذن الزوج بعمل المرأة في النفقة : ا رابًع : 
ذك��رت الباحث��ة فیم��ا س��بق أن��ھ ال یج��وز للم��رأة أن تخ��رج م��ن بی��ت الزوجی��ة بغی��ر إذن  
الزوج، و لكن إذا خرجت بغیر إذنھ، فإن للفقھاء ف�ي ھ�ذه الم�سألة ثالث�ة آراء، و ھ�ي                  

  : كاآلتي 
  . لحنفیة  أن النفقة تسقط بالكلیة، و ھو قول ا:القول األول 

  : و أھم نصین لھم في ذلك 
و بھ ُعرف جواُب واقعٍة في زماننا أنھ ل�و ت�زوج م�ن الُمحتِرَف�ات     ) :(المجتبى(قال في   

  ٦). التي تكون بالنھار في مصالحھا وباللیل عنَده فال نفقة لھا

                                                           

 \عب�د ال�سالم ب�ن محم�د ال�شویعر      . د.  أ\أث�ر عم�ل الم�رأة ف�ي النفق�ة الزوجی�ة       :  نقًلا ع�ن كت�اب    ١
  . ١٥ص

  .٢٨٦ ص\ ٥ ج\حاشیة ابن عابدین  . ١٦٥ ص\ ٢ ج\ للحدادي \رة النیرة  الجوھ ٢
عثمان بن عمر ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن ی�ونس، أب�و عم�رو جم�ال ال�دین اب�ن الحاج�ب الك�ردي الم�الكي                ٣
الیمام��ة  \أب��و عب��د ال��رحمن األخ��ضر األخ��ضري   : المحق��ق\ج��امع األمھ��ات  \) ھ��ـ٦٤٦: المت��وفى(

روض��ة الم��ستبین ف��ي ش��رح  . ٣٣٢ ص \م ٢٠٠٠ -ھ��ـ ١٤٢١، ٢ط \للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع 
 أبو محمد، وأبو فارس، عبد العزیز بن إبراھیم بن أحمد القرش�ي التمیم�ي التون�سي               \كتاب التلقین   

 \دار اب�ن ح�زم    :الناش�ر  \عبد اللطی�ف زك�اغ      :المحقق \)  ھـ ٦٧٣: المتوفى(المعروف بابن بزیزة    
  .٧٦٧ ص\ ١ ج\ م ٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١، ١ط
  . ١٢٥ ص\ ٦ ج\ الوسیط \ الغزالي  ٤
موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف   ٥

عب�د اللطی�ف    :المحق�ق  \ اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنب�ل    \)ھـ٩٦٨: المتوفى(الدین، أبو النجا    
  .٤٣٧ ص\ ٣ ج\ لبنان –دار المعرفة بیروت  :الناشر \محمد موسى السبكي 

زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم  :المؤلف \البحر الرائق شرح كنز الدقائق   ٦
تكملة البحر الرائق لمحمد ب�ن ح�سین ب�ن عل�ي الط�وري        : و في آخره   )ھـ٩٧٠: المتوفى(المصري  

دار الكت�اب   :الناش�ر  \ین منح�ة الخ�الق الب�ن عاب�د     :وبالحاش�یة ) ھ�ـ ١١٣٨ت بع�د   (الحنفي الق�ادري    
  .١١٢ ص\  ٢ط \اإلسالمي 
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الزوج��ة المحترف��ة الت��ي تك��ون خ��ارج البی��ت نھ��اًرا وعن��د   : (وق��ال محم��د ق��دري َباَش��ا  
 ١) .یًلا إذا منعھا من الخروج وعصتھ وخرجت فال نفقة لھا ما دامت خارجًة الزوج ل

  .٢أنھا ال تسقط مطلًقا، و ھو قول بعض فقھاء السلف و الظاھریة : القول الثاني 
   . ٣أن النفقة ال تسقط، و إنما تتشطر بسبب خروجھا: القول الثالث 

فق��ِة الواجب��ِة عل��ى ال��زوج ب��سبِب أن ُی��نقص ِم��ن مق��دار الن): ت��شطیر النفق��ة(الم��راد ب��ـ 
  ٤.تبّعض التمكین التام

 و بناًء على م�ا س�بق ذك�ره و م�ا ت�ذھب إلی�ھ الباحث�ة ھ�و إیج�اب نفق�ة الم�رأة العامل�ة                        
مطلًقا، و لكن بشرط أن یكون خروجھا للعمل بإذن الزوج، و أن ال تكون طبیعة العم�ل        

  .منافیة لمصلحة األسرة، و اهللا تعالى أعلم 
  : ٥ إنفاق الزوجة العاملة على األسرة :ثالًثا 

إن قاعدة النفقة الزوجیة قائمة ف�ي األص�ل عل�ى أس�اس أن الرج�ل ھ�و الم�سئول األول         
ع��ن نفق��ة الزوج��ة، ومم��ا ال ش��ك فی��ھ أن تط��ور الواق��ع االجتم��اعي للم��رأة الی��وم و          
خروجھ��ا م��ن بی��ت الزوجی��ة للعم��ل أدى إل��ى ظھ��ور الح��دیث ع��ن م��ساھمة الم��رأة ف��ي   

زء من مسؤولیة النفقة عل�ى البی�ت، فتع�ددت أق�وال العلم�اء ف�ي ھ�ذه الم�سألة               تحمل ج 
  : على النحو التالي 

اتجھوا إلى أن الم�رأة ال تجب�ر عل�ى الم�ساھمة ف�ي           : ٦ العلماء القدامى    –الفریق األول   
النفق��ة عل��ى البی��ت، حی��ث إن الثاب��ت عن��دھم ھ��و أن الزوج��ة ال تتحم��ل اإلنف��اق عل��ى        

 ف�ي ك�الم العلم�اء الق�دامى م�ا ی�دل عل�ى خ�الف ھ�ذا األم�ر ف�ي ح�ق                       األسرة، و ال یوج�د    

                                                           

 ش�رح األحك�ام ال�شرعیة ف�ي     \  ال�دكتور ص�الح محم�د أب�و الح�اج     : المحقق  \ محمد زید األبیاني  ١
 \ ١ط \ مرك��ز العلم��اء الع��المي للدراس��ات وتقنی��ة المعلوم��ات     \  األح��وال الشخ��صیة لق��دري باش��ا  

  .١٦٧ص
  ) . ٨٨ ، ص ١٠ج ( ، و المحلى البن حزم  ) ٢٥٥ص (الكافي البن عبد البر :  ینظر  ٢
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أب�و عب�د اهللا، ش�مس ال�دین المقدس�ي الرامین�ى ث�م         :المؤلف  ٣

كت�اب الف�روع ومع�ھ ت�صحیح الف�روع لع�الء ال�دین عل�ي ب�ن           ) ھ�ـ ٧٦٣: المت�وفى (الصالحي الحنبلي   
 ١٤٢٤، ١ط \مؤس�سة الرس�الة     \ المح�سن الترك�ي      عبد اهللا ب�ن عب�د      :المحقق \سلیمان المرداوي   

 ع��الء ال��دین أب��و  \اإلن��صاف ف��ي معرف��ة ال��راجح م��ن الخ��الف    . ٣٠٠ ص\ ٩ ج\ م��ـ ٢٠٠٣ -ھ��ـ 
دار إحی��اء  \) ھ��ـ٨٨٥: المت��وفى(الح�سن عل��ي ب��ن س��لیمان الم��رداوي الدم�شقي ال��صالحي الحنبل��ي   

  .٣٥٨ ص\ ٢٣ ج\ ٢ط \التراث العربي 
مدعو بعبد الرؤوف بن تاج الع�ارفین ب�ن عل�ي ب�ن زی�ن العاب�دین الح�دادي ث�م         زین الدین محمد ال  ٤

 ٣٨عالم الكت�ب   :الناشر \ التوقیف على مھمات التعاریف  \)ھـ١٠٣١: المتوفى(المناوي القاھري   
  .١٥٨ ص\م ١٩٩٠-ھـ١٤١٠،  ١ط \القاھرة -عبد الخالق ثروت

من�ال محم�د   . مازن إسماعیل ھنیة ، أ. د. أ\لة نفقة و إنفاق الزوجة العام:  نقًلا عن بحث بعنوان ٥
 . و ما بعدھا ٢٠:  صفحة \رمضان العشي 

 ب�دائع ال�صنائع   \) ھ�ـ ٥٨٧: المتوفى(عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي   ٦
و نھای��ة   . ٣١ ص\ ٤ ج\م ١٩٨٦ -ھ��ـ  ١٤٠٦، ٢ط \ دار الكت��ب العلمی��ة   \ف��ي ترتی��ب ال��شرائع    

   ) . ٢١٦ ، ص ٨ج (  البن قدامة \، و المغني  ) ٥١٢ ، ص ١٥ج (  للجویني \المطلب 
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الزوجة العاملة، و ھذا توجھ بعض العلماء المعاصرین، و ھو ما أخذ ب�ھ مجم�ع الفق�ھ        
   . ١اإلسالمي المنعقد في دورتھ السادسة عشرة بدبي

اتجھ�وا إل�ى أن الزوج�ة العامل�ة مكلف�ة ف�ي             : ٢  و ھ�و توج�ھ اب�ن ح�زم         –الفریق الثاني   
المساھمة مع الزوج في النفقة على البی�ت، فتتحم�ل الزوج�ة العامل�ة ج�زء م�ن النفق�ة               

  . على سبیل اإللزام 
 اتجھ�وا إل�ى أن الزوج�ة       : و ھ�و توج�ھ ع�دد م�ن العلم�اء المعاص�رین               –الفریق الثالث   

العاملة تساعد زوجھا في نفقة البیت، تبرًعا منھا و من ب�اب مك�ارم األخ�الق، و ل�یس                
  . و غیرھم٤، و الكیالني ٣من باب الوجوب و اإللزام، و ھو توجھ القرضاوي 
  : و استدل كل فریق بجملة من األدلة، و ھي كاآلتي 

لزوج�ة العامل�ة ال تجب�ر عل�ى الم�شاركة ف�ي           استدل الق�ائلون ب�أن ا     : أدلة الفریق األول    
النفقة عل�ى البی�ت، باألدل�ة العام�ة الدال�ة عل�ى وج�وب النفق�ة عل�ى ال�زوج ف�ي الق�رآن                         

  .٥الكریم و السنة النبویة المطھرة و اإلجماع 
اس��تدل الق��ائلون ب��أن الزوج��ة العامل��ة مكلف��ة ف��ي الم��ساھمة م��ع  : أدل��ة الفری��ق الث��اني 

 على البیت على سبیل اإللزام بالكت�اب و ال�سنة، وذل�ك عل�ى       الزوج في جزء من النفقة    
  : النحو التالي 

 ُتَكلَّ�فُ  ۚ َل�ا   ِب�اْلَمْعُروفِ  َوِك�ْسَوُتُھنَّ  ِرْزُقُھ�نَّ  َل�ُھ    اْلَمْوُلوِدَوَعَلى   { :قال تعالى   : من الكتاب   
}  َذِٰل�َك  ِمْث�لُ  اْل�َواِرثِ  ۚ َوَعَل�ى  ِبَوَلِدِه َلُھ َمْوُلوٌد َوَلا ِبَوَلِدَھا َواِلَدٌة ُتَضارَّ ۚ َلا ُوْسَعَھا ِإلَّا   َنْفٌس

   ] . ٢٣٣: البقرة [ 
دل�ت اآلی�ة عل�ى أن النفق�ة تج�ب عل�ى ال�زوج و عل�ى ك�ل وارث مت�ى                     : وجھ االستدالل   

  . ٦وجبت علیھ، و الزوجة وارثة بنص القرآن الكریم 
م��ا تج��ب علی��ھ أن اآلی��ة تفی��د النفق��ة عل��ى ال��زوج و عل��ى ال��وارث م: وج��ھ االعت��راض 

َوَعَل�ى  { : نفقتھ من الرج�ال ، و خ�صص الرج�ال دون الن�ساء ب�الوجوب بقول�ھ تع�الى                    
  . ، و المولود لھ ھو الزوج } َلُھ اْلَمْوُلوِد

: َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َعْمٍرو، َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقالَ            :من السنة النبویة    
   .١»وُز ِلاْمَرَأٍة َعِطیٌَّة، ِإلَّا ِبِإْذِن َزْوِجَھاَلا َیُج«

                                                           

، ب�شـأن اختالف�ات ال�زوج و الزوج�ة الموظف�ة، إن مجل�س مجم�ع         )١٦ \٢ ( ١١٤:  ق�رار رق�م    ١
الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة الم�ؤتمر اإلس�المي المنعق�د ف�ي دورت�ھ ال�سادسة ع�شرة              

 إبری�ل  ١٤ -٩، الموفق ١٤٢٦ ربیع األول    ٥ – صفر   ٣٠) ت العربیة المتحدة    دولة اإلمارا ( بدبي  
٢٠٠٥ .  

  . ٢٥٤ ص\ ٩ ج\ البن حزم \لمحلى  ا ٢
  page/Home/new/net.qaradawi.www://http:  الرابط \ موقع القرضاوي ٣ 

فرق��ان  دار ال\م��دخل إل��ى تجدی��د الخط��اب اإلس��المي : ال��سیاسة ال��شرعیة \عب��د اهللا الكیالن��ي .  د ٤
  . ١٣٥ ص\للنشر و التوزیع 

 . أدلة وجوب النفقة الزوجیة : ل  انظر المبحث األو ٥
   . ٢٥٤ ص\ ٩ ج\ البن حزم \ المحلى  ٦
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یدل الحدیث على أنھ ال یجوز للمرأة أن تتصرف ف�ي مالھ�ا بغی�ر إذن           : وجھ االستدالل   
زوجھ��ا و ل��و كان��ت رش��یدة، مم��ا ی��دل عل��ى أن لل��زوج حًق��ا ف��ي م��ال زوجت��ھ بمقت��ضاه   

  . تشاركھ في نفقة األسرة 
تي منعت صدقة المرأة إال بإذن زوجھ�ا، تحم�ل عل�ى    إن النصوص ال: وجھ االعتراض  

اآلداب ال على الوجوب، و ذلك من باب حفظ الحیاة الزوجیة و تق�دیر الم�رأة لزوجھ�ا،        
  . إضافة إلى ذلك ما ثبت في الشرع من عدم تقیید سلطة المرأة في تصرفھا بمالھا 

د زوجھ��ا ف��ي نفق��ة اس��تدل الق��ائلون ب��أن الزوج��ة العامل��ة ت��ساع : أدل��ة الفری��ق الثال��ث 
البی��ت، تبرًع��ا منھ��ا و م��ن ب��اب مك��ارم األخ��الق، و ل��یس م��ن ب��اب الوج��وب و اإلل��زام    

  : بالسنة و المعقول، و ذلك على النحو التالي 
ُكْنُت ِفي الَم�ْسِجِد،  :  َقاَلْت- ِبِمْثِلِھ َسَواًء - َعْن َزْیَنَب اْمَرَأِة َعْبِد اللَِّھ    :من السنة النبویة    

َوَكاَنْت َزْیَنُب ُتْنِف�ُق    » َتَصدَّْقَن َوَلْو ِمْن ُحِلیُِّكنَّ   «:  النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَقالَ      َفَرَأْیُت
َس�ْل َرُس�وَل اللَّ�ِھ َص�لَّى اُهللا     : َفَقاَل�ْت ِلَعْب�ِد اللَّ�ھِ   : َعَلى َعْب�ِد اللَّ�ِھ، َوَأْیَت�اٍم ِف�ي َحْجِرَھ�ا، َق�الَ       

:  َأَیْج�ِزي َعنِّ�ي َأْن ُأْنِف�َق َعَلْی�َك َوَعَل�ى َأْیَت�اٍم ِف�ي َحْج�ِري ِم�َن ال�صََّدَقِة؟ َفَق�الَ                       َعَلْیِھ َوَسلَّمَ 
َسِلي َأْنِت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ، َفاْنَطَلْقُت ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم،     

: َصاِر َعَل�ى الَب�اِب، َحاَجُتَھ�ا ِمْث�ُل َح�اَجِتي، َفَم�رَّ َعَلْیَن�ا ِب�َالٌل، َفُقْلَن�ا            َفَوَجْدُت اْمَرَأًة ِمَن اَألنْ   
َس��ِل النَِّب��يَّ َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم َأَیْج��ِزي َعنِّ��ي َأْن ُأْنِف��َق َعَل��ى َزْوِج��ي، َوَأْیَت��اٍم ِل��ي ِف��ي   

َأيُّ «: َزْیَن�ُب، َق�الَ   : َق�الَ » َم�ْن ُھَم�ا؟   «: َلُھ، َفَق�الَ  َال ُتْخِبْر ِبَنا، َف�َدَخَل َف�َسأَ      : َحْجِري؟ َوُقْلَنا 
  ٢.»َنَعْم، َلَھا َأْجَراِن، َأْجُر الَقَراَبِة َوَأْجُر الصََّدَقِة«: اْمَرَأُة َعْبِد اللَِّھ، َقاَل: َقاَل» الزََّیاِنِب؟

لفقیر  إن الرسول صلى اهللا علیھ و سلم حث المرأة أن تعطي زوجھا ا    :وجھ االستدالل   
و أبناءھا من مالھا أدًبا و بًرا، و ما كان ذلك إال تبرًعا م�ن الزوج�ة ف�ي الم�شاركة ف�ي          

  .  ٣النفقة على البیت 
َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَذا َذَكَر َخِدیَجَة َأْثَنى        : َعْن َعاِئَشَة رضي اهللا عنھا َقاَلتْ     

َما َأْكَثَر َما َتْذُكُرَھا َحْمَراَء الشِّْدِق، َق�ْد        : َفِغْرُت َیْوًما، َفُقْلتُ  : اَء، َقاَلتْ َعَلْیَھا، َفَأْحَسَن الثَّنَ  
َما َأْبَدَلِني اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َخْیًرا ِمْنَھا، َقْد آَمَن�ْت  : " َأْبَدَلَك اُهللا َعزَّ َوَجلَّ ِبَھا َخْیًرا ِمْنَھا، َقالَ  

 َوَصدََّقْتِني ِإْذ َكذََّبِني النَّاُس، َوَواَسْتِني  ِبَماِلَھا ِإْذ َحَرَمِن�ي النَّ�اُس،   ِبي ِإْذ َكَفَر ِبي النَّاُس،    
  ٤".َوَرَزَقِني اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َوَلَدَھا ِإْذ َحَرَمِني َأْوَلاَد النَِّساِء 

                                                                                                                                                     

ني أب��و داود س��لیمان ب��ن األش��عث ب��ن إس��حاق ب��ن ب��شیر ب��ن ش��داد ب��ن عم��رو األزدي السِِّج��ْستا    ١
یة،  المكتبة الع�صر \محمد محیي الدین عبد الحمید      : المحقق \ سنن أبي داود     \ )ھـ٢٧٥: المتوفى(

  . ٢٩٣ ص\ ٣ ج\ بیروت –صیدا 
  .١٢١ ص\ ٢ ج\ صحیح البخاري  ٢
  .٤٩١ ص\ ٣ ج\ شرح صحیح البخاري البن بطال  ٣
   .٣٥٦ ص\ ٤١ ج\ مسند أحمد  ٤
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مواس�اة النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ و س�لم م�ن زوجت�ھ خدیج�ة رض�ي اهللا           : وجھ االستدالل   
   . ١سبًبا لحبھ لھا، مما یدل على عظیم فضل نفقة المرأة على زوجھاعنھا كان 

صعوبة الحی�اة و ض�یق الح�ال و عج�ز ال�زوج ف�ي ع�دد م�ن المجتمع�ات            : من المعقول   
عن اإلنفاق على األسرة، أو عجزه عن تحقیق السعة في الحیاة مما أوجد عرًفا س�ائًدا        

  ٢.  األسرة و القیام بھابین الناس یقضي بتعاون الزوج و الزوجة في تكوین
و مما یؤكد استحسان مساھمة المرأة العاملة ف�ي نفق�ة البی�ت، الم�صروفات اإلض�افیة              
الت�ي تترت��ب عل��ى خروجھ��ا للعم��ل إذا كان�ت وظیفتھ��ا أو عملھ��ا ف��ي الخ��ارج؛ إذ یكل��ف   

   . ٣البیت خادمة، أو مربیة لألطفال، أو حضانة أو غیر ذلك
ة وتفاھم مشترك، یتم اإلتف�اق ب�ین الرج�ل وزوجت�ھ            و یجب أن یكون ذلك بطریقة عادل      

حول مدخولھا أو مالھا الخ�اص، ص�حیح أّن�ھ ف�ي ح�ال عملھ�ا خ�ارج المن�زل، فالرات�ب               
ح�ق للم��رأة، وعل��ى ال��زوج ت��أمین كام��ل نفقاتھ��ا ف��ي الح��التین، إال أّن الم��شاركة تعتب��ر  

ب�اإلكراه تك�ون   ول�یس  . عصب ھ�ذه األی�ام ب�سبب الحال�ة االقت�صادیة العالمی�ة المتردی�ة            
الم�ساھمة أو حًب�ا ب�سیطرة الرج��ل عل�ى حی�اة الزوج��ة واس�تقاللیتھا اجتماعًی�ا ونف��سًیا        

  .ومادًیا، بل تراضًیا وبالمعروف والحب 
 و مما س�بق یتب�ین ل�دى الباحث�ة رجح�ان الق�ول القائ�ل بم�ساھمة الزوج�ة العامل�ة م�ع                      

، و إنم��ا م��ن ب��اب ال��زوج ف��ي اإلنف��اق عل��ى األس��رة، ل��یس م��ن ب��اب الوج��وب ال��شرعي 
المقاص��د المتعلق��ة باألس��رة و النفق��ة، و م��ن ب��اب مك��ارم األخ��الق و ح��سن الع��شرة و     
التعاون بین الزوجین، إذ أن عدم مساھمة المرأة باإلنفاق على األسرة ضمن الظروف 
االقتصادیة القاھرة التي تمر بھا أغلب المجتمعات الیوم قد یؤدي إلى وق�وع الخالف�ات       

  .الزوجین و ربما وقوع الطالق بینھما الزوجیة بین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 \ ف�تح الب�اري ش�رح ص�حیح البخ�اري      \لع�سقالني ال�شافعي   أحمد بن علي بن حجر أبو الف�ضل ا    ١
ق�ام بإخراج�ھ    \محمد فؤاد عبد الباقي     :رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ    \١٣٧٩ بیروت،     -دار المعرفة   

  .١٣٧ ص\ ٧محب الدین الخطیب ج :وصححھ وأشرف على طبعھ
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  .  المرجع السابق  ٣
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 الخاتمة و النتائج    
و أخیًرا أسأل اهللا أن أكون قد وفق�ت ف�ي ھ�ذا البح�ث المتواض�ع، و أن أك�ون ق�د وفی�ت          
الموضوع حقھ، فما كان من خی�ر و توفی�ق فم�ن اهللا س�بحانھ و تع�الى، و م�ا ك�ان م�ن                   

أن یرزقني اإلخالص و ال�سداد، و الحم�ُد    خطأ فمن نفسي و الشیطان، و أرجو من اهللا          
  . هللا رب العالمین 

  : و بعد أن انتھیت من ھذا البحث، فإني استطیع أن أوجز نتائجھ باآلتي 
موض��وع النفق��ة و إن ك���ان یب��دو موض���وًعا مادًی��ا بحًت���ا إال أن آث��اره تتع���دى       )١

أن�ھ  الجانب المادي، و یشمل الجانب المعنوي أیًضا، فھو مھم ج�ًدا إل�ى درج�ة            
 .قد یؤدي إلى انحالل الرابطة الزوجیة 

 . عنایة اإلسالم بتحقیق التوازن بین الحقوق و الواجبات في األسرة  )٢
 . عنایة اإلسالم بالنفقة الزوجیة، فھي ضروریة لتحقیق االستقرار في األسرة  )٣
إیصال ضرورة م�ساھمة الم�رأة العامل�ة ف�ي النفق�ة الزوجی�ة، أثرھ�ا اإلیج�ابي              )٤

 . ألسرة الفعال في ا
ع��دم اس��تغالل عم��ل الم��رأة و م��ساھمتھا ف��ي اإلنف��اق، و تخل��ي الرج��ل ع��ن          )٥

 . مسؤولیاتھ المالیة 
ینبغي أن تقوم الحیاة الزوجیة على أس�اس التف�اھم و التع�اون ب�ین ال�زوجین،                 )٦

 . بحیث یعین كل منھما اآلخر 
دة و على الزوجین مراعاة أنھما شریكین في الحیاة بما أحل اهللا لھما من المو )٧

 . الرحمة، بما ال یسبب ضرًرا ألي منھما 
أن من كریم خلق الزوجة و طیب معشرھا أن تعین زوجھا ف�ي أعب�اء الحی�اة،                )٨

 . و بذلك تقوى المودة بینھما 
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   إشكالیات و حلول     
ھذا البحث محاولة متواضعة لتقدیم بعض الحلول المقترحة لقضایا اجتماعیة معاصرة 

  . سرة عن قاعات المحاكم قدر اإلمكان تسھم في إبعاد األ
  : ھناك إشكالیات ناجمة عن مساھمة المرأة في اإلنفاق، و ھي كاآلتي 

أن تك��ون الزوج��ة أنانی��ة ال تفك��ر إال بنف��سھا و س��عادتھا، ال تكت��رث لزوجھ��ا و  .١
 . بیتھا 

أن تكون الزوجة متذمرة من معیشتھا، لیست قانعة بما عن�دھا، و دائًم�ا تری�د                 .٢
 .  و ھي بذلك تضغط على زوجھا، فیلجأ إلى االقتراض المزید،

الزوجة التي تعمل خ�ارج البی�ت ق�د ال یك�ون ل�دیھا الوق�ت الك�افي لتق�ضیھ م�ع                   .٣
 . زوجھا و أسرتھا، فھي ھكذا تظلم زوجھا و أبنائھا

 . أن تكون الزوجة مسرفة  .٤
 . أن یكون الزوج استغاللي انتھازي  .٥

 
  : الحلول المقترحة 

 الصالحة ذات الدین، و كذلك اختی�ار ال�زوج ال�صالح ص�احب            اختیار الزوجة  .١
 . الدین المستقیم 

 ) . مفاھیم االستھالك ( زیادة الوعي الفردي و المجتمعي في اإلنفاق  .٢
 . أن ال تكون طبیعة عمل المرأة خارج المنزل منافیة لمصلحة األسرة  .٣
لتكاف�ل  أن تكون م�ساھمة الم�رأة بطی�ب م�ن نف�سھا، و م�ن ب�اب التع�اون و ا           .٤

 . بین الزوجین 
  . التفھم التام لوضع كًلا من اآلخر  .٥
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  : فھرس المراجع 
محمد بن مك�رم ب�ن عل�ى، أب�و الف�ضل، جم�ال ال�دین اب�ن منظ�ور األن�صاري الرویفع�ى                     

 ھ�ـ   ١٤١٤ -الثالثة   :لطبعة بیروت ا  –دار صادر    :الناشر)ھـ٧١١: المتوفى(اإلفریقى  
   . ٣٥٨ – ٣٥٧ صفحة \ ١٠ الجزء \

 :الناش�ر  \مجموع�ة م�ن الم�ؤلفین        :المؤل�ف  \الفقھ المیسر في ض�وء الكت�اب وال�سنة          
 - ١٤٠٤م�ن   (\ھ�ـ   ١٤٢٤ :س�نة الطب�ع    \مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف       

  )  ھـ١٤٢٧
أبو عبد اهللا محمد بن أحم�د ب�ن أب�ي     :المؤلفتفسیر القرطبي = الجامع ألحكام القرآن  

 :تحقی�ق ) ھ�ـ ٦٧١: المت�وفى (ي شمس الدین القرطب�ي    بكر بن فرح األنصاري الخزرج    
 :الطبع��ة الق��اھرة –دار الكت��ب الم��صریة   :الناش��رأحم��د البردون��ي وإب��راھیم أطف��یش   

   م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، 
محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد اهللا ابن    :المؤلفالعنایة شرح الھدایة    

) ھ��ـ٧٨٦: المت��وفى(ن الروم��ي الب��ابرتي ال��شیخ ش��مس ال��دین اب��ن ال��شیخ جم��ال ال��دی  
  دار الفكر :الناشر

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إل�ى رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم               
: المت����وفى (م����سلم ب����ن الحج����اج أب����و الح����سن الق����شیري النی����سابوري         :المؤل����ف 

   بیروت– دار إحیاء التراث العربي :الناشرمحمد فؤاد عبد الباقي  :المحقق)ھـ٢٦١
أب��و عب��د ال��رحمن أحم��د ب��ن ش��عیب ب��ن عل��ي الخراس��اني     :  المؤل��ف\ ال��سنن الكب��رى 

ح��سن عب��د الم�نعم ش��لبي أش��رف  : حقق��ھ وخ��رج أحادیث�ھ )ھ�ـ ٣٠٣: المت��وفى(الن�سائي  
مؤس�سة  : عب�د اهللا ب�ن عب�د المح�سن الترك�ي الناش�ر      : شعیب األرن�اؤوط ق�دم ل�ھ    : علیھ

   م٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١األولى، :  بیروت الطبعة–الرسالة 
محمد بن إس�ماعیل ب�ن ص�الح ب�ن محم�د الح�سني، الكحالن�ي ث�م          :المؤلفسبل السالم   

) ھ�ـ ١١٨٢: المت�وفى (الصنعاني، أبو إبراھیم، عز ال�دین، المع�روف كأس�الفھ ب�األمیر         
  بدون طبعة وبدون تاریخ  :الطبعةدار الحدیث  :الناشر

س���ى الُخ���ْسَرْوِجردي أحم���د ب���ن الح���سین ب���ن عل���ي ب���ن مو  :المؤل���فال���سنن الكب���رى 
محم��د عب��د الق��ادر عط��ا  :المحق��ق) ھ��ـ٤٥٨: المت��وفى(الخراس��اني، أب��و بك��ر البیھق��ي 

  م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة،  :الطبعة لبنات –دار الكتب العلمیة، بیروت  :الناشر
أب�و زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن             :المؤل�ف المنھاج شرح ص�حیح م�سلم ب�ن الحج�اج           

 بی���روت –دار إحی���اء الت���راث العرب���ي  :الناش���ر) ھ���ـ٦٧٦: المت���وفى(ش���رف الن���ووي 
   ١٣٩٢ الثانیة، :الطبعة

أب�و محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن             :المؤل�ف المغني البن قدام�ة     
قدام���ة الجم���اعیلي المقدس���ي ث���م الدم���شقي الحنبل���ي، ال���شھیر ب���ابن قدام���ة المقدس���ي 

  بدون طبعة  :بعةالطمكتبة القاھرة  :الناشر) ھـ٦٢٠: المتوفى(
أحمد بخی�ت  . د. تألیف أ\) دراسة مقارنة ( كتاب أحكام األسرة في مملكة البحرین  

    .٢٠١٢ الطبعة األولى \أحمد یعقوب العطاوي . د.الغزالي و أ
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أب�و محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن          :المؤل�ف  \الكافي في فق�ھ اإلم�ام أحم�د       
 ث��م الدم��شقي الحنبل��ي، ال��شھیر ب��ابن قدام��ة      محم��د ب��ن قدام��ة الجم��اعیلي المقدس��ي    

 ١٤١٤األول�ى،    :الطبع�ة  \دار الكت�ب العلمی�ة       :الناشر \) ھـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي  
   .٧٧:  الصفحة \ ٥:  الجزء \ م ١٩٩٤ -ھـ 

بح�ث محك�م ق�دم لحلق�ة البح�ث الت�ي أقامھ�ا مرك�ز           أثر عمل المرأة في النفق�ة الزوجی�ة       
نفق�ة الزوج�ة ف�ي ض�وء متغی�رات       (یا المعاص�رة بعن�وان      التمیز البحثي ف�ي فق�ھ الق�ضا       

جامع�ة اإلم�ام محم�د     :الناش�ر  \عبد السالم بن محمد الشویعر      . د. أ :المؤلف \) العصر
 - ھ��ـ ١٤٣٢األول��ى،  :الطبع��ة \ المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة   -ب��ن س��عود اإلس��المیة   

  ١٤– ١٢:  صفحة \ ١:  الجزء \ م ٢٠١١
 :الناش�ر  \محمد بن إبراھیم ب�ن عب�د اهللا الت�ویجري          :لمؤلفاموسوعة الفقھ اإلسالمي    

:  ص�فحة  \ ٤:  الج�زء  \ م ٢٠٠٩ - ھ�ـ   ١٤٣٠األولى،   :الطبعة \بیت األفكار الدولیة    
١٥٤ .   

محم��د ب��ن أحم��د  : المؤل��ف \) الترك��ي: ت) (تف��سیر القرطب��ي (الج��امع ألحك��ام الق��رآن  
:  الناش�ر \  بن عبد المحسن التركي عبد اهللا : المحقق \ األنصاري القرطبي أبو عبد اهللا    

 \ ١١:  الج�زء  \ ١: رقم الطبعة   \ ٢٠٠٦  - ١٤٢٧: سنة النشر \ مؤسسة الرسالة
   .١١٩ إلى ١٦٦اآلیات  ) ٢٠(  باب سورة طھ \ ٢٥٣: صفحة 

منصور بن یونس بن صالح ال�دین اب�ن ح�سن        :المؤلفكشاف القناع عن متن اإلقناع      
 الج�زء  \دار الكتب العلمی�ة    :الناشر) ھـ١٠٥١: لمتوفىا(بن إدریس البھوتى الحنبلي     

  .  و ما بعدھا ٤٥٩ صفحة \ ٥
: المت�وفى (أبو حام�د محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي الطوس�ي            :المؤلفالوسیط في المذھب    

 –دار ال��سالم  :الناش��رمحم��د محم��د ت��امر ، أحم��د محم��ود إب��راھیم  :المحق��ق)ھ��ـ٥٠٥
ض���عیف الج���امع  . ٢٠٣:  ص���فحة \ ٦ :  الج���زء\ ١٤١٧ األول���ى، :الطبع���ةالق���اھرة 

أب�و عب�د ال�رحمن محم��د ناص�ر ال�دین، ب�ن الح�اج ن�وح ب��ن          :المؤل�ف ال�صغیر وزیادت�ھ   
زھی�ر   :أش�رف عل�ى طبع�ھ   )ھ�ـ ١٤٢٠: المت�وفى (نج�اتي ب�ن آدم، األش�قودري األلب�اني     

:  الب�اب    \المج�ددة و المزی�دة والمنقح�ة         :الطبع�ة المكت�ب اإلس�المي      :الناشرالشاویش  
   .٥٥٢:   صفحة \ ١٤: الجزء \ ٦٧٥٠

: المت�وفى (محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئم�ة السرخ�سي        :المؤلف \المبسوط  
 :ت���اریخ الن���شرب���دون طبع���ة  :الطبع���ة \ بی���روت –دار المعرف���ة  :الناش���ر \) ھ���ـ٤٨٣

   . ١٩٣ صفحة \ ٤:  الجزء \م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤
ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم وس�ننھ      الجامع المسند الصحیح المختصر م�ن أم�ور رس�ول اهللا            

محمد بن إسماعیل أب�و عب�د اهللا البخ�اري الجعف�ي             :المؤلفصحیح البخاري   = وأیامھ  
م��صورة ع��ن  (دار ط��وق النج��اة   :الناش��رمحم��د زھی��ر ب��ن ناص��ر الناص��ر      :المحق��ق

:  الج�زء  \ھ�ـ  ١٤٢٢األولى،  :الطبعة) السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي   
   . ٦٣:  صفحة \ ٣

أب��و عب��د  :المؤل��فسل��سلة األحادی��ث ال��ضعیفة والموض��وعة وأثرھ��ا ال��سیئ ف��ي األم��ة 
الرحمن محمد ناص�ر ال�دین، ب�ن الح�اج ن�وح ب�ن نج�اتي ب�ن آدم، األش�قودري األلب�اني                       
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  المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة   -دار المع�ارف، الری�اض       :دار النشر )ھـ١٤٢٠: المتوفى(
   . ٤٨٤:  صفحة \ ٣:  الجزء \ م ١٩٩٢/  ھـ ١٤١٢األولى،  :الطبعة

س��بل الھ��دى والرش��اد، ف��ي س��یرة خی��ر العب��اد، وذك��ر ف��ضائلھ وأع��الم نبوت��ھ وأفعال��ھ     
: المت�وفى (محم�د ب�ن یوس�ف ال�صالحي ال�شامي            :المؤل�ف وأحوالھ في المب�دأ والمع�اد       

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ عل�ي محم�د مع�وض             :تحقیق وتعلیق )ھـ٩٤٢
 \ م  ١٩٩٣ - ھ�ـ  ١٤١٤األول�ى،   :الطبع�ة  لبن�ان    –تب العلمیة بی�روت     دار الك  :الناشر

ف��ي إخب��اره ص��لى اهللا علی��ھ و س��لم بف��تح م��صر و م��ا  :  الب��اب الخ��امس \ ١٠: الج��زء 
   . ٧٧:  صفحة \یحدث فیھا 

أبو عبد اهللا أحمد ب�ن محم�د ب�ن حنب�ل ب�ن ھ�الل        : المؤلف\مسند اإلمام أحمد بن حنبل     
 ع��ادل مرش��د، -ش��عیب األرن��ؤوط  :المحق��ق\ )ھ��ـ٢٤١: وفىالمت��(ب��ن أس��د ال��شیباني  

 \مؤس�سة الرس�الة      :الناش�ر \د عبد اهللا ب�ن عب�د المح�سن الترك�ي             :إشراف \وآخرون  
:  الج�زء  \َحِدیُث ُمَعاِوَیَة ْبِن َجاِھَم�َة ال�سََّلِميِّ     \ م   ٢٠٠١ - ھـ   ١٤٢١األولى،   :الطبعة

   . ٢٩٩:  صفحة \ ٢٤
زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المع�روف     :المؤلف \دقائق  البحر الرائق شرح كنز ال    

تكمل�ة البح�ر الرائ�ق لمحم�د ب�ن       : و ف�ي آخ�ره    )ھـ٩٧٠: المتوفى(بابن نجیم المصري    
منحة الخ�الق   :وبالحاشیة) ھـ١١٣٨ت بعد (حسین بن علي الطوري الحنفي القادري   

 ال�صفحة  \ ١:  الج�زء  \ی�ة  الثان :الطبع�ة  \دار الكتاب اإلسالمي  :الناشر \البن عابدین  
 :١١٢.   

: المت���وفى(أب���و حام���د محم���د ب���ن محم���د الغزال���ي الطوس���ي   :  المؤل���ف\المست���صفى 
: دار الكت�ب العلمی�ة الطبع�ة   : محمد عبد السالم عب�د ال�شافي الناش�ر    :  تحقیق \)ھـ٥٠٥

األص����ل الراب����ع م����ن األص����ول الموھوم����ة :  الب����اب \م ١٩٩٣ -ھ����ـ ١٤١٣األول����ى، 
   .١٤٧:  صفحة \ ١ :  الجزء\االستصالح 
إبراھیم بن موسى بن محمد اللخم�ي الغرن�اطي ال�شھیر بال�شاطبي       :المؤلفالموافقات  

دار  :الناش�ر   \أب�و عبی�دة م�شھور ب�ن ح�سن آل س�لمان          :المحق�ق ) ھ�ـ ٧٩٠: المتوفى(
 و  ١٧ ص�فحة    \ ٢:  الج�زء    \م  ١٩٩٧/ ھ�ـ ١٤١٧الطبع�ة األول�ى      : الطبعة \ ابن عفان 
  . ما بعدھا 
محمد بن علي بن محمد بن عبد  :المؤلف \جرار المتدفق على حدائق األزھار السیل ال

الطبع�ة   :الطبع�ة  \دار اب�ن ح�زم       :الناش�ر  \) ھـ١٢٥٠: المتوفى(اهللا الشوكاني الیمني    
  . ٤٦٠:  صفحة \ ١:  الجزء \ باب النفقات \األولى 

ن عم�ر ب�ن عب�د       اب�ن عاب�دین، محم�د أم�ین ب�          :المؤل�ف  \رد المحتار على الدر المختار      
 \بی�روت   -دار الفك�ر   :الناش�ر  \) ھ�ـ ١٢٥٢: المت�وفى (العزیز عابدین الدمشقي الحنفي     

   . ٥٧٧:  الصفحة \ ٣:  الجزء \م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة،  :الطبعة
:  الناش�ر  \محم�ود عل�ي ال�سرطاوي    . د.أ:   المؤل�ف  \شرح قانون األحوال الشخ�صیة      

:  ص���فحة \ م ٢٠١٠/  ھ��ـ  ١٤٣١الثالث���ة  ، : ع��ة  األردن ، الطب/ دار الفك��ر ، عّم���ان  
١١٢.   
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كم�ال ال�دین محم��د ب�ن عب�د الواح��د ال�سیواسي المع�روف ب��ابن        :المؤل��ف \ف�تح الق�دیر   
   .٣٨٣:  الصفحة \ ٤:  الجزء \دار الفكر  :الناشر \) ھـ٨٦١: المتوفى(الھمام 

رو جم�ال  عثم�ان ب�ن عم�ر ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن ی�ونس، أب�و عم�           :المؤلف \جامع األمھات  
أب�و عب�د ال�رحمن       :المحق�ق  \) ھ�ـ ٦٤٦: المت�وفى (الدین ابن الحاجب الك�ردي الم�الكي        

الثانی��ة،  :الطبع��ة \الیمام��ة للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع  :الناش��ر \األخ��ضر األخ��ضري 
   . ٣٣٢:  الصفحة \م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١

عب��د أب��و محم��د، وأب��و ف��ارس،  :المؤل��ف \روض��ة الم��ستبین ف��ي ش��رح كت��اب التلق��ین  
: المتوفى(العزیز بن إبراھیم بن أحمد القرشي التمیمي التونسي المعروف بابن بزیزة 

األول��ى،  :الطبع��ة \دار اب��ن ح��زم  :الناش��ر \عب��د اللطی��ف زك��اغ  :المحق��ق \)  ھ��ـ٦٧٣
   .٧٦٧:  الصفحة \ ١:  الجزء \ م ٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١

حم�د ب�ن موس�ى ب�ن س�الم          موسى ب�ن أ    :المؤلف \اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل        
ب��ن عی��سى ب��ن س��الم الحج��اوي المقدس��ي، ث��م ال��صالحي، ش��رف ال��دین، أب��و النج��ا            

دار  :الناش��ر  \عب��د اللطی��ف محم��د موس��ى ال��سبكي      :المحق��ق  \)ھ��ـ ٩٦٨: المت��وفى(
   .٤٣٧:  الصفحة \ ٣:  الجزء \ لبنان –المعرفة بیروت 

 :المؤل��ف \طی��ب حاش��یة البجیرم��ي عل��ى الخ  = تحف��ة الحبی��ب عل��ى ش��رح الخطی��ب     
 \) ھ��ـ١٢٢١: المت��وفى(س��لیمان ب��ن محم��د ب��ن عم��ر الُبَجْیَرِم��ّي الم��صري ال��شافعي      

 ٣:  الج�زء  \حاشیة ابن عابدین  . ٤٠٦:  الصفحة   \ ١١:  الجزء   \دار الفكر    :الناشر
   .٥٧٧:  الصفحة \

ع�الء ال�دین أب�و الح�سن عل�ي ب�ن        :المؤلف \ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف   
دار  :الناش��ر \) ھ��ـ٨٨٥: المت��وفى(مان الم��رداوي الدم��شقي ال��صالحي الحنبل��ي   س��لی

   . ٣٥٨:  الصفحة \ ٢٣:  الجزء \الثانیة  :الطبعة \إحیاء التراث العربي 
زین الدین محمد المدعو بعب�د ال�رؤوف ب�ن          :المؤلف \التوقیف على مھمات التعاریف     

: المت��وفى(م المن��اوي الق��اھري ت��اج الع��ارفین ب��ن عل��ي ب��ن زی��ن العاب��دین الح��دادي ث��   
األول��ى،  :الطبع��ة \الق��اھرة - عب��د الخ��الق ث��روت٣٨ع��الم الكت��ب  :الناش��ر \)ھ��ـ١٠٣١
   .١٥٨:  الصفحة \م ١٩٩٠-ھـ١٤١٠

محم��د زی��د : المؤل��ف  \ ش��رح األحك��ام ال��شرعیة ف��ي األح��وال الشخ��صیة لق��دري باش��ا 
مرك�ز العلم�اء الع�المي      : ر   الناش \ الدكتور صالح محمد أبو الحاج    : المحقق   \ األبیاني

   ١٦٧:  الصفحة \األولى :الطبعة  \ للدراسات وتقنیة المعلومات
عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد    :المؤلف \بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع      

الثانی�ة،   :الطبع�ة  \دار الكت�ب العلمی�ة       :الناش�ر  \) ھـ٥٨٧: المتوفى(الكاساني الحنفي   
 كت���اب الف���روع ومع���ھ ت���صحیح  ٣١:  ال���صفحة \ ٤:  الج���زء \ م١٩٨٦ -ھ���ـ ١٤٠٦

محم�د ب�ن مفل�ح ب�ن محم�د           :المؤل�ف  \الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان الم�رداوي         
ب���ن مف���رج، أب���و عب���د اهللا، ش���مس ال���دین المقدس���ي الرامین���ى ث���م ال���صالحي الحنبل���ي  

س��سة مؤ :الناش��رعب��د اهللا ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي      :المحق��ق)ھ��ـ٧٦٣: المت��وفى(
   ٣٠٠:  الصفحة \ ٩:  الجزء \ مـ ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى  :الطبعة \الرسالة 
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أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق ب�ن ب�شیر ب�ن ش�داد           :المؤلف \سنن أبي داود    
محمد محیي ال�دین عب�د    : المحقق\)ھـ٢٧٥: المتوفى(بن عمرو األزدي السِّرِجْستاني  

   . ٢٩٣:  الصفحة \ ٣:  الجزء \ بیروت –ة، صیدا المكتبة العصری :الناشر \الحمید 
ابن بطال أب�و الح�سن عل�ي ب�ن خل�ف ب�ن       :  المؤلف\شرح صحیح البخاري البن بطال   

:  دار الن��شر\أب��و تم��یم یاس��ر ب��ن إب��راھیم  :  تحقی��ق\) ھ��ـ٤٤٩: المت��وفى(عب��د المل��ك 
:  الج�زء  \م ٢٠٠٣ -ھ�ـ  ١٤٢٣الثانیة، :  الطبعة\الریاض /  السعودیة -مكتبة الرشد   

   .٤٩١:  الصفحة \ ٣
أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الف��ضل   :المؤل��ف \ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري  

رق��م كتب��ھ وأبواب��ھ    \١٣٧٩ بی��روت،  -دار المعرف��ة  :الناش��ر \الع��سقالني ال��شافعي  
مح�ب   :قام بإخراجھ وص�ححھ وأش�رف عل�ى طبع�ھ      \محمد فؤاد عبد الباقي      :وأحادیثھ

   .١٣٧:  الصفحة \ ٧: لجزء  ا\الدین الخطیب 
 بدائع \) ھـ٥٨٧: المتوفى(عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 

 \ ٤ ج\م ١٩٨٦ -ھ�ـ  ١٤٠٦، ٢ط \ دار الكت�ب العلمی�ة   \الصنائع في ترتی�ب ال�شرائع      
   ٥١٢ ، ص ١٥ج (  للجویني \و نھایة المطلب  . ٣١ص

 ال�شیخ العالم�ة عب�د ال�رحمن ب�ن ناص�ر        \م المنان   تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كال     
ال�شیخ عب�د اهللا ب�ن عب�د العزی�ز العقی�ل و ال�شیخ محم�د ب�ن ص�الح                   :  قدم ل�ھ     \السعدي  

دار اب��ن الج��وزي المملك��ة :  الناش��ر \س��عد ب��ن ف��واز ال��صمیل :  اعتن��ى ب��ھ \العثیم��ین 
   ) ٦٨٥ ص\ ١٤٢٦، ٢ ، ط١٤٢٥ ، ١ ط \العربیة السعودیة 

: المت�وفى (ى بن َسْورة بن موس�ى ب�ن ال�ضحاك، الترم�ذي، أب�و عی�سى                 محمد بن عیس  
ومحم�د    )٢، ١ج�ـ  (أحم�د محم�د ش�اكر        :تحقی�ق وتعلی�ق    \ سنن الترمذي    \) ھـ٢٧٩

، ٤ج�ـ   (وإبراھیم عطوة عوض المدرس في األزھر الشریف          )٣جـ  (فؤاد عبد الباقي    
 - ھ���ـ ١٣٩٥، ٢ط \ م���صر –ش���ركة مكتب���ة ومطبع���ة م���صطفى الب���ابي الحلب���ي   \) ٥

   .١٠٩ ص\ ٤ ج\ م ١٩٧٥
 المكت�ب  \رواء الغلیل في تخ�ریج أحادی�ث من�ار ال�سبیل      إ \محمد ناصر الدین األلباني     

   .٣٥٥ ص\ ٣ ج\ ١٩٨٥ – ١٤٠٥ -٢ ط\ بیروت –اإلسالمي 
: المت�وفى (محمد بن عیسى بن َسْورة بن موس�ى ب�ن ال�ضحاك، الترم�ذي، أب�و عی�سى                   

 دار الغرب \بشار عواد معروف   :  المحقق \ن الترمذي    سن – الجامع الكبیر    \) ھـ٢٧٩
   .١٩٠ ص\ ٤ ج\ م ١٩٩٨: سنة النشر\ بیروت –اإلسالمي 

محم�د ب�ن مفل�ح ب�ن محم�د ب�ن مف�رج، أب�و عب�د اهللا، ش�مس ال�دین المقدس�ي                        :المؤلف
كت��اب الف��روع ومع��ھ ت��صحیح    ) ھ��ـ٧٦٣: المت��وفى(الرامین��ى ث��م ال��صالحي الحنبل��ي    

عب�د اهللا ب�ن عب�د المح�سن       :المحق�ق  \لي بن س�لیمان الم�رداوي       الفروع لعالء الدین ع   
   . ٣٠٠ ص\ ٩ ج\ مـ ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤، ١ط \مؤسسة الرسالة  \التركي 

 ع�الء ال�دین أب�و الح�سن عل�ي ب�ن س�لیمان             \اإلنصاف في معرفة ال�راجح م�ن الخ�الف          
 العرب�ي   دار إحیاء الت�راث    \) ھـ٨٨٥: المتوفى(المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي     

   .٣٥٨ ص\ ٢٣ ج\ ٢ط \
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الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العاب�دین الح�دادي         
 :الناشر \ التوقیف على مھمات التعاریف        \)ھـ١٠٣١: المتوفى(ثم المناوي القاھري    

   .١٥٨ ص\م ١٩٩٠-ھـ١٤١٠،  ١ط \القاھرة - عبد الخالق ثروت٣٨عالم الكتب 
 ش��رح األحك��ام  \  ال��دكتور ص��الح محم��د أب��و الح��اج   : المحق��ق  \  األبی��انيمحم��د زی��د 

مرك��ز العلم��اء الع��المي للدراس��ات    \  ال��شرعیة ف��ي األح��وال الشخ��صیة لق��دري باش��ا    
   .١٦٧ ص\ ١ط \ وتقنیة المعلومات

زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المع�روف     :المؤلف \لبحر الرائق شرح كنز الدقائق      ا
تكمل�ة البح�ر الرائ�ق لمحم�د ب�ن       : و ف�ي آخ�ره    )ھـ٩٧٠: المتوفى(صري  بابن نجیم الم  

منحة الخ�الق   :وبالحاشیة) ھـ١١٣٨ت بعد (حسین بن علي الطوري الحنفي القادري   
   .١١٢ ص\  ٢ط \دار الكتاب اإلسالمي  :الناشر \البن عابدین 

موس��ى ب��ن أحم��د ب��ن موس��ى ب��ن س��الم ب��ن عی��سى ب��ن س��الم الحج��اوي المقدس��ي، ث��م     
 اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد ب�ن     \)ھـ٩٦٨: المتوفى(صالحي، شرف الدین، أبو النجا      ال

 –دار المعرف�ة بی�روت       :الناش�ر  \عبد اللطیف محم�د موس�ى ال�سبكي          :المحقق \حنبل  
   .٤٣٧ ص\ ٣ ج\لبنان 

عثمان بن عمر بن أبي بكر ب�ن ی�ونس، أب�و عم�رو جم�ال ال�دین اب�ن الحاج�ب الك�ردي                  
أب��و عب��د ال��رحمن األخ��ضر  : المحق��ق\ج��امع األمھ��ات  \) ھ��ـ٦٤٦: المت��وفى(الم��الكي 

 ص \م ٢٠٠٠ -ھ���ـ ١٤٢١، ٢ط \الیمام���ة للطباع���ة والن���شر والتوزی���ع  \األخ���ضري 
٣٣٢.   

 أب�و محم�د، وأب�و ف�ارس، عب�د العزی�ز ب�ن               \ روضة المستبین في شرح كت�اب التلق�ین         
)  ھـ٦٧٣: المتوفى(زة إبراھیم بن أحمد القرشي التمیمي التونسي المعروف بابن بزی   

 \ م   ٢٠١٠ - ھ�ـ    ١٤٣١،  ١ط \دار اب�ن ح�زم       :الناش�ر  \عبد اللطیف زكاغ     :المحقق \
  ٧٦٧ ص\ ١ج

 تحف�ة   \) ھ�ـ ١٢٢١: المتوفى(سلیمان بن محمد بن عمر الُبَجْیَرِمّي المصري الشافعي         
 \ ١١ ج\ دار الفك�ر  \حاش�یة البجیرم�ي عل�ى الخطی�ب        = الحبیب عل�ى ش�رح الخطی�ب        

   .٥٧٧ ص\ ٣ ج \حاشیة ابن عابدین .  ٤٠٦ص
:  تحقیق \ المستصفى   \)ھـ٥٠٥: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي        

:  الباب \م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣، ١ دار الكتب العلمیة ط\محمد عبد السالم عبد الشافي   
   .١٤٧ ص\ ١ ج\األصل الرابع من األصول الموھومة االستصالح 

 \ المقاص�د ال�شریعة ، ب�ین المقاص�د الكلی�ة و الن�صوص الجزئی�ة              كتاب دراسة في فقھ   
 ٢٠٠٦، ١ ط\دار ال��شروق الق��اھرة ، م��صر :  الناش��ر\یوس��ف القرض��اوي : المؤل��ف 

   .٣٠ ص \ ٢٠٠٨، ٣ ط٢٠٠٧، ٢ط
دار :  الناش��ر \اإلم��ام األكب��ر محم��ود ش��لتوت    :  المؤل��ف \اإلس��الم عقی��دة و ش��ریعة   

، ١٨ ، ط١٩٩٧، ١٧ ، ط١٩٩٢، ١٦ ، ط  ١٩٨٨،  ١٥ ، ط  ١٩٨٧،  ١٤ ط \الشروق  
  ١٦١ ص\األسرة تكوینھا و المحفظة علیھا :  الفصل األول \ ٢٠٠١

 
  




