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  المقاصد المالیة الشرعیة في عقد النكاح

  . ظافر بن محمد محسن القحطاني

  .، المملكة العربیة السعودیة  العربي كلیات الشرق

Za5577@hotmail.com : اإللكتروني  البرید  

  :ملخص 

فإن ھذه الدراسة تھدف إلي مناقشة واحدة من المعضالت التي تواجھ المرأة، 

ھ فیھا المرأة أزمة مفاجئة وتشكل إحدى مصادر المعاناة لھا وھى قضیة النفقة التي تواج

حال امتناع الزوج أو المطلق عن الوفاء بالتزاماتھ المالیة حیال الزوجة أو المطلقة 

  .وأبناءھما

وتظل مسألة النفقة الزوجیة ھي محل بحث للمتقدمین والمتأخرین والمعاصرین 

مد في من العلماء، لیس ألن الحكم العام یختلف ولكن لتغیر الزمان والعرف الذى یعت

بعض المسائل التي تركت للعرف ، كتقدیر النفقة مثال ، فسترى العلماء في كل زمان 

یجعلون تقدیر النفقة یناسب العرف العام ، وھو ما یقضى بھ القاضي في المحاكم 

  .الشرعیة ، وینص علیھ قانون األحوال الشخصیة 

لمقاصد وقد تناولت ھذه القضیة بشكل مقتصدي، فأوضحت من خالل البحث ا

  .الشرعیة المالیة للزواج، من صداق ونفقة ونحوھما 

من المسائل " النفقات الزوجیة " تكمن أھمیة البحث فیما یأتي إن موضوع 

الشائكة التي عادة ما تفضى إلى خالفات بین الزوجین، فأردت أن أذكر مقاصد ھذه 

بعض ممن یجھلون النفقات، وأفّصل فیھا األمر تفصیال یزیل اللبس واإلشكال عند ال

  .مقاصد الشرع في ھذا الباب ،فكان ھذا البحث المتواضع 

mailto:Za5577@hotmail.com%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%af
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تمكین طلبة العلم من اإلفادة من ھذا الموضوع، بشكل سھل ومیسور وتوفیر 

إغناء المكتبة اإلسالمیة باألحكام الشرعیة المتعلقة بھذا الموضوع .الجھد والوقت علیھم 

  .فقھیة المختلفة ، كما أغنیت بأحكام غیره من الموضوعات ال

إبراز أحكام نفقة الزوجة وصداقھا ؛ ألنھا مرتبطة ارتباطا وثیقا بالحیاة العامة 

إظھار نصاعة األحكام الشرعیة ووضوحھا، والتي كثیرا ما یرمیھا أعداء الدین .للمسلم 

  .اإلسالمي بالتناقض واالختالف وعدم االئتالف 

  .الشرعیة ، عقد ، النكاح المقاصد ، المالیة ، : الكلمات المفتاحیة 
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Legal financial purposes in the marriage contract 

Zafer bin Mohammed Mohsen Al-Qahtani 

Arab East Colleges , Kingdom of Saudi Arabia. 
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Abstract : 

This study aims to discuss one of the dilemmas facing 

women, and one of the sources of suffering for them is the 

issue of alimony in which the woman faces a sudden crisis if 

the husband or divorced husband refuses to fulfill his financial 

obligations towards the wife or divorced woman and their 

children. 

The issue of spousal maintenance remains a subject of 

discussion for the advanced, backward and contemporary 

scholars, not because the general ruling differs, but because 

the time and custom have changed in some issues that are 

left to the custom, such as the estimation of alimony, for 

example. It is used by the judge in the Sharia courts, and is 

stipulated by the Personal Status Law. 

I dealt with this issue economically, and through 

research it clarified the legitimate financial purposes of 

marriage, such as dowry, alimony, and the like 

The importance of the research lies in the following. The 

topic of “marital expenses” is one of the thorny issues that 

usually lead to disputes between spouses. humble. 

Enabling the students of knowledge to benefit from this 

subject in an easy and affordable way and saving them effort 

and time. Enriching the Islamic library with the legal rulings 

related to this subject, as it was enriched with the rulings of 

other various jurisprudential topics 
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Highlighting the provisions on alimony and dowry for the 

wife; Because it is closely related to the public life of the 

Muslim. To show the clarity and clarity of the legal rulings, 

which the enemies of the Islamic religion often throw at 

contradiction, difference and lack of coalition. 

Key words: Intentions, Financial, Legal, Contract, Marriage. 
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 :مقدمة 
  :الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله أما بعد      

فإن ھذه الدراسة تھدف إلي مناقشة واحدة من المعضالت التي تواجھ المرأة، 
نفقة التي تواجھ فیھا المرأة أزمة مفاجئة وتشكل إحدى مصادر المعاناة لھا وھى قضیة ال

حال امتناع الزوج أو المطلق عن الوفاء بالتزاماتھ المالیة حیال الزوجة أو المطلقة 
 .وأبناءھما

وتظل مسألة النفقة الزوجیة ھي محل بحث للمتقدمین والمتأخرین والمعاصرین من 
العرف الذى یعتمد في بعض العلماء، لیس ألن الحكم العام یختلف ولكن لتغیر الزمان و

المسائل التي تركت للعرف ، كتقدیر النفقة مثال ، فسترى العلماء في كل زمان یجعلون 
تقدیر النفقة یناسب العرف العام ، وھو ما یقضى بھ القاضي في المحاكم الشرعیة ، 

  .وینص علیھ قانون األحوال الشخصیة 
ن خالل البحث المقاصد وقد تناولت ھذه القضیة بشكل مقتصدي، فأوضحت م

  .الشرعیة المالیة للزواج، من صداق ونفقة ونحوھما 
  

وفیما یأتي ذكر لمشكلة البحث وأھمیتھ والدراسات السابقة ومنھجیة البحث 
  .وخطتھ 

  

  :مشكلة البحث : أوال 
  

تبرز مشكلة ھذا الموضوع ، بأنھ صعب وموزع في كتب الفقھ والمقاصد، وھذا 
یكون على درایة بھذا الباب وفروعھ ، وأن یبذل قصارى جھده یتطلب من الباحث أن 

  .وطاقتھ إلنجاز ھذا العمل ، طمعا أوال وآخرا في نیل رضا الرحمن الرحیم 
  

  :أھمیة البحث : ثانیا 
  

  :تكمن أھمیة البحث فیما یأتي 
من المسائل الشائكة التي عادة ما تفضى " النفقات الزوجیة " إن موضوع  – ١
ت بین الزوجین، فأردت أن أذكر مقاصد ھذه النفقات، وأفّصل فیھا األمر إلى خالفا

  تفصیال یزیل اللبس واإلشكال عند البعض ممن یجھلون مقاصد الشرع في ھذا الباب ،
  .فكان ھذا البحث المتواضع 

تمكین طلبة العلم من اإلفادة من ھذا الموضوع، بشكل سھل ومیسور  – ٢
  . وتوفیر الجھد والوقت علیھم
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إغناء المكتبة اإلسالمیة باألحكام الشرعیة المتعلقة بھذا الموضوع ، كما  – ٣
  .أغنیت بأحكام غیره من الموضوعات الفقھیة المختلفة 

إبراز أحكام نفقة الزوجة وصداقھا ؛ ألنھا مرتبطة ارتباطا وثیقا بالحیاة  – ٤
  .العامة للمسلم 

والتي كثیرا ما یرمیھا أعداء  إظھار نصاعة األحكام الشرعیة ووضوحھا، – ٥
  .الدین اإلسالمي بالتناقض واالختالف وعدم االئتالف 

  
  :الدراسات السابقة : ثالثا 

  
ِ إِالّ اْلَحقَّ { : انطالقا من قولھ تعلى  ، فإن  )١(}َحِقیٌق َعلَى أَْن ال أَقُوَل َعلَى هللاَّ

وبعد السؤال واالطالع  األمانة تقتضى القول بأنھ عند وضع المخطط لھذا الموضوع،
والبحث والتنقیب في بطون الكتب، والمصادر القدیمة والمراجـع الحدیثة، والمجالت، 
وجدت بعض األبحاث التي تناولت موضوع النفقة، لكنھا لم تتناول المقاصد الشرعیة 

  :المالیة للزواج، من ھذه األبحاث 
لدكتور محمد یعقوب طالب أحكام النفقة الزوجیة في الشریعة اإلسالمیة ، ل – ١

،  ١٤٢٥عبیدي ، وھو بحث مقدم لنیل درجة الماجیستیر ر، طبعة دار الھدي النبوي 
  .وھو بحث مختصر 

" كلیة الشریعة ،  بعنوان  -رسالة ماجیستیر في الجامعة اإلسالمیة بعزة  - ٢
یة نفقة الزوجة في الفقھ اإلسالمي دراسة فقھیة مقارنة مع قانون األحوال الشخص

جاسر جودة على العاصي ، وھو بحث مقارن مع القانون لم :  للطالب " الفلسطیني 
  .یتوسع في ذكر المسائل وأقوال الفقھاء في كل مسألة 

  
  :الجدید في بحثي 

  .ھو ذكر المقاصد الشرعیة المالیة للزواج بشيء التفصیل 
  :منھج البحث : رابعا  

  :والتحلیل ، وذلك على النحو اآلتي  إن المنھج الذى اتبعتھ یعتمد على الجمع
االطالع على مادة البحث وجمع شتاتھا، ومن ثم توزیعھا للدراسة على  – ١

  .أكثر من فصل
الرجوع إلى المصادر األصلیة من كتب الفقھ واألصول، واستقراء  – ٢

النصوص واآلراء ذات الصلة بالموضوع، وعرضھا وتحلیلھا ومقارنتھا وموازنتھا، 
  .لك باألدلة الشرعیة ما أمكن مدعما ذ

  .عزو اآلیات إلى سورھا ، وبیان أرقام ھذه اآلیات  – ٣
  .تخریج األحادیث النبویة واآلثار من مصادرھا األصلیة  – ٤

                                      
 ] .١٠٥: یة سورة األعراف آ[ - ١
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  .توثیق معلومات البحث ورد كل قول إلى صاحبھ  – ٥
  .الترجمة لألعالم الذین تمس الحاجة إلى معرفة شيء عن سیرتھم  – ٦
  .المعاني اللغویة للكلمات الصعبة والغریبة في الموضوع بیان  – ٧
  .یمكن الخروج بھا من ھذه الدراسةاستخالص أھم النتائج والتوصیات التي  – ٨

 
  :خطة البحث : خامسا 

:وقد قسمت البحث إلى   

  في بیان المقاصد الشرعیة تعریفھا وأقسامھا : تمھید

  في الصداق والنفقة على الزوجة:المبحث األول

  فى تعریف الصداق ، وحكمھ ، ودلیلھ: المطلب األول

  .ومقداره ، وأنواعھ ، ومؤكداتھ ، ومسقطاتھ 
  فى تعریف النفقة ، وأسبابھا ، وحكمھا :المطلب الثاني

  .ودلیلھا ، وأنواعھا  

  في المقاصد الشرعیة المالیة للصداق وللنفقة على الزوجة:المطلب الثالث 

  شرعیة للنفقة على األوالد وتربیتھم المقاصد ال:المبحث الثاني 
  حكم النفقة على األوالد:المطلب األول 
  .األوالد اللذین تجب النفقة لھم: المطلب الثاني 
 .المقصد الشرعي من النفقة على األوالد:المطلب الثالث
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 رد ا فر  

ل، ورغ�م ذل�ك إذا ُذكرت مقاصد الشریعة یذكر اإلمام الشاطبي، فھو ُمعلِّمھ�ا األو
ولعل��ھ اعتب��ر األم��ر واض��حا، وی��زداد ." فإن��ھ ل��م یح��رص عل��ى إعطائھ��ا ح��دا أو تعریف��ا

ولع�ل م�ا " الموافق�ات"وضوحا بم�ا ال مزی�د علی�ھ بق�راءة كتاب�ھ المخص�ص للمقاص�د م�ن 
زھده في تعریف المقاصد كونھ كتب كتابھ للعلماء، بل للراسخین في علوم الشریعة، وق�د 

ومن ھنا ال یسمح للناظر في ھذا الكتاب أن ینظ�ر فی�ھ نظ�ر :"بقولھنبھ على ذلك صراحة 
ریان من علم الشریعة أصولھا وفروعھا، منقولھا ومعقولھا،  مفید أو مستفید، حتى یكون 

وم��ن ك��ان ھ��ذا ش��أنھ، فل��یس بحاج��ة إل��ى ) ١(".غی��ر مخل��د إل��ى التقلی��د والتعص��ب للم��ذھب
ن المص��طلح مس��تعمل ورائ��ج قب��ل إعطائ��ھ تعریف��ا لمعن��ى مقاص��د الش��ریعة، خاص��ة وأ

  .الشاطبي بقرون
ول��م أج��د تعریف��ا فیم��ا اطلع��ت علی��ھ عن��د األص��ولیین وغی��رھم م��ن : ق��ال الریس��وني

  .العلماء الذین تعرضوا لذكر المقاصد قدیما
إال اني وجدت عند بعض علمائنا المحدثین تعریفات لمقاصد الشریعة، وأعني ك�ال 

طاھر ب�ن عاش�ور، والعالم�ة المغرب�ي  األس�تاذ ع�الل من العالمة التونسي الشیخ محمد ال
  .الفاسي رحمھما هللا تعالى

مقاص�د التش�ریع العام�ة :"فالشیخ ابن عاشور یعرف المقاصد العامة للشریعة بقول�ھ
ھي المعاني والحكم الملحوظ�ة للش�ارع ف�ي جمی�ع أح�وال التش�ریع أو معظمھ�ا، بحی�ث ال 

فی�دخل ف�ي ھ�ذا، أوص�اف . حك�ام الش�ریعةتختص مالحظتھا بالكون في نوع خ�اص م�ن أ
ویدخل ف�ي ھ�ذا . الشریعة، وغایتھا العامة، والمعاني التي ال یخلو التشریع عن مالحظتھا

أیضا معان من الحكم لیست ملحوظة في سائر أنواع األحكام، ولكنھا ملحوظة ف�ي أن�واع 
)٢("كثیرة منھا

  

الكیفی�ات المقص�ودة :" ھ�اوفي قسم آخر من كتابھ تع�رض للمقاص�د الخاص�ة، ویعن�ي ب
للش��ارع لتحقی��ق مقاص��د الن��اس النافع��ة، أو لحف��ظ مص��الحھم العام��ة ف��ي تص��رفاتھم 

: ویدخل في ذلك كل حكمة روعیت في تشریع أحكام تصرفات الن�اس، مث�ل.. الخاصة
قص��د التوث��ق ف��ي عق��د ال��رھن، وإقام��ة نظ��ام المن��زل والعائل��ة ف��ي عق��دة النك��اح ودف��ع 

)٣("روعیة الطالقالضرر المستدام في مش
  

ف�ي تعری�ف  -العام�ة منھ�ا والخاص�ة-وقد جمع األس�تاذ ع�الل الفاس�ي مقاص�د الش�ریعة
الغای��ة منھ��ا، واألس��رار الت��ي : الم��راد بمقاص��د الش��ریعة: " م��وجز واض��ح، ق��ال فی��ھ

یش��یر إل��ى ) الغای��ة منھ��ا(فش��طره األول " وض��عھا الش��ارع عن��د ك��ل حك��م م��ن أحكامھ��ا
  .عریف للمقاصد الخاصة أو الجزئیةالمقاصد العامة، وبقیتھ ت

                                      
 ٨٧ /  ١  الموافقات  )١(
 ١٨٣مقاصد الشریعة ص )٢(
 ٣٠٦مقاصد الشریعة ص )٣(
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وبن��اء عل��ى ھ��ذه : ث��م یع��رف الریس��وني المقاص��د مستخلص��ا تعریف��ھ مم��ا س��بق فیق��ول
التعریفات والتوضیحات لمقاصد الشریعة لكل من ابن عاش�ور وع�الل الفاس�ي، وبن�اء 
على مختلف االستعماالت والبیانات ال�واردة عن�د العلم�اء ال�ذین تح�دثوا ع�ن موض�وع 

إن مقاصد الشریعة ھ�ى الغای�ات الت�ي وض�عت الش�ریعة ألج�ل : یمكن القول المقاصد،
)١( .تحقیقھا، لمصلحة العباد

  

 دم ا ر  

جرت عادة المتقدمین من األصولیین على تن�اول المباح�ث الخاص�ة بالمقاص�د  
  .في باب المناسبة في القیاس، أو في باب المصالح المرسلة

ي رس��التھ نظری��ة المقاص��د باستفاض��ة لت��اریخ عل��م وق��د ع��رض الریس��وني ف��
المقاص�د قب��ل اإلم��ام الش�اطبي، واس��تفادة الش��اطبي م��ن المالكی�ة ف��ي تجدی��ده لألص��ول 

  .وطرحھ للمقاصد

حتى جاء اإلمام أبو إسحاق الشاطبي فتوفر على دراستھا بإفاضة وتحلیل في كتابھ 
أقسام خمسة اشتمل علیھا كتابھ  الموافقات الذي خصص قسًما كامالً منھ للمقاصد من بین

الموس��وعي الكبی��ر، ھ��ذا فض��الً ع��ن س��یطرة فك��رة المقاص��د عل��ى كتاب��ھ كل��ھ ف��ي أقس��امھ 
الخمس��ة، ولغلب��ة روح المقاص��د عل��ى ذل��ك الكت��اب اتج��ھ ف��ي بدای��ة األم��ر إل��ى تس��میتھ 

 لكنھ عدل عن تلك التسمیة إلى االسم ال�ذي اش�تھر ب�ھ كتاب�ھ" التعریف بأسرار التكلیف"بـ
  )٢( .لسبب ذكره في مقدمة ذلك الكتاب" الموافقات"

ت (ھذا وقد سبقھ في التركیز على المقاصد أیًضا اإلمام عز الدین ب�ن عب�د الس�الم 
) ھـ٦٨٤ت (كما أن اإلمام القرافي " قواعد األحكام في مصالح األنام"في كتابھ ) ھـ ٦٦٠

غی�ر أن كتاب�ة  " الف�روق" حاول أكثر من م�رة تأس�یس فك�رة المقاص�د الش�رعیة ف�ي كتاب�ھ
  .ھذین اإلمامین في المقاصد جاءت من جھة قواعد الفقھ ال من جھة أصولھ

وفي العصر الحدیث أف�رد بع�ض العلم�اء المقاص�د بالتص�نیف وم�ن أب�رز ھ�ؤالء 
  ) ٣(".مقاصد الشریعة"سماحة المرحوم اإلمام الطاھر بن عاشور في كتابھ 

                                      
 .وما بعدھا ٥نظریة المقاصد ص )١(
یشیر إلى أنھ ترك التس�میة ألن أح�د  ش�یوخھ حك�ى ل�ھ أن�ھ رآه ف�ي الن�وم وف�ي ی�ده كت�اب ألف�ھ فس�ألھ ) ٢(

قاس�م وأب�ي حنیف�ة فراق�ت تل�ك التس�میة لإلم�ام فأخبره بأن�ھ الموافق�ات لتوفیق�ھ فی�ھ ب�ین م�ذھبي اب�ن ال
 ١/٢٤الموافقات . الشاطبي فسمى كتابھ بھا

 ٤،٥: خلیفة بابكر الحسن ص/فلسفة مقاصد التشریع في الفقھ اإلسالمي د )٣(
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  :اصد غیر ما ُذكرومن أھم الدراسات الحدیثة في المق
  .نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي للریسوني -١

  .المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة لیوسف حامد العالم -٢

  .مقاصد الشریعة ومكارمھا لعالل الفاسي -٣

  .مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا باألدلة الشرعیة لمحمد الیوبي -٤

  المقاصد علم مستقل أم تطویر لألصول؟

بن عاشور أول من دعا إلى تأسیس علم مستقل لمقاص�د الش�ریعة، وإن كان ا
مثل بعض عبارات للقرافي، وابن تیمیة، وابن : سبقتھ إرھاصات لیست بھذا الوضوح

القیم تشیر إلى أھمیة المقاصد أكثر مما تش�یر إل�ى اس�تقاللھا علم�ا قائم�ا بذات�ھ، ومث�ل 
ن یسعى من خاللھ إلى التوصل إلى عمل الشاطبي في الموافقات واالعتصام، الذي كا

أصول قطعیة للشریعة دون أن یصرح باستقالل تلك األصول عن علم أص�ول الفق�ھ، 
  .بل اعتبرھا ھي أصول الفقھ

أما ابن عاشور فبعد أن ناقش رغبة الشاطبي وغیره في جعل أصول الفقھ قطعیة 
ح�ق علین�ا أن نعم�د إل�ى فنحن إذا أردنا أن ن�دون أص�وال قطعی�ة بالتفق�ھ ف�ي ال�دین، :" قال

مسائل أصول الفقھ المتعارفة، وأن نعید ذوبھا في بوتقة التدوین، ونعیرھ�ا بمعی�ار النظ�ر 
والنقد، فننفي عنھا األج�زاء الغریب�ة الت�ي علق�ت بھ�ا، ونض�ع فیھ�ا أش�رف مع�ادن م�دارك 
 الفقھ والنظر، ثم نعید صوغ ذلك العلم ونسمیھ علم مقاصد الش�ریعة، ونت�رك عل�م أص�ول

الفقھ عل�ى حال�ھ تس�تمد من�ھ ط�رق تركی�ب األدل�ة الفقھی�ة، ونعم�د إل�ى م�ا ھ�و م�ن مس�ائل 
أصول الفقھ غیر منـزٍو تحت سرادق مقصدنا ھذا من تدوین مقاصد الشریعة، فنجعل منھ 

  .مبادئ لھذا العلم الجلیل علم مقاصد الشریعة
اء أن ال أص�ول الفق�ھ یج�ب أن تك�ون قطعی�ة أي م�ن ح�ق العلم�: فینبغي أن نق�ول

وھذه المسألة لم . یدونوا في أصول الفقھ إال ما ھو قطعي إما بالضرورة أو بالنظر القوي
تزل معترك األنظار ومحاولة االنفصال فیھا مألت دروس المحققین لھا في أختام الحدیث 

  )١("في شھر رمضان
وقد تناول المعاصرون من الباحثین في مقاص�د الش�ریعة ھ�ذا الخ�یط وس�اروا ب�ھ 

  .أشواطا تختلف من باحث إلى آخر
وأخیرا ھل سیفضي بنا التوس�ع ف�ي : "فالریسوني ختم كتابھ بكل وضوح متسائال

مباحث المقاصد إلى تحقیق ما دعا إلیھ الشیخ محم�د الط�اھر ب�ن عاش�ور م�ن اس�تخالص 
مقاص�د ال��دین وقطعیات��ھ،  وتس��میتھا باس��م عل�م مقاص��د الش��ریعة، أم أن المقاص��د ج��زء ال 

  أن یتجزأ من علم أصول الفقھ كما یرى عدد من األصولیین المعاصرین؟ینبغي 

                                      
 ١٢٢،١٢٣مقاصد الشریعة ص)  ١(
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الحق أن السؤال ال یكون ذا أھمیة كبی�رة إذا اتفقن�ا عل�ى ض�رورة التوس�ع الكبی�ر 
والعنای�ة الفائق�ة بمقاص�د الش�ریعة، وبع�د ذل�ك ھ�ل نس�مي ذل�ك علم�ا أم ال؟ المس�ألة ھین�ة، 

من ھذا ا التساؤل ولو إلى ح�ین؛ فھ�و ی�رى أن  ولعل ما صنعھ الشیخ عبد هللا دراز یعفینا
عل��م لس��ان الع��رب، وثانیھم��ا عل��م أس��رار الش��ریعة : الس��تنباط األحك��ام ركن��ین أح��دھما

 …فالمقاصد علم وركن ف�ي عل�م. ومقاصدھا، ومن ھذین العلمین یتكون علم أصول الفقھ
  ).١("والعبرة بالمسمیات ال باألسماء، وبالمقاصد ال بالوسائل

سني شارح ابن عاش�ور فق�د س�ار خط�وات ف�ي س�بیل تأس�یس عل�م مس�تقل أما الح
إلى  …فدرس معنى المقاصد ومكونات علم مقاصد الشریعة، ھدفھ وموضوعھ ومنھجیتھ

  .آخر ما بحثھ بالتفصیل
ویؤكد الدكتور جمال الدین عطیة على  ارتباط المقاصد بأصول الفقھ، وعل�ى أن 

  .یتم تطویرھما في إطار واحد
ا طرحھ ابن عاشور، من تأسیس علم مستقل لمقاصد الش�ریعة، وت�رك ویرفض م

عل��م أص��ول الفق��ھ عل��ى حال��ھ، لكون��ھ سیض��ر ب��العلمین؛ إذ یجم��د األص��ول عل��ى حالھ��ا 
ویحرمھ�ا م��ن روح المقاص�د، كم��ا أن�ھ یبع��د المقاص�د ع��ن ال�دور ال��وظیفي ال�ذي تق��وم ب��ھ 

  )٢(.حالیا، والذي ینبغي أن نحرص على تطویره

ً ر ا  رد ا  

یتعلقون في فتاواھم واجتھاداتھم بمقاصد  –رضوان هللا علیھم  –كان الصحابة " 
الشریعة بما وقر في نفوسھم من إدراك لحكمھا، وتع�رف عل�ى أنح�اء مص�الحھا، تس�ندھم 
ف�ي ذل�ك ملك�ة ممت�ازة ف�ي الفھ�م، وذوق رفی�ع ف�ي الفق�ھ، وق�د اكتس�بوا ذل�ك م�ن ص��حبتھم 

، وركزتھ في نفوسھم بنحو أجلى نظ�رتھم للش�ریعة ف�ي مجموعھ�ا، ومالحظ�ة  للرسول
  .مبادئھا العامة، وأسسھا الكلیة

والمتتبع لفتاواھم في ذلك یجد أنھم كانوا یالحظون المقاصد ف�ي كثی�ر مم�ا یع�رض 
، لھ��م، فھ��م یجعلونھ��ا حكًم��ا ف��ي قب��ول أخب��ار اآلح��اد الت��ي ت��روى لھ��م ع��ن الرس��ول 

ا في تفسیر النصوص كما كانوا یعتمدون علیھا كثیًرا في المسائل التي ل�م ویجعلونھا معینً 
یرد فیھا عن الشارع نص، ولكن مقاصد الش�ریعة ش�ھدت لھ�ا مم�ا س�ماه األص�ولیون ف�ي 

  .عصر الحق بالمصالح المرسلة

                                      
 ٣٠٧،٣٠٨نظریة المقاصد ص)  ١(
 وما بعدھا  ٢٣٥جمال الدین عطیة ص/ نحو تفعیل مقاصد الشریعة د) ٢(
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وم��ن ص��ور ردھ��م ألخب��ار اآلح��اد الت��ي ال تنس��جم م��ع مقاص��د الش��ریعة رد الس��یدة 
لخبر أبي ھریرة في غسل الیدین قبل إدخالھم�ا  –ضي هللا عنھما ر –عائشة وابن عباس 

  )١( .في اإلناء لمخالفتھ لقاعدة رفع الحرج
أما اجتھاداتھم التي اعتمدوا فیھا على المقاصد العام�ة للتش�ریع عن�د ع�دم وج�ود 

  :نص فكثیرة منھا
تح�رف، اتفاقھم على منع سیدنا أبي بكر حینم�ا ول�ي الخالف�ة م�ن التج�ارة وال  –أ  

وأن تكون نفقتھ م�ن بی�ت الم�ال، تق�دیًما م�نھم للمص�لحة العام�ة وھ�ي مص�لحة النظ�ر ف�ي 
)٢( .مصالح المسلمین على مصلحة سیدنا أبي بكر الخاصة في ممارستھ للتجارة

  

ما أثر عن سیدنا عمر أنھ وجد رجالً یبیع ویرخص في السعر عما علیھ أھل  –ب 
 –لذي یلحق غی�ره م�ن التج�ار، ورعای�ة لمص�لحتھم السوق فنھاه عن ذلك، دفًعا للضرر ا

روى اإلمام مالك في الموطأ عن سعید بن المسیب أن عمر بن الخط�اب م�ر بحاط�ب ب�ن 
إما أن تزید في السعر، وإما أن ترفع من : أبي بلتعة وھو یبیع زبیًبا بالسوق فقال لھ عمر

ألن�ھ ك�ان یبی�ع ب�أرخص  فقد نھاه عن نقص السعر: "، وفي ھذا یقول الزرقاني)٣("سوقنا
  ).٤("مما یبیع أھل السوق دفًعا للضرر ورعایة للمصلحة

  
وبالجملة فإن فتاوى الصحابة التي تعلقوا فیھا بالمقاص�د كثی�رة، وت�دخل فیھ�ا ك�ل 
فت�اواھم بالمص��الح المرس�لة، الت��ي ی�ذكرھا الك��اتبون ف��ي األص�ول ع��ادة ك�دلیل م��ن األدل��ة 

كجمع سیدنا أبي بكر للق�رآن وجم�ع س�یدنا عثم�ان ل�ھ  المرشحة لألخذ بالمصالح المرسلة،
الجم��ع الث��اني، وتوری��ث س��یدنا عثم��ان للم��رأة الت��ي طلقھ��ا زوجھ��ا ثالًث��ا وھ��و ف��ي م��رض 
الموت منھ، وغیر ذلك كثیر، وبالخصوص ما روى عن سیدنا عمر من اتخاذه الس�جون، 

لش��ارع ف��ي وض��ربھ للنق��ود، واتجاھات��ھ األخ��رى الكثی��رة للمص��الح ف��ي ض��وء مقاص��د ا
  ). ٥("إصالحاتھ اإلداریة والسیاسیة

                                      
إذا اس�تیقظ أح�دكم م�ن نوم�ھ، ف�ال یغم�س ی�ده ف�ي اإلن�اء حت�ى : "ق�ال  ع�ن أب�ي ھری�رة أن النب�ي  ) ١(

ب��اب كراھ��ة غم��س . كت��اب الطھ��ارة. ص��حیح مس��لم". یغس��لھا ثالث��ا، فإن��ھ ال ی��دري أی��ن بات��ت ی��ده
حام�د  حس�ین/ ، وراج�ع نظری�ة المص�لحة د٢٣٣/ ١المتوضيء وغیره یده المش�كوك ف�ي نجاس�تھا  

 ١٨٨ص
 ٧٥حسین حامد ص/ نظریة المصلحة د) ٢(
 ٢/٦٥١الموطأ ) ٣(
 ٣/٣٨١شرح الزرقاني ) ٤(
 ٣٢-٢٩خلیفة بابكر الحسن ص /فلسفة مقاصد التشریع في الفقھ اإلسالمي د )٥(
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را در اا  دا  

  النصوص العامة: أوالً  
إِنَّ ّهللاَ َیأُْمُر ِباْلَع�ْدِل َواإلِْحَس�اِن َوإِیَت�اء ِذي اْلقُْرَب�ى َوَیْنَھ�ى َع�ِن  قولھ تعالى   -١ 

   ).١( اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلَبْغيِ 
  

وأجمع آیة في القرآن للحث على المصالح كلھا، والزجر : "عز بن عبد السالمقال ال
عن المفاسد بأسرھا ھذه اآلیة، فإن األلف والالم في العدل واإلحسان للعموم واالستغراق، 
فال یبقى م�ن دق الع�دل وجل�ھ ش�يء إال ان�درج ف�ي أم�ره باإلحس�ان، والع�دل ھ�و التس�ویة 

مصلحة أو دفع مفسدة، وكذلك األلف والالم في الفحشاء إما جلب : واإلنصاف، واإلحسان
  ).٢("والمنكر والبغي، عامة مستغرقة ألنواع الفواحش، ولما ینكر من األقوال واألعمال

  
والذي یظھر بالتأم�ل ف�ي اآلی�ة الكریم�ة أن الع�دل مقص�د ش�رعي، یح�ث الش�ارع 

  ).٣(الكریم على إقامتھ في األمور كلھا بدلیل العموم واالستغراق
وظ�اھر : "ق�ال العض�د ).٤( َوَم�ا أَْرَس�ْلَناَك إِالَّ َرْحَم�ًة لِّْلَع�الَِمینَ قولھ تع�الى   -٢

اآلیة التعمیم، أي یفھم منھ مراعاة مصالحھم فیما شرع لھم من األحكام كلھا، إذ لو أرسل 
  ).٥("بحكم ال مصلحة لھم فیھ لكان إرساالً لغیر رحمة

العزی�ز ف�ي أكث�ر م�ن موض�ع أن�ھ حك�یم، وذل�ك  أخبر الحق سبحانھ ف�ي كتاب�ھ -٣
یقتضي أن تكون أحكامھ مشروعة لمقاصد، وال تكون عبًثا، إذ الحكیم الذي یضع الش�يء 

  .في موضعھ، وأحكام هللا تعالى وجدناھا كذلك محققة لمصالح الناس في الدنیا واآلخرة
ات المحم�ودة، ال یكون الكالم حكمة حتى یكون موصالً إل�ى الغای�: "قال ابن القیم

والمطال��ب النافع��ة، فیك��ون مرش��ًدا إل��ى العل��م الن��افع، والعم��ل الص��الح، فتحص��ل الغای��ة 
  ).٦("المطلوبة

ھن��اك نص��وص م��ن الكت��اب والس��نة دل��ت عل��ى قواع��د فقھی��ة وثیق��ة الص��لة   -٤
ُ ِبُكُم اْلُیْسَر َوال ُیِریُد ِبُكُم : (بالمقاصد الشرعیة، منھا قولھ تعالى ، وھ�ذه )٧()اْلُعْسرَ ُیِریُد هللاَّ

  ).٨()المشقة تجلب التیسیر(وھذه اآلیة أصل القاعدة الفقھیة 

                                      
 ٩٠: النحل )١(
 ٦٤٢قواعد األحكام ص) ٢(
 ٨٦المقاصد العامة للشریعة للعالم ص) ٣(
 ١٠٧: األنبیاء )٤(
 ٢/٢٣٨العضد على مختصر ابن الحاجب  شرح) ٥(
 ١٠٧نقال عن مقاصد الشریعة وعالقتھا باألدلة ص) ٦(
 ١٨٥من اآلیة: البقرة )٧(
 ١٦٠األشباه والنظائر للسیوطي ص) ٨(
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إنم�ا : "وفي الحدیث الش�ریف ف�ي قص�ة األعراب�ي ال�ذي ب�ال بالمس�جد ق�ال  -٥
إن : "ق�ال ع�ن النب�ي   وع�ن أب�ي ھری�رة . )١("بعثتم میسیرین ول�م ُتبعث�وا ُمعس�رین

دوا وق��اربوا وأبش��روا واس��تعینوا بالغ��دوة ال��دین یس��ر ول��ن یش��اد ال��دین أح��د إال غلب��ھ فس��د
  . )٢("والروحة وشيء من الدلجة

  . )٣("قضى أن ال ضرر وال ضرار أن رسول هللا "وعن عبادة بن الصامت 
، وما الضرر إال مفسدة نھى )الضرر یزال: (وھذا الحدیث الشریف أصل القاعدة

  .كلفالشارع عن قربانھا، فمن المقاصد العامة رفع الضرر عن الم
  

  :النصوص الجزئیة: ثانیا
  :أورد ولي هللا الدھلوي كثیًرا من األحكام الجزئیة معللة بالمقاصد منھا

َالَة لِِذْكِريالصالة شرعت لذكر هللا تعالى ومناجاتھ، قال تعالى  – ١   ).٤( َوأَِقِم الصَّ
مع�اذ  نبي الزكاة شرعت دفًعا لرذیلة البخل، وكفایة لحاجة الفقراء، كما أوصى ال – ٢

ف�أخبرھم أن هللا ق�د ف�رض عل�یھم ص�دقة تؤخ�ذ م�ن : "ح�ین بعث�ھ إل�ى ال�یمن  بن جب�ل 
  ).٥("أغنیائھم فترد على فقرائھم

لََعلَُّك��ْم : الص��وم ش��رع لت��دریب ال��نفس عل��ى الطاع��ة وتحقی��ق التق��وى، ق��ال تع��الى – ٣
قُونَ    ).٦( َتتَّ

 ،)٧( لَُك�ْم ِف�ي اْلِقَص�اِص َحَی�اةٌ وَ : والقصاص شرع زج�ًرا ع�ن القت�ل، ق�ال تع�الى – ٤ 
)٨( لَِّیُذوَق َوَباَل أَْمِرهِ : والحدود، والكفارات شرعت زواجر عن المعاصي، قال تعالى

  

)٨(
  

َوَقاِتلُوُھْم َحتَّى الَ  : والجھاد شرع إلعالء كلمة هللا تعالى، وإزالة الفتنة، قال تعالى – ٥
یُن ُكلُّ    ). ٩( ُھ ِ�ّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّ

  
  األدلة على اعتبار المقاصد من فھم الصحابة رضوان هللا علیھم: ثالثاً 

فق��د ك��انوا أكث��ر الن��اس فقًھ��ا ف��ي ال��دین، : وأم��ا فھ��م الص��حابة رض��وان هللا ع��نھم
قدوة األمة في  الصحابة : "وأقربھم إلى الوحي الذي عایشوه تنزالً وفقًھا، فقال الغزالي

                                      
 ٨٩/ ١كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد . صحیح البخاري )١(
 ٢٣ /١  باب الدین یسر. كتاب اإلیمان. صحیح البخاري  )٢(
كتاب  ٦٦/ ٢و الحكم في المستدرك  .حدیث حسن: ، قال األرناؤوط١/٣١٣أخرجھ أحمد في مسنده  )٣(

 ھذا حدیث صحیح اإلسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه، ووافقھ الذھبي : البیوع، وقال
 ١٤: طھ )٤(
 ٥٤٤/ ٢باب أخذ الصدقة من األغنیاء وترد في الفقراء  . صحیح البخاري كتاب الزكاة )٥(
  ١٨٣: البقرة )٦(
 ١٧٩: البقرة )٧(
 .٩٥: المائدة )٨(
 ٣٩: األنفال )٩(
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مادھم على المصالح مع أنھم لم ینحصروا علیھا في بعض المسائل، ولم القیاس، وعلم اعت
  ).١("یترسلوا أیًضا استرساالً عاًما

وق��د ك��ان الص��حابة یس��تدلون عل��ى إذن ال��رب تع��الى وإباحت��ھ، : "وق��ال اب��ن الق��یم
بإقراره وعدم إنكاره في زمن الوحي، وھذا استدالل على المراد بغیر لفظ، بل بما عرف 

وق�د كان��ت : "، ث�م ق�ال"مائھ وص�فاتھ، وأن��ھ ال یق�ر عل�ى باط�ل حت�ى یبین��ھم�ن موج�ب أس�
الص��حابة أفھ��م األم��ة لم��راد نبیھ��ا وأتب��ع ل��ھ، وإن ك��انوا یدن��دنون ح��ول معرف��ة م��راده 

ث��م یع��دل عن��ھ إل��ى غی��ره  ومقص��وده، ول��م یك��ن أح��د م��نھم یظھ��ر ل��ھ م��راد رس��ول هللا 
  ).٢("البتة

القرآن الك�ریم  –كانوا أفقھ الناس فیھ : "وقد وصف الشاطبي السلف عموًما بأنھم
  ).٣("وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنھ –

  

مقاص��د الش��ریعة نبراًس��ا یھت��دون بھ��ا ف��ي اجتھ��اداتھم   لق��د جع��ل الص��حابة 
  :الوافرة التي نسوق منھا بعض األمثلة

لم�ا رج�ع  قال النبي : "روى البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنھما قال – ١
اب ال یص��لین أح��د العص��ر إال ف��ي بن��ي قریظ��ة، ف��أدرك بعض��ھم العص��ر ف��ي م��ن األح��ز

. ب�ل نص�لي،لم ی�رد من�ا ذل�ك: ال نصلیھا حتى نأتیھا، وقال بعض�ھم: الطریق فقال بعضھم
  )٤("فلم یعنف واحًدا منھم فذكر للنبي 

وأم�ا اخ�تالف الص�حابة : "قال اإلمام النووي في شرح الحدیث ف�ي ص�حیح مس�لم
 بالص�الة عن�د ض�یق الوق�ت وتأخیرھ�ا، فس�ببھ أن أدل�ة الش�رع تعارض�ت  في المب�ادرة

ال یصلین أحد  عندھم، بأن الصالة مأمور بھا في الوقت، مع أن المفھوم من قول النبي 
العصر إال في بني قریظة، المبادرة بالذھاب إلیھم، وأال یشتغل عن�ھ بش�يء، ال أن ت�أخیر 

ر، فأخ�ذ بع�ض الص�حابة بھ�ذا المفھ�وم نظ�ًرا الصالة مقصود في نفسھ من حیث ھ�و ت�أخی
  ). ٥("إلى اللفظ

  :وقال صاحب الكوكب المنیر مشیرا إلى مقاصد الشریعة في تصرف الصحابة
  

: من صلى في الوقت قبل أن یصل إلى بني قریظة ، أخذ بأن المراد بقولھ ذلك " 
ب م�ن الط�ائفتین  التأكید في سرعة المسیر إلیھ، ال ف�ي ت�أخیر الص�الة ع�ن وقتھ�ا والمص�ی

                                      
 ٣٥٣المنخول ص) ١(
  ١/٢١٩إعالم الموقعین ) ٢(
  ٣/٤٠٩الموافقات ) ٣(
 باب صالة الطالب والمطلوب راكبا وإیماء. كتاب الجمعة ١/٣٢١صحیح البخاري  )٤(
 ١٢/٩٨شرح النووي على صحیح مسلم  )٥(



  المقاصد المالیة الشرعیة في عقد النكاح
  

- ٢٧٠٨ - 

 

التأھ�ب وس�رعة المس�یر، ال ت�أخیر : المصلي في الوقت في قول، لك�ون الم�راد م�ن ذل�ك 
  ).١("الصالة

  

 وقد اجتھ�د الص�حابة ف�ي زم�ن النب�ي : "وأكد ھذا المعنى ابن قیم الجوزیة فقال
في كثیر من األحك�ام، ول�م یع�نفھم كم�ا أم�رھم ی�وم األح�زاب أن یص�لوا العص�ر ف�ي بن�ي 

ل�م ی�رد من�ا الت�أخیر، وإنم�ا س�رعة : ، فاجتھد بعضھم وص�الھا ف�ي الطری�ق، وق�القریظة
النھوض، فنظروا إلى المعن�ى، واجتھ�د آخ�رون وأخروھ�ا إل�ى بن�ي قریظ�ة فص�لوھا ل�یالً 

  ).٢("نظًرا إلى اللفظ، وھؤالء سلف أھل الظاھر، وھؤالء سلف أصحاب المعني والقیاس
لنا العلم ب�أن الش�ریعة قائم�ة عل�ى رعای�ة وبعد استعراض األدلة المتقدمة یحصل 

المصالح، في األحكام العام�ة والخاص�ة، وأن ال�ذین أنك�روا المقاص�د ق�د قص�روا األحك�ام 
 على ظاھر النص، وھذا قصور عن فھم الشریعة ودالالت األلفاظ

)٣.(  
وقد وقع الخالف بین الفقھاء في بعض المسائل الفقھیة، نظرا الختالف نظرھم إلى 

صد وترتیبھ�ا وتق�دیم بعض�ھا عل�ى بع�ض، مث�ل رأي الحنفی�ة ف�ي ع�دم ج�واز الحج�ر المقا
على السفیھ خالفا للجمھور، فالجمھور نظر إل�ى حف�ظ الم�ال، والحنفی�ة نظ�روا إل�ى حف�ظ 

  .النفس وكالھما من مقاصد الشریعة

ً دم اأ  

م الش��اطبي، عن��د إرادة التقس��یم ال��دقیق للمقاص��د الب��د م��ن الرج��وع إل��ى اإلم��ا
وعندما نرجع إلى تقسیمھ رحمھ هللا تعالى نجد أنھ تقسیم عام جداً، وھذا أمر طبیعي؛ 
فلم یكن علم المقاصد قد استبان أمره وتحددت معالمھ في ذلك الوقت، وھذا ش�أن ك�ل 

  .العلوم في أول أمرھا
والمقاص�د الت�ي : " وقد قسم رحمھ هللا المقاصد محل النظر إل�ى قس�مین فق�ال

یرج��ع إل��ى قص��د الش��ارع، واآلخ��ر یرج��ع إل��ى قص��د : ظ��ر فیھ��ا قس��مان   أح��دھماین
فاألول یعتبر من جھة قص�د الش�ارع ف�ي وض�ع الش�ریعة ابت�داء، وم�ن جھ�ة . المكلف

قصده في وض�عھا لإلفھ�ام، وم�ن جھ�ة قص�ده ف�ي وض�عھا للتكلی�ف بمقتض�اھا، وم�ن 
  ). ٤("جھة قصده في دخول المكلف تحت حكمھا، فھذه أربعة أنواع

ثم شرع بعد ذل�ك ف�ي بی�ان الن�وع األول وھ�و بی�ان قص�د الش�ارع ف�ي وض�ع 
تك��الیف الش��ریعة ترج��ع إل��ى حف��ظ مقاص��دھا ف��ي الخل��ق، وھ��ذه :   "الش��ریعة فق��ال

أن تك�ون حاجی�ة، : أن تكون ضروریة، والث�اني: أحدھا: المقاصد ال تعدو ثالثة أقسام
  ). ٥("أن تكون تحسینیة: والثالث

                                      
 بتصرف ٣/٣٨١وكب المنیر شرح الك) ١(
 ١/٢٠٣إعالم الموقعین)  ٢(
 ٣٥مقاصد الشریعة للدكتور زیاد احمیدان صـ )٣(
 ٥ /  ٢  الموافقات  )٤(
 ٨ /  ٢  الموافقات  )٥(
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اھر ب��ن عاش��ور قس��م المقاص��د تقس��یما دقیق��ا وشامال،فقس��م لك��ن اإلم��ام  الط��
المقاصد باعتبار تعلُِّقھا بعموم األم�ة أو جماعاتھ�ا أو أفرادھ�ا ، س�ماه تقس�یم المقاص�د 
من حیث الشمول، وتقسیمھ للمقاصد باعتبار تحقق االحتیاج إلیھا في ِقَوام أم�ر األم�ة 

  ).١(وھكذا …حصولھا أو األفراد، سماه تقسیم المقاصد من حیث الجزم ب
لذا فإنني سأكتفي بتقسیم ابن عاشور الذي أراه موفیا بالمقصود تماما، وأحسب 
أن الشیخ لم یھتد إلیھ إال بعد طول دراسة وفھم عمی�ق للش�ریعة وأحكامھ�ا، وس�أكتفي 

  .بتقسیمھ وأمثلتھ، نظرا لحداثتھا وواقعیتھا عن أمثلة الشاطبي؛ لفارق العصر والزمن
  

  :الطاھر بن عاشور المقاصد باعتبارات ثالثة قسم الشیخ
ض��روریة، : تنقس��م باعتب��ار آثارھ��ا ف��ي ق��وام أم��ر األم��ة ثالث��َة أقس��امٍ  :األول

  . وحاجیة، تحسینیة
كلیة، : وتنقسم باعتبار تعلُِّقھا بعموم األمة أو جماعاتھا أو أفرادھا إلى :الثاني

  . وجزئیة
یھ�ا ف�ي ِق�َوام أم�ر األم�ة أو األف�راد وتنقسم باعتب�ار تحق�ق االحتی�اج إل :الثالث

  . قطعیة، وظنیة، ووھمیة: إلى

. فأم���ا التقس���یم األول إل���ى ض���روریة وحاجی���ة وتحس���ینیة فھ���ذه ثالث���ُة أص���ناف
الت��ي تك��ون األم��ُة بمجموعھ��ا وآحادھ��ا ف��ي ض��رورة إل��ى : فالمص��الح الض��روریة ھ��ي

ل��ة األم��ة إل��ى فس��اد تحص��یلھا بحی��ث ال یس��تقیم النظ��ام باختاللھ��ا ف��إذا انخرم��ت ت��ؤول حا
وتالش، ولست أعني باختالل نظ�ام األم�ة ھالكھ�ا واض�محاللھا، ألن ھ�ذا ق�د س�لمت من�ھ 
أعرق األمم في الوثنیة والھمجیة، ولكني أعني بھ أن تصیر أح�واُل األم�ة ش�بیھًة ب�أحوال 

وق��د یفض��ي بع��ض ذل��ك . األنع��ام بحی��ث ال تك��ون عل��ى الحال��ة الت��ي أرادھ��ا الش��ارع منھ��ا
إلى االضمحالل اآلجل بتفاني بعضھا ببعض، أو بتسلط العدو علیھا، إذا كان�ت  االختالف

بمرصد من األمم المعادیة لھا أو الطامعة في االستیالء علیھا، كم�ا أوش�كت حال�ة الع�رب 
نْ : في الجاھلیة على ذلك بإشارة قولھ تعالى اِر َفأَنَقَذُكم مِّ َن النَّ  َھ�اَوُكنُتْم َعلََى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ

  :وقد قال زھیر ).٢(
  تفاَنْوا ودقوا بینھم ِعْطَر َمْنَشمِ تدار كتما َعْبًسا وذبیاَن بعدما

وق��د مث��ل الغزال��ي ف��ي المستص��فى واب��ن الحاج��ب والقراف��ي والش��اطبي ھ��ذا القس��م 
وزاد القراف��ي نق�ال ع��ن . الض�روري بحف�ظ ال��دین والنف�وس والعق��ول واألم�وال واألنس�اب

  ).٣( ونسب في كتب الشافعیة إلى الطوفيحفظ األعراض، : قائل

                                      
 ٧٩راجع ھذه التقسیمات في مقاصد الشریعة الحمیدان ص)  ١(
 ١٠٣: آل عمران )٢(
 ٢١٨،٢١٩: مقاصد الشریعة البن عاشور ص )٣(
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ولننتقل إلى صنف الحاجي، وھو ما تحتاج األم�ة إلی�ھ القتن�اء مص�الحھا وانتظ�ام 
أمورھا على وجھ حسن، بحیث لوال مراعاتھ لما فسد النظام، ولكنھ كان عل�ى حال�ة غی�ر 

ھ م�ن حی�ث ھو ما یفتقر إلی�: "قال الشاطبي. منتظمة، فلذلك كان ال یبلغ مرتبة الضروري
التوسعة ورفع الحرج، فلو ل�م ی�راع دخ�ل عل�ى المكلف�ین الح�رج والمش�قة، ولكن�ھ ال یبل�غ 

وق��د مثل��ھ األص��ولیون ب��البیوع واإلج��ارات ". مبل��غ الفس��اد المتوق��ع ف��ي المص��الح العام��ة
. ویظھ��ر أن معظ��م قس��م المب��اح ف��ي المع��امالت راج��ع إل��ى الح��اجي. والق��راض والمس��اقاة

م�ن  –بمعنى إلحاق األوالد بآبائھم  –قبیل الحاجي، وحفظ األنساب والنكاح الشرعي من 
فلألوالد للقیام علیھم فیما یحتاجون ولتربیتھم النافعة لھم، ولآلباء : الحاجي لألوالد ولآلباء

  .العتزاز العشیرة وحفظ العائلة
  

ھو من الح�اجي  –أي حفظ أعراض الناس من االعتداء علیھا  –وحفظ األعراض 
وم���ن الح���اجي م���ا ھ���و تكمل���ة . لن���اس ع���ن األذى بأس���ھل وس���ائلھ وھ���و الك���الملینك���ف ا

والش��رطة لتنفی��ذ  )١(للض��روري، كس��د بع��ض ذرائ��ع الفس��اد، وكإقام��ة القض��اء والوزع��ة
  .الشریعة

ومن الحاجي ما یدخل ف�ي الكلی�ات الخمس�ة المتقدم�ة ف�ي الض�روري، إال أن�ھ ل�یس 
فبعض أحكام النك�اح ل�یس م�ن . من األمثلةبالًغا حد الضرورة، كما أشرنا إلیھ فیما مضى 

وبعض أحكام البیوع لیست . الضروري، ولكنھا من الحاجي، مثل اشتراط الولي والشھرة
م�ن الض��روري، مث�ل بی��وع اآلج�ال  المحظ��ورة ألج�ل س��د الذریع�ة، ومث��ل تح�ریم الرب��ا، 

لی�ة لحف�ظ وأخذ األجر على الضمان وعلى بذل الشفاعة؛ فإن كثیًرا م�ن تل�ك األحك�ام تكمی
  .المال، ولیست داخلة في أصل حفظ المال

وعنایة الشریعة بالحاجي تقرب من عنایتھ�ا بالض�روري، ول�ذلك رتب�ت الح�د عل�ى 
وفیما دونھ مجال للمجتھدین، فلذلك ن�راھم مختلف�ین ف�ي . تفویت بعض أنواعھ كحد القذف

  .حد الشرب للقلیل من المسكر وفي تحریم نكاح المتعة
  

س��نیة ھ��ي عن��دي م��ا ك��ان بھ��ا كم��ال ح��ال األم��ة ف��ي نظامھ��ا حت��ى والمص��الح التح
تعیش آمنة مطمئن�ة ولھ�ا بھج�ة منظ�ر المجتم�ع ف�ي م�رأى بقی�ة األم�م، حت�ى تك�ون األم�ة 

فإن لمحاسن الع�ادات م�دخالً ف�ي . اإلسالمیة مرغوًبا في االندماج فیھا أو في التقرب منھا
ة ب�بعض األم�م كخص�ال الفط�رة ذلك، سواء كان�ت ع�ادات عام�ة كس�تر الع�ورة، أم خاص�

: ق�ال الغزال�ي. والحاص�ل أنھ�ا مم�ا تراع�ى فیھ�ا الم�دارك البش�ریة الراقی�ة. وإعفاء اللحیة
ھ��ي الت��ي تق��ع موق��ع التحس��ین والتیس��یر للمزای��ا ورعای��ة أحس��ن المن��اھج ف��ي الع��ادات "

ض�عیف والمعامالت، مثالھ سلب العبد أھلیة الش�ھادة م�ع قب�ول فت�واه وروایت�ھ، ألن العب�د 
وم�ن التحس�یني س�د ". المنزلة باستسخار المالك إی�اه، ف�ال یلی�ق بمنص�بھ التص�دي للش�ھادة

  .ذرائع الفساد، فھو أحسن من انتظار التورط فیھ

                                      
النھای�ة ف�ي غری�ب األث�ر . جمع وازع وھو الذي یك�ف الن�اس ویحبس�ھم أولھ�م عل�ى آخ�رھم: وزعةال )١(

٥/١٧٩ 
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ولقد تتبع العلماء تصاریف . فھذه أنواع المصالح باعتبار آثارھا في قوام أمر األمة
الثالث�ة، ووج�دوھا ال تك�اد تفی�ت الشریعة في أحكامھا فوجدوھا دائ�رة ح�ول ھ�ذه األن�واع 

شیًئا منھا ما وجدت السبیل إلى تحص�یلھ، حی�ث ال یعارض�ھ مع�ارض م�ن جل�ب مص�لحة 
  .أعظم أو درء مفسدة كبرى

  
  :ثم أوضح رحمھ هللا ھدفھ من التقسیم وذكر األنواع فقال

ول��یس غرض��نا م��ن بی��ان ھ��ذه األن��واع مج��رد معرف��ة مراع��اة الش��ریعة إیاھ��ا ف��ي 
وھ�و  –] وھ�و مم�ا یھ�م الفقھ�اء[تلقاة عنھا، ألن ذل�ك مج�رد تفق�ھ ف�ي األحك�ام أحكامھا الم

وال أن نق���یس النظ���ائر عل���ى جزئی���ات تل���ك  –دون غرض���نا م���ن عل���م مقاص���د الش���ریعة 
وإنم�ا غرض�نا م�ن ذل�ك أن . المصالح، ألن ذلك ملحق بالقیاس، وھ�و م�ن غ�رض الفقھ�اء

مع�روف قص�د الش�ریعة إیاھ�ا، حت�ى نعرف كثیًرا من صور المص�الح المختلف�ة األن�واع ال
فمت��ى حل��ت . المص��الح یحص��ل لن��ا م��ن تل��ك المعرف��ة یق��ین بص��ور كلی��ة م��ن أن��واع ھات��ھ

من�ھ،  الحوادث التي لم یسبق حلولھا ف�ي زم�ن الش�ارع، وال لھ�ا نظ�ائر ذات أحك�ام متلق�اة
عرفن��ا كی��ف ن��دخلھا تح��ت تل��ك الص��ورة الكلی��ة، فتثب��ت لھ��ا م��ن األحك��ام أمث��ال م��ا ثب��ت 

  )١( .یاتھا، ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون أحكاًما شرعیة إسالمیةلكل

                                      
مخ�رت الس�فینة الم�اء إذا ش�قتھ بص�درھا وج�رت، ومخ�ر األرض إذا : المخر في األصل الش�ق یق�ال )١(

 ٤/٣٠٥النھایة في غریب األثر . شقھا للزراعة
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  املبحث األول

  تعريف النفقة 

: ص�رف ، یق�ال : اسم من المصدر ـ نفق ـ بمعنى نف�د وفن�ى ، أى  :النفقة فى اللغة 
أفنیت�ھ ، وأنف�ق : أى فن�ى ، وأنفقت�ھ : بمعنى نفدت ، ونف�ق الش�ئ نفق�اً : نفقت الدراھم نفقاً 

  .  )١(أى صرفھ ، وتجمع على نفاق مثل رقبة ورقاب ، وكذا تجمع على نفقات: المال 
  

  : أما فى اصطالح الفقھاء 
  .  )٢("الطعام والكسوة والسكنى : " فقد عرفھا فقھاء الحنفیة بأنھا 
  . )٣("ما بھ قوام معتاد ، وحال اآلدمى دون سرف : " وعرفھا فقھاء المالكیة بأنھا 

مأخوذة م�ن اإلنف�اق ، وھ�و اإلخ�راج ، وال یس�تعمل : " فعیة بأنھا وعرفھا فقھاء الشا
  .  )٤("إال فى الخیر 

كفای��ة م��ن یمون��ھ خب��زاً أو أدم��اً ، وكس��وة ومس��كن : " وعرفھ��ا فقھ��اء الحنابل��ة بأنھ��ا 
  .  )٥(" وتوابعھا 

  
ق�د قص�ر النفق�ة عل�ى : وبالنظر فى ھذه التعریفات نجد أن تعریف الحنفی�ة والحنابل�ة 

ام والكسوة والسكن ، وكذا توابع ھذه الثالثة عند الحنابل�ة ، والنفق�ة أع�م وأش�مل م�ن الطع
ذلك ، حیث إن العالج للزوجة ـ مثالً ـ یع�د م�ن األم�ور الت�ى ال تق�وم الحی�اة إال بھ�ا  كم�ا 

فھو ع�ام ف�ى النفق�ة للزوج�ة وغیرھ�ا ، أم�ا : سیتضح ذلك فیما بعد ، أما تعریف الشافعیة 
فھ�و تعری�ف ج�امع حی�ث ت�وافرت فی�ھ جمی�ع عناص�ر النفق�ة م�ن طع�ام : ة تعریف المالكی

  . ومسكن وكسوة ، وعالج ، وتعلیم وضبطوا ذلك بقدر الحاجة دونما إسراف أو تقتیر 

                                      
( ؛ التوقی�ف عل��ى مھم��ات التع��اریف للمن��اوى ، )  ٣٥٨،  ٣٥٧/  ١٠( لس�ان الع��رب الب��ن منظ��ور ) ١(

 ) . نفق : ( ، مادة )  ٣٦٧: ص ( ، المصباح المنیر للفیومى ،)  ٧٠٨: ص 
؛ ) ١/٤١٢(؛ ال�درر الحك�ام ش�رح غ�رر األحك�ام لمنالخس�رو ) ٣/٦٢٨(تنویر األبصار للتمرتاشى ) ٢(

 ) .   ٢٩٣/  ٤( البحر الرائق البن نجیم 
، ش�رح می�ارة )  ١٠٩/  ٢( ، الفواك�ھ ال�دوانى للنف�راوى )  ١٨٨/  ٥( ى خلی�ل شرح الخرش�ى عل�) ٣(

 ) .  ٢٤٩/  ١( الفاسى على تحفة الحكام 
/ ٣(، حاش�یة قلی�وبى )  ٢٢٧/  ٨( ، النجم الوھاج لل�دمیرى )  ٥٥٨/  ٣( مغنى المحتاج للشربینى ) ٤(

٧٠  . ( 
، ش��رح )  ٥٤٠/  ٥( اوى وكش��اف القن��اع علی��ھ ، اإلقن��اع للحج��)  ١٤١/  ٧( المب��دع الب��ن مفل��ح  ) ٥(

 ) .  ٤٢٣/  ٣( منتھى اإلرادات للبھوتى 
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النك�اح : تجب النفق�ة بأح�د أس�باب ثالث�ة عن�د جمھ�ور الفقھ�اء وھ�ى  :أسباب النفقة 

  .  )١(والقرابة ، والملك
ث ھو السبب األول من أسباب النفق�ة ، وھ�و النك�اح ألن�ھ نط�اق والذى یعنینا فى البح

  . البحث 
عل��ى وج��وب النفق��ة للزوج��ة عل��ى زوجھ��ا م��ا  )٢(اتف��ق الفقھ��اء: حك��م النفق��ة للزوج��ة 

، وھ��ذا الوج��وب ق��د ثب��ت بالكت��اب ،  )٣(دام�ت ق��د ت��وافرت فیھ��ا ش��روط االس��تحقاق للنفق�ة
  : والسنة ، واإلجماع ، والمعقول 

  
  : ......فآیات كثیرة منھا :  أما الكتاب

  
  . فھذه اآلیات صریحة الداللة فى وجوب النفقة للزوجات على أزواجھن 

  : ومن السنة 
  : فى حجة الوداع  قولھ  -١
فاتقوا هللا فى النساء ، فإنكم أخذتموھن بأمانة هللا ، واستحللتم فروجھن بكلم�ة هللا ، ( 

ون�ھ ، ف�إن فعل�ن ذل�ك فاض�ربوھن ض�رباً غی�ر ولكم علیھن أال ی�وطئن فرش�كم أح�داً تكرھ

                                      
، )  ٤١٢/  ١( ، ال���درر الحك���ام لمنالخس���رو )  ١٦٩،  ١٦٨/  ٥( المبس���وط للسرخس���ى : ینظ���ر ) ١(

؛ شرح میارة الفاس�ى )  ٤٧٨/  ٣( ؛ الشرح الكبیر للدردیر )  ٢٩٣/  ٤( البحر الرائق البن نجیم 
)  ٤٤٩/  ٥(، روضة الط�البین للن�ووى )  ٦/٣٢٠(، التھذیب للبغوى ) ١/٢٤٩(حفة الحكام على ت

، كشاف القناع للبھ�وتى )  ١٤١/  ٧( ، المبدع البن مفلح )  ٥٥٨/  ٣( ، مغنى المحتاج للشربینى 
 ٤٨٧: ص ( ، الجامع للشرائع للحل�ى )  ٢٤٣/  ٣( ، شرح منتھى اإلرادات للبھوتى )  ٥/٥٤٠( 
 ).  ١٩٥: ص ( المختصر النافع فى فقھ اإلمامیة ،، ) 

، الدر المختار )  ١٨/  ٤( ، بدائع الصنائع للكاسانى )  ٣٧٨/  ٤( العنایة وفتح القدیر على الھدایة ) ٢(
، ش��رح الخرش��ى عل��ى )  ٤٧٨/  ٣( ، الش��رح الكبی��ر لل��دردیر )  ٦٢٩،  ٦٢٨/  ٣( للحص��كفى 

، ) ٦/٣٢٠(، التھ��ذیب للبغ��وى ) ١/٥٦٩(ل لعب��د الس��میع ، ج��واھر اإلكلی��) ١٨٩،  ٥/١٨٨(خلی��ل 
، المغن��ى الب��ن قدام��ة )  ٣/٥٥٨(، مغن��ى المحت��اج للش��ربینى )  ٨/٢٢٧(ال��نجم الوھ��اج لل��دمیرى 

 ) . ٣/٢٤١(، الكافى البن قدامة ) ٩/٣٧٨(، اإلنصاف للمرداوى )  ٧/٣٧٧(
  :ى زوجھا وھذه الشروط ھى اشترط الفقھاء شروطاً معینة الستحقاق المرأة النفقة عل ) ٣(

  . أن یكون النكاح صحیحاً ، فال نفقة فى النكاح الفاسد  -١
  أن تكون المرأة كبیرة مطیقة للوطء ، وأن تمكنِّ زوجھا من االستمتاع بھا وال تمتنع إال   -٢    

 . لعذر شرعى من مرض ، ونحوه فإن امتنعت ال لعذر فال نفقة لھا وتعد ناشزاً         
تسلم نفسھا إل�ى زوجھ�ا ف�ى منزل�ھ مت�ى طلبھ�ا ، فل�و ل�م تس�لم نفس�ھا إلی�ھ وامتنع�ت م�ن  أن -٣

الذھاب إلیھ ، أو سلمت نفسھا فى بلد دون بلد فإنھا تعد ناشزاً ، وكذا لو سلمت نفسھا ولكن خرجت 
 . بدون إذنھ فال نفقة لھا 

 . من ھذه الصفحة ) ١(ھذه الشروط وتفصیالتھا فى المراجع السابقة فى ھامش رقم : ینظر 
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أال وحقھ��ن : ( ، وف��ى روای��ة  )١( )مب��رح ، ولھ��ن عل��یكم رزقھ��ن وكس��وتھن ب��المعروف 
  .  )٢( )علیكم أن تحسنوا إلیھن فى طعامھن وكسوتھن 

  
: ی�ا رس�ول هللا : ( وما روتھ عائشة ـ رضى هللا عنھا ـ أن ھندا بنت عتب�ة قال�ت  -٢

حیح ، ولیس یعطینى ما یكفینى وولدى ، إال ما أخذت منھ ، وھو ال إن أبا سفیان رجل ش
  .  )٣("خذى ما یكفیك وولدك بالمعروف : " یعلم ، فقال 

  
  : أما اإلجماع 

فق��د أجم��ع أھ��ل العل��م عل��ى وج��وب النفق��ة للزوج��ات عل��ى أزواجھ��ن إذا ك��انوا جمیع��ا 
  .  )٤(بالغین إال الناشز منھن

  
  : وأما المعقول 
ة محبوس�ة المن�افع عل�ى زوجھ�ا ، والنفق�ة إنم�ا تج�ب ج�زاء االحتب��اس ، ف�ألن الزوج�

ومن كان محبوساً لحق شخص كان�ت نفقت�ھ علی�ھ ؛ لع�دم تفرغ�ھ لحاج�ة نفس�ھ قیاس�اً عل�ى 
  .  )٥(وغیرھم. القاضى ، والوالى ، والعامل فى الصدقات 

                                      
/  ٤( كتاب الحج ، باب حج�ة النب�ى : أخرجھ مسلم فى صحیحھ بشرح القاضى عیاض :  صحیح) ١(

 .  من حدیث جابر )  ١٢١٨( رقم )  ٢٧٧
أخرجھ الترمذى فى سننھ بشرحھ تحفة األحوذى ، كتاب الرضاع ، باب م�ا ج�اء ف�ى ح�ق :  صحیح) ٢(

ھ�ذا ح�دیث حس�ن ص�حیح ، : ، وق�ال الترم�ذى )  ١١٦٣( م ، رق�)  ٢٦/  ٤( المرأة عل�ى زوجھ�ا 
، رق��م ) ١/٥٩٤(وأخرج��ھ اب��ن ماج��ة ف��ى س��ننھ ، كت��اب النك��اح ، ب��اب ح��ق الم��رأة عل��ى ال��زوج 

 . ، كالھما من حدیث عمرو بن األحوص ) ١٨٥١(
للمرأة أخرجھ البخارى فى صحیحھ مع الفتح ، كتاب النفقات ، باب إذا لم ینفق الرجل ف:  متفق علیھ) ٣(

، ومس��لم ف��ى )  ٥٣٦٤( رق��م )  ٤١٨/  ٩( أن تأخ��ذ بغی��ر علم��ھ م��ا یكفیھ��ا وول��دھا ب��المعروف 
)  ١٧١٤( رق�م )  ٥٦٤/  ٥( صحیحھ بشرح القاضى عیاض ، كتاب األقض�یة ، ب�اب قض�یة ھن�د 

 . واللفظ للبخارى 
، )  ١١٩/  ١(  ، اإلش�راف عل�ى م�ذاھب أھ�ل العل�م الب�ن المن�ذر) ٧٨:ص ( اإلجماع الب�ن المن�ذر) ٤(

 )  . ٣٧٦/  ٧( المغنى البن قدامة 
، المغن��ى الب��ن قدام��ة )  ١٦٩/  ٥( ، المبس��وط للسرخس��ى )  ١٦/  ٤( ب��دائع الص��نائع للكاس��انى ) ٥(

: ص( ، وینظ��ر األح��وال الشخص��یة ألب��ى زھ��رة ،)  ٥/٥٤٠( ، كش�اف القن��اع للبھ��وتى ) ٧/٣٧٦(
 ) .  ٢٠١/  ١( ى السباعى مصطف/ ، شرح قانون األحوال الشخصیة د )٢٣١
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  : أنواع النفقة 
الطع�ام ، والكس�وة  : وجھا تش�مل أن النفقة الواجبة للزوجة على ز )١(لقد ذكر الفقھاء

  . والمسكن ، وكل ما ال غنى عنھ للمرأة فى تدبیر شئون الحیاة 
ھى ما جرت بھ عادة كل بلد من الخبز ، والسمن ، والزی�ت ، واألرز : فنفقة الطعام 

  . ھو ما یكفى المرأة بالمعروف : ، واللبن ، واللحم ، ونحو ذلك ، والقدر الواجب منھ 

النفق��ة فیھ��ا ب��المعروف،  ة الس��ابقة ف��ى حك��م النفق��ة ـ حی��ث قی��د النب��ى وذل��ك لألدل��
إنما ھو قدر الكفایة دون غیره ؛ ألن ما نقص عن الكفایة یكون فیھ إضرار : والمعروف 

بالزوجة فال یعد معروفاً ، وكذلك ما زاد على الكفایة فإنھ یعد س�رفاً ، ول�یس بمع�روف ؛ 
وكذلك .  )٢(وعلى ذلك انعقد اإلجماع. وف ھو الكفایة لكون السرف ممقوتاً ، فكان المعر

  . الحال بالنسبة لكسوة الزوجة ومسكنھا 
واتفق��وا أن م��ن تلزم��ھ نفق��ة ، فق��د لزمت��ھ كس��وة المنَف��ق علی��ھ : " ق��ال اب��ن ح��زم 

فیجب لھا كسوتھا صیفاً وشتاًء م�ع تفص�یالت الفقھ�اء ل�ذلك ، وك�ذا مس�كن . )٣("وإسكانھ 
ن كامل المرافق ، وأن یكون سكناً مستقالً مناس�باً ، بحی�ث ال تتض�رر یلیق بھا بحیث یكو

  .  )٤(بوجود أحد معھا ، حتى ولو كان من أقرباء الزوج ، إال إذا رضیت بذلك
  

وجوب : ولیس أمر النفقة قاصراً على ھذه األمور الثالثة ، بل یرى كثیر من الفقھاء 
یقوم على شئون مثلھا ع�ادة ، وأج�رة طبی�ب ما تحتاج إلیھ المرأة من دواء ، وأجرة خادم 

 ، وآالت تنظیف ، وأدوات زینة ، وكل م�ا ھ�ى ف�ى حاج�ة إلی�ھ م�ن مث�ل ھ�ذا
وھ�ذه .  )٥(

النفقة ـ بأنواعھا السابق ذكرھا ـ تشمل النفقة حال قی�ام الزوجی�ة ، والنفق�ة ف�ى فت�رة الع�دة 

                                      
، العنایة وفتح القدیر عل�ى )  ٢٣/  ٤( ، بدائع الصنائع للكاسانى )  ١٦٩/  ٥( المبسوط للسرخسى ) ١(

، ج���واھر اإلكلی���ل لعب���د الس���میع ) ٤٨١، ٣/٤٨٠(، حاش���یة الدس���وقى ) ٣٧٩، ٣/٣٧٨(الھدای���ة 
ى المحت��اج للش��ربینى ، مغن��)  ١٨٩،  ١٨٨/  ٥( ؛ ش��رح الخرش��ى عل��ى خلی��ل )  ٥٧٠، ١/٥٦٩(
( وم��ا بع��دھا ، اإلقن��اع للش��ربینى )  ٣/٧٤(، ش��رح ج��الل ال��دین المحل��ى عل��ى المنھ��اج )  ٣/٥٦٦(
، )  ٥٤٢،  ٥٤١/  ٥(، كشاف القناع للبھوتى )  ٣٧٩/ ٧(، المغنى البن قدامة )  ٦٧٥،  ٢/٦٧٤

 ٩٦: ص ( نعم�ة ، ، دلی�ل القض�اء الجعف�رى لعب�د هللا)  ٢٤٣/  ٣( شرح منتھى اإلرادات للبھوتى 
 ) .  ٢٧٠( ، مادة )

وقد أجمع أھ�ل العل�م عل�ى : " ، وجاء فیھ )  ١٢١/ ١( اإلشراف على مذاھب أھل العلم البن المنذر) ٢(
 ) . ٢/٥٨(اإلقناع فى مسائل اإلجماع البن القطان : وینظر" أن للزوجة نفقتھا وكسوتھا بالمعروف 

 ). ٢/٥٧(اإلقناع فى مسائل اإلجماع البن القطان : ینظر، و)٨٠: ص( مراتب اإلجماع البن حزم) ٣(
، )٤/٢٣(، ب��دائع الص��نائع للكاس��انى ) ٣٧٩،  ٣٧٨/ ٣(العنای��ة وف��تح الق��دیر عل��ى الھدای��ة : ینظ��ر) ٤(

، مغن�ى )  ٥٧٠/  ١( ، جواھر اإلكلیل لصالح عب�د الس�میع )  ٤٨٢،  ٤٨١/  ٣( حاشیة الدسوقى 
وما بعدھا ، )  ٧٤/  ٣( شرح جالل الدین المحلى على المنھاج  ،)  ٥٦٦/  ٣( المحتاج للشربینى 
 ) .  ٥٤٢،  ٥٤١/  ٥( ، كشاف القناع للبھوتى )  ٣٧٩/  ٧( المغنى البن قدامة 

 . ینظر تفصیل ذلك فى المراجع السابقة ) ٥(
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آثار الزواج ، فتجب فیھا من طالق أو فراق ؛ ألن العدة ثابتة لحق الزوج ، وھى أثر من 
  .  )١(النفقة على الزوج ، كما تجب حال قیام الزوجیة

وإذا كانت النفق�ة واجب�ة عل�ى ال�زوج ك�ان م�ن الواج�ب علی�ھ أن یھی�ئ لھ�ا مس�كنھا ، 
نھا من ذلك ؛ أو أن یدفع لھا نقوداً مقابل ذلك ؛ لتقوم  وطعامھا ، ولباسھا ، وحاجاتھا وُیَمكِّ

، إال أن الزوج ال یلزم بالدفع بدالً م�ن التمك�ین إال إذا ثب�ت تقص�یره  ھى بتھیئة ما یلزمھا
، وھذا إذا حدث ن�زاع ب�ین ال�زوجین بش�أن النفق�ة بحی�ث یختلف�ان ف�ى اإلنف�اق  )٢(فى ذلك
  . وعدمھ 

  

طاب ا  

   رف اداق 

 طو ، داؤو ، واداره ، وأو ،ود ، و ،.  

  
�ُدقة ـ بف�تح : اللغة  الصداق فى بف�تح الص�اد وكس�رھا ـ ھ�و مھ�ر الم�رأة ـ ویق�ال الصَّ

ْدَقة ، بسكون الدال فیھا مع ضم الصاد وفتحھا  الصاد وضم الدال ، وبضمھما معاً ، والصُّ
أى جعل لھ�ا ص�داقاً أو س�مى لھ�ا ص�داقاً ، ویجم�ع : أصدق المرأة حین تزوجھا : ، یقال 

  .  )٣( على أْصِدَقھ ، وعلى ُصُدق
  

والص��داق ل��ھ أس��ماء كثی��رة ، فیس��مى الص��داق ، والمھ��ر ، والنحل��ة ، والفریض��ة ، 
، وقد نطق الكتاب العزیز بست منھا ) ٤(واألجر ، والعالئق ، والعقر ، والطول ، والنكاح

الصداق ، والنحلة ، والفریضة ، واألجر ، والطول ، والنكاح  ، ووردت الس�نة : ، وھى 
  .  )٥( والعلیقة ، والحباءبالمھر ، والعقر ، 

  

                                      
مص��طفى / ، ش��رح ق��انون األح��وال الشخص��یة د ) ٢٣٩: ص ( األح��وال الشخص��یة ألب��ى زھ��رة ،) ١(

 ) .  ٢٠٢/  ١( اعى السب
 . المرجعان السابقان ) ٢(
، )  ١٧٥: ص (، مخت��ار الص��حاح لل��رازى )  ١٩٧/  ١٠( لس��ان الع��رب الب��ن منظ��ور : ینظ��ر ) ٣(

 ) . صدق ( ، مادة ) ٢٠٢،  ٢٠١: ص (المصباح المنیر للفیومى 
؛ ) ٢٤٩/  ٣( ج��یم ؛ البح��ر الرائ��ق الب��ن ن) ٣١٦/ ٣(العنای��ة للب��ابرتى عل��ى الھدای��ة للمرغین��انى ) ٤(

؛ أس�ھل الم�دارك )  ٤٢٩/  ١( ؛ جواھر اإلكلیل لآلب�ى األزھ�رى )  ١١٠/  ٣( حاشیة ابن عابدین 
، )  ٢٩٥/ ٧(، ال�نجم الوھ�اج لل�دمیرى ) ٣/٢٩١(، مغن�ى المحت�اج للش�ربینى ) ١/٣٩٠(للكش�ناوى 

 ) .  ١٤٢/  ٥( بھوتى ، كشاف القناع لل) ١٩٠/  ٦( المبدع البن مفلح )  ٣٧٦/  ٣( حاشیة قلیوبى 
)   ٧/٢٩٥(، ال��نجم الوھ��اج لل��دمیرى ) ٩/٣٦٥(، البی��ان للعمران��ى ) ٩/٣٩٣(الح��اوى للم��اوردى ) ٥(

 ) .  ٩٧/  ٣( ، البحر الزخار للمرتضى )  ٤٨٠/  ٦( المغنى البن قدامة 
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اس�م للم�ال ال�ذى یج�ب ف�ى عق�د النك�اح : " فقد عرفھ الحنفی�ة بأن�ھ : وأما فى الشرع 
  .  )١("على الزوج فى مقابلة منافع الُبْضع ، إما بالتسمیة أو العقد 

  .  )٢("ما تستحقھ المرأة بعقد النكاح أو الوطء : " وقیل ھو
  .  )٣("ا یعطى للزوجة فى مقابل االستمتاع بھا م: " وعرفھ فقھاء المالكیة بأنھ 

م��ا وج��ب بنك��اح أو وطء ، أو تفوی��ت بض��ع قھ��راً : " وعرف��ھ فقھ��اء الش��افعیة بأن��ھ 
  .  )٤("كرضاع ، ورجوع شھود 

العوض المسمى فى عقد النكاح ، والمسمى بع�ده لم�ن : " وعرفھ فقھاء الحنابلة بأنھ 
  .  )٥("لم ُیَسمَّ لھا فیھ 

ھذه التعریفات نجد أنھا متقاربة المعنى ، وھى تدل فى مجموعھ�ا عل�ى  وبالنظر فى
أن المھر عبارة عن ما تستحقھ المرأة على زوجھا من مال أو ما یقوم مقامھ وذلك بالعق�د 

  . علیھا أو الدخول الحقیقى 
  :  )٦(المھر یجب للمرأة على الرجل بأحد أمرین: حكم المھر ودلیلھ 

ویتأك�د بال�دخول أو الم�وت ، وك�ذا الخل�وة عن��د مج�رد العق�د الص�حیح ،   -١
  . بعض الفقھاء ـ وسیأتى بیانھ 

 الدخول الحقیقى كما فى الوطء بشبھھ ، والنكاح الفاسد ،   -٢

 . وقد دل على ذلك الكتاب ، والسنة ، واإلجماع 
  : أما الكتاب فآیات كثیرة منھا 

 هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي  ُّ   : قولھ تعالى   -١

  . ٤اآلیة  )٧( َّ حت جت

                                      
 ) .  ٣١٦/  ٣( العنایة للبابرتى ) ١(
 ) .  ١١٠/  ٣( حاشیة ابن عابدین ) ٢(
 ) .  ٤٢٨/  ٢( ، الشرح الصغیر للدردیر )  ١٣٠/  ٣( الكبیر للدردیر  الشرح) ٣(
 ) .  ٢٧٦/  ٣( ، حاشیة قلیوبى )  ٢٩١/  ٣( مغنى المحتاج للشربینى ) ٤(
، كش��اف )  ١٩٠/  ٦( المب��دع الب��ن مفل��ح : ، وینظ��ر )  ٦٢/  ٣( ش��رح منتھ��ى اإلرادات للبھ��وتى ) ٥(

 ) .  ١٤٢/  ٥( القناع للبھوتى 
، روض�ة ) ١٧٥: ص (، القوانین الفقھیة الب�ن ج�زى)  ٢٨٨،  ٢٨٧/  ٢( بدائع الصنائع للكاسانى ) ٦(

الفق��ھ اإلس��المى : ، وینظ��ر )  ١٥٦/  ٥( ، كش��اف القن��اع للبھ��وتى )  ٥٨٧/  ٥( الط��البین للن��ووى 
 ) .  ٦٧٥٩/  ٩( وھبة الزحیلى / وأدلتھ د 

 ) ٤:( من اآلیة : سورة النساء ) ٧(
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  .  )١("ھذه اآلیة دلیل على وجوب الصداق للمرأة : "  ~قال القرطبى 
ع�ن طی�ب نف�س م�ن األزواج م�ن : أى عطی�ة م�ن هللا مبت�دأة ، وقی�ل : ومعنى نحل�ة 

  .  )٢(غیر تنازع

 من خنحن جن يم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :  قولھ تعالى -٢ 

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن

 زت رت  يب ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

 ٢٤ اآلیة )٣( َّ

، وإنما عب�ر عن�ھ ب�األجر ؛  )٤(المراد بھا المھور كما قال المفسرون :واألجور ھنا 
  .  )٥(ألنھ فى مقابلة منفعة

  : ومن السنة أخبار كثیرة منھا 

  .  )٦()التمس ولو خاتماً من حدید : ( لمرید التزوج  قولھ  -١

  .  )٧(یخل زواجاً من مھر أنھ لم وقد ثبت عنھ -٢

  : وأما اإلجماع 
  .  )٨(فلقد أجمع المسلمون على مشروعیة الصداق فى النكاح

                                      
 ) .  ٢٦/  ٣( ألحكام القرآن للقرطبى  الجامع) ١(
: ، وینظ��ر )  ٢٦/  ٣( ، الج��امع ألحك��ام الق��رآن للقرطب��ى ) ٤١٣/ ١(أحك��ام الق��رآن الب��ن العرب��ى ) ٢(

، مغن�ى المحت�اج للش�ربینى )  ٢٩٥/  ٧( ، النجم الوھاج لل�دمیرى )  ٣٩٠/  ٩( الحاوى للماوردى 
 ) . ١٩٠/  ٦( ، المبدع البن مفلح  ) ٤٨٠/  ٦( ، المغنى البن قدامة )  ٢٩١/  ٣(

 ).  ٢٤ : (من اآلیة: سورة النساء ) ٣(
 ) .  ١١٨/  ٣( الجامع ألحكام القرآن للقرطبى ) ٤(
 ) .  ٣٩١/  ٩( الحاوى الكبیر للماوردى ) ٥(
أخرجھ البخارى فى صحیحھ مع الفتح ، كت�اب النك�اح ، ب�اب الس�لطان :  جزء من حدیث متفق علیھ) ٦(

، ومسلم ف�ى ) ١١٣٥(، رقم )  ٩٧/  ٩" ( زوجتكھا بما معك من القرآن : " ل الرسول ولى لقو
صحیحھ بشرح القاضى عیاض ، كتاب النكاح ، باب الص�داق وج�واز كون�ھ تعل�یم ق�رآن وخ�اتم م�ن 

 ) .  ١٤٢٥( رقم )  ٥٧٨/  ٤( حدید وغیر ذلك 
( ، مغن�ى المحت�اج للش�ربینى )  ٢٩٦/  ٧ (، النجم الوھ�اج لل�دمیرى )  ٣٦٨/  ٩( البیان للعمرانى ) ٧(

 )  ١٤٢/  ٥( ، كشاف القناع للبھوتى )  ٢٩١/  ٣
، المغن��ى الب��ن )  ١١٠/  ١( ، اإلفص��اح الب��ن ھبی��رة )  ٢٦/  ٣( الج��امع ألحك��ام الق��رآن للقرطب��ى ) ٨(

 ).  ٩٧/  ٣( ، البحر الزخار للمرتضى )  ٤٨٠/  ٦( قدامة 



  
  رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

       

- ٢٧١٩ - 

 

  : ما یصح تسمیتھ مھراً وشروطھ 
أن ك�ل م�ا ج�از  )١(األصل عند جمھور الفقھاء من المالكی�ة ، والش�افعیة ، والحنابل�ة

  المھر :  )٢( فاً للحنفیة حیث قالواأن یكون ثمناً أو مثمناً أو أجرة ، جاز جعلھ صداقاً ـ خال
  المھر 

  
ما یكون ماالً متقوماً عند الناس ، فإذا سمیا ما ھو مال ص�حت التس�میة وإال ف�ال ، وعلی�ھ 

  :  )٣(فقد اشترط الفقھاء شروطاً للمھر بیانھا كالتالى
أن یكون مما یجوز تملكھ وبیعھ من العین ـ الذھب ، والعروض  ونحوھما ـ  -١

وخنزی��ر وغیرھم��ا مم��ا ال یتمل��ك ؛ لحرمت��ھ أو لع��دم ف��ال یج��وز ، بخم��ر 
  . االنتفاع بھ 

أن یكون معلوماً ؛ ألن الصداق على عوض فى حق معاوضة ، فأشبھ الثمن  -٢
 . فال یجوز بمجھول 

 . أن یسلم من الغرر  -٣

 . أن یكون مقدوراً على تسلیمھ  -٤

 ُّ : ، لقولھ تعالى  )٤( ال خالف بین الفقھاء فى أنھ ال حد ألكثر الصداق :مقدار المھر

 منخن حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل

                                      
، المھ��ذب للش��یرازى )  ٣٩٠/  ١( ، أس��ھل الم��دارك )  ٨٤: ص ( ، التلق��ین للقاض��ى عب��د الوھ��اب) ١(

، كش�اف القن�اع )  ٤٨١/ ٦( ، المغن�ى الب�ن قدام�ة ) ٢٩٢/ ٣(، مغنى المحتاج للشربینى )  ٢/٧٢(
 ) .  ١٤٣/  ٥( للبھوتى 

 ) .  ٢٠٢/  ٢( تحفة الفقھاء للسمرقندى ) ٢(
، الش��رح الكبی��ر لل��دردیر )  ٢٨٧ – ٢٧٧/  ٢( یراج��ع ھ��ذه الش��روط ف��ى ب��دائع الص��نائع للكاس��انى ) ٣(

) ١٧٤،١٧٥: ص (،الق��وانین الفقھی��ة الب��ن ج��زى)٤/٢٩٧(،ش��رح الخرش��ى عل��ى خلی��ل ) ٣/١٣٠(
، ال�نجم الوھ�اج لل�دمیرى )  ٢٩٢/  ٣( ، مغن�ى المحت�اج للش�ربینى )  ٧٢/  ٢( المھذب للش�یرازى 

، ش��رح منتھ��ى )  ١٤٧/  ٥( بھ��وتى ، كش��اف القن��اع لل)  ٦/٤٨٦(، المغن��ى الب��ن قدام��ة ) ٧/٢٩٧(
 ) . ٦٥/  ٣( اإلرادات 

، المعون�ة )  ٤٣/  ١( ، بدایة المجتھ�د الب�ن رش�د ) ١٧٥: ص (القوانین الفقھیة البن جزى : ینظر ) ٤(
، اإلشراف عل�ى " ال حد ألكثر الصداق إجماعاً : " ، وجاء فیھ )  ٤٩٨/  ١( للقاضى عبد الوھاب 

فأم�ا أكث�ره : " ، وج�اء فی�ھ )  ٣٩٦/  ٩( ، الحاوى الكبیر للماوردى )  ٣٦/  ١( مذاھب أھل العلم 
/ ٦(، المغن�ى الب�ن قدام�ة )  ٦/١٩٢(، المب�دع الب�ن مفل�ح " فال خالف بین الفقھاء فى أنھ ال حد لھ 

؛ " وأما أكثر الصداق فال توقیت فیھ بإجماع أھل العلم ، قال�ھ اب�ن عب�د الب�ر : " ، وجاء فیھ )  ٤٨١
وال خالف بین المسلمین فى أنھ : " ، وجاء فیھ )  ٢٤/  ٢( اع فى مسائل اإلجماع البن القطان اإلقن

 " . ال حد ألكثر الصداق 
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أنھ : ، وفى القنطار أقاویل كثیرة منھا  )١(٢٠ اآلیة  َّ ىه مه جه ين  ىن

  .  )٢(المال الكثیر
أنھ ال حد ألقل�ھ ؛ ب�ل ك�ل م�ا : أما أقلھ ، فقد اختلف فیھ الفقھاء على قولین ، أحدھما 

أو مس�تأجراً ، ج�از أن یك�ون ص�داقاً ، ق�ل أو جاز أن یكون ثمن�اً ، أو مبیع�اً ، أو أج�رة ، 
كثر ، روى ھذا عن عمر بن الخطاب وعبد هللا بن عباس ـ رضى هللا عنھما ـ وھو ق�ول 
الحسن البصرى ، وسعید بن المسیب ، وعطاء بن أبى رباح ، وعمرو ب�ن دین�ار ، واب�ن 

ة ، وأب��ي أب��ى لیل��ى ، والث��ورى ، واألوزاع��ى ، واللی��ث ب��ن س��عد ، وإس��حاق ب��ن راھوی��
  .  )٤( ، وھو مذھب اإلمام الشافعى ، وأحمد بن حنبل )٣(ثور

أنھ مقدر األقل ، وإلى ھذا ذھب سعید بن جبی�ر ، وإب�راھیم النخع�ى ، واب�ن : الثانى 
إال أن أص�حاب ھ�ذا الق�ول اختلف�وا  )٦(، وھو مذھب اإلمام أبى حنیفة ، ومالك )٥(شبرمة

، أو دین�ار  )٧(إل�ى أن أقل�ھ عش�رة دراھ�م فض�ة: ة فى ھذا القدر ، فذھب اإلم�ام أب�و حنیف�
إلى أن أقلھ ربع دینار من الذھب ، أو ثالث�ة دراھ�م : وذھب اإلمام مالك  )٨(ذھب خالص

  . من الفضة أو ما یساوى أحدھما 
  . أقلھ أربعون درھماً : وقال النخعى 

  .سة دراھم أقلھ خم: أقلھ خمسون درھماً ، وقال ابن شبرمة : وقال سعید بن المسیب

                                      
 ) .  ٢٠: ( من اآلیة : سورة النساء ) ١(
 ) .  ٣٩٧/  ٩( الحاوى للماوردى : ینظر ) ٢(
، وینظ�ر بدای�ة المجتھ�د )  ٤٨١ / ٦( ، المغنى الب�ن قدام�ة )  ٣٩٧/  ٩( الحاوى الكبیر للماوردى ) ٣(

 ) .  ٣٦٩/  ٩( ، البیان للعمرانى )  ٤٣/  ١( البن رشد 
، حلی�ة العلم�اء )  ٢٤٩: ص ( ، الك�افى الب�ن عب�د الب�ر)  ٤٣/  ١( بدایة المجتھد البن رشد : ینظر) ٤(

، )  ٣/٢٩٢(، مغن��ى المحت��اج للش��ربینى ) ٩/٣٩٧(، الح��اوى الكبی��ر للم��اوردى ) ٢/٨٨١(للقف��ال 
 .) ٣/٦٣(، شرح منتھى اإلرادات ) ٥/١٤٣(، كشاف القناع للبھوتى ) ٦/٤٨١(المغنى البن قدامة 

) ٩/٣٩٧(، الح��اوى الكبی��ر للم��اوردى ) ٢/٨٨١(حلی��ة العلم��اء ف��ى معرف��ة م��ذاھب الفقھ��اء للقف��ال ) ٥(
) ٣/٩٩(، البحر الزخ�ار الج�امع لم�ذاھب علم�اء األمص�ار للمرتض�ى ) ٦/٤٨١(المغنى البن قدامة 

 ) .  ٣٧٠،  ٣٦٩/  ٩( البیان للعمرانى 
/  ٢(، تحفة الفقھاء للسمرقندى )  ١٨١/  ٢( ، الھدایة للمرغینانى )  ٧٦/  ٥( المبسوط للسرخسى ) ٦(

، ) ١٧٥:ص (، الق���وانین الفقھی���ة الب���ن ج���زى )  ٣٩٠/  ١( ، أس���ھل الم���دارك للكش���ناوى )  ٢٠٠
 ) .  ٤٩٨/  ١( الوھاب  المعونة على مذھب عالم المدینة للقاضى عبد

) ١١٧: المص�باح المنی�ر للفی�ومى ص(اسم لم�ا ض�رب م�ن الفض�ة عل�ى ش�كل مخص�وص : الدرھم) ٧(
المكایی�ل (ج�رام   ٣.١٢٥جرام فضة عند الجمھور ، وعند الحنفی�ة یس�اوى    ٢.٩٧٥وھو یساوى  

بع�ة األول�ى س�نة ، الط ٢٣: عل�ى جمع�ة محم�د ، ص / والموازین الشرعیة لفضیلة أستاذنا الدكتور 
 ) . م ، طبعة نور اإلیمان ، القاھرة  ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩

المرجعین (جرام  ٤.٢٥اسم للقطعة من الذھب المضروبة المقدرة بالمثقال وھو ما یساوى : الدینار ) ٨(
 ) . السابقین 
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ال�تمس ول�و خاتم�اً م�ن (  ھو األولى لقول�ھ : وما ذھب إلیھ أصحاب القول األول 
  ). حدید 

ما أصدقتھا ؟ قال ن�واة م�ن ذھ�ب ، : ( لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج  ولقولھ 
  .  )٢(، والنواة اسم لخمسة دراھم )١(.. )بارك هللا لك : فقال 

  : أنواع المھر وحاالت وجوب كل نوع 
  .  )٣(مھر مسمى ، ومھر مثل: المھر الواجب نوعان 

فھو العوض المسمى ف�ى عق�د النك�اح ،أو المس�مى بع�ده لم�ن ل�م : أما المھر المسمى 
ُیَسمَّ لھا فى العق�د بالتراض�ى ، ویج�ب المس�مى إذا كان�ت التس�میة ص�حیحة ، وك�ان العق�د 

ض�ى ، وك�ذا یج�ب المس�مى ف�ى صحیحاً أیضاً سواء تمت التسمیة فى العق�د أم بع�ده بالترا
  . النكاح الفاسد عند فقھاء المالكیة ، والحنابلة ـ خالفاً للحنفیة ، والشافعیة 

فھ�و الق�در ال�ذى یرغ�ب ب�ھ ف�ى أمث�ال الزوج�ة ، ویج�ب ف�ى حال�ة : وأما مھر المثل 
التفویض وھو إبرام العقد بدون تعرض لتسمیة المھر ، وكذا یجب مھر المثل عند االتفاق 

عدم المھر ، وكذا إن كانت التسمیة فاس�دة ب�أن ل�م یتحق�ق فیھ�ا ش�روط ص�حة المھ�ر على 
  . السابق ذكرھا 

ھ�و معتب�ر : ، فقال اإلمام أب�و حنیف�ة  )٤(وقد اختلف الفقھاء فیما یعتبر بھ مھر المثل
بقراباتھا من العص�بات خاص�ة ، ف�ال م�دخل ف�ى ذل�ك ألمھ�ا وال لخالتھ�ا إال أن یك�ون م�ن 

ھو معتبر بأحوال الم�رأة ف�ى جمالھ�ا وش�رفھا ومالھ�ا دون : قال اإلمام مالك عشیرتھا ، و
: أنسابھا إال أن تكون من قبیلة ال یزدن فى ُصُدقاتھن وال ینقصن ، وقال اإلم�ام الش�افعى 

ھو معتبر بعصباتھا فیراعى أقرب م�ن تنس�ب إلی�ھ ، ف�أقربھن أخ�ت ألب�وین ث�م ألب ، ث�م 

                                      
عاء أخرجھ البخارى فى صحیحھ مع الفتح ، كتاب الدعوات ، ب�اب ال�د: جزء من حدیث متفق علیھ  )١(

، ومسلم فى صحیحھ مع إكمال المعلم ، كتاب النكاح  باب )  ٦٣٨٦( رقم )  ١٩٤/  ١١( للمتزوج 
 ) .  ١٤٢٧( رقم )  ٥٨٥/  ٤.. ( الصداق وجواز كونھ تعلیم قرآن 

 ) .  ٩٧/  ٧( ، النجم الوھاج للدمیرى )نوي (مادة )  ٣٧٥:ص (المصباح المنیر ، ) ٢(
وم�ا بع�دھا ، ) ٢/٢٠٧(وج�وب ك�ل ن�وع ف�ى تحف�ة الفقھ�اء للس�مرقندى  ینظر ھ�ذه األن�واع وح�االت) ٣(

، ال�در المخت�ار وحاش�یة اب�ن عاب�دین )  ٢٨٧،  ٢٨٠،  ٢٧٧،  ٢٧٤/  ٢( بدائع الصنائع للكاسانى 
، شرح الخرشى على )  ٣٩٨،  ٣٩٢،  ٣٩١/  ١( ، أسھل المدارك للكشناوى )  ١٥١،  ١٥٠/ ٣(

، البی��ان للعمران��ى )  ٧٨،  ٧٧/  ٢( ھا ، المھ��ذب للش��یرازى وم��ا بع��د)  ٣٣٧،  ٣١٨/  ٤( خلی��ل 
، ال���روض المرب���ع )  ٦٠٨،  ٦٠٢،  ٥٧٥/  ٥( ، روض���ة الط���البین للن���ووى )  ٣٩٢،  ٩/٣٦٧(

/  ٥( ، كش�اف القن��اع )  ٢/٣١(، المح�رر ف�ى الفق��ھ الحنبل�ى )٤٥٩، ٤٥٨،  ٤٥٥: ص(للبھ�وتى ، 
١٧٣،  ١٥٠،  ١٤٧  . ( 

، شرح الخرشى عل�ى )  ٣٥٧،  ١/٣٥٦(، مجمع األنھر لدامادأفندى ) ٢/١٨٨(نى الھدایة للمرغینا) ٤(
ص (، الق��وانین الفقھی��ة الب��ن ج��زى)  ٣٩٢/  ١( ، أس��ھل الم��دارك للكش��ناوى )  ٣٤٤/  ٤( خلی��ل 

، ال�نجم الوھ�اج )  ٦٠٩/  ٥( ، روض�ة الط�البین للن�ووى )  ٧٨/  ٢( ، المھذب للشیرازى ) ١٧٧:
، كشاف ) ٦/٥١١(، المغنى البن قدامة )  ٦٣/  ٣( ، الكافى البن قدامة ) ٣٣٥، ٧/٣٣٤(للدمیرى 

 ) .  ٣٧/ ٢(، المحرر فى الفقھ الحنبلى ) ١٧٨،  ٥/١٧٧(القناع للبھوتى 
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وقال اإلمام أحمد . ن فقد نساء العصبات ، فأرحام ، وھكذا بنات أخ ، ثم عمات كذلك ، فإ
ھو معتبر بقراباتھا النساء من العصبات وغیرھن من ذوى األرحام ، والكل متفق عل�ى : 

  .اعتبار السن ، والعقل ، والیسار ، والبكارة ، وغیرھا من مثل ھذه األمور 
  

ج�رد العق�د الص�حیح ، األصل أن المرأة تستحق الصداق بم : مؤكدات وجوب المھر
، ولكن ھذا االستحقاق ق�د یك�ون عرض�ة للس�قوط ك�ال أو بعض�اً م�ا  )١(أى یصیر حقاً لھا

دام لم یوجد ما یؤكد ھذا المھر ویقرره ، وقد ذك�ر الفقھ�اء أن المھ�ر یتأك�د وجوب�ھ بواح�د 
  :  )٢(من أمور ثالثة اتفق الفقھاء على اثنین منھا وھما

  . فى نكاح صحیح أو شبھة الدخول الحقیقى سواء كان  -١

 . موت أحد الزوجین ولو لم یتم الدخول  -٢

  : ـ على قولین  )٤(الصحیحة )٣(واختلفوا فى الثالث ـ وھو الخلوة
أن المھر یتقرر بمجرد الخل�وة ك�الوطء تمام�اً، روى ھ�ذا ع�ن الخلف�اء  :القول األول 

  ت ، وھو قول الزھرى، الراشدین ـ رضى هللا عنھم ـ وعبد هللا بن عمر ، وزید بن ثاب

                                      
، ) ٢/٢٠٦(تحف�ة الفقھ�اء للس�مرقندى : ، ینظ�ر ~وذلك عند جمھور الفقھاء خالفاً لإلم�ام مال�ك ) ١(

( ، شرح الخرشى على خلی�ل ) ١٧٥:ص (، القوانین الفقھیة )  ٢٧٥/  ٢( بدائع الصنائع للكاسانى 
( ، الكافى البن قدامة )  ٣٩٢/  ٩( ، البیان للعمرانى )  ٧٣/  ٢( ، المھذب للشیرازى )  ٣٤٩/  ٤
، )  ٣/٧١(، ش��رح منتھ��ى اإلرادات للبھ��وتى )٤٥٧: ص ( ، ال��روض المرب��ع للبھ��وتى)  ٧٢/  ٣

 ) .  ١٥٦/  ٥( ، كشاف القناع )  ٤٩٤/  ٦( المغنى البن قدامة 
، الشرح الكبیر للدردیر )  ٢٩١/  ٢( ، بدائع الصنائع للكاسانى ) ٢/٢٠٧(تحفة الفقھاء للسمرقندى ) ٢(

، البی���ان )  ٧٤/  ٢( ؛ المھ���ذب للش���یرازى ) ٤/٣١١( ، ش���رح الخرش���ى عل���ى خلی���ل ) ٣/١٤١( 
/  ٣(، الك�افى الب�ن قدام�ة )  ٥٨٧/  ٥( ، روضة الطالبین للنووى )  ٤٠١،  ٤٠٠/  ٩( للعمرانى 

 ).  ٣٥/  ٢( ، المحرر )  ١٦٧/  ٥( ، كشاف القناع )  ٦٥
انف�رد ، وھ�ى اس�م للمك�ان ال�ذى یختل�ى فی�ھ اإلنس�ان : أى . مأخوذة من خال یخلو : الخلوة فى اللغة ) ٣(

، ) ١١١: ص(، المصباح المنیر )  ٢٣٨،  ٢٣٧/  ١٤لسان العرب ( بنفسھ ولم یكن فیھ أحد غیره 
  ) . ١٧٨:ص(، معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجى ) ٢١٠:ص (المعجم الوجیز ،

ھى انفراد الرجل ب�المرأة ف�ى مك�ان یبع�د أن یطل�ع علیھم�ا فی�ھ أح�د ـ س�واء كان�ت ھ�ذه : واصطالحاً     
الش��ریعة  الخل��وة ، واآلث��ار المترتب��ة علیھ��ا ف��ى( الم��رأة معق��ود علیھ��ا أم ال ، قریب��ة كان��ت أو أجنبی��ة 

م طبعة ٢٠٠٢ –ھـ ١٤٢٣، الطبعة ألولى ٢٧:ناصر النشوى ص/دراسة فقھیة مقارنة د. اإلسالمیة
 ) .  خاصة بكلیة الشریعة والقانون بطنطا 

الت�ى انتف�ت فیھ�ا الموان�ع م�ن ال�وطء ـ : الخلوة الصحیحة التى یتقرر بھا المھر عند القائلین بھا ھ�ى  )٤(
ـ ك�أن كان�ت الم�رأة حاض�اً أو نفس�اء ، أو ك�ان أح�دھما ص�ائماً ، أو  سواء كانت ھذه الموانع شرعیة

محرماً بحج ـ أو كان المانع حسیاً ـ كالمرض الذى یمنع ال�وطء ، أو وج�ود ثال�ث معھم�ا ف�ى المك�ان 
، روض�ة  ١/٣٤٩، مجم�ع األنھ�ر لدامادأفن�دى  ٣٠٧/  ٢تحفة الفقھ�اء للس�مرقندى (الذى اختلیا فیھ 

،  ٥١٤/  ٦، المغن��ى الب��ن قدام��ة   ٣١٣/  ٧، ال��نجم الوھ��اج لل��دمیرى  ٥٨٨ /٥الط��البین للن��ووى 
 ) . ٢/٣٥، المحرر فى الفقھ الحنبلى   ٣/٦٥الكافى البن قدامة
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، وھ�و ق�ول جمھ�ور الفقھ�اء أب�ى حنیف�ة ، ومال�ك بش�رط  )١(واألوزاعى ، والث�ورى
  .   )٢(طول المدة للخلوة عنده ، وبھ قال الشافعى فى القدیم ، وھو مذھب أحمد بن حنبل

  
أن المھر ال یتقرر بالخلوة ، روى ھذا عن عبد هللا بن عباس ، وعب�د  :القول الثانى 

بن مسعود ـ رضى هللا عنھم ـ وھو قول شریح ، والشعبى، وابن سیرین، وطاووس ، هللا 
  . )٤(وھو مذھب اإلمام الشافعى فى الجدید  ) ٣(وبھ قال أبو ثور 

وقد استدل كال الفریقین بأدلة كثیرة ال مجال لبسطھا ھنا ، ولكن المختار أن الخلوة 
 )٥(علیھم أجمعین ـ كما یقول ابن قدامة تقرر المھر ؛ ألنھ إجماع الصحابة ـ رضوان هللا

  .  )٦(" أن من أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب المھر: " ، وبھ قضى الخلفاء الراشدون 
 .  
  

  :)٧(یسقط المھر بأسباب منھا على سبیل اإلجمال :مسقطات المھر كلھ أو نصفھ 
   
مرأة أو من قبل الفرقة بغیر طالق قبل الدخول وقبل الخلوة ، سواء كانت من قبل ال  -١

الزوج عند الحنفیة ، والمالكیة ، وفصل الشافعیة ، والحنابلة ، فلو كانت الفرقة 
  .من جھتھا سقط كلھ ، ولو كانت من جھتھ ھو تشطر الصداق 

                                      
، البح�ر الزخ�ار )  ٥١٣،  ٥١٢/  ٦( ، المغن�ى الب�ن قدام�ة )  ٤٠٢/  ٩( البیان للعمران�ى : ینظر ) ١(

 ) .  ١٠٣/ ٣( للمرتضى 
، مجم��ع )  ٢٩١/  ٢( ، ب��دائع الص��نائع للكاس��انى )  ٢٠٧/  ٢( لفقھ��اء للس��مرقندى تحف��ة ا: ینظ��ر  )٢(

، المھ�ذب )  ٣١٢/ ٤( ، ش�رح الخرش�ى )  ٣/١٤٢( ، الش�رح الكبی�ر لل�دردیر )  ١/٣٥٠( األنھر 
ال�نجم ) ٥/٥٨٧(، روضة الط�البین للن�ووى )  ٤٠٢/  ٩( ، البیان للعمرانى )  ٧٤/  ٢( للشیرازى 

 ٣( ، الك�افى الب�ن قدام�ة )  ٥١٣،  ٥١٢/  ٦( ، المغنى البن قدامة )  ٣١٢/  ٧( ى الوھاج للدمیر
 ) . ٣٥/  ٢( ، المحرر فى الفقھ الحنبلى )  ٦٥/ 

 )  ١٠٣/ ٣(؛ البحر الزخار للمرتضى ) ٦/٥١٣(،المغنى البن قدامة )٩/٤٠١(البیان للعمرانى ) ٣(
/  ٩(، البیان للعمرانى )  ٧٤/  ٢( ذب للشیرازى المھ: وروى نحو ھذا عن أحمد بن حنبل ، ینظر ) ٤(

، المح�رر ف�ى )  ٥١٣/  ٦( ، المغن�ى الب�ن قدام�ة )  ٥٨٧/  ٥( ، روضة الطالبین للنووى )  ٤٠٢
 ) .  ٣٥/  ٢( الفقھ الحنبلى 

 ) .  ٥١٣/  ٦( المغنى البن قدامة ) ٥(
م�ن أغل�ق باب�اً وأرخ�ى : اب من ق�ال روى ذلك اإلمام البیھقى فى السنن الكبرى ، كتاب الصداق ، ب) ٦(

، وعب�د ال�رزاق ف�ى مص�نفھ ، كت�اب النك�اح ، ب�اب وج��وب )  ٤١٦/  ٧( س�تراً فق�د وج�ب الص�داق 
من ق�ال : وابن أبى شیبة فى مصنفھ ، كتاب النكاح ، باب )   ١٠٨٦٣( رقم )  ٢٨٥/  ٦( الصداق 

 ) . ٥(قم ر) ٣٥١/   ٣( إذا اغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق : 
، )١٧٦،  ١٧٥:ص(وم��ا بع��دھا، الق��وانین الفقھی��ة الب��ن ج��زى) ٢/٢٩٥(ب��دائع الص��نائع للكاس��انى ) ٧(

 )  ٦/٥١٧(وما بعدھا ، المغنى البن قدامة ) ٦٣١،  ٦١١،  ٥/٦١٠(روضة الطالبین للنووى 
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اإلبراء عن كل المھر قبل الدخول أو بعده ، یسقط المھر كلھ عند الحنفیة والشافعیة   -٢
 . صف المھر عندھم خالفاً للحنابلة ، حیث یسقط بھ ن

أى ھبة المرأة مھرھا لزوجھا ، وھى مسقطة للمھر كلھ عند الحنفیة والمالكیة : الھبة   -٣
قبل الدخول ، أما الشافعیة والحنابلة ، فیفرقون بین صداق العین والدین ، ویقولون 

 . بسقوط النصف فقط فى روایة 
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  اطب اث

ا رد ااداق وا زوا    

  :عنایة الشریعة بالمال : تمھید 
ما ُیَظنُّ بشریعة جاءت لحفظ نظام األمة وتقویة شوكتھا وعزتھا إالَّ أن یكون 

وإذا استقرینا أدلة الشریعة . لثروة األمة في نظرھا المكان السامي من االعتبار واالھتمام
تھا، والمشیرة إلى أن بھ ِقواَم من القرآن والسنة الدالة على العنایة بمال األمة وثرو

أعمالھا وقضاَء نوائبھا، نجد من ذلك أدلة كثیرة تفیدنا كثرُتھا یقیًنا بأن للمال في نظر 
  .الشریعة حظاً ال یستھان بھ

وما َعدُّ زكاة األموال ثالثًة لقواعد اإلِسالم وجعلُھا شعاَر المسلمین، وجعُل 
َكاةَ {: عالىانتفائھا شعاَر المشركین في نحو قولھ ت َالَة َوُیْؤُتوَن الزَّ ، ونحو )١(} ُیِقیُموَن الصَّ

َكاةَ ) ٦(َوَوْیٌل لِْلُمْشِرِكیَن {: قولھ إالَّ تنبیھ على ما للمال من *  )٢(} الَِّذیَن َال ُیْؤُتوَن الزَّ
  .القیام بمصالح األمة اكتساباً وإنفاقاً 

ُ {: وقال هللا تعالى في معرض االمتنان      ْزَق لَِمْن َیَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ هللاَّ   .)٣(} َیْبُسُط الرِّ
ا َرَزْقَناُھْم ُیْنفِقُونَ {: وقال في معرض المواساة بالمال ثناًء وتحریضاً  ، )٤(} َوِممَّ

ا َرَزْقَناُكمْ { َھَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبنِیَن وَ {: ، وقال)٥(} أَْنِفقُوا ِممَّ اْلَقَناِطیِر ُزیَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
َمِة َواْألَْنَعاِم َواْلَحْرثِ وَ  ِة َواْلَخْیِل اْلُمَسوَّ َھِب َواْلِفضَّ : وقال، )٦( }اْلَقَناِطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّ
: وقال ،)٨( }َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُھْم َوِدَیاَرُھْم َوأَْمَوالَُھمْ {: وقال ،)٧( }َوَجَعْلُت لَُھ َماًال َمْمُدوًدا{
} ُ َوآَخُروَن َیْضِرُبوَن ِفي اْألَْرِض َیْبَتُغوَن {: ، وقال)٩(}  َمَغاِنَم َكثِیَرًة َتأُْخُذوَنَھاَوَعَدُكُم هللاَّ

لَْیَس َعلَْیُكْم ُجَناٌح أَْن َتْبَتُغوا َفْضًال {: ، وقال یسافرون في التجارة: أي )١٠(} ِمْن َفْضِل هللاَِّ 
الَِّذیَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم َوأَْمَوالِِھْم {: لأي تّتجروا في أشھر الحج، وقا )١١(} ِمْن َربُِّكمْ 

ِ َوِرْضَواًنا   ).١٢(} َیْبَتُغوَن َفْضًال ِمَن هللاَّ

                                      
 .٤: ؛ لقمان٣: ؛ النمل٧١: ؛ التوبة٥٥: المائدة - ١
َقالُوا لَْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّیَن {: واآلیات في ھذا كثیرة مثل قولھ تعالى]. ٧، ٦: ھاتان اآلیتان من فصلت - ٢
َق َوَال َصلَّى{: ، وقولھ٤٤ - ٤٣: المدثر} َولَْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكینَ ) ٤٣(  .٣٠: القیامة} َفَال َصدَّ

 .٦٢: العنكبوت - ٣
 .٣٨: رى؛ الشو١٦: ؛ السجدة٣٥: ؛ الحج٣: ؛ األنفال٣: البقرة - ٤
 .١٠: المنافقون - ٥
 .١٤: آل عمران - ٦
 .١٢: المدثر - ٧
 .٢٧: األحزاب - ٨
 .٢٠: الفتح - ٩

 .٢٠: المزمل - ١٠
 .١٩٨: البقرة - ١١
 .٨: الحشر - ١٢
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َوَجاِھُدوا بِأَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكْم فِي َسِبیِل {: ونّبھ على ما في المال من قضاء نوائب األمة فقال

ْھلَُكةِ َوأَْنِفقُوا ِفي َسبِ {: ، وقال)١(} هللاَِّ  ِ َوَال ُتْلقُوا ِبأَْیِدیُكْم إِلَى التَّ   ).٢(} یِل هللاَّ
  

  . ) ٣(إن ھذا المال َخِضرةٌ ُحلوة : "- صلى هللا علیھ وسلم  -وقال رسول هللا 
   

  ). ٤(" ما َینقُِم ابن جمیل إالَّ أنھ كان فقیراً فأغناه هللا: "وقال
 -صلى هللا علیھ وسلم  -أن أناساً من أصحاب رسول هللا : وفي صحیح مسلم

یا رسول هللا ذھب أھل الدثور باألجور، ُیصلُّون كما نصلّي ویصومون كما نصوم، : قالوا
أولیس قد جعل هللا لكم ما تصّدقون بھ؟ إن لكم بكل : "ویتصّدقون بفضول أموالھم، قال

 - سلم صلى هللا علیھ و - فرجع الفقراء إلى رسول هللا : إلى أن قال" ... تسبیحة صدقة
صلى هللا  -فقال رسول هللا . سمع إخواننا أھُل األموال بما فعلنا ففعلوا مثل ما فعلنا: فقالوا

  ).٥(" ذلك فضل هللا یؤتیھ من یشاء: "- علیھ وسلم 
  

                                      
 .٤١: التوبة - ١
 .١٩٥: البقرة - ٢
. -وسلم صلى هللا علیھ  -تشبیھ المال بالَخِضرة مبني على تمثیل وقع في صدر كالم رسول هللا  - ٣

إّن مّما أخاف علیكم ما : "قال -صلى هللا علیھ وسلم  -أن رسول هللا : وھو ما روى أبو سعید الخدري
إنھ ال یأتي : "یا رسول هللا أََو یأتي الخیر بالشر؟ فقال: فقال رجل". یفتح علیكم من زھرة الدنیا وزینتھا

أكلت حتى إذا امتدت ] فإنھا[ال آكلة الخضر وإّن مّما ینبت الربیع یقتل حبطاً أو یلم إ. الخیر بالشر
  ... " .إن ھذا المال ، ] ثم رتعت[خاصرتاھا استقبلت عین الشمس فثلطت ثم بالت 

إن ھذا المال خضرة حلوة فنعم صاحُب المسلم ما أعطى منھ : "وتمام حدیث أبي سعید الخدري[
وإنھ من یأخذه بغیر حقھ : "-علیھ وسلم صلى هللا  -، أو كما قال النبي "المسكین والیتیم وابن السبیل

باب الصدقة على  ٤٧كتاب الزكاة،  ٢٤انظر ". كالذي یأكل وال یشبع ویكون شھیداً علیھ یوم القیامة
. باب الصدقة على الیتیم ٨١كتاب الزكاة،  ٢٣وبلفظ قریب من ھذا انظر . ١٢٨ -  ١٢٧/ ٢: خَ . الیتامى

باب تخوف ما یخرج من زھرة الدنیا، ح  ٤١كتاب الزكاة،  ١٢؛ وبنحو لفظھما انظر ٩١ - ٩٠/ ٥: نَ 
فمن أخذه . إن ھذا المال خضرة حلوة: "وأقرب روایاتھ لما ذكره المؤلف ما جاء في آخره. ١٢٣، ١٢١

 -  ٧٢٧/ ١: مَ ". بحقھ ووضعھ في حقھ فنعم المعونة ھو، ومن أخذه بغیر حقھ كان كالذي یأكل وال یشبع
٧٢٩. 

َقاِب َواْلَغاِرِمیَن َوِفي {: باب قولھ تعالى ٤٩كتاب الزكاة،  ٢٤انظر . ةحدیث أبي ھریر - ٤ َوِفي الرِّ
باب إعطاء السید المال بغیر  ١٥كتاب الزكاة،  ٢٣: ؛ النسائي١٢٩ - ١٢٨/ ٢: خَ . ٢ح } َسِبیِل هللاَِّ 

 .٣٤ -  ٣٢/ ٥: نَ . اختیار المصدق
 -  ١٤٢الذكر بعد الصالة وبیان صفتھ، ح باب استحباب  ٢٦ورواه مسلم في كتاب المساجد،  - ٥

 .٤١٧ -  ٤١٦/ ١: مَ . ١٤٣
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  ). ١(" اللھم أعط منفقاً خلًفا وُممسكاً تلفاً : إن � ملَكاً یدعو: "وفي الحدیث
وقال . ل، وحّذر من اإلمساك بوعید التلففحرض على اإلنفاق بوعد الَخلف للما

" أمسك بعض مالك فھو خیر لك: "لكعب بن مالك -صلى هللا علیھ وسلم  -رسول هللا 
)٢ .(  

وقد قدمت بھذا التمھید الطویل بعض الشيء المشتمل على األدلة الكثیرة؛ إلزالة 
ھ بعین الشریعة إال ما خامر نفوَس كثیر من أھل العلم من توھم أن المال لیس منظوراً إلی

  .إغضاًء، وأنھ غیر الق من معاملتھا إال رفضاً 
  

  :المقاصد الشرعیة للصداق : الفرع األول 
  

إن الناظر في مقصد الشریعة في أحكام النكاح األساسیة والتفریعیة یجد أنھ 
  :یرجع إلى أصلین

  
الرجل اتضاح مخالفة صورة عقدِه لبقیة صور ما یتفق في اقتران  :األصل األول

  .بالمرأة
  

  .أن ال یكون مدخوالً فیھ على التوقیت والتأجیل: األصل الثاني
  

  :فأما األصل األول فقوامھ یحصل بثالثة أمور
  

لیظھر أن ، أن یتولّى عقَد المرأة وليٌّ لھا خاصٌّ إن كان أو عامٌّ  :األمر األول
لك أول الفروق بین ألن ذ، المرأة لم تتولَّ الركون إلى الرجل وحدھا دون علم ذویھا

فإنھا ال یرضى بھا األولیاء في عرف . النكاح وبین الزنا والمخادنة والبغاء واالستبضاع
الناس الغالب علیھم، وألن تولّي الولّي عقد موالتھ یھیئھ إلى أن یكون عوناً على حراسة 

                                      
: ما من یوم یصبح العباد فیھ إال ملكان ینزالن فیقول أحدھما: "ھذا حدیث أبي ھریرة وھو بلفظ -  ١

باب  ٢٧كتاب الزكاة،  ٢٤رواه البخاري ". اللھم أعط ممسكاً تلفاً : اللھم أْعط منفقاً خلفاً، ویقول اآلخر
ا َمْن أَْعَطى َواتََّقى {:  تعالىقول هللا َق ِباْلُحْسَنى) ٥(َفأَمَّ  ١٧كتاب الزكاة،  ١٢؛ وفي ١٢٠/ ٢. }َوَصدَّ

 .٧٠٠/ ١: مَ . ٥٧منفق والممسك، ح باب في ال
كتاب  ٥٥؛ ١١٧/ ٢: خ. ١باب ال صدقة إال عن ظھر غنى، ح  ١٨كتاب الزكاة،  ٢٤انظر  -  ٢

كتاب تفسیر القرآن،  ٦٥؛ ١٩٢/ ٣: خَ . فھو جائز... بعض مالھ  باب إذا تصدق أو أوقف ١٦الوصایا، 
ِبيِّ َواْلُمَھاِجِریَن َواْألَْنَصارِ {: باب قولھ تعالى ١٧سورة التوبة،  ُ َعلَى النَّ  ٨٣؛ ٢٠٨/ ٥: خَ . }لََقْد َتاَب هللاَّ

كتاب  ٤٨نظر ؛ ا٢٣٢ -  ٢٣١/ ٧: خَ . باب إذا أھدى مالھ على وجھ النذر والتوبة ٢٤كتاب األیمان، 
كتاب األیمان  ٣٥؛ انظر ٢٨٣ -  ٢٨١/ ٥: تَ . ٣١٠٢باب ومن سورة التوبة، ح  ١٠تفسیر القرآن، 

: نَ . باب إذا أھدى مالھ على وجھ النذر ١٧؛ ٢١/ ٧: نَ . باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن یفي ٣٦والنذور، 
٢٢/ ٧. 
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ذّب عن حالھا وحصانتھا، وأن تكون عشیرُتھ وأنصاُره وغاشیُتھ وجیرُتھ عوناً لھ في ال
  .ذلك وھذا متفق علیھ في الجملة بین فقھاء األمصار فیما بھ الفتوى

  
: وقال أبو حنیفة. واشتراط الولي في عقد النكاح ھو قول جمھور فقھاء األمصار

  . )١(ھو شرط في نكاح الصغیر والمجنون والرقیق 
  .والولّي العام القاضي إن لم یكن للمرأة ولّي من العصبة

  
فإن المھر شعار النكاح . أن یكون ذلك بمھر یبذلھ الزوج للزوجة :األمر الثاني

وكانت . ألنھ أثر من المعامالت القدیمة عند البشر التي كان النكاح فیھا شبیھاً بالملك
فلیس المھر في اإلِسالم عوضاً عن البضع كما یجري على ألسنة . الزوجة شبیھة بالرقیق

، عوضاً لروعي فیھ مقدار المنفعة المعوض عنھا الفقھاء على معنى التقریب، إذ لو كان
ولوجب تجدد مقدار من المال كلّما تحقق أن المقدار المبذول قد استغرقتھ المنافع الحاصلة 
للرجل في مدة من مدد بقاء الزوجة في عصمتھ، مثل عوض اإلجارة، ولو كان ثمَن 

  .المرأة لوجب إرجاُعھا إیاه للزوج عند الطالق
  

َوإِْن أََرْدُتُم اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآَتْیُتْم إِْحَداُھنَّ {: هللا تعالى كیف وقد قال
  . اآلیة )٢(} ِقْنَطاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمْنُھ َشْیًئا

فھو عطیة محضة، ولكن المھر شعار من شعار النكاح وفارق بینھ وبین الزنا 
  . )٣(} َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقاتِِھنَّ ِنْحلَةً {: قالف. ولذلك سماه هللا تعالى نحلة. والمخادنة
  

ومن أجل . )٥(فمؤول  )٤(} إَِذا آَتْیُتُموُھنَّ أُُجوَرُھنَّ {: فأما تسمیتھ أجراً في قولھ
وقد اصطبغ النكاح في صورتھ الشرعیة بصبغة . ھذا حرم نكاح الشغار لخلّوه من المھر

  . ة المھرالعقود من أجل اإلیجاب والقبول، وصور

                                      
نكاح ینعقد برضاھا، وألن لھا التصرف في ألن ال، دون الحرة البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثیباً  - ١

ال ینعقد إال : وقال أبو یوسف ومحمد. ولھذا كان لھا التصرف في المال. وھي من أھلھ، خالص حقھا
وصرح في . وعن أبي یوسف أنھ رجع إلى قول أبي حنیفة وھو الصحیح: وقال األسبیجابي. بولي

د إلى قولھماویروى رجوع م: ثم قال. الھدایة بأنھ ظاھر الروایة . واختاره المحبوبي والنسفي. حمَّ
 .٨/ ٣: اللباب في شرح الكتاب. المیداني

 .٢٠: النساء - ٢
 .٤: النساء - ٣
 .٥: المائدة - ٤
 .١٢٤/ ٦: انظر التحریر والتنویر - ٥
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النكاح مبني على المكارمة، : "ولذلك قال علماؤنا. وما ھو إالَّ اصطباغ عارض
  ).١( "والبیع مبني على المكایسة

  
ولیس المعنى أن الشریعة لم تلتفت إلى ما في الصداق من المنفعة الراجعة إلى 

فأنا أعلم أن الزوجة، ولكني أردت أن ذلك لیس ھو المعنى األول في نظر الشریعة، وإالَّ 
محاسن المرأة ومحامدھا نعمة منَّ هللا بھا علیھا، وخّولھا حّق االنتفاع بھا من أجل 

ألن ، فللمرأة حّق في أن یكون صداقُھا مناسباً لنفاستھا. رغبات الرجال في استصفائھا
ولذلك لم یكن للوصي والسلطان تزویج الیتیمة . جمال المرأة وخلقھا من وسائل رزقھا

  .ن صداق مثلھابأقل م
َوإِْن ِخْفُتْم أَالَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء {: قال هللا تعالى

  .)٢(} َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباعَ 
  

فمعنى ترّتب ھذا الجواب على ھذا الشرط ھو ما ورد عن عروة بن الزبیر أنھ 
ي الیتیمة تكون في حجر ولّیھا تشركھ في مالھ فیعجبھ ھ: "سأل عائشة عن ذلك فقالت

مالھا وجمالھا، فیرید ولّیھا أن یتزّوجھا بغیر أن یقسط في صداقھا، فیعطیھا مثل ما 
َفُنُھوا عن أن ینكحوھن إال أن یقسطوا لھن ویبلغوا بھن أعلى سنتھن من . یعطیھا غیره

ثم إن : قالت] و: قال عروة. [سواھنفأُمروا أن ینكحوا ما طاب لھم من النساء . الصداق
: بعد ھذه اآلیة، فأنزل هللا تعالى -صلى هللا علیھ وسلم  -الناس استفتوا رسول هللا 

ُ ُیْفتِیُكْم ِفیِھنَّ َوَما ُیْتلَى َعلَْیُكْم فِي اْلِكَتاِب ِفي َیَتاَمى النِّ { َساِء َوَیْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء قُِل هللاَّ
ِتي َال     ).٣(}  ُتْؤُتوَنُھنَّ َما ُكِتَب لَُھنَّ َوَتْرَغُبوَن أَْن َتْنِكُحوُھنَّ الالَّ

َوإِْن {: والذي ذكر هللا أنھ یتلى علیكم في الكتاب ھو اآلیة األولى التي قال فیھا
  . ٣اآلیة )٤(} ِخْفُتْم أَالَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیَتاَمى

  

                                      
ف وقد ورد ھذا اللفظ فصالً في تعری. كیس: الصحاح واللسان. غلبتھ: المكایسة، من كایستھ َفكْستھ - ١

ھو عقد معاوضة على غیر منافع وال ُمتعة لذٍة، ذو مكایسة أحُد عوضیھ غیُر : ابن عرفة للبیع حین قال
. ٣٢٦/ ١: الرصاع... ذھب وال فضة، ُمَعیَّن غیُر الَعیِن فیھ، وبَقولھ ذو مكایسة أخرج َھبة الثواب 

لعقد أن یدّبر ویحّرك فطنتھ والمقصود من المكایسة ھنا المعنى اللغوي، وھو أن لكل واحد من طرفي ا
 .١/ ٤٤٣: وسیأتي مزید بیان لھذا المعنى. للظفر بما ھو األفضل لھ في المعاملة

 .٣: النساء - ٢
َوإِْن ِخْفُتْم أَالَّ {باب  ١سورة النساء،  ٤كتاب التفسیر،  ٦٥وحدیث عائشة انظر . ١٢٧: النساء -  ٣

 .١٧٧ -  ١٧٦/ ٥: خَ . }ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیَتاَمى
 .٣: النساء  - ٤
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یعني رغبة أحدھم عن  )١(} ْن َتْنِكُحوُھنَّ َوَتْرَغُبوَن أَ {: فقولھ في اآلیة األخرى
  . یتیمتھ التي في حجره حین تكون قلیلة المال والجمال

  
فعلمنا أن انتفاع المرأة بالصداق وبمواھبھا التي تسوق إلیھا المال شيء غیر 

ولذلك قال هللا في . ألنھ لو أُلغَي لكان إلغاؤه إضراراً بالمرأة، ملغى في نظر الشریعة
  .فسماه بما یساوي الجور. أي أن ال تعدلوا} أَالَّ ُتْقِسُطوا{: شأنھ

  
وألن اإلسرار بھ ، بالنكاح یقّربھ من الزناألن اإلسرار ، الشھرة: األمر الثالث

ض النسل إلى اشتباه أمره، وینقص من  یحول بین الناس وبین الذّب عنھ واحترامھ، ویعرَّ
  )٢(.معنى حصانة المرأة

  
  :المقاصد الشرعیة للنفقة على الزوجة : الفرع الثاني 

النوع اإلنساني  إن الحیاة االجتماعیة بین الرجل والمرأة لھا ھدف ساٍم، وھو بقاء
على وجھ األرض، یعبدون هللا ویعمرون األرض كما أراد هللا تعالى، وقضیة اإلنجاب 
تتحمل المرأة أعباءھا كاملة، من حمل ورضاعة وتربیة وعنایة، حتى یصبح الولد أو 
البنت عضًوا صالًحا في المجتمع، فكیف تقوم بھذه الواجبات على أحسن وجھ، ثم تخرج 

فكان من العدالة أن یكلف الزوج بكسب النفقة للزوجة وأطفالھا، وأن  !لكسب الرزق؟
  .تتفرغ الزوجة لشؤون األطفال

نعم قد ال تتزوج بعض النساء، وھذه إن كان لھا من المیراث ما یكفیھا عاشت 
  .منھ، وإال فال بأس علیھا أن تخرج لطلب رزقھا في مجال محترم

  
  :ة النفقة في مال زوجھا من وجھینلذا قد دل المعقول على استحقاق الزوج

أن األزواج قوامون على زوجاتھم، فھذا حق یقابلھ التزام باإلنفاق، وھو : أولھما
ُ َبْعَضُھْم {: ما قرره ربنا تبارك وتعالى في قولھ َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء ِبَما َفضَّ َجاُل َقوَّ الرِّ

  ،  )٣(} َوالِِھمْ َعلَى َبْعٍض َوِبَما أَْنَفقُوا ِمْن أَمْ 
بما في ذلك النفقة وھو ما أكدتھ اآلیة  )٤("والقیم على غیره ھو المتكفل بأمره"

  .بذكر إنفاق الرجال من أموالھم على أزواجھم
  

                                      
 .١٢٧: النساء - ١
، مقاصد )ھـ١٣٩٣: المتوفى(محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي  -  ٢

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، : ط. بتصرف یسیر ) . وما بعدھا  ٣/٤٢٧(الشریعة اإلسالمیة 
 .م  ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥قطر، 

 . ٣٤:النساء - ٣
لماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري، الحاوي الكبیر ا: ینظر -  ٤
 .، دار الفكر، بیروت)١١/٤١٥(
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أن الزوجة محبوسة المنافع على زوجھا، وممنوعة من التصرف لحقّھ : ثانیھما
م اإلمام في بیت المال نفقات أھل في االستمتاع بھا، فوجب لھا مؤنتھا ونفقتھا، كما یلز

  .) ١(النفیر؛ الحتباس نفوسھم على الجھاد
  

َجاُل {: فنفقة الزوجیة من الواجبات التي ناطتھا الشریعة بالزوج، قال تعالى الرِّ
ُ َبْعَضُھْم َعلَى َبْعٍض َوِبَما أَْنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِ  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء ِبَما َفضَّ وھذا . }ِھمْ َقوَّ

الموضوع من الموضوعات التي اعتنى بھا الفقھاء في القدیم والحدیث، فال یخلو كتاب 
فقھ من مناقشة مسائل النفقات بعامة والنفقة الزوجیة بخاصة، كما تنشغل المحاكم كثیراً 
 بمعالجة قضایا النفقة ومسائلھا الشائكة التي ال تفتأ تثیر اإلشكاالت وتتفاوت فیھا أنظار
القضاة كغیرھا من المسائل المنوطة بالعرف كمسائل الحرز في السرقة وإحیاء الموات 

  . وزیارة المحضون والعقوبات التعزیریة
كما أن ھذا الموضوع مظنة وقوع الجور والتجاحد بین األزواج في كل عصر 

  .ومصر
  

نا من وإنما أكثر: "یقول ابن نجیم بعد أن بسط الكالم في مسائل النفقة الزوجیة
أي الزوجات  –ھذه المسائل تنبیھاً لألزواج لما نراه في زماننا من تقصیرھم في حقوقھن 

حتى إنھ یأمرھا بفرش أمتعتھا جبراً علیھا وكذلك ألضیافھ وبعضھم ال یعطي لھا  –
  . )٢( " كسوة حتى كانت عند الدخول غنیة ثم صارت فقیرة، وھذا كلھ حرام ال یجو

  
اُموَن َعلَى : (ة لھذه للقوامة في قولھ تعالىوقد جعلت الشریعة عل َجاُل َقوَّ الرِّ

ُ َبْعَضُھْم َعلَى َبْعٍض َوِبَما أَْنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ  َل هللاَّ   ) . النَِّساِء بَِما َفضَّ
بالشھادة : فضل الرجال على النساء بزیادة العقل والدین والوالیة، وقیل: یعني
ْن َواْسَتْشھِ : (لقولھ تعالى ُدوا َشِھیَدْیِن ِمْن ِرَجالُِكْم َفإِْن لَْم َیُكوَنا َرُجلَْیِن َفَرُجٌل َواْمَرأََتاِن ِممَّ

َھَداءِ    ).٣( )َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ
  .بالعبادات من الجمعة والجماعة: بالجھاد، وقیل: وقیل
  .ھو أن الرجل ینكح أربعا وال یحل للمرأة إال زوج واحد: وقیل
  .الق بیدهبأن الط: وقیل
  .بالمیراث: وقیل
  .بالدیة: وقیل

                                      
، بیروت، دار الكتب )٥/٦٦٠(العیني، أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدین، البنایة شرح الھدایة  - ١

 ) .١١/٤١٧(ھـ، الماوردي؛ الحاوي الكبیر ١٤٢٠العلمیة، 
 ) .١١/٢٤٣(ق البحر الرائ - ٢
   .٢٨٢:سورة البقرة - ٣
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  .بالنبوة: وقیل
  
  )١(.إعطاء المھر والنفقة : ، یعني)َوِبَما أَْنَفقُوا ِمْن أَْمَوالِِھمْ (
  

  :ھذا وإن الحیاة الزوجیة ال ُبّد أّن تنھض على ثالثة أُسس
أن یتولى الزوج اإلشراف واالھتمام على بیت الزوجیة، وأن یكون ھو  - ١
  .المسؤول عن النفقة على األوالد والزوجة الشخص

  .ن تتولى الزوجة ذلك كلھ بدالً من الزوج - ٢
أّن یتعاون الزوجان مع بعضھما في النھوض بالمسؤولیات المادیة، وتقدیم  - ٣

  .النفقة
  

فما الذي یحدث لو استبعدنا األساس األول الذي ھو ُحكم الشریعة اإلسالمیة، 
  :ین الثاني، أو الثالث؟ فعندئٍذ یحدث ھناك عدة نتائج وھيوعوضنا عنھ بأحد األساس

  
فإما أّن تتقدم المرأة بالمھر كلھ . ال بّد اّن ینعكس ذلك على المھر أیضاً  :أوالً 

  . للرجل، أو أّن ُیلزم باالشتراك في تقدیمھ
  

ومن النتائج الحتمیة لھذا الوقائع أّن تتحول المرأة، فتصبح طالبًة للزوج بعد أّن 
ّرفھا هللا تعالى، فجعلھا مطلوبًة وذلك ألّن الذي یتقدم بالمال یكون ھو الطالب لمن یأخذ ش

وإذا أصبحت الزوجة ھي الساعیُة بحثاً عن زوجھا، فإنھا لن تعثر على الزوج . المال
  .الذي تستطیع أّن تركن إلیھ، حتى تسقط السقطات التالیة بخداع الرجال وأكاذیبھا علیھا

  
تتجھ المرأة ھي األخرى إلى أسلوب الكدح، والعمل من أجل الرزق، أن  :ثانیاً 

وأن تعادل الرجال سعیاً وراء األعمال المختلفة، وإذا فعلت المرأة ھذا الشيء، أصبحت 
  .والواقع المشاھد أكبر دلیٌل على ذلك. ال محالة عرضًة للسوء واالنحراف

الھ ویربي صغاره، إذا كما أّن البیت یعوزه عندئذ من ُیدبر شأنھ، ویرعى ح
ُیصبح عندئذ فارغاً موحشاً، ومصدراً للفوضى والقلق واالضطراب بدالً من أن یكون 

  .مائالً للسعادة، ومنبع لألنس، وملجأ للراحة واالستقرار
  

إذا قامت الحیاة الزوجیة على أحد األساسین المذكورین، فال بّد أن یكون   :ثالثاً 
  )٢(. مشاركة أو االستقالل حق الطالق بیدھا على سبیل ال

                                      
 ) .١/٦١١(تفسیر البغوي  - ١
 ٢/٣٢" (الزواج عاطفة وغریزة" ، نقال عن )١٣٦ص (ماذا عن المرأة؟ للدكتور نور الدین عتر،  )٢(
 بتصرف.  ٣٣ –
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 املبحث الثاني

  المقاصد الشرعیة للنفقة على األوالد وتربیتھم :المبحث الثاني 

  حكم النفقة على األوالد:المطلب األول 

  .األوالد اللذین تجب النفقة لھم: المطلب الثاني 

 .المقصد الشرعي من النفقة على األوالد:المطلب الثالث
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  اطب اول

دوا  م ا  

  ال خالف بین الفقھاء في وجوب النفقة على األوالد وھذا رأي الفقھاء في ذلك 

ذھب المالكی�ة إل�ي أن النفق�ة ال تج�ب عل�ي الرج�ل إال البن�ھ، أو بنت�ھ وك�ذا ال تج�ب   
النفق��ة علی��ھ إال ألبی��ھ وأم��ھ، وال نفق��ة لم��ن س��وى ھ��ؤالء الم��ذكورین م��ن األق��ارب كالج��د 

 )١( .األوالدوأوالد 

ذھب الشافعیة إلي أن نفق�ة الوال�دین تج�ب لألج�داد والج�دات ؛ ألن اس�م الوال�دین یق�ع 
 )٢.(علي الجمیع، وإن نفقة األوالد تجب لألبناء أبناء األبناء، وكذا البنات وإن سفلوا

ذھب الحنابلة إلي أن النفقة واجبة علي كل وارث ذي رحم محرم، وأنھ تلزمھ نفقة    
ائھ وإن علوا، وأوالده وإن سفلوا، وتلزمھ نفق�ة ك�ل م�ن یرث�ھ بف�رض أو تعص�یب سائر آب

فرض علي ك�ل أح�د م�ن الرج�ال : "فقال  )٤(وبھ قال ابن حزم الظاھري ،)٣(ممن سواھم
والنساء والكبار والصغار أن یبدأ بما ال ب�د من�ھ وال غن�ى عن�ھ ب�ھ م�ن نفق�ة وكس�وة عل�ي 

ر كل أحد علي النفقة علي من ال مال لھ وال عمل بی�ده حسب حالھ ومالھ، ُثمَّ بعد ذلك یجب
مما یقوم بھ علي نفسھ م�ن أبوی�ھ وأج�داده وجدات�ھ وإن عل�وا، وعل�ي البن�ین والبن�ات وإن 
سفلوا، وال یقدم منھم أحٌد علي أحٍد، فإن فضل عن ھؤالء بعد كسوتھم ونفقتھم شيء أُجبر 

مم�ن ذكرن�ا علی�ھ أن یق�وم بھ�م  علي نفقة ذوي األرحام المحرم�ة ومورثی�ھ، وم�ن م�رض
وعم��ر ب��ن أب��ي لیل��ى والحس��ن ب��ن ص��الح  ،)٥(وبم��ن یخ��دمھم وھ��و ق��ول الش��یعة الزیدی��ة 

  )٦.(والِعْترةُ وأبو ثور

  :األدلة من الكتاب والسنة 
   )٧()َوَعلَي الَواِرِث ِمْثُل َذلِك قول هللا سبحانھ وتعالى  -١
٢-   َِّبالَمْعُروفِ  َوُتُھّن ََوِكسْ وَعلي الَمْولُوِد لَُھ ِرْزقُُھن  والمعنى فیھ أن القربة

وجھ قول : وقال في فتح القدیر  )٨.(القریبة ُیْفَترُض َوصلُھا ویحرم قطعھا
 أحمد أنھ تعالي علقھا بالوارث فقید المحرمیة زیادة، قلنا في قراءة ابن

                                      
 ٥/٣٦٥المدونة الكبرى  – ٢/٥٢٢حاشیة الدسوقي  – ٢/١٧٤كفایة الطالب ) ١(
 ١٦٦- ٢/١٦٥المھذب ) ٢(
 ٨/١٦٩المغني  – ٩/٣٩٠اإلنصاف للمر داوي  – ٨/٢١٣المبدع  )٣(
 ١٠١-١٠/١٠٠المحلى ) ٤(
 ٤/٣٨٠البحر الزخار ) ٥(
   ٧/١٢٩نیل األوطار) ٦(
  )٢٣٣( سورة البقرة من آیة) ٧(
 ٥٢٢٤المبسوط – ٦٢٨-٣/٦٢٧الدر المختار ) ٨(
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ا للقراءة فیكون بیانً  َوَعلَي الَواِرِث ذي الرحم الَمْحرم ِمْثُل َذلِكمسعود 
المتواترة، فإن قیل القراءةُ الشاذةُ بمنزلة خبر الواحد، وال یجوز تقیید مطلق 

عاِء ُشھَرِتَھا            ) ١(.القاطع بھ، فال یجوز تقییده بھذه القراءة، أُِجیَب بادِّ
ْیِن لَِمْن َواْلَوالَِداُت ُیْرِضْعَن أَْوالََدُھنَّ َحْولَْیِن َكاِملَ  قال هللا سبحانھ وتعالي  -٣

َضاَعَة َوعلَى اْلَمْولُوِد لَُھ ِرْزقُُھنَّ َوِكْسَوُتُھنَّ  ِباْلَمْعُروفِ  )٢( أََراد َن ُیتِمَّ الرَّ
  

 ِرْزقُُھنَّ َوِكْسَوُتُھّن َ  أن قولھ تعالي : اآلیة الكریمة وجھ الداللة من ھذه    
ب نفقة الولد علي الوالد الرزق في ھذا الحكم الطعام الكافي، وفي ھذا دلیل علي وجو

لضعفھ وعجزه، وسماه هللا تعالي سبحانھ وتعالي لألم ؛ ألن الغذاء یصل إلیھ بواستطھا 
) ٣( َوإِن ُكنَّ أُوالَِت َحْمٍل َفأَنفِقُوا َعلَْیِھنَّ   في الرضاع ، كما قال هللا سبحانھ وتعالي 

)٤.(ألن الغذاء ال یصل إال بسببھا
  

وفي اآلیة دلیل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه  :وقال ابن العربي  
وضعفھ ؛ فجعل هللا تعالى ذلك على یدي أبیھ لقرابتھ منھ وشفقتھ علیھ ؛ وسمى هللا تعالى 

وإن كن أوالت حمل {األم ؛ألن الغذاء یصل إلیھ بواستطھا  في الرضاعة ، كما قال تعالى
ل إال بواستطھن في الرضاع وھذا باب من ألن الغذاء ال یصل إلى الحم} فأنفقوا علیھن

وكذا فإنھ إن كان  )٥.(أبواب أصول الفقھ وھو أن ما ال یتم الواجب إال بھ واجب مثلھ
المراد من الوالدات المرضعات المطلقات المنقضیات العدة ففیھا إیجاب نفقة الرضاع 

أَْرَضْعَن لَُكْم َفآُتوُھنَّ  َفإِنْ  علي المولود لھ وھو األب ؛ ألجل الولد كما في قولھ تعالي 
وإن كان المراد منھن المنكوحات أو المعتدات المطلقات، فإنما ذكر النفقة  )٦( أُُجوَرُھنَّ 

والكسوة في حال الرضاع، وإن كانت المرأة تستوجب ذلك، والولد جزء الوالد، وإحیاء 
الجانبین ؛ وألن ھذه نفسھ واجب كذا إحیاء جزئھ، واعتبار ھذا المعني یوجب النفقة من 

القرابة مفترضة القطع باإلجماع، واإلنفاق من باب الصلة فكان واجًبا، وتركھ مع القدرة 
  )٧.(للمنفق وتحقق حاجة المنفق علیھ یؤدي إلي القطع فكان حراًما

إن اآلیة عب�ارة ف�ي إیج�اب نفق�ة المنكوح�ات، إش�ارة إل�ي : وقال في البحر الرائق     
األب وأن النسب ل�ھ، وأن�ھ ال یعاق�ب بس�ببھ ف�ال یقت�ل قصاًص�ا بقتل�ھ وال  نفقة األوالد علي

  )٨.(یحد بوطء جاریتھ
     

                                      
  ٤/٤٢فتح القدیر )١(
 )٢٣٣(سورة البقرة جزء من اآلیة ) ٢(
 )٧(الطالق جزء من اآلیة سورة ) ٣(
 ٣/١٦٣القرطبي ) ٤(
 ١/٢٧٤أحكام القرآن البن العربي ) ٥(
 )٦(سورة الطالق من آیة ) ٦(
 ٢/٢٧٢منار السبیل  ٣١-٤/٣٠بدائع الصنائع ) ٧(
 ٤/٢١٨البحر الرائق ) ٨(



  المقاصد المالیة الشرعیة في عقد النكاح
  

- ٢٧٣٦ - 

 

َوعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ  ووجھ االستدالل بقولھ تعالي : وقال في فتح القدیر 
أنھ أوجب علي األب رزق الوالدات، وعبر عنھ بالمولود  ِرْزقُھُن َوِكْسَوتُھُنَّ 

لي علة اإلیجاب علیھ، وھو الوالدة لھ لما عرف أن تعلیق الحكم لھ ؛ للتنبیھ ع
بمشتق یفید كون مبدأ االشتقاق علة لھ ؛ فإذا وجبت نفقة غیره بسببھ فوجوب 
نفقة نفسھ أولي، وحین ثبتت نفقتھ بطریق أولي تبین أن نفقة الوالدة ھي نفقة 

اع، حتى أن اللبن الولد ؛ وألن الولد یحتاج إلیھا في الخدمة والتربیة والرض
الذي ھو مؤنتھ إنما یستحیل لبنًا من غذائھا، فإیجاب نفقتھا علیھ إیجاب نفقتھ 

  )١.(علیھ إذ لیست النفقة سوى إخراج ما یحتاجھ المحتاج إلیھ لكفایتھ

َفإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم َفآُتوُھنَّ  ویدل أیًضا علي وجوب نفقة الولد من الكتاب قولھ تعالي  
   نَّ  أُُجوَرھُ 

      

وبی�ان عل�ي أن عل�ي : ق�ال الش�افعي ف�ي أحك�ام الق�رآن  :وجھ الداللة م�ن ھ�ذه اآلی�ة 
وك�ذا إن إیج�اب األج�رة إلرض�اع الول�د  )٢(.الوالد نفقة الولد دون أمھ متزوج�ة أو مطلق�ة

وقال في المغني وغیره وجوب أجر رضاع الولد علي أبیھ . )٣(یقتضي إیجاب نفقتھ علیھ
  .)٤(مؤنتھ یقتضي إیجاب

  

  ثانیاً الدلیل من السنة علي نفقة الولد         

ِب�يُّ  َق�الَ :َ  َق�ال – عنھ هللا رضي - ُھَرْیَرةَ  أَُبي عن)١( - وس�لم علی�ھ هللا ص�لى- النَّ
َدَقةِ  أَْفَضلُ " ْفلَى، اْلَیدِ  ِمنَ  َخْیرٌ  اْلُعْلَیا َواْلَیدُ  ِغًنى، َتَركَ  َما الصَّ  ِبَمنْ  َواْبَدأْ  السُّ

��ا اْلَم��ْرأَةُ  َتقُ��ولُ " . ولُ َتُع�� ��ا ُتْطِعَمِن��ي أَنْ  إِمَّ  اْلَعْب��دُ  َوَیقُ��ولُ . ُتَطلَِّقِن��ي أَنْ  َوإِمَّ
 أََب�ا َی�ا َفَق�الُوا َت�َدُعِني َم�نْ  إِلَ�ى أَْطِعْمِني، االِْبنُ  َوَیقُولُ . َواْسَتْعِمْلِني أَْطِعْمِني
 ِم�نْ  َھ�َذا الَ  َقالَ . -وسلم علیھ هللا صلى- هللاَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  َھَذا َسِمْعتَ  ُھَرْیَرةَ 
  )٥.( ُھَرْیَرةَ  أَِبي ِكیسِ 

                                      
  

 ٤/٤١١فتح القدیر ) ١(
  ١/٢٦٤أحكام القرآن للشافعي ) ٢(
  ٤/٩٧إعانة الطالبین ) ٣(
  ٨/١٦٩المغني البن قدامة  - ٣/٤٤٧مغني المحتاج  - ٢/١٦٦ذب المھ )٤(
     ٢/٧٢١ومسلم  -)٤٦٨٧(رقم -باب وجوب النفقة علي األھل -كتاب النفقات -٩/٨أخرجھ البخاري) ٥( 
-٥/٣٨٤والنس�ائي -)١٠٧٩٥(رق�م-٢/٥٢٤وأحم�د  -)١٠٤٢(رق�م-باب كراھة المس�ألة –كتاب الزكاة  -

  )٩٢٠٩٩(رقم-نفقة التي یبتغي بھا الزوج األجر من هللاثواب ال -أبواب  حقوق الزوج
  



  
  رابعالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

       

- ٢٧٣٧ - 

 

      

 -قول�ھ م�ن المس�تفادة اآلب�اء عل�ى األبن�اء نفق�ة وج�وب : الح�دیث ھذا من الداللة وجھ
 ألنھ��ا ؛ وعیال��ھ نفس��ھ نفق��ة تق��دیم أیض��اً  وفیھ��ا" َتُع��ولُ  ِبَم��نْ  َواْب��َدأْ "  -وس��لم علی��ھ هللا ص��لي

  )١.(الشرعیة األمور في فاألھم باألھم االبتداء وفیھ غیرھم، ةنفق بخالف فیھ منحصرة

 أو م�ال، ل�ھ األوالد م�ن ك�ان م�ن عل�ي الح�دیث أي بھ واسُتِدلَ :  الباري فتح في وقال
 إل�ي یرج�ع ال م�ن ھ�و إنم�ا ت�دعني لم�ن یق�ول ال�ذي ألن ؛ األب علي نفقتھ تجب ال حرفة
  )٢.(ذلك إلي اجیحت ال حرفة أو مال لھ ومن األب، نفقة سوى شيء

      

  )٣.(مطلقاً  األوالد نفقة وجوب علي دلیل وفیھ:  األوطار نیل صاحب وقال

ُ  َص�لَّى - هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ :  َقالَ  ُھَرْیَرَة، أَِبي وَعنْ  )٢(   قُوا  -َوَس�لَّم َعلَْی�ھِ  هللاَّ  َق�الَ  َتَص�دَّ
قْ  َقالَ  ِدیَنارٌ  ِعْنِدي َرُجلٌ  قْ  َق�الَ  آَخ�رُ  ِدیَن�ارٌ  ِعْن�ِدي َق�الَ  ِس�كَ َنفْ  َعلَ�ى ِبھِ  َتَصدَّ  َعلَ�ى ِب�ھِ  َتَص�دَّ

قْ  َقالَ  آَخرُ  ِدیَنارٌ  ِعْنِدي َقالَ  َزْوِجكَ  قْ  َق�الَ  آَخ�رُ  ِدیَن�ارٌ  ِعْنِدي َقالَ  َولَِدكَ  َعلَى ِبھِ  َتَصدَّ  َتَص�دَّ
  )٤("أَْبَصرُ  أَْنتَ  َقالَ  آَخرُ  ِدیَنارٌ  ِعْنِدي َقالَ  َخاِدِمكَ  َعلَى ِبھِ 

      

  
  
  
  
  

                                      
 

  ١٢٦-٧/١٢٥شرح النووي علي صحیح مسلم ) ١(
  ٩/٥٠١فتح الباري  )٢(
  ٧/١٣٣نیل األوطار ) ٣(
والنسائي  –واللفظ لھ -)١٦٩٣(رقم  –باب في صلة الرحم  -كتاب الزكاة -٢/١٣٢أخرجھ أبو داود) ٤(
 -) ٧٤١٣(-رق�م -١٢/٢٥١مس�ند أحم�د  -)- ٢٥٤٧) ٢٣١٤(رقم-یاباب أیتھما العل–كتاب الزكاة -٢/٣٤

وق�ال ھ�ذا ح�دیث  -باب مسألة ك�ل راع�ى عم�ا اس�ترعى  -كتاب الزكاة– ١/٥٧٥والحاكم في المستدرك 
  )١٥١٣(رقم-صحیح علي شرط مسلم ولم یخرجاه
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قدم الولد  –صلي هللا علیھ وسلم  –أن النبي  :ووجھ الداللة من الحدیث 
في اإلنفاق علیھ بعد نفقة األصل أو اإلنسان علي نفسھ، ثم جعل نفقَتھ بعد 
نفقتھ، قال الطیبي إنما قدم الولد علي الزوجة لشدة افتقاره إلي النفقة بخالفھا، 

بآخر، وقال الخطابي ھذا الترتیب إذا تأملتھ فإنھ لو طلقھا ألمكنھا أن تتزوج 
قدم األولى فاألولى واألقرب فاألقرب،  - صلي هللا علیھ وسلم –علمت أنھ 

وھو أنھ أََمَرهُ أْن َیْبدأَ بنفسھ ُثمَّ بولده ؛ ألن ولده كبعضھ فإذا ضیعھ ھلك، ولم 
 یجد من ینوب عنھ في اإلنفاق علیھ، وقیاس ھذا في قول من رأى أن صدقة

الفطر تلزم الزوج عن زوجتھ، ولمن َیْفُضُل من قوتھ أكثر من صاع أن 
یخرجھ عن ولده دون الزوجة ؛ ألن الولد مقدم الحق علي الزوجة، ونفقة 
األوالد إنما تجب لحق العصبة النسبیة، ونفقة الزوجة إنما تجب لحق المتعة 

ال ینقطع  یقطع ما بین الزوجین بالطالق، والنسب العوضیة، وقد یجوز أن
  ).١(أبداً، ومعنى الصدقة في ھذا الحدیث النفقة

  

                                      
  ٥/٧٦عون المعبود ) ١(
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 ب اطا  

 م ا ب نذد اوا  

﴿َوَعلَى  :تفق الفقھاء على وجوب إنفاق األب على الولد المباشر؛ لقول هللا تعالى
، والمولود لھ ھو األب، فأوجب ]٢٣٣: البقرة[  اْلَمْولُوِد لَُھ ِرْزقُُھنَّ َوِكْسَوُتُھنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾

هللا تعالى علیھ رزق النساء من أجل الولد؛ فألن تجب علیھ نفقة الولد من باب أَولى، 
ولقولھ صلى هللا تعالى علیھ وآلھ وسلم لھند امرأة أبي سفیان رضي هللا عنھا في الحدیث 

كفِیِك وَولََدِك ُخِذي ما یَ «: الذي رواه البخاري وغیره عن عائشة رضي هللا تعالى عنھا
  .بالَمعُروف

فلوال أنَّ إنفاق اآلباء على األبناء حق ما أباح لھا النبي صلى هللا تعالى علیھ وآلھ 
وسلم األخذ من مالھ؛ لحرمة مال المسلم، وشرط وجوب ھذه النفقة على األب أن یكون 

نفقة إال إذا میسوًرا أو قادًرا على الكسب بما یزید على نفقة نفسھ، وال یسقط وجوب ال
كان األب عاجًزا بحیث تكون نفقتھ على غیره من األصول والفروع، فإنھ في ھذه الحالة 
یسقط الوجوب عنھ وُیَعدُّ في حكم المعدوم؛ ألنھ ال یسوغ أن تجب علیھ نفقة غیره وھو 

  .یأخذ النفقة من غیره
  .وقد تقدم  كل ھذا في المطالب السابقة 

  

  اطب اث

د اان ا د روا   

  
األصل أن كل إنسان یقوم بحاجاتھ الحیویة نزوالً على حكم القانون الطبیعي متى 
كان في ُمكنتھ القیام بتلك الحاجات فإن عجز عنھا عجًزا كلًیا أو جزئًیا فقد أوجب الشرع 

في  اإلسالمي الرحیم على غیره أن یمد إلیھ ید المعونة وینھض بشؤونھ بقدر ما ھو
حاجة إلیھ سًدا لعوزه، یكلف ذلك األقرب فاألقرب حتى ینتھي األمر إلى ھیئة األمة 
الجامعة لكل أفرادھا فیجب علیھا سد تلك الحاجة من بیت مالھا عمالً بذلك المبدأ النبیل 

  .مبدأ التضامن العام
وقد استثني من ھذا األصل الكلي لقصد دیني أسمى واعتبارات أدبیة أدق وأنبل 

عض األفراد باإلضافة إلى بعض، كالوالدین بالنسبة لألوالد واإلناث من األوالد ب
واألقارب ترفیًھا علیھم وصوًنا لھم من االبتذال والكد والكدح في طلب الرزق وكذلك 
قضى الشرع العادل بأن من یحتبسھ اإلنسان لمصلحة تعود على المحتبس أن یقوم ھو 

  .بنفقتھ جزاًء وفاًقا
وھي الزواج، والملك، : االستقراء أن األسباب الموجبة للنفقة ثالثةوقد علم ب

والقرابة فاألوالد یوجبانھا للزوجة على الزوج والمملوك على المالك دون العكس والثالث 
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یوجبھا لكل من القریبین على اآلخر فیوجبھا للمحتاج منھما على القادر علیھا على ما 
  .سترى

لده الحر الذكر المعسر حتى یبلغ قادراً على فعلى اإلنسان أن ینفق على و
واألصل في ذلك . الكسب، وعلى ابنتھ المعسرة حتى تتزوج ویدخل بھا زوجھا عند مالك

  . )١(}َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَُھ ِرْزقُُھنَّ َوِكْسَوُتُھنَّ ِباْلَمْعُروفِ {: قولھ تعالى
  

الفقر : ، وذلك بشروطوعند الشافعي تجب على األصول الموسرین نفقة األوالد
وال تجب عنده للبالغ السلیم ذكراً كان أو . والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون

  . أنثى
  

تجب نفقة األوالد على األصول الموسرین، فإن لم یوجد : وقال أبو حنیفة وأحمد
موسر من جھتي األصل أو الفرع وجب على من أیسر من قرابتھم أن ینفق علیھم 

  )٢(. قرب فاألقرب بقدر اإلرثاأل
  

رواجھا، ووضوحھا، وحفظھا، : والمقصد الشرعي في األموال كلھا خمسة أمور
  .وثباتھا، والعدل فیھا

وھو مقصد . فالرواج دوران المال بین أیدي أكثر من یمكن من الناس بوجھ حق
تقال عظیم شرعي دل علیھ الترغیب في المعاملة بالمال، ومشروعیة التوّثق في ان

  .األموال من ید إلى أخرى
وذلك بالنفقات الواجبة على . ومن وسائل رواج الثروة القصُد إلى استنفاد بعضھا

فلم یترك ذلك إلرادة القّیم على العائلة بل أوجب الشرع علیھ اإلنفاق . الزوجات والقرابة
ا َرَزْقَناُھْم ُینْ {: وھو مما شملھ قولھ تعالى. بالوجھ المعروف َوَال {: وقولھ ،)٣( }ِفقُونَ َوِممَّ

َوالَِّذیَن إَِذا {: ، وفي اآلیة األخرى)٤(} َتْجَعْل َیَدَك َمْغلُولًَة إِلَى ُعُنقَِك َوَال َتْبُسْطَھا ُكلَّ اْلَبْسطِ 
  )٦). (٥(} أَْنَفقُوا لَْم ُیْسِرفُوا َولَْم َیْقُتُروا َوَكاَن َبْیَن َذلَِك َقَواًما

  
اصد الشریعة حمایة ذوي آصرة النسب والقرابة أشار یتبین من ھذا أن من مق

وذلك بالنفقة على األبناء واآلباء باتفاق، وعلى األجداد واألحفاد عند . إلى طرق تقویتھا
  .بعض األئمة

                                      
 . ٢٣٣: البقرة - ١
 .٦٤ -  ٦٢/ ٣: تبیین الحقائق. ؛ الزیلعي٢٤٥ - ٢٤٤/ ٣: تبیین المسالك. الشیباني - ٢
 .٣٨: ؛ الشورى١٦: ؛ السجدة٥٤: ؛ القصص٣٥: ؛ الحج٣: ؛ األنفال٣: البقرة - ٣
 .٢٩: اإلسراء - ٤
 .٦٧: الفرقان - ٥
 .، بتصرف )٣/٤٧٧(الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة اإلسالمیة  - ٦
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وسبب وجوب النفقة على األوالد ھو الوالدة؛ ألن بھ تثبت الجزئیة والبعضیة 

 .نسان إحیاء كلھ وجزئھواإلنفاق على المحتاج إحیاء لھ ویجب على اإل
 

وألنھا قرابة یحرم قطعھا وإذا حرم القطع حرم كل سبب مفٍض إلیھ وترك اإلنفاق من 
ذي الرحم المحرم مع قدرتھ وحاجة المنفق علیھ تفضي إلى قطع الرحم فیحرم الترك 

  ) ١( .مما یدل على وجوب اإلنفاق على األوالد وإذا حرم الترك وجب الفعل
 

  

                                      
 .ھـ١٤٠٧یة سنة الطبعة الثان ٣١، ص٤انظر بدائع الصنائع ج - ١



  المقاصد المالیة الشرعیة في عقد النكاح
  

- ٢٧٤٢ - 

 

  المراجع

البالغة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي  أساس
  ).م١٩٧٩/ ـھ١٣٩٩ -دار الفكر -بیروت -لبنان(الزمخشري، 

، )ـھ٩٧٧: ت(اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربیني الخطیب 
  ).ـھ١٤١٥ -دار الفكر -بیروت -لبنان(مكتب البحوث والدراسات، : تحقیق

- لبنان -٢ط(، ) ـھ٢٠٤:ت(دریس الشافعي أبو عبد هللا األم، محمد بن إ
  ). ـھ١٣٩٣ - دار المعرفة -بیروت 

أنوار التنزیل وأسرار التأویل، عبد هللا بن عمر بن محمد بن علي 
  ).دار الفكر -بیروت -لبنان(،  )ـھ٦٨٥: ت(البیضاوي الشیرازي 

، جیم الحنفيالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراھیم بن ن
  ).دار المعرفة  -بیروت -لبنان -٢ط(، )ـھ٩٧٠: ت(

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني 
محمد محمد تامر َو محمد السعید الزیني َو وجیھ /د: تحقیق، ) ـھ٥٨٧:ت(الحنفي 

  ).م ٢٠٠٥/ ـھ١٤٢٦ -دار الحدیث -القاھرة -مصر(محمد علي، 

تبین الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي 
  ). ـھ١٣١٣ -دار الكتب اإلسالمي -القاھرة -لبنان) (ه٧٤٣: ت(

میادة محمد الحسن، / التعلیل بالشبھ وأثره في القیاس عند األصولیین، د
  )م٢٠٠٥/ ـھ١٤٢٥ - مكتبة الرشد - الریاض - المملكة العربیة السعودیة -٢ط(

تفسیر القرآن العظیم، الحافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر 
 - لبنان(أحمد بن عبدالسالم الزعبي، : ، اعتنى بھ)ـھ٧٧٤:ت(القرشي الدمشقي 

  ).دار األرقم بن أبي األرقم -بیروت

محمد بن اسماعیل أبو عبدهللا الجعفي البخاري ، الجامع الصحیح المختصر
دار  - الیمامة  -بیروت -لبنان -٣ط( ، مصطفى دیب البغا.د: یق، تحق)ه٢٥٦: ت(

  ).م١٩٨٧/ ـھ١٤٠٧ -ابن كثیر

الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي 
  ).دار الشعب -القاھرة -مصر(، )ـھ٦٧١:ت(
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: ت(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد عرفھ الدسوقي 
  ).دار الفكر  - بیروت - لبنان( محمد علیش، : ، تحقیق)ـھ١٢٣٠

حجة هللا البالغة، اإلمام العالمة الشیخ أحمد المعروف بشاه ولي هللا ابن 
ث الدھلوي، اعتنى بھ  - بیروت -لبنان -٢ط( محمد طعمھ حلبي، : عبدالرحیم المحدِّ

  ).م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥-دار المعرفة

المعروفة بحاشیة ( بصار رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األ
دار  -بیروت -لبنان(، )ـھ١٢٥٢:ت(محمد أمین عمر ابن عابدین ، )ابن عابدین

  ).م ٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١-الفكر

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، أبي الفضل شھاب 
  ).دار إحیاء التراث العربي -بیروت -لبنان(الدین محمود البغدادي األلوسي، 

وضة الطالبین وعمدة المفتین، یحي بن شرف النووي محیي الدین أبو ر
  ). ـھ١٤٠٥- المكتب اإلسالمي  -بیروت -لبنان-٢ط( ، )ـھ٦٧٦: ت(زكریا، 

: تحقیق، سنن أبي داود ، أبو داود سلیمان بن األشعث الجستاني األزدي
  ).دار الفكر(، محمد محیي الدین عبد الحمید

مد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر سنن البیھقي الكبرى، أح
 - مكة المكرمة -المملكة العربیة السعودیة(، محمد عبد القادر عطا: تحقیق، البیھقي

  ).م ١٩٩٤/ ه ١٤١٤ -مكتبة دار الباز

شرح المنھاج للبیضاوي في علم األصول، لشمس الدین محمود 
عبدالكریم بن  /د.أ:  ، علّق علیھ وجمعھ)ـھ٧٤٩-٦٧٤(عبدالرحمن األصفھاني 

  ).المملكة العربیة السعودیة -الریاض -مكتبة الرشد(علي بن محمد النملة، 

شرح منتھى اإلرادات المسمى دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، منصور 
 -عالم الكتب -بیروت -٢ط(، )ـھ١٠٥١: ت(بن یونس بن إدریس البھوتي 

  ).م١٩٩٦

: ت(لقشیري النیسابوري صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسین ا
دار إحیاء التراث  -بیروت -لبنان(محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقیق)ـھ٢٦١

  ).العربي
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دار  - دمشق -سوریا -٣١:ط(، وھبة الزحیلي/د.أ، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ
  ).م ٢٠٠٠/  ـھ١٤٣٠ -الفكر

مد محمد بن سعد بن مح/ الِقوامة الزوجیة أسبابھا وضوابطھا ومقتضاھا، د
  ).ـھ١٤٢٧/ شوال -)٣٢(عدد  - مجلة العدل(المقرن، 

، بحث منشور في مجلة )١٣(القوامة وأحكامھا الفقھیة، وفاء السویلم 
  )ھـ١٤٣٦(، تاریخ )٢١(الجمعیة الفقھیة السعودیة، عدد 

الكافي في فقھ اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد هللا بن قدامة المقدسي أبو 
  ).المكتب االسالمي -یروتب(، )ـھ٦٢٠: ت(محمد 

منصور بن یونس بن إدریس البھوتي ، كشاف القناع عن متن اإلقناع
دار  -بیروت -لبنان( ، ھالل مصیلحي مصطفى ھالل: تحقیق، )ـھ١٠٥١:ت(

  ).  ـھ١٤٠٢ -الفكر

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، أبو القاسم 
عبدالرزاق : ، تحقیق)ـھ٥٣٨: ت(لخوارزمي محمود بن عمر الزمخشري ا

  ).دار إحیاء التراث العربي -بیروت -لبنان(المھدي، 

دار  -١ط(،  محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ، لسان العرب
  ).بیروت  -لبنان -صادر

أبو زكریا : المجموع شرح المھذب مع تكملة السبكي والمطیعي، المؤلف
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