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قسـ الفقو كأصكلو كمية عمكـ الشريعة جامعة المرقب ليبيا
ممخص البحث
تناكلت ىذه الدراسة المسائؿ التي فضمت فييا األنثى عمى الذكر في النكاح كآثاره؛ كبينت أف الشريعة
اإلسبلمية قد سبقت ما تنادم بو المنظمات الدكلية كاإلقميمية كالجمعيات النسكية مف المطالبة بتحرير المرأة مف
الظمـ كاعطائيا حقكقيا ،حيث كانت المرأة في المجتمعات القديمة كالشرائع الكضعية ميضكمة الحقكؽ ،ميدرة
ا لكرامة ،سكاء كاف ذلؾ مف كلييا أك زكجيا أك مجتمعيا ،فمما جاء اإلسبلـ أنصؼ المرأة ،كأنزليا منزلة رفيعة،
كرفع عنيا الحيؼ كالجكر ،كحررىا مف طغياف الرجؿ ،كظمـ المجتمع ،كحفظ ليا حقكقيا كاممة المادية منيا
كالمعنكية بما يتناسب مع الشرع كطبيعتيا في الحياة ،كىك لـ ينظر إلى المرأة عمى أساس أنيا كسيمة إلشباع
الغريزة الجنسية فحسب ،بؿ نظر إلييا عمى أساس أنيا كسيمة الكتماؿ دكرة الحياة ،كتكفير الراحة كالسكف كاأللفة
كالمكدة لمطرؼ اآلخر.
كاذا كاف ىناؾ تفضيؿ لمذكر عمى األنثى في بعض األحكاـ فإف ىناؾ أحكاما فضمت فييا األنثى عمى
الذكر أيضا ،كتفضيؿ كؿ منيما عمى اآلخر في شيء إنما اقتضتو طبيعة كؿ منيما كما أعده ا﵀ لو في ىذه
الحياة.
كاف الظمـ الكاقع عمى بعض اإلناث مف حيث االستحكاذ عمى ميرىا ،أك سمب حقيا في الميراث ،أك التقصير
في النفقة عمييا ،أك حرمانيا مف حقيا في حضانة كلدىا ليس مف التشريع في شيء ،كاإلسبلـ منو براء ،كانما
الخمؿ مف التطبيؽ في تنفيذ أحكاـ الشريعة ،كابتعادنا عف حقيقة اإلسبلـ.
كتحذر الدراسة مف االنسياؽ كراء الدعكات التي تدعك إلى تحرير المرأة كمساكاتيا مع الرجؿ؛ ألف اليدؼ
منيا تفمت المرأة مف قيكد الديف كالقيـ كاألخبلؽ ،كتشكيو صكرة اإلسبلـ كالمسمميف ،كىـ بذلؾ إنما يدعكف إلى
الباطؿ ،كيريدكف غيرىـ أف يككنكا مثميـ في الضبللة ،فيـ قد ضمكا كأضمكا .كا﵀ اليادم إلى سكاء السبيؿ.
الكممات المفتاحية :المرأة ،النفقة ،الميراث ،الكفاءة ،الحضانة.
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المقدمة
الحمد ﵀ الذم خمؽ فسكل ،كقدر فيدل ،كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف سيدنا محمد كعمى آلو
كصحبو أجمعيف ،كبعد:
فقد اقتضت حكمة ا﵀ –سبحانو كتعالى -أف يجعؿ مخمكقاتو في ىذا الككف مككنة مف زكجيف اثنيف ذكر كأنثى،
﴿ك ًم ٍف يك ِّؿ ىش ٍي وء ىخمى ٍقىنا ىزٍك ىج ٍي ًف لى ىعمَّ يك ٍـ تى ىذ َّك يركف﴾ [الذاريات.]49 :
قاؿ تعالى :ى
كمف ىذيف الزكجيف مف كؿ جنس يككف التناسؿ كالتكاثر عبر االتصاؿ كالتزاكج ،كمف ذلكـ اإلنساف قاؿ تعالى:
﴿يا أىيُّيىا َّ
اس إًَّنا ىخمى ٍقىنا يك ٍـ ًم ٍف ىذ ىك ور ىكأ ٍينثىى﴾ [الحجرات.]13 :
ى
الن ي
كلما ك انت األنثى تختمؼ عف الذكر في تككينيا البدني ،كحالتيا النفسية ،ككظيفتيا التربكية اقتضى ىذا التنكع
أف تختمؼ المياـ بيف الذكر كاألنثى ،فممذكر ما يناسبو ،كلؤلنثى ما يناسبيا ،كي تستقر الحياة ،كيعمر الككف،
حيث يكمؿ كؿ منيما اآلخر ،كيمبي حاجة اآلخر الفطرية ،فيجد عنده السكف كالطمأنينة كالمكدة كاالستقرار.
كقضية المرأة مف القضايا التي شغمت باؿ كثيريف مف عمماء كمفكريف كمثقفيف مسمميف كغير مسمميف ،كىي مف
المسائؿ القديمة الحديثة التي ما فتئ أعداء اإلسبلـ يثيركنيا في كؿ مرة بدعكل تحرير المرأة كالدفاع عف
حقكقيا ،كالمطالبة بمساكاتيا مع الرجؿ في الحقكؽ ،كالعمؿ ،كالميراث ،كالقضاء ،كالشيادة ،كتكلي الكظائؼ
القيادية ،كىي كممة حؽ أريد بيا باطؿ ،حيث ييدفكف إلى تفمت المرأة مف قيكد الديف كالقيـ كاألخبلؽ ،كتشكيو
صكرة اإلسبلـ كالمسمميف.
كلما أعمنت كمية االقتصاد كالتجارة بجامعة المرقب عف مؤتمرتيا العممي الدكلي الرابع المكسكـ باألىداؼ
العالمية لمتنمية المستدامة (الدكؿ النامية بيف تداعيات الكاقع كتحديات المستقبؿ) ككاف مف ضمف محاكر
المؤتمر المساكاة بيف الجنسيف التي تعد ىدفا مف أىداؼ التنمية المستدامة السبعة عشر قررت المشاركة
بمكضكع :تفضيؿ األنثى عمى الذكر في الحقكؽ (النكاح كآثاره أنمكذجا) الذم يندرج تحت ىذا المحكر؛ ألبيف
أف ىذه األىداؼ منيا ما يتكافؽ مع عقيدتنا كشريعتنا كالتعميـ الجيد ،كالقضاء عمى الفقر ،كالقضاء الكامؿ عمى
ا لجكع ،كالحد مف أكجو عدـ المساكاة ،كمنيا ما يتعارض مع ديننا كالمساكاة بيف الجنسيف ،كألرد عمى بعض
الشبيات التي يثيرىا أعداء اإلسبلـ كمف تأثر بيـ مف أبناء جمدتنا مف أنو لـ ينصؼ األنثى مف البشر ،فيقكلكف
إف الذكر –دائما -مفضؿ عمى األنثى.
كمف المعمكـ أف المساكاة المطمقة ال تكجد حتى بيف الذككر أنفسيـ ،فيناؾ الحاكـ كالمحككـ ،كالعامؿ كرب
العمؿ ،كغير ذلؾ مما بو تستقيـ الحياة ،بؿ أثبت ا﵀ الفرؽ في الصفات أيضا ،كعدـ المساكاة بيف العالـ كغير
العالـ ،كالمنفؽ كالمجاىد قبؿ الفتح كالمنفؽ كالمجاىد بعده ،كغير ذلؾ مما يطكؿ المقاـ بسرده.
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أىداف البحث:
ييدؼ البحث إلى:
-1عرض أحد أىداؼ التنمية المستدامة مف منظكر الشريعة اإلسبلمية.
-2أف المساكاة المطمقة بيف الجنسيف مخالفة ألحكاـ الشرع الحنيؼ.
-3أف التشريع اإلسبلمي قد كرـ المرأة كأعزىا كأعطاىا حقكقيا التي تناسب طبيعتيا.
– 4أف ما تتعرض لو المرأة مف ظمـ في أم جانب مف الجكانب ليس سببو نقصا في التشريع ،كانما يرجع إلى
عدـ االلتزاـ بأحكاـ الشرع.
أىمية الموضوع:
تظير أىمية البحث في اآلتي:
-1بياف بعض األحكاـ التي يدعى فييا بعدـ المساكاة بيف الجنسيف ،كتدكر في مجاؿ أحكاـ النكاح.
-2بياف أسرار كحكـ تقديـ األنثى عمى الذكر في بعض األحكاـ المتعمقة بالنكاح كآثاره.
-3إظيار مدل تكريـ اإلسبلـ لممرأة كاعزازىا كاعطائيا حقكقيا كاممة دكف منة أك فضؿ مف أحد.
إشكالية البحث :إف التحديات التي تكاجو األمة اإلسبلمية عمى مر الزماف ىي تكالب األمـ كالجماعات عمييا
بيدؼ الطعف في التشريع اإلسبلمي كتسخير العمبلء المأجكريف مف أبناء األمة كغيرىـ لبلنتقاص مف اإلسبلـ
كتشكيو سمعتو ،كيمكف صياغة إشكالية البحث في السؤاؿ اآلتي :ىؿ صحيح ما يدعيو بعض أعداء اإلسبلـ
مف أف اإلسبلـ ظمـ األنثى حقيا ،كجعميا أقؿ مف الذكر في الحقكؽ؟ كىؿ تحتاج األنثى إلى تشريع غير
التشريع اإلسبلمي –ال سيما في الدكؿ اإلسبلمية -لمساكاتيا مع الذكر في الحقكؽ؟
كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ سأتعرض لبعض المسائؿ التي فضمت فييا األنثى عمى الذكر في النكاح كآثاره في
الشريعة اإلسبلمية مكتفيا بمسائؿ المير كالنفقة كالميراث كالكفاءة كالحضانة حتى تتناسب مع عدد الصفحات
كالفترة الزمنية الممنكحة إلعداد البحث ،كألىمية ىذه األحكاـ في حياة الناس.
منيج البحث :يعتمد البحث في الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،كذلؾ بتتبع المسائؿ محؿ الدراسة
كدراستيا دراسة تحميمية؛ لفيـ نصكص الشارع كمعرفة المقاصد الشرعية لمقضايا المطركحة في ىذا البحث دكف
اإلغراؽ في التفاصيؿ التي ال تخدـ البحث؛ حيث إف مقاصد الشريعة ىي سر التشريع ،كبيا تدرؾ المصالح
التي قصدىا الشارع مف تشريع األحكاـ.
حدود الدراسة :األحكاـ الشرعية المتعمقة بالنكاح كما يتعمؽ بو متنكعة ،منيا ما فيو تفضيؿ الذكر عمى األنثى
كالكالية ،كالقكامة ،كعصمة النكاح ،كمنيا ما فيو تفضيؿ األنثى عمى الذكر كالمير ،كالنفقة ،كالحضانة ،كمنيا
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ما فيو المساكاة بيف الجنسيف كإباحة نظر كؿ منيما لآلخر حاؿ الخطبة ،كطمب الزينة ،كاالستمتاع بيف
الزكجيف ،كاحتفاظ كؿ منيما بنسبو ،كالذمة المالية المستقمة لكؿ منيما ،كالتكارث بينيما ،كىذا مبني عمى تكزيع
الحقكؽ كالكاجبات بيف الجنسيف ،كنظ ار لسعة المكضكع كتشعبو سأقتصر في ىذا البحث عمى النكع الثاني منيا.
خطة البحث :جاء ىذا البحث في مقدمة كتمييد كمبحثيف كخاتمة ،خصصت المبحث التمييدم لتحديد عنكاف
البحث ،كجعمت المبحث األكؿ في الحقكؽ المالية ،كالمبحث الثاني في الحقكؽ غير المالية ،كفي الخاتمة ذكرت
أىـ نتائج البحث ،كالتكصيات التي خرج بيا.

المبحث التمييدي :في تحديد عنوان البحث
عنكاف البحث مككف مف جزأيف ،كؿ جزء منيما مركب إضافي ،ككؿ مركب يتككف مف عدة مفردات ،ىي
التفضيؿ ،األنثى ،الذكر ،الحقكؽ ،النكاح ،كالمركب ال يعرؼ إال بعد معرفة مفرداتو ،كفي ىذا التمييد بياف ليذه
المفردات حتى تككف مدخبل إلى فيـ مكضكع البحث .كسأجعؿ مصطمحات العنكاف الرئيس في مطمب ،كالعنكاف
الفرعي في مطمب آخر.
أما العنكاف باعتباره لفظا مركبا فيعني دراسة أحكاـ النكاح كآثاره التي يككف فييا تفضيؿ األنثى عمى الذكر في
الحقكؽ.

المطمب األول :في تحديد العنوان الرئيس
يتناكؿ العنكاف أربعة مصطمحات ،ىي :التفضيؿ ،األنثى ،الذكر ،الحقكؽ ،كسأتناكليا تباعا في ىذا
المطمب.
أوال :التفضيل
التفضيؿ :مصدر َّ
فضؿ ،كفضَّمو عمى غيره :جعمو مفضَّبل متقدما عمى غيره ،كالفضؿ :الزيادة ،كالجمع فيضكؿ،

كً
تفاضؿ بيف القكـ :أف يككف بعضيـ أفضؿ مف بعض ،كرجؿ
الفضاؿ ك
التفاضؿ :التمازم في الفضؿ ،كال ي
ي
فاضؿ :ذك فضؿ ،كرجؿ ًمفضاؿ :كثير الفضؿ كالخير كالمعركؼ ،كامرأة ًمفضالة عمى قكميا :إذا كانت ذات
فضمو غيره ،كيقاؿ :فضؿ فبلف عمى غيره :إذا غمب بالفضؿ عمييـ (ابف
فضؿ سمحة ،كرجؿ مفضكؿ :قد ى

منظكر( )3429/5 ،الفيكمي.)283 ،2003 ،

كالتفضيؿ سنة ا﵀ في خمقو ،فكما فضؿ بعض األماكف كاألزماف عمى بعض فضؿ بعض الناس عمى
و ً ً
ؽ ىب ٍع و
ضا يس ٍخ ًريِّا﴾ [الزخرؼ ،]32 :كفضؿ
ضيي ٍـ فى ٍك ى
ضيي ٍـ ىب ٍع ن
ض ىد ىر ىجات لىيتَّخ ىذ ىب ٍع ي
بعض ،قاؿ تعالى ﴿ :ىكىرفى ٍعىنا ىب ٍع ى
ِّيف ىعمىى ىب ٍع و
ض َّ
بعض األنبياء كالمرسميف عمى بعض ،قاؿ تعالى ﴿ :ىكلىقى ٍد فى َّ
ض﴾ [اإلسراء،]55 :
ض ٍمىنا ىب ٍع ى
النبًي ى
َّ َّ
ض ٍمىنا بعضيـ عمىى بع و ً
ضيي ٍـ ىد ىرىجا وت﴾ [البقرة.]253 :
ؾ ُّ
كقاؿ تعالى﴿ :تًٍم ى
ض م ٍنيي ٍـ ىم ٍف ىكم ىـ الموي ىكىرفىعى ىب ٍع ى
الر يس يؿ فى َّ ى ٍ ى ي ٍ ى ى ٍ
كمما يقتضيو المقاـ القكؿ إف ا﵀ –سبحانو كتعالى -ذكر تفضيؿ الرجاؿ عمى النساء في بعض األشياء ،قاؿ
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ساء بًما فى َّ َّ
الن ً
ضيي ٍـ ىعمى ىب ٍع و
كف ىعمىى ِّ
ض﴾ [النساء ،]34 :قاؿ الراغب" :فإنو
تعالىِّ ﴿ :
ض ىؿ الموي ىب ٍع ى
ام ى
الرجا يؿ قى َّك ي
القكة" (الراغب،
خص بو ا ٌلرجؿ مف الفضيمة ال ٌذ ٌ
يعني بما ٌ
اتية لو ،كالفضؿ الذم أيعطيو مف ي
المكنة كالماؿ كالجاه ك ٌ
د ت.)381 ،
ثانيا :األنثى
خمؽ ا﵀ اإلنساف –غالبا -ذك ار أك أنثى .كىذه عادة ا﵀ في خمقو أف جعؿ مف كؿ شيء زكجيف اثنيف ،يقكؿ
َّ
و
كف﴾ [الذاريات]49 :
ابف كثير (ت 774ىػ) في تفسير قكلو تعالى ﴿ :ىك ًم ٍف يك ِّؿ ىش ٍيء ىخمى ٍقىنا ىزٍك ىج ٍي ًف لى ىعم يك ٍـ تى ىذ َّك ير ى
أم جميع المخمكقات أزكاج :سماء كأرض ،كليؿ كنيار ،كشمس كقمر ،كبر كبحر ،كضياء كظبلـ ،كايماف
َّ
كف﴾،
ككفر ،كمكت كحياة ،كشقاء كسعادة ،كجنة كنار ،حتى الحيكانات كالنباتات ،كليذا قاؿ تعالى﴿ :لى ىعم يك ٍـ تى ىذ َّك ير ى
أم لتعممكا أف الخالؽ كاحد ال شريؾ لو (ابف كثير1419 ،ىػ.)395/7 ،

كقد جعؿ ا﵀–سبحانو كتعالى -األنثى مف البشر مف أعظـ ما يكسبو اإلنساف في ىذه الحياة إذا ما أدت
دكرىا عمى الكجو األمثؿ ،فتعيش األسرة في كد كتراحـ ،قاؿ رسكؿ ا﵀ صمٌى ا﵀ عميو كسمـُّ :
الد ٍنىيا ىمتىاعه ،ىك ىخ ٍي ير
ىمتىا ًع ُّ
الد ٍنىيا ا ٍل ىم ٍ أرىةي الصَّالً ىحةي (مسمـ ،د ت )1090/2 ،فما المراد باألنثى؟
األنثى :عمى كزف فعمى ،كجمعيا إناث مثؿ :كتاب ،كربما قيؿ :األناثي ،كاألنثى خبلؼ الذكر ،كالتأنيث خبلؼ
التذكير ،كتأنيث االسـ خبلؼ تذكيره ،يقاؿ :أنث االسـ تأنيثا :إذا ألحقت بو أك بمتعمقو عبلمة التأنيث
(الجكىرم( )58 ،2007 ،أحمد مختار.)2082/3 ،2008 ،
المرأة عمى أنثى اإلنساف البالغة ،كتجمع عمى نساء كنسكة مف غير لفظيا ،كيستعمؿ لفظ األنثى
كيطمؽ لفظ ى

في ىذا البحث بمفظ الزكجة ،أك البنت ،أك بنت االبف ،أك األـ ،أك الجدة ،أك األخت بحسب قرابتيا مف المعني
بالكبلـ ،كقد يستعمؿ لفظ المرأة إذا كاف المقصكد أم أنثى مف البشر.
كبمناسبة الحديث عف األنثى أقكؿ :إف المرأة في المجتمعات القديمة كالشرائع غير السماكية كانت ميضكمة
الحقكؽ ،مبخكسة الجانب ،مغمكبة عمى أمرىا ،فكانت تعد مف سقط المتاع عند بعضيـ ،كرجسا عف بعض
آخر ،كش ار عند ثالث ،كىكذا.
كقد سجؿ القرآف الكريـ كثي ار مف الظمـ الذم كانت تتعرض لو المرأة قبؿ اإلسبلـ ككأدىا كىي حية ،أك
التشاؤـ مف كالدة األنثى خشية العار ،أك منعيا مف الميراث ،كغير ذلؾ مما ال أطيؿ الكبلـ بذكره.
فمما جاء اإلسبلـ أنصؼ المرأة ،كأنزليا منزلة رفيعة ،كرفع عنيا الحيؼ كالجكر ،كحررىا مف طغياف الرجؿ،
كظمـ المجتمع ،كحفظ ليا حقكقيا كاممة بما يتناسب كطبيعتيا في الحياة ،فيك لـ ينظر إلى المرأة عمى أنيا
كسيمة إلشباع الغريزة الجنسية فحسب ،بؿ نظر إلييا عمى أساس أنيا كسيمة الكتماؿ دكرة الحياة ،كتكفير الراحة
كالسكف كاأللفة كالمكدة كالرحمة لمطرؼ اآلخر.
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ثالثا :الذكر
كارةه ،كالذككرة خبلؼ األنكثة ،كالتذكير خبلؼ
ككر ،كذككرة ،كيذ ٍكر ه
ال ىذ ىك ير :خبلؼ األ ٍينثى ،كالجمع يذ ه
اف ،كًذ ى

التأنيث ،كتذكير االسـ في اصطبلح النحاة معناه ال يمحؽ الفعؿ كما أشبيو عبلمة التأنيث (الجكىرم،2007،
( )347الفيكمي.)127 ،2003 ،
كيطمؽ لفظ الرجؿ عمى ذكر اإلنساف البالغ مف بني آدـ ،كقيؿ :إنما يككف رجبل فكؽ الغبلـ كذلؾ إذا احتمـ
كركيجؿ عمى غير قياس ،كيجمع عمى
كشب ،كقيؿ :ىك رجؿ ساعة تمده أمو إلى ما بعد ذلؾ ،كتصغيره يرجيؿ ي

كرجمة ،كجمع الجمع رجاالت (الفيكمي( )135 ،2003 ،إبراىيـ مصطفى كآخركف ،دت.)332/1 ،
رجاؿ ى

كيستعمؿ لفظ الذكر في ىذا البحث بمفظ الزكج ،أك االبف ،أك ابف االبف ،أك األب ،أك الجد ،أك األخ بحسب
قرابتو مف المعني بالكبلـ ،كما يستعمؿ بمفظ الرجؿ إذا كاف المقصكد أم ذكر مف البشر.
رابعا :الحقوق
الح ُّ
ؽ :خبلؼ الباطؿ ،كالحؽ :الثابت الذم ال يسكغ إنكاره ،كحؽ األمر :أم ثبت ،كىك
الحقكؽ :جمع حؽ ،ك ى

مصدر حؽ الشيء :إذا كجب كثبت (الجكىرم( )249 ،2007 ،ابف منظكر ،د ت.)939/2 ،

كاصطبلحا :ىك مكضكع االلتزاـ ،أل ما يمتزـ بو اإلنساف تجاه ا﵀ أك تجاه غيره مف الناس ،أك ما كجب عمى
ب كٍليي ٍممً ًؿ الًَّذم ىعمىٍي ًو ا ٍل ىح ُّ
ؽ﴾ [البقرة( ]282 :محمكد عبد
غيرؾ لؾ فأنت تتقاضاه منو ،قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ :ىف ٍمىي ٍكتي ٍ ى
الرحمف ،د ت.)578/1 ،

كمطمب مساكاة المرأة لمرجؿ في الحقكؽ ليس بالجديد ،فقد نادت بو كثير مف المؤتمرات كالندكات الدكلية
كاإلقميمية كالجمعيات النسكية كاف اختمفت األغراض كالمقاصد مف ىذا المطمب ،لكف التشريع اإلسبلمي سبؽ
ذلؾ كمو ،كقرره في كثير مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية ،مف ذلؾ قكلو تعالى ﴿ :ىياأىيُّيىا َّ
اس إًَّنا ىخمى ٍقىنا يك ٍـ
الن ي
َّ ً
ً َّ ً
ً ً
ً
يـ ىخبًير﴾ [الحجرات،]13 :
م ٍف ىذ ىك ور ىكأ ٍينثىى ىك ىج ىع ٍمىنا يك ٍـ يش يع ن
كبا ىكقىىبائ ىؿ لتى ىع ىارفيكا إً َّف أى ٍك ىرىم يك ٍـ ع ٍن ىد المو أىتٍقىا يك ٍـ إً َّف الموى ىعم ه
ً
ً ً
ً
ض يك ٍـ ًم ٍف ىب ٍع و
ض﴾ [آؿ
اب لىيي ٍـ ىربُّيي ٍـ أِّىني ىال أيضيعي ىع ىم ىؿ ىعام وؿ م ٍن يك ٍـ م ٍف ىذ ىك ور أ ٍىك أ ٍينثىى ىب ٍع ي
استى ىج ى
كقكلو تعالى﴿ :فى ٍ
ؽ ًم ٍف تير و
عمراف ،]195 :كقكؿ النبي صمٌى ا﵀ عميو كسمـَّ :
اب (أخرجو الترمذم في
آد يـ يخمً ى
آد ىـ ىك ى
اس يكمُّيي ٍـ ىبينك ى
الن ي
ى
سننو ،كقاؿ :كىذا حديث حسف.)228/6 ،1998 ،
كىذه الحقكؽ تنقسـ تقسيمات متعددة باعتبارات مختمفة ،منيا تقسيميا :إلى حقكؽ تككف قبؿ عقد النكاح
كحقكؽ تككف بعده ،كالى حقكؽ تككف قبؿ الدخكؿ كحقكؽ تككف بعده ،كالى حقكؽ مالية كحقكؽ غير مالية،
كتتداخؿ ىذه األقساـ بعضيا ببعض ،كسأسير في بحثي عمى التقسيـ األخير؛ ألنو أفضؿ مف حيث تناسب عدد
المطالب في المباحث ،كيدخؿ فيو حقكؽ األنثى زكجة كانت أك قريبة.
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المطمب الثاني :في تحديد العنوان الفرعي
يتناكؿ ىذا العنكاف (آثار النكاح أنمكذجا) مصطمح النكاح ،كأضفت إليو الحكـ الشرعي؛ ألف كثي ار مف
الكبلـ يدكر عميو ،كسأتناكليما في ىذا المطمب مقدما الكبلـ عمى الحكـ الشرعي.
أوال :الحكم الشرعي
متألؼ مف المكصكؼ كالصفة ،فما معنى كؿ منيما؟
الحكـ الشرعي مركب كصفي،
ى
الحكـ لغة :القضاء كالفصؿ ،قاؿ الفيكمي (ت  770ق)" :الحكـ القضاء ،كأصمو المنع ،يقاؿ :حكمت عميو

بكذا :إذا منعتو مف خبلفو فمـ يقدر عمى الخركج مف ذلؾ ،كحكمت بيف القكـ :فصمت بينيـ" (الفيكمي،2003 ،
.)90
كالمراد بالحكـ :إثبات أمر آلخر أك نفيو عنو.
كالشرعي :نسبة إلى الشرع ،كتقييد الحكـ بالشرعي؛ ليخرج الحكـ العقمي كالعادم كغير ذلؾ مف أنكاع الحكـ.
كبعد معرفة مفردات المركب الكصفي ،نأتي إلى تعريؼ المصطمح باعتباره لفظا مركبا ،كىك خطاب ا﵀
المتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف باالقتضاء أك التخيير أك الكضع (الطكفي.)254/1 ،1987 ،
كينقسـ الحكـ الشرعي إلى حكـ شرعي تكميفي ،كحكـ شرعي كضعي.
فالحكـ الشرعي التكميفي :ىك خطاب ا﵀ المتعمؽ بأفعاؿ المكمفيف باالقتضاء أك التخيير (الجيزاني1430 ،ىػ،
.)290
كينقسـ الحكـ الشرعي التكميفي –عند الجميكر -إلى خمسة أقساـ :كاجب ،كمندكب ،كمباح ،كمكركه،
كمحرـ ،كعند الحنفية إلى سبعة ىي :الفرض ،كالكاجب ،كالمندكب ،كالمباح ،كالمكركه تنزييا ،كالمكركه تحريما،
كالمحرـ.
أما تعريؼ الحكـ الشرعي الكضعي فيك :خطاب ا﵀ تعالى المتعمؽ بكضع شيء ما سببا لشيء آخر ،أك شرطا
لو ،أك مانعا منو (زقبلـ ،)88 ،2006 ،كيضيؼ بعضيـ إلى التعريؼ ككنو صحيحا أك فاسدا (السممي،
.)55 ،2006
كينقسـ الحكـ الشرعي الكضعي إلى خمسة أقساـ :سبب ،كشرط ،كمانع ،كصحيح ،كفاسد.
ثانيا :النكاح
النكاح لغة :الضـ كالتداخؿ ،كمنو قكليـ :تناكحت األشجار؛ أم :انضـ بعضيا إلى بعض ،كالعرب تستعمؿ

لفظ النكاح بمعنى العقد ،كبمعنى الكطء كاالستمتاع( ،ابف منظكر ،د ت( )4537/6 ،الفيكمي،2003 ،
 ،)321كأكثر استعمالو في الشرع بمعنى العقد (الفاكياني.)564/4 ،2010 ،
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كسمي النكاح نكاحا :لما فيو مف ضـ أحد الزكجيف إلى اآلخر شرعا :إما كطئا أك عقدا حتى صا ار فيو
كمصراعي باب (القكنكم.)50 ،2004 ،
زكج األشياء تزكيجا كزكاجا :أم قرف
زكج مثؿ :سمَّـ سبلما ،يقاؿَّ :
كما يطمؽ عميو لفظ الزكاج ،كىك اسـ مف َّ
بعضيا ببعض (الراغب ،د ت.)216 ،
كالنكاح شرعا" :عقد يفيد حؿ العشرة بيف الرجؿ كالمرأة كتعاكنيما ،كيحدد ما لكمييما مف حقكؽ كما عميو مف
كاجبات" (أبك زىرة.)19 ،1957 ،
ىذا تعريؼ النكاح ،أما آثاره فيي :الحقكؽ التي تنشأ عف ىذا العقد سكاء منيا ما كاف خاصا بالزكجة أك
بالزكج أك مشتركة بينيما (مطمكب.)149 ،2004 ،
كآثار ىذا العقد كثيرة ،منيا :حؿ المعاشرة ،كاالستمتاع ،كحرمة المصاىرة ،كالمير ،كالنفقة ،كالحضانة،
كالعدة ،كالنسب ،كالميراث.
كىك مف نعـ ا﵀ عمى عباده ،فيك الطريؽ لبناء األسرة التي ىي النكاة األكلى لممجتمع ،كقد شرع ألغراض
حسنة ،منيا :تحصيف الفركج ،كغص األبصار ،كتحصيؿ النسؿ ،كحفظ األنساب ،كتحقيؽ
سامية كمقاصد ى
السكف كاالستقرار النفسي ،كتربية األكالد كالقياـ بشؤكنيـ.

كالنكاح عقد ينشأ بيف رجؿ كامرأة تترتب عميو حقكؽ ككاجبات متبادلة يمزـ بيا كؿ كاحد منيما تجاه اآلخر،
قاؿ تعالى﴿ :كلىي َّف ًمثٍ يؿ الًَّذم عمىٍي ًي َّف بًا ٍلمعر ً
كؼ﴾ [البقرة ،]228 :فإذا قاـ كؿ منيما بكاجبو عمى أكمؿ كجو
ى
ى ٍي
ى ي
عاشا حياة سعيدة ،كككنا أسرة يسكدىا األلفة كالمحبة مما ينعكس أثره عمى المجتمع أيضا .كالحقكؽ التي تترتب
عمى عقد النكاح كآثاره منيا ما ىك مالي ،كمنيا ما ىك غير مالي ،كىك ما سأتحدث عنو فيما يمي.

المبحث األول :الحقوق المالية
الحقكؽ المالية :ىي التي تتعمؽ باألمكاؿ كمنافعيا ،أم التي يككف محميا الماؿ أك المنفعة ،كحؽ البائع في
الثمف ،كالمشترم في المبيع ،كحؽ الشفعة ،كنحكىا (الزحيمي ،د ت.)2849/4 ،
كلممرأة مجمكعة مف الحقكؽ المالية ،منيا :المير ،كالنفقة ،كالمتعة ،كالميراث ،كأجرة الرضاع ،لكف سأكتفى
ببعض ىذه الحقكؽ التي أرل أنيا أىـ مف غيرىا مف حيث الكاقع العممي ،كىي المير ،كالنفقة ،كالميراث كؿ
منيا في مطمب مستقؿ.

المطمب األول :المير
كرةه ،مثؿ :بعؿ بعكلة ،كالصداؽ :مير الم أرىة ،كجمعيا في جمع القمة
المير لغة :صداؽ المرأة ،كالجمع يميي ى
ى
أ ً
ؽ .يقاؿ :أصدقت المرأة إذا سميت ليا صداقا ،كاذا أعطيتيا صداقيا ،كىك الصداؽ
ص يد ه
ٍ
ىصدقةه ،كجمع الكثرة ي
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كالصداؽ كالصدقة أيضا .كسمي الصداؽ صداقا؛ إلشعاره بصدؽ رغبة باذلو في النكاح ،كلو أسماء أخرل
جمعيا بعضيـ في قكلو :صداؽ كمير نحمة كفريضة  ...حباء كأجر ثـ عقر عبلئؽ
(ال ي ًج يد ً
(ك ىم ٍف لى ٍـ ىي ٍستى ًط ٍع
احا) ،كالطكؿ
كزاد بعضيـ :النكاح
ن
ن
كف ن ىك ن
مستدال بقكلو تعالى :ى ى ى
مستدال بقكلو تعالى :ى
ًم ٍن يك ٍـ طى ٍكنال)( .ابف األثير ،د ت( )18/3 ،ابف منظكر ،د ت( )4286/6 ،ابف الممقف.)274/8 ،1997 ،
كشرعا :ىك ما يجعؿ لممرأة في عقد النكاح أك بعده مما يباح شرعا مف الماؿ معجبل أك مؤجبل( .قمعجي،
)69/2 ،1988
اشترط الشارع الحكيـ لعقد النكاح أف يككف ىناؾ مير مقدـ مف الرجؿ لممرأة ،كىك مف الحقكؽ المالية التي
تجب مرة كاحدة بسبب العقد ،بخبلؼ النفقة التي تجب بشكؿ متكرر.
كاألصؿ في مشركعييتو الكتاب كالسنة كاإلجماع:
فأما الكتاب فقكلو تعالى ﴿ :ىكآتيكا ِّ
ص يدقىاتً ًي َّف نً ٍحمىةن﴾ [النساء ]4 :قاؿ الشيخ ابف عاشكر (ت 1393ىػ):
اء ى
الن ىس ى
المقصكد بالخطاب ابتداء ىـ األزكاج؛ لكيبل يتذرعكا بحياء النساء كضعفيف كطمبيف مرضاتيـ إلى غمص
حقكقيف في أكؿ ميكرىف ،أك يجعمكا حاجتيف لمتزكج ألجؿ إيجاد كافؿ ليف ذريعة إلسقاط المير في النكاح.
كقاؿ جماعة :الخطاب لؤلكلياء؛ ألف عادة بعض العرب أف يأكؿ كلي المرأة ميرىا ،فرفع ا﵀ ذلؾ باإلسبلـ (ابف
عاشكر.)229/4 ،1984 ،
ًً
ًً
ً
ً َّ
كى َّف
استى ٍمتى ٍعتي ٍـ بً ًو ًم ٍنيي َّف فىتتي ي
اء ىذلً يك ٍـ أ ٍ
يف فى ىما ٍ
يف ىغ ٍي ىر يم ىسافح ى
ىف تىٍبتى يغكا بًأ ٍىم ىكال يك ٍـ يم ٍحصن ى
كقكلو تعالى ﴿ :ىكأيحؿ لى يك ٍـ ىما ىكىر ى
يضةن﴾ [النساء.]24 :
كريى َّف فى ًر ى
أي
يج ى
كأما السنة فقكلو -صمٌى ا﵀ عميو كسمـ -لمريد التزكج :ا ٍلتى ًم ٍس ىكلى ٍك ىخاتى نما ًم ٍف ىح ًد ويد (البخارم)13/7 ،2000 ،
(مسمـ ،د ت..)1040/2 ،
كأما اإلجماع فقد أجمع المسممكف عمى مشركعية الصداؽ في النكاح (ابف قدامة.)60/8 ،1995 ،
حكمو :أنو كاجب عمى الزكج لمزكجة (زبيدة.)267/1 ،2013 ،
التكييف الشرعي لممير:
يعد المير أث ار مف آثار عقد النكاح ،كتستحقو الزكجة بمجرد العقد إال أنيا قد تستحقو كامبل ،كقد تستحؽ
نصفو فقط إذا طمقت قبؿ الدخكؿ .كقد اختمؼ الفقياء في التكييؼ الشرعي لممير ،فذىب الجميكر إلى أنو ليس
ركنا مف أركاف عقد النكاح كال شرطا مف شركط صحتو ،بؿ ىك أثر مف آثاره (الكاساني)452/3 ،2005 ،
(النككم ،د ت( )574/5 ،ابف قدامة .)61/8 ،1995 ،فإذا تـ العقد بدكف ذكر مير صح النكاح.
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طمَّ ٍقتي يـ ِّ
يضةن﴾
اح ىعمىٍي يك ٍـ إً ٍف ى
اء ىما لى ٍـ تى ىمس ي
ضكا لىيي َّف فى ًر ى
ُّكى َّف أ ٍىك تى ٍف ًر ي
كاستدلكا عمى ذلؾ بقكلو تعالى ﴿ :ىال يجىن ى
الن ىس ى
[البقرة ] 236 :حيث إف القرآف قد حكـ بصحة إيقاع الطبلؽ دكف أف تككف ىناؾ تسمية لممير ،كالطبلؽ ال
يككف إال بعد نكاح ،فدؿ ذلؾ عمى جكاز النكاح بدكف تسمية لممير (زبيدة.)267/1 ،2013 ،
كذىب المالكية إلى أنو شرط مف شركط صحة العقد ،كأنو ال يجكز التكاطؤ عمى تركو (ابف رشد الحفيد،
)29/2 ،1989؛ لقكلو تعالى ﴿ :ىكآتيكا ِّ
كى َّف بًًإ ٍذ ًف
ص يدقىاتً ًي َّف نً ٍحمىةن﴾ [النساء ،]4 :كقكلو تعالى﴿ :فى ٍان ًك يح ي
اء ى
الن ىس ى
كريى َّف﴾ [النساء.]25 :
أٍ
ىىمً ًي َّف ىكآتي ي
كى َّف أ ي
يج ى
الحكمة من وجوب المير:

الحكمة ىي إظيار خطر ىذا العقد كمكانتو كاعبلء شأنو ،كاعزاز المرأة كاكراميا ،كتقديـ الدليؿ عمى بناء

حياة زكجية كريمة معيا ،كتكفير حسف النية عمى قصد معاشرتيا بالمعركؼ كدكاـ الزكاج ،كفيو تمكيف المرأة

بأف تتييأ لمزكاج بما يمزـ ليا مف لباس كنفقة (الزحيمي ،د ت( )6760/9 ،الغرياني .)562/2 ،2010 ،كىذا
الحؽ يترتب لممرأة عمى زكجيا صيانة ليا أف تمتيف كرامتيا في سبيؿ جمع الماؿ؛ ليككف مي ار تقدمو لمرجؿ،
كالمير ليس ثمنا لممرأة ،كال ثمنا لجماليا كاالستمتاع بيا ،كانما ىك رمز لمتكريـ كلمرغبة في االقتراف بيا (العالـ،

 ،)175 ،1998كىك حؽ خالص لمزكجة ال يجكز ألحد أخذه إال بطيب نفس منيا ،قاؿ تعالى ﴿ :ىكآتيكا ِّ
اء
الن ىس ى
ص يدقىاتً ًي َّف نً ٍحمىةن فىًإ ٍف ًط ٍب ىف لى يك ٍـ ىع ٍف ىش ٍي وء ًم ٍنوي ىن ٍف نسا فى يكميكهي ىىنً نيئا ىم ًر نيئا﴾ [النساء.]4 :
ى
الحكمة من وجوب المير عمى الرجل دون المرأة:
جعؿ ا﵀ المير عمى األزكاج دكف العكس؛ ليككف مكافقا لطبيعة األشياء كالفطرة السميمة ،كمناسبا لكظيفة كؿ
مف الرجؿ كالمرأة؛ حيث إف طبيعة الرجؿ الكسب كجمع الماؿ ،ككظيفة المرأة إعداد المنزؿ ،كتربية األكالد،
كانجاب الذرية ،كىك عبء ليس بالييف كال باليسير ،ثـ إف المير في أحياف كثيرة يككف مانعا مف تسرع األزكاج
في إيقاع الطبلؽ (الغرياني( )562/2 ،2010 ،زبيدة.)266/1 ،2013 ،
ىل وجوب المير عمى الزوج عوض عن شيء ممكو أو ىدية أوجبيا الشارع لممرأة؟
ليس المير في ً
اإلسبلـ عكضا عف البضع؛ إذ لك كاف عكضا لركعي فيو مقدار المنفعة المعكض عنيا،
كلكجب تجدد مقدار مف الماؿ كمٌما تحقؽ أف المقدار المبذكؿ قد استغرقتو المنافع الحاصمة لمرجؿ في مدة مف
جاعيا إياه لمزكج عند الطبلؽ،
ثمف المرأة لكجب إر ي
مدد بقاء الزكجة في عصمتو ،مثؿ عكض اإلجارة ،كلك كاف ى
ٍخ يذكا ًم ٍنوي ىش ٍينئا﴾
ط نا
اى َّف ًق ٍن ى
استًٍب ىد ى
ار فى ىبل تىأ ي
اف ىزٍك وج ىكآتىٍيتي ٍـ إً ٍح ىد ي
اؿ ىزٍك وج ىم ىك ى
كىك ممنكع ،قاؿ تعالى ﴿ :ىكًا ٍف أ ىىرٍدتي يـ ٍ
[النساء ،]20 :كىك عطية محضة ،كشعار مف شعار النكاح ،كفارؽ بينو كبيف الزنى كالمخادنة (ابف عاشكر،
.)428/3 ،1984
كمف خبلؿ ما تقدـ يظير جميا أف المير شرع لصالح المرأة تكريما ليا كجب ار لخاطرىا ،كاشعا ار بالرغبة في
االرتباط بيا ،كىك حؽ خالص ليا.

633

aisc.elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة
األىداؼ العالمية لمتنمية المستدامة – الدكؿ النامية بيف تداعيات الكاقع كتحديات المستقبؿ

الموافق  01-9نوفمبر 0101
AISC2020

المطمب الثاني :النفقة

النفقة لغة :اسـ مف اإلنفاؽ ،قاؿ تعالى ﴿ :ىك ىما أ ٍىنفى ٍقتي ٍـ ًم ٍف ىنفىقى وة﴾ [البقرة ،]270 :كنفقت الدراىـ نفقا مف باب
تعب :نفدت كفنيت ،كنفقت السمعة كالمرأة نفاقا بالفتح :كثر طبلبيا كخطابيا ،كيتعدل باليمزة فيقاؿ :أنفقتيا :أم
النفىقة ،ك َّ
فاؽ :أم كثير َّ
النفىقة :ما أىنفى ٍقت كاستنفقت عمى العياؿ كعمى
كنفقات ،كرجؿ ًم ٍن ه
أفنيتيا ،كجمع النفقة :نًفاؽ ى

نفسؾ ،كاإلنفاؽ قد يككف في الماؿ ،كفي غيره( .الراغب ،د ت( )502 ،ابف منظكر ،د ت)4507/6 ،
(الفيكمي.)367 ،2003 ،
كفي الشرع :ما يمزـ المرء صرفو لمف عميو مؤكنتو مف زكجتو أك قنو أك دابتو( .المناكم.)328 ،1990 ،

لكممة النفقة في العرؼ استعماالف :فيي تطمؽ أحيانا كيراد بيا خصكص الطعاـ؛ لعطفيا عمى السكنى

كالكسكة ،فيقاؿ مثبل :يجب عمى الزكج لزكجتو النفقة كالسكنى كالكسكة ،كاألصؿ في العطؼ التغاير ،كتطمؽ
كيراد بيا شمكؿ األنكاع الثبلثة ،كىذا اإلطبلؽ األخير ىك الغالب (شيبة ،)410 ،2001 ،كىك المراد ىنا،
كالنفقة قد تجب عمى النفس كعمى الغير.
كالنفقة عمى الغير تجب بأسباب ثبلثة :الزكجية ،كالقرابة ،كالممؾ (ابف اليماـ ،د ت.)378/4 ،

كاذا كاف اإلنساف ال يممؾ مف النفقة إال كفايتو فقط ،فبل يجب عميو أف ينفؽ عمى غيره ،سكاء كاف ذلؾ
ض ىؿ ىش ٍي هء
"اب ىد ٍأ بًىن ٍف ًس ى
المنفؽ عميو زكجة أك قريبا ،لقكؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـٍ :
ص َّد ٍؽ ىعمىٍييىا ،فىًإ ٍف فى ى
ؾ فىتى ى
ؾ ىش ٍي هء فىيى ىك ىذا ىك ىى ىك ىذا" (مسمـ ،د ت،
ض ىؿ ىع ٍف ًذم قى ىرىابتً ى
ؾ ىش ٍي هء ىفمً ًذم قىىرىابتً ى
ىىمً ى
ىىمً ى
ض ىؿ ىع ٍف أ ٍ
فى ًؤل ٍ
ؾ ،فىًإ ٍف فى ى
ؾ ،فىًإ ٍف فى ى

 ،)692/2كفي ذلؾ حفظ النفس ،كىك مف المقاصد الضركرية التي اتفقت الشرائع عمى كجكب مراعاتيا
(الغرياني ،)128/3 ،2010 ،قاؿ تعالى ﴿ :ىكىال تى ٍقتيميكا أ ٍىنفي ىس يك ٍـ﴾ [النساء ،]29 :كقاؿ تعالى ﴿ :ىكىال تيٍمقيكا بًأ ٍىي ًدي يك ٍـ
إًلىى التَّ ٍيمي ىك ًة﴾ [البقرة ،]195 :فإف فضؿ شيء عف كفايتو قدمت الزكجة ،ثـ الكلد ،كتقدـ األنثى مف األكالد عمى
()1

الذكر ،كتقدـ األـ عمى األب

(الغرياني ،)138/3 ،2010 ،كسأتكمـ عف نفقة الزكجة أكال ،ثـ نفقة األقارب.

أوال :نفقة الزوجة

إذا كاف اإلنساف يممؾ شيئا يزيد عف نفقتو فإف زكجتو ىي المقدمة عمى غيرىا مف األقارب كلك كانكا أصكلو

أك فركعو .كىذا مف إكراـ اإلسبلـ ليا أف أمر الزكج باإلنفاؽ عمييا ،كاحساف معاشرتيا ،كحذر مف ظمميا،
ؽ ا ٍل يم ٍسًم يـ ىنفىقىةن ىعمىى
كاإلساءة إلييا ،بؿ جعؿ ذلؾ مف أعماؿ البر كسببا في دخكؿ الجنة ،ففي الحديث" :إً ىذا أ ٍىنفى ى
ص ىدقىةن" (البخارم .)62/7،2000 ،قاؿ الحافظ" :المراد باالحتساب القصد إلى طمب
ىىمً ًو ىك يى ىك ىي ٍحتى ًسيبيىا ىك ىان ٍ
أٍ
ت لىوي ى
و
ؾ ميما أ ٍىنفى ٍق ى ً
ص ىدقىةه ىحتَّى
ت م ٍف ىنفىقىة فىًإَّنيىا ى
األجر" (ابف حجر1379 ،ىػ ،)498/9 ،كقاؿ في حديث آخر :ى"كًاَّن ى ى ٍ ى
ً
َّ ً
ُّ
ؾ" (البخارم ،)3/4 ،2000 ،كعد مف يقصر في اإلنفاؽ عمييا آثما فقاؿ " :ىكفىى
ام ىأرىتً ى
الم ٍق ىمةي التي تىٍرفى يعيىا إًلىى ف ِّي ٍ
ِّع ىم ٍف ىي يعك يؿ" (أخرجو النسائي في السنف الكبرل ،268/8 ،2001 ،كقاؿ الحاكـ في
بًا ٍل ىم ٍرًء إًثٍ نما أ ٍ
ىف يي ى
ضي ى
"خ ٍي ير
المستدرؾ :صحيح عمى شرط الشيخيف ،)575/1 ،1990 ،كممف يعكليـ الزكج زكجتو ،ففي الحديث :ى
َّ ً
ىعك يؿ ىيا
ظ ٍي ًر ًغننى ،ىكا ٍلىي يد ا ٍل يع ٍمىيا ىخ ٍيهر ًم ىف ا ٍلىي ًد ُّ
اف ًم ٍنيىا ىع ٍف ى
الس ٍفمىى ،ىك ٍاب ىد ٍأ بً ىم ٍف تى يعك يؿ" فىًق ى
يؿ :ىم ٍف أ ي
الص ىدقىة ىما ىك ى

 -يقدـ الحنابمة األب عمى األـ؛ النفراده بالكالء ،كاستحقاقو األخذ مف ماؿ كلده ،كقد أضافو إليو بقكلو عميو الصبلة كالسبلـ :أنت

1

كمالؾ ألبيؾ (ضكياف.)222/2 ،2001 ،
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ً
ط ًع ٍمنًي ،ىكًا َّال فى ًارٍقنًي" (أخرجو النسائي في السنف الكبرل،2001 ،
ؾ ًم َّم ٍف تى يعك يؿ ،تىقيك يؿ :أى ٍ
"ام ىأرىتي ى
ىر يسك ىؿ ا﵀؟ قىا ىؿٍ :
 ،281/8كصححو األلباني في إركاء الغميؿ.)316/3 ،1985 ،

﴿ك ىعمىى ا ٍل ىم ٍكليكًد لىوي ًرٍزقييي َّف
كنفقة الزكجة كاجبة بالكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ ،فأما الكتاب فقكلو تعالى :ى
ك ًكسكتيي َّف بًا ٍلمعر ً
كؼ﴾ [البقرة ،]233 :كقكلو تعالى﴿ :لًيي ٍنًف ٍؽ يذك ىس ىع وة ًم ٍف ىس ىعتً ًو ىك ىم ٍف قيًد ىر ىعمىٍي ًو ًرٍزقيوي ىف ٍميي ٍنًف ٍؽ ًم َّما
ى ٍي
ى ٍى ي
اىا﴾ [الطبلؽ. ]7 :
آتىاهي المَّوي ىال يي ىكمِّ ي
ؼ المَّوي ىن ٍف نسا ًإ َّال ىما آتى ى
النس ً
َّ ً
اء؛
كأما السنة فما ركل جابر أف رسكؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -خطب الناس ،فقاؿ" :فىاتَّقيكا الموى في ِّ ى
ً
كى َّف بًأىم ً َّ ً
كنوي ،فىًإ ٍف
فىًإَّن يك ٍـ أ ى
ىح ندا تى ٍك ىريى ى
كجيي َّف بً ىكمً ىم ًة المَّ ًو ،ىكلى يك ٍـ ىعمىٍي ًي َّف أ ٍ
ىف ىال ييكط ٍئ ىف فيير ىش يك ٍـ أ ى
استى ٍحمىٍمتي ٍـ فيير ى
اف المو ،ىك ٍ
ىخ ٍذتي يم ي ى
كى َّف ضربا ىغ ٍير مبِّروح ،كلىي َّف عمىٍي يكـ ًرٍزقيي َّف ك ًكسكتيي َّف بًا ٍلمعر ً
كؼ" (مسمـ ،د ت،)886/2 ،
فى ىع ٍم ىف ىذلً ى
ؾ فى ٍ
اض ًريب ي
ى ٍ ن ى يى
ى ٍي
ي ى ٍى ي
ى ي ى ٍ
َّ ً
يح ،ىكلىٍي ىس
اف ىريج هؿ ىش ًح ه
كجاءت ىند إلى رسكؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -فقالت :ىيا ىر يسك ىؿ المو ،إً َّف أىىبا يس ٍفىي ى
يؾ ككلى ىد ًؾ ،بًا ٍلمعر ً
ً ً
ت ًم ٍنو ك يىك الى يعمىـ ،فىقىا ىؿ :ي ً
كؼ" (البخارم،
يي ٍع ًطينًي ىما ىي ٍكًفينًي ىكىكلىًدم إً َّال ىما أ ى
ى ٍي
ىخ ٍذ ي ي ى ى ى ٍ ي
"خذم ىما ىي ٍكف ى ى
( )65/7 ،2000مسمـ ،د ت.)1338/3 ،

كأما اإلجماع فاتفؽ أىؿ العمـ عمى كجكب نفقات الزكجات عمى أزكاجيف إذا كانكا بالغيف إال الناشز منيف (ابف

المنذر( )154/5 ،2004 ،ابف قدامة( )215/9 ،1995 ،الكاساني.)105/5 ،2005 ،
كمف المعقكؿ أنيـ عممكا كجكب نفقتيا عميو؛ لقيامو عمييا ،كأف النكاح يعقد لمصحبة كاأللفة ،كليس مف األلفة أف
يمتنع عف اإلنفاؽ (السرخسي.)346/5 ،2000 ،

كسبب كجكب نفقة الزكجة ىك العقد الصحيح بشرط كجكد االحتباس أك االستعداد لو باعتبارىا حكما مف

أحكاـ عقد النكاح ،كحقا مف الحقكؽ الثابتة ليا بمكجب ىذا العقد (ابف قدامة.)255/3 ،2004 ،
كاألصؿ أف ينفؽ الزكج عمى زكجتو طكاعية ،لكنو قد يمتنع عف اإلنفاؽ عمييا ،كامتناعو قد يككف مع يساره
كقدرتو عمى اإلنفاؽ ،كقد يككف إلعساره .كسأتناكؿ حكـ ىاتيف المسألتيف فيما يمي:
امتناع الزوج عن النفقة مع يساره:

إذا امتنع الزكج عف أداء ما كجب عميو مف نفقة كىك مكسر فيؿ تسقط النفقة عنو أك تثبت دينا في ذمتو؟

اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى مذىبيف:

األكؿ :ذىب المالكية إلى أف الزكج إذا ترؾ اإلنفاؽ عمى زكجتو مع يساره ال تسقط النفقة عنو بمضي زمنيا،
كاذا لـ تسقط رجعت عمى زكجيا بما تجمد عميو منيا زمف يسره كلك تقدمو عسر يكجب سقكطيا ،أك تأخر عف
عسره ،فما تجمد عميو حاؿ يسره في ذمتو تطالبو بو ،كاف لـ يفرضو عميو حاكـ ،كال يسقط العسر إال زمنو
خاصة؛ ألف فييا معنى المعاكضة ،كاذا أنفقت عمى نفسيا مف ماليا الخاص فإنيا تستطيع أف ترجع بذلؾ عمى

زكجيا (الدردير.)1924/4 ،2013 ،

الثاني :ذىب الحنفية إلى أنو إذا مضت مدة كلـ ينفؽ عمييا سقطت النفقة ،كال تصير دينا كاجبا في ذمتو
تستطيع الرجكع عميو بيا إال بالتراضي أك بقضاء القاضي؛ ألف النفقة لـ تجب عكضا عف البضع ،فبقي كجكبو
جزاء عف االحتباس صمة كرزقا ال عكضا؛ ألف ا﵀ سماه رزقا بقكلو تعالى﴿ :ك ىعمىى ا ٍلمكلي ً
كد لىوي ًرٍزقييي َّف ىك ًك ٍس ىكتييي َّف
ىٍ
ى
بًا ٍلمعر ً
كؼ﴾ [البقرة( ]233 :المكصمي.)6/4 ،2005 ،
ى ٍي
كالراجح ما ذىب إليو الجميكر؛ ألف الزكج قادر عمى اإلنفاؽ كامتنع دكف مبرر شرعي ،كىك حؽ مف حقكقيا

الثابتة بمقتضى عقد النكاح.
إعسار الزوج بالنفقة:
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اختمؼ الفقياء في ثبكت النفقة دينا في ذمة الزكج في حاؿ عسره عمى مذىبيف:
األكؿ :يرل جميكر الفقياء أف النفقة المفركضة عمى الزكج ال تسقط عنو بإعساره ،بؿ تككف دينا عميو يطالب
اف يذك يع ٍس ىروة فىىن ًظ ىرةه إًلىى ىم ٍي ىس ىروة﴾ [البقرة ]280 :فإف ا﵀ -سبحانو كتعالى-
بيا إذا أيسر؛ لقكلو تعالى ﴿ :ىكًا ٍف ىك ى
أمر في ىذه اآلية بتأجيؿ مطالبة المعسر إلى الميسرة ،كىذا دليؿ عمى عدـ سقكطيا عنو بإعساره (النككم ،د
ت( )483/6 ،الككىجي ،د ت( )587/3 ،ابف قدامة.)231/9 ،1995 ،
كيشترط أىبك حنيفة لعدـ سقكطيا بمضي الزمف أف يحكـ بيا حاكـ أىك يتكافقا عمى قدر معمكـ ،فتصير دينا

باصطبلحيما (الكاساني.)121/5 ،2005 ،

الثاني :قاؿ المالكية :تسقط النفقة عف الزكج باإلعسار مدة إعساره ،كال تككف دينا عميو ،كال ترجع عميو إذا
اىا﴾ [الطبلؽ ،]7 :كالمعسر عاجز عف اإلنفاؽ ،فبل يككف
أيسر ،لقكلو تعالى ﴿ :ىال يي ىكمِّ ي
ؼ المَّوي ىن ٍف نسا إً َّال ىما آتى ى
مكمفا بو ،كتككف متبرعة فيما تنفقو عمى نفسيا في زمف اإلعسار (الدردير ،د ت.)517/2 ،
كترجع الزكجة عمى زكجيا بما أنفقتو عميو في حاؿ عسره إذا كاف غير سرؼ بالنسبة إليو ،كالى اإلنفاؽ زمنا

إال لصمة (الدردير.)1924/4 ،2013 ،

أقكؿ :ينبغي التفريؽ بيف حالتيف :األكلى :إذا كاف الزكج قاد ار عمى الكسب كلـ يبذؿ مجيكدا في حصكلو عمى
نفقة زكجتو ،فيذا ال تسقط عنو النفقة مدة إعساره ،كتككف دينا عميو ،كترجع عميو إذا أيسر.
الثانية :إذا لـ يكف قاد ار عمى ذلؾ ،فينا تسقط النفقة عنو ،كال تككف دينا عميو ،كال ترجع عميو إذا أيسر ،بؿ مف

اإلحساف أف تنفؽ ىي عمى زكجيا إذا كانت ميسكرة الحاؿ؛ لما بينيما مف األلفة كالمحبة كالتعاكف عمى الخير،
ثـ إف عقد النكاح ليس مبنيا عمى المشاحة ،بؿ ىك مبني عمى المكارمة كالمسامحة.
ثانيا :نفقة األقارب

إذا كاف اإلنساف يممؾ مف النفقة ما يزيد عف كفايتو ككفاية زكجتو يقدـ في النفقة الكلد عمى الكالديف ،كتقدـ

األنثى مف األكالد عمى الذكر ،كىك عمى األبكيف ،كتقدـ األـ عمى األب.
كقد اتفؽ الفقياء عمى كجكب نفقة الفركع المباشريف عمى أصكليـ مف الصمب ذكك ار كانكا أـ إناثا ،كاتفقكا

أيضا عمى كجكب نفقة األصكؿ المباشريف عمى فركعيـ (الكاساني ،)139/5 ،2005 ،كاختمفكا في نفقة
األقارب غير ىؤالء ،فذىب المالكية إلى أنيا ال
 .)138/1 ،2004كمف أدلتيـ في كجكب نفقة

تجب لغير ىؤالء األقارب نفقة عمى أحد مف أقاربيـ (خبلؼ،
الكالديف قكلو تعالى﴿ :كص ً
اح ٍبيي ىما ًفي ُّ
الد ٍنىيا ىم ٍع يركفنا﴾ [لقماف:
ى ى
يؾ" (أخرجو ابف ماجو ،391/3 ،2009 ،كصححو
ؾ ألىبً ى
ىك ىمالي ى

ت
 ،]15كحديث النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ" :أ ٍىن ى
﴿ك ىعمىى ا ٍل ىم ٍكليكًد لىوي
األلباني في إركاء الغميؿ ،)323/3 ،1985 ،كمف أدلتيـ في كجكب نفقة األكالد قكلو تعالى :ى
يؾ ككلى ىد ًؾ بًا ٍلمعر ً
ً ً
ً
ً
ً
ً
كؼ" ،فإف ىذه
ى ٍي
ًرٍزقييي َّف ىكك ٍس ىكتييي َّف با ٍل ىم ٍع يركؼ﴾ [البقرة ،]233 :كحديث ىند السابؽ " :يخذم ىما ىي ٍكف ى ى
النصكص تدؿ داللة ظاىرة عمى كجكب النفقة عمى الكالديف كعمى األكالد فقط ،فيقتصر فييا عمى مكرد النص
(شعباف.)678 ،1993 ،
كذىب الجميكر إلى أنيا تجب لؤلصكؿ كالفركع مطمقا ،فيدخؿ األجداد كأكالد األكالد في اسـ اآلباء كاألكالد

(ابف اليماـ ،د ت( )419/4 ،النككم ،د ت( )489/6 ،ضكياف .)221/2 ،2001 ،كمف أدلتيـ قكلو تعالى:
ؾ﴾ [البقرة ،]233 :كألنو يدخؿ في مطمؽ اسـ الكلد كالكالد بدليؿ أف ا﵀ تعالى قاؿ:
﴿ ىك ىعمىى ا ٍل ىك ًار ًث ًمثٍ يؿ ىذلً ى
﴿ي ً
كصي يك يـ المَّوي ًفي أ ٍىكىال ًد يك ٍـ لً َّمذ ىك ًر ًمثٍ يؿ ىحظِّ ٍاأل ٍينثىىي ٍي ًف﴾ [النساء ]11 :فيدخؿ فييـ كلد البنيف ،كقاؿ تعالى ﴿ :ىكًألىىب ىكٍي ًو
ي
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لً يك ِّؿ ك ً
اف لىوي ىكلى هد﴾ [النساء ،]11 :كألف بينيما قرابة تكجب العتؽ كرد الشيادة،
ُّد يس ًم َّما تىىر ى
اح ود ًم ٍنيي ىما الس ي
ؾ ًإ ٍف ىك ى
ى
فأشبو الكلد كالكالد القريبيف (ابف قدامة.)238/9 ،1995 ،
كزاد الحنفية أنيا كاجبة لكؿ ذم رحـ محرـ (ابف اليماـ ،د ت ،)419/4 ،كما زاد الحنابمة كؿ قريب كارث
بفرض أك تعصيب ،كال تجب لذكم األرحاـ عندىـ (ضكياف.)221/2 ،2001 ،
كمف سرد مذاىب الفقياء في المسألة يتبيف أف مذىب الحنابمة أكسع المذاىب في نفقة األقارب ،ثـ مذىب

الحنفية ،كأضيقيا مذىب المالكية.

إلى متى تستمر النفقة عمى األوالد؟

اختمؼ الفقياء في السف التي تستمر ليا النفقة عمى األكالد ذكك ار كانكا أك إناثا.

أ  -نفقة الولد الذكر:

إذا كاف الكلد الذكر فقي ار فيي كاجبة عمى األب ،كتستمر إلى البمكغ إال إذا بمغ مجنكنا أك زمنا ال ماؿ لو فإنيا

تستمر (البغدادم( )138/1 ،2004 ،ابف المنذر.)168/5 ،2004 ،
ب – نفقة األنثى من األوالد:

إذا كاف الكلد األنثى فإنو يستمر اإلنفاؽ عمييا إلى أف يدخؿ بيا زكجيا؛ ألنيا إذا تزكجت صارت غنية بزكجيا

كلك كانت فقيرة في نفسيا حيث إف نفقتيا تجب عمى زكجيا ،كلذلؾ لك كاف زكجيا فقي ار ال تنقطع نفقتيا مف
أبييا ،بؿ يجب أف تستمر؛ ألف زكجيا ال يغني عنيا شيئا (الغرياني.)136/3 ،2010 ،
حكم نفقة األقارب:

سبؽ أف رأينا خبلؼ الفقياء في األقارب الذيف تجب ليـ النفقة ،لكف ىؿ تصير نفقتيـ دينا في ذمة الزكج؟

اختمؼ الفقياء في ذلؾ ،فتجب عند الجميكر عمى كجو ال يصير دينا في ذمة الزكج إال بقضاء القاضي أك
بتراضي الزكجيف ،فإف لـ يكجد أحد ىذيف القيديف تسقط بمضي الزماف (الكاساني)128/5 ،2005 ،
(الككىجي ،د ت )587/3 ،؛ ألنيا لسد الخمة ،كقد حصمت فميست كنفقة الزكجة؛ ألنيا في مقابمة االستمتاع
(الدردير ،د ت( )524/2 ،النككم ،د ت.)491/6 ،

كقاؿ الشافعي :إنيا تصير دينا في الذمة ،كال تسقط بمضي الزماف (النككم ،د ت.)399/6 ،
كمظاىر التفضيؿ في النفقة كثيرة ،منيا :أف األنثى مقدمة عمى الذكر في األكالد كفي الكالديف ،كأنيا يستمر

اإلنفاؽ عمييا أكثر مف الذكر مف حيث المدة مراعاة لحاليا ،ثـ إف األنثى مكفكلة النفقة دائما ،فالبنت تجب
عمى أبييا إلى أف تتزكج ،فتنتقؿ نفقتيا عمى زكجيا ،كتعكد عمى أبييا إف طمقت ،كاذا صارت أما تككف عمى

ابنيا ،أما نفقة االبف فتنقطع بالبمكغ إال إذا بمغ مجنكنا أك زمنا ال ماؿ لو فإنيا تستمر.

كما أف نفقة الزكجة إذا كاف الزكج مكس ار ال تسقط بمضي الزمف ،كال تسقط إال باألداء أك اإلبراء ،كاذا كاف

معس ار كاف ليا الحؽ في طمب التفريؽ بينيما إذا لـ ترض بالمقاـ معو عند جميكر الفقياء ،كما يحبس الزكج إف
كاف مكس ار كامتنع عف اإلنفاؽ.

المطمب الثالث :الميراث

اث ،انقمبت الكاك ياء لكسر ما قبميا ،كىك مصدر مف الفعؿ كرث ،يقاؿ :كرث أباه،
الميراث لغة :أصمو ًم ٍكر ه

ككرث الشيء مف أبيو ،كيطمؽ بإطبلقيف :األكؿ بمعنى المصدر ،أم الكارث ،كلو معنياف :أحدىما :البقاء ،كمنو
اسـ ا﵀ الكارث :أم الباقي بعد فناء خمقو ،كثانييما :االنتقاؿ ،كانتقاؿ األمكاؿ مف شخص إلى آخر ،كالثاني
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بمعنى اسـ المفعكؿ ،أم المكركث ،كما يطمؽ عمى الميراث اسـ التركة أيضا ،فيقاؿ :ميراث فبلف ،أم تركتو
(الجكىرم( )1133 ،2007 ،المطيرم.)5 ،2002 ،

كاصطبلحا :حؽ قابؿ لمتجزئة ثبت لمستحقو بعد مكت مف كاف لو ذلؾ لقرابة بينيما أك نحكىا (أبك جيب،
.)377 ،1998
يظف بعض أعداء اإلسبلـ أف اإلسبلـ قد ظمـ األنثى كحط مف قدرىا في الميراث ،فيقكلكف :كيؼ يككف
لمذكر مثؿ حظ األنثييف في الميراث؟ كلماذا ال يككف نصيب المرأة مثؿ نصيب الرجؿ؟ فمئلجابة عف ىذا السؤاؿ

أقكؿ :كانت المرأة قبؿ اإلسبلـ ال ترث شيئا ،بؿ إنيا تكرث أحيانا ،فمما جاء اإلسبلـ أنصؼ المرأة ،كجعؿ ليا
نصيبا في الميراث كما لمرجؿ ،بنتا كانت أك بنت ابف أك أما أك جدة أك أختا أك زكجة ،كفي ذلؾ نزؿ قكؿ ا﵀
اء ىن ً
اف كاألى ٍقربكف كلً ِّمنس ً
ً
ص ه ً
اؿ ىن ً
تعالى﴿ :لً ِّمر ىج ً
ؾ ا ٍل ىك ًال ىد ً
كف
يب ًم َّما تىىر ى
ص ه
اف ىكاألى ٍق ىريب ى
يب م َّما تىىر ىؾ ا ٍل ىكال ىد ً ى ى ي ى ى ى
ً
ً
ً
كضا﴾ [النساء ،]7 :ثـ نزلت آيات أخرل بينت نصيب كؿ كارث ذك ار كاف أك
م َّما ىق َّؿ م ٍنوي أ ٍىك ىكثيىر ىنص نيبا ىم ٍف ير ن
أنثى.

كمف تماـ العدؿ أف جعؿ اإلسبلـ لممرأة مف الميراث نصؼ ما لمرجؿ أحيانا ،كذلؾ لما جعؿ لو مف القكامة

عمى المرأة بما أنفقو عمييا مف مالو ،كما دفعو إلييا مف مير في زكاجو ،كما يجب عميو في الزكاج مف إعداد
المسكف كتجييزه ،كما يتكمفو مف نفقة في الجياد ،كما يمزمو في العقؿ كالدية ،كغير ذلؾ مما لـ تكف المرأة
ممزمة بو ،ثـ إف األنثى مكفكلة النفقة دائما في الشريعة اإلسبلمية ،فيي كاجبة عمى أبييا قبؿ زكاجيا ،ثـ عمى

زكجيا إف تزكجت ،كعمى أبنائيا إذا تأيمت أك افتقر زكجيا (عتر ،)33 ،2001 ،كما أف فرص تممؾ المرأة
لمماؿ أكثر مف فرص تممؾ الرجؿ فكما يقكلكف :ميراثو مصركؼ ،كميراثيا محفكظ.
كقد تكمـ بعض العمماء عمى الفمسفة اإلسبلمية في تكزيع الميراث فقاؿ :التمايز فى أنصبة الكارثيف كالكارثات
ال يرجع إلى معيار الذككرة كاألنكثة ،كانما ً
لح ىكـ إليية كمقاصد ربانية قد خفيت عف الذيف جعمكا التفاكت بيف
الذككر كاإلناث فى بعض مسائؿ الميراث كحاالتو شبية عمى كماؿ أىمية المرأة فى اإلسبلـ .كذكر أف التفاكت

بينيما تحكمو ثبلثة معايير ،منيا :العبء المالى الذل يكجب الشرع اإلسبلمى عمى الكارث تحممو كالقياـ بو
حياؿ اآلخريف .كىذا ىك المعيار الكحيد الذل يثمر تفاكتا بيف الذكر كاألنثى ،لكنو تفاكت ال يفضي إلى أم ظمـ
لؤلنثى أك انتقاص مف إنصافيا ..بؿ ربما كاف العكس ىك الصحيح [سمطاف.]4 ،1999 ،
كاذا كاف مما يثار مف شبو حكؿ عدـ المساكاة بيف الجنسيف ىك مسألة تفضيؿ الذكر عمى األنثى في الميراث

فيذا األمر فيو تفصيؿ نبينو مف خبلؿ عرض حاالت ميراث الذكر كاألنثى ،كذلؾ فيما يمي:
حاالت يكون لمذكر فييا مثل حظ األنتيين:

يككف لمذكر مثؿ حظ األنتييف في حاؿ التعصيب ،كذلؾ إذا اجتمع الصنفاف في اإلرث كاالبف مع البنت ،أك

ابف االبف مع بنت االبف ،أك األخ الشقيؽ مع األخت الشقيقة ،أك األخ ألب مع األخت ألب ،أك األب مع
()2

األـ

أحيانا ،أما ما عدا ذلؾ فقد يككف نصيب األنثى مثؿ نصيب الذكر ،أك نصيب األنثى أكثر مف نصيب

الذكر ،أك ترث ىي كال يرث ىك ،كىذا ما سأعطي أمثمة لو فيما يمي.

 -ت ػػرث األـ نص ػػؼ نص ػػيب األب ف ػػي ح ػػاؿ انفرادىم ػػا ف ػػي الميػ ػراث أك كج ػػد معيم ػػا أخ كاح ػػد ،كك ػػذلؾ ف ػػي مس ػػألة الغػ ػراكيف ،كى ػػي

2

اجتماعيما مع زكج أك زكجة فقط أك معيما أخ كاحد أك أخت كاحدة فقط.
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حاالت يكون نصيب األ نثى فييا مثل نصيب الذكر:

اء
يستكم الذككر كاإلناث في ميراث اإلخكة كاألخكات ألـ ،لقكلو تعالى﴿ :فىًإ ٍف ىك يانكا أى ٍكثىىر ًم ٍف ىذلً ى
ؾ فىيي ٍـ يش ىرىك ي
ًفي الثُّمي ًث﴾ كفي المسألة المشتركة( )3أيضا.

كيستكم الذكر كاألنثى في ميراث اإلخكة كاألخكات الشقيقات أك ألب إذا ترؾ الميت فرعا كارثا مؤنثا ككاف

المكجكد جنسا كاحدا ،انفرد أك تعدد .مثاؿ ذلؾ :إذا تكفي ميت عف بنت أك بنتيف فأكثر كأخ لغير أـ أك أكثر
فإف األخ سيرث أك يرثكف الباقي تعصيبا ،ككذلؾ الحاؿ لك كاف مكاف األخ أخت أك أكثر.
حاالت يفضل فيو نصيب األنثى عمى الذكر:

إذا تكفيت امرأة عف زكج كأـ كأب كمعيـ ابف فإف االبف سيرث الباقي تعصيبا ،كىك في ىذه المسألة ،12/5

كلك كاف الكارث مكاف االبف بنتا لكرثت النصؼ فرضا ،كعالت المسألة إلى ثبلثة عشر ،فستأخذ ،13/6
فنصيب البنت أكثر مف االبف ،كبياف ذلؾ أننا لك كحدنا المقاميف لكاف أقؿ عدد يقببلف القسمة عميو ىك 156

باعتبار التبايف بيف الرقميف ( ،)13 ،12فنضرب كامؿ أحدىما في كامؿ اآلخر ،كعميو فإف  12/5نصيب
الذكر سيككف في ضرب كؿ منيما في  13يساكم  ،156/65كنصيب األنثى سيككف في ضرب كؿ منيما في
 12يساكم  ،156/72فاألنثى كرثت أكثر مف الذكر.

كاذا تكفيت امرأة عف زكج كأب كأـ كبنتيف ،فإف البنتيف ترثاف الثمثيف ،كتعكؿ المسألة مف اثني عشر إلى

خمسة عشر ،فيككف نصيب البنتيف ثمانية ،كلك كاف مكاف البنتيف ابناف لكانا عاصبيف ،ككانت المسألة مف اثني
عشر ،ككاف نصيب االبنيف معا خمسة مف اثني عشر.
كاذا تكفيت امرأة عف زكج كأـ كأخت شقيقة ،فإف األخت الشقيقة ترث النصؼ ،كتعكؿ المسألة مف ستة إلى
ثمانية ،كنصيب األخت فييا ثبلثة أثماف الميراث ،كلك كجد أخ شقيؽ مكاف الشقيقة لكرث الباقي تعصيبا ،كىك

سدس التركة ،كال شؾ أف الثبلثة أثماف أكثر مف السدس.

كاذا تكفيت امرأة عف زكج كجدة كأخ لغير أـ فإف األخ يرث الباقي تعصيبا ،كىك في ىذه المسألة الثمث ،كلك
كانت أختا لكرثت النصؼ فرضا ،كعالت المسألة إلى سبعة ،فستأخذ ثبلثة أسباع الميراث ،كال شؾ أف الثبلثة
أسباع أكثر مف الثمث.
حاالت ترث فييا المرأة وال يرث الرجل:

إذا تكفيت امرأة عف زكج كأب كأـ كبنت كبنت ابف فإف بنت االبف ترث السدس فرضا تكممة الثمثيف مع

البنت ،كتعكؿ المسألة مف اثني عشر إلى خمسة عشر ،فيككف نصيب بنت االبف اثنيف مف خمسة عشر ،كلك
كاف مكاف بنت االبف ابف ابف لكاف عاصبا ،كلـ يبؽ لو شيء.

 -المسألة المشتركة :ىي التي تتككف مف زكج ،كأـ ،كاثنػيف أك أكثػر مػف اإلخػكة ألـ ،كأخ أك أكثػر مػف اإلخػكة األشػقاء ،فيكػكف لمػزكج

3

النصػػؼ فرضػػا ،كلػػؤلـ السػػدس فرضػػا ،كلئلخػػكة ألـ الثمػػث فرضػػا ،كلػػـ يبػػؽ لؤلشػػقاء شػػيء مػػع أنيػػـ أقػػرب مػػف اإلخػػكة ألـ؛ ألنيػػـ عصػػبة
كاسػػتغرقت المسػػألة فركضػػيا ،فيشػػرؾ اإلخػػكة األشػػقاء مػػع اإلخػػكة ألـ فػػي نصػػيبيـ ،كىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو مػػالكي كالشػػافعي ،كحجػػة ىػػذا
المذىب أف اإلخكة األشقاء يشارككف اإلخكة لؤلـ في السبب الػذم بػو يسػتكجبكف اإلرث ،كىػي األـ ،فكجػب أف ال ينفػردكا بػو دكنيػـ؛ ألنػو
إذا اشػػترككا ف ػػي الس ػػبب الػػذم ب ػػو يرث ػػكف كجػػب أف يش ػػترككا ف ػػي المي ػراث ،كذى ػػب أب ػػك حنيفػػة كأحم ػػد إل ػػى عػػدـ تشػ ػريكيـ؛ ألني ػػـ يرث ػػكف
بالتعصػػيب كلػػـ يبػػؽ ليػػـ شػػيء( .ابػػف رشػػد ،558/2 ،1989 ،كابػػف قدامػػة )97/7 ،1995 ،أقػػكؿ :كفػػي جميػػع األح ػكاؿ س ػكاء عمػػى
مذىب مالؾ كمف معو أك عمى مذىب غيره فإف الجميع متفقكف عمى أف ميراث األنثى مثؿ الذكر في اإلخكة ألـ.
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كاذا تكفيت امرأة عف زكج كأخت شقيقة كأخت ألب ،فإف الزكج يرث النصؼ ،كاألخت الشقيقة ترث النصؼ،
كاألخت ألب ترث السدس تكممة الثمثيف مع األخت الشقيقة ،كتعكؿ المسألة مف ستة إلى سبعة ،فيككف نصيب

األخت ألب السبع بعد العكؿ ،كلك كجد أخ ألب مكاف األخت ألب لكاف عاصبا ،كلـ يبؽ لو شيء.

كفي مسألة األكدرية ،كىي :زكج كأـ كجد كأخت ،يأخذ الجد السدس فرضا ،كتأخذ األخت النصؼ فرضا ،ثـ
تعكد المسألة لمقاسمة السدس كالنصؼ بينيا كبيف الجد عمى مذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة (ابف رشد
الحفيد( )561/2 ،1989 ،الككىجي ،د ت( )189/7 ،ابف قدامة ،)148/7 ،1995 ،كعند أبي حنيفة تسقط
األخت ،كالجد يأخذ سدسو كامبل؛ ألنو ال يكرث اإلخكة كاألخكات مع الجد مطمقا (ابف عابديف،1992 ،

 )786/6كلك كاف مكاف األخت أخ لما كرث شيئا عمى اعتبار أف الباقي بعد نصيب الزكج كاألـ ىك السدس،
كىذا أقؿ ما يأخذه الجد ،كيبقى االبف عاصبا كلـ يبؽ لو شيء.
كعمى كبل المذىبيف فإف األخت ترث ،كال يرث األخ لك كاف مكانيا.
كما أف حؽ المرأة في الميراث مضمكف أكثر مف نظيرىا الرجؿ ،فأكثر النساء مف أصحاب الفركض ،بينما

أكثر الرجاؿ يرثكف بالتعصيب ،كال يرث بالفرض إال الزكج كاألخ ألـ ،كاألب كالجد في بعض الحاالت.
ً
ً
ىىًميىا،
ض بًأ ٍ
كالكارثكف بالفرض مقدمكف عمى الكارثيف بالتعصيب؛ لقكؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ" :أىٍلحقيكا الفىىرائ ى
فى ىما ىبًق ىي فى ًؤل ٍىكلىى ىر يج وؿ ىذ ىك ور" (البخارم( )152/8 ،2000 ،مسمـ ،د ت.)1233/3 ،
كباالنتياء مف الكبلـ عف الميراث أككف قد أنييت الكبلـ عف حقكؽ المرأة المالية ،أما حقكقيا غير المالية

فيذا ما سأتناكلو في المبحث التالي.

المبحث الثاني :الحقوق غير المالية

الحقكؽ غير المالية :ىي التي تتعمؽ بغير الماؿ مثؿ حؽ القصاص ،كحؽ الحرية بجميع أنكاعيا ،كحؽ المرأة

في الطبلؽ أك التفريؽ لعدـ اإلنفاؽ ،أك بسبب العيكب التناسمية ،أك لمضرر كسكء العشرة ،أك لمغيبة أك الحبس،
كحؽ الحضانة ،كحؽ الكالية عمى النفس ،كنحك ذلؾ مف الحقكؽ السياسية كالطبيعية (الزحيمي ،د ت،
.)2850/4

كحقكؽ المرأة غير المالية كثيرة منيا :حسف العشرة ،كاحتفاظيا بنسبيا ،كالكفاءة ،كالحضانة ،كسأقتصر عمى

بعض ىذه الحقكؽ ،كىما الكفاءة ،كالحضانة ،كؿ في مطمب مستقؿ.

المطمب األول :الكفاءة

الكفاءة لغة :المماثمة في القكة كالشرؼ ،كالكؼء :النظير كالمساكم ،كمنو الكفاءة في النكاح( .ابف األثير،

( )180/4 ،1979إبراىيـ مصطفى كآخركف ،د ت)791/2 ،
كالكفاءة في النكاح :مماثمة الخاطب لممرأة المخطكبة في التديف كالسبلمة مف العيكب كاألمراض البدنية التي

تكجب الخيار (الغرياني.)488/2 ،2010 ،

يبدأ تككيف األسرة –غالبا -باختيار الرجؿ لنفسو امرأة تناسبو كتساعده عمى تككيف أسرة سعيدة ،لكف معايير
االختيار تختمؼ مف شخص آلخر ،كقد أرشد النبي -صمى ا﵀
معيا ار الختيار الزكجة فقاؿ" :تيٍن ىك يح ا ٍل ىم ٍأرىةي أل ٍىرىب وع لً ىمالًيىا ىكلً ىح ىسبًيىا
(البخارم( )7/7 ،2000 ،مسمـ ،د ت.)1086/2 ،

عميو كسمـ -عمى الصفات التي ينبغي أف تككف
ظفىر بً ىذ ً
ًً
ً
ات ِّ
الد ً
اؾ"
ت ىي ىد ى
يف تى ًرىب ٍ
ىكلً ىج ىماليىا ىكلًدينيىا فىا ٍ ٍ

كبعد أف يختار الرجؿ المرأة التي يرغب في الزكاج بيا يأتي دكر المرأة كأكليائيا في قبكلو كرده ،لكنو قد يرد
ألسباب ليا عبلقة بالكفاءة ،كقد يرد لغيرىا ،فتحقؽ الكفاءة بيف الزكجيف مف أىـ األسس التي يقكـ عمييا عقد
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النكاح حتى تستقر الحياة الزكجية كال يحدث فييا ما يعكر صفكىا كاستمرارىا ،كقد شرعت لمصمحة الزكجيف
المتمثمة في الرحمة كاأللفة كالمكدة كحسف العشرة ،بحيث تنعدـ ىذه المصالح غالبا بفقدىا ،قاؿ الكاساني:
"مصالح النكاح تختؿ عند عدـ الكفاءة" (الكاساني.)557/3 ،2005 ،
كقد استدؿ عمى مشركعيتيا بالسنة كالمعقكؿ:

ت فىتىاةه إًلىى َّ
ت :إً َّف أىبًي
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ،-فىقىالى ٍ
"جا ىء ٍ
فمف السنة ما ركاه ابف بريدة عف أبيو قاؿ :ى
النبً ِّي  -ى
ً
ً ً ً
ً
ىف
يستىوي ،قى ى
اؿ :فى ىج ىع ىؿ ٍاأل ٍىم ىر إًلىٍييىا ،فىقىالى ٍ
صىن ىع أىبًي ،ىكلى ًك ٍف أ ىىرٍد ي
ىج ٍز ي
ت أٍ
ت :قى ٍد أ ى
ت ىما ى
ىزَّك ىجني ٍاب ىف أىخيو لىي ٍرفى ىع بًي ىخس ى
ىف لىٍيس إًلىى ٍاآلب ً
تى ٍعمى ىـ ِّ
اء ًمف ٍاأل ٍىم ًر ىش ٍي هء" (ابف ماجو.)73/3 ،2009 ،
ى
اء أ ٍ ى
الن ىس ي

كمف المعقكؿ أف في نكاح غير الكؼء عا ار يدخؿ عمى الزكجة كاألكلياء ،فكاف ليا كلؤلكلياء دفع ىذا العار
ً
ً
اجا
ىف ىخمى ى
﴿ك ًم ٍف ىآياتً ًو أ ٍ
ؽ لى يك ٍـ م ٍف أ ٍىنفيس يك ٍـ أ ٍىزىك ن
عنيـ" ،كأف المطمكب مف النكاح السككف كالكد كالمحبة لقكلو تعالى :ى
و ً
كف﴾ [الركـ ،]21 :كالنفس الشريفة ذات
لًتى ٍس يكينكا إًلىٍييىا ىك ىج ىع ىؿ ىب ٍيىن يك ٍـ ىم ىكَّدةن ىكىر ٍح ىمةن إً َّف ًفي ىذلً ى
ؾ ىآلىيات لقى ٍكوـ ىيتى ىف َّك ير ى
المنصب ال تسكف لمخسيس ،بؿ ذلؾ سبب العداكة كالفتف كالبغضاء كالعار عمى مر األعصار كاألخبلؼ

كاألسبلؼ ،فإف مقاربة الدنيء تضع ،كمقاربة العمي ترفع ،كالقاعدة أف كؿ عقد ال يحصؿ الحكمة التي شرع
ألجميا ال يشرع" (القرافي.)211/4 ،1994 ،
من تعتبر لو الكفاءة :الكفاءة مشركطة في جانب الزكج ،أما الزكجة فبل يشترط فييا ذلؾ؛ إذ إف قكامة الرجؿ
عمى المرأة تقتضي عمى األقؿ مساكاتو إياىا حتى تتقبؿ ذلؾ بيسر كسيكلة ،كأيضا فإف أعراؼ الناس تتقبؿ أف

يتزكج الرجؿ امرأة أقؿ منو شأنا كقدرا ،كال يتقبمكف العكس ،كألف المرأة ىي التي تستنكؼ ال الرجؿ؛ ألنيا ىي

ً
المستفرش فبل تمحقو األنفة مف قبميا ،كما أف الرجؿ يممؾ الطبلؽ إذا حدث لو
المستفرشة ،فأما الزكج فيك
ى
ضرر مف زكجتو بسبب عدـ كفاءتيا لو ،أما المرأة فبل تممؾ الطبلؽ إذا حدث ليا ضرر بسبب عدـ كفاءتو ليا
(الكاساني( )565/3 ،2005 ،زبيدة.)254/1 ،2013 ،

لمن الحق في الكفاءة؟ اختمؼ الفقياء القائمكف( )4بشرط الكفاءة في مف لو الحؽ فييا عمى مذىبيف:
()5

األكؿ :ذىب جميكر الفقياء إلى أف حؽ الكفاءة حؽ لممرأة

كأكليائيا (الغرياني( )492/2 ،2010 ،النككم،

( )428/5ابف قدامة ،)438/7 ،1995 ،كعميو فبل بد أف يككف الزكج ك ٍفئا لمزكجة إال إذا أسقطت المرأة
كأكلياؤىا حقيـ فميـ ذلؾ ما لـ يكف الحؽ ﵀ تعالى ،فإف كاف الحؽ ﵀ تعالى فيجب رد النكاح كلك رضيت
الزكجة كأكلياؤىا بذلؾ كزكاج المرأة مف فاسؽ يخاؼ عمييا منو؛ لحؽ ا﵀ تعالى لكجكب حفظ النفس (عميش،
( )324/3 ،1989الغرياني.)492/2 ،2010 ،
كىذا الحؽ يثبت لكؿ منيما استقبلال ،فإذا أسقط أحدىما حقو لـ يؤثر ذلؾ في حؽ اآلخر (العالـ،1998 ،

 )149؛ "ألف العادة جرت بأف الزكجة الشريفة تعير ىي كأكلياؤىا بأف يككف زكجيا القكاـ عمييا المنسكب إليو

4

 -ذىب بعض العمماء منيـ الكرخي كالثكرم كالحسف البصرم إلى عدـ عدـ اعتبار الكفاءة في النكاح .انظر (الكاساني ،د ت،

.)556/3

5

 -كال تشترط الكفاءة في جانب الزكجة إال إذا ككؿ الزكج غيره في تزكيجو ككالة مطمقة ،فكجب عمى الككيؿ أف يعقد لو عمى مف

تكافئو ،ككذلؾ إذا زكج األب أك الجد االبف الصغير فإنو يجب عمييما تزكيجو بمف تكافئو في ظاىر المذىب المالكي.
كفي القكؿ الثاني :يصح تزكيجو بمف ال تكافئو كيثبت لو الخيار إذا بمغ (زبيدة.)255/1 ،2013 ،
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أكالدىا خسيسا ،أما الزكج الشريؼ فبل يعير بأف تككف زكجتو خسيسة ،ككـ ممكؾ كخمفاء كانت زكجاتيـ مف
اإلماء؟!" (خبلؼ.)74 ،1937 ،

الثاني :ذىب الحنفية إلى أف الكفاءة حؽ لمكلي دكف المرأة .كحجتيـ أنيـ ينتفعكف بعمك نسب الختف ،كيتعيركف
بدناءة نسبو ،فيتضرركف بذلؾ ،فكاف ليـ أف يدفعكا الضرر عف أنفسيـ باالعتراض (الكاساني،2005 ،

.)558/3
كالراجح ما ذىب إليو الجميكر؛ ألف تزكيجيا بغير الكؼء تتضرر منو الزكجة أكثر مف غيرىا ،فبل يحصؿ

مقصكد النكاح مف األلفة كالمحبة كالكئاـ بيف الزكجيف إذا كاف غير مكافئ ليا؛ ألنو أقؿ منيا ،كما أف فيو
إلحاؽ عار بيا كبيـ فمـ يجز مف غير رضاىـ جميعا ،فإذا رضيت كرضي أكلياؤىا جاز تزكيجيا؛ ألف المنع
لحقيـ ،فإذا رضكا زاؿ المنع.
وقت اعتبار الكفاءة :الكفاءة يعتبر كجكدىا حاؿ العقد ،فإف عدمت بعده لـ يبطؿ النكاح؛ ألف شركط النكاح
إنما تعتبر لدل العقد (ابف قدامة .)438/7 ،1995 ،كلك كاف الزكج كقت العقد مكافئا لمزكجة ،ثـ صار بعد
ذلؾ غير مكافئ ليا كأف صار فاسقا أك أصابو مرض يكجب الخيار لمزكجة ،فميس لمزكجة كال لكلييا رد النكاح،
كانما لمزكجة الحؽ في رفع دعكل التطميؽ لمضرر (الجميدم ،د ت.)181/2 ،
الصفات التي تتحقق بيا الكفاءة :يظف كثير مف الناس أف الماؿ كحده ىك أساس الكفاءة بيف الزكجيف ،لكف

ىذا األمر –كاف كاف مف األمكر المطمكبة في الكفاءة -جعمو اإلسبلـ في آخر معايير الكفاءة ،كأباف أف التقكل

كالصبلح ىك األصؿ في الكفاءة ،كقد كردت عدة أحاديث شريفة تشير إلى ىذه المعاني ،منيا " :ىك ىريـ ا ٍل يم ٍؤ ًم ًف
ً
ً
ض ٍك ىف د ىينوي ىك يخميقىوي
اء يك ٍـ ىم ٍف تىٍر ى
كءتيوي ىع ٍقميوي ،ىك ىح ىسيبوي ىخ ٍمقيوي" (الحاكـ ،)212/1 ،1990 ،كمنيا" :إً ىذا ىج ى
د يينوي ،ىك يم ير ى
اد ،قىاليكا :يا رسك ىؿ ً
ا﵀ ،كًا ٍف ىك ً ً
فىأ ٍىن ًك يحكهي ،إًالَّ تى ٍف ىعميكا تى يك ٍف ًفتٍىنةه ًفي األ ٍىر ً
ض ٍك ىف
ض ىكفى ىس ه
اء يك ٍـ ىم ٍف تىٍر ى
ى
اف فيو؟ قىا ىؿ :إً ىذا ىج ى
ى ىي
ى
ث مَّر و
ً
ً
ات" (أخرجو الترمذم في سننو ،كقاؿ :ىذا حديث حسف غريب.)386/2 ،1998 ،
د ىينوي ىك يخميقىوي فىأ ٍىنك يحكهي ،ثىبلى ى ى
كقد خص الفقياء األمكر التي يعتد بيا في الكفاءة ،فاعتبركا أنيا تتحقؽ بتحقؽ المساكاة فييا ،كأف عدـ
المساكاة فييا أك في أحدىا مفكت لمكفاءة ،كىي التي جمعيا بعضيـ في قكلو:

نسب كاسػػبلـ كذلؾ حرفة ...

حرية كديانة ماؿ فقط (ابف عابديف.)86/3 ،1992 ،

كاختمؼ الفقياء في تكافر جميعيا أك بعضيا عمى مذاىب:

األكؿ :ذىب الحنفية إلى أف الكفاءة تعتبر في الخصاؿ التالية :النسب ،الحرية ،اإلسبلـ( ،)6الديانة ،الماؿ،
الحرفة (الكاساني.)560/3 ،2005 ،

الثاني :ذىب المالكية إلى أف الكفاءة تككف في الديف ،كالسبلمة مف العيكب التي تكجب ليا الخيار (أحمد
الدردير ،د ت.)249/2 ،
الثالث :ذىب الشافعية إلى أف الكفاءة تككف في خمسة أمكر ىي :الديف كالصبلح ،الحرية ،النسب ،الحرفة،

السبلمة مف العيكب المثبتة لمخيار (النككم ،د ت.)424/5 ،

6

 -ليس المقصكد بشرط اإلسبلـ في الكفاءة جكاز زكاجيا بغير المسمـ إذا رضي األكلياء؛ فيذا غير المراد ،ألنو ال يجكز زكاج

المسممة بغير المسمـ ،كانما ال مراد في عدد األباء في اإلسبلـ ،فعندىـ مف ليا أب كجد مسمـ ال يكافئيا مف لو أب فقط ،كىذا في غير
العرب.
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الرابع :ذىب الحنابمة إلى أف الخصاؿ المعتبرة ىي :الديف ،الصناعة ،الحرية ،النسب ،اليسار (ابف قدامة،
.)439/7 ،1995
كمف خبلؿ استعراض مذاىب الفقياء لؤلمكر التي يعتد بيا في الكفاءة تبيف أنيـ اتفقكا عمى شرط الديف
كالصبلح ،كاختمفكا فيما سكاه ،كأف مذىب الحنفية أضيؽ المذاىب ،كأكسعيا مذىب المالكية .كال شؾ أنو كمما
كثرت الصفات المعتبرة في الكفاءة كتحققت كانت الحياة الزكجية أقرب إلى الدكاـ كاالنسجاـ ،إال أف ذلؾ فيو
تضييؽ عمى الراغبيف في الزكاج مف الرجاؿ ،كبقاء النساء عكانس مما يؤدم إلى التنازؿ عف اشتراط تمؾ

الصفات ،فميذا نرل أف مذىب المالكية أقرب إلى االعتداؿ.
كأككد القكؿ إف الكفاءة شرط لصالح المرأة أكثر مف الرجؿ حيث جعؿ ليا الحؽ في رفض مف يتقدـ ليا إذا
لـ يكف ك ٍفئا ليا ،كلـ يجعؿ ذلؾ لمرجؿ ،كاف قمنا :إف الرجؿ يستطيع فؾ العصمة بالطبلؽ إذا لـ تكف مكافئة لو
إال أف ذلؾ يكمفو المير كنفقات الزكاج كما قدمو لممرأة مف ىدايا أثناء الخطبة كغير ذلؾ مف التكاليؼ ،أضؼ
إلى ذلؾ الكقت الذم بقي فيو مع ىذه الزكجة.

المطمب الثاني :الحضانة

الحضانة بفتح الحاء ككسرىا ،كىي كالحضف مصدر حضف ،كالحاء كالضاد كالنكف أصؿ كاحد يقاس ،كىك حفظ
الشيء كصيانتو ،كالحضف ما دكف اإلبط إلى الكشح ،يقاؿ :احتضنت الشيء :جعمتو في حضني ،كحضف
ت كلدىا ،كحضف الصبي يحضنو
ضىن ٍ
ض َّمو إلى نفسو تحت جناحيو ،ككذلؾ الم أرىة إذا ىح ى
الطائر بيضو إذا ى
حضنا :رباه ،كالحاضف كالحاضنة المككبلف بالصبي يحفظانو كيربيانو (ابف فارس( )73/2 ،2002 ،ابف
منظكر ،د ت.)911/2 ،
كشرعا :حفظ الكلد في مبيتو ،كمؤكنة طعامو ،كلباسو ،كمضجعو ،كتنظيؼ جسمو (ابف عرفة.)49/5 ،2014 ،
حرص اإلسبلـ عمى تحديد مسؤكلية الكالديف في تنشئة األكالد كحذر مف التفريط فييا ،فعف عبد ا﵀ بف عمر
ُّ
ُّ
ً ًً ً
اـ ىار وع
أنو قاؿ :سمعت رسكؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -يقكؿ " :يكم يك ٍـ ىار وع ،ىك يكم يك ٍـ ىم ٍس يؤك هؿ ىع ٍف ىرعيَّتو ،اإل ىم ي
ىىمً ًو ك يىك مسؤك هؿ ع ٍف رًعيَّتً ًو ،كالم أرىةي ر ً
ً
اعىيةه ًفي ىب ٍي ًت ىزٍك ًجيىا ىك ىم ٍس يؤكلىةه ىع ٍف
ىك ىم ٍسؤك هؿ ىع ٍف ىرًعيَّتً ًو ،ىك َّ
الر يج يؿ ىار وع في أ ٍ ى ى ى ٍ ي
ى ىٍ ى
ى ى
ىرًعيَّتًيىا( "...،البخارم.)5/2 ،2000 ،

كتعد الحضانة مف أىـ الحقكؽ التي تترتب عمى انحبلؿ الرابطة الزكجية ،ككثي ار ما يحدث التنازع بيف

الزكجيف بعد فراقيما في أحقية كؿ منيما في حضانة كلده.

كاألصؿ في مشركعيتيا الكتاب كالسنة كاإلجماع:
ضعف أىكىال ىد يى َّف حكلىٍي ًف ىك ً
فأما الكتاب فقكلو تعالى﴿ :كا ٍلكالً ىد ي ً
اعةى﴾ [البقرة،]233 :
ىف ييتً َّـ َّ
اممىٍي ًف لً ىم ٍف أ ىىر ىاد أ ٍ
ض ى
الر ى
ىٍ
ات يي ٍر ٍ ى ٍ
ى ى
فاألـ أحؽ برضاعة ابنيا ككفالتو إلى أف يستغني عنيا بنفسو ،كقكلو تعالى حاكيا عف أخت مكسى أنيا قالت
ً
يم ًو ىك ٍي تىقىَّر ىع ٍيينيىا ىكال
كف فى ىرىد ٍدىناهي إًلىى أ ِّ
آلسية امرأة فرعكف ﴿ :ىى ٍؿ أ يىدلُّ يك ٍـ ىعمىى أ ٍ
ىى ًؿ ىب ٍي وت ىي ٍك يفمي ى
كنوي لى يك ٍـ ىك يى ٍـ لىوي ىناص يح ى
تى ٍح ىزىف﴾ [القصص 12 :ك.]13
ً
َّ ً
كمف السنة ما ركاه عبد ا﵀ بف عمرك -رضي ا﵀ عنيما -أ َّ
اف
ام ىأرىةن قىالى ٍ
ت :ىيا ىر يسك ىؿ المو ،إً َّف ٍابني ىى ىذا ىك ى
ىف ٍ
ً
ً
ً
ب ًٍ
اؿ لىيىا ىر يسك يؿ المَّ ًو
ىف ىي ٍنتى ًزىعوي ًمِّنى ،فىقى ى
اء ،ىكًا َّف أىىباهي طىمَّقىنًى ىكأ ىىر ىاد أ ٍ
ى
اء ،ىكح ٍج ًرل لىوي ح ىك ن
اء ،ىكثى ٍديًى لىوي سقى ن
طنى لىوي ًك ىع ن
ً
ً
ً
ً
ىح ُّ
ؽ بًو ىما لى ٍـ تىٍنكحى" (أخرجو أبك داكد في سننو ،588/3 ،2009 ،كحسنو
صمى ا﵀ عميو كسمـ" :أ ٍىنت أ ى
األلباني في إركاء الغميؿ.)244/7 ،1985 ،
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كأما اإلجماع فبل خبلؼ بيف أحد مف األمة في إيجاب كفالة األطفاؿ الصغار؛ ألف اإلنساف خمؽ ضعيفا مفتق ار
إلى مف يكفمو كيربيو حتى ينفع نفسو كيستغني بذاتو (ابف رشد( )564/1 ،1988 ،ابف عرفة،2014 ،

.)49/5

كحؽ حضانة األكالد في حاؿ قياـ الزكجية حؽ مشترؾ بيف الزكجيف ،كال يصبح مثار جدؿ إال بعد الفراؽ
"م ٍف
بينيما ،كالجميكر عمى أف الحضانة لؤلـ إذا كقع الطبلؽ ،ككاف الكلد صغيرا؛ لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ :ى
ً
ً ًً
ؽ ب ٍيف كالً ىد وة ككلىًد ىىا فىَّر ى َّ
ام ًة" (أخرجو الترمذم في سننو ،كقاؿ :كىذا حديث حسف
ؽ الموي ىب ٍيىنوي ىكىب ٍي ىف أىحبَّتو ىي ٍكىـ القىي ى
فىَّر ى ى ى ى ى ى
غريب ،) 186/3 ،1998 ،ككجو الداللة مف الحديث أف األمة كالمسبية يحرـ التفريؽ بينيا كبيف كلدىا؛ فتككف
الحرة أخص بذلؾ (ابف رشد الحفيد.)91/2 ،1989 ،
كمف جية المعنى أف اآلدمي محتاج في صغره إلى الكفالة ،محتاج في كبره إلى النصرة كالكالية ،كاألـ عمى
الكفالة أقدر ،كبيا أبصر ،فيي التي تكفؿ الكلد في معاشو ،كبينيا كبينو عبلقة في ىذه الحالة ليست لمكالد ،كىك
كبر كاستقؿ بنفسو احتاج إلى النصرة ،فيك سيأكم إلييا إذا كجدىا ،كلذلؾ ميما عكفت األـ عمى الكلد كانت
إذا ى
بو أحؽ ،فإذا دخؿ بيا زكجيا الثاني سقط حقيا بالنص.
كأف األـ أرفؽ باالبف كأحسف تناكال لغسمو كتنظيفو كالقياـ بشأنو كمو مع مبلزمتيا ذلؾ ،كاشتغاؿ األب عنو
في تصرفو ،فكاف ذلؾ أرفؽ باالبف (الباجي ،د ت.)185/6 ،
صاحب الحق في الحضانة :اختمؼ الفقياء في صاحب الحؽ في الحضانة عمى أقكاؿ:

األكؿ :أف الحضانة حؽ لمحاضف ،كىك رأم الحنفية كالمالكية عمى المشيكر كغيرىـ؛ ألف لو أف يسقط حقو كلك

بغير عكض ،كلك كانت الحضانة حقا لغيره لما سقطت بإسقاطو.

الثاني :أنيا حؽ لممحضكف ،فإذا امتنعت مف ليا حؽ الحضانة مف حضانتو أجبرت عمييا؛ ألنيا حؽ
لممحضكف فبل تممؾ إسقاطو ،كىك مذىب بعض المالكية.
الثالث :أف الحضانة يتعمؽ بيا ثبلثة حقكؽ :حؽ الحاضنة ،كحؽ المحضكف ،كحؽ األب أك مف يقكـ مقامو،

فإف أمكف التكفيؽ بيف ىذه الحقكؽ كجب المصير إليو ،كاف تعارضت ،قدـ حؽ المحضكف عمى غيره ،كىك رأم

بعض المعاصريف (الزحيمي ،د ت.)7297/10 ،

كلعؿ ىذا القكؿ األخير ىك الراجح؛ ألف فائدة الحضانة تعـ كبل منيـ ،فمصمحة الحاضف كالمحضكف ظاىرة،
أما مصمحة األب أك مف يقكـ مقامو فتظير في ككف الكلد لدل أمو أفضؿ؛ ألنيا أشفؽ عميو كأرأؼ ،كتخاؼ
عمى المحضكف أكثر منو ،كستتكلى رعايتو كتربيتو ،كتكليو مف العناية ما ال يستطيع األب أك غيره تحقيقيا،
كبذلؾ يطمئف قمبو ،كتسكف نفسو ،كال يبقى بالو مشغكال عميو.
مدة الحضانة :اتفؽ الفقياء عمى أف الحضانة تبدأ منذ كالدة المكلكد إلى سف التميير ،لكنيـ اختمفكا في السف
التي تستمر ليا ،كما اختمفكا في السف التي تستمر فييا الحضانة لؤلنثى عف الذكر ،كذلؾ بالنظر لحاجة

المحضكف لمحضانة؛ ألنيا شرعت لمصمحتو ،كذلؾ عمى أقكاؿ:

قاؿ الحنفية :إف حضانة الذكر تستمر حتى يستغني عف خدمة النساء ،فيأكؿ كحده كيشرب كحده كيمبس كحده،
كلـ يقدركا في ذلؾ تقديرا ،كأما األنثى فتستمر إلى أف تحيض (الكاساني.)173/5 ،2005 ،
كقاؿ المالكية :إف حض انة الذكر المحقؽ لؤلـ لمبمكغ؛ ألنو الحد الذم يقكل فيو االبف كيمكنو االستغناء عف مف

يخدمو ،فإف بمغ كلك زمنا أك مجنكنا سقطت عف األـ ،كال تسقط حضانتيا عف المشكؿ ما داـ مشكبل؛ لتغميب
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جانب األنكثة ،كحضانة األنثى لدخكؿ الزكج بيا ،كليس مثؿ الدخكؿ الدعاء لو كىي مطيقة (الدردير،2013 ،
.)1941/4
كقاؿ الشافعية :األـ أحؽ بالحضانة مف األب في حؽ مف ال تمييز لو أصبل ،كىك الصغير في أكؿ أمره
كالمجنكف ،فأما إذا صار الصغير ممي از فيخير بيف األبكيف إذا افترقا ،كيككف عند مف اختار منيما ،كسكاء في
التخيير االبف كالبنت ،كسف التمييز غالبا سبع سنيف ،أك ثماف تقريبا (النككم ،د ت.)509/6 ،

كقاؿ الحنابمة :إذا بمغ الغبلـ سبعا كىك غير معتكه خير بيف أبكيو ،فكاف مع مف اختار منيما .كاذا بمغت
الجارية سبعا تركت عند األب ببل تخيير؛ ألف حظيا في الككف عند أبييا؛ ألنيا تحتاج إلى الحفظ ،كاألب أكلى
بيا ،كألنيا تقارب الصبلحية لمتزكيج ،كانما تخطب مف أبييا؛ ألنو كلييا كالمالؾ لتزكيجيا (ابن قدامة،0991 ،
.)275/9

كقد رأينا أف حضانة األنثى تستمر أكثر مف الذكر؛ ألف حاجتيا إلى مف يرعاىا كيؤنسيا كيعمميا أكثر مف
حاجة الذكر .كأكثر المذاىب احتياطا لمحضانة ىك مذىب المالكية فيك أكلى باالعتبار.
ترتيب المستحقين لمحضانة :أكلى الناس بالحضانة األـ ،فإذا لـ تكجد األـ  -بأف ماتت -فأـ األـ كىي جدة
الكلد ،فإذا لـ تكجد فجدة األـ أحؽ بالحضانة مف غيرىا كاف عمت ،فإف لـ تكجد فخالة المحضكف أخت أمو ،فإف
لـ تكجد فخالة أمو أحؽ مف غيرىا ،فعمة األـ ،فإف لـ تكجد فجدتو مف قبؿ أبيو ،كىي أـ األب ،فأميا ،فأـ أبيو،
فالتي مف جية أـ األب تقدـ عمى التي مف جية أـ أبيو ،فإف لـ تكجد فأبك المحضكف ،فأختو (الدردير،2013 ،
 ،) 1942/4كىذا الترتيب عمى مذىب السادة المالكية ،كال يتفؽ معيـ غيرىـ عمى ىذا الترتيب (الكاساني،
( )170/5 ،2005الككىجي ،د ت( )603/3 ،ابف قدامة )281/9 ،1995 ،إال إنيـ متفقكف عمى تقديـ األـ
عمى الجميع.

كقد رأينا في ىذا الترتيب أف األب جاء في مرتبة متأخرة بعد األـ ككثير مف اإلناث ،أم بعد أكثر مف عشر

مف اإلناث.
كيسقط حؽ األـ في الحضانة بزكاجيا مف أجنبي ،كلكف ليس مطمقا ،بؿ يبقى حقيا قائما في أحكاؿ ،ىي:
إذا لـ يقبؿ الكلد المحضكف غير أمو ،أك قبؿ غيرىا لكف أبت المرضعة أف ترضعو عند غير أمو التي تزكجت،

أك ال يككف لمكلد حاضف غير أمو المتزكجة ،أك كاف الحاضف غير مأمكف ،أك كاف عاج از (الدردير،2013 ،
( )1947/4ابف قدامة.)282/9 ،1995 ،
كعمة فقد األـ الحضانة إذا تزكجت :ما يسببو زكاجيا مف انشغاليا عف الطفؿ ،كليذا قاؿ صمى ا﵀ عميو
أف الضَّرر يمحؽ الكلد
كسمـ :أنت أحؽ بو ما لـ تنكحي ،كما يخشى عمى الصغير مف سكء معاممة زكج األـ ،ك ٌ
باشتغاليا بزكجيا في حالة الكفالة ،كتعريض كلد الغير معو ِّ
لمذلَّ ًة ،فأزيؿ عنيا ليذا (ابف العربي،1992 ،
.)954
" يؤيد ذلؾ ما عرؼ مف أف المرأة المطمقة يشتد بغضيا لمزكج المطمؽ كمف يتعمؽ بو ،فقد يبمغ بيا الشأف إلى
إىماؿ كلدىا منو قصدا إلغاظتو ،كتبالغ في التحبب عند الزكج الثاني بتكفير حقو" (الصنعاني،1960 ،
.)230/3
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الخاتمة

الحمد ﵀ الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث بخاتـ الرساالت ،كبعد:

فيذه نتائج البحث كتكصياتو.
أوال :النتائج

 -1إف التشريع اإلسبلمي جاء رحمة لمبشرية جمعاء بصفة عامة كلممرأة بصفة خاصة ،فقد كرـ المرأة ،كأعمى
قدرىا ،كأحاطيا بمزيد مف العناية كاالىتماـ.

 -2إذا كاف اليدؼ مف التنمية المستدامة رفع الظمـ الكاقع عمى المرأة مف سمب إلرادتيا كحريتيا ،كىضـ
لحقكقيا المادية كالمعنكية ،كحصكؿ المرأة عمى حقكقيا السياسية كاالقتصادية كالثقافية كاالجتماعية فإف البحث
يؤكد أف اإلسبلـ سبؽ إلى ذلؾ كمو ،حيث عظـ المرأة كرفع مف شأنيا ،كجعؿ ليا مكانة مرمكقة ،كمنزلة رفيعة،
كضمف ليا حقكقيا المادية كالمعنكية في جميع جكانب الحياة بما يتناسب مع طبيعتيا.

 -3يجب االنتقاء مف أىداؼ التنمية المستدامة ما يتكافؽ مع ديننا كشريعتنا ،كطرح كؿ ما يتعارض مع ذلؾ.

 -4إذا كاف ىناؾ ظمـ قد كقع عمى األنثى في االستحكاذ عمى ميرىا ،أك سمب حقيا في الميراث ،أك في
التقصير في النفقة عمييا ،أك في حرمانيا مف حقيا في حضانة كلدىا فميس مف التشريع في شيء ،كاإلسبلـ
منو براء ،كانما الخمؿ مف التطبيؽ في تنفيذ أحكاـ الشريعة ،كابتعادنا عف حقيقة اإلسبلـ.

 -5ال شؾ أف الرجؿ كالمرأة يختمفاف في بنيتيما الجسدية ،كحالتيما النفسية كالعاطفية ،كلذلؾ خص الذكر

بصبلحيات لـ تجعؿ لؤلنثى؛ ألنو يصمح ليا ،كخصت األنثى بخصائص كككؿ إلييا كظائؼ كأعماؿ ال يصمح
ليا الرجؿ؛ لما يعممو ا﵀ -سبحانو كتعالى -مف المصمحة في ذلؾ ،فيك أعمـ بمصالح عباده ،كأرحـ بيـ مف
يؼ ا ٍل ىخبً يير﴾ [الممؾ.]14 :
ؽ ىك يى ىك المَّ ًط ي
أنفسيـ ،قاؿ تعالى﴿ :أىال ىي ٍعمى يـ ىم ٍف ىخمى ى
 -6األنثى مكفكلةي النفقة دائما ،يمعفاة مف األعباء المالية كااللتزامات االجتماعية في غالب األحكاؿ ،كمقدمة
عمى الذكر إذا ضاقت النفقة عمييما.

 -7اإلسبلـ جعؿ لؤلنثى حقا في الميراث بعد أف كانت محركمة منو ،فقد ترث أقؿ مف الذكر ،كقد تساكيو ،كقد
ترث أكثر منو ،كقد ترث كال يرث ،ككؿ ذلؾ مبناه العد يؿ في تقسيـ التركة عمى مستحقييا.
 -8الكفاءة تعتبر في الزكج دكف الزكجة ،فالرجؿ ىك الذم يشترط فيو أف يككف ك ٍفئا لممرأة؛ ألف الزكجة

كأكلياءىا يعيركف بزكاجيا مف غير الكؼء ،كىي مشركعة في عقد النكاح لتحقؽ مصمحة الزكجيف مف دكاـ
العشرة ،كاظيار األلفة كالمكدة.
ثانيا :التوصيات

 -1أىيب بالعمماء كالخطباء كالكعاظ أف يبينكا لمناس مدل سماحة ىذه الشريعة كعدليا في األمكر كميا ،كأف
يردكا عمى الشبيات التي تتار بيف الفينة كاألخرل ضد اإلسبلـ كأىمو.

 -2أحث أكلياء األمكر كمف كالىـ ا﵀ أمر المسمميف أف يرفعكا الظمـ الكاقع عمى المرأة ال َّ
سيما في تكزيع
الميراث مف حيث التطبيؽ الفعمي ال مف حيث التشريع اإلليي.

 -3التمسؾ بتعاليـ ديننا اإلسبلمي الحنيؼ ،كاالعتقاد الجازـ بأف ا﵀ لـ يشرع لعباده إال ما فيو مصمحتيـ في
الداريف كاف لـ نعرؼ حكمتو.
الحذر مما تنادم بو بعض المنظمات الدكلية كاإلقميمية؛ إذ اليدؼ منيا تشكيو صكرة اإلسبلـ،
الحذر
-4
ى
ى
كاالبتعاد بأىمو عف دينيـ بدعكل حرية المرأة كاعطائيا حقكقيا كمساكاتيا مع الرجؿ ،كالحذر أيضا مما ينادم بو
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كيريدكف غيرىـ أف يككنكا مثميـ في الضبللة ،فيـ قد ضمكا كأضمكا،
أعداء اإلسبلـ ،فإنما يدعكف إلى الباطؿ ،ي
ىىكآء قىكوـ قى ٍد ضمُّكٍا ًمف قىٍب يؿ كأ ُّ ً
ً
ضمُّكٍا
ىضمكٍا ىكثي انر ىك ى
ى ى
ى
كبذلؾ يصدؽ عمينا قكؿ ا﵀ في الييكد كالنصارل ﴿ :ىكالى تىتَّب يعكٍا أ ٍ ى ى ٍ
عف سك ً
السبً ً
يؿ﴾ [المائدة.]77 :
آء َّ
ى ىى

ىذا ما أردت بيانو ،كا﵀ أسأؿ العصمة مف الزلؿ ،كالتكفيؽ في القكؿ كالعمؿ ،كصمى ا﵀ كسمـ عمى سيدنا

محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف.

ثبت المصادر والمراجع
 .1القرآف الكريـ ،بركاية اإلماـ حفص عف اإلماـ عاصـ الككفي.
 .2إبراىيـ مصطفى كآخركف ،د ت ،المعجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية ،دار الدعكة.
 .3ابف األثير مجد الديف أبك السعادات (ت 606ىػ) ،1979 ،النياية في غريب الحديث كاألثر ،تحقيؽ:
الطاىر أحمد الزاكل كمحمكد الطناحي ،المكتبة العممية بيركت.
 .4ابف اليماـ محمد بف عبد الكاحد السيكاسي (ت 861ىػ) ،د ت ،شرح فتح القدير ،دار الفكر بيركت.
 .5ابف حجر أبك الفضؿ العسقبلني1379 ،ىػ ،فتح البارم شرح صحيح البخارم ،قاـ بإخراجو كصححو
كأشرؼ عمى طبعو :محب الديف الخطيب ،دار المعرفة بيركت.
 .6ابف رشد الجد أبك الكليد محمد بف أحمد (ت 520ىػ) ،1988 ،المقدمات المميدات ،تحقيؽ :د .محمد
حجي ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت لبناف ،الطبعة األكلى.
 .7ابف رشد الحفيد أبك الكليد محمد بف أحمد (ت 595ىػ) ،1989 ،بداية المجتيد كنياية المقتصد ،تحقيؽ:
طو عبد الرؤكؼ سعد ،دار الجيؿ بيركت ،الطبعة األكلى.
 .8ابف عابديف محمد أميف الحنفي (ت 1252ىػ) ،1992 ،رد المحتار عمى الدر المختار ،دار الفكر بيركت،
الطبعة الثانية.
 .9ابف عاشكر محمد الطاىر (ت 1393ىػ) ،1984 ،التحرير كالتنكير ،الدار التكنسية لمنشر تكنس.
 .10ابف العربي أبك بكر المعافرم (ت 543ىػ) ،1992 ،القبس في شرح مكطأ مالؾ بف أنس ،تحقيؽ :د.محمد
عبد ا﵀ كلد كريـ ،دار الغرب اإلسبلمي ،الطبعة األكلى.
 .11ابف عرفة محمد بف محمد (ت 803ىػ) ،2014 ،المختصر الفقيي البف عرفة ،تحقيؽ :د .حافظ عبد
الرحمف خير ،مؤسسة خمؼ أحمد الخبتكر لؤلعماؿ الخيرية ،الطبعة األكلى.
 .12ابف ً
فارس أبك الحسيف أحمد ،2002 ،معجـ مقاييس المغة ،تحقيؽ :عبد السَّبلـ محمد ىى ياركف ،الناشر:
اتحاد الكتاب العرب.
 .13ابف قدامة عبد ا﵀ المقدسي (ت 620ىػ) ،2004 ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،تحقيؽ :أبك إدريس
محمد بف عبد الفتاح ،دار العقيدة ،الطبعة األكلى.
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 .14ابف كثير أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر (ت 774ىػ)1419 ،ىػ ،تفسير القرآف العظيـ ،تحقيؽ :محمد حسيف
شمس الديف ،دار الكتب العممية بيركت ،الطبعة األكلى.
 .15ابف ماجو أبك عبد ا﵀ القزكيني (ت 273ىػ) ،2009 ،سنف ابف ماجو ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط كآخريف،
دار الرسالة العالمية ،الطبعة األكلى.
 .16ابف الممقف سراج الديف عمر بف عمي (ت 804ىػ) ،1997 ،اإلعبلـ بفكائد عمدة األحكاـ ،تحقيؽ :عبد
العزيز بف أحمد المشيقح ،دار العاصمة لمنشر كالتكزيع السعكدية ،الطبعة األكلى.
 .17ابف المنذر أبك بكر النيسابكرم (ت 319ىػ) ،2004 ،اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ،تحقيؽ :صغير أحمد
األنصارم ،مكتبة مكة الثقافية اإلمارات ،الطبعة األكلى.
 .18ابف منظكر (ت 711ىػ) ،د ت ،لساف العرب ،تحقيؽ :عبد ا﵀ عمي الكبير كآخريف ،دار المعارؼ القاىرة،
الطبعة الثالثة.
 .19أبك جيب سعدم ،1998 ،القامكس الفقيي لغة كاصجبلحا ،دار الفكر دمشؽ ،الطبعة األكلى.
شعيب األرنؤكط كمحمد كامؿ
 .20أبك داكد سميماف بف األشعث (ت 275ىػ) ،2009 ،سنف أبي داكد ،تحقيؽ :ى
قره بممي ،دار الرسالة العالمية ،الطبعة األكلى.
 .21أبك زىرة محمد ،1957 ،األحكاؿ الشخصية ،دار الفكر العربي القاىرة ،الطبعة الثالثة.
 .22أحمد مختار عبد الحميد (ت 1424ىػ) ،2008 ،معجـ المغة العربية المعاصرة ،عالـ الكتب ،الطبعة
األكلى.

 .23األلباني محمد ناصر الديف ،1985 ،إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،المكتب اإلسبلمي
بيركت ،الطبعة الثانية.
 .24الباجي أبك الكليد (ت 474ىػ)1332 ،ىػ ،المنتقى شرح المكطأ ،مطبعة السعادة مصر ،الطبعة األكلى.
 .25البخارم أبك عبد ا﵀ محمد بف إسماعيؿ1422 ،ىػ ،صحيح البخارم ،تحقيؽ :محمد زىير بف ناصر ،دار
طكؽ النجاة ،الطبعة األكلى.
 .26البغدادم عبد الكىاب (ت 422ىػ) ،2004 ،التمقيف في الفقة المالكي ،تحقيؽ :أبي أكيس التطكاني ،دار
الكتب العممية ،الطبعة األكلى.
 .27الترمذم أبك عيسى محمد بف عيسى (ت 279ىػ) ،1998 ،سنف الترمذم ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،دار
الغرب اإلسبلمي بيركت.

 .28الجميدم سعيد ،د ت ،أحكاـ األسرة في الزكاج كالطبلؽ ،منشكرات كمية القانكف جامعة ناصر.
 .29الجكىرم إسماعيؿ بف حماد (ت 393ق) ،2007 ،الصحاح ،اعتنى بو :خميؿ مأمكف شيحا ،دار المعرفة
بيركت لبناف ،الطبعة الثانية.
 .30الجيزاني محمد بف حسيف1430 ،ىػ ،معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة ،دار ابف الجكزم لمنشر
399

aisc.elmergib.edu.ly

النكاح واثاره انمو دجا

د .عمي محمد افريك  /كمية عمكـ الشريعة جامعة المرقب
كالتكزيع ،الطبعة الثامنة.
 .31الحاكـ محمد بف عبد ا﵀ النيسابكرم (ت 405ىػ) ،1990 ،المستدرؾ عمى الصحيحيف ،تحقيؽ :مصطفى
عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية بيركت ،الطبعة األكلى.
 .32خبلؼ عبد الكىاب (ت 1375ىػ) ،1938 ،أحكاـ األحكاؿ الشخصية في الشريعة اإلسبلمية ،مطبعة دار
الكتب المصرية ،الطبعة الثانية.
 .33الدردير أحمد بف محمد ،2013 ،الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ ،دار ابف حزـ بيركت.
 .34الدردير أحمد بف محمد ،د ت ،الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ ،دار الفكر بيركت.
 .35الراغب األصفياني أبك القاسـ الحسيف بف محمد (ت 502ىػ) ،د ت ،المفردات في غريب القرآف ،تحقيؽ:
محمد سيد كيبلني ،دار المعرفة بيركت لبناف.

 .36زبيدة عبد اليادم ،2013 ،أحكاـ األسرة في التشريع الميبي دراسة فقيية مقارنة ،مؤسسة الشركؽ ،الطبعة
األكلى.
الرابعة.
 .37الزحيمي كىبة بف مصطفى ،د ت ،الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،دار الفكر دمشؽ ،الطبعة َّ
 .38السرخسي شمس الديف محمد بف أبي سيؿ ،2000 ،المبسكط ،دراسة كتحقيؽ :خميؿ محيي الديف الميس،
دار الفكر بيركت لبناف ،الطبعة األكلى.

 .39سمطاف صبلح الديف ،1999 ،ميراث المرأة كقضية المساكاة ،دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
الطبعة األكلى.
 .40شعباف زكي الديف ،1993 ،األحكاـ الشرعية لؤلحكاؿ الشخصية ،منشكرات جامعة قاريكنس بنغازم ،الطبعة
السادسة.
 .41شيبة مصطفى عبد الغني ،2001 ،أحكاـ األسرة في الشريعة اإلسبلمية ،منشكرات جامعة سبيا ،الطبعة
األكلى.
 .42الصنعاني محمد بف إسماعيؿ (1182ىػ) ،1960 ،سبؿ السبلـ ،مكتبة مصطفى البابي الحمبي ،الطبعة
الرابعة.
 .43ضكياف إبراىيـ بف سالـ (ت1353ىػ) ،2001 ،منار السبيؿ ،دار الحديث القاىرة.
 .44العالـ عبد السبلـ الشريؼ ،1998 ،الزكاج كالطبلؽ في القانكف الميبي كأسانيده الشرعية ،منشكرات الجامعة
المفتكحة طرابمس.
 .45عميش محمد بف أحمد ،1989 ،منح الجميؿ شرح عمى مختصر سيدم خميؿ ،دار الفكر بيركت.
 .46الغرياني الصادؽ بف عبد الرحمف ،2010 ،مدكنة الفقو المالكي كأدلتو ،دار كمكتبة بف حمكدة لمنشر
كالتكزيع ،الطبعة الرابعة.

333

aisc.elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة
األىداؼ العالمية لمتنمية المستدامة – الدكؿ النامية بيف تداعيات الكاقع كتحديات المستقبؿ

الموافق  01-9نوفمبر 0101
AISC2020

 .47الفاكياني أبك حفص اإلسكندرم (ت 734ىػ) ،2010 ،رياض األفياـ في شرح عمدة األحكاـ ،تحقيؽ :نكر
الديف طالب ،دار النكادر سكريا ،الطبعة األكلى.
 .48الفيكمي أحمد بف محمد (ت 770ق) ،2003 ،المصباح المنير ،دار الحديث القاىرة.
 .49القرافي أحمد بف إدريس (ت 684ىػػ) ،1994 ،الذخيرة ،تحقيؽ :محمد حجي كآخريف ،دار الغرب اإلسبلمي
بيركت ،الطبعة األكلى.
 .50القكنكم قاسـ بف عبد ا﵀ (ت 978ىػ) ،2004 ،أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء،
تحقيؽ :يحيى مراد ،دار الكتب العممية.

 .51الككىجي عبد ا﵀ ابف الشيخ حسف ،د ت ،زاد المحتاج بشرح المنياج ،تحقيؽ :عبد ا﵀ بف إبراىيـ
األنصارم ،المكتبة العصرية صيدا بيركت.
 .52محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ ،د ت ،معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية ،دار الفضيمة القاىرة.
 .53مسمـ أبك الحسيف القشيرم (ت 261ىػ) ،د ت ،صحيح مسمـ ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
التراث العربي بيركت.

 .54مطمكب عبد المجيد محمكد ،2004 ،الكجيز في أحكاـ األسرة اإلسبلمة ،دار النيضة العربية القاىرة.
 .55المطيرم دعيج ،2002 ،أحكاـ الميراث ،مجمس النشر العممي الككيت ،الطبعة األكلى.
 .56المناكم زيف الديف محمد (ت 1031ىػ) ،1990 ،التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ،عالـ الكتب القاىرة،
الطبعة األكلى.

 .57المكصمي عبد ا﵀ بف محمكد ،2005 ،االختيار لتعميؿ المختار ،تحقيؽ :عبد المطيؼ محمد عبد الرحمف،
دار الكتب العممية بيركت لبناف ،الطبعة الثالثة.
 .58النسائي أحمد بف شعيب (ت 303ىػ) ،2001 ،السنف الكبرل ،حققو كخرج أحاديثو :حسف عبد المنعـ
شمبي ،مؤسسة الرسالة بيركت ،الطبعة األكلى.
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النكاح واثاره انمو دجا

 كمية عمكـ الشريعة جامعة المرقب/  عمي محمد افريك.د

Abstract
This study concerned the issues in which the female was preferred over the
male in marriage and its effects, and showed that Islamic law preceded what the
international and regional organizations and feminist associations advocated for
demanding the liberation of woman from injustice and giving them her rights. In
ancient societies and man-made laws, woman was deprived of rights, her dignity
was wasted and she was completely knocked, whether from her in-loco parentis,
her society.
When Islam came and brought justice to woman and rose her status to high status,
removed injustice from her, and liberated her from the tyranny of man and the
injustice of society, and preserved her all material and moral rights in accordance
with our religion, our Sharia and her nature in life.
If there is an injustice that has occurred on the female in the acquisition of
her dowry, the deprivation of her right to inheritance, the negligence in spending on
her, or the denial of her right to custody of her child, and this is not existed in our
Shari'a and Islam is innocent. The problem in how to apply and implement the
Islamic laws, and we began stand away from the reality of Islam
The study warns against being led by calls that speak out for the
emancipation of women and finishing all restrictions that touch her because the aim
of them is to make the woman deviate from religion.
The study warns against being led by calls that call for the emancipation of
women and lifting restrictions on them because the aim of them is to escape the
chains of religion, values, and morals, distort the image of Islam and Muslims, and
move away from its people from their religion. The guide to the right path.
Key words: Woman, expenditure, inheritance, efficiency, custody
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