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 زوجها يف نصف أمواله لحكم مشاركة املطلقة البائن 

 إعداد

   صايل أمحد حسن أمارة د . 

 مىجز عن انبحث

لؼد حؼؼت البشرية تؼدما هائال طؾى جؿقع الصعد، ولم تعد الحقاة بتؾك البساصة،          

ولفذا التؼدم أثره البقن طؾى شبؽة العالقات آجتؿاطقة، وهذا أثر يف كظام الطالق يف 

الؿجتؿعات اإلسالمقة، حقث إن إساءة استخدام الـاس لفذا الـظام الؿحؽم، حوله إلى 

مشؽؾة يف كثقر من إحقان، وحقث إن الؿرأة هي الطرف إضعف يف طؼد الزواج، فنن الثؿن 

 هذا التغقر هو إكرب. الذي تدفعه كتاج 

ضفرت ممخرا دطوات طديدة يف العالم اإلسالمي لتبـّي الؼواكقن الغربقة التي تعطي الؿرأة 

الؿطؾؼة الحق يف كصف أموال زوجفا حال الطالق، من هـا هدفت هذه الدراسة إلى بحث 

إلى  حؽم مشاركة الزوجة الؿطؾؼة زوجفا يف كصف أمواله يف الػؼه اإلسالمي، يف محاولة

معالجة أحد الؿشاكل الؿرتتبة طؾى الطالق، وهي الحق الؿالي لؾزوجة يف إموال التي 

جؿعفا الزوج خالل الحقاة الزوجقة، حقث بقـت أن الزوجة مؾزمة بالعؿل داخل البقت، وهي 

مؿـوطة من الخروج لؾعؿل لحق الزوج، وأن طؿؾفا يف البقت له ققؿة مالقة، وأن الـػؼة هي 

ابل الؽامل لفذا العؿل، وخؾصت الدراسة إلى أن إخذ برأي الػؼه الشافعي لقست الؿؼ

 والظاهري يف وجوب الؿتعة لؾؿطؾؼة يف كل الحآت هو العالج الؿعؼول لفذه الؿشؽؾة.

 مشاركة ، الؿطؾؼة ، زوجفا ، كصف أمواله ، الـػؼة ، الؿتعة .  الؽؾؿات الؿػتاحقة :
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Abstract :  

Humanity has made tremendous progress at all levels, and life is no longer that 

simple, and this progress has a clear impact on the network of social relations, and this 

has an impact on the divorce system in Islamic societies, as people misuse of this tight 

system, turned it into a problem in many cases, And since the woman is the weakest 

party in the marriage contract, the price she pays for the outcome of this change is 

greater. 

Recently, many calls have appeared in the Islamic world to adopt Western laws that 

give the divorced woman the right to half of her husband's money in the event of 

divorce, hence, this study aimed to examine (Hukm) the ruling  on a divorced wife 

sharing her husband in half of his money in Islamic jurisprudence (Fiqh), in an attempt to 

address one of the problems resulting from divorce, which is the wife's financial right to 

the money that the husband earned during marital life.  

The argument was based on the notion that the wife is obligated to work inside the 

house, while she is prohibited from going out to work in order to carry out her duties 

towards her husband, therefore, her work at home has a financial value, and Alimony 

cannot be considered as full compensation for this work.  

The study concluded that adopting the opinion of (Shafi’i) and (Zahiri) jurisprudence 

regarding the necessity of compensation for a divorced woman in all cases is 

a reasonable treatment for this problem. 
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 مقدمت
 الحؿد هلل رب العالؿقن ، والصالة والسالم طؾى رسولـا الؽريم، وبعد:      

فال شك أن العدل هو الؿفقؿن طؾى إحؽام الػؼفقة يف اإلسالم، فؿا أكزل اهلل    

الؽتاب إٓ لقؼوم الـاس بالؼسط، فالتؼابؾقة يف آلتزامات الؿرتتبة طؾى طؼد الزواج 

 حة إسرة. أساسفا العدل، وتحؼقق مصؾ

ومن الؿعؾوم أن لؾواقع أثرا يف بروز كثقر من اإلشؽآت التي تحتاج إلى إجابات    

فؼفقة، فؽؾؿا تعؼدت حقاة الـاس زادت مشؽالهتم، إضافة لؿا لخػوت الوازع الديـي 

 من الؼؾوب أثر أيضا يف هذا إمر. 

لحقاة بتؾك البساصة، لؼد حؼؼت البشرية تؼدما هائال طؾى جؿقع الصعد، ولم تعد ا   

ولفذا التؼدم أثره البقن طؾى شبؽة العالقات آجتؿاطقة، وهذا أثر يف كظام الطالق يف 

الؿجتؿعات اإلسالمقة، حقث إن إساءة استخدام الـاس لفذا الـظام الؿحؽم، حوله إلى 

مشؽؾة يف كثقر من إحقان، وحقث إن الؿرأة هي الطرف إضعف يف طؼد الزواج، فنن 

 ثؿن الذي تدفعه كتاج هذا التغقر هو إكرب. ال

إن التالقح الثؼايف الذي تعقشه البشرية ألغى الحدود الػاصؾة بقن الثؼافات، فجعؾفا    

تتلثر وتمثر يف بعضفا، وٕن حؼوق اإلكسان وخاصة حؼوق الؿرأة أصبحت معؾؿا من 

اضؿة يف كثقر من البؾدان، لذلك معالم الثؼافة اإلكساكقة، فنن هذا يظفر أثره يف الؼواكقن الـ

فؼد تبـت كثقر من الؿجتؿعات الغربقة تحت ضغط الزيادة الفائؾة يف كسب الطالق، 

وتحت ضغط الجؿعقات الـسوية قواكقن مشاركة الزوجة الؿطؾؼة زوجفا يف كصف 

أمواله، دون تػريق يف زمن كسب هذه إموال أكان قبل الزواج أم بعده، وٕن العولؿة 

الحدود الػاصؾة بقن الثؼافات، فلصبحت كثقر من الؿشؽالت طالؿقة، فنن هـاك هدمت 
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أصواتا يف بعض البؾدان اإلسالمقة تـادي بسن مثل هذه الؼواكقن، فارتليت أكه من 

 . الضروري مـاقشة هذه الؿسللة فؼفقا

 ومن أجل تحؼقق هذه الغاية قسؿت البحث إلى ثالثة مباحث: 

 الزوجة، وفقه مطؾبان:الؿبحث األول: حؽم عؿل 

 حؽم خدمة الزوجة لزوجفا. الؿطؾب األول:

 حؽم قرار الزوجة يف البقت. الؿطؾب الثاين:

 الؿبحث الثاين: الحؼوق الؿالقة لؾزوجة، وفقه مطؾبان:

 حق الؿفر. الؿطؾب األول:

 حق الـػؼة. الؿطؾب الثاين:

 ق.الؿبحث الثالث: رأي الػؼفاء من تعويض الؿرأة عن ضرر الطال

لؼد جاءت هذه الدراسة لإلجابة طؾى سمال رئقس وهو: هل يحق لؾزوجة الؿطؾؼة    

مشاركة الزوج يف كصف أمواله؟ وكتؿفقد لإلجابة طؾى هذا السمال فال بد من اإلجابة 

 طؾى إسئؾة التالقة: هل طؿل الؿرأة 

ذا يجب طؾى الزوج الـػؼة يف البقت مؾزم؟ هل يحق لؾزوجة العؿل خارج البقت؟ لؿا

 طؾى الزوجة؟ 

لم أقف طؾى بحث تخصص يف مـاقشة حؽم مشاركة الزوجة الؿطؾؼة زوجفا يف    

أمواله، وإبحاث التي اصؾعت طؾقفا حصرت البحث يف مـاقشة حق الزوجة يف 

 التعويض طن الطالق التعسػي، وربطت ذلك بالؿتعة، ومن هذه الدراسات:
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مجؾة  ـ أثر الطالق طؾى العالقة الؿالقة بقن الزوجقن، الباحث: طادل سعد جقب اهلل. 6

 .6666، سـة 65جامعة أم درمان اإلسالمقة، العدد 

وقد كاقش حق الزوجة يف الؿفر والـػؼة والؿتعة، وربط الؿتعة بالتعويض طن الطالق 

 التعسػي. 

بقن الػؼه والؼاكون ) قاكون إحوال ـ الؿتعة والتعويض يف الطالق دراسة مؼاركة  6

 الشخصقة إردين أكؿوذجا( ، الباحث: د. أكور محؿد الشؾتوين. 

 . 6662، سـة 6، طدد 66الؿجؾة إردكقة يف الدراسات اإلسالمقة، مجؾد 

 وقد حصر الباحث بحثه يف التعويض طن الطالق التعسػي. 

الشريعة اإلسالمقة، الباحثة: فريدة ـ بقن الؿتعة والتعويض يف الؼواكقن الوضعقة و 3

 حايد. 

، 3، طدد66دراسات وأبحاث الؿجؾة العربقة يف العؾوم اإلكساكقة وآجتؿاطقة، مجؾد 

 . 6666سـة 

 والدراسة مفتؿة بالجاكب الؼاكوين، والتعويض محصور يف الطالق التعسػي. 

رائي، حقث تتبعت أقوال الػؼفاء يف هذا لؼد اتبعت يف هذه الدراسة الؿـفج آستؼ   

الؿوضوع، وكذلك الؿـفج آستـباصي، حقث استـبطت إحؽام من إدلة بـاء طؾى 

 قوهتا. 

 ـ بقان أن طؼد الزواج مبـي طؾى التؼابؾقة يف الحؼوق والواجبات.  6

 لطالق. ـ بقان حؽم مشاركة الؿطؾؼة زوجفا يف كسبة من أمواله طـد ا 6
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 انمبحث األول

 حكم عمم انزوجت 
 وفقه مطؾبان : 

إن طؼد الزواج يرتب حؼوقا وواجبات طؾى كال الزوجقن، وهي مبـقة طؾى التؼابؾقة،    

يعؿل خارج  ، فالزوج يجب طؾقه أن(6)"َوَلُفنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَؾْقِفنَّ بِاْلَؿْعُروِف  "يؼول تعالى:

البقت لقوفر الـػؼة ٕهل بقته، ففل يجب طؾى الزوجة أن تؼوم طؾى خدمته وآهتؿام 

 بشمون البقت وإصػال مؼابل ذلك؟ اختؾػت أكظار الػؼفاء يف تؼرير هذه الؿسللة:

ذهب الػؼه الحـػي إلى وجوب ققام الزوجة بعؿل البقت دياكة، لؽـفم اختؾػوا من     

، فؿـفم من قال لقس بواجب، ومـفم من فرق بقن ذوات إشراف الـاحقة الؼضائقة

ولؽـفا ٓ تجرب طؾى ذلك إن أبت، ويممر الزوج أن يليت لفا  ". يؼول الؽاساين:(6)وغقرهن

وٓ يجوز لفا أخذ إجرة طؾى بطعام مفقل ، ولو استلجرها لؾطبخ والخبز ؛ لم يجز 

واجب طؾقفا يف الػتوى، فؽان يف معـى  ؛ ٕهنا لو أخذت إجرة ٕخذهتا طؾى طؿل ذلك

الرشوة فال يحل لفا إخذ ، وذكر الػؼقه أبو الؾقث أن هذا إذا كان هبا طؾة ٓ تؼدر طؾى 

الطبخ والخبز أو كاكت من بـات إشراف ، فلما إذا كاكت تؼدر طؾى ذلك وهي مؿن 

                                                        

 666سورة البؼرة، أية  (6)

، 6268الشرائع، ) دار الؽتب العؾؿقة،  طالء الدين أبو بؽر بن مسعود الؽاساين،بدائع الصـائع يف ترتقب (6)

كظام الدين البؾخي ومجؿوطة من العؾؿاء،الػتاوى الفـدية، )دار الػؽر،  672ـ  676، ص6(، ج: 6668

  376، ص: 66، ج:6( ط6366

، 2، ج:6زين الدين بن إبراهقم بن كجقم، البحر الرائق شرح كـز الدقائق، ) دار الؽتاب اإلسالمي، د.ت( ط

  666ص:
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 .(6)"تخدم بـػسفا تجرب طؾى ذلك

قة وبعض الحـابؾة فؼد أوجبوا طؾى الؿرأة الؼقام أما الػؼه الؿالؽي وبعض الشافع   

بإطباء الؿـزلقة، ما لم تؽن هذه الؿرأة لقس من طادهتا خدمة كػسفا، بشرط أن يؽون 

، أي أهنم اطتربوا وجوب العؿل هو إصل، ما لم (6)الزوج قادرا طؾى أن يتخذ لفا خادما

رصا، لذلك اطتربوا يؽن شرط طؾى خالف ذلك، وٕن الؿعروف طرفا كالؿشروط ش

 العرف مخصصا لفذا الوجوب. 

، (3)وذهب الػؼه الشافعي وجؿفور الحـابؾة إلى أن الؿرأة ٓ يجب طؾقفا طؿل البقت   

وٓ يجب طؾقفا خدمته يف الخبز والطحن والطبخ والغسل وغقرها من "يؼول الشقرازي:

(، ويؼول ابن 2)"ما سواهالخدم؛ ٕن الؿعؼود طؾقفا من جفتفا هو آستؿتاع فال يؾزمفا 

                                                        

  673، ص:6الؽاساين، بدائع الصـائع، ج: (6)

محؿد بن يوسف العبدري،            566، ص:6أحؿد بن محؿد الدردير، الشرح الؽبقر، )دار الػؽر، د.ت(، ج: (6)

شفاب الدين أحؿد بن إدريس      527، ص:5، ج:6( ط6662، 6268التاج واإلكؾقل، )دار الؽتب العؾؿقة، 

محؿد كجقب الؿطقعي،      287، ص:2، ج:6( ط6662وت: دار الغرب اإلسالمي، الؼرايف، الذخقرة، ) بقر

   267ـ  268، ص:68تؽؿؾة الؿجؿوع شرح الؿفذب، ) دار الػؽر، د. ت( ج:

، 8، ج:6( ط6667، 6266الحسقن بن مسعود البغوي، التفذيب يف فؼه اإلمام الشافعي، ) دار الؽتب العؾؿقة، 

 336ـ 336ص: 

  668، ص: 7( ج: 6686، 6366ؿد بن قدامة، الؿغـي، )الؼاهرة: مؽتبة الؼاهرة، طبد اهلل بن أح

  665، ص:5مـصور بن يوكس بن إدريس البفويت، كشاف الؼـاع، ) دار الؽتب العؾؿقة، د. ت( ج: 

يحقى بن شرف الـووي، روضة الطالبقن، ) بقروت:     267: ـ 268، ص68الؿطقعي، تؽؿؾة الؿجؿوع، ج: (3)

       668، ص:7ابن قدامة، الؿغـي، ج:        25: ـ 22، ص6،  ج:3(، ط6666، 6266اإلسالمي،  الؿؽتب

 665، ص:5البفويت، كشاف الؼـاع، ج:

  266، ص:6إبراهقم بن طؾي الشقرازي، الؿفذب، ) دار الؽتب العؾؿقة، د.ت(، ج: (2)
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ولقس طؾى الؿرأة خدمة زوجفا، من العجن، والخبز، والطبخ وأشباهه. كص  "قدامة:

.  ويرى الحـابؾة أن إولى لفا فعل ما جرت العادة بؼقامفا به؛ ٕكه العادة، (6)"طؾقه أحؿد

 .(6)وٓ تصؾح الحال إٓ به، وٓ تـتظم الؿعقشة بدوكه

م الوجوب طؾى خدمتفا لزوجفا، أما خدمتفا لـػسفا ففي وقد قصر الحـابؾة طد   

مؾزمة بذلك، ما لم تؽن من وسط اجتؿاطي يرتفع طن خدمة كػسه، فقؾزم الزوج 

 .(3)باستئجار من يخدمفا

أبي بؽر بن أبي شقبة، وأبي إسحاق الجوزجاين إلى وجوب وقد ذهب كل من    

 .(2)ققامفا بذلك دون تػريق بقن امرأة وأخرى

 ن مؿا سبق أن الػؼفاء اختؾػوا يف هذه الؿسللة عؾى قولقن:يتبق

 وقد اختؾف من قال بالوجوب طؾى ثالثة آراء:  أوال ـ الوجوب:

 ـ الوجوب مطؾؼا.  6

 ـ الوجوب دياكة ٓ قضاء.  6

 ـ الوجوب يف حق من كان مثؾفا يخدم كػسه.  3

 أيقن: وقد اختؾف الػؼفاء يف هذا الؼول طؾى ر ثاكقا ـ عدم الوجوب:

 ـ طدم الوجوب مطؾؼا.  6

 ـ طدم الوجوب يف حق من كان مثؾفا ٓ يخدم كػسه. 6

                                                        

 665، ص:7ابن قدامة، الؿغـي، ج: (6)

  668، ص:7ابن قدامة، الؿغـي، ج: (6)

  668، ص:5البفويت، كشاف الؼـاع، ج: (3)

  668، ص:7ابن قدامة، الؿغـي، ج: (2)
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 األدلة:

وقد احتج من لم يوجب طؾى الؿرأة الؼقام بذلك بلن الؿعؼود طؾقه من جفتفا هو    

 .(6)آستؿتاع، فال يؾزمفا ما سواه

 :(6)ؿا يؾيأما من ذهب إلى وجوب ققام الؿرأة بإطؿال الؿـزلقة فؼد استدل ب

قضى رسول اهلل صؾى اهلل عؾقه وسؾم عؾى ابـته فاصؿة بخدمة البقت، وقضى عؾى "ـ  6

 .(3)"عؾي رضي اهلل تعالى عـه بؿا كان خارجا من البقت من الخدمة

لو كـت آمرا أحدا أن يسجد ألحد، ألمرت ": -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ـ قال الـبي  6

ال أمر امرأته أن تـؼل من جبل أسود إلى جبل الؿرأة أن تسجد لزوجفا، ولو أن رج

. ففذه صاطته فقؿا ٓ (2)"أحؿر، أو من جبل أحؿر إلى جبل أسود، كان عؾقفا أن تػعل

 مـػعة فقه، فؽقف بؿمكة معاشه؟

يلمر كساءه بخدمته. فؼال: يا عائشة اسؼقـا، يا  -صؾى اهلل عؾقه وسؾم  -كان الـبي  "ـ  3

                                                        

ابن      25ـ  22، ص:6روضة الطالبقن، ج: :الـووي    267ـ  268، ص:68الؿطقعي، تؽؿؾة الؿجؿوع، ج: (6)

  665، ص:5كشاف الؼـاع، ج: :البفويت،   668، ص:7قدامة، الؿغـي، ج:

الشرح الؽبقر،  :الدردير، 666، ص:2البحر الرائق، ج: :ابن كجقم ، 673، ص:6ائع الصـائع، ج:الؽاساين، بد (6)

 668، ص:7ابن قدامة، الؿغـي، ج:،  566، ص:6ج:

. 6/665،ضعػه ابن حجر، الؿطالب الثؿاكقة،  66686، رقم الحديث:66، ص:8مصـف ابن أبي شقبة، ج: (3)

صحقح البخاري،  "ي تشؽو إلقه مؿا تؾؼى يف يدها من الرحى ...أن فاصؿة أتت الـب"وقد صح طـد البخاري 

 فؾو لم يؽن العؿل واجبا طؾقفا ٕخربها بذلك. 85، ص: 7ج:

، 66، ص: 26، ج:6( ط6666، 6266أحؿد بن محؿد بن حـبل، مسـد اإلمام أحؿد، ) ممسسة الرسالة،  (2)

  52، ص: 7صحقح، إرواء الغؾقل، ج: الجزء إول من الحديث ، 62276مسـد الصديؼة طائشة،  رقم: 



 

887  

 . (6)"هؾؿي الشػرة، واشحذيفا بحجرعائشة أصعؿقـا، يا عائشة 

ِه َوَكاَن َلُه َفَرٌس "ـ َوَصحَّ َطْن أسؿاء َأكََّفا َقاَلْت:  2 ُكـُْت َأْخِدُم الزبقر ِخْدَمَة اْلَبْقِت ُكؾِّ

ُه . َوَصحَّ َطـَْفا َأكََّفا َكاَكْت َتْعؾُِف َفَرَس "َوُكـُْت َأُسوُسُه َوُكـُْت َأْحَتشُّ َلُه َوَأُقوُم َعَؾْقهِ 

ْلَو َوَتْعِجُن َوَتـُْؼُل الـََّوى َطَؾى َرْأِسَفا مِْن َأْرٍض َلُه َطَؾى ُثُؾَثْي  َوَتْسِؼي اْلَؿاَء َوَتْخِرُز الدَّ

 .(6)َفْرَسٍخ 

صؾى  -وقدر رد من قال بعدم الوجوب طؾى أدلة من قال بالوجوب، بلن قسم الـبي    

ه إخالق الؿرضقة، ومجرى العادة، ٓ بقن طؾي وفاصؿة طؾى ما تؾقق ب -اهلل طؾقه وسؾم 

طؾى سبقل اإليجاب، كؿا قد روي طن أسؿاء بـت أبي بؽر، أهنا كاكت تؼوم بػرس 

الزبقر، وتؾتؼط له الـوى، وتحؿؾه طؾى رأسفا. ولم يؽن ذلك واجبا طؾقفا، ولفذا ٓ 

ـػؼة يجب طؾى الزوج الؼقام بؿصالح خارج البقت، وٓ الزيادة طؾى ما يجب لفا من ال

 .(3)والؽسوة

وقد رد من قال بالوجوب طؾى دلقل من قال بعدم الوجوب بلن الؿعؼود طؾقه هو    

الحل ٓ الؿؾك؛ ولفذا يؼع آستؿتاع من جفة الزوجة مع أكه ٓ مؾك لفا، فقؽون طؼد 

 .(2)الزواج من باب الؿشاركات ٓ الؿعاوضات

 بعـوان: ) حؽم الـبي صؾى اهلل وقد حؼق الؿسللة ابن الؼقم رحؿه اهلل فعؼد فصال   

                                                        

، 6سـن ابن ماجة، ج: "كـا كعد لرسول اهلل سواكه وصفوره ..."لم أطثر طؾى هذا الـص، وله شاهد طن طائشة: (6)

 6666، رقم الحديث: 387ص: 

  ، 6666صحقح مسؾم، كتاب السالم، باب جواز إرداف الؿرأة إجـبقة إذا أطقت يف الطريق، رقم الحديث:  (6)

  668، ص:7ابن قدامة، الؿغـي، ج: (3)

  636، ص:2، ج:6( ط6266أحؿد بن طبد الحؾقم بن تقؿقة، الؿستدرك طؾى مجؿوع الػتاوى، )  (2)
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طؾقه وسؾم يف خدمة الؿرأة لزوجفا( وبعد أن ذكر آراء الػؼفاء يف ذلك وأدلتفم، وافق 

 : (6)شقخه ابن تقؿقة يف الؼول بالوجوب، وقد استدل بذات إدلة، وأضاف طؾقفا

  .(6)"َوَلُفنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَؾْقِفنَّ بِاْلَؿْعُروِف  "ـ قال تعالى: 6

اُموَن َعَؾى الـَِّساِء  "ـ قال تعالى: 6 َجاُل َقوَّ وإذا لم تخدمه الؿرأة، بل يؽون هو "، (3)"الرِّ

 ."الخادم لفا، ففي الؼوامة طؾقه

العؼود الؿطؾؼة إكؿا تـزل طؾى العرف، والعرف خدمة الؿرأة وققامفا بؿصالح البقت "ـ  3

 ."الداخؾة

 الؿـاقشة:

 وق الزوجقة مبـاها طؾى العدل، وقد قررها الـص الؼرآين:لؼد بقن الشارع أن الحؼ    

، فأية رسؿت حدود العالقة الحؼوققة بقن "ِذي َعَؾْقِفنَّ بِاْلَؿْعُروِف َوَلُفنَّ ِمْثُل الَّ "

الزوجقن، وبـتفا طؾى التؼابؾقة يف الحؼوق والواجبات، دون مقل لطرف طؾى حساب 

 أخر. 

الشارع طؾى الزوج الـػؼة، وهي واجب حصري طؾى  فؿن أهم الحؼوق التي أوجبفا   

الزوج، ٓ تؽؾف الزوجة مـه شقئا حتى لو كاكت صاحبة مال، والـػؼة تشؿل الطعام 

والؽسوة والعالج والؿسؽن الشرطي وغقرها مؿا يؼرره العرف، وهذا يتطؾب من الزوج 

العدل أن تؽون الؽد والتعب خارج البقت لتحصقل الؿال الذي يوفر هذه إشقاء، فؿن 

                                                        

، 6265محؿد بن أبي بؽر ابن ققم الجوزية، زاد الؿعاد يف هدي خقر العباد، ) بقروت: ممسسة الرسالة،  (6)

  676ـ  686، ص:5،  ج:67( ط6662

 666ة البؼرة، أية سور (6)

 32سورة الـساء، أية  (3)
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أطؿال البقت يف الؿؼابل طؾى الزوجة، وقد صبق الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم هذه الؼاطدة 

يف قضائه بقن طؾي وفاصؿة، وقضاؤه صريح يف دٓلته طؾى هذا الحؽم، وحؽم الـبي 

بقـفم هو كوع من الؼضاء، فؿا هي الؼريـة التي اطتؿد طؾقفا من صرف قضائه من 

 وقد ورد قضاء الـبي يف معرض خصومة بقن زوجقن.  الوجوب إلى الـدب،

إضافة إلى أن الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم مارس هذا إمر، فؼد ثبت أن كساءه كن    

يؼؿن هبذه إطؿال، وإن ثبت أكه كان يساطد فقفا ففو من قبقل مؽارم إخالق، ولقعطي 

فن يف ذلك ما أمؽن، وقد سار أكؿوذجا من كػسه لؾرجال أكه يـبغي لفم أن يؽوكوا طوكا ل

 الصحابة طؾى كػس الـفج. 

أين العدل والتؼابؾقة الذي سطرته أية إن قؾـا لؾزوج الذي سقعود من طؿؾه مـفؽا    

يف آخر الـفار أن طؾقك أن تعد صعامك وشرابك، وأن تؼوم بلطؿال البقت؟ ٓ شك أن 

 هذا إمر فقه تؽؾقف لؾرجل بؿا ٓ يطاق.

الحـػقة بلن الوجوب دياين ولقس قضائي، فؾم أقف لفم طؾى تربير لفذا أما قول    

 التػريق. 

وأما من فرق بقن امرأة وأخرى، ففو قول لقس طؾقه أي دلقل، وهل اإلسالم يف مؼام    

الحؼوق والواجبات يؼسم الـاس صبؼقا، وهو الذي جاء لقساوي بقن الخؾق أجؿعقن؟ 

ل هـاك أشرف من بقت الـبوة، وقد ثبت أكه حؽم والـصوص يف هذا الؿؼام كثقرة، وه

 هبذا طؾى ابـته فاصؿة؟

وأما الذين بـوا طدم الوجوب طؾى أن الؿعؼود طؾقه هو آستؿتاع فال يؾزمفا غقره،    

ففو قول بال دلقل أيضا، فآستؿتاع هو حق مشرتك بقن الزوجقن، وهو واجب طؾى كل 

 أي مـفؿا التؼصقر يف حق أخر.  مـفؿا أن يعف أخر ويحصـه، ويحرم طؾى
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يتضح من خالل إدلة ومـاقشتفا أن ققام الزوجة بإطؿال البقتقة هو واجب طؾى    

الزوجة، يف مؼابل ققام الزوج بإطؿال الخارجقة التي من خاللفا يستطقع الؼقام بواجب 

 الـػؼة الؿؾؼى طؾى طاتؼه. 

من آلتزامات التي ترتتب طؾى طؼد الزواج، أن يعد الزوج لزوجته مسؽـا شرطقا    

بغض الـظر أكان مؿؾوكا له أو مستلجرا أو معارا، وأن يحتوي الؿسؽن طؾى ما تتطؾبه 

الحقاة الزوجقة بؿا يتالئم مع العرف، ومع حال الزوج طسرا ويسرا، فنذا فعل الزوج 

ل إلى هذا البقت طـدما يطؾب الزوج مـفا ذلك، وطؾقفا ذلك وجب طؾى الزوجة آكتؼا

الؼرار يف هذا البقت؛ لتتحؼق مؼاصد الزواج من العشرة والسؽن وتؽوين إسرة، يؼول 

، ويؼول الؼرصبي (6)"الـساء ملمورات بؾزوم البقوت مـفقات طن الخروج"الجصاص:

كان الخطاب لـساء الـبي  إمر بؾزوم البقت، وإن "تعؾقؼا طؾى آية الؼرار يف البقوت:

صؾى اهلل طؾقه وسؾم، فؼد دخل غقرهن فقه بالؿعـى، هذا لو لم يرد دلقل يخص جؿقع 

الـساء، كقف والشريعة صافحة بؾزوم الـساء بقوهتن، وآكؽػاف طن الخروج مـفا إٓ 

 .(6)"لضرورة

البقت لؼد أوجب الشارع طؾى الزوج كػؼة زوجته، وهذا يتطؾب مـه العؿل خارج     

لتحصقل الؿال، فنذا كان من حق الزوجة الخروج من البقت وقت ما تشاء، لعاد ذلك 

                                                        

، 3، ج:6( ط6662، 6265أحؿد بن طؾي الرازي الجصاص، أحؽام الؼرآن، ) بقروت: دار الؽتب العؾؿقة،  (6)

 276ص:

، 6( ط6682، 6362محؿد بن أحؿد الؼرصبي، الجامع ٕحؽام الؼرآن، ) الؼاهرة: دار الؽتب الؿصرية،  (6)

 676، ص:62ج:



 

876  

طؾى مؼصد السؽن باإلبطال، لذلك أططى الشارع حق إدارة ممسسة إسرة لؾزوج، 

 وهذا يتـاسب مع الحؼوق والواجبات التي رتبفا الشارع طؾى الزواج. 

ٓ يحق لؾزوجة الخروج من بقت زوجفا لؼد اتػق فؼفاء الؿذاهب إربعة طؾى أكه    

ـ  (6)بدون إذكه كلصل، وإن أجازوا الخروج لؾضرورة أو الحاجة مع آختالف يف تؼديرها

ومـفا مؾك الحبس والؼقد، وهو  "ولقس تؼصقفا هو مؼصود البحث ــ، يؼول الؽاساين:

وإمر باإلسؽان ، "َأْسؽِـُوُهنَّ  "صقرورهتا مؿـوطة طن الخروج والربوز لؼوله تعالى: 

هني طن الخروج والربوز واإلخراج، إذ إمر بالػعل هني طن ضده، وقوله طز وجل: 

؛ (3)"اَل ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُقوتِِفنَّ َواَل َيْخُرْجَن  "، وقوله طز وجل: (6)"َوَقْرَن فِي ُبُقوتُِؽنَّ  "

لـسب؛ ٕن ذلك مؿا وٕهنا لو لم تؽن مؿـوطة طن الخروج والربوز ٓختل السؽن وا

وله مـعفا من الخروج  ". وقد جاء يف الؿبدع:(2)"يريب الزوج، ويحؿؾه طؾى كػي الـسب

 ، فنن كان مـه بد فؿن باب أولى.(5)"من مـزله إلى ما لفا مـه بد

                                                        

لجـة طؾؿاء، الػتاوى     376، ص: 3محؿد بن محؿد البابريت، العـاية شرح الفداية، ) دار الػؽر، د. ت(، ج: (6)

محؿود بن أحؿد العقـي، البـاية شرح الفداية، ) بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، ،  326، ص: 6الفـدية، ج:

ختصر خؾقل، ) دار الػؽر، محؿد بن محؿد، مواهب الجؾقل يف شرح م، 666، ص:5، ج:6( ط6666، 6266

محؿد بن طبد اهلل الـػزي، الـوادر والزيادات طؾى ما يف الؿدوكة من ، 667، ص:  6، ج:3( ط6666، 6266

الؿطقعي، تؽؿؾة     682، ص:2، ج:6( ط6666غقرها من إمفات، ) بقروت: دار الغرب اإلسالمي، 

الؿطالب يف شرح روض الطالب، ) دار  زكريا بن محؿد إكصاري، أسـى،  266، ص: 68الؿجؿوع، ج:

 667، 5البفويت، كشاف الؼـاع طن متن اإلقـاع، ج:،  636، ص: 3الؽتاب اإلسالمي، د. ت(، ج:

 33سورة إحزاب، أية  6))

 6سورة الطالق، أية  3))

 336، ص:6الؽاساين، بدائع الصـائع، ج: (2)

، 6( ط6667، 6266ؼـع، ) بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، إبراهقم بن محؿد بن مػؾح، الؿبدع يف شرح الؿ (5)

  656، ص:8ج:
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وقد اطترب الػؼفاء أن خروج الزوجة من بقتفا بغقر إذن الزوج ضربا من ضروب    

ع، والذي إذا لم ترتاجع طـه الزوجة فنكه يؽون مربرا إلسؼاط الـشوز التي هنى طـفا الشار

والخروج بغقر  "حؼفا بالـػؼة حتى تعود طن هذا السؾوك، يؼول صاحب التاج واإلكؾقل:

والخروج لؾزوجة من بقت زوجفا حاضرا كان أو غائبا "، ويؼول الشربقـي:(6)"إذكه كشوز

م ٓ، يسؼط كػؼتفا لؿخالػتفا الواجب بال إذن مـه كشوز مـفا، سواء كان لعبادة كحج أ

، واهندام البقت ذكره طؾى (6)"طؾقفا، إٓ أن يشرف البقت طؾى اهندام فؾقس بـشوز لعذرها

 سبقل التؿثقل ٓ الحصر. 

طؾقفا أن تسؽن معه يف أي بؾد أو دار إذا كان  "يؼول ابن تقؿقة مؼررا هذه الحؼقؼة:   

قفا أن ٓ تػارق ذلك بغقر أمره إٓ لؿوجب ذلك بالؿعروف، ولم تشرتط خالفه؛ وطؾ

ويؼول طن  (3)"شرطي، فال تـتؼل وٓ تسافر وٓ تخرج من مـزله لغقر حاجة إٓ بنذكه

هو أن تـشز طن زوجفا فتـػر طـه، بحقث ٓ تطقعه إذا دطاها لؾػراش أو تخرج  "الـشوز:

 .(2)"صاطتهمن مـزله بغقر إذكه وكحو ذلك مؿا فقه امتـاع طؿا يجب طؾقفا من 

يتبقن مؿا سبق أن الزوجة طؾقفا الؼرار يف البقت، وهذا التزام طؾقفا يؼتضقه طؼد    

الزواج، وأكه ٓ يحق لفا أن تخرج من البقت بغقر إذن الزوج، لقتحؼق السؽن الذي هو 

من أهم مؼاصد الزواج، وإذا كان هذا رأي الػؼفاء يف مطؾق الخروج، فنكه يتضؿن بداهة 

عؿل، فنن من حق الزوج أن يؿـعفا من ذلك، لػوات حق آحتباس، يؼول خروجفا لؾ

ويـبغي لؾزوج أن يؿـع الؼابؾة والغاسؾة من الخروج؛ ٕن يف الخروج  "ابن كجقم:

                                                        

  556، ص:5العبدري، التاج واإلكؾقل، ج: (6)

  686، ص:5، ج:6( ط6662، 6265محؿد بن أحؿد الشربقـي، مغـي الؿحتاج، ) دار الؽتب العؾؿقة،  (6)

، 32( ، ج:6665، 6268الؿؾك ففد،  أحؿد بن طبد الحؾقم بن تقؿقة، مجؿوع الػتاوى، ) السعودية: مجؿع (3)

 66ص:

 677، ص:36ابن تقؿقة، مجؿوع الػتوى، ج: (2)
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إضرارا به، وهي محبوسة لحؼه، وحؼه مؼدم طؾى فرض الؽػاية بخالف الحج الػرض؛ 

والذي يـبغي تحريره أن  "بدين:، ويؼول ابن طا(6)"ٕن حؼه ٓ يؼدم طؾى فرض العقن

، (6)"يؽون له مـعفا طن كل طؿل يمدي إلى تـؼقص حؼه أو ضرره أو إلى خروجفا من بقته

 .(3)"له مـعفا من الخروج دون التجارة "وقد جاء يف الذخقرة:

إن مـع الزوجة من الخروج من بقت الزوجقة والؼرار فقه لقس أمرا تعبديا، أي حؼا    

ؼبل اإلسؼاط، وإكؿا هو حق لؾزوج، وحؼوق العباد تؼبل اإلسؼاط، فؾو هلل تعالى ٓ ي

ويحرم طؾى الزوجة الخروج بال  "سؿح الزوج بالخروج ٓ شيء طؾقفا، يؼول البفويت:

 .(4) "إذن زوجفا؛ ٕن حق الزوج واجب، فال يجوز تركه بؿا لقس بواجب

مؽػولة الـػؼة من جفة،  إن الػؾسػة التشريعقة التي بـي طؾقفا هذا الحؽم كوهنا   

فدواطي العؿل الؽسبي مـتػقة يف حؼفا، لذلك إذا قصر الزوج يف الواجب الذي طؾقه 

أكه إذا لم يوف  "وهو الـػؼة، لم تؾزم الزوجة بالؼرار يف البقت، يؼول يف أسـى الؿطالب:

ضقػة ، ومن جفة أخرى فالزوجة مؽؾػة بو(5)"ما طؾقه ــ الـػؼة ــ ٓ يؿؾك الحجر طؾقفا

البقت، من الؼقام بإطباء الؿـزلقة، وتربقة إصػال التي تػوق بلهؿقتفا أي وضقػة أخرى، 

فالـشلة السؾقؿة لألصػال تضؿن مجتؿعا يتؿتع بالصحة الـػسقة، وهذا يعود بالخقر طؾى 

 العالقات آجتؿاطقة وتؿاسك الؿجتؿع. 

                                                        

 666، ص:2ابن كجقم، البحر الرائق، ج: (6)

، 3، ج:6( ط6666، 6266محؿد بن أمقن بن طابدين، رد الؿحتار طؾى الدر الؿختار، ) بقروت: دار الػؽر،  (6)

 863ص:

 653، ص:6الؼرايف، الذخقرة، ج: (3)

 667، ص:5البفويت، كشاف الؼـاع، ج: (2)

 226، ص:3أسـى الؿطالب، ج:إكصاري،  (5)
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 انمبحث انثاني

 انحقىق انمانيت نهزوجت 
  وفقه مطؾبان :

 الؿفر وقد طرفه الػؼفاء بتعريػات متعددة مـفا:

 .(6)"اسم لؿا تستحؼه الؿرأة بعؼد الـؽاح أو الوطء "تعريف الحـػقة:

وهو ملخوذ من "،(6)"ما يعطى لؾزوجة يف مؼابؾة آستؿتاع هبا"وطرفه الؿالؽقة:

 .(3)"الصدق، ٕن دخوله بقـفؿا دلقل طؾى صدقفؿا

 .(2)"ما وجب بـؽاح أو وطء أو تػويت بضع قفرا..."ه الشافعقة:وطرف

العؼد أو فرض بعده برتاضقفؿا  العوض يف الـؽاح، سواء سؿي يف"وطرفه الحـابؾة:

 .(5)"الحاكم، وكحو الـؽاح كوطء الشبفة والزكا بؿؽرهة أو

 ويؿؽن تعريػه: أكه الؿال الواجب طؾى الزوج بسبب طؼد الزواج.

 حؽم الؿفر

طؾى وجوب الؿفر يف طؼد الزواج، إٓ أهنم لم يؼولوا  (8)اتػق فؼفاء الؿذاهب إربعة   

                                                        

، 6، ج:6( ط6666، 6266طؿر بن إبراهقم بن كجقم، الـفر الػائق شرح كـز الدقائق، ) دار الؽتب العؾؿقة،  (6)

 666ص:

  663، ص:6الدردير، الشرح الؽبقر، ج: (6)

، 6266الزرقاين طؾى مختصر خؾقل، ) بقروت: دار الؽتب العؾؿقة، طبد الباقي بن يوسف الزرقاين، شرح  (3)

     3، ص:2، ج:6( ط6666

 266، ص:6طؾي بن محؿد الؿاوردي، اإلقـاع يف الؼؼه الشافعي، ج: (2)

 666، ص:5البفويت، كشاف الؼـاع، ج: (5)

اية شرح البداية، ) بقروت: دار طؾي بن أبي بؽر الؿرغقـاين، الفد   672، ص: 6الؽاساين، بدائع الصـائع، ج: (8)
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 ببطالن العؼد الذي طري طن تسؿقة الؿفر باستثـاء الؿالؽقة، لألدلة التالقة:

وُهنَّ َأْو َتْػرُِضو "ـ قوله تعالى: 6 ْؼُتُم الـَِّساَء َما َلْم َتَؿسُّ ا َلُفنَّ اَل ُجـَاَح َعَؾْقُؽْم إِْن َصؾَّ

، ففذا الـص الؼرآين بقن مشروطقة الطالق قبل تسؿقة الؿفر، ومن الؿعؾوم (6)"َفرِيَضةً 

أن الطالق هو فرع الزواج الصحقح، فال صالق إن لم يؽن زواج صحقح، فدل ذلك 

 طؾى جواز الـؽاح بال تسؿقة الؿفر.

يف قبل أن يدخل بفا، أفتى عبد اهلل بن مسعود يف رجل تزوج امرأة ولم يػرض لفا فتو"ـ  6

فؼال عبد اهلل: سؾوا هل تجدون فقفا أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحؿن ما كجد فقفا يعـي 

أثرا، قال: أقول برأيي، فإن كان صوابا فؿن اهلل، لفا كؿفر كسائفا ال َوَكَس وال َشَطَط، 

ل اهلل ولفا الؿقراث، وعؾقفا العدة، فؼام رجل من أشجع فؼال: يف مثل هذا قضى رسو

صؾى اهلل عؾقه و سؾم فقـا يف امرأة يؼال لفا بروع بـت واشق، تزوجت رجال فؿات 

قبل أن يدخل بفا، فؼضى لفا رسول اهلل صؾى اهلل عؾقه و سؾم بؿثل صداق كسائفا، 

 . (6)"ولفا الؿقراث وعؾقفا العدة

                                                                                                                                                                     

مصطػى الخن وآخرون، الػؼه الؿـفجي طؾى مذهب اإلمام    666، ص: 6إحقاء الرتاث العربي، د.ت(، ج:

   263، ص: 6الؿاوردي، اإلقـاع، ج:         75، ص:2، ج:2( ط6666، 6263الشافعي،) دمشق: دار الؼؾم، 

       66ـ  2، ص: 6(، ج:6665، 6265دار الػؽر، أحؿد بن غاكم الـػراوي، الػواكه الدواين، ) 

، 6(، ج:6662، 6262طؾي بن أحؿد العدوي، حاشقة العدوي طؾى شرح كػاية الطالب، )بقروت: دار الػؽر، 

إبراهقم بن محؿد بن ضويان، مـار السبقل يف شرح   636ـ  666، ص: 7ابن قدامة، الؿغـي، ج:   36ص: 

 666ـ  666، ص: 6، ج:7( ط6666، 6266الدلقل، ) الؿؽتب اإلسالمي، 

 638سورة البؼرة، أية  (6)

صححه    666، ص:8، ج:3325سـن الـسائي، كتاب الـؽاح، باب إباحة التزوج بغقر صداق، رقم الحديث:  (6)

 356، ص:8إلباين، إرواء الغؾقل، ج:
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الـػؼة،  ـ  ٕن الؿفر لقس مؼصودا من طؼد الزواج، فقصح العؼد من غقره ققاسا طؾى 3

تؽوين فؿؼصود الزواج إساسي العالقة الزوجقة، وما يرتتب طؾقفا من السؽن و

 فنذا خال العؼد طن التسؿقة أو كاكت التسؿقة فاسدة يثبت لؾزوجة مفر الؿثل.، إسرة

صؾى اهلل طؾقه  -ٕن الـبي "وذهب الشافعقة والحـابؾة إلى أن تسؿقته يف العؼد سـة؛  

ـاته وغقرهن ويتزوج، فؾم يؽن يخؾي ذلك من صداق، وٕكه أدفع كان يزوج ب -وسؾم 

 ."لؾخصومة، ولئال يشبه كؽاح الواهبة كػسفا له صؾى اهلل طؾقه وسؾم

وقد خالف الؿالؽقة جؿفور الػؼفاء ـ مع موافؼتفم بحؽم الوجوب ـ باطتبار تسؿقة 

الذي أسؼط  الؿفر يف العؼد ركـا، وبعضفم قال شرط صحة، لذلك حؽؿوا بػسخ العؼد

مـه الؿفر قبل الدخول ٓ بعده، فنن حصل الدخول صححوا العؼد وأثبتوا لؾزوجة مفر 

 الؿثل.

 دلقل مشروعقة الؿفر:

 :(6)ثبتت مشروطقته بالؼرآن والسـة واإلجؿاع، فؿن إدلة التي دلت طؾقه

ططقة من اهلل مبتدأة، والؿخاصب  ، أي(6)"َوَآُتوا الـَِّساَء َصُدَقاتِِفنَّ كِْحَؾًة  "ـ َقْوله َتَعاَلى: 6

بذلك آزواج طـد إكثرين، وققل إولقاء ٕهنم كاكوا يف الجاهؾقة يلخذوكه 

ويسؿوكه كحؾة ،ٕن الؿرأة تستؿتع بالزوج كاستؿتاطه هبا وأكثر، فؽلهنا تلخذ 

 الصداق من غقر مؼابل.

                                                        

، ص: 3(، ج:6662، 6265ر الحديث، محؿد بن أحؿد بن رشد، بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد، )الؼاهرة: دا (6)

الخن وآخرون، الػؼه الؿـفجي طؾى مذهب اإلمام الشافعي،      266، ص: 6الؿاوردي، اإلقـاع ، ج:   25

 667، ص: 6ابن ضويان، مـار السبقل، ج:     666، ص: 7ابن قدامة، الؿغـي، ج:  78، ص: 2ج:

 2سورة الـساء، أية  (6)
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 ، أي مفورهن. (6)" ََُّّآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفرِيَضًة َفَؿا اْسَتْؿَتْعُتْم بِِه ِمـُْفنَّ فَ  "ـ قوله طّز وجّل: 6

وُهنَّ أَ  "ـ قال تعالى:  3 ْؼُتُم الـَِّساَء َما َلْم َتَؿسُّ ـَاَح َعَؾْقُؽْم إِْن َصؾَّ ْو َتْػرُِضوا َلُفنَّ  َا ُج

 . (6)"َفرِيَضةً 

بَِلْمَوالُِؽْم ُمْحِصـِقَن َغْقَر  َوُأِحلَّ َلُؽْم َما َوَراَء َذلُِؽْم َأْن َتْبَتُغوا "ـ قوله تعالى:  2

 .(3)"ُمَسافِِحقنَ 

أتت الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم امرأة، فؼالت: إكفا قد وهبت ـ طن سفل بن سعد، قال:  5

، فؼال "ما لي يف الـساء من حاجة"كػسفا هلل ولرسوله صؾى اهلل عؾقه وسؾم، فؼال: 

أعطفا ولو خاتؿا من "قال: ، قال: ال أجد، "أعطفا ثوبا"رجل: زوجـقفا، قال: 

فؼد "قال: كذا وكذا، قال:  "ما معك من الؼرآن؟"، فؼال: (4)، فاعتل له"حديد

 .(5)"زوجتؽفا بؿا معك من الؼرآن

عن أكس: أن رسول اهلل صؾى اهلل عؾقه وسؾم رأى عبد الرحؿن بن عوف وعؾقه درع ـ  8

يا رسول اهلل، تزوجت فؼال:  "مفقم؟"زعػران، فؼال الـبي صؾى اهلل عؾقه وسؾم: 

 .(8)"أولم ولو بشاة"قال: وزن كواة من ذهب، قال:  "ما أصدقتفا؟"امرأة، قال: 

                                                        

 62الـساء، أية  (6)

 638البؼرة، أية  (6)

 62سورة الـساء، أية  (3)

 حزن وتضجر من أجؾه. (2)

 5666، رقم الحديث: 666، رقم:8صحقح البخاري، كتاب فضائل الؼرآن، باب خقركم من تعؾم الؼرآن، ج: (5)

 صححه إلباين يف    6666، رقم الحديث:  635، ص:6سـن أبي داود، كتاب الـؽاح، باب قؾة الؿفر، ج: (8)

 666، ص:8التعؾقؼات الحسان، ج:
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والؿفر مؾك الزوجة وحدها، ٓ حق ٕحد فقه من أولقائفا، وإن كان لفم حق قبضه،    

ُذوَكُه ُبْفَتاًكا َفاَل َتْلُخُذوا ِمـُْه َشْقًئا َأَتْلُخ  "لؽـفم يؼبضوكه لحساهبا ومؾؽفا، قال اهلل تعالى:

 . (6)" َفإِْن صِْبَن َلُؽْم َعْن َشْيٍء ِمـُْه َكْػًسا َفُؽُؾوُه َهـِقًئا َمرِيًئا "،  وقال طز وجل:(6)"َوإِْثًؿا ُمبِقـًا 

لؼد جرت طادة الـاس طؾى تؼسقم الؿفر إلى معجل وممجل، ومجؿوطفؿا هو ما    

طؼد الزواج، والؿفر الؿعجل يستحق  يطؾق طؾقه الؿفر الؿسؿى، أي الؿذكور يف وثقؼة

مباشرة، ومن حق الزوجة طدم آكتؼال إلى بقت الزوجقة قبل قبضه، أما الؿفر الؿمجل، 

فال يستحق إٓ حقن حضور أجؾه، فنن كان إجل مطؾؼا طن التحديد، فقؽون ٕقرب 

ؾزوجة إجؾقن، وفاة أحد الزوجقن، أو الطالق، فنذا حصل الطالق فقصبح حؼا مالقا ل

 طؾى زوجفا. 

إن فؽرة تؼسقم الؿفر إلى معجل وممجل هي لتخػقف إطباء الؿالقة طن الزوج،    

فال يؽون الؿفر الؿسؿى كؾه مستحؼا قبل الدخول، وإكؿا فؼط الؿفر الؿعجل، إن هذا 

التؼسقم هو طؿل مرجعه إلى العرف، وهو ٓ يتـاىف مع الشريعة، وأثره يظفر يف الدفوع 

 أن تبديفا الزوجة يف دطاوى الطاطة. التي مؿؽن

 .(3)"كػاية من يؿوكه خبزا وأدما ومسؽـا وتوابعفا"الـػؼة: 

أي: توابع الخبز وإدم والؽسوة والؿسؽن كثؿن الؿاء والؿشط والسرتة ودهن " 

يجعؾه الؿصباح والغطاء والوصاء وكحوها، وأصؾفا اإلخراج من الـافؼاء وهو موضع 

                                                        

 66سورة الـساء، أية  (6)

 2سورة الـساء، أية  (6)

 868، ص:5مرطي بن يوسف الؽرمي، غاية الؿـتفى ) مطبوع مع مطالب أولي الـفى(، ج: (3)
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القربوع يف ممخر الجحر رققؼا يعده لؾخروج إذا أتى من بابه رفعه برأسه، وخرج، ومـه 

سؿي الـػاق؛ ٕكه خروج من اإليؿان، أو خروج اإليؿان من الؼؾب، فسؿي الخروج كػؼة 

 .(6)"كذلك

أجؿع الػؼفاء طؾى أن كػؼة الزوجة واجبة طؾى زوجفا، وقد استدلوا  حؽم الـػؼة:

 :  (6)ؿوطة من إدلة مـفاطؾى ذلك بؿج

، أي: طؾى قدر ما يجده (3)"َأْسؽِـُوُهنَّ ِمْن َحْقُث َسَؽـُْتْم ِمْن ُوْجِدُكْم  "ـ قال تعالى 6

أحدكم من السعة والؿؼدرة وإمر باإلسؽان أمر باإلكػاق؛ ٕهنا ٓ تصل إلى الـػؼة 

 -اهلل طـه رضي  -إٓ بالخروج وآكتساب، ويف قراءة طبد اهلل بن مسعود 

 . (2)أسؽـوهن من حقث سؽـتم وأكػؼوا طؾقفن من وجدكم

وُهنَّ لُِتَضقُِّؼوا َعَؾْقِفنَّ  "ـ  قال تعالى: 6 ، أي: ٓ تضاروهن يف اإلكػاق طؾقفن (5)" َواَل ُتَضارُّ

فتضقؼوا طؾقفن الـػؼة فقخرجن، أو ٓ تضاروهن يف الؿسؽن فتدخؾوا طؾقفن من 

 ن الؿسؽن فقخرجن. غقر استئذان فتضقؼوا طؾقف

                                                        

 868، ص5، ج:6( ط6662، 6265مصطػى بن سعد السقوصي، مطالب أولي الـفى، ) الؿؽتب اإلسالمي،  (6)

لؿعرفة، محؿد بن أحؿد السرخسي، الؿبسوط، )بقروت: دار ا    65، ص:2ؽاساين، بدائع الصـائع، ج:ال (6)

 .78، ص3ابن رشد، بداية الؿجتفد، ج665، ص6الؿرغقـاين، الفداية، ج:، 666، ص5(، ج6663، 6262

وآخرون،  الخن   656، ص: 5الشربقـي، مغـي الؿحتاج، ج:    637، ص: 66الؿطقعي، تؽؿؾة الؿجؿوع، ج:

طبد الرحؿن بن إبراهقم الؿؼدسي،    665، ص:6ابن قدامة، الؿغـي، ج:    676، ص: 2الػؼه الؿـفجي، ج:

 266(، ص: 6663، 6262العدة شرح العؿدة، )الؼاهرة: دار الحديث، 

 8سورة الطالق، أية  (3)

 335، ص2، ج6ط ، 6662، 6265، محؿود بن طبد اهلل الحسقـي إلوسي، روح الؿعاين، دار الؽتب العؾؿقة (2)

 8سورة الطالق، أية  (5)



–

  866    

 . (6)"َوإِْن ُكنَّ ُأواَلِت َحْؿٍل َفَلْكِػُؼوا َعَؾْقِفنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْؿَؾُفنَّ  "ـ قال تعالى: 3

 . (6)" َوَعَؾى اْلَؿْوُلوِد َلُه ِرْزُقُفنَّ َوكِْسَوُتُفنَّ بِاْلَؿْعُروِف  "ـ قال تعالى: 2

ا َآَتاُه اهللُ  لُِقـِْػْق ُذو َسَعٍة ِمنْ  "ـ قال تعالى: 5  . (3)"َسَعتِِه َوَمْن ُقِدَر َعَؾْقِه ِرْزُقُه َفْؾُقـِْػْق ِمؿَّ

 ، ققل: هو الؿفر والـػؼة.(2)"َوَلُفنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَؾْقِفنَّ بِاْلَؿْعُروِف  "ـ قال تعالى: 8

اُموَن َعَؾى الـَِّساِء  "ـ قال تعالى: 7 َجاُل َقوَّ الَِحاُت  َػُؼوا ِمنْ َوبَِؿا َأكْ ...  الرِّ  .(5)"َأْمَوالِِفْم َفالصَّ

أال واستوصوا بالـساء خقرا، "أكه قال:  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ـ  روي طن رسول اهلل  6

فإكؿا هن عوان عـدكم، لقس تؿؾؽون مـفن شقئا غقر ذلك، إال أن يلتقن بػاحشة 

برح، فإن مبقـة، فإن فعؾن فاهجروهن يف الؿضاجع، واضربوهن ضربا غقر م

أصعـؽم فال تبغوا عؾقفن سبقال، أال إن لؽم عؾى كسائؽم حؼا، ولـسائؽم عؾقؽم 

حؼا، فلما حؼؽم عؾى كسائؽم فال يوصئن فرشؽم من تؽرهون، وال يلذن يف بقوتؽم 

. (8)"لؿن تؽرهون، أال وحؼفن عؾقؽم أن تحسـوا إلقفن يف كسوتفن وصعامفن

ولفن مثل الذي "أجؿل الحق يف قوله:  ويحتؿل أن يؽون هذا الحديث تػسقرا لؿا

 ، فؽان الحديث مبقـا لؿا يف الؽتاب أصؾه."طؾقفن بالؿعروف

                                                        

 8سورة الطالق، أية  (6)

 633سورة البؼرة، أية  (6)

 7سورة الطالق، أية  (3)

 666سورة البؼرة، أية  (2)

 32سورة الـساء، أية  (5)

، 6683، رقم الحديث 256 ، ص:6، ج:سـن الرتمذي، أبواب الرضاع، باب ما جاء يف حق الؿرأة طؾى زوجفا (8)

 6362، ص: 6صححه إلباين يف صحقح الجامع الصغقر، ج: 



 

866  

:ما حق الؿرأة طؾى فؼال –صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ـ روي أن رجال جاء إلى رسول اهلل  6

أن يطعؿفا إذا صعم، وأن يؽسوها إذا اكتسى، وال يضرب الوجه، وال "الزوج؟ قال:

 . (6)"إال يف البقت يؼبح، وال يفجر

خذي ما يؽػقك "لفـد امرأة أبي سػقان:  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -ـ وقال الـبي  66

 .(6)"وولدك بالؿعروف

 الحؽؿة من إيجاب كػؼة الزوجة عؾى الزوج:

إن جعل كػؼة إسرة طؾى الزوجة، أو إلزامفا بالؿشاركة يف الـػؼة، سقرتب طؾى    

خرى إلى سبل الؽدح، والعؿل من أجل الرزق، وأن تـاكب أن تتجه الؿرأة هي إ"ذلك 

 الرجال سعقًا وراء إطؿال الؿختؾػة.

وإذا فعؾت الؿرأة ذلك، أصبحت ـ ٓ محالة ـ طرضة لؾسوء وآكحراف، والواقع 

 الؿشاهد أكرب دلقل طؾى ذلك.

 كؿا أن البقت يعوزه طـدئذ َمن يدبر شلكه، ويرطى حاله، ويربي صغاره، إذ يصبح

ًٓ من أن يؽون موئال  طـدئذ فارغًا موحشًا، ومصدرًا لؾػوضى، والؼؾق وآضطراب بد

 .(3)"لؾسعادة، ومـبعًا لألكس ومؾجل لؾراحة وآستجؿام

 :  سبب وجوب الـػؼة

أجؿع فؼفاء الؿذاهب إربعة طؾى أن سبب وجوب الـػؼة طؾى الزوج هو طؼد    

                                                        

، صححه 6656، رقم الحديث: 58، ص:3سـن ابن ماجة، أبواب الـؽاح، باب حق الؿرأة طؾى الزوج، ج: (6)

 866، ص:6إلباين يف صحقح الجامع الصغقر، ج:

 7666رقم الحديث: 76، ص: 6لغائب، ج:صحقح البخاري، كتاب إحؽام، باب الؼضاء طؾى ا (6)

 666، ص: 2الخن وآخرون، الػؼه الؿـفجي، ج: (3)



–

  866    

تباس يف حق الزوجة لصالح الزوج، بؿعـى ، حقث يثبت به حق آح(6)الزواج الصحقح

أن الزوجة مستؼرة يف البقت، مؿـوطة من العؿل الؽسبي خارجه، فوجب لفا الـػؼة ٕن 

الؼاطدة أن من ثبت طؾقه حق آحتباس فنن كػؼته واجبة طؾى صاحب هذا الحق مثل 

 وٕن الزوجة محبوسة لحق "الؿوضف يف الدولة، يؼول صاحب مطالب أولي الـفى:

، وهذا الحق يثبت (6)"الزوج، يؿـعفا ذلك طن التصرف والؽسب، فتجب كػؼتفا طؾقه

لؾزوجة بغض الـظر طن دياكتفا، أكاكت مسؾؿة أو كتابقة، ودون الـظر إلى حالفا من 

حقث القسر أو العسر، فسبب الـػؼة هو طؼد الزواج، لذلك فنكه يجب طؾى الزوج 

 لزوجته حتى لو كاكت غـقة. 

ة حق متجدد لؾزوجة، ففو ٓ يثبت دفعة واحدة، وإكؿا يثبت شقئا فشقئا، والـػؼ   

لذلك لو أبرأت الزوجة زوجفا من الـػؼة فنكه ٓ يربأ، ٕن شرط اإلبراء أن يؽون الحق 

مستؼرا، ويف الـػؼة الحق ٓ يستؼر دفعة واحدة، وبالتالي تؽون الزوجة أبرأته من حق قبل 

 وجوبه فال يصح. 

طؾى طؼد الزواج ما يرفعه حآ أو مآٓ، فنكه يبؼى قائؿا حؽؿا، وتـتؼل  وإذا صرأ   

 الؿرأة إلى ما يسؿى طدة الطالق، ففل تستحق الـػؼة خالل العدة؟ 

                                                        

الفداية، الؿرغقـاين،    666، ص: 5الؿبسوط، ج:السرخسي،   66ـ  68، ص: 2الؽاساين، بدائع الصـائع، ج: (6)

     665، ص:6ج:

ابن قدامة،     867، ص:5ج: السقوصي، مطالب أولي الـفى،   526، ص:5العبدري، التاج واإلكؾقل، ج:

 665، ص:6الؿغـي، ج:

 867، ص: 5السقوصي، مطالب أولي الـفى، ج: (6)
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 :  (1)كػؼة الؿعتدة

أجؿع الػؼفاء طؾى أن الؿعتدة من صالق رجعي تستحق الـػؼة خالل العدة بـػس    

جقة حؼقؼة، وذلك ٕهنا زوجة بؿـطوق الـص ألقة التي استحؼتفا خالل ققام الزو

ِهنَّ فِي َذلَِك  "الؼرآين  ، وٕن مؾك الـؽاح قائم، فؽان الحال بعد (6)"َوُبُعوَلُتُفنَّ َأَحقُّ بَِردِّ

الطالق كالحال قبؾه، ففي محبوسة لحق الزوج، حقث يؿؽـه أن ُيراجعفا ما دامت يف 

ق أو الظفار، فؾم يتغقر حالفا طن قبل الطالق. العّدة، وٕكه يستطقع أن يوقع طؾقفا الطال

وكذلك أجؿعوا طؾى أن الؿعتدة من صالق بائن تستحق الـػؼة إذا كاكت حامال، لؼوله 

. وكذلك اتػؼوا (3)"َوإِْن ُكنَّ ُأواَلِت َحْؿٍل َفَلْكِػُؼوا َعَؾْقِفنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْؿَؾُفنَّ  "تعالى:

تستحق السؽـى دون الـظر إلى أهنا حامل أم ٓ، لؼوله  طؾى أن الؿعتدة من صالق بائن

ُؼوا اهللَ  "تعالى: َة َواتَّ تِِفنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ ُؼوُهنَّ لِِعدَّ ْؼُتُم الـَِّساَء َفَطؾِّ َفا الـَّبِيُّ إَِذا َصؾَّ َربَُّؽْم َيا َأيُّ

، وأية طاّمة يف (2)" ْن َيْلتِقَن بَِػاِحَشٍة ُمَبقِّـَةٍ اَل ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُقوتِِفنَّ َواَل َيْخُرْجَن إاِلَّ أَ 

 الؿطّؾؼة الرجعقة والبائـة. 

أما الـػؼة عؾى الؿعتدة من صالق بائن وهي غقر حامل فؼد ذهب فؼفاء الحـػقة إلى    

 وجوب الـػؼة لفا لألدلة التالقة:

 . (5)"ُوْجِدُكْم  َأْسؽِـُوُهنَّ ِمْن َحْقُث َسَؽـُْتْم ِمنْ  "ـ قوله تعالى: 6

                                                        

الخن وآخرون، الػؼه    553، ص:5العبدري، التاج واإلكؾقل، ج:   666، ص: 3الؽاساين، بدائع الصـائع، ج: (6)

 868، ص:5السقوصي، مطالب أولي الـفى، ج:   683ـ  686، ص:2الؿـفجي، ج:

 666سورة البؼرة، أية  (6)

 8سورة الطالق، أية  (3)

 6سورة الطالق، أية  (2)

 8سورة الطالق، أية  (5)



–
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 "أسؽـوهن من حقث سؽـتم وأكػؼوا طؾقفن من وجدكم  "ويف قراءة ابن مسعود 

وٕن إمر باإلسؽان أمر باإلكػاق؛ ٕهنا إذا كاكت "وهي قراءة تػسقرية لؾـص الؼرآين، 

محبوسة مؿـوطة طن الخروج ٓ تؼدر طؾى اكتساب الـػؼة فؾو لم تؽن كػؼتفا طؾى الزوج 

 ."لفا لفؾؽت، أو ضاق إمر طؾقفا وطسر، وهذا ٓ يجوزوٓ مال 

ا َآَتاُه اهللُ  "ـ قوله تعالى: 6  ، من (6)" لُِقـِْػْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن ُقِدَر َعَؾْقِه ِرْزُقُه َفْؾُقـِْػْق ِمؿَّ

 غقر تػريق بقن ققام الزوجقة حؼقؼة أو حؽؿا، أي خالل العدة.  

ب الـػؼة هو حق آحتباس الثابت لؾزوج طؾى زوجته، وهذا الحق ما ـ ٕن سبب وجو 3

زال قائؿا خالل العدة لوجوب السؽـى، وتليد حق الزوج باكضؿام حق الشرع إلقه، 

ٕن ثبوته قبل الطالق كان لحق الزوج فؼط، فنن أذن لفا الزوج أمؽـفا الخروج، 

لو أذن الزوج، فصار وجوب فؾؿا اكضم له حق الشرع صار ٓ يباح لفا الخروج حتى 

 الـػؼة أولى وآكد مـه قبل اكضؿام حق الشرع.

 وذهب جؿفور الػؼفاء إلى عدم استحؼاقفا لؾـػؼة لألدلة التالقة: 

وبدلقل  (6)"َوإِْن ُكنَّ ُأواَلِت َحْؿٍل َفَلْكِػُؼوا َعَؾْقِفنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْؿَؾُفنَّ  "ـ قال تعالى: 6

 مال فال تستحق الـػؼة.الخطاب إن لم تؽن حا

ـ ما رواه أبو داود يف قصة فاصؿة بـت ققس، حقن صّؾؼفا زوجفا تطؾقؼة كاكت بؼقت لفا:  6

 .(3)"ال كػؼة لك إال أن تؽوين حامالً  "قال لفا:  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -أن الـبي 

                                                        

 7سورة الطالق، أية  (6)

 8سورة الطالق، أية  (6)

، صححه إلباين 6666، رقم الحديث: 667، ص: 6سـن أبي داود، كتاب الطالق، باب يف كػؼة الؿبتوتة، ج:  (3)

 663، ص:6ة الؿصابقح، ج:يف مشؽا
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زوال ـ ٕن سبب وجوب الـػؼة ثبوت مؾك الـؽاح، والطالق البائن رفع هذا الؿؾك، فب 3

 السبب زال الحؽم.

 وقد أجاب الػؼه الحـػي عؾى أدلة الجؿفور بؿا يؾي:

ـ أية دلقل يف وجوب الـػؼة طؾى الحامل، إٓ أهنا ٓ تـػي وجوب الـػؼة طؾى غقر  6

الحامل، فالؼقد ٓ مػفوم له، لذلك تعد غقر الحامل مسؽوتا طـفا، يبحث لفا طن 

 ـػؼة لفا. دلقل خاص، وقد قامت إدلة بوجوب ال

فنكه روي أهنا لؿا روت  -رضي اهلل طـه  -ـ وأما حديث فاصؿة بـت ققس فؼد رده طؿر  6

ال "لم يجعل لفا سؽـى وٓ كػؼة قال طؿر:  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -أن رسول اهلل 

كدع كتاب اهلل وسـة كبقـا صؾى اهلل عؾقه وسؾم لؼول امرأة ال كدري أحػظت أم 

 .(6)"كسقت

أن طؿر رضي اهلل طـه قصد بؼوله ٓ كدع كتاب ربـا قوله تعالى: أسؽـوهن  ويحتؿل   

من حقث سؽـتم وأكػؼوا طؾقفن من وجدكم، كؼراءة ابن مسعود السالػة الذكر، ويحتؿل 

ا آَ  "أكه أراد قوله تعالى: ، (6)" َتاُه اهللُ لُِقـِْػْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن ُقِدَر َعَؾْقِه ِرْزُقُه َفْؾُقـِْػْق ِمؿَّ

مطؾؼا دون تػريق بقن الؿعتدة وحال ققام الزوجقة، ويحتؿل أكه أراد قوله طز وجل 

وأما  ،، فثبوت السؽـى يؾزم الـػؼة لؿا سبق"َأْسؽِـُوُهنَّ ِمْن َحْقُث َسَؽـُْتْم ِمْن ُوْجِدُكْم  "

 -ؾى اهلل طؾقه وسؾم ص -فلراد ما روي طـه أكه قال: سؿعت رسول اهلل  "سـة كبقـا "قوله: 

 ."لفا الـػؼة والسؽـى"يؼول: 

وروي أن زوجفا أسامة بن زيد كان إذا سؿعفا تتحدث بذلك حصبفا بؽل شيء يف    

                                                        

سـن الرتمذي، أبواب الطالق والؾعان، باب ما جاء يف الؿطؾؼة ثالثا ٓ كػؼة لفا وٓ سؽـى، حديث رقم:  (6)

 8/366، صححه إلباين، التعؾقؼات الحسان، 275، ص: 6، ج:6666

 7سورة الطالق، أية  (6)



–
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لؼد فتـت الـاس هبذا "أهنا قالت لفا:  -رضي اهلل طـفا  -يده، وروي طن طائشة 

 قه.وأقل أحوال إكؽار الصحابة طؾى راوي الحديث أن يوجب صعـا ف "الحديث

وقد ققل يف تلويؾه إهنا كاكت تمذي أهل زوجفا بػحش الؼول، وتطقل لساهنا طؾقفم،    

إلى بقت ابن أم مؽتوم ولم يجعل لفا كػؼة وٓ  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -فـؼؾفا رسول اهلل 

سؽـى؛ ٕهنا صارت كالـاشزة إذ كان سبب الخروج مـفا، والـاشز ٓ كػؼة لفا قبل 

 فالـشوز من مسؼطات الـػؼة. الطالق وٓ بعده، 

ـ أما الؼول أن الـػؼة تجب لفا مؼابل ثبوت مؾك الـؽاح فؾقس صحقحا، إذ أن الؿفر  3

يثبت بؿؼابل ذلك، وسبب وجوب الـػؼة هو حق آحتباس، وهو ثابت بالطالق 

 البائن، فتبؼى الـػؼة واجبة.

 :  (1)شرط وجوب الـػؼة

عد وجود العؼد الصحقح هو آكتؼال إلى بقت ويشرتط ٓستحؼاق الزوجة الـػؼة ب   

الزوجقة الذي أطده الزوج وفق الؿواصػات الشرطقة، وتؿؽقن الزوج من العالقة 

 الزوجقة، وهو ما يعرب طـه الػؼفاء بؾػظ التسؾقم أو التؿؽقن.

وتستحق الزوجة الـػؼة بعدم رفضفا لالكتؼال بدون مسوغ شرطي، فؾو لم يطؾب     

                                                        

طبد اهلل بن محؿود ،  668، ص: 6قـاين، الفداية، ج:الؿرغ ، 66ـ 67، ص: 2الؽاساين، بدائع الصـائع، ج: (6)

الـػراوي، الػواكه الدواين،    5ـ  3، ص: 2(، ج:6637، 6358آختقار، )الؼاهرة: مطبعة الحؾبي، الؿوصؾي، 
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كتؼال فنن كػؼتفا تجب طؾقه لعدم وجود الؿاكع من جفتفا وهو رفض الزوج مـفا آ

آكتؼال بدون مسوغ شرطي، وهو برتكه لـؼؾفا إلى بقته أسؼط حق كػسه مع إمؽان 

 استقػاء هذا الحق، فال يمثر يف بطالن حؼفا.

فنن صؾب مـفا آكتؼال إلى بقته فامتـعت لشغل ذمته بؿعجل الصداق طؾى سبقل    

، فنن رفضفا ٓ يمثر طؾى استحؼاقفا الـػؼة، ٕن هذا مربر شرطي، لؽـفا لو الؿثال

رفضت آكتؼال بدون مربر شرطي فنن ذلك يعد كشوزا مـفا وهو مسؼط لحؼفا يف الـػؼة. 

اَلةُ  -َأنَّ َفاصَِؿَة بِـَْت َقْقٍس َكَشَزْت َطَؾى َأْحَؿائَِفا َفـََؼَؾَفا  "ويدل طؾى ذلك أن   َطَؾْقِه الصَّ

اَلُم  َٓ ُسْؽـَى -َوالسَّ ، ولو تحؼق شرط (6)"إَِلى َبْقِت اْبِن ُأمِّ َمْؽُتوٍم َوَلْم َيْجَعْل َلَفا َكَػَؼًة َو

استحؼاقفا لؾـػؼة مع وجود طقب فقفا يحول دون تحؼق مؼصد آستؿتاع فنن ذلك ٓ 

فا يف الـػؼة يمثر طؾى استحؼاقفا لؾـػؼة، صالؿا اكتؼؾت إلى بقت الزوجقة، فنن سؼط حؼ

 لـشوزها، ثم طادت طن الـشوز فنن حؼفا يف الـػؼة يعود لزوال الؿاكع. 

 :  تؼدير الـػؼة

َوَعَؾى  "فنن الـػؼة غقر مؼدرة بـػسفا بل بؽػايتفا، لؼوله تعالى: (6)طـد الػؼه الحـػي   

يف الـص مطؾؼة، وإصل يف  ، فؼد وردت(3)"اْلَؿْوُلوِد َلُه ِرْزُقُفنَّ َوكِْسَوُتُفنَّ بِاْلَؿْعُروِف 

الؿطؾق أن يبؼى طؾى إصالقه، وٕن الشارع سؿاها رزقا، ورزق اإلكسان كػايته يف العادة، 
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وروي أن هـد امرأة أبي سػقان قالت يا رسول اهلل إن أبا سػقان رجل شحقح وإكه ٓ 

ما  خذي من مال أبي سػقان" –صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -يعطقـي ما يؽػقـي وولدي فؼال 

كص طؾقه أفضل الصالة والسالم طؾى الؽػاية فدل أن  "، (6)"يؽػقك وولدك بالؿعروف

كػؼة الزوجة مؼدرة بالؽػاية، وٕهنا وجبت بؽوهنا محبوسة بحق الزوج، مؿـوطة طن 

   "الؽسب لحؼه، فؽان وجوهبا بطريق الؽػاية

 "لك قوله تعالى:والؿعقار يف تؼدير الـػؼة هو حال الزوج يسرا وطسرا، دل طؾى ذ   

ا َآَتاُه اهللُ اَل ُيَؽؾُِّف اهللُ  َكْػًسا إاِلَّ َما  لُِقـِْػْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن ُقِدَر َعَؾْقِه ِرْزُقُه َفْؾُقـِْػْق ِمؿَّ

، وقد وافق الؿالؽقة هذا الرأي، مع أخذهم لحال الزوجة بآطتبار طـد (6)" َآَتاَها

 .(3)ػال طامل الزمان والؿؽان والحالتؼديرها، وطدم إغ

مؼدرة، ولؽـفا تتػاوت كؿا وكوطا، "أما الػؼه الشافعي فؼد ذهب إلى أن الـػؼة    

حسب تػاوت حال الزوج يف العسر والقسر، وأما اختالف حال الزوجة يف ذلك فال أثر له 

ا لُِقـِْػْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه وَ  "لؼوله تعالى: "يف هذا التػاوت َمْن ُقِدَر َعَؾْقِه ِرْزُقُه َفْؾُقـِْػْق ِمؿَّ

، فؼد جعل الـص (2)" َآَتاُه اهللُ اَل ُيَؽؾُِّف اهللُ َكْػًسا إاِلَّ َما َآَتاَها َسَقْجَعُل اهللُ َبْعَد ُعْسرٍ ُيْسًرا

لى، ، ولؼوله تعا(5)معقار اإلكػاق تابعا إلى حالة الزوج، ٓ إلى مستوى الزوجة ومؽاكتفا
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وأراد بالؿعروف طـد الـاس، "، (6)" َوَعَؾى اْلَؿْوُلوِد َلُه ِرْزُقُفنَّ َوكِْسَوُتُفنَّ بِاْلَؿْعُروِف  "

والعرف والعادة طـد الـاس أن كػؼة الغـى والػؼقر تختؾف، وٕكا لو قؾـا أن كػؼتفا معتربة 

إلى قدر كػايتفا  بؽػايتفا ٕدى ذلك إلى أن ٓ تـؼطع الخصومة بقـفؿا وٓ يصل الحاكم

 . (6)"فؽاكت مؼدرة

يرى أن كػؼتفا معتربة بحال الزوجقن جؿقعا؛ فنن كاكا موسرين،  (3)والػؼه الحـبؾي   

فعؾقه لفا كػؼة الؿوسرين، وإن كاكا معسرين، فعؾقه كػؼة الؿعسرين، وإن كاكا متوسطقن، 

فعؾقه كػؼة  فؾفا طؾقه كػؼة الؿتوسطقن، وإن كان أحدهؿا موسرا، وأخر معسرا،

 الؿتوسطقن، أيفؿا كان الؿوسر.

وحجة الػؼه الحـبؾي هي الجؿع بقن الـصوص الؿحددة لؿعقار الـػؼة، حقث    

وردت كصوص تعترب كػاية الؿرأة هي الؿعقار يف تحديد الـػؼة دون الـظر إلى حال 

دون الـظر الزوج، فالـػؼة وجبت لفا لدفع حاجتفا، فؽان آطتبار بؿا تـدفع به حاجتفا، 

 " َوَعَؾى اْلَؿْوُلوِد َلُه ِرْزُقُفنَّ َوكِْسَوُتُفنَّ بِاْلَؿْعُروِف  "إلى حال من وجبت طؾقه،  قال تعالى:

والؿعروف الؽػاية، وقد سوى الشارع بقن الـػؼة والؽسوة، والؽسوة طؾى قدر حالفا، 

ػقك وولدك لفـد: خذي ما يؽ -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -وقال الـبي »فؽذلك الـػؼة، 

 "وهـاك كصوص حددت الؿعقار بحال الزوج وحده، حقث قال تعالى:« بالؿعروف

ا َآَتاُه اهللُ  فجؿعا بقن هذه إدلة  (2)"لُِقـِْػْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن ُقِدَر َعَؾْقِه ِرْزُقُه َفْؾُقـِْػْق ِمؿَّ

 وإطؿآ لؽل الـصوص اطتربوا حال الزوجقن.
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 ػؼة عـاصر الـ

والـػؼة تشؿل إساسقات التي ٓ يؿؽن أن يستغـي طـفا اإلكسان، كالطعام والشراب، 

،  (6)" َوَعَؾى اْلَؿْوُلوِد َلُه ِرْزُقُفنَّ َوكِْسَوُتُفنَّ بِاْلَؿْعُروِف  "وكذلك الؽسوة لؼوله تعالى:

، وقرأ ابن (6)"ُوْجِدُكْم  َأْسؽِـُوُهنَّ ِمْن َحْقُث َسَؽـُْتْم ِمنْ  "وكذلك السؽـى لؼوله طز وجل: 

 ،"وجدكم من طؾقفن وأكػؼوا سؽـتم، حقث من أسؽـوهن" –رضي اهلل طـه  -مسعود 

طؾقفا الػؼفاء، والزيـة التي  كص التي الشرطقة الشروط الؿسؽن يف تتوفر أن بد وٓ

َٓ ُيْسَتْغـَى َطـُْه  ُخُصوًصا تتضرر الزوجة برتكفا كالدهن؛ ٕن الدهن ٓ بد مـه لؾـساء، و 

فِي ِدَياِر اْلَحرِّ َفُفَو مِْن َأْصِل اْلَحَوائِِج َكاْلُخْبِز، وأما كػؼة الخادم فؼد ققل: إن الزوج 

 .  (3)الؿوسر يؾزمه كػؼة الخادم، وكذلك كػؼات الوٓدة

ولم يـص فؼفاء الؿذهب الحـػي والؿالؽي يف الراجح والشافعي والحـبؾي طؾى    

كػؼة العالج، بل كصوا طؾى طدم اطتبارها من الـػؼة الواجبة لؾزوجة طؾى زوجفا، ٕن 

 . (2)كػؼة العالج لقس من حاجة الزوجة الضرورية الؿعتادة، بل هي حاجة طارضة
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ر الػؼفاء، بل إن الرأي الؿرجوح طـد الػؼه وٓ أرى حجة فقؿا ذهب إلقه جؿاهق   

الؿالؽي أولى بآطتبار، لعدم وجود كص يؼقد الـػؼة الواجبة لؾزوجة طؾى زوجفا 

فقستثـي مـفا كػؼة العالج، بل الـص مطؾق، وإصل يف الؿطؾق أن يبؼى طؾى إصالقه، 

، وٓ تؼل أهؿقة وهي كػؼة ضرورية أكثر من كػؼة الزيـة التي كص طؾقفا جؿاهقر الػؼفاء

طن كػؼة الطعام، إذ هبا حػظ إكػس التي جعؾفا الشارع من الؿؼاصد الضرورية، 

وكػؼات العالج لم تعد كؿا كاكت يف زمن الػؼفاء، والزوجة محبوسة طن العؿل الؽسبي 

لحق الزوج، فعدم إلزام الزوج بـػؼات العالج فقفا إضرار لفا، ولقست من العشرة 

طؾقفا الشارع. يؼول الؿطقعي رحؿه اهلل تعالى تعؾقؼا طؾى هذا  بالؿعروف التي كص

ولـا وقػة طـد هذا آمر الذي يـبغى الـظر إلقه من خالل ما صرأ طؾى حقاة  "الؿوضوع:

الـاس من تغقر، ولقس هذا الػرع بالشيء الثابت الذي ٓ يتلثر بالعوامل اإلكساكقة 

و بقئة أو دولة تؽػل لؾعامل والشغال قدرا من السائدة، فنكه إذا كان الزوجان يف مجتؿع أ

الرطاية الصحقة تحت اسم إصابة العؿل أو الؿرض أثـاء الخدمة، فقتؽػل صاحب 

العؿل ببعض كػؼات العالج أو كؾفا، فنكه لقس من الؿعروف أن كضرب الؿثل هـا بنجارة 

ؿثل إكساكقا فقضرب الدار مع الػارق بقن الزوجة والدار، وإقرب إلى التشبقه أن يؽون ال

الؿثل بالعامل فنكه أولى، طؾى أن الػصل يف ذلك أن الؿرء فقفا أمقر كػسه، فنن كان يحس 

َوِمْن َآَياتِِه َأْن َخَؾَق َلُؽْم ِمْن َأْكُػِسُؽْم َأْزَواًجا لَِتْسُؽـُوا إَِلْقَفا  "يف وجداكه بؼوله تعالى: 

ًة َوَرْحَؿًة  فنكه لن يشح طؾقفا بؿا يزيل وصبفا وططبفا يف كـػه، ،  (6)"َوَجَعَل َبْقـَُؽْم َمَودَّ

، وأرى أن (6)"وهو أمر مستحب يدخل يف فضائل الؿروءة وحسن الؿعاشرة وآيثار
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 655، ص:66الؿطقعي، تؽؿؾة الؿجؿوع، ج: (6)



–

  866    

إمر يجب أٓ كرتكه إلى فضائل الؿروءة وحسن العشرة والـدب، بل ٓ بد من الـص 

 ؼاصد الشريعة.طؾى وجوبه، والوجوب هو الذي يتػق مع إصالق كصوص الـػؼة وم

وكص إيجاب الـػؼة طؾى الزوج ورد مطؾؼا إٓ طن بعض إساسقات، ورّد ذلك    

الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾم إلى العرف، فإصل أن يؽون الؿرجع يف تحديد مؼدار الـػؼة 

وطـاصرها إلى العرف، فحاجات الـاس تتغقر متلثرة بتغقر البقئات. وقد ورد يف الػؼه 

أما ما زاد طؾقه من إدم والؽساء وكحوهؿا،  "ذهب اإلمام الشافعي: الؿـفجي طؾى م

فنكؿا يحدده العرف، أي الُعرف السائد يف تؾك البؾدة، يف ذلك العصر، بشرط أن ٓ يؽون 

 .(6)"الُعرف مخالػًا لشيء من إحؽام الشرطقة
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 انمبحث انثانث

 رأي انفقهاء من تعىيض انمرأة عن ضرر انطالق
كتب الرتاث الػؼفي لن تجد أحدا من الػؼفاء كاقش قضقة تعويض إن استؼراء 

الؿطؾؼة طن صالقفا بلن تشارك زوجفا بـسبة من أمواله، وهذا يدل طؾى أهنم ٓ يرون 

مشروطقة التعويض، فالطالق مشروع، وٓ يماخذ اإلكسان طؾى مؿارسة أمر مشروع، 

ػؼة العدة، وأجرة الرضاع وإكؿا حصروا الحؼوق الؿالقة لؾزوجة بؿمجل الصداق، وك

 والحضاكة، وأوجب بعضفم الؿتعة، )والؿتعة سلكاقشفا ٓحؼا(.

إن طدم تطرق فؼفاء السؾف لحؽم مسللة معقـة، ٓ يعـي بالضرورة طدم    

مشروطقتفا، وإكؿا قد يؽون ذلك بسبب طدم رؤيتفم ضرورة كؼاشفا ٓفتؼادها لسبب 

صورة التي كحن كعايشفا، سواء من حقث البحث، فالطالق طـدهم لم يؽن مشؽؾة بال

كسبة الطالق الؿرتػعة، أو العزوف شبه الؿطؾق طن الزواج من الؿطؾؼة، إضافة لألطباء 

الؿالقة التي ترتتب طؾى الؿطؾؼة، وصعوبة ققامفا طؾى تدبقر حاجاهتا الؿالقة، خاصة إن 

 حصل الطالق بعد سـوات صويؾة من الزواج. 

الػؼفي من مـاقشة التعويض لؾؿطؾؼة بشؽل مطؾق، ومع لؼد خؾت كتب الرتاث    

ذلك فنن كثقرا من الػؼفاء الؿعاصرين ذهبوا إلى التعويض طن الطالق التعسػي، وهو 

الطالق الذين يؽون دون مسوغ شرطي، وبـوا هذا الؼول طؾى أن الظؾم ٓ بد من رفعه، 

ه،     وذلك طن صريق وإن لم كتؿؽن من رفعه فقجب ترمقم بعض أثار الؿرتتبة طؾق

تعويض الؿطؾؼة مالقا، لؿا لحؼفا من الظؾم، طؾى اختالف صريؼة تؼديرهم لفذا 

 التعويض. 

إن من الؿعروف فؼفا أكه تحدث لؾـاس أقضقة كاجؿة طن تغقر الزمان والؿؽان،    
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فؾؽل زمان إشؽآته وقضاياه، وٓ يؿؽن لؾػؼه أن يؼف محايدا يف الؼضايا الؿجتؿعقة، 

ي تؿس أكثر الؿجتؿع، لذلك فنن دوافع مـاقشة الؿسائل الػؼفقة تتلثر بالبعد الت

آجتؿاطي، فؽثقرا من الؼضايا التي كاكت مؾحة طـد السؾف لم يعد لفا وجود، وبرزت 

قضايا جديدة، خاصة أن التالقح الثؼايف مع الؿختؾف ثؼافة وطؼقدة أصبح أكثر يف ضل 

صآت، ولم يعد بنمؽان أهل العؾم أن يغضوا الطرف هذا التطور الفائل يف وسائل آت

 طن قضايا باتت تشؽل ثؼافة طـد غقرهم، وهي تغزوكا بطريؼة أو بلخرى.

لؼد كصت كثقر من قواكقن العالم الغربي طؾى أن الؿطؾؼة تشارك زوجفا يف كصف    

م مؿتؾؽاته، وهـاك محاوٓت من بعض الدول اإلسالمقة لسؾوك هذا الطريق، فؿا حؽ

 ذلك من الـاحقة الػؼفقة؟ 

لم أقف طؾى أي كتاب فؼفي كاقش هذه الؿسللة، وهـاك بعض الػتاوى طؾى الشبؽة    

العـؽبوتقة ترى تحريم ذلك، وأن مثل هذه الؼواكقن مصادمة لؾدين، حقث إن الحؼوق 

 التي فرضفا الشارع لؾؿطؾؼة لم تـص طؾى هذا التعويض. 

قشة هذا إمر هبذه البساصة، وإكؿا ٓ بد من محاولة أرى أكه لقس من اإلكصاف مـا   

الجؿع بقن الـصوص والؿؼاصد والؿآٓت، وأن يؽون العدل هو الؿفقؿن طؾى هذا 

الـؼاش، ومحاربة الظؾم، فال يؿؽن لؾشريعة أن تؽون ضالؿة، فؿا أكزلت الشريعة إٓ 

 لقؼوم الـاس بالؼسط، وسلكاقش هذا إمر من طدة كواحي: 

ٓ يؿؽن لؿراقب أو متخصص أن يغػل أو يـؽر الظؾم الذي يؼع أحقاكا كثقرة  األول:

طؾى الـساء الؿطؾؼات، خاصة إذا حصل الطالق بعد فرتة صويؾة من الزواج، ويرتكفا 

لؾحقاة تصارطفا، خاصة مع ضعف الوازع الديـي، واحتؿال إهؿال أهؾفا لفا، والحقاة لم 

السؾف، وٓ يؿؽن لؾؿرأة الؿطؾؼة أن تواجه هذه تعد بالبساصة التي كاكت طؾقفا زمن 
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 الحقاة بدون مال. 

لؼد ذهب كثقر من الػؼفاء الؿعاصرين إلى مشروطقة التعويض طن الطالق  ثاكقا:

التعسػي، رغم أكه لم يرد دلقل شرطي طؾى هذا التعويض، وهذا يدل طؾى أن طدم ورود 

الطالق طالجا لؾؿشاكل  الدلقل ٓ يعـي طدم مشروطقة التعويض، فالشارع شرع

إسرية، فال يحق لألزواج أن يحولوا الطالق بذاته إلى مشؽؾة، فنن أساء الـاس 

 استخدام إمر الؿشروع من حق السؾطة الحاكؿة أن تعاقبفم طؾى هذه اإلساءة. 

كاقشت يف الؿبحث إول أن من الواجبات التي يوجبفا الزواج طؾى الزوجة  ثالثا:

ت والؼقام طؾى حاجات الزوج وإسرة، وبقـت أن هذا العؿل هو واجب الؼرار يف البق

طؾى الزوجة يف مؼابل طؿل الزوج خارج البقت، وأكه ٓ يحق لفا أن تتؼاضى أجرا طؾى 

الؼقام بلمر واجب طؾقفا، وأكه ٓ يحق لفا العؿل خارج البقت إٓ بنذن الزوج، لذلك بعد 

ج أن يوفرها فنكه من الـاحقة العؿؾقة لؾزوجة دور يف الزواج فنن إموال التي يستطقع الزو

ذلك، فعؿؾفا داخل البقت له ققؿة مالقة، حقث أكه مؼابل طؿل الزوج خارج البقت والذي 

من خالله كون الزوج أمواله، ولقس من الؿعؼول اطتبار الـػؼة هي الؿؼابل الؿادي لعؿل 

أن الزوج أبؼى طؾى الحقاة  الزوجة، وكلكه طؿل بالسخرة، ففذا الؿـطق مؼبول لو

الزوجقة، لؽن بعد اهنقارها لقس من العدل أن يؽون طؿؾفا مؼابل الـػؼة، فؼواطد العدل 

 أن يؽون إجر يـسجم مع العؿل. 

إن طؿل الزوجة خارج بقت الزوجقة بؿوافؼة الزوج يرتتب طؾقه اختالط مال  رابعا:

أموالفؿا، وكؿا بقـت يف الؿبحث الثاين الزوج بؿال الزوجة غالبا، فؼؾؿا يؼع الػصل بقن 

فنن الزوجة غقر مؾزمة شرطا بالـػؼة طؾى البقت، وكػؼتفا تعد تربطا، إٓ أكه ـ حسب ما 

أرى ـ لقس تربطا مطؾؼا بحقث كحؽم بعدم جواز الرجوع به مطؾؼا، وإكؿا هو تربع 
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زوج يعد مخال مشروط باإلبؼاء طؾى الحقاة الزوجقة، وبالتالي إذا حصل الطالق فنن ال

بشرط التربع لذلك من حق الزوجة أن تطالب باستعادة بعض هذه إموال، وذلك يؽون 

 من خالل التعويض طن الطالق.

طـد دراسة أي مسللة فؼفقة يـبغي أن يفقؿن طؾى الدراسة الـصوص أوٓ،  خامسا:

فؿا أكزل اهلل والؿآٓت ثاكقا، وأن يؽون العدل حاضرا يف كل مراحل العؿؾقة آجتفادية، 

الؽتاب إٓ لقؼوم الـاس بالؼسط، لذلك طؾى الػؼقه أٓ يغػل الؿآٓت السقئة لؾطالق يف 

الغالب، وكقف أن كثقرا من الـساء يؽن ضحايا لؾعوز بعد الطالق، ولقس من العدل أن 

ترتك هذه الشريحة فريسة ٕهل إهواء، قد يستغؾون حاجة هذه الشريحة من الـساء، 

ى أن بعض إزواج قد يستغؾون زوجاهتم العامالت، وبعد أن يلخذوا أموالفن إضافة إل

لسـوات صويؾة، يؼومون بتطؾقؼفن، فؽؿا أن العدل هو الذي دفع بعض الػؼفاء لؾحؽم 

بالتعويض طن الطالق التعسػي، فؾؿاذا ٓ يؽون هذا التعويض حؽؿا طاما، ويعؿل طؾى 

ة أن قضايا الؿرأة هي من أكثر الؼضايا التي إكصاف الؿرأة الؿطؾؼة بصورة أكرب، خاص

 يحاول أطداء اإلسالم الـػاذ من خاللفا؟

إن تحديد كسبة الـصف يف مشاركة الؿطؾؼة لؿال زوجفا قد يرتتب طؾقه مآل  سادسا:

غقر مؼبول من طزوف الرجال طن الزواج خوفا من هذا إمر، وقد يرتتب طؾى ذلك 

الؿشاركة لم يحد من كسب الطالق الؿرتػعة يف العالم مػاسد اجتؿاطقة، وأن تحديد هذه 

الغربي الذي سؾك هذا الطريق، إضافة إلى أكـا كعالج الظؾم الؿتوقع بظؾم واقع، فؿن 

أين الحق لؾزوجة بالؿال الذي كسبه الزوج قبل الزواج؟ وما دورها يف تحصقؾه لقؽون 

 يؿؽن لؾشرع أن يؼره.  لفا الحق يف مشاركته فقه؟ ففذا من الظؾم البقن الذي ٓ

إصل أن الطالق البائن يـفي العالقة الزوجقة، وبالتالي لو تويف أحد الزوجقن  سابعا:
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خالل العدة فنن أخر ٓ يرثه، ٕن من شروط الؿقراث ققام سببه، والطالق البائن ألغى 

جة من هذا السبب، ومع ذلك فنن كثقرا من الصحابة رضوان اهلل طؾقفم رأوا توريث الزو

زوجفا يف الطالق البائن إن صؾؼفا يف مرض موته، وجؿفور الػؼفاء أخذوا هبذا الحؽم، 

طؾى اختالففم يف تحديد زمن الوفاة، فؿـفم من رأى أهنا ترثه أبدا، وطرفت هذه الؿسللة 

 . 6يف الػؼه اإلسالمي بطالق الػارّ 

ي إلى الحؽم بعدم يمد "صالق الػارّ "إن آقتصار طؾى ضاهر الـصوص يف مسللة    

استحؼاق الزوجة لؾؿقراث لعدم وجود سببه، إٓ أن الصحابة كظروا يف مآل التصرف، 

، ولؾؿآٓت أثر (6)"فنن الـظر يف مآٓت إفعال معترب مؼصود شرطا "وكؿا قال الشاصبي:

يف تؽققف حؽم الوقائع، وهذا إثر ثابت بـصوص من الؼرآن والسـة، لذلك فنن العدل 

أن يؽون لؾؿآل أثر يف استـباط الحؽم الشرطي، وهذا من موجبات تغقر الػتوى، يؼتضي 

أٓ ترى أن ققام ابن الزبقر ببـاء الؽعبة طؾى قواطدها رغم امتـاع الـبي طن الؼقام بذلك، 

 هو كاتج طن تغقر الؿآل.

إن الؿآٓت الؿرتتبة طؾى الطالق يف زماكـا تغقرت كثقرا طن طصور السؾف، كتاج    

ؾتغقر الجذري يف الحقاة طؾى أكثر الصعد، وهذا التغقر يعد من الؿرجحات يف الحؽم ل

الشرطي، لذلك فنكه يؿؽن البـاء طؾى هذه الؿسللة يف تعويض الؿطؾؼة مالقا طن أثار 

 الؿرتتبة طؾى الطالق. 

                                                        

، 6265مالك بن أكس، الؿدوكة، )دار الؽتب العؾؿقة،       223، ص: 5العقـي، البـاية شرح الفداية، ج: ( 6)

 67، ص: 6، ج: 6( ط6662

  677، ص: 5، ج: 6( ط6667، 6267إبراهقم بن موسى الشاصبي، الؿوافؼات، ) دار ابن طػان،  (6)
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 إن إطادة دراسة حق الؿتعة لؾؿطؾؼة، يؿؽن أن كبـي طؾقه يف مسللة التعويض.  ثامـا:

 :  تعة الطالق وعالقتفا بالتعويض عن الطالقم

 .(6)"مال يجب طؾى الزوج دفعه ٓمرأته الُؿػاِرقة له بطالق، أو فراق" الؿتعة:

 حؽم الؿتعة

 إذا صؾق الرجل زوجته بنرادته الؿـػردة، فنن الؿتعة تؼسم إلى ثالث حآت: 

 : (2)أوال: الطالق قبل الدخول وقبل تسؿقة الؿفر

ر الػؼفاء إلى أن الؿتعة تؽون واجبة يف هذه الحالة، إٓ أن الػؼه ذهب جؿاهق   

 الؿالؽي اطتربها من الؿـدوبات. 

 وقد استدل الجؿفور عؾى مذهبفم بؿا يؾي: 

وُهنَّ َأْو َتْػرُِضوا َلُفنَّ َفرِيَضةً  "ـ قال تعالى: 6 ْؼُتُم الـَِّساَء َما َلْم َتَؿسُّ  اَل ُجـَاَح َعَؾْقُؽْم إِْن َصؾَّ

 ، ومطؾق إمر يػقد الوجوب. (3)"َوَمتُِّعوُهنَّ 

والدلقل طؾى أن الؿتعة هفـا واجبة أهنا بدل الواجب، وهو كصف مفر الؿثل، وبدل "ـ  6

 . "الواجب واجب؛ ٕكه يؼوم مؼام الواجب، ويحؽي حؽايته

 وحجة الػؼه الؿالؽي يف صرف األمر إلى الـدب الؼرائن الؿصاحبة لؾـص وهي:

الشارع جعؾفا حؼا طؾى الؿحسـقن والؿتؼقن، والواجب ٓ يتؼقد هبذا الؼقد، وقالوا ـ أن  6

                                                        

 65، ص:2الخن وآخرون، الػؼه الؿـفجي، ج: (6)

ير، الشرح الدرد    66، ص:5السرخسي، الؿبسوط، ج:   663، 666، ص:6الؽاساين، بدائع الصـائع، ج: (6)

إبراهقم بن طؾي الشقرازي، الؿفذب،     266، ص:5كؾقل، ج:العبدري، التاج واإل،  265، ص:6الؽبقر، ج:

  636، ص:7ابن قدامة، الؿغـي، ج:،  275، ص:6)دار الؽتب العؾؿقة، د. ت(، ج:

 .638سورة البؼرة، أية  (3)
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 إن الؿؼصود بالحق الوارد يف أية لقس الواجب وإكؿا الؿؼابل لؾباصل.

ـ أن الشارع جعؾفا طؾى قدر حال الزوج، والواجب ٓ يتؼدر بحال من وجب طؾقه،  6

 وإكؿا يؽون مطؾؼا.

وأداء الواجب من اإلحسان، "جة التؼققد بالؿحسـقن بؼوله:وقد رد ابن قدامة طؾى ح

 ."فال تعارض بقـفؿا

كل مسؾم هو طؾى أديم إرض،  "وقال ابن حزم أيضا ردا طؾى آحتجاج هبذا الؼقد:

ففو بؼوله ٓ إله إٓ اهلل محؿد رسول اهلل من جؿؾة الؿتؼقن بؼوله ذلك، وإيؿاكه، ومن 

يف العالم ففو محسن متق، من الؿحسـقن الؿتؼقن.  جؿؾة الؿحسـقن، ...، فؽل مسؾم

إٓ طؾى من يحسن ويتؼي يف كل أفعاله: لم يؽن يف  "محسن، ومتق  "ولو لم يؼع اسم 

إذ ٓ بد لؽل من دوكه  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -إرض محسن، وٓ متق بعد رسول اهلل 

 .6"من تؼصقر، وإساءة لم يؽن فقفا من الؿحسـقن، وٓ من الؿتؼقن

ولو كان فرض الؿتعة طؾى قدر حال الزوج تصؾح ٕن تؽون قريـة تصرف إمر طن    

الوجوب إلى الـدب، لؽاكت كػؼة الزوجة مـدوبة، ففي مػروضة طؾى قدر حال الزوج 

 أيضا.

 (2)ثاكقا: الطالق قبل الدخول وبعد تسؿقة الؿفر

ة يف هذه الحالة، وإكؿا ذهب فؼفاء الؿذاهب إربعة إلى أن الزوجة ٓ تستحق الؿتع

                                                        

 3، ص:66طؾي بن أحؿد بن حزم، الؿحؾى بأثار، ) بقروت: دار الػؽر، د. ت(، ج: (6)

، 6الشقرازي، الؿفذب، ج:   666، ص:6الؿرغقـاين، الفداية، ج:     363، ص:6ع، ج:الؽاساين، بدائع الصـائ (6)

 626، ص:7ابن قدامة، الؿغـي، ج:   275ص:
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 يـحصر حؼفا يف كصف الؿفر الؿسؿى، وقد استدلوا بؿا يؾي:

ـ ٕن أية ققدت الؿتعة بلن يؽون الطالق قبل تسؿقة الؿفر، وبؿػفوم الؿخالػة يدل  6

 طؾى أهنا ٓ تجب بعد تسؿقة الؿفر. 

 ـ ٕن كصف الؿفر الؿسؿى قام مؼام الؿتعة.  6

رأي، وقال بوجوب الؿتعة أيضا يف هذه الحالة لعؿوم وقد خالف ابن حزم هذا ال

 . (6)إدلة

 ثالثا: الطالق بعد الدخول: 

إلى أن الزوجة ٓ تستحق  (6)ذهب فؼفاء الحـػقة والؿالؽقة والحـابؾة يف ضاهر الؿذهب

الؿتعة يف هذه الحالة، واستدلوا بلن استحؼاق كصف الؿفر يف حال الطالق بعد التسؿقة 

ماكع من استحؼاق الؿتعة، فنن استحؼاق كل الؿفر بالطالق بعد الدخول  وقبل الدخول

ْؼُتُم  "ولـا: قوله تعالى:"ماكع من باب أولى. يؼول ابن قدامة:  ( اَل ُجـَاَح َعَؾْقُؽْم إِْن َصؾَّ

وُهنَّ َأْو َتْػرُِضوا َلُفنَّ َفرِيَضًة َوَمتُِّعوُهنَّ  ْؼُتُؿوُهنَّ  "ل:. ثم قا(3)"الـَِّساَء َما َلْم َتَؿسُّ َوإِْن َصؾَّ

وُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َلُفنَّ َفرِ  . فخص إولى (2)"يَضًة َفـِْصُف َما َفَرْضُتْم ِمْن َقْبِل َأْن َتَؿسُّ

بالؿتعة، والثاكقة بـصف الؿػروض، مع تؼسقؿه الـساء قسؿقن، وإثباته لؽل قسم حؽؿا، 

ن يحؿل إمر بالؿتاع يف غقر فقدل ذلك طؾى اختصاص كل قسم بحؽؿه.ويحتؿل أ

                                                        

 3، ص:66ابن حزم، الؿحؾى، ج: (6)

ابن قدامة، الؿغـي،         265، ص:6حاشقة الدسوقي، ج:        363، ص:6الؽاساين، بدائع الصـائع، ج: (6)

 626، ص:7ج:

 638سورة البؼرة، أية  (3)

 637سورة البؼرة، أية  (2)
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الؿػوضة طؾى آستحباب؛ لدٓلة أيتقن الؾتقن ذكركاهؿا طؾى كػي وجوهبا، جؿعا بقن 

 . "دٓلة أيات والؿعـى

إلى أن الؿتعة واجبة يف هذه الحالة،  (6)وذهب الشافعقة والظاهرية ورواية طن الحـابؾة

ن جبقر، وأبي قالبة، والزهري، وروي ذلك طن طؾي بن أبي صالب، والحسن، وسعقد ب

 وقتادة، والضحاك، وأبي ثور، واستدلوا بؿا يؾي:

ْكَقا َوِزيـََتَفا َفَتَعاَلْقَن  "ـ قال تعالى: 6 َفا الـَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك إِْن ُكـُْتنَّ ُترِْدَن اْلَحَقاَة الدُّ َيا َأيُّ

ْحُؽنَّ َسَراًحا َجِؿقاًل   ، وهذه أية يف حق كساء دخل هبن. (6)"ُأَمتِّْعُؽنَّ َوُأَسرِّ

ا َعَؾى اْلُؿتَِّؼقنَ  "ـ قال تعالى: 6 َؼاِت َمَتاٌع بِاْلَؿْعُروِف َحؼًّ ، ففذا كص طام يف كل (3)" َولِْؾُؿَطؾَّ

 مطؾؼة دون تؿققز، وإصل يف العام أن يبؼى طؾى طؿومه. 

تعة، والؿتعة وجبت ـ استحؼاق كامل الؿفر طوضا طن الوطء، ولقس له طالقة بالؿ 3

لؾضرر الؿتحؼق بالطالق، وقؾة الرغبة من الزواج من الؿطؾؼة، وهذا تستوي به كل 

 الؿطؾؼات، بل الؿدخول هبا بشؽل أكرب. 

يف الـظر إلى أدلة الػريؼقن، يتبقن أن طؿدة من ذهب إلى طدم استحؼاق الؿتعة يف    

لؿفر، ولو لم يؽن غقر هذا الـص هذه الحالة هو تؼققد الـص بؼقد طدم الدخول وتسؿقة ا

لؽان هذا الرأي هو الراجح، لؽن أية التي استدل هبا الشافعقة والظاهرية طامة يف كل 

مطؾؼة، ومن الؿعروف أن ٓ مػفوم لؾؼقد إن طارضه مـطوق، إضافة أن الحؽؿة من 

لشافعقة الؿتعة هي متحؼؼة بالؿدخول هبا أكثر من غقرها، فلرى أن الراجح ما ذهب إلقه ا

 والظاهرية. 

                                                        

 . 6ـ  3، ص66ابن حزم، الؿحؾى، ج:،626، ص7ابن قدامة، الؿغـي، ج،  275، ص6الشقرازي، الؿفذب، ج (6)

 66سورة إحزاب، أية  (6)

 626سورة البؼرة، أية  (3)
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ومن الؿرجحات التي يؿؽن آطتؿاد طؾقفا يف ترجقح رأي الشافعقة هو تغقر الؿآل،    

وكؿا ذكرت سابؼا ٓ يؿؽن إغػال دور الؿآٓت يف تؼرير الحؽم الشرطي، فأثار 

 الؿرتتبة طؾى الطالق لم تعد بـػس الصورة التي كان طؾقفا يف زمن التدوين الػؼفي. 

 من الؿتعةالحؽؿة 

إصل يف إحؽام أن تؽون معؼولة الؿعـى، فالؿؼصود من الؿتعة هو جرب خاصرها    

وتخػقف حدة إلم والؽراهقة التي قد يسببفا الطالق، إضافة إلى أكه تعويض الؿرأة طن 

الضرر الذي ألحؼه هبا الطالق، ومؿا يدل طؾى أكه فقه معـى التعويض أن بعض الػؼفاء 

 . (6)ا ٓ تسؼط بؿوت الؿرأة، وإكؿا يؽون حؼا لورثتفاذهبوا إلى أهن

إن اطتبار وفاة الؿطؾؼة لقس مسؼطا لحق الؿتعة، وأن هذا الحق يدفع لورثتفا، يدل    

بوضوح طؾى أن الـظر الػؼفي لؾؿتعة أن فقفا معـى التعويض، فؾو كاكت الحؽؿة 

كـي رجحت رأي الشافعقة محصورة بجرب خاصر الؿرأة لػات هذا إمر بوفاهتا، وحقث أ

 والظاهرية يف وجوب الؿتعة، فنن هذا يؿؽن أن أبـي طؾقه يف مشروطقة التعويض.

يتبقن مؿا سبق أن فؽرة التعويض طن الطالق أمر مشروع، وإن كاكت الحاجة إلقه    

يف زمن السؾف كادرة، لذلك لم تلخذ هذه الؿسللة حؼفا من البحث بصورة مباشرة، وإن 

الل حؽم الؿتعة، وأن التغقر يف كؿط الحقاة، وتغقر الؿػاهقم جعل هذه كوقشت من خ

الؼضقة من الؼضايا الؿؾحة، ويؿؽن لؼواكقن إحوال الشخصقة أن تؼـن هذا التعويض 

 بصورة تحؼق العدالة لطريف الـزاع قدر اإلمؽان. 

                                                        

الخن وآخرون، الػؼه الؿـفجي،     275، ص:6الشقرازي، الؿفذب، ج:   265، ص:6حاشقة الدسوقي، ج: (6)

 68، ص:2ج:
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فا بغض إن فؽرة الؿشاركة الؿطؾؼة لؾزوجة الؿطؾؼة بـسبة معقـة كـصف أموال زوج   

الـظر طن وقت كسب هذا الؿال، أكان قبل الزواج أم بعده، فقه ضؾم لؾزوج، ولفذا 

الحؽم الؿطؾق الؿجرد طن الـظر يف حقثقات الدطوى مآٓت ٓ تتػق مع مؼاصد الشرع 

الحؽقم، فؼد يرتتب طؾى هذه الؿشاركة طزوف الشباب طن الزواج خوفا من هذه 

العزوف طن الطالق ـ بؿا فقه من حل لؿشاكل الشركة الظالؿة، وإن حصل الزواج 

مستعصقة أحقاكا ـ وبؼاء الزوجقن صورة مع آكػصال الؿادي، وبحث كل مـفؿا طن 

إشباع رغباته خارج إسرة، مع ما يرتتب طؾى هذا من مػاسد أخالققة ٓ تتػق وققؿـا 

 وديــا. 

رية، والبـاء طؾقفا، مع إن إطادة دراسة حؽم الؿتعة، وترجقح رأي الشافعقة والظاه   

طدم تحديد لؿؼدارها حقث لم يرد يف الشرع تؼدير لفا، وإكؿا ترتك ٓجتفاد الؼاضي 

وسؾطته التؼديرية، مع الـظر يف مدى مساهؿة الزوجة يف أموال زوجفا التي تؽوكت بعد 

 الزواج سواء بعؿؾفا خارج البقت، أو حتى بؽػاية الزوج طؿل البقت وآهتؿام بإسرة،

وحتى يف الحآت التي ٓ تتؽون طـد الزوج ثروة، فؾقس من الؿعؼول أن يطؾق رجل 

زوجته بعد طشرين سـة من الزواج مثال، وهو ٓ يؿؾك شقئا، ثم يرتكفا ويتزوج بلخرى 

 وترتك الزوجة الؿطؾؼة لصدقات الـاس وإحساهنم. 

اء طؾى الضرر إن فؽرة الؿتعة قائؿة طؾى التعويض طن الضرر، وإن ركز الػؼف   

الـػسي، فنن هـاك ضررا ماديا أيضا، لذلك أرى مشروطقة تعويض الؿطؾؼة طن الطالق، 

وأن يحؽم بؿشاركتفا لزوجفا يف كسبة من أمواله التي تؽوكت بعد الزواج، مع طدم 

تحديد كسبة معقـة، ٕن هذه الـسبة قد يؽون فقه ضؾم ٕحد الطرفقن، وإكؿا يعود ذلك 

 لتؼدير الؼاضي. 
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 انخاتمت
 بعد هذا االستعراض لؾؼضايا الؿتعؾؼة بتعويض الؿطؾؼة، أخؾص إلى أهم  

 والتوصقات . 

ـ من آلتزامات الؿرتتبة طؾى الزوجة بعؼد الزواج الؼرار يف بقت الزوجقة، وققامفا  6

 بلطباء الؿـزل، وٓ يحق لفا العؿل خارج الؿـزل إٓ بنذن الزوج. 

ٓلتزامات الؿالقة الؿرتتبة طؾى الزوج بعؼد الزواج الؿفر، وهو مال يدفع ـ من ا 6

لؾزوجة لقس مؼابل شيء، وإكؿا هو تؽرمة لفا، وكذلك حق الـػؼة، والـػؼة هي 

 مؼابل قرار الزوجة يف بقت الزوجقة، وٓ تعد مؼابال كامال لعؿؾفا يف البقت. 

ي يف رواية إلى أن الؿتعة حق لؽل ـ ذهب الػؼه الشافعي والظاهري والػؼه الحـبؾ 3

 مطؾؼة، ولم يػرقوا أكان الطالق قبل الدخول أم بعده، وهذا ما رجحته. 

ـ البـاء طؾى الؿوقف الػؼفي الؼائل بلن الؿتعة حق واجب لؽل مطؾؼة، والحؽم  2

بتعويض الؿطؾؼة بؿشاركتفا لزوجفا بـسبة غقر محددة من إموال التي تؽوكت 

، حقث أن لعؿؾفا يف البقت دورا يف تؽوين هذه إموال، إضافة طـده بعد الزواج

 لتعويضفا طؿا يؾحق هبا من ضرر بسبب الطالق. 

  أوصي بنجراء دراسات أخرى لفذه الؿسللة، وأن تلخذ حؼفا من الـؼاش الػؼفي

ة التؼديرية والؼضائي، لعؾـا كستطقع أن كصل إلى أحؽام محددة أكثر تؼؾل من السؾط

 لؾؼاضي يف هذا الؿجال.
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