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ملخص

انبنى ىذا البحث بعنكاف "الحقكؽ المالية لمزكجة – دراسة فقيية قانكنية مقاصدية "-مف مبحثيف

كخاتمة ،ففي المقدمة ذكر الباحث مشكمة البحث كأىميتو ،كمنيجية البحث كالدراسات السابقة ،كخطتو
التفصيمية ،ففي المبحث األكؿ "مقاصد الشريعة كعبلقتيا باألسرة " ،جاء في المطمب األكؿ :بياف معنى

اصطبلحا ،كفي المطمب الثاني :تكضيح أقساـ المقاصد الشرعية ،أما المطمب
المقاصد الشرعية لغة ك
ن
الثالث :فقد أبرز أىمية المقاصد الشرعية في تكثيؽ ركابط الزكاج ،كذكر الباحث ستة مقاصد لمزكاج ،أما
المبحث الثاني :فكاف عنكانو" :أثر المقاصد في حقكؽ المرأة المالية المنبثقة عف عقد الزكاج" ذكر الباحث
في مطمبو األكؿ المير كبعض أحكامو ،كمقصد الشارع منو ،كفي المطمب الثانيّ :بيف معنى النفقة ،كدكرىا

المقاصدم في الحياة األُسرية ،أما المطمب الثالث :فعرض ألجرة الحضانة كالرضاعة مف ناحية مقاصدية،

كضح الباحث في المطمب الرابع معنى الثركة المشتركة بيف الزكجيف ،كحكميا الشرعي ،كأنكاعيا،
بينما ّ
كختـ البحث بأىـ النتائج كالتكصيات.
كأىمية ضبط ىذه األمكاؿ كتنظيـ تكزيعيا ضمف الميزاف المقاصدمُ ،

Wife's financial rights
”“An intentional legal jurisprudential study
Abstract
This research is based on the title “The wife’s financial rights - a Purposeful, legal
and jurisprudential study". It consists of two chapters and a conclusion. In the introduction,
the researcher mentions the problem of the study and its importance, the methodology
of research and literature review, and his detailed plan. In the first topic, “The purposes
of Sharia law and its relationship to the family”. The first requirement comes for a
definition statement of the legal objectives linguistically and in convention. In the second
requirement, there is a clarification of the sections of the legal objectives. As for the third
requirement, it highlights the importance of Shari’a intentions in Strengthening the
marriage ties. The researcher also mentions six goals for marriage. The second chaptre
is entitled “The impact of the objectives on women's financial rights emanating from
the marriage contract”. The researcher mentions in his first demand the dowry and some
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of its provisions, and the aim of the legislator from it. In the second demand, the
researcher clarifies the meaning of alimony and its intended role in family life, while
the third requirement presents the wages for nursery and breastfeeding in terms of the
intentions of Shari’a, while the researcher explains in the fourth requirement the meaning
of the common wealth between spouses, and its verdict in the Islamic law, its types, and
the importance of controlling these funds and organizing their distribution within
balance of the Islamic law's purposes. The research is concluded with the most important
findings and recommendations.

املقدمة.

الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ كالمرسميف ،سيدنا محمد بف عبد اهلل  ،كبعد:

فإنو مما ال شؾ فيو أف الشريعة اإلسبلمية جاءت ناظمة كضابطة إليقاع الحيػاة البشػرية مػف كافػة جكانبيػا ،كتعيػد

اهلل تعػػالى كرسػػكلو  بصػػبلحية الػػديف اإلسػػبلمي لكافػػة األمكنػػة كاألزمنػػة ،كمػػف ىنػػا كجػػدت القضػػايا الطارئػػة كالمسػػائؿ
المسػػتجدة ليػػا حػ نػبل فػػي الش ػريعة اإلسػػبلمية ،س ػكاء مػػف خػػبلؿ الت ػراث الفقيػػي العظػػيـ ،أك مػػف خػػبلؿ االجتيػػاد المعاصػػر

المتمثؿ في الفتاكل الفردية أك دكر اإلفتاء الجماعي ،كقد برز عمى السطح جدؿ فقيػي حػكؿ قضػايا مسػتجدة فػي العبلقػة

ػعيا مػػف الباحػػث فػػي المسػػاىمة فػػي إب ػراز مكقػػؼ الش ػريعة
بػػيف الرجػػؿ كالم ػرأة ،أفرزتيػػا الحيػػاة االجتماعيػػة المتطػػكرة ،كسػ ن
ػز لمقاصػد الشػريعة اإلسػبلمية فػي العبلقػات الماليػة بػيف الػزكجيف ،جػاء ىػذا البحػث
اإلسبلمية في ىذه المستجدات ،كتعزي نا

المكسػػكـ ب ػ" :الحق و ا الليل و للز ج و – دراس و هقة و نية ة و لقي وود  "-ليعػػالج ىػػذه القضػػايا مػػف ناحيػػة مقاصػػدية،

كيسمّط الضكء عمى أقكاؿ الفقياء ،كأدلتيـ كمناقشاتيـ.
ُ
مشللة البخح.

تتمثؿ مشكمة الدراسة في غياب الكعي الشرعي لدل كثير مف الناس عف الحكػـ الشػرعي فػي حقػكؽ المػرأة الماليػة،

كقد ش ّكمت الحقكؽ المالية لممرأة مساحة لمجدؿ كالنقاش حكؿ المرجعية الناظمة ليػذه الحقػكؽ الماليػة ،فظيػر مػف ضػعاؼ
النفكس مف سمب ىذه الحقكؽ مف المرأة ،كحرميا مف االستفادة منيا ،كمف الناس مف حفظ الحقكؽ الماليػة لمنسػاء منطمقنػا
مف أصكؿ شرعية ،فجاءت الدراسة لممقارنة بيف الجانب الفقيي كالقانكني ،كربطيا بالجانب المقاصدم كاب ارزه.

أهنية البخح.

تظير أىمية الدراسة مف خبلؿ األىداؼ التي يسعى البحث إلى تحقيقيا ،كمنيا:

أ لا :بحث مشركعية حقكؽ المرأة المالية في الفقو اإلسبلمي.

ثية يا :محاكلة الكصكؿ إلى الرأم الراجح في حقكؽ المرأة المالية.
ثيلثاي :إظيار الجانب المقاصدم في الحقكؽ المالية لمنساء.
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ميهج البخح.

تقكـ ىذه الدراسة عمػى المػنيج الكصػفي ،مػع االسػتفادة مػف المػنيج المقػارف بػيف أقػكاؿ الفقيػاء كقػانكف األحػكاؿ الشخصػية

األردني لمعاـ 6976ـ المعمكؿ بو في المحاكـ الشرعية في فمسطيف.
الدراسات الشابقة.

كج ّػؿ مػا كجدتػو
التحرم في
مظاف الكتب كاألبحاث مف كتب في ىذا المكضكع بشكؿ مستقؿُ ،
ّ
لـ أجد بعد البحث ك ّ
دراسات تحكـ حكؿ المكضكع منيا:

)6

رسالة ماجستير بعنكاف" :حقكؽ الزكجػة الماليػة فػي الفقػو اإلسػبلمي مقارنػة بقػانكف األحػكاؿ الشخصػية الفمسػطيني" لمباحػث

عاطؼ التتر ،أُجيزت مف الجامعة اإلسبلمية في غػزة عػاـ 6006ـ ،كتناكلػت حػؽ الزكجػة فػي الميػر كالمتعػة كالنفقػة كالرضػاعة
كالحضانة كالمسكف كالميراث ،كما يؤخذ عمى الرسالة أنيا ناقشت مشركع القانكف الفمسطيني ،كمػف المعػركؼ أف قػانكف األحػكاؿ
الشخصية األردني 6976ـ ما زاؿ معمكؿ بو في فمسطيف لغاية كتابة ىذا البحث.

)6

رسالة ماجستير بعنكاف" :الحقكؽ المالية لمزكجة في الفقو اإلسبلمي كقانكف األسرة الج ازئػرم" لمباحثػة سػعاد قصػعة،

أُجيػػزت مػػف جامعػػة األميػػر عبػػد القػػادر لمعمػػكـ اإلسػػبلمية قسػػنطينة عػػاـ 6005ـ ،كتناكلػػت نفػػس مكاضػػع الرسػػالة السػػابقة ،لكػػف
الخبلؼ كاف في القانكف المبحكث.
تميز بو البحث التركيز عمى الجانب المقاصدم في الحقكؽ المالية لمزكجة.
كما ّ
اخلطة التفصيلية.

اقتضت طبيعة البحث أف تنبني خطتو عمى النحك اآلتي:

اللبحث األ ل :لقي د الشر ع

عالنتةي بيألسرة اللعيلالت ،شلل اللطيلب اآلت :

اصطبلحا.
اللطلب األ ل :معنى المقاصد الشرعية لغة ك
ن
اللطلب الثيةي :أقساـ المقاصد الشرعية.

اللطلب الثيلث :أىمية عمـ المقاصد في تكثيؽ أكاصر النكاح.
اللطلب الرابع :أىمية المقاصد في المعامبلت.

اللبحث الثيةي :أثر اللقي د هي حق ا اللرأة اللةبثق عن عقد الز اج ،شلل اللطيلب اآلت :
اللطلب األ ل :المير.

اللطلب الثيةي :النفقة.

اللطلب الثيلث :أجرة الحضانة كالرضاعة.

اللطلب الرابع :الثركة المشتركة بيف الزكجيف.

الخيتل  :كتشمؿ أىـ النتائج كالتكصيات.
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املبخح األول:

مقاصد الشريعة وعالقتها باألسرة.
املطلب األول :معيى املقاصد الشرعية لغة واصطالحًا.

()6

معينػػا
المقاصػػد فػػي المغػػة جمػػع مقصػػد ،كىػػك بمعنػػى إتيػػاف الشػػيء عمػػى اسػػتقامة  ،ال يكػػاد يجػػد الباحػػث تعريفنػػا ن

مركبػػا ،كقػػد ذكػػر بعػػض السػػابقيف المقاصػػد الضػػركرية ككنيػػا تحتػػكم عمػػى
ػطمحا ن
لمصػطمح المقاصػػد الشػػرعية باعتبػػاره مصػ ن
المقاصػػد الشػػرعية ،كمػػف ذلػػؾ قػػكليـ " :كمقصػػكد الشػػارع مػػف الخمػػؽ خمسػػة كىػػك أف يحفػػظ عمػػييـ ديػػنيـ كنفسػػيـ كعقميػػـ

كنسػػميـ كمػػاليـ ،فكػػؿ مػػا يتضػػمف حفػػظ ىػػذه األصػػكؿ الخمسػػة فيػػك مصػػمحة ،ككػػؿ مػػا يفػ ّػكت ىػػذه األصػػكؿ فيػػك مفسػػدة
كدفعيا مصػمحة"( ،)6كىػذا ال ُيعتبػر تعريفنػا ،بػؿ ىػك ذكػر الضػركريات مػف المقاصػد ،كأضػاؼ الغ ازلػي فػي مكضػع خػر" :
()3

فرعايػػة المقاصػػد عبػػارة حاكيػػة لئلبقػػاء كدفػػع القكاطػػع ،كلمتحصػػيؿ عمػػى سػػبيؿ االبتػػداء"

كىػػذا مجػػرد بيػػاف مػػا تحصػػؿ بػػو

المقاصد مف جمب المصمحة كدفع المفسدة ،كسبب انعداـ التعريؼ الجامع المانع لممقاصد الشرعية عند السابقيف إنما ىك

كبيف ،كال داعػي لػذكر تعريػؼ لػذلؾ( ،)4أمػا عممػاء المقاصػد المتػأخريف فمػنيـ مػف قػاؿ
اعتبارىـ أف ىذا المصطمح كاضح ّ
بػػأف المػراد بالمقاصػػد الشػػرعية تمػػؾ" :المعػػاني ك َ
الحكػػـ الممحكظػػة لمشػػارع فػػي جميػػع أحػكاؿ التشػريع أك معظميػػا ،بحيػػث ال

تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ الشريعة"( ،)5أك ىي" :الغاية منيا كاألسرار التػي كضػعيا الشػارع عنػد
()6

كؿ حكـ مف أحكاميا"

كيميؿ الباحث لمتعريؼ األخير؛ الختصاره كداللتو عمى المراد بالمقاصد الشرعية.

املطلب الجاىي :أقشاو املقاصد الشرعية.

بناء عمى العبارات السابقة في بياف معنى المقاصد فإنيا تتكزع -مف حيث قكتيا -عمى ثبلثة مستكيات:
ن
أ لا :الضر رات ،كىي" :التي ال ب ّػد منيػا فػي قيػاـ مصػالح الػديف كالػدنيا ،بحيػث إذا فُقػدت لػـ تجػر مصػالح الػدنيا عمػى اسػتقامة،
بؿ عمى فساد كتيارج (فتف كاقتتاؿ) كفكت حياة"(.)7

ثية يا :الحيج يت ،كيحتاجيا المكمّؼ لمتكسعة كرفع الضيؽ؛ كالرخص ،كاباحة الصيد.

ثيلثيا :التحس ة يت ،كىي :األخذ بما يميؽ مف محاسف العادات ،كتجنب األحكاؿ المدنسػات التػي تأنفيػا العقػكؿ الراجحػات؛ كإ ازلػة
النجاسة( .)8كتنقسـ المقاصد باعتبار القطع كالظف إلى اآلتي:

مقصدا؛ كالتيسير كرفع الحرج.
 -6المقاصد القطعية :كىي التي تكاترت األدلة عمى اعتبارىا
ن

كسد ذريعة إفساد العقؿ بشرب القميؿ مف الخمر.
 -6المقاصد الظنية :كتككف في مرتبة أقؿ مف القطعيةّ ،
 -3المقاصػػد المكىكمػػة :كىػػي التػػي لػػـ يعتبرىػػا العممػػاء مػػف المقاصػػد ،كانمػػا تػػكىـ الػػبعض أنيػػا مػػف المقاصػػد ،كىػػي فػػي
حقيقتيا ضرر محض.

كتتكزع المقاصد -مف حيث شمكليا -عمى ثبلثة مستكيات:
.6

المقاصد العامة ،كىي القضايا الكمية ،كاألمكر العامة التي عممت الشريعة عمى تحقيقيا ،كحفظ الضركرات الخمس.
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.6

المقاصػػد الخاصػػة ،كتكػػكف فػػي بػػاب مػػف أب ػكاب التش ػريع اإلسػػبلمي ،كمقاصػػد الش ػريعة فػػي أحكػػاـ األس ػرة ،أك المعػػامبلت
المالية.

.3

المقاصد الجزئية ،كتككف في كؿ حكـ عمى حدة ،كالحقكؽ المالية لمزكجة – مكضع ىذا البحث.-

املطلب الجالح :أهنية عله املقاصد يف توثيق أواصر اليلاح.
بػػدأ ابػػف عاشػػكر حديثػػو عػػف رابطػػة النكػػاح كمكقعيػػا فػػي الخريطػػة المقاصػػدية ببيػػاف أنػكاع األنكحػػة الفاسػػدة التػػي كانػػت
سائدة في الجاىمية قبؿ بزكغ شمس اإلسبلـ ،فعف عائشة -رضي اهلل عنيا" :-أنيا أخبرتو أف النكاح كاف في الجاىميػة عمػى
أربعة أنحاء :فنكاح منيا ،ىك نكاح النػاس اليػكـ يخطػب الرجػؿ إلػى الرجػؿ كلَيوتػو أك ابنتػو فيص َػدقيا ثػـ ي َ
نكحيػا ،كنكػاح خػر:
ُ
ُ م
كاف الرجؿ يقكؿ الم أرتػو إذا طيُػرت مػف ط ممثَيػا" :أرسػمي إلػى فػبلف فاستبضػعي منػو" ،كيعتزليػا زكجيػا كال يمسػيا حتػى يتبػيف
حمميا مف ذلؾ الرجؿ الذم تستبضع منو ،فإذا تبيوف حممُيا أصابيا زكجيػا إذا أحػب ،كانمػا يفعػؿ ذلػؾ رغبػة فػي نجابػة الكلػد،
فكاف ىذا النكاح يسمى نكاح االستبضاع ،كنكاح خر :يجتمع الرىطُ ما دكف العشرة فيدخمكف عمى المرأة كمُّيـ يصػيبيا ،فػإذا

كمرت لياؿ بعد أف تضػع حمميػا أرسػمت إلػييـ فمػـ يسػتطع رجػؿ مػنيـ أف يمتنػع حتػى يجتمعػكا عنػدىا ،تقػكؿ
حممت ككضعت ّ
ػؽ بػو كلػدىا ال يسػتطيع أف
ليـ :قد عرفتـ الذم كاف مف أمركـ ،كقد كلػدت فيػك ابنػؾ يػا فػبلف ،تسػمي مػف أحبػت باسػمو فُيمح ُ

يمتنع بو الرجؿ ،كنكاح رابع :يجتمع الناس الكثير فيدخمكف عمى المرأة ال تمتنع ممف جاءىا كى ّػف البغايػا ،ك ُك وػف ينصػبف عمػى
إحداىف ككضعت حمميا اجتمعكا ليا ،كدعػكا ليػـ القافّػة ثػـ
عمييف ،فإذا حممت
ادىف دخؿ
ّ
ّ
أبكابيف الرايات تككف عممان ،فمف أر ّ
ابنػو كال يمتنَػع مػف ذلػؾ ،فممػا بعػث سػيدنا مح ومػدا  بػالحؽ ىػدـ نكػاح الجاىميػة
ألحقكا كلػدىا بالػذم يػركف ،فالتػاط بػو ُ
كدعػي ُ
كمػػو إال نكػػاح النػػاس اليػػكـ" (صػػحيح البخػػارم ،كتػػاب النكػػاح ،بػػاب ال نكػػاح إال بػػكلي ،ج  ،7ص ،65ب ػرقـ  )5667فكػػاف
اعتنػػاء الشػريعة بػػأمر النكػػاح مػػف أسػػمى مقاصػػدىا؛ ألف النكػػاح َجػػذـ نظػػاـ العائمػػة ،كأف مقصػػدىا منػػو قصػ ُػر األمػػة عمػػى ىػػذا
الصنؼ مف الزكاج دكف ما عداه ،بؿ كجعؿ ابف عاشكر أف مقاصد الشريعة في أحكاـ النكاح األساسية ترجع إلى أصميف:
األ ل األ ل :اتضاح مخالفة صكرة َ
عقده لبقية صكر ما يتفؽ في اقتراف الرجؿ بالمرأة.
األ ل الثيةي :أال يككف مدخكالن فيو عمى التكقيت كالتأجيؿ(.)9

كتندرج معاني الزكاج في الشريعة اإلسبلمية ضمف ثبلثة مستكيات مترابطة عمى النحك اآلتي:
اللست ى األ ل :مستكل العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة بجميع أبعادىا النفسية كالجسدية كالمادية.
اللسووت ى الثوويةي :مسػػتكل العبلقػة السػػائدة داخػػؿ األسػرة الكبيػرة ،كالتػػي تمتػػد ىػػذه العبلقػػة لتشػػمؿ أبػػكم الػػزكجيف كاخػكانيـ
كأخكاتيـ ،كمف تربطو العبلقة النسبية بالزكجيف.
اللسووت ى الثيلووث :مسػػتكل العبلقػػة بػػيف الػػزكجيف كاألمػػة المسػػممة( ،)60كليػػذا عممػػت الشػريعة اإلسػػبلمية عمػػى تحقيػػؽ المقاصػػد اآلتيػػة
مف خبلؿ مؤسسة الزكاج:
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)71ع (1217/7441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔٔٔ
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وُ َج َعو َل لَ ُو ْوِ ِلو ْون ُب ُو ِت ُو ِْ
اللق ود األ ل :لق ود السووون السوتقرار األسوور  ،كفػي ذلػؾ قػػاؿ اهلل تعػالى َ  :اللَّ ُ
النحػؿ  ،كمكضػػع االسػػتدالؿ أف السػػكف يعنػػي :ثبػػكت الشػػيء بعػػد التحػػرؾ ،أم :تسػػكنكف فييػػا كتيػػدأ جػكارحكـ مػػف الحركػػة،
سو َو اةي:80[
َ

()66
أيضا ،حتى أف الشريعة اإلسػبلمية جعمػت العبلقػة الزكجيػة
كقد تتحرؾ فيو كتسكف في غيره  ،كالسكينة تعني الطمأنينة ن
نكعػػا مػػف أن ػكاع العبػػادة ،يتحقػػؽ مػػف خبلليػػا االسػػتغناء بػػالحبلؿ عػػف الحػراـ ،كمػػا فعػػؿ الرسػػكؿ " :كفػػي بضػػع أحػػدكـ صػػدقة،
ن

قالكا :يا رسكؿ اهلل ،أيأتي أحدنا شيكتو كيكػكف لػو فييػا أجػر قػاؿ" :أ أريػتـ لػك كضػعيا فػي حػراـ أكػاف عميػو فييػا كزر فكػذلؾ إذا
كضعيا في الحبلؿ كػاف لػو أجر"(صػحيح مسػمـ ،كتػاب الزكػاة ،بػاب بيػاف أف اسػـ الصػدقة يقػع عمػى كػؿ نػكع مػف المعػركؼ ،ج

 ،6ص ،697ب ػرقـ  )6006كبيػػذه العبلقػػة الزكجيػػة يتحقػػؽ اإلحصػػاف الػػذم ىػػك الحمايػػة كالكقايػػة النفسػػية كاألخبلقيػػة كالعاطفيػػة

كالماديػػة كاالجتماعيػػة لكػػبل الػػزكجيف( .)66كممػػا سػػبؽ يتبػػيف أىميػػة االتفػػاؽ عمػػى الثػػركة الماليػػة المشػػتركة بػػيف الػػزكجيف؛ ليتحقػػؽ
السكف كاالستقرار داخؿ األسرة ،كليتّضح لمزكجيف حصتو مف األمكاؿ التي تككنت شراكة بيف الزكجيف.
اللق د الثيةي :لق د ضبط العالن ب ن الرجول اللورأة ،حيػث ّنبػو اإلسػبلـ كحػ ّذر مػف التصػرفات كالممارسػات التػي تضػمف
استمرار العبلقة الزكجية ،فضبط العبلقة األخبلقيػة كالجنسػية كاالجتماعيػة كالماليػة بػيف األزكاج ،كحػ ّذر مػف تع ّػدم أحػد الػزكجيف
عمى حقكؽ اآلخر ،كلضبط ىذه العبلقة قرر اإلسبلـ جممة مف الكسائؿ منيا:

.6

القكامػػة :كتػػدكر معػػاني القكامػػة حػػكؿ النيػػكض بمتطمبػػات األس ػرة ،كالسػػعي لتػػكفير مسػػتمزمات البيػػت ،كرعايػػة األس ػرة بكػػؿ
الو َن َعلَون ِّ
سوي ِ  :34[النسػػاء فظيػر بػذلؾ منػاط سػػعي
مككناتيػا ككافػة احتياجاتيػا ،فقػاؿ اهلل تعػػالىِّ  :
الة َ
الر َجوي ُل نََّ ُ
الرجؿ عمى احتياجات بيتو كأسرتو ،كىذا ليس بالماؿ كحده ،كانما بالرعاية المادية كالمعنكية.

.6

تكثيؽ عبلقة المصاىرة كالنسب ،كمف ذلػؾ تحديػد المكانػع الشػرعية لمنكػاح ،كتشػمؿ (مكانػع النسػب ،كمكانػع الرضػاعة،

.3

الضيقة.
كمكانع المصاىرة) ألف األصؿ في عبلقات المصاىرة تكسيع شبكة العبلقات اإلنسانية كليس حصرىا عمى الدائرة ّ

ضػػبط تشػريع تعػػدد الزكجػػات ،فالتعػػدد لػػيس إلشػػباع رغبػػات الرجػػؿ فقػػط ،كانمػػا ىػػي مسػػؤكلية إضػػافية عمػػى الرجػػؿ ،حيػػث

يتحمػػؿ الرجػػؿ أعبػػاء جديػػدة لحمايػػة نسػػاء المجتمػػع كأطفالػػو ،فتحديػػد اإلسػػبلـ العػػدد بػػأربع نسػػاء رافقػػو تشػػديد عمػػى االلتػزاـ
بكؿ ما يحقؽ مقاصد األسرة مف العدالة كالسكف لجميع الزكجات كأكالدىف(.)63

ػادا
اللق د الثيلث :لق د حفظ الة ع (الةسل) د الُ ،كىذا المقصد األصػمي لمػزكاج ،حيػث يكمػف فػي حفػظ النسػؿ ،إيج ن

تحمػؿ أعبػاء األسػرة ،كبمػا أف األبكيػة أك األمكمػة
دافعا عند الطرفيف ،ن
بقاء لديمكمتو ،كما الشيكة إال ن
لو كا ن
كسببا فطرنيا في ّ
دافعا النجاب األطفاؿ فيػذا مػا يجعػؿ كػؿ منيمػا يتحمػؿ أك يشػارؾ فػي التبعػات الماليػة لؤلسػرة ،كلضػماف تحقيػؽ المقصػد
ن
األصمي (النسؿ) كلديمكمتو ضبط اإلسبلـ العبلقة المالية بيف الزكجيف.

اللق د الرابع :حفظ التد ّن هي األسرة ،كلتحقيؽ ىذا المقصد جاءت الشريعة اإلسبلمية بمسؤكلية رب األسرة منذ بػدايتيا
ط ِب ْر
َللَ و َِ ِبيل َّ و َوال ِة َ ا ْ و َ
ْلو ْور أ ْ
باختيػػار ذات الػػديف ،كتعمػػيـ الزكجػػة كاألبنػػاء تعػػاليـ الػػديف كمتػػابعتيـ ،لقػػكؿ اهلل تعػػالى َ  :أ ُ
َعلَْ َةي :636[طو ( .الديرم ،مكارـ ،بحث بعنكاف :ميثاؽ األسرة في اإلسبلـ كبناء المجتمعات الرشيدة ،مقدـ في مؤتمر الخطاب
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اإلسبلمي المعاصر  /69- 68يكليك6066 /ـ).
كيقصد بذلؾ اعتبار األسرة مؤسسة األصػؿ فييػا الديمكمػة ال
اللق د الخيلس :لق د تةظ ِ الجيةب اللؤسسي لألسرةُ ،
التكقيت ،كتنظيـ الحقكؽ كالكاجبات ،كذلؾ برئاسة الرجؿ ،كمشاكرة كمساندة المرأة(.)64
اللق د السيدس :تةظو ِ الجيةوب اللويلي لألسورة ،فقػد نظّمػت الشػريعة الجكانػب الماليػة بػيف الػزكجيف ،كػالمير كالنفقػة كالحضػانة
كيعتبػر ىػذا المقصػد مػف أىػـ المقاصػد المرتبطػة بمكضػكع البحػث؛ كذلػؾ
كالرضاعة كالكصايا كالميراث كاألكقاؼ كالكالية الماليةُ ،

ألف الجانب المالي في األسرة يساعد في تماسكيا ،كيزيد الثقة بيف األزكاج ،كيسػاىـ فػي تنشػئة األبنػاء تنشػئة سػميمة ،كيسػيـ فػي
رعايتيـ كتعمييـ ،كتمبية كافة مستمزماتيـ ،كمف ىنا كاف الجانب المالي غاية في األىمية لتأكيد األكاصر.
املبخح الجاىي:

أثر املقاصد يف حقوق املرأة املالية امليبجقة عً عقد الزواج.
املطلب األول :املهر.

ال يخفى عمى طالب العمـ أف مف شركط الزكاج تسمية المير ،كلكف االختبلؼ كقع في مقدار المير الذم تستحقو

المرأة أكثره كأقمّو ،عمى النحك اآلتي:

()66
()65
ػح أف يكػكف مي نػرا ،كاسػتدلكا
ثمنػا ص ّ
ػح أف يكػكف ن
أ ال :ذىب الشافعية كالحنابمة إلػى أنػو لػيس ألقمّػو حػد ،ككػؿ مػا ص ّ
ضوتُ ِْ لَ ُة َّ
َن تَ َل ُ
ضو ا هَِة ْ ُ
بقكؿ اهلل تعػالىِ َ  :ا ْن طَلَّ ْقتُ ُلو ُل َّن ِل ْون نَ ْب ِول أ ْ
ور َلوي هََر ْ
سو ُل َّن َ نَ ْود هََر ْ
ون هَ ِر َ
ضوتُ ِْ إَِّل أَ ْن َ ْعفُو َن أَ ْ
َ ْعفُ َ الَِّذ ِب َ ِد ِه ُع ْق َدةُ ِّ
ضوتُ ِْ
الة َووي ِح :637[البقػرة ككجػو االسػتدالؿ مػف اآليػة أنيػا عامػة ،حيػث إف قكلػو :هَِة ْ ُ
ور َلوي هََر ْ
عمى العمكـ ،ال تحديد لو ،كاستدلكا بقػكؿ الرسػكؿ ّ " :أدكا العبلئػؽ ،قػالكا :يػا رسػكؿ اهلل كمػا العبلئػؽ قػاؿ :مػا ت ارضػى
()67

بو األىمكف"

كىذا عاـ في القميؿ كالكثير.

()69
()68
حده ،كاستدلكا بقػكؿ اهلل تعػالى  :أ ِ
ُح َّول
ثية اي :ذىب الحنفية كالمالكية إلى كجكب تحديد أقمّو عمى خبلؼ بينيـ في ّ
َ
َن تَ ْبتَ ُغو ا ِبومَل الِ ُوِ ل ْح ِ ِوة َن َْ ْ ور لس ِ
ويه ِح َن :637[البقػرة ككجػو االسػتدالؿ أنػو ال ُيطمػؽ اسػـ األمػكاؿ
لَ ُو ِْ َلي َ َار َ َذلِ ُو ِْ أ ْ
َ ُ َ
َْ ْ ُ
()60
ػص قػانكف األحػكاؿ الشخصػية 6976ـ فػي المػادة رقػػـ 45
عمػى مػا قػ ّؿ ،فمػـ يص ّ
ػح أف يكػكف ذلػؾ ابتغػاء بمػاؿ  ،كقػد ن ّ

ػيبل كػاف أك كثي نػرا ،كميػر المثػؿ ،كىػك ميػر
عمى أف" :المير ميراف ،ميػر مس ّػمى كىػك الػذم يسػميو الطرفػاف حػيف العقػد قم ن
مثؿ الزكجة كأقرانيا مف أقارب أبييا ،كاذا لـ يكجد ليا أمثاؿ مف قبؿ أبييا فمػف مثيبلتيػا كأقرانيػا مػف أىػؿ بمػدتيا" كىػك مػا
يتفؽ مع قكؿ الشافعية كالحنابمة.

كمف ناحية مقاصدية فإف المير ُيميز بيف الزكاج الشرعي كأنكاع االقتراف بيف الرجؿ كبػيف المػرأة التػي كانػت سػائدة
قبػػؿ اإلسػػبلـ ،كفػػي ذلػػؾ قػػاؿ ابػػف عاشػػكر" :الميػػر شػػعار النكػػاح؛ ألنػػو أثػػر مػػف المعػػامبلت القديمػػة عنػػد البشػػر التػػي كػػاف النكػػاح

فييا شبييان بالممؾ ،ككانت الزكجة شػبيية بػالرقيؽ ،فمػيس الميػر فػي َ
اإلسػبلـ عكضػان عػف البضػع كمػا يجػرم عمػى ألسػنة الفقيػاء
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)71ع (1217/7441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٔٔ
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عمػى معنػى التقريػػب ،إذ لػك كػػاف عكضػان لركعػػي فيػو مقػػدار المنفعػة المعػكض عنيػػا ،كلكجػب تجػػدد مقػدار مػػف المػاؿ كمّمػػا

تحقؽ أف المقدار المبذكؿ قػد اسػتغرقتو المنػافع الحاصػمة لمرجػؿ فػي مػدة مػف مػدد بقػاء الزكجػة فػي عصػمتو ،مثػؿ عػكض
إرجاعيا إياه لمزكج عند الطبلؽ"(.)66
اإلجارة ،كلك كاف ثمف المرأة لكجب
ُ

كبناء عمى ما سبؽ فإف الزكاج مف أىـ الطرؽ التي ُيتكصؿ بيا لحفػظ مقصػد ضػركرم كىػك حفػظ النسػب ،كمػا يحقػؽ
ن
السػػمـ
الػػزكاج مقاصػػد منيػػا االسػػتخبلؼ كالتعميػػر ،كبالتػػالي ُيعتبػػر الميػػر مػػف مكمػػبلت المقصػػد الضػػركرم لحفػػظ النسػػؿ فػػي ُّ

نقدـ األصمي ،مػا يعنػي تقػديـ الػزكاج عمػى الميػر ،كمػا أف المصػمحة
المقاصدم ،كعند تعارض المقصد األصمي مع
المكمؿ ّ
ّ
العامة تستكجب التيسير في الميكر ،كىك ما يعنػي تق ّػدـ الػزكاج عمػى الميػر كتفاصػيمو ،كمػف مسػتمزمات إعمػاؿ المقاصػد فػي

بيػػاف حػ ّػد الميػػر أف يػػتـ تقػػديـ المصػػمحة العامػػة عمػػى غيرىػػا مػػف المصػػالح الخاصػػة ،كالمصػػمحة العامػػة ىنػػا تكمػػف فػػي تيسػػير
الزكاج كرفع الحرج ،كالمصمحة الخاصة ما تأخذه المرأة مف أمكاؿ.
أك الػزكج عمػى مػاؿ الزكجػة المتمثّػؿ فػي الميػر ،قػاؿ اهلل تعػالى َ  :آتُو ا
سوي هَ ُولُو هُ َل ِة اوي َل ِر اوي[النسػاء ، 4 :ككجػو االسػتدالؿ أف فػي ىػذه
ِل ْة ُ
وُ َة ْف ا

بد مػف اإلشػارة إلػى ُحرمػة تسػمّط الػكلي
كال ّ
شي ٍ
ِ ِ
ِِ ِ
ِّ
الة َ
سي َ َ ُدنَيتة َّن ة ْحلَ ا هَإ ْن ط ْب َن لَ ُو ِْ َع ْن َ ْ
عظيما يتمثؿ في حؽ الممكية الفردية لممرأة ،كأف المير حؽ خالص ليا ،يجب تسميمو ليا بطيبة نفس،
اآلية الكريمة مبدأ
ن

كيعتبػػر تأكيػػد منػػو عمػػى صػػدؽ رغبتػػو فػػي زكاجيػػا ،كال يجػػكز لمػػزكج أك األب أك األخ أك أم أحػػد أف يأخػػذ شػػيئان مػػف ميػػر

المرأة إال برضاىا كطيب نفسيا ،أما إذا تنازلت الزكجة عف شيء مف ميرىا لمزكج أك لغيره فيجكز ذلؾ ،كمػا قػاؿ تعػالى:
هَِإ ْن ِط ْب َن لَ ُوِ ع ْن َ ٍ ِ
سي هَ ُولُ هُ َل ِة اي َل ِر اي[النساء ، 4 :كعف النبي  قاؿ" :الميـ إني أُحِّرج حػ و
ؽ الضػعيفيف:
ْ َ
ش ْي ل ْة ُُ َة ْف ا
َ
اليتيـ كالمرأة"(( )66أخرجو أحمد في المسند ،ج ،65ص ،466برقـ  ،9666كقاؿ عنو المحققكف :إسناده قكم) ،ككجػو الداللػة
كيعتبػػر الميػػر مػػف مظػػاىر تكػريـ
أف النبػػي  ألحػػؽ اإلثػػـ بمػػف ضػّػيع حقيمػػا ،كفيػػو تحػػذير مػػف عاقبػػة التسػمّط عمػػى حقيمػػاُ ،
فعػػا لقػػدرىا .كفػػي ذلػػؾ حفػػظ لماليػػا ،ككػػذلؾ حفػػظ ألكاصػػر الػػزكاج كدكامػػو ،كىػػذا مػػا أكػ ّػد ق ػانكف الح ػكاؿ
الم ػرأة كاحتراميػػا ،كر ن

نصت عمى أف" المير ماؿ الزكجة ،فبل تجبر عمى عمؿ الجياز منو" كىك مػا يعنػي
الشخصية 6976ـ في المادة  66التي ّ
منع القانكف ألم شخص بأخذ المير مف الزكجة.
املطلب الجاىي :اليفقة.

()63
كىػػي" :مػػا بػػو ق ػكاـ معتػػاد حػػاؿ اآلدمػػي دكف سػػرؼ"  ،كقيػػؿ ىػػي" :كفايػػة مػػف يمكنػػو خب ػ انز كأدم ػان ككسػػكة كمسػػكنان

كتكابعيا("( ،)64كقد اتفؽ الفقياء عمى كجكب إنفاؽ الزكج عمى زكجتو في الجممة( ،)65كثبت ىذا الكجكب بالكتاب كالسػنة،
كفيما يأتي بياف ذلؾ:

ِ
ضع َن أَ َل َد ُل َّن ح لَ ْ ِن َو ِ
 -6قكلو تعالى  :ا ْل ِال َد ُ ِ
سوَ تُ ُة َّن
َن ُ ِوت َِّ َّ
يللَ ْ ِن لِ َل ْن أََر َاد أ ْ
ويع َ َ َعلَون ا ْل َل ْ لُو ِد لَ ُ
الر َ
ض َ
وُ ِرْزنُ ُة َّون َ و ْ
َْ
ات ُ ْر ْ ْ
َ َ
ِبي ْللعر ِ
نصت عمى كجكب النفقة لمزكجة.
ر َل تُ َولَّ ُ
س إَِّل ُ ْ
س َع َةي :633[البقرة كجو االستدالؿ أف اآلية ّ
ر َة ْف ٌ
َ ُْ
ض ُة ِْ َعلَن َب ْع ٍ
ال َن َعلَن ِّ
ض َ ِب َلي أَ ْةفَقُ ا ِل ْن
سي ِ ِب َلي هَ َّ
 -6قكلو تعالىِّ  :
ض َل اللَّ ُُ َب ْع َ
الة َ
الر َجي ُل نََّ ُ

َل َ الِ ِة ِْ :34[النساء
أْ
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ػييف
ككجػػو االسػػتدالؿ أف اهلل تعػػالى بػّػيف أنػػو ّ
فضػػؿ الرجػػاؿ عمػػى النسػػاء كجعميػػـ أىػػؿ قيػػاـ عمػػييف بسػػبب "سػ مػكقيـ إلػ ّ
ػييف"( ،)66كمػا
ميكرىف ،كانفاقيـ
ػاىف ُمػؤنيف ،كذلػؾ تفضػيؿ اهلل تبػارؾ كتعػالى إيػاىـ عم ّ
عمييف أمكاليـ ،ككفػايتيـ إي ّ
ّ
كترس ػ مفيػػكـ القكامػػة بشػػكمو
أف اآليػػة الكريمػػة تقػػرر أف النفقػػة الماليػػة مػػف حقػػكؽ الزكجػػة الكاجبػػة عمػػى زكجيػػا،
ّ
كتحقير لممرأة.
نا
المقاصدم ،الذم يتمثّؿ في التكميؼ بالنفقة المالية ،كليست القكامة تشريفنا لمرجؿ

 -3عف جابر بف عبد اهلل  أف النبي  قاؿ في خطبتو فػي حجػة الػكداع " :فػاتقكا اهلل فػي النسػاء ،فػإنكـ أخػذتمكىف
بكىف
فركجيف بكممة اهلل ،كلكـ
بأماف اهلل ،كاستحممتـ
عمييف أال يكطئف فرشػكـ أحػدان تكرىكنػو ،فػإف فعمػف ذلػؾ فاضػر ّ
ّ
ّ
ضػربان غيػػر مبػػرح ،كلي ّػف عمػػيكـ رزقيػػف ككسػكتيف بالمعركؼ"(أخرجػو مسػػمـ فػي صػػحيحو ،كتػػاب الحػج ،بػػاب حجػػة

ػص عم ػػى أف لمزكج ػػات عم ػػى أزكاجي ػػف النفق ػػة ب ػػالرزؽ كالكس ػػكة
النب ػػي  ،ج  ،6ص ،886بػ ػرقـ  ،)6668فق ػػد ن ػ ّ
بالمعركؼ.

أما نفقة العبلج فبل يخفى أف نفقة الزكج لعبلج زكجتو مف مظاىر المكدة كالرحمة ،كذلػؾ مػف مقاصػد النكػاح ،كقػد
اختمؼ الفقياء في كجكب تك ّفؿ الزكج بعبلج زكجتو عمى النحك اآلتي:

الق ل األ ل :ذىب جميكر الفقياء أف الزكج ال ُيمزـ بثمف الدكاء أك أجرة الطبيب( ،)67كمستندىـ في ذلؾ قكؿ اهلل تعػالى:
ٍ ِ
وُ :7[الطػبلؽ  ،كفػي اآليػة ذكػر اهلل تعػالى أف الػزكج
س َع ِت ُِ َ َل ْن نُِد َر َعلَ ْ ُِ ِرْزنُ ُُ َه ْل ُ ْة ِف ْ
لِ ُ ْة ِف ْ
ا ِل َّلي َآتَيهُ اللَّ ُ
س َع ل ْن َ
ا ُذ َ
ممزـ بالنفقة المستمرة عمى زكجتو ،كليست نفقة العبلج داخمة تحتيا؛ ألنيا مف األمكر العارضة( ،)68كمػا اعتبػر الجميػكر
أف شراء األدكية ،كأجرة الطبيب ُيراد منيا إصػبلح الجسػـ ،فػبل تمػزـ الػزكج( ،)69كىػذا فػي زمػف غيػر زماننػا ،كيػرل الباحػث
أيضا.
أف بذؿ الماؿ في سبيؿ عبلج الزكجة لو عبلقة مباشرة بتحقيؽ مقاصد الزكاج،
ّ
كيمتد ليحفظ النسؿ ن
()30

الق ل الثيةي :ذىب الشككاني

()36

ككىبة الزحيمػي مػف المعاصػريف

إلػى أف أجػرة التطبيػب كثمػف الػدكاء كاجػب فػي مػاؿ

الزكج بالمعركؼ ،كاستدلكا بعمكـ النصكص الكاردة بالنفقة؛ كألف كجكب النفقة لحفظ صحتيا ،كالدكاء مػف جممػة مػا تحفػظ

بو صحتيا(.)36

قديما حاجة أساسية ،فقمّما يحتاج اإلنساف إلى العبلج؛ فقد
كبرر الدكتكر كىبة الزحيمي ترجيحو بأف العبلج لـ يكف ن
كاف يمتزـ بقكاعد الصحة كالكقاية ،كىذا مبني عمى العرؼ القائـ في عصرىـ" ،أما اآلف فقد أصبحت الحاجة إلػى العػبلج
يفضؿ غالبان ما يتداكل بو عمى كؿ شػيء ،كىػؿ يمكنػو تنػاكؿ الطعػاـ
كالحاجة إلى الطعاـ كالغذاء ،بؿ أىـ؛ ألف المريض ّ
كىك يشكك كيتكجع مف اآلالـ كاألكجاع التػي تبػرح بػو كتجيػده كتيػدده بػالمكت "( ،)33كلػيس مػف ُحسػف العشػرة أف يسػتمتع
الزكج بزكجتو حاؿ الصحة ،ثـ يردىا إلى أىميا لمعالجتيا حاؿ المرض.

كيميػػؿ الباحػػث إلػػى م ارعػػاة العػػرؼ فػػي نفقػػة العػػبلج لمزكجػػة ،فيمػػزـ الرجػػؿ عػػبلج زكجتػػو ،قػػاؿ ابػػف تيميػػة فػػي ذلػػؾ:

"الصكاب المقطكع بو عند جميكر العمماء أف نفقة الزكجة مرجعيا إلى العرؼ كليست مقدرة بالشػرع"( ،)34كبمػا أف العػبلج
صار مف جنس الضػركريات التػي ال يكػاد يسػتغني عنيػا إنسػاف ،كذلػؾ لكثػرة األمػراض ،كممػا يؤيػد ذلػؾ أف الفقيػاء قػالكا:

"لك مرض القريب كجب أجرة الطبيب عمى قريبو" ،فينبغي قياس عبلج الزكجػة عمػى عػبلج القريػب مػف بػاب أكلػى ،كقػرر
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)71ع (1217/7441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٘ٔٔ
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قػػانكف األحػكاؿ الشخصػػية األردنػػي 6976ـ فػػي المػػادة  66أنػكاع النفقػػة الكاجبػػة عمػػى الػػزكج "نفقػػة الزكجػػة تشػػمؿ الطعػػاـ
كالكسكة كالسكنى كالتطبيب بالقدر المعركؼ ،كخدمة الزكجة التي يككف ألمثاليا خدـ" ،كأعاد التأكيػد عمػى ذلػؾ فػي المػادة
 78عمى أف "أُجرة القابمػة كالطبيػب الػذم يستحضػر ألجػؿ الػكالدة عنػد الحاجػة إليػو كثمػف العػبلج كالنفقػات التػي تسػتمزميا
الكالدة عمى الزكج بالقدر المعركؼ حسب حالو سكاء كانت الزكجية قائمة أك غير قائمة".

كقػػد أكجػػب اإلسػػبلـ النفقػػة لمم ػرأة؛ صػػيانةن ليػػا مػػف االضػػطرار إلػػى الحاجػػة كالفقػػر الػػذم قػػد يحػػط مػػف أنكثتيػػا ،بػػؿ

كيمكف أف يعرضيا لبلبتذاؿ كاالستغبلؿ ،كىذا يحقؽ مقصد حفظ األعراض ،كيساىـ في حفظ المرأة مف أم اعتداء ،كىك
ما حرصت النصكص الشرعية عمػى تأكيػده ،كتشػمؿ النفقػة أساسػيات الحيػاة جميعيػا ،مػف طعػاـ كشػراب كمسػكف ،كتنقسػـ
النساء مف حيث استحقاقيا لمنفقة إلى قسميف:
األ ل :اللرأة القر ب ْ ر اللتز ج  :فينفؽ عمييا أحد فركعيا أك أصكليا أك غيرىما ،كقد يسقط عف القريػب النفقػة عمػى
المرأة في حاالت منيا:

.6
.6
.3

بغض النظر عف حاليا.
إذا كانت غنية ّ
معسر(.)35
نا
إذا كاف مف تمزمو نفقتيا

إذا كاف مف تمزمو نفقتيا مر ًّ
تدا أك حربيًّا أك كانت ىي كذلؾ(.)36

الثيةي :اللورأة الز جو ا ،فنفقػة الزكجػة كاجبػة عمػى زكجيػا كلػك كانػت غنيػةن ،أك عاممػةن ذات دخػؿ ،كتشػمؿ نفقتيػا الطعػاـ كالشػراب

ػادر عمػى ذلػؾ ،فقػاؿ اهلل
كالسكف؛ بؿ كالخادمة إف كانػت منزلتيػا االجتماعيػة تقتضػي أف يكػكف ليػا خادمػة ،ككػاف الػزكج مكس ناػر ق نا
وُ ِرْزنُة َّون ِوسو تُة َّن ِبوي ْللعر ِ
ر :633[البقػرة  ،كفػي ذلػؾ مػا جػاء أف النبػي  سػألو رجػؿ :مػا
تعالى في ىػذاَ  :علَن ا ْل َل ْ لُو ِد لَ ُ ُ َ ْ َ ُ
َ ُْ
حؽ المرأة عمى الػزكج قػاؿ" :أف تطعميػا إذا طعمػت ،كتكسػكىا إذا اكتسػيت ،كال تضػرب الكجػو كال تق ّػبح – أم :ال تقػؿ الم أرتػؾ

ّقبحيػػا اهلل – كال تيجػػر إال فػػي البيػػت" (مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد ،ج ،33ص ،667ب ػرقـ .)60063كتعتبػػر نفقػػة الزكجػػة عمػػى زكجيػػا

()37
تفرغيػا لمقيػاـ بشػؤكف البيػت
ىي مف قبؿ نفقة المعاكضة  ،كىي أقكل مف نفقة الحاجػة ،أم :أنيػا تجػب ليػا عمػى الػزكج مقابػؿ ّ

()38
ػثبل أك أنفػػؽ عمييػػا غيػػر الػػزكج ،فإنيػػا
ػأخر الػػزكج فػػي دفعيػػا كأنفقػػت ىػػي عمػػى نفسػػيا مػ ن
كاحتياجػػات الػػزكج كاألكالد  ،كليػػذا إذا تػ ّ

دينا عمى الزكج ،فيجب عميو دفعيا إلى زكجتو ،كىذا ما يميزىا عف نفقة األقارب ،فنفقػة األقػارب تيػدؼ لس ّػد الحاجػة ،كال
تصبح ن

ػير
ػثبل ،ألنػو فقيػر عػاجز ،ثػـ تػرؾ النفقػة عميػو ش نا
معاكضةن فييا ،فتسقط بمضي الزماف ،كعميو إذا كجبت عمى الرجػؿ نفقػة أبيػو م ن
ػير كتركيػػا بػػدكف نفقػػة ،أك قطػػع
ػثبل ،فمػػيس مػػف حػػؽ األب أف يطالػػب ابنػػو بنفقػة مػػا مضػػى ،أمػػا لػػك غػػاب الرجػػؿ عػف زكجتػػو شػ نا
من
نفقتيا ،فأنفقت ىي عمى نفسيا أك أنفؽ عمييا غيره ،فميا أف تطالبو بنفقة ذلؾ الشير(.)39

أما مساىمة الزكجة العاممة مع زكجيا في نفقات البيت ،فقد تعددت تكجيات الفقياء القدامى كالمعاصريف كاآلتي:
أ ال :ذىػػب العممػػاء القػػدامى إلػػى أف الم ػرأة العاممػػة ال تُجبػػر عمػػى المشػػاركة فػػي النفقػػة عمػػى البيػػت كال عمػػى نفسػػيا ،بػػؿ تسػػتحؽ
النفقة مف الزكج ،كبذلؾ أخذ مجمع الفقو اإلسبلمي في دكرتو السادسة عشر فػي دبػي ،حيػث نػص فػي قػ ارره" :إف مجمػس مجمػع
الفقػػو اإلسػػبلمي الػػدكلي المنبثػػؽ عػػف منظمػػة المػػؤتمر اإلسػػبلمي المنعقػػد فػػي دكرتػػو السادسػػة عشػرة بػػدبي (دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة
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”Al-Awawdeh: ?????? ??????? ?????? "????? ????? ??????? ???????" Wife's financial rights “An intentional legal jurisprudential study

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسري العواودة

المتحدة)  30صفر –  5ربيػع األكؿ 6466ىػػ ،المكافػؽ  64 – 9نيسػاف (إبريػؿ) 6005ـ .بعػد اطبلعػو عمػى البحػكث الػكاردة
إلى المجمع بخصكص مكضكع اختبلفات الزكج كالزكجة المكظفة ،كبعد استماعو إلػى المناقشػات التػي دارت حكلػو ،قػرر
ما يمي:
ٔ)

اةف يل الذل الليل

ب ن الز ج ن :لمزكجة األىمية الكاممة كالذمة المالية المستقمة التامة ،كليا الحػؽ المطمػؽ فػي

إطار أحكاـ الشرع بما تكسػبو مػف عمميػا ،كليػا ثركاتيػا الخاصػة ،كليػا حػؽ التممػؾ كحػؽ التصػرؼ بمػا تممػؾ ،كال سػمطاف

لمزكج عمى ماليا ،كال تحتاج إلذف الزكج في التممّؾ كالتصرؼ بماليا.
ٕ)

الةفق الز ج  :تستحؽ الزكجة النفقة الكاممة المقررة بالمعركؼ ،كبحسب سػعة الػزكج ،كبمػا يتناسػب مػع األعػراؼ

ٖ)

علل الز ج خيرج الب ت:

الصحيحة كالتقاليد االجتماعية المقبكلة شرعان ،كال تسقط ىذه النفقة إال بالنشكز.



مف المسؤكليات األساسية لمزكجة رعايػة األسػرة كتربيػة الػنشء كالعنايػة بجيػؿ المسػتقبؿ ،كيحػؽ ليػا عنػد الحاجػة أف

تم ػػارس خ ػػارج البي ػػت األعم ػػاؿ الت ػػي تتناس ػػب م ػػع طبيعتي ػػا كاختصاص ػػيا بمقتض ػػى األعػ ػراؼ المقبكل ػػة ش ػػرعان م ػػع

طبيعتيا كاختصاصيا بشرط االلتزاـ باألحكاـ الدينية ،كاآلداب الشرعية ،كمراعاة مسؤكليتيا األساسية.


إف خركج الزكجة لمعمؿ بإذف زكجيا ال يسقط نفقتيا الكاجبة عمى الزكج المقررة شرعان ،كفػؽ الضػكابط الشػرعية ،مػا

نصػت المػادة
المسػقط لمنفقػة ،أمػا خركجيػا لمعمػؿ بغيػر مكافقػة زكجيػا فقػد ّ
لـ يتحقؽ في ذلؾ الخركج معنى النشػكز ُ
رقػػـ  68مػػف قػػانكف األحػكاؿ الشخصػػية األردنػػي 6976ـ عمػػى أنػػو" ال نفقػػة لمزكجػػة التػػي تعمػػؿ خػػارج البيػػت بػػدكف
مكافقة الزكج"
ٗ)



لشيرو الز ج هي ةفقيت األسرة:

ال يجب عمى الزكجة شرعان المشاركة في النفقات الكاجبة عمى الزكج ابتداء ،كال يجكز إلزاميا بذلؾ.

تطكع الزكجة بالمشاركة في نفقات األسرة أمر مندكب إليو شرعان لتحقيؽ معنى التآلؼ بيف الزكجيف.



يجكز أف يتـ تفاىـ الزكجيف كاتفاقيما الرضائي عمى مصير الراتب أك األجر الذم تكسبو الزكجة.



إذا ترتب عمى خركج الزكجة لمعمؿ نفقات إضافية تخصيا فإنيا تتحمؿ تمؾ النفقات.

٘)

اشتراط العلل:



يجكز لمزكجة أف تشترط في عقػد الػزكاج أف تعمػؿ خػارج البيػت ،فػإف رضػى الػزكج بػذلؾ ألػزـ بػو ،كيكػكف االشػتراط

نصػت المػادة  68مػف
عند العقد صراحة ،كىذا مف الشركط التي تحقؽ لمزكجػة مصػمحة غيػر محظػكرة شػرنعا ،كقػد ّ
طا تتحق ػػؽ لي ػػا ب ػػو
ق ػػانكف األحػ ػكاؿ الشخص ػػية األردن ػػي 6976ـ عم ػػى أن ػػو" إذا اش ػػترطت الزكج ػػة عم ػػى زكجي ػػا ش ػػر ن

ػحيحا
يمس حؽ الغير كأف تشترط عميو اف ال يخرجيا مف بمدىا ...كاف الشرط ص ن
مصمحة غير محظكرة شرنعا كال ّ
كممزمػػا ،فػػإف لػػـ يػػؼ بػػو الػػزكج فسػ العقػػد بطمػػب الزكجػػة كليػػا مطالبتػػو بسػػائر حقكقيػػا الزكجيػػة ،كاذا اشػػترط الػػزكج
ن
ػس حػؽ الغيػر كػأف يشػترط عمييػا أف ال تعمػؿ
عمى زكجتو شر ن
طا تتحقػؽ لػو بػو مصػمحة غيػر محظػكرة شػرنعا كال يم ّ

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)71ع (1217/7441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔٔٚ
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كممزمػا ،فػإف لػـ تػؼ بػو الزكجػة فسػ
ػحيحا
خارج البيت أك أف تسكف معو في البمد الػذم يعمػؿ فيػو كػاف الشػرط ص ن
ن
النكاح بطمب مف الزكج كأُعفي مف ميرىا المؤجؿ كمف نفقة عدتيا" كىذا يحقؽ مقصد استقرار األسرة.


يجكز لمزكج أف يطمب مف الزكجة ترؾ العمؿ بعد إذنو بو إذا كاف الترؾ في مصمحة األسرة كاألكالد.



ال يجػػكز شػػرعان ربػػط اإلذف (أك االشػػتراط) لمزكجػػة بالعمػػؿ خػػارج البيػػت مقابػػؿ االشػػتراؾ فػػي النفقػػات الكاجبػػة عمػػى


)ٙ

ليس لمزكج أف ُيجبر الزكجة عمى العمؿ خارج البيت.
اشتراِ الز ج هي التللِّ :إذا أسيمت الزكجة فعميػان مػف ماليػا أك كسػب عمميػا فػي تممّػؾ مسػكف أك عقػار أك مشػركع

)ٚ

إسي ة استعليل الحا هي لجيل العلل:

الزكج ابتداء أك إعطائو جزءان مف راتبيا ككسبيا.

تجارم فإف ليا الحؽ في االشتراؾ في ممكية ذلؾ المسكف أك المشركع بنسبة الماؿ الذم أسيمت بو.





لمزكاج حقكؽ ككاجبات متبادلة بيف الزكجيف ،كىي محددة شػرعان كينبغػي أف تقػكـ العبلقػة بػيف الػزكجيف عمػى العػدؿ
كالتكافؿ كالتناصر كالتراحـ ،كالخركج عمييا ٍ
تعد محرـ شرعان.

ال يجكز لمزكج أف ُيسيء استعماؿ الحؽ بمنع الزكجة مػف العمػؿ ،أك مطالبتيػا بتركػو إذا كػاف بقصػد اإلضػرار ،إال
إذا ترتب عمى ذلؾ مفسدة كضرر يربك عمى المصمحة المرتجاة منو.

ينطبػػؽ ىػػذا عمػػى الزكجػػة إذا قصػػدت مػػف البقػػاء فػػي عمميػػا اإلضػرار بػػالزكج أك األسػرة أك ترتػػب عمػػى عمميػػا ضػػرر يربػػك
عمى المصمحة المرتجاة منو.

ػاجز عػف النفقػة كام أرتػو
ثية اي :ذىػب ابػف حػزـ أف الزكجػة العاممػة ممزمػة بالمسػاىمة فػي نفقػة البيػت مػع الرجػؿ ،إذا كػاف ع نا
غنية(.)40
ّ
ػانا ،كلػيس مػف بػاب
ثيلثاي :ذىػب الفقيػاء المعاصػريف إلػى أف الزكجػة العاممػة تسػاعد زكجيػا فػي النفقػة البيتيػة ،تبرنعػا كاحس ن
اإللزاـ ،كممف قاؿ بذلؾ الدكتكر القرضاكم( ،)46كالدكتكر عبد اهلل الكيبلني( ،)46كيميؿ الباحث ليذا القكؿ لآلتي:
.6
.6
.3

جرياف العرؼ بذلؾ.

تقكم دعائـ األسرة ،فينتج عف ذلؾ المكدة كالمحبة بيف الزكجيف.
مساىمة المرأة بالنفقة البيتية ّ
امتنػػاع الزكجػػة العاممػػة بالنفقػػة البيتيػػة يػػؤدم لعجػػز كثيػػر مػػف األزكاج عػػف تػػكفير متطمبػػات الحيػػاة الكريمػػة ،كىػػك مػػا يػػؤدم
لمشقاؽ كالنزاع بيف األزكاج.

كما ذكره الباحث إنما ىك أحكاـ شرعية ثابتة ،مف حيػث كجػكب نفقػة المػرأة عمػى الرجػاؿ حػاؿ عجزىػا ،كلكػف المتغيػر فػي

ابتداء ،كانما جعؿ الشارع النفقة مرتبطػة بتمبيػة حاجػات المػرأة بػالمعركؼ،
نفقة النساء ىك مقدار ىذه النفقة الذم لـ يحدده الشارع
ن
ٍ ِ
سو َوعِت ُِ
كالحاجػػة تختمػػؼ بػػاختبلؼ الزمػػاف كالمكػػاف ،كمػػف بيئػػة ألخػػرل ،كالمرجػػع فػػي ذلػػؾ قػػكؿ اهلل تعػػالى :لُِ ْة ِفو ْ
سو َوع لو ْون َ
وا ُذ َ
ػرده لمقاضػي الػذم يفصػؿ فػي المنازعػة األسػرية،
وُ َه ْل ُ ْة ِف ْ
وُ :46[الطػبلؽ كيعػكد تقػدير النفقػة م ّ
وا ِل َّلوي آتَويهُ اللَّ ُ
َ َل ْن نُِدَر َعلَ ْ ُِ ِرْزنُ ُ
مع النظر لحاؿ الزكج كظركفو ،كطبيعة كظيفتو كمقدار دخمو ،كالنفقات األخرل المطمكبة منو(.)43
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”Al-Awawdeh: ?????? ??????? ?????? "????? ????? ??????? ???????" Wife's financial rights “An intentional legal jurisprudential study

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسري العواودة

املطلب الجالح :أجرة احلضاىة والرضاعة.
()44

ثبتت مشركعية الحضانة

بالقرف كالسنة كاجماع األمة كالمعقكؿ:

ون حو لَ ْ ِن َو ِ
أما القرف فآيات منيا قكلو تعػالى  :ا ْل الِ َود ُ ِ
َن ُ ِوت َِّ
اد أ ْ
ويللَ ْ ِن ِل َل ْون أ ََر َ
ات ُ ْرض ْوع َن أَ ْ َل َد ُل َّ َ ْ
َ َ
ون ِوسو تُة َّن ِبووي ْللعر ِ
وير َ الِو َودةٌ ِب َ لَو ِود َلي َ َل َل ْ لُو ٌد
ضو َّ
ر َل تُ َولَّو ُ
ا ْل َل ْ لُو ِد لَو ُ
سو َوع َةي َل تُ َ
وس إَِّل ُ ْ
وُ ِرْزنُ ُةو َّ َ ْ َ ُ
ور َة ْفو ٌ
َ ُْ
ِ
ادا ِه َ ايل َع ْن تََر ٍ
يح
اض ِل ْة ُة َلي َ تَ َ
يح َعلَ ْ ِة َلي َ ِا ْن أ ََرْدتُ ِْ أ ْ
ا ْل َ ِار ِث ِلثْ ُل َذلِ َِ هَِإ ْن أ ََر َ
ستَْرض ُع ا أَ ْ َل َد ُو ِْ هََال ُج َة َ
شي ُ ٍر هَ َال ُج َة َ
َن تَ ْ
علَ ْ ُوِ إِ َذا سلَّلتُِ لي آتَ ْ تُِ ِبي ْللعر ِ
وُ ِب َلوي تَ ْع َللُو َن َب ِ و ٌر :633[البقػرة  ،ككجػو االسػتدالؿ أف
اعلَ ُلو ا أ َّ
َن اللَّ َ
ر َ اتَّقُ ا اللَّ َ
وُ َ ْ
ْ َ ُْ
َ ْ
َ ْ ْ َ
()45
اآلية أفادت أف األـ أحؽ بإمساؾ الكلد صغي انر ،كاف استغنى عف الرضاع بعدما يككف ممػف يحتػاج إلػى الحضػانة  ،كفػي ذلػؾ
ويع َ َ َعلَون
َّ
الر َ
ض َ
وُ ِب َ لَو ِود ِه َ َعلَوون
لَو ُ

قاؿ الطبرم " :إذا طمػؽ الرجػؿ ام أرتػو كىػي ترضػع لػو كل نػدا ،فت ارضػيا عمػى أف ترضػع حػكليف كػامميف ،فعمػى الكالػد رزؽ المرضػع

كالكسػػكة بػػالمعركؼ عمػػى قػػدر الميسػرة"( ،)46كقػػد دلّػػت السػػنة عمػػى تش ػريع الحضػػانة ،فقػػد ركم "أف امػرأة قالػػت :يػػا رسػػكؿ اهلل إف
ابني ىذا كاف بطني لو كعاء ،كثديي لو سقاء ،كحجرم لو حكاء (حافظ) ،كاف أبػاه طمقنػي كأراد أف ينتزعػو منػي ،فقػاؿ ليػا رسػكؿ
اهلل " أن َ
ػت أحػػؽ بػػو مػا لػػـ تنكحي"(سػػنف أبػي داكد ،كتػػاب الطػػبلؽ ،بػاب مػػف أحػػؽ بالكلػد ،ج ،3ص ،588بػرقـ  ،6676حكػػـ
عمي ػػو المحقق ػػكف ب ػػأف إس ػػناده حس ػػف) كمكض ػػع االس ػػتدالؿ أف الح ػػديث د ّؿ بصػ ػراحة عم ػػى مش ػػركعية الحض ػػانة ،كأف األـ أح ػػؽ

بحضانة طفميا مف أبيو ما لـ تتزكج ،كأجمعت األمة عمى أف الحضانة حؽ لممرأة ،لما تتسـ بو مف رأفة بالصغير.

كلمحضانة مقصد شرعي عاـ كىك صيانة الطفؿ ،كمقصد خاص كىك تكميؼ المرأة بالحضانة لمػا ُجبمػت عميػو مػف
الشفقة كالرأفة ،أما المقصد الشرعي العاـ مف الحضانة ،فقد كفمت الشريعة حقكؽ األفراد كالجماعات بصفة عامة ،ككفمت
بصفة خاصة الفئات الضعيفة منيـ ،كلـ تكتؼ بكصايا كنصائح يطبقيا م مف شاء كيذرىا مػف شػاء ،بػؿ جعمتيػا قػكانيف فػي
نصكص ممزمة يرعاىا المجتمع تطبيقػان لؤلكامػر الربانيػة ،كصػيانة لمصػفة اإلنسػانية ،كاألطفػاؿ مػف ىػذه الفئػات الضػعيفة( ،)47أمػا
المقصد الخاص مف الحضانة فيك تكميؼ المرأة بيا ،لما جبمت عميو مػف الشػفقة كال أرفػة؛ ألف الحضػانة تفتقػر إلػى كجػكد الصػبر

عمػػى األطفػػاؿ فػػي كثػرة البكػػاء كغيػػر ذلػػؾ مػػف األحػكاؿ العارضػػة ليػػـ ،كالػػى مزيػػد الشػػفقة كالرقػػة الباعثػػة عمػػى الرفػػؽ بيػػـ ،كلػػذا
كانت مف حظ النساء غالبان.

كقدد قرر األئمة األربعة أف األـ إذا فارقت زكجيا ،كانتيت عدتيا مف الطبلؽ الرجعي ،كحضنت كلدىا فميػا النفقػة
عمى أبيو ،كذلؾ إذا لػـ يكػف لمصػبي مػاؿ خػاص بػو ،كفػي ذلػؾ قػاؿ الحنفيػة" :كاذا كقعػت الفرقػة بػيف الػزكجيف فػاألـ أحػؽ

بالكلػػد ،كالنفقػػة عمػػى األب"( ،)48كقػػاؿ المالكيػػة" :كينفػػؽ الرجػػؿ عمػػى الػػذكر مػػف بنيػػو ،إذا لػػـ يكػػف لػػو مػػاؿ حتػػى يبمػ مبمػ

الرجػاؿ ،كينفػؽ عمػى األنثػػى حتػى يػدخؿ بيػا زكجيػػا"( ،)49كذىػب الشػافعية إلػى أف "مؤكنػػة الحضػانة عمػى األب ألنيػا مػػف

أسباب الكفاية كالنفقػة"( ،)50كأضػاؼ الحنابمػة أف األـ أحػؽ بالحضػانة كلػك كػاف ذلػؾ بػأجرة المثػؿ كلػك بكجػكد متبرعػة(،)56

كذكػػر قػػانكف األحػكاؿ الشخصػػية 6976ـ فػػي المػػادة  660أنػػو "ال تسػػتحؽ األـ أجػرة لمحضػػانة حػػاؿ قيػػاـ الزكجيػػة أك فػػي
فبيف أف "أجرة الحضانة عمى المكمّؼ بنفقة الصغير".
عدة الطبلؽ الرجعي" أما في المادة ّ 659

أما أجرة الرضاع فقد ذىب الشافعية كالحنابمة إلى أف األـ المرضعة البنيا أجرة الرضاعة ،سكاء كانػت في عصمة

اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)71ع (1217/7441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٜٔٔ
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احلقوق املالية للزوجة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بائنا منػو( ، )56أمػا الحنفيػة كالمالكيػة فػذىبكا إلػى أنػو ال أجػرة لػؤلـ عمػى إرضػاع كلػدىا حػاؿ قيػاـ الزكجيػة ،أمػا فػي
كالده أـ ن
حاؿ عدـ قياـ الزكجية فقد اتفقكا عمى أنيا تأخذ أجرة رضاعيا ،كما تجب لؤلـ األجرة فيما إذا كاف الصغير ال يقبػؿ غيػر
ثدم أمو( ، )53كيميؿ الباحث إلى ثبكت حؽ المرأة في أجرة الحضانة كالرضاعة؛ ألف ذلؾ يحقػؽ ليػا كفايػة ماليػة تسػتطيع
أف تعتنػػي بالطفػػؿ رعايػػة تميػػؽ بالمرحمػػة العمريػػة لػػو ،كمػػا أف ذلػػؾ يحقػػؽ مقصػػد حفػػظ الػػنفس لمرضػػيع ،كمقصػػد التربيػػة

كنصت المادة  656مف قانكف األحكاؿ الشخصية األردني 6976ـ عمى أنو" ال تسػتحؽ أـ
تفرغ المرأة لوّ ،
السميمة نتيجة ّ
الصغير حاؿ قياـ الزكجية أك في عدة الطبلؽ الرجعي أجرة عمى إرضاع كلدىا ،كتستحقيا في عدة الطبلؽ البائف"
املطلب الرابع :الجروة املشرتكة بني الزوجني.
نشػأ النظػاـ المػػالي المشػترؾ بػػيف الػزكجيف فػػي الغػرب ،كظيػػر تحدي نػدا فػػي النظػاـ الفرنسػػي ،كيسػتند ىػػذا النظػاـ إلػػى
فكرة كجكد مكجكدات مالية مشتركة بيف الػزكجيف( ،)54كىػي تمػؾ األمػكاؿ التػي يكتسػبيا الزكجػاف فػي ظػؿ العبلقػة الزكجيػة
القائمػػة ،كيكػػكف االكتسػػاب عػػف طريػػؽ عمػػؿ بػػدني أك نشػػاط أك تممّػؾ عػػف طريػػؽ التبػػرع ليمػػا ،كقػػد اجتيػػد بعػػض العممػػاء
لكضع تعريؼ ليذا النظاـ المالي المشترؾ بيف الزكجيف ،فيك" :مجمكعػة مػف القكاعػد التػي تحػدد عبلقػة كػؿ مػف الػزكجيف

معػػا بػػاألمكاؿ المشػػتركة ،كالقكاعػػد التػػي تحػػدد عبلقػػة كػػؿ مػػف الػػزكجيف بالػػديكف
بأمكالػػو كأم ػكاؿ الػػزكج اآلخػػر ،كعبلقتيمػػا ن
معػا ،ككػذلؾ القكاعػد التػي تحػدد التػزاـ أحػد الػزكجيف
معا بالديكف المستحقة عمييمػا ن
المترتبة بذمة الزكج اآلخر ،كعبلقتيما ن
معػػا باإلنفػػاؽ"( ،)55فمجمكعػػة
باإلنفػػاؽ الزكجػػي لكحػػده ،أك التػزاـ أحػػدىما باإلنفػػاؽ كمسػػاىمة اآلخػػر فػػي ذلػػؾ ،أك التزاميمػػا ن
القكاعػػد التػػي تػػنظـ الجكانػػب الماليػػة بػػيف الػػزكجيف ،كتكضػػح الشػػركط بػػيف الػػزكجيف التػػي تكفػػؿ ليمػػا الحفػػاظ عمػػى األمػكاؿ
المكتسبة ،كطريقة التصفية كالقسمة بينيما عمى التساكم ،كفي ىذا ترسي لمقصػد العدالػة ،بعي نػدا عػف نظػاـ الميػراث ،فػإف

معػػا
الثػػركة المشػػتركة ال تخضػػع لنظػػاـ المي ػراث ،كانمػػا لنظػػاـ التسػػاكم فػػي حػػاؿ ك ػاف اكتسػػاب ىػػذه األم ػكاؿ مػػف الػػزكجيف ن

خصكصا إذا انعدـ اتفاؽ بيف الزكجيف كتكثيؽ حقكؽ كؿ زكج.
بالتساكم،
ن

تحصػػؿ بعػػد فت ػرة الػػزكاج ،بحيػػث يسػػاىـ كػػؿ مػػف
كيمكػػف تعريػػؼ المػػاؿ المشػػترؾ بػػيف الػػزكجيف بأنػػو" المػػاؿ الػػذم
ّ
الزكجيف كشػاركا فػي تحصػيمو كتنميتػو ،سػكاء كانػت المسػاىمة مباشػرة أك غيػر مباشػرة ،كيػتـ تكزيػع ىػذا المػاؿ بقػدر مع ّػيف

عمػى حسػػب مقػػدار المسػػاىمة كالمشػػاركة فػي تحصػػيؿ المػػاؿ مػػف قبػػؿ الػػزكجيف"( ،)56كيميػؿ الباحػػث إلػػى تنظػػيـ ىػػذا المػػاؿ
المشترؾ بيف الزكجيف في مكاد قانكنية كاضحة المعالـ ،ضمف قانكف األحكاؿ الشخصية ،مف خبلؿ مػادة قانكنيػة كاضػحة

المعالـ الختصاص المحاكـ الشرعية في تقسيـ الثركة المشتركة بيف الزكجيف ،كمستند ذلؾ:
.6

ويل َة ِ و ب ِل َّلوي ا ْوتَسوب ا لِ ِّلةسوي ِ َة ِ و ِ
قكؿ اهلل تعالى :لِ ِّلر َج ِ
س ْوب َن :36[النسػاء كتفيػد اآليػة بعمكميػا أف
ٌ
ٌ
ب ل َّلوي ا ْوتَ َ
َُ َ َ
لكؿ رجؿ نصيبو مف كسبو ،ككذلؾ لكؿ امرأة نصيبيا مف كسبيا.

.6

العػػادة مح ّكمػػة ،كذلػػؾ العتبػػار العػػرؼ بػػأف األم ػكاؿ المشػػتركة بػػيف الػػزكجيف كالتػػي تككنػػت نتيجػػة الجيػػد المشػػترؾ،
كاعتبارىا مشتركة الممكية ،كفييا نفع لمطرفيف.
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.3

قاعدة المصمحة المرسمة ،كليذه القاعدة عبلقة متينة بمقاصد الشريعة في حفظ مقصد ضركرم (الماؿ).
كبػػالرغـ مػػف حداثػػة مثػػؿ ىػػذه الش ػراكات فػػي المػػاؿ بػػيف الػػزكجيف ،فػػإف الش ػريعة اإلسػػبلمية كفمػػت عػػبلج الخبلفػػات

الناجم ػػة ع ػػف ى ػػذه الشػ ػراكة ،فبع ػػد أف ق ػػررت الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية الذم ػػة المالي ػػة المس ػػتقمة لك ػػبل ال ػػزكجيف ،كتش ػػيد عم ػػكـ
النصكص الشرعية ليذا الحؽ ،كمف ىذه النصكص:
أ لا :قػػكؿ اهلل تع ػالىَ  :ل تَ ومْ ُولُ ا أَل و الَ ُوِ ب ْ و َة ُوِ ِبي ْلب ِ
يطو ِول :688[البق ػرة كمكضػػع االسػػتدالؿ مػػا قالػػو الجصػػاص فػػي بيػػاف
َْ ْ َ ْ َ
َ
المقصكد بأخذ أمكاؿ الناس بالباطؿ فقاؿ" :يعني أمكاؿ بعضكـ عمى بعض ،كأكػؿ المػاؿ بالباطػؿ عمػى كجيػيف :أحػدىما:
أخذه عمػى كجػو الظمػـ كالسػرقة كالخيانػة كالغصػب كمػا جػرل مجػراه ،كاآلخػر :أخػذه مػف جيػة محظػكرة نحػك القمػار ،كأجػرة

الغنػػاء كالقيػػاف كالمبلىػػي كالنائحػػة كثمػػف الخمػػر كالخنزيػػر كمػػا ال يجػػكز أف يتممكػػو ،كاف كػػاف بطيبػػة نفػػس مػػف مالكػػو ،كقػػد
انتظمت اآلية حظر أكميا مف ىذه الكجكه كميا"(.)57

كحرـ عميػو الجنػة ،فقػاؿ لػو رجػؿ :كاف
ثية يا :قكؿ الرسكؿ " :مف اقتطع حؽ امرئ مسمـ بيمينو فقد أكجب اهلل لو النارّ ،
قضيبا مف أراؾ" (أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب اإليماف ،باب كعيد مف اقتطع
يسير يا رسكؿ اهلل قاؿ :كاف كاف
كاف نا
ن

حؽ مسمـ بيميف فاجرة ،ج ،6ص ،666برقـ  )668ككجو االستدالؿ مف ىذا الحديث كضكح اإلثـ كعظمو لكػؿ مػف أكػؿ
أمػكاؿ النػػاس بغيػػر كجػػو حػػؽ ،كأكػػؿ أمػكاؿ المػرأة الخاصػػة ينػػدرج تحػػت ىػػذا الكعيػػد ،كتتنػػكع مصػػادر الثػػركة المشػػتركة فػػي

المؤسسة الزكجية لتشمؿ اآلتي:
.6
.6

عمػػف
العمػػؿ ألحػػد الػػزكجيف خػػارج البيػػت ،كمػػف ثػػـ صػػرؼ ىػػذه األجػػكر فػػي تكػػكيف الثػػركة المشػػتركة ،بغػ ّ
ػض النظػػر ّ
سجؿ باسمو.
تُ ّ
كؿ ما اكتسبو أحد الزكجيف عف طريؽ الميػراث أك التبرعػات أك الكصػايا ،كتػـ اسػتخداـ ىػذه األمػكاؿ لتكػكيف الثػركة
المشتركة بيف الزكجيف ،دكف اتفاؽ مسبؽ عمى ذلؾ ،أك دكف تكثيؽ ذلؾ في كثيقة عقد الزكاج.

كيخمك قانكف األحكاؿ الشخصية 6976ـ مف أية نصكص قانكنية لتقسيـ األمكاؿ المشتركة بيف الزكجيف سكاء عنػد
الطػبلؽ ،أك فػػي األكضػػاع الطبيعػػة ،كيمكػػف أف يمجػػأ القاضػػي لمخبػراء كالمحكمػػيف كالشػػيكد كمػػا يمػػزـ محػػاكنال الكصػػكؿ إلػػى
نسبة كؿ كاحد مف الزكجيف في الثركة المشتركة.

اخلامتة.

تفضؿ كأنعـ عمى عبده الفقير إليو بتماـ ىذا البحث ،فمػا كػاف صػك نابا فمػف اهلل كحػده ،كمػا كػاف
أحمد اهلل تعالى أف ّ
لجممة مف النتائج عمى النحك اآلتي:
تكصؿ الباحث ُ
غير ذلؾ فمني كمف الشيطاف ،أسأؿ اهلل المغفرة كالعفك ،كقد ّ

 -6المقاصد الشرعية :ىي الغايات كاألسرار التي كضعيا الشارع لكؿ حكـ مف أحكاميا.
ييـ الباحث األخير منيا (المقاصد الخاصة).
 -6لممقاصد أقساـ كثيرة ،كما ّ
 -3مف مقاصد الشريعة في النكاح تمييزه عف غيره مف صكر اقتراف الرجؿ بالمرأة.
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تمقائيا (المير ،النفقة ،أجرة الرضاعة كالحضانة) ،كلكؿ حؽ مقاصد كثيرة.
 -4لممرأة حقكؽ مالية منبثقة عف عقد الزكاج ن
 -5لممرأة حقكؽ مالية منبثقة عف الحياة الزكجية المشتركة (الثركة المشتركة بيف الزكجيف).
كيكصي الباحث بمكاصمة البحث في المقاصد الشرعية آلصرة النكاح ،كمز ٍيد مف البحث كالتأصيؿ لمثركة المشتركة
بيف الزكجيف ،كأف يتـ ضبط ذلؾ بنصكص قانكنية تكضع أماـ القاضي الستخداميا.

ىذا كاهلل المكفّؽ كاليادم إلى سكاء السبيؿ.
اهلوامش.

( )6ابف منظكر ،محمد بف مكرـ ،لسين العرب ،ط ،3بيركت ،دار صادر ،ج ،3ص.354

( )6الغزالي (ت  )505محمد بف محمد ،اللست فن ،تحقيؽ :محمد األشقر ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،ط ،6ج ،6ص.467

( )3الغزالي (ت  )505محمد بف محمد ،شفي الغل ل هي ب ين الشبُ اللخ ل لسيلِ التعل ل ،تحقيؽ :حمد الكبيسي ،بغداد،
مطبعة اإلرشاد ،ط ، ،6ص.655

( )4الريسكني ،أحمد ،لدخل إلن لقي د الشر ع  ،القاىرة ،دار الكممة لمنشر كالتكزيع ،ص.659

( )5ابف عاشكر (ت 6394ق) محمد الطاىر ،لقي د الشر ع  ،تحقيؽ :محمد الميساكم ،األردف ،دار النفائس ،ط ،6ص.656
عبلؿ ،لقي د الشر ع اإلسالل
( )6الفاسيّ ،

لويرلةي ،ط  ،3ص.7

( )7الشاطبي (ت 790ق) إبراىيـ ،الل اهقيت ،تحقيؽ :مشيكر حسف ؿ سمماف ، ،دار ابف عفاف ،ط6997 ،6ـ ،ج ،6ص.60
( )8اللرجع ةفسُ ،ج ،6ص.60

( )9ابف عاشكر (ت 6394ق) محمد الطاىر ،لقي د الشر ع اإلسالل  ،تحقيؽ :محمد ابف الخكجة6004 ،ـ ،قطر ،ك ازرة
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،ج ،3ص .467

( )60مصطفى ،ىند ،الفضي اللعة

للز ج هي الب ين القرآةيkhotwacenter.com ،

( )66القرطبي (ت 578ق) محمد ،الجيلع ألحويِ القرآن ،تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ،القاىرة ،دار الكتب ،ط،6
ج ،60ص .656

( )66العمكاني ،زينب ،األسرة هي لقي د الشر ع  :ن ار ة هي نضي ي الز اج الطالا هي ألر وي ،أمريكا ،المعيد العالمي لمفكر
اإلسبلمي ،ص.97

( )63العمكاني ،االسرة في مقاصد الشريعة :قراءة في قضايا الزكاج كالطبلؽ في أمريكا ،ص.665
( )64عطية ،جماؿ ،ةح تفع ل لقي د الشر ع  ،دمشؽ ،دار الفكر ،ص.653
( )65الماكردم (ت 450ق)عمي بف محمد ،الحي

الوب ر ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ط ،6ج ،9ص.638

( )66المرداكم (ت 885ق) عمي بف سميماف ،اإلة ير هي لعره الراجح لن الخالر ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي ،ط،6
ج ،8ص.669

( )67الزيمعي (ت 76ق) محمد عبد اهلل ،ة ب ال ار
كالنشر ،ط ،6ج ،33ص.600

ألحيد ث الةدا  ،تحقيؽ :محمد عكامة ،بيركت ،مؤسسة الرياف لمطباعة
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( )68السرخسي ،اللبس ط ،ج ،64ص.66
( )69الدسكقي ،حيش

الدس ني ،ج ،6ص.306

( )60الماكردم ،الحي

الوب ر ،ج ،9ص.397

( )66ابف عاشكر ،لقي د الشر ع اإلسالل  ،ج ،3ص .468
( )66حنبؿ( ،ت 646ىػ) أحمد ،اللسةد ،تحقيؽ :شعيب األرناؤكط ك خركف ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،ط ،6ج ،65ص،466
برقـ  ،9666كقاؿ عنو المحققكف :إسناده قكم.

( )63الصاكم ،أحمد بف محمد ،حيش ال ي

علن الشرح ال غ ر ،ج ،6ص.769

( )64البيكتي (ت 6056ق) منصكر بف يكنس ،شرح لةتةن اإلرادات ،تحقيؽ :عبد اهلل التركي ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،ط،6
ج ،5ص .649

( )65ابف المنذر (ت 360ق) محمد بف إبراىيـ ،اإلشرار علن لذالب العلليء ،تحقيؽ :صغير بف أحمد األنصارم ،رأس الخيمة،
مكتبة مكة الثقافية ،ط ،6ج ،5ص .654كالمرداكم ،اإلة ير هي لعره الخالر ،ج ،9ص.376

( )66الطبرم (ت 663ق) محمد بف جرير ،جيلع الب ين هي تم ل القرآن ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،بيركت ،مؤسسة الرسالة،
ط ،6ج ،8ص.690

( )67ابف عابديف ،محمد أميف ،حيش رد اللحتير علن الدر اللختير ،ج ،3ص .575كالدسكقي (6630ق) محمد بف أحمد ،حيش

الدس ني علن الشرح الوب ر ،بيركت ،دار الفكر ،ج ،6ص .566كالرممي (ت 6004ق) محمد بف أحمد ،ةةي اللحتيج إلن

شرح اللةةيج ،المطبعة البيية المصرية ،ط ،6ج ،7ص .695كالبيكتي ،كشاؼ القةيع عن لتن اإلنةيع ،ج ،5ص.536
( )68الكاساني (ت 587ق) عبلء الديف بف مسعكد ،بدا ع ال ةي ع هي ترت ب الش ار ع ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ط ،6ج،4
ص .60كالدسكقي ،حيش

الدس ني ،ج ،6ص .566كالبيكتي (ت 6056ق) منصكر بف يكنس ،شرح لةتةن اإلرادات،

تحقيؽ :عبد اهلل التركي ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،ط ،6ج ،5ص.656

( )69الشربيني (ت 977ق) محمد بف أحمد ،لغةي اللحتيج ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ط ،6ج ،3ص .436كابف قدامة،
اللغةي ،ج ،9ص635

( )30الشككاني (ت 6650ق) محمد بف عمي ،الس ل الجرار اللتدها علن حدا ا األزلير ،دار ابف حزـ ،ط ،6ص.458
( )36الزحيمي ،كىبة ،الفقُ اإلساللي أدلتُ ،سكريا ،ط ،4دار الفكر ،ج ،60ص.7368
( )36الشككاني ،الس ل الجرار ،ص.460
( )33الزحيمي ،الفقُ اإلساللي أدلتُ ،ج ،60ص.7368
( )34ابف تيمية (768ق) أحمد عبد الحميـ ،الفتي ى الوبرى ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ط ،6ج ،3ص.386
( )35ابف عابديف ،حيش

ابن عيبد ن ،ج ،3ص .603

( )36ابف قدامة ،اللغةي ،ج ،69ص.300
( )37الييتمي (ت 976ق) أحمد بف محمد ،تحف اللحتيج هي شرح اللةةيج ،بيركت ،دار إحياء التراث ،ج ،8ص.306
( )38أبك زيد ،عبد العظيـ ،لن حق ا اللرأة الليل هي اإلسالِ :الةفق  ،مجمة الداعي الشيرية الصادرة عف دار الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػمكـ ديػ ػ ػػكبنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،ربيع
اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)71ع (1217/7441 ،)4و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٔ
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األكؿ  6440ىػ = نكفمبر – ديسمبر 6068ـ ،العػ ػ ػ ػ ػ ػػدد ،3 :السن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،43 :عمى الرابطhttp: //www.darululoom- :
.deoband. com/arabic/magazine/tmp/1544332178fix4sub7file.htm

( )39المصدر نفسو.

( )40ابف حزـ (ت 456ق) محمد عمي ،اللحلّن ،بيركت ،دار الفكر( ،د.ط)( ،د.ت) ،ج ،9ص.654

)41) https: //www.al-qaradawi.net/node/3601

( )46الكيبلني ،عبد اهلل ابراىيـ زيد ،الس يس الشرع لدخل إلن تجد د الخطيب اإلساللي ،عماف ،دار الفرقاف ،ط ،6ص.635
( )43حمادم ،مميكة ،أثر لراعية اللقي د هي أحويِ األسرة تطب قيتُ اللعي رة ،رسالة دكتكراة ،جامعة باتنو ،الجزائر6068 ،ـ

( )44محمكد حامد عثمػاف ،تعريؼ الحضانة كالمقصد الشرعي منيا6064 ،ـ ،منشكر ?https: //www.google.ps/search
safe=strict&hl=ar&biw=1366&bih

( )45الجصاص (ت 370ق) أحمد بف عمي ،أحويِ القرآن ،تحقيؽ :محمد القمحاكم ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي ،ج،6
ص.605

( )46الطبرم ،جيلع الب ين هي تم ل القرآن ،ج ،5ص.44
( )47الحضية هي الشرع ،لمدكتكر عبد اهلل بف بية.ِٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜ ،http: //binbayyah.net/arabic/archives/146 ،
( )48المرغيناني (ت 593ق) عمي ،الةدا هي شرح بدا
ج ،6ص.683

اللبتد  ،تحقيؽ :طبلؿ يكسؼ ،بيركت ،دار احياء التراث العربي،

( )49ابف عبد البر (ت 463ق) يكسؼ ،الستذوير ،تحقيؽ :سالـ محمد عطا ،محمد عمي معكض ،بيركت ،دار الكتب العممية،
ط ،6ج ،7ص.66

( )50النككم ،ر ض الطيلب ن ،ج ،9ص.98

( )56المرداكم ،اإلة ير هي لعره الراجح لن الخالر ،ج ،64ص .478

( )56الشربيني ،مغني المحتاج ،ج ،3ص  .449كالبيكتي ،كشاؼ القناع ،ج ،5ص.566
( )53الحصكفي (ت 6088ق) محمد بف عمي ،الدر اللختير شرح تة ر األب ير جيلع البحير ،تحقيؽ :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ،
بيركت ،دار الكتب العممية ،ط ،6ص .655الدسكقي ،حاشية الدسكقي ،ج ،6ص.506

( )54الغراكم ،عمر ،الذل الليل للز ج ن هي الفقُ اإلساللي القية ن ال ضعي ،دراسة مقارنة في إطار الفقو اإلسبلمي كالتشريعات
العربية كالغربية ،لبناف ،منشكرات الحمبي ،ط ،6ص.536

( )55الحمداني ،رعد ،الةظيِ الليلي للز ج ن ،األردف ،دار الثقافة ،ص.60

( )56معمميف ،محمد ،شرعية الليل اللشترِ ب ن الز ج ن هي الفقُ اإلساللي القية ن الليل ز  ،ص  ،6بحث منشكر عمى الرابط:
https: //www.researchgate.net/publication/319037252_shryat_almal_almushtrak_byn_alzawjyn_fy

( )57الجصاص ،أحويِ القرآن ،ج ،6ص.366
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