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فققة وأثققر ذلققك عمققى اسققتقرار حققق تصققرف الزوجققة براتققب الوظي" :هػػذالاحث ػػثلاحػػذملن اػػؿل  ػػكاف
،لتكلاتلفنػ ل ػفلاثػدكلتكػرنـلاحاػركةلاحػذملاررتػ لاحإلػرنيةلاحفػتانةلك  ظتػ لح ػ ،ل"حياتيا الزوجية

فلكػ فلا كحػفلكا فوػؿل كثن تلجكازلكصؿل اؿلاحاركةلداخؿلاحثنتلكخ رجػ لثوػكاثطلكإلػركط،لكاك
لح  جػػة،لكااحت ػػ تلحر  نػػةلهػػكلارارهػػ لفػػالثنت ػػ لكحزكاػػ ،لك ػػدـلاحثػػركزلاحػػفلاحرجػػ ؿلكاخػػ حطت ـلاا

ذالخرجػتلحلياػؿل ككاده لكتدثنرلإلؤكفلثنت ػ لكاحي  نػةلثػ لك ػدـلاها حػ ،لكهػالافػؤكحةل ػفلذحػؾ،لكاك
ثإذفلزكج  لتثقفلافت قةلحل  قةل لن ،لكتفقطل   ل  دل دـلاحذف،لكح  لكفلتإلػترطل لػفلزكج ػ ل

ا ح ػػ لككفلح ػػ لذاػػةلا حنػػةللاحثقػػ فلفػػالاحياػػؿلاذالك  ػػتل  الػػة،لكاػػ لثن ػػتل كػػـلتصػػرؼلاحاػػركةلفػػا
افتقلة،لتالؾلكا لاحرجؿلفكافلثفكاف،لكافلح  لاطلؽلاحتصرؼلثا ح  لدكفل جرل لن ػ لاػفلك ػد،ل
فكافلك فلكث نلكـلكخ نلكـلزكج ن،لكالن ؿل  دلافلا ح  لإلافلاالثطنػبل  ػسلا  ػ ،لكاحتفػلطل لنػ ل

لفػػػالإلػػػر   ،لكاػػػ لذحػػػؾلفػػػإفلاحزكجػػػةلاحا كظ ػػػةلاػػػدلنل ق ػػػ لتثيػػػ تلثغنػػػرلذحػػػؾلظلػػػـلك ػػػدكافلا ػػػـر
كاحتزااػػػ تلا حنػػػة،لك حافػػػ هاةلفػػػالاح  ػػػ ؽل لػػػفلثنت ػػػ لفػػػال  حػػػةلاإلػػػتراطلاحػػػزكجلحػػػذحؾلصػػػرا ةلككل
وا  ن،لكاح   ؽل لفلككاده لفػال  حػةلا فػ رو،لككػذالاحافػ هاةلفػالاح  ػ ؽل لػفلكاحػدن  لاح قنػرنفل

ل.ث حفكنةلا لكخكت  
ل

Abstract 
 

This paper, “Family Stability and the Wife’s right to Her Salary”, addresses 

dignifying women in the Shari’a Law. It highlights where work inside and outside 

home is permitted provided that certain limitations apply. It is preferred that a woman 

stays home and does not expose herself to other men or mix with them unless there is 

a need. She is to give first priority to her house and children and is to be held 

responsible for their well-being. If she works with the husband’s permission, she 

continues to be entitled to his financial support. The research also demonstrates the 

woman’s right to manage her own possessions. She has an independent financial 



position equal to that of male which entitles her to manage her own finances 

independent of a male trustee whether it be her father, brother, or husband. Her 

possession is not allowed anybody unless she willingly gives it out. To otherwise 

control a woman’s fortune is an act of aggression and is prohibited in the Share’a 

Law. Yet a working wife may have financial responsibilities like supporting her 

family when the husband explicitly or implicitly requests or supporting her needy 

parents together with her brothers.  
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 المقدمة
 

ز ةل رإل لكاػدادلاح ادلهلللاحر افلاحذمل لـلاحقرآفلخلؽلاح ف فل لا لاحثن ف،ل  ادول ددلخلق لكل
صػػ  بلاحرفػػ حةلل-صػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـ–كلا تػػ ،لكاحصػػتةلكاحفػػتـل لػػفلا اػػدل ثػػدلاهلللكرفػػكح ل

ل:احخ تاةلكاحإلرنيةلاح  كاة،لكا لثيد
ل

ثيدلكفلظ رتلاإلكلةلهػذولاحافػةحةل"ل ؽلتصرؼلاحاركةلفالراتبلكظن ت  "ف ذالث ثلكويت ل فل
ج،لفةثرتل لفلثنكت ـلكهداتلثيو  ،لثا لكفرزت لكافت  لتلثنفلاط علكاف لافلاحاكظ نفلا زكا

اػػػفلظػػػكاهرلاحج ػػػكح،لكػػػ حطتؽلكاحقلػػػؽلكا يػػػداـلاحر اػػػةلكافػػػكةلاحقلػػػبلكفػػػكفلاحاي الػػػة،لكاحػػػذملاػػػفل
لثيػضلاح فػ فلاػفل كفث ث لتفلطلا زكاجل لفلراتبلزكج ت ـلظلاػ نلك ػدكا  ن،لهػذالاحراتػبلاحػذمل ػـر

رثاػػ لكايػػتلت ػػتلا ػػرلاحػػزكجلكتفػػلط ل لنػػ ،لاحػػزكاجلثفػػثبلطاػػ لككحنػػ   فلفنػػ ،لكاػػفلتزكجػػتلفل
كا صؿلكفلنككفلاحزكجلاحافلـلاكصكانلثرث لكا ف ل  دل دكدولك كا ،لاتكج  نلصػكبلجتحػ لفػال
طت ػػ ل لػػفلكػػؿلظػػ هرلكافػػتكر،لفنثػػ درلاحػػفلط  تػػ لكااتثػػ ؿلكاػػرو،ل إلػػيكرلافػػتدنـلثارااثػػةلاهلللكاك

ح ـلاحفي دةلكاحخنر،لكهذالكجنثةلافلكج  بللفنيثدلاهلللكة  لنراو،لنخدـلكفرت لكنر فلكهل ،لكن قؽ
احفتـل ظناةلالزاةلح ،لكافلحـلن يؿلفا لكدللكا  تػ لكهػكلافػؤكؿل ػفلتقصػنرولفػالر  نػةلكهلػ ل

ل".فخنركـلخنركـل هل "كككادولكهـلككحفلاح  سلثخنرولك ط  لك     ل
ل

 :وقد اتبعت في كتابة ىذا البحث منيجًا عمميًا يقوم عمى اآلتي
فػال ػرضلاحافػ  ؿلاح ق نػةل لػفلاحاػذاهبلا رثيػةلاحاإلػ كرة،لاػ لاحإلػ رةلحػركمللااتصرت -1

لاحظ هرملفالثيضلاحاف  ؿلحقكت  ل.اثفل ـز
كذكػػػػرلآرافلاح ق ػػػػ فلفػػػػالاحافػػػػةحةلككدحػػػػت ـ،لاػػػػ لثنػػػػ فلكجػػػػ لاحداحػػػػةلا  ػػػػ ،لككفػػػػكؽلثيػػػػضل -2

انل لػفلزن دةلفالاحثن ف،لثػـلكرجػبلثن  ػ لثيػدلا  اإلػت  ،لايتاػدل-ك ن   – صكص ـلاح ق نةل
ل.اكةلاحدحنؿلكاحثره ف

 زكلاحايلكاةلاحفلاصػدره لا صػلا،لفنرجػ لاحث  ػثلاحػفلكتػبلاحلغػةل  ػدلثنػ فلاحايػ  ال -3
حفلكتبلاح ق ل  دل رضلاحافةحةلاح ق نة،لارا ػ ةل ػدـل قػؿلركملاػذهبلايػنفل احلغكنة،لكاك
افلاصدرلاذهبلآخر،لككذالاحرجكعلاحفلكتبلاحت فنرل  دلاحتيلنػؽل لػفلثيػضلاتنػ تل

ثن فلكج لاحداحةلا   ،لكفالا   دنثلاحإلرن ةلنتـلتخرنج  لافلاص دره لاحخ صةلث ػ ،لكل
ثذكرلراـلاح دنثلكاحكت بلكاحث بلاحذملكردلفن لا لاحجزفلكاحص  ةلثـلاح كػـل لنػ ،لككاػ ل

 .اتن تلاحكرناةلفكثقت  لثذكرلافـلاحفكرةلكراـلاتنة



دكفلغنػرو،ل  ػ لل-ثيػضلاحافػ  ؿلفػا–احتيرضلحركملا  كفلا  ػكاؿلاحإلخصػنةلا رد ػال -4
كت دنػػػدانلفػػػالل-فلفػػػطنف–احقػػػ  كفلاحػػػذملالنػػػزاؿلنطثػػػؽلفػػػالاحا ػػػ كـلاحإلػػػر نةلفػػػالثتد ػػػ ل

 .ا  كـلاحو ةلاحغرثنة،ل تفلح ظةلكت ثةلهذولا فطر

 .ترتنبلا  اةلاحاراج ل فبلاح ركؼلا ثجدنةلفالاحلغةلاحيرثنة -5

 

 :وأما عن الجيود السابقة ليذه المسألة الفقيية

فإفلاف  ؿلاحث ثلا ثكرةلثنفل إلراتلاحاص درلكاحاراج لاحقدناةلكاح دنثة،لكاحتالكثقت  لفالا  اةل
كاػدل زكت ػ لاحػن ـلل-اػفلذكملاحيلػـلكاح وػؿ–اراج لاحث ث،لفاػ دةلاحث ػثلفػثق الاحن ػ لكصػ  ث  ل

ثػرةلاحفػؤاؿلكا  ةلكا تراف نلث ق ـلفالاحفثؽ،لاالك الااتلثجا لكإلت ت  لحنف ؿلاحرجكعلاحن  ،لا لك
ل.    ،لك دـلاطت ال لفلث ثلافتقؿلفالهذولاحافةحة

ل
 :وقد تضمن ىذا البحث خمسة مباحث وفييا مطالب

لاثدكلتكرنـلاحفتـلحلاركة:لاحاث ثلا كؿ
ل.ا صؿلاراُرلاحاركةلفالثنت  :لاحاث ثلاحث  ا
ل.اح   ؽل لفلاحاركةلاحي الة:لاحاث ثلاحث حث
ل.اركةلفالراتبلكظن ت  لككثرلذحؾل لفلافتقرارل ن ت  لاحزكجنة كـلتصرؼلاح:لاحاث ثلاحراث 

ل.ادللاحزاـلاحزكجةلاحاكظ ةلث ح   ؽل لفلا فرة:لاحاث ثلاحخ اس
ل

ل:لككخنػػرانل فػػ هلللافػػةؿلكفلن  ػػ لث ػػذالاحث ػػثلكث ػػ فلاحافػػلانفلكافلنجيػػؿلخنػػرولفػػالانػػزافل فػػ  تالنػػـك
ل.احدنفلكاح ادلهلللربلاحي حانف

ل
لاحث  ث
 

 

 
 
 
 

لحث األولالمب
 تكريم اإلسالم لممرأة

ل



ػؿلاح قػكؽلكاػررلاحكاجثػ تلاحاتث دحػةل ج فلاحفػتـلحفػي دلاح ػكعلاح فػ  الذكػرانلكػ فلككلك ثػف،لفةصو
فرفػػبلثػػذحؾلد ػػ  ـلاحيػػدؿلفػػالا ػػ  الاح نػػ ةلكل ػػ ،لككػػ فلحقفػػرةل   نػػةلخ صػػةلف اػػتلكػػؿلتصػػكرل

ْْ ٍ  يَا َأي ُّهَ  ﴿:لكف ف  لاحفكفلكاحاكدةلكاحر اة،لا ؿلفث     ا النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ     َّ
َِ بِ  ِ  ُهَما رَِجاالً َكِثيًرا َوِ َساًء َوات َُّق وْا اللّ َ  الَّ ِذي َتَس اءُلو َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َِّ َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ  َواََأْرَح اَ  ِن

َِ َعَلْيُكْم رَِقيًبا نا ففتلظلـلكلل(1).﴾الّلَ  َكا ل.التفلطلكالا رلكال دكافلثؿلا ثةلكتي كفلكاك
يَا َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم  ﴿:لكاحاركةلكاحرجؿلخلق لافل  سلكا دة،لا ؿلتي حف

 ٍ ْْ َها َزْوَجَها مِّ    َّ لل.ف الكختلاحرجؿلافل نثلا صؿلكاحا إلةلكاحاصنرل(2)﴾َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
هالتإلترؾلاي لفال ا رةلاحككفلفتجزللكؿل  سلثا لتفيف،لالفػرؽلثن  اػ لفػالاحثػكابلكل

ِييَ نَّ    ُ  َحيَ    اًة  َيِّبَ    ً  ﴿: كاحيقػػػ ب،لاػػػػ ؿلتيػػػػ حف َْ ُْ    َو ُم    ْاِمٌ  َِّ َلُن اً مِّ      ثََك    ٍر َأْو أُ ثَ   َ َو ًَ    الَِ  َِ َم   ْ  َعِم    
 َِ َِّاْس  َجَجاَ  َلُه  ْم رَب ُُّه  ْم َأ ِّ    الَ ﴿:ل،لكاػػ ؿلفػػث    (3)﴾ َولََنْج  يِيَ ن َُّهْم َأْج  َرُْم بَِسْحَس  ِ  َم  ا َك  ا ُوا يَ ْ َملُ  و

ٍِ مِّ نُكم مِّ   ثََك ٍر َأْو أُ ثَ َ بَ ْ ُ  ُكم مِّ ْ  بَ ْ   ٍ  َِ َعاِم  ل﴾بَ ْ ُ  ُكم مِّ ْ  بَ ْ  ٍ  ﴿:ل،لكاكحػ (4)﴾ُأِضيُع َعَم
ت ػػ دلاتصػػ حنة،لكااتصػػ ؿلنكػػكفلفػػالات ػػ دلاحجػػ سلككلاحػػدنف،لكهػػكلتيثنػػرلدانػػؽل ػػفلا"لاػػف"تػػةتال

اي ػفلاح فػ  نةلثػنفلاحػػذكرلكا  ثػفل تػفلكػػةفلكػؿلكا ػدلاػػفلاتخػر،لحاػ لثن  اػػ لاػفلكصػؿلاحا إلػػةل
كاحجالػػػةلايتروػػػةلاثن ػػػةلحفػػػثبلا تظػػػ ـلاح فػػػ فلفػػػالفػػػلؾل:ل"ققققال اسلوسقققيكاحكرااػػػةلككخػػػكةلاحػػػدنف،ل

لاحتإلػرن ،ل(ل5)"احػدخكؿلاػ لاحرجػ ؿلفػالاحك ػد :لكم:ل"ققال ابقن كثيققرف اػ لفػكافلفػػالانػزافلاهلللك اػـك
:لكهػػالاػػ لاحرجػػؿلفػػكافلفػػالاحكرااػػةلاتدانػػة،لفقػػ ؿلفػػث    لكتيػػػ حفل(6)"جاػػنيكـلفػػالثػػكاثالفػػكاف

لاحجػ سلاحثإلػرم،لكهػالافػ كنةلحػ لفػالكصػؿلخطػ بلل(7)﴾َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِن  آَد َ ﴿ كاحخطػ بلن نػدل اػـك
َِّ الُمْس    ِلِميَ  َواْلُمْس    ﴿ :احتكلنػػػػؼلكاػػػػ لنترتػػػػبل لنػػػػ لاػػػػفلجػػػػزاف،لفقػػػػ ؿلفػػػػث     ِلَماِت َواْلُم    ْاِمِنيَ  ِن

يَ  َواْلُمْاِمنَ     اِت َواْلَق     ا ِِجيَ  َواْلَقا ِجَ     اِت َوالصَّ     اِدِقيَ  َوالصَّ     اِدقَاِت َوالصَّ     اِبرِيَ  َوالصَّ     اِبَراِت َواْلَ اِ       ِ 
ََ  اِِِّ ي قَاِت َوالصَّ  اوِِميَ  َوالصَّ  اوَِماِت َواْل ِقيَ  َواْلُمَجَص  دِّ اِِّ َ  اِت َواْلَ اِ   َ اِت َواْلُمَجَص  دِّ ََ َ  ُِّ   ُروَجُهْم َواْل

َِْرًة َوَأْجراً َعِ يماً  اِكَراِت َأَعدَّ اللَُّ  َلُهم مَّْغ اِكرِيَ  اللََّ  َكِثيراً َوالذَّ ل(8).﴾َوالذَّ

لِّلرَِّج   اِن َ ِص   يٌَّ مِّمَّ   ا ﴿ :كح ػػػ ل ػػػؽلاحتالػػػؾلك حرجػػػؿلفتث إلػػػرلاحيقػػػكدلكصػػػ حةلكث حكك حػػػة،لاػػػ ؿلتيػػػ حف
هػـلفػكافل:لهػـلفػكافلفناػ لاكتفػثكا،لكانػؿ:لانػؿلفػالاتنػةل(9)﴾َ ِصيٌَّ مِّمَّ ا اْكَجَس ْب َ  اْكَجَسُبوا َولِلنَِّساءِ 

ل(10).فنا لاكتفثكالافلاحثكابل لفلاحط  ةلكاحيق بل لفلاحايصنة

–ها لإلق فلاكاتفلحثيو ا لاحثيض،لفتلغ فل  دها ل فلاتخػر،لاػ ؿلرفػكؿلاهللل:لكث حجالة
اػ لكفلاحافػ كاةلاحاطلقػةلثن  اػ لاػفلكا ػؿلل(11)ائق الرجقال﴾﴿النساء شقق:ل-صلفلاهللل لن لكفلـ

احا  ؿ،لكذحػؾلاخػتتؼلطثنيػةلكخصػ  صلكػؿلا  اػ ل ػفلاتخػر،لهػذالاافتػراؽلفػالاحخصػ  صل
كفػػػرزلت دنػػػدلطثنيػػػةل اػػػؿلكػػػؿلا  اػػػ لث نػػػثلنكػػػكفلاكاػػػتنلحأخػػػر،لف حػػػذملن  فػػػبلطثنيػػػةلاحاػػػركةل



 نة،لكاحذملن  فبلطثنيةلاحرجؿلكخص  ص لكفلكخص  ص  ل ال  لفالثنت  لكا نلككخت نلكارثنةلكرا
فلكػ فلتيدنػُةل:لنكدحلخ رجلاحثنتلحتةانفلا تن ج تلكفػرت ،لالػت هػذال لػفلكصػؿلاح طػرةلكاحخلقػةلكاك

ل. اؿلك دها لاحفلاتخرلااك  نلث دكد
ثػػنفلاث تػػ لف طاػػةلكزكج ػػ ل لػػال ػػنفلاإلػػتكن لاحنػػ لل-صػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـ–كاػػدلاوػػفلرفػػكؿلاهللل

:ل لػفلف طاػةلث حخداػةلاحث ط ػةلك كػـل لػفل لػالث حخداػةلاحظػ هرة،لاػ ؿلاثػفل ثنػباحخداة،لف كػـل
للل(12).احيجنفلكاحطثبلكاح رشلكك سلاحثنتلكافتق فلاحا ف،لك اؿلاحثنتلكل :لكاحخداةلاحث ط ة

حاػػ لركملل-ك  ذ ػػ لاهلللا  ػػ –كفػػكؽلذحػػؾلكلػػ لهػػالفػػثبلدخكحػػ لاحج ػػةلككلاح جػػ ةلاػػفلاح ػػ رل
اػػفلكػػ فلحػػ لثػػتثلث ػػ تلككلثػػتثلكخػػكاتلككل:ل"ا ػػ لاػػ ؿل- لنػػ لكفػػلـلصػػلفلاهلل– ػػفلرفػػكؿلاهللل

صػػلفل–كفػػال ػػدنثلآخػػرلنقػػكؿلل(13)"ث تػػ فلككلكختػػ فلفة فػػفلصػػ ثت فلكاتقػػفلاهلللفػػن فلفلػػ لاحج ػػة
مققن كققان لققو أنثققى فمققم يئققدىا ولققم يينيققا ولققم يققؤثر ولققده عمييققا أدخمققو ا " :-اهللل لنػػ لكفػػلـ

ل(14)"الجنة

 نػػثلاػػ ؿلفناػػ لنركنػػ لل-صػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـ–الكصػػنةلرفػػكؿلاهلللككخنػػرانلفػػإفلاحاػػركةلهػػ
فقػػػدل ػػػدبلاحػػػالاػػػداراةلاح فػػػ فلل(15)"استوصقققوا بالنسقققاء خيقققراً " :روػػػالاهللل  ػػػ –  ػػػ لكثػػػكلهرنػػػرةل

كفن فت فلكاحصثرل لن ف،لفإفلفيفلاحرجؿلحجيؿلاحاػركةلاثنلػةلحػ لفػالفػا تلاحإلخصػنةلكطرا ػؽل
ا لث تخر،لا ل  جةلاحرجؿلااػركةلنفػكفلاحن ػ لكنفػتينفلاحت كنرلا  ؿ،لكنذهبلث فتات علكؿلا  

ث  ل لفلاي إل ،لكا لكفلاحاركةلاةاكرةلث حصثرل لفلخلؽلزكج  لكتقلبل  ح لثنفلاحنفػرلكاحيفػر،ل
ل.حنت قؽلاحتي كفلاحاقصكدلكاح دؼلاحا إلكدلافلث  فلا فرة

ل
ل
ل
ل
ل

 المبحث الثاني
 األصل قرار المرأة في بيتيا

ل
 :المطمب األول

 القرار في المغة والشرع معنى
ل



ُتلفػػػالهػػػذالاحاكػػػ ف،لكملثثػػػتل:لاحفػػػككفلكاحثثػػػ تلكاحطاة ن ػػػة،لتقػػػكؿل:الققققرار فقققي المغقققة يعنقققي اَػػػَرر 
َِ ِِّ      بُ يُ    وِتُك َّ ﴿:لكفػػػػك تلكاطاة  ػػػػت،لكا ػػػػ لاكحػػػػ لتيػػػػ حف ككهػػػػؿلاحقػػػػرارلهػػػػـلاح وػػػػرلل(16)﴾َوقَ     ْر

ل(17).احافتقركفلفالا  زح ـلثختؼلكهؿلاحثدك،لف ـلالنزاحكفلات قلنف
ل

َِ ِِّ  بُ ُيوِتُك َّ ﴿:لالنخرجل فلاحاي فلاحلغكم،لفافلاركلاكح لتي حفل:وفي الشرع "لث تبلاحق ؼ"﴾َوقَ ْر
احثثػػ تلكاحفػػككفلفػػالاحاكػػ ف،لكهػػالاػػرافةل ػػ ف لك  صػػـلكهػػكلا إلػػ رل  ػػدلاحيلاػػ فل:لنكػػكفلاحاي ػػف

ن ة،لكرج  ػػ لنكػػكفلاحاي ػػفلكػػفلكهػػؿلكاػػ رلكفػػك"لثكفػػرلاحقػػ ؼ"ك لنػػ لككثػػرلاحا فػػرنف،لكاػػفلاػػركل
ككػذال قلػ لاحثغػكملل(18).ككحفل  د  لث حصػكابل-كهالاحكفرلفالاحق ؼ-كهذولاحقرافةل:لاحطثرملكا ؿ

،لكنػػرللاحث  ػػثلكفلفػػالاتنػػةل ثوػػ نلحل فػػ فل لػػفلاحتفػػترلكاحتصػػكفل(19) ػػفلثيػػضلاحا فػػرنفلكرجو ػػ 
ذؿلكاحتثػرجلكاحثػركزلاتزاةلاحثنتلكترؾلاحتثػ:لكاحا  فظةل لفلاحكا رلاحذملنت قؽلثةاكرلكثنرةلا   
ل.احفلا  فؿلاحرج ؿلكاخ حطت ـلحغنرل  جةلكوركرة

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 المطمب الثاني
 حكم قرار المرأة في بيتيا

ل
ل:اختلؼلاحيلا فلفالهذولاحافةحةل لفلاكحنف

 :القول األول



لاحثنػػتلكاجػػبل لػػفلاحاػػركةلكالتخػػرجلثػػتلاذفلزكج ػػ ،لكذهػػبلاحنػػ لجا ػػكرلل كهػػكلكفلحػػزـك
ح   نػػػةلكاحا حكنػػػةلكاحإلػػػ فينةلكاح   ثلػػػةلكاػػػفلاحا فػػػرنفلاحطثػػػرملكاحقرطثػػػالكاثػػػفلكثنػػػرلاح ق ػػػ فلاػػػفلا

ل:(20)كااحكفالكغنرهـ
الػػؾلاح ػػثسلكاحقنػػدلكصػػنركرت  لاا ك ػػةل ػػفلل-كملاػػفلك كػػ ـلاح كػػ ح–كا  ػػ ل:ل"يقققول الكاسققاني

حثػػػػركزلكا اػػػػرلث حفػػػػك فل  ػػػػال ػػػػفلاحخػػػػركجلكال﴾..﴿َأْس    ِكُنوُْ َّ :لاحخػػػػركجلكاحثػػػػركزلحقكحػػػػ لتيػػػػ حف
َِ ِِّ   بُ يُ وِتُك َّ ﴿:لكاحخراج،لاذلا ارلث لث ح يؿل  ال ػفلوػدو،لكاكحػ ل ػزلكجػؿ كاكحػ ل ػزل ﴾َوقَ  ْر

ك   ػػ لحػػكلحػػـلتكػػفلاا ك ػػةل ػػفلاحخػػركجلكاحثػػركزل ﴿الَ ُتْ رُِج  وُْ َّ ِم  ْ  بُ يُ  وتِِه َّ َوالَ َيْ   ُرْجَ ﴾:لكجػػؿ
ل(21)" الاح فباختؿلاحفكفلكاح فب،ل فلذحؾلاا لنرنبلاحزكجلكن ال ل لفل 

كاحاركةلكذحؾلاإلغكحةلثخداةلاحزكجلا  نةل فلاحخػركجلإلػر  نلحاػ لفػالخركج ػ لاحػفل"لوفي المبسوط
نجكزلحلزكجلا ي  لافلاحخركجلافلاحا زؿلكحػكل"ل:إعانة الطالبينلوفي(ل22)"اجا لاحرج ؿلافلاح ت ة

لثػتللكح لا ي  لافلاحخػركج"ل:وفي الفروعل(23)"حاكتلك دلكثكن  لككلإل كدلج  زت  اػفلا زحػ لكن ػـر
لل(24)"اذ  

ل:ك جت ـلفالذحؾ
َِ ِِّ   بُ يُ وِتُك َّ ﴿:لاكح لتي حف -1 لل(25)ل﴾َوقَ  ْر كفػالاتنػةلاحكرناػةلكاػرلن نػدلكجػكبلاحقػرارلكحػزـك

فلك فلاحخط بلفن  لاكج  نلح ف فلاح ثال –احثنتلك دـلاحخركجلا  لاالحوركرة،لف تنةلكاك
 ف،لكندخؿلفنػ لغنػرهفلثػ حاي ف،لهػذالحػكلحػـلفإ  لنإلاؿلجان لاح فل-صلفلاهللل لن لكفلـ

لاح فػػػػ فلثنػػػػكت فل نػػػػردلدحنػػػػؿلنخػػػػصلجانػػػػ لاح ػػػػ س،لفكنػػػػؼلكاحإلػػػػرنيةلط ف ػػػػةلثةدحػػػػةلحػػػػزـك
صػلفلاهللل لنػ لل–كاا ك  ؼل فلاحخركجلا   لحغنرلوركرة،لككارلاهلللتي حفل ف فلاح ثػال

ل(26).ثاتزاةلثنكت فلكاخ طثت فلثذحؾلتإلرن  نلح فل-كفلـ
صققمى ا –لققو رأر رسققول ا ":لكتقػػكؿلفنػػ ل-روػػالاهللل   ػػ – إلػػةل ػػدنثلاحفػػندةل   -2

ل(27)"ما أحدث النساء لمنعين المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل -وسمم
كاػ لكظػفلفػػقكطلفػرضلاحجايػةل ػ  فلاالدحػػنتنل لػفلاافػ ك فل ػػفل:ل"اػ ؿلاثػفل ثػدلاحثػػر
(28)"احخركجلفنا ل داه 

 

ل
 : القول الثاني

رلا اػػػ لهػػػكل ػػػثلحاتزاػػػةلاح فػػػ فلاحثنػػػكتلكافػػػتج بلذحػػػؾلح ػػػفلك ػػػدـلهػػػكلكفلا اػػػرلثػػػ حقرا
:لاحخػػػركجلحغنػػػرل  جػػػة،لكهػػػكلاػػػركلل ػػػفل اػػػرلك ثاػػػ ف،لك ػػػصل لنػػػ لاثػػػفل جػػػرلفػػػالفت ػػػ لفقػػػ ؿ

اذلالنترتبل لفلذحؾلتغنرلاح كـل:لكتافؾلثيو ـلثقكؿل   إلةلفالا  لاح ف فلاطلق نلكفن ل ظر"
حـلنرلكحـل:ل"فنق ؿل لن "لحكلركللحا  :ل"ظ ت لفق حت    ل لقت ل لفلإلرطلحـلنكجدلث  فنل لفلظفل



فلكػ فلكتا ػ لنإلػيرلثة  ػ لك  ػتلتػػرلل"لنا ػ  ف فػتارلاح كػـ،ل تػفلكفل   إلػةلحػـلتصػرحلثػ حا  لكاك
احا ػػ ،لككنوػػ لفقػػدل لػػـلاهلللفػػث    لكتيػػ حفلاػػ لفػػن دثفلفاػػ لكك ػػفلاحػػفل ثنػػ لثاػػ ي فلللكحػػكلكػػ فلل

لا ي فلافلاحاف جدلحك فلا ي فلافل ل(29)"غنره لك  فكاؽلككحفنفتلـز
ل:كافلا دحةلاحتالا تادل لن  لكص  بلهذالاحقكؿ

َْاِحَ   َ  ِم     َِّس  اِوُكْم َِّاْسَجْ   ِهُدوا َعلَ  ْيِه َّ َأْربَ َ   ً  مِّ  نُكْم َِّ  ِ ِ ﴿ :اكحػػ لتيػػ حف -1 َوالالَّتِ    يَ  ْستِيَ  ال
ُْ َّ الَموْ  َِ اللَُّ  َلُه َّ َسِبيالً َ ِهُدوا ََِّسْمِسُكوُْ َّ ِِّ  البُ ُيوِت َحجََّ يَ جَ َوَِّّا ل(30)﴾ُت َأْو َيْجَ 

كفػػالاتنػػةلداحػػةل لػػفلاث  ػػةلخػػركجلاح فػػ فلك ػػدـلاافػػ ك فلك ثفػػ فلحغنػػرل  حػػةلاتنػػ فل
كلفالهذالدحنؿل لفلت رنـلاافػ ك فلكاػ ي فلاػفل:ل"اح   إلة،لنقكؿلص  بلت فنرلاح  ر

احػػػػػت كـلاػػػػػفلاحخػػػػػركجل  ػػػػػدلاح  جػػػػػةلاحنػػػػػ لحغنػػػػػرلهػػػػػذولاح  حػػػػػةلحاجػػػػػردلاحغنػػػػػرةلككلا ػػػػػضل
 .(31)"احرج ؿ

َْْ َ  َِّ  ُروَجُه َّ َوالَ يُ ْب ِديَ  زِينَ جَ ُه َّ ﴿:لاكح لتيػ حف -2 َْ َوقُِ لِّْلُمْاِمَناِت يَ ْغُ ْ َ  ِمْ  َأْبَصاِرِْ َّ َوَي
َها كاحاي ػفلاػدلنت قػؽلثإلػكؿلآكػدل  ػدل ػدـلاحخػركج،لكاتزاػةلاحثنػت،لل(32)﴾ِنالَّ َما َظَهَر ِمن ْ

ل.حرجؿ فلاحاركةلا ؿلافتت فلا
إن " :اػػػ ؿل-صػػػلفلاهللل لنػػػ لكفػػػلـ– ػػػفلاح ثػػػالل-روػػػالاهللل  ػػػ –اػػػ لركاولاثػػػفلافػػػيكدل -3

المرأة إذا خرجت من بيتيا استشرفيا الشيطان و اقرب ما تكون مقن رحمقة ربيقا وىقي 
لث ػػ ل:لكافتإلػػرف  لاحإلػػنط ف(ل33)."فققي قعققر بيتيققا ـو كملرفػػ لثصػػرولاحن ػػ لكتفػػلطل لن ػػ لكلهػػ

كفػػالاح ػػدنثلداحػػةلل(34)احتفػػلطلكلهػػكلخركج ػػ لاػػفلثنت ػػ ل   ػػ لتي طػػتلفػػثث نلاػػفلكفػػث ب
لثنت  ل لفلا لفن لافلاث  ةلاحخركج  .ل لفلافت ث بلحزـك

س ":لاػػ ؿل-صػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـ–كفلرفػػكؿلاهلللل-روػػالاهللل   اػػ –اػػ لركاولاثػػفل اػػرل -4
كهػػػكلصػػػرنبلاحداحػػػةلفػػػالجػػػكازلخػػػركجلاح فػػػ فلاػػػفلل(35).."تمنعقققوا إمقققاء ا مسقققاجد ا

ت فلثإلػػرطل ػػدـلاحتطنػػبلكاحتػػزنفلكاخ حطػػةلاحرجػػ ؿ،لكاح  ػػال ػػفلاػػ ي فلاػػفلاحخػػركجلثنػػكل
(36).ا اكؿل لفلكراهةلاحت زن لاذالك  تلذاتلزكج،لا ح لاح ككملفالإلر  

 

–كذفل زكاجلاح ثػػالل-روػػالاهللل  ػػ – ػػالاح فػػ ف،لكفل اػػرل:لكذكػػرلاحثخػػ رملفػػالثػػ ب -5
ثا فلثفل  ػ فلك ثػدلاحػر افلفالآخرل جةل ج  لفثيثلاي فل ل-صلفلاهللل لن لكفلـ

ثفل كؼ،لككةفل ارلك فلاتكا  نلفالذحؾلثـلظ رلح لاحجكازلفةذفلح فلث حخركج،لكتثيػ ل
فالذحؾلافلك فلفال صرولافلكص  ث لافلغنرل كنر،لكاػفلطرنػؽلكـلدرةل ػفل   إلػةل

كنػرللاحث  ػثلكفل.ل(37)منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر العام فأذن لنقا:لا حػت
 ف فلاح ثالحل الكاحيارةلافلغنرل كنرلكهفلاحاةاكراتلثخط بلاحقرارلاثتدافنلدحنؿللخركج

 .احجكازلفك فلحغنرهفلافلث بلككحف



كحنسلاي ػفلا اػرلثػ حقرارلفػالاتنػةلاتزاػةلاحثنػكتلفػتلنثر   ػ ل:ل"نقكؿلص  بلاحظتؿ
احاقػػرللاطتاػػ لكاك اػػ لهػػالاناػػ فةلحطن ػػةلاحػػفلكفلنكػػكفلاحثنػػتلهػػكلا صػػؿلفػػال نػػ ت فلكهػػك
لل(38).كا ل داولافتث  فلط رئلالنثقلفلفن لكالنفتقررف،لا ا لهالاح  جةلتقوفلكثقدره 

ل
 : الراجح

هػػكلاػػػ لذهػػبلاحنػػػ لكصػػػ  بلاحقػػكؿلاحثػػػ  ا،لكذحػػػؾلحقػػكةلكدحػػػت ـلفػػػالاق ثلػػةلكدحػػػةلاح رنػػػؽلا كؿ،ل
-حلاهلللكحاكافقتػػػ لحكااػػػ ل ػػػ ؿلاح فػػػ فلاػػػفلاحخػػػركجلكاحثػػػركزلحل نػػػ ةلاحيلانػػػةلكاحيالنػػػة،لفقػػػدلاػػػد

فػػإفلل(39)﴾ُح  وٌر مَّْقُص  ورَاٌت ِِّ    الِ يَ  ا ِ ﴿:ل فػػ فلكهػػؿلاحج ػػةلث حاتزاػػةلفقػػ ؿل-فػػث    لكتيػػ حف
ل:كثتلاالاحخركجلفي د ذلالثدلافلارا  ةلاحإلركطلكاحوكاثطلاحإلر نةلكا   

كفلنكػكفلخركج ػ لح  جػة،لككفلتػػةافلفنػ لاح ت ػةل  ػدلاق ثلػػةلاحرجػ ؿ،لككفلتػكارملزن ت ػػ لل-
ك لفلهذالخركجلاح ف فلاثػ حلحكػفلاذالخن ػتلاح ت ػةلث ػفلككل:ل"ؿلاثفلاحجكزم   ـ،لنقكل

ا  فلف اات  علافلاحخركجلكفوؿلافل ف فلاحصدرلا كؿلكفل لفلغنرلا ل إلةل ف فل
ل(40)."هذالاحزا فل لن لككذحؾلاحرج ؿ

ج ػ لككفلتفتةذفلزكج  ،لات  ؽلاح ق  فل لفلا تثػ رلخػركجلاحاػركةلاػفلثنت ػ لثػتلاذفلزكلل-لل
  إلزانلن را ػ ل ػؽلاح  قػة،ل فلاح  قػةلا اػ لكجثػتلح ػ لث ثفػ  ل  فػ  ل لػفلا  يػةلاحػزكجل

ل(41).كاحقن ـل لفلإلؤكفلثنت 
كفلتقػػكـلث ػػؽلاحر  نػػةلحثنت ػػ لكككادهػػ ،لكهػػذولا اػػةل ظناػػةلكافػػؤكحنةلجفػػناةل:لكا  ػػ ل-

رجػػكة،لت تػػ جلاحػػفلاتزاػػةلاذالكرادتلت صػػنل  ل لػػفلاحكجػػ لا كاػػؿ،لكتيطػػالثا رهػػ لاحا
فر  نةلا كادلكاحي  نةلث ـلكارااثةلفلكك ـلكترثنت ـلككذالتدثنرلإلؤكفلاحثنتلافلاحطثبل
كاحك سلكاحت ظنؼلكل  لكاكرلافؤكحةل    ل  دلاهلل،لفتلنجبلكفلت رطلككلتقصرلفن  ،ل

كمكقم راع  وكمكقم مسقؤول ":لثقكحػ ل-صػلفلاهللل لنػ لكفػلـ-كادل ث لاحفلذحؾلرفػكؿلاهللل
ل(42)"والمرأة راعية عمى بيت زوجيا وولده وىي مسؤولة عن رعيتيا... عن رعيتو

 المطمب الثالث
 خروج المرأة لمعمل                                

ل
اػػ لاحتةكنػػدل لػػفلاػػ لذكر ػػ ولاػػفلكفوػػلنةلاتزاػػةلاحاػػركةلثنت ػػ لكاحقنػػ ـل لػػفلإلػػؤك  لكر  نتػػ ،لاالكفل

دلث ح   ل لن  لك لفلكفرت  لكاجتاي  ،لكهذالاحياؿلاحاركةلادلت ت جلحلياؿلثكظن ةلكخرل،لاا لنيكل
ل.ادلنككفلداخؿلاحثنتلكادلنككفلخ رج 

ل



 :العمل داخل البيت: أوس
ات ػػؽلاح ق ػػ فل لػػفلجػػكازلكفلتياػػؿلاحاػػركةلداخػػؿلثنت ػػ لثياػػؿلآخػػرلكا  ػػةلكخػػرل،لإلػػرطلكالنتػػةذللل

النإلػػغل  ل ػػفلاحقنػػ ـلاحػػزكجلاػػفلذحػػؾ،لككلالنكػػكفل لػػفل فػػ بلا  ت ػػ لككظن ت ػػ لا ف فػػنة،لككفل
،لحاػػ لُنرجػػفلفنػػ لاػػفل  ػػ لنيػػكدل لن ػػ لك لػػفلكفػػرت  لكاجتاي ػػ ل(43)ثاػػ لفػػرضل لن ػػ لاػػفلاحيثػػ دات

كإلغؿلكات  لثا لن نػد،لكتج ػبلاحكاػكعلفػالآفػ تلاحلفػ فلاػفلاحغنثػةلكاح اناػةلكاحإلػتـلكاحفػث ب،لكاػدل
ضلا طياػػػػةل رفػػػػتلاحثنػػػػكتلكا تػػػػ دتل لػػػػفلاحياػػػػؿلثتلػػػػؾلاحا ػػػػفلكػػػػ حغزؿلكاحخن طػػػػةلكصػػػػ  لثيػػػػ

ل..كاح لكل
ل

 وىل يشترط إذن الزوج لذلك؟
 لفلختؼ،لفلـلنإلترط لاح   نةلكاحإل فينةلفالاكؿلح ـ،لفنا ل صلاح   نةلفالاكؿلآخرلككافق ػـل

 لفلكفلحلزكجلا ي  لافلاحغزؿلكافلكؿل اػؿ،لاذالكػ فلهػذالاحياػؿلنوػي   لككلل(44)احا حكنةل لن 
احذملالوررلفن لفتلكجػ لحا ي ػ ل  ػ لخصكصػ نلفػاللن قصلافلجا ح  لحتيلق لث ق ،لكا لاحياؿ

ل.  ؿلغنثت ل فلثنت 
ل

 :العمل خارج البيت: ثانياً 
كاػػ لات ػػؽلاح ق ػػ فل لػػفلاث  ػػةلكصػػؿل اػػؿلاحاػػركةلخػػ رجلثنت ػػ لث حإلػػركطلاحتػػالذكر  هػػ لآ  ػػ لل

ل:كافت دكالاحفلجالةلافلا دحةلا   ل(45)ك لفلركف  لاذفلاحزكج
فالاحج  دلكخداةلاحجنشلكتزكندهـلث حطي ـلكاحإلػرابلكا ػ كحت ـلك  دنثلخركجلاح ف فلحلياؿل -1

–كنا نغزو مع رسقول ا " :احف  ـلكتارنضلاحجر ف،لفيفلاحرثن لث تلايكذلثفل  رافلا ؿ
ل(46)"فنسقي القوم ونخدميم ونرد القتمى والجرحى إلى المدينة -صمى ا عميو وسمم

صققمى ا –د انيققزم النققاس عققن النبققي لمققا كققان يققوم أحقق:لاػػ ؿل-روػػالاهللل  ػػ –ك ػفلك ػػسل -2
تنققزان ... ولقد رأيقت عائشقة بنقت أبقي بكقر وأم سقميم وانيمقا لمشقمرتان: قال -عميو وسمم

تػػ قتفلاحقػػربل لػػفلاتك  اػػ لثػػـلت رغ  ػػ لفػػالكفػػكاولاحقػػكـلثػػـلترجيػػ فل:لكفػػالركانػػةل(47)لالقققرب
ل(ل48).فتاأه لثـلنجن  فلفت رغ   لفالكفكاولاحقكـ

تزوجنققي الزبيققر :لا حػػتل-روػػالاهللل   ػػ –تركنػػ لكفػػا فلث ػػتلكثػػالثكػػرللكفػػال ػػدنثلطكنػػؿ -3
وييقر فرسقوف فكنقت أعمقف ( 94)ومالو من األرض من مال وس ممموك وس شقيء ييقر ناضقح

وكنققت انقققل النققور مققن ارض الزبيققر التققي اقطعققو ... ( 05)فرسققو واسقققي المققاء واخققرز يربققو
فةفػا فل...ل(.51)عمقى ثالثقة فراسق  عمقى رأسقي وىقي منقي -صمى ا عميو وسمم–الرسول 

 .كهذالخ رجلاحثنت...!!لك  تلتفقالاح رسلكتفكف لكت قؿلاح كللكاحا فل ثرلاحاف ف ت



كادلكصؿلاحن  لكفلاح فػ فلفػال صػرلاح ثػكةل الػفلاػ ثتتلكااروػ تلكغنػرلذحػؾلاػفلاحا ػفل -4
جػػكازلاحػػفلل(52)احخ صػػةلث ػػف،لككػػذالذهػػبلاح   نػػةلكثيػػضلفق ػػ فلاحاػػذاهبلا خػػرللكػػ حطثرم

 اػػؿلاحاػػركةلا وػػنةلفػػالا اػػكاؿ،لككااػػ لاح ػػ ؿلفػػالزا   ػػ لالنفػػتغ ال ػػفلاحاػػركةلحاػػؿفلاح ػػراغل
كحكػػفلهػؿلتفػػت ؽلاحاػركةلاحي الػػةل  قػةل لػػفلزكج ػػ  ل..فػالثيػػضلاحكظػ  ؼلكػػ حتيلنـلكاحتطثنػب

 .هذالا لف ثن  لفالاحاث ثلاحت حا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 ةاإلنفاق عمى المرأة العامم

 
 المطمب األول

 األصل أن اإلنفاق عمى الزوج
ل



احق  ػػدةلاحي اػػةلفػػال ظػػ ـلاح  قػػ ت،لكفل  قػػةلاحزكجػػةلكاجثػػةل لػػفلزكج ػػ ،لاالح  إلػػزلككلاات يػػةل ػػفل
ل(53).احط  ة،لكادلات ؽلاح ق  فل لفلهذالاحاثدكلاحي ـ،لحثثكت لث حقرآفلكاحف ةلكاحجا علكاحايقكؿ

 :فمن القرآن الكريم
ح  ل لن لاػدلك ن ت ػ ،ل:لكمل(54)﴾َعَلَ الَمْوُلوِد َلُ  ِرْزقُ ُه َّ وَِكْسَوتُ ُه َّ بِاْلَمْ ُروفِ وَ ﴿:لاكح لتي حف -

كفل...لكاحصػػكابلاحاقطػػكعلثػػ لاػػ ل لنػػ لا اػػةل لاػػ نلك اػػتن،لاػػدنا نلك ػػدنث نل:ل"اػػ ؿلاثػػفلتنانػػة
ؾلثإلػرعلككلتةخذلاحزكجةلادرلك  نت  لث حايركؼ،لكحـلنقدرلح  ل ك  نلكالاػدران،لكحػكلتقػدرلذحػ

ل(55)".غنرولحثونفلح  لاحقدرلكاح كع،لكا لثنوفلفرا ضلاحزك ةلكاحدن ت

َأْس ِكُنوُْ َّ ِم ْ  َحْي ُث َس َكنُجم مِّ   ُوْج دُِكْم َوالَ ُتَ  ارُّوُْ َّ لُِجَ  ي ُِّقوا َعلَ ْيِه َّ َوِنِ  ﴿:لكاكح لتي حف -
ُِْقوا َعلَ ْيِه َّ َحجَّ َ َيَ  ْ َ   ٍِ َِّسَ  فلػ فلكاػرلاهلللفػث    لث ح  ػ ؽلل(56)﴾َحْمَلُه  َّ ُك َّ ُأْوالِت َحْم

ل(57). لفلاحاركةلاحايتدة،لفافلث بلككحفلكجكث  لحافلهالفال قدةلاح ك ح
ِْ ْق ِممَّ ا آتَ اَُّ اللَّ ُ  الَ يَُكلِّ ُ  ﴿:لكاكح لتي حف - ِْْق ُثو َسَ ٍ  مِّ  َسَ ِجِ  َوَم  قُ ِدَر َعَلْي ِ  ِرْزقُ ُ  َِّ ْليُن لِيُن

ْْس  اً  ُِ اللَّ  ُ  بَ ْ   َد ُعْس  ٍر ُيْس  راً  اللَّ  ُ   َ  َْ  ا َس  َيْجَ  كاتنػػةلاحكرناػػةلتػػدؿل لػػفلتيلػػؽل(ل58)﴾ِنالَّ َم  ا آتَا
 .  قةلاحزكجةلفالذاةلزكج  لفال  حةلنف رولكاك ف رو

 

 :ومن السنة النبوية الشريفة

خقذ  مقا يكفيقك ":لزكجلكثػالفػن  فل-ح  ػدلث ػتل تثػةل-صلفلاهللل لن لكفػلـ–اكؿلاحرفكؿل -
ل.كفن لداحةل لفلكجكبلاح  قةلحلزكجةلكاحكحد،لكك   لاقدرةلث حك  نة(ل59)"معروفوولدك بال

مقا حقق  -صقمى ا عميقو وسقمم–أن رجقاًل سقأل النبقي ":لك فل كنـلثفلاي كنػةل ػفلكثنػ  -
أن يطعميا إذا طعمف وأن يكسوىا إذا اكتسىف وس يضرب الوجو : المرأة عمى الزوج؟ قال

ل(60)."البيتوس يقّبحف وس ييجر إس في 
فقػػدلات ػػؽلكهػػؿلاحيلػػـل لػػفلكجػػكبل  قػػ تلاحزكجػػ تل لػػفلكزكاج ػػفلاذالكػػ  كالل:وأمققا اإلجمققاع -

(61).ث حغنف،لاالاح  إلزلا  ف،لكحـلنيرؼلفالهذالاخ حؼ
 

فػإفلاحزكجػةلا ثكفػةل لػفلا  يػةلزكج ػ ،لكهػذالالنتػرؾلح ػ لاجػ انلحلفػيالفػالل:والمعقول  -
قت  لافلفكفلككفكةلكطي ـ،لكحػكالذحػؾلح لكػت،لفثنؿلكفبلاكت  ،لفكجبلح  لاؤتت  لك  

كح ػػذالجيػػؿلحلق وػػالرزاػػ لفػػالثنػػتلاػػ ؿلاحافػػلانف،ل  ػػ لا ثػػكسلحج ػػت ـ،لككػػذالاحيثػػدل
(62).احاكاكؼل لفلخداةلفندو،لكاحاكظؼلاحا ثكسل لفلاحقن ـلثا  ـلكظن ت 

 

حفػػػػػػ ةل(ل61)اػػػػػػفلاػػػػػػ  كفلا  ػػػػػػكاؿلاحإلخصػػػػػػنةلا رد ػػػػػػالراػػػػػػـل(ل167)كاػػػػػػ ل صػػػػػػتلاحاػػػػػػ دةل -
 ".  قةلكؿلا ف فلفالا ح لاالاحزكجةلف  قت  ل لفلزكج  :ل"لفلكف 1976



 المطمب الثاني

لخروج الزوجة لمعمل واستحقاقيا لمنفقة
 

 وأما إذا خرجت الزوجة لمعمل فيل تبقى مستحقة لمنفقة؟
،لكجثػتلح ػ لاح  قػةلث ت ػ ؽ،ل فلاا تثػ سلاحك اػؿلإذا أذن الزوج ليقا بالعمقل خقارج المنقزل 

فػػػػإذالاثػػػػؿلاحػػػػزكجلصػػػػرا ةلككلوػػػػا  نل(ل63)كج،لفكػػػػ فلحػػػػ لاحت ػػػػ زؿل  ػػػػ لككل ػػػػفلثيوػػػػ اػػػػفل ػػػػؽلاحػػػػزل
ثخركج  ،لك فل قػصلاا تثػ سلثػإذفلا ػ لكروػ ،لكحػكل الػتلاحزكجػةلحػنتنلككل  ػ رانلخػ رجلاحا ػزؿل

كفلحػ ل:ل ػفلاحث ػر:ل"كجثتلح  لاح  قةلفالهذولاح  حةلحقثكحػ لث ا تثػ سلاح ػ اص،لاػ ؿلاثػفل  ثػدنف
ككؿل اؿلكحكلا ثلػةلكاغفػلة،لكك ػتلخثنػرلثة ػ لاذالكػ فلحػ لا ي ػ لاػفلذحػؾ،لفػإفللا ي  لافلاحغزؿ

فلحػػـلنا ي ػػ لحػػـلتكػػفل  إلػػزةلكاهلللتيػػ حفل  صػػت لكخرجػػتلثػػتلاذ ػػ لك  ػػتل  إلػػزةلاػػ لدااػػتلخ رجػػةلكاك
ل(64)".ك لـ

،لفػػتل  قػػةلح ػػ لح إلػػكزه ،لحتيػػدن  ل لػػفل قػػ لفػػالوخرجققتلوأمققا إذا لققم يققأذن ليققا بققالخروج 
ل. اؿاا تث سلاحك

كذهػػبلثيػػػضلاح ق ػػػ فلاحػػػفلجػػػكازلخركج ػػػ لاػػفلاحا ػػػزؿلحلياػػػؿلثػػػدكفلاذ ػػػ ،لاذالكػػػ فل ال ػػػ لل
فرضلك  نة،لك حق ثلةلككلاحطثنثةلككلغف حةلحلاكتف،لكاحخركجلح ركضلاحك  ن تلخركجلث ؽلإلر ال
فتلنا  لاي لاح  قة،لكهذالاحقكؿلاخ حؼلحجا هنرلكهؿلاحيلـ،لاذلا صؿلك   لا تثفةل لػفلا  يػةل

كفػػال:ل"كجلكاصػػ ح  لكهػػذالفػػرضل ػػنفلفػػال ق ػػ ،لكهػػكلاقػػدـل لػػفلفػػرضلاحك  نػػة،لكفػػالاحث ػػراحػػزل
فلك  ػػتلا ثلػػةلكفلغفػػ حةلككلكػػ فلح ػػ ل لػػفلآخػػرل ػػؽ،ل...لاحختصػػةلايزنػػ نلاحػػفلاجاػػكعلاح ػػكازؿ كاك

انػػػدلخػػػركجلاحق ثلػػةلكاحغ فػػػلةلثػػػإذفل:لكفػػػالاحخ  نػػة...لتخػػرجلثػػػ حذفلكغنػػرلاحذف،لكاح ػػػال لػػػفلهػػذا
حغ فلةلثافلتغفؿلاحاكتف،لكن ثغالحلزكجلكفلنا  لاحق ثلةلكاحغ فلةلافلاحخركج،ل فلاحزكج،لكففرلا

فالاحخركجلاورارانلث ،لكهالا ثكفةلح ق ،لك ق لاقدـل لػفلفػرضلاحك  نػةلثخػتؼل ػالاح ػرض،ل
ل(65)" فل ق لالنقدـل لفلفرضلاحينفلفال ق  

اكل كفػ لفػتل  قػةلحػ قصلاحتفػلنـ،للكحكلفلاتل  ف  لث حلنؿلدكفلاح  ػ ر:ل"كفال  إلنةلردلاحا ت ر
كث ل ػرؼلجػكابلكاايػةلفػالزا   ػ لا ػ لحػكلتػزكجلاػفلاحا ترفػ تلاحتػالتكػكفلفػال:لا ؿلفالاحاجتثف

ككج  لك  ػ لكايػذكرةل...لكفن ل ظر:لاح   رلفالاص ح   لكث حلنؿل  دولفتل  قةلح  ،لا ؿلفالاح  ر
ل(66)..."اإلتغ ح  لثاص ح   

احػفلكفلاح  قػػةلتفػقطلثخػػركجل(ل68)حإلخصػػنةلا رد ػالفػالاحاػػ دةلكاػدلذهػبلاػػ  كفلا  ػكاؿلال
احزكجػػةلحلياػػؿلخػػ رجلاحثنػػتلثغنػػرلاذفلاحػػزكجلكفناػػ ل ػػدالذحػػؾلك حفػػ رلحل ػػالككلاحتجػػ رةلنؤخػػذلفنػػ ل

ل(67)-ر ا لاهلل–ث حراجبلافلاذهبلكثال  ن ةلاح يا فل



فلحػ لا ي ػ لاذالكػ فلاذالفػلاتل  فػ  لكا تثفػت،لكحكػ:لكحنسلح لكفلنا ي  لافلاحياؿلداخؿلاحثنػت
هػػذالاحياػػؿلنوػػي   لككلنػػ قصلاػػفلجا ح ػػ ،لفػػإذالرفوػػتلالنفػػقطل ق ػػ لفػػالاح  قػػةلثػػؿلحػػ لتةدنث ػػ ل

ل.حيصن    لكارو
كحػده ل–كحلزكجلكفلنا  لااركت ل ا لنكجػبلخلػتنلفػال قػ ،لك   ػ لفػالاحروػ عل:ل"ا ؿلاثفل  ثدنف

ل(68)ل..."زكج،لفكػ فلحػػ لكفلنا ي ػػ كاحفػ رلتتيػػب،لكذحػػؾلنػ قصلجا ح ػػ لكجا ح ػ ل ػػؽلحلػػل-اػفلغنػػرو
 .أما العمل الذ  س ضرر فيو فال وجو لمنعيا عنو خصوصًا في حال ييبتو

ولو تزوجيا وىقي عاممقةف واسقتمرت فقي العمقلف أو أذن ليقا ثقم امتنقع وطمقب منيقا عقدم  
ل:الخروج لمعمل

فلاات يػل تلفػقطل ق ػ لحلزكجلافلنا  لزكجت لافلاحخركجلحلياؿلثيدلكفلكذفلح  لفالذحػؾ،لكاك
فػػالاح  قػػة،لف ا تثػػ سلاحك اػػؿل ػػؽلاحػػزكج،لكاثكحػػ لث ا تثػػ سلاح ػػ اصلح تػػرةلاػػفلاحػػزاف،لالني ػػال
افػػق طل قػػ لك ػػدـلاط حثتػػ لث ا تثػػ سلاحك اػػؿ،ل  ػػ لا صػػؿ،لكاحياػػؿلافػػتث  ف،لفػػإذالكحغػػفلاحذف،ل

تػػػ ،لك ػػػدـلرجػػػ لا اػػػرلاحػػػفلا صػػػؿ،لكالُنلغػػػالاافػػػتث  فلا صػػػؿ،لككاجث ػػػ لفػػػالهػػػذولاح  حػػػةلط  
ل.اخ ح ةلكارو،لخ صةلاذالك فلاحا  لحل  جةلاحفلر  نةلاحثنتلكا كاد

ككا لحكلتزكج  لكهالتياؿ،لكروالثيال  لكحـلنإلترطل لن  لترؾلاحياؿ،لفلنسلح لكفلنا ي ػ لاػفل
احخػػػػركجلاحػػػػفل ال ػػػػ ،لكاػػػػدلافػػػػتقرلاحياػػػػؿلفػػػػالاحا ػػػػ كـلاحإلػػػػر نةلفػػػػالاحاالكػػػػةلا رد نػػػػةلاح  إلػػػػانةل

يرثنػةل لػفلك ػ لحػنسلحلػزكجلا ػ لزكجتػ لاػفلاحياػؿلاذالتزكج ػ لكهػالتياػؿ،لكالكجا كرنةلاصرلاح
نيتثػػػرلخركج ػػػ ل إلػػػكزانلكن ػػػرضلح ػػػ ل ػػػؽلاح  قػػػة،لفيلاػػػ لنيتثػػػرلاثػػػكانلثفػػػقكطل قػػػ لفػػػالاا تثػػػ سل

ل(69).احك اؿ
ل



 المطمب الثالث
 اشتراط المرأة العاممة البقاء في العمل

ل
 في العملف فما حكم ىذا اسشتراط؟وقد تكون عاممة وتشترط عمى زوجيا البقاء 
ل:اختلؼلاحيلا فلفالص ةلهذالاحإلرطل لفلكاكاؿ

فػ  ؽلثػفلراهكنػةلل:القول األول لاحكف فلث لاذالاثل لاحزكج،لذهبلاحنػ لك اػدلكاك احإلرطلص نب،لكنلـز
ك فلك ادلاثفل  ثػؿل:ل"،لا ؿلاحخط ثالفالاحاي حـ-روالاهللل   –كا كزا الك ارلثفلاحخط بل

فػ  ؽلثػػفل راهكنػةلنرنػػ فلكفلاػفلتػػزكجلااػػركةل لػفلكفلالنخرج ػػ لاػفلدارهػػ لككلالنخػرجلث ػػ لاحػػفلكاك
روػال-احثلدلككلا لكإلث لذحؾلكفل لن لاحكف فلثذحؾ،لكهكلاكؿلا كزا الكادلركملاي  ول ػفل اػرل

ل(70).-اهللل   
كاحاػػ ـلك اػػدلنجػػكزلفػػالاح كػػ حل  اػػةلاحإلػػركطلاحتػػالحلاإلػػركطلفن ػػ لغػػرضلصػػ نب،لحل صػػكصل

ة،لفلكؿلافلاحزكجنفلكفلنإلترطل لفلاتخرلص ةلاقصكدة،لكنالػؾلاح فػبلث كاتػ ،لكحػنسلاحص ن 
ل(71).فالاح ق  فلا رثيةلككثرلتص ن  نلحلإلركطلا  

ل:لكافتدحكالثا لنلا
لاحكفػ فلثاػ لتػـل(72)﴾يَا َأي َُّها الَِّذيَ  آَمُنوا َأْوُِّ وا بِ اْلُ ُقودِ ﴿:لاكح لتي حف -1 ،لكهػذال ػصلفػالحػزـك

ل.كا   ل قدلاح ك ح...لفالاحيقكدلثكج ل  ـلاات  ؽل لن 
إن أحققق الشققروط أن ":لفناػػ لنركنػػ ل  ػػ ل قثػػةلثػػفل ػػ ارل-صػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـ–اكحػػ ل -2

لاحإلركطلاحكف فلث  لا لتـلاحتراوال لنػ لفػالل(73)."توفوا بيا ما استحممتم بو الفروج فةحـز
اػػػػػرولك ػػػػػكطلكث ثػػػػػ ل قػػػػػدلاح كػػػػػ ح،لا تث رهػػػػػ لفػػػػػال قػػػػػدلاحثنػػػػػ ،لف ػػػػػالاح كػػػػػ حلككحػػػػػف،ل فلك

ل(74).كونؽ
المسممون عمى شقروطيم إس شقرطًا أحقل حرامقًا أو حقرم ":ل-صلفلاهللل لن لكفلـ–اكح ل -3

لاهلل،لثػؿلافلكػؿلاػ لنثػ حلفيلػ لل(75)"حالسً  كاإلػتراطلاحذفلث حياػؿلحػنسلفنػ لت لنػؿلحاػ ل ػـر
 .ثتلإلرطلج زلاإلتراط 

 لفلكف سلاحقثكؿلث ،لك دـللاحإلرطلفن لا  يةلاقصكدةلحافلنإلترط ،لكرو ولث حيقدلك ف -4
احكفػػػ فلثػػػ لنػػػكرثلخلػػػتنلفػػػالاحروػػػ لاحا ػػػ فالحلاػػػكدةلكاحفػػػكن ة،لفػػػ حاركةلاذالاإلػػػترطتلاحذفل
ث حياؿلفالاح ك حلفإ   لحـلترضلثإث  ةلفرج  لاالثذحؾلاحإلرط،لكإل فلاح ػركجلك ظػـلاػفل

لكخذلاحا ؿلاالث حتراوالف ح ركجلككحف (76).إلةفلاحا ؿ،لفإذالك فلاهلللادل ـر
 

 

ل
لل:القول الثاني



كهكل لفلت صنؿل  دلجا كرلاح ق  ف،لف ح   نةلذهثكالاحفلكفلاحيقػدلصػ نبلكاحإلػرطلف فػد،لل
ذحػػؾلكفلكصػػكؿلاحاػػذهبلتقتوػػالكفلنصػػ بلاحإلػػرطلفػػالاحايقػػكدل لنػػ ،لاذالكػػ فلاحيقػػدلااػػ لناكػػفل
كلففػػػخ ،لكح ػػػذالحػػػـلنصػػػ بلفػػػالاح كػػػ حلإلػػػرطلكصػػػتن،ل فلاح كػػػ حلالنقثػػػؿلاح فػػػبل  ػػػدهـلحينػػػبلك

ل.ا ف رلككل  كه ،لكالنثطؿلاحيقدلث حإلركطلاح  فدةلاطلق نل
كاحا حكنػةل لػفلصػ ةلاحإلػرطلاػ لاحكراهػة،لكنفػت بلاحكفػ فلثػ ،لك  ػدهـلا صػؿلفػالاحيقػكدلل

ثط حػ ،ل صػ نلككل لا   لكنثطؿلاالاػ لدؿلاحإلػرعل لػفلت رناػ لكاك كاحإلركطلاحجكازلكاحص ة،لكالن ـر
اػفلكصػكؿلك اػدلاػ لكفلاح كػ حل  ػدهـلالنقثػؿلاح فػبلحكػفلان ف ن،لككصكؿلاذهث ـلفالهذالارنثػةل

ل.ك ادلككثرلتص ن  نلحلإلركط
ككا لاحإل فينةلفػذهثكالاحػفلصػ ةلاح كػ حلكثطػتفلاحإلػرطلحا  ف تػ لاقتوػفلاحيقػدل  ػدهـ،كهـلل

نجػػػكزكفلاحإلػػػركطلاحتػػػالالت ػػػ فالاقتوػػػفلاح كػػػ ح،لثػػػؿلاػػػفلاقتوػػػن ت لكاق صػػػدولك إلػػػتراطل فػػػفل
ل(77).نقصرلفال ق  لكنجبلاحكف فلث لاحيإلرةلكاح   ؽلككفلا

ل:لكافتدحكالثا لنلا
كل شرط لقيس فقي كتقاب ا فيقو باطقل ولقو كقان مائقة ":ل-صلفلاهللل لن لكفػلـ–اكح ل -1

ل.كهذولإلركطلحنفتلفالكت بلاهلل،لك قدلاح ك حلالنقتون  لفتككفلث طلةل(78)"شرط
ًا أحقل حرامقًا أو حقرم المسممون عمى شقروطيم إس شقرط":ل-صلفلاهللل لن لكفػلـ–اكح ل -2

فلػػػكلال ػػػ لثكجػػػكبلاحكفػػػ فلث حإلػػػرطلاػػػفلغنػػػرلدحنػػػؿلنثثتػػػ ،لحكػػػ فلاحإلػػػرطلا راػػػ نلل(79)."حقققالسً 
ل.حل تؿ،لحا ي لافل ؽلث ثتلحلزكج

احقكؿلثجكازلااإلتراطلفػال قػدلاح كػ ح،لفنػ لاخوػ علحل نػ ةلاحزكجنػةل هػكافلاح ػ س،لكهػذال -3
 لفل صلاحإل رعل ا نةلكصن  ةلحل ك حلنكرثلاحيقدلااوطراب،لفك  تلآث رلاحيقدلاث نةل

 .افلكؿلذحؾ

 

 :الراجح
نرللاحث  ثلكفلا لذهبلاحن لكص  بلاحقكؿلا كؿلهكلا كحفلحقخذلث لحقػكةل جػت ـ،لكحاػ لل

فنػػ لاػػفلا  يػػةلاقصػػكدةلت قػػؽلحلاإلػػترطلاحروػػ لاحتػػ ـ،لااػػ لنػػ يكسلانج ثػػ نل لػػفل تاػػةلاحػػزكجنف،ل
ك  اػةلاػ لنصػ   لا اػدلاػفلاحيقػكد،لكاحإلػركطلفن ػ ،لنثثتػ ل:ل"نقكؿلاثفلتنانةلفالاحقكا دلاح كرا نػة

صػلفل–ثدحنؿلخ صلافلكثرلككلانػ س،لككػ فلاػدلثلغػ لفػالاحيقػكدلكاحإلػركطلاػفلاتثػ رل ػفلاح ثػال
كاحصػػ  ثةلاػػ لالتجػػدول  ػػدلغنػػرولاػػفلا  اػػة،لفقػػ ؿلثػػذحؾلكثاػػ لفػػالاي ػػ ولان فػػ نلل-اهللل لنػػ لكفػػلـ

اػػػفل ػػػصلفقػػػدلنوػػػي  لككلنوػػػيؼلداحتػػػ ،لككػػػذحؾلل لنػػػ ،لكاػػػ لا تاػػػدولغنػػػرولفػػػالاثطػػػ ؿلاحإلػػػركط
ك ػ لل-روالاهللل   –كادلركمل فلفند  ل ارلثفلاحخط بلل(80)"..نويؼلا لا تادكولافلان س



كث ػذالاحػركملكخػذلاػ  كفلا  ػكاؿلاحإلخصػنةلا رد ػا،لفقػدلل(81)".اق ط لاح قػكؽل  ػدلاحإلػركط:ل"ا ؿ
ل:ا  ل لفلا لنلا(ل19) صتلاحا دةل

لث لا لهكلاذالاإلترطلفالاحيق دلإلرطل  ف ل  دلاحطرفنف،لكحـلنكفلا  فن نلحاق صدلاحزكاج،لكحـلنلتـز
ل:ا ظكرلإلر  ن،لكفجؿلفالكثنقةلاحيقدلكجثتلارا  ت لكفق نلحا لنلا

لكال -1 اذالاإلترطتلاحزكجةل لػفلزكج ػ لإلػرط نلتت قػؽلح ػ لثػ لاصػل ةلغنػرلا ظػكرةلإلػر  ،ن
لػػده ،لككلكفلالنتػػزكجل لن ػػ ،لككلناػػسل ػػؽلاحغنػػرلكػػةفلتإلػػترطل لنػػ لكفلالنخرج ػػ لاػػفلث

كفلنجيؿلكاره لثنده لتطلؽل  فػ  لاذالإلػ فت،لككلكفلنفػك   لفػالثلػدلايػنف،لكػ فلاحإلػرطل
صػػ ن  نلكالزاػػ ن،لفػػإفلحػػـلنػػؼلثػػ لاحػػزكجلففػػبلاحيقػػدلثطلػػبلاحزكجػػة،لكح ػػ لاط حثتػػ لثفػػ  رل

ل. قكا  لاحزكجنة
لكالناػسلاذالاإلترطلاحزكجل لفلزكجت لإلرط نلتت قؽلح لث لاصل ةلغنػرلا -2  ظػكرةلإلػر  ،ن

 ؽلاحغنر،لكةفلنإلترطل لن  لكفلالتياؿلخ رجلاحثنت،لككلكفلتفكفلاي لفػالاحثلػدلاحػذمل
نياؿلهكلفن ،لك فلاحإلػرطلصػ ن  نلكالزاػ ن،لفػإفلحػـلتػؼلثػ لاحزكجػة،لففػبلاح كػ حلثطلػبل

ل.افلاحزكج،لكك  الافلا ره لاحاؤجؿلكافل  قةل دت  
لفنػ لثاػ لهػكلا ظػكرلإلػر  نلكػةفلنإلػترطلكا لاذالاندلاحيقػدلثإلػرطلن ػ فالاق صػ -3 دو،لككلنلتػـز

ك دلاحزكجنفل لفلاتخرلكفلالنفػ ك  ،لككلكفلالني إلػرولاي إلػرةلا زكاج،لككلكفلنإلػربل
(82).احخار،لككلكفلنق ط لك دلكاحدن ،لك فلاحإلرطلث طتنلكاحيقدلص ن  نل
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لالمبحث الرابع

 تقرار حياتيا الزوجيةتصرف الزوجة في راتب وظيفتيا وأثر ذلك عمى اس
 

 المطمب األول
 المرأة بما ىي مخموق مكرم ليا ذمة مالية مستقمة وتممك كالرجل سواء بسواء

ل
احاػركةلفػػكافلاػػ لاحرجػؿلفػػالاح قػػكؽلاحاد نػة،لكالفػػرؽلثػػنفلكك  ػ لاتزكجػػةلككلغنػػرلاتزكجػػة،لل

احفػػتـلكاػػدل ظػػرل...لكهػػالتالػػؾلكتتصػػرؼلثا ح ػػ لكن اػػ لإلػػ فتلاػػفلثنػػ لكإلػػرافلكهثػػةلكصػػداة
﴿يَ   ا َأي َُّه   ا الَّ   ِذيَ  آَمنُ   وا الَ تَ   ْسُكُلوا :لاحتيػػدمل لػػػفلاػػػ ؿلاحغنػػػرلثغنػػػرلاذفلا ػػػ لكروػػػ ،لفقػػػ ؿلفػػػث    
َِ ِتَج  ارًَة َع   تَ   َراٍ﴾ مِّ نُكْم﴾ ِِ ِنالَّ َأِ َتُك و كاػ لاػػررتلاحإلػرنيةلاحفػػتانةلل(83)َأْم َواَلُكم بَ ي ْ َنُكم بِاْلَباِ   

ل:حةل قلنةلكثنرة،لفافلاحقرآفلاحكرنـكفلحلاركةلذاةلا حنةلافتقلةلثةد
ْْس  اً َُِّكلُ  وَُّ :لاكحػػ لتيػػ حف -1 لَ  ً  َِّ  ِ ِ ِ   ْبَ  َلُك  ْم َع    َ   ْ ٍء مِّْن  ُ   َ  َْ ًَ  ُدقَاتِِه َّ ِ  ﴿َوآتُ  وا النَِّس  اَء 

ِنيئاً مَّرِيئًا﴾ ل.،لفيلفلاحزكجلكفلندف لحزكجت لا لفرضل لن لافلفرنوةلف كل ؽلح  (84)َْ
ْْ آ َ :كاكح لتي حف -2 ِْ ُهْم ُرْ داً َِّاْدَِّ ُ وا ِنلَْيِهْم َأْمَواَلُهْم﴾﴿َِِّ  كهذال ػ ـلفػالاحػذكرلل(85)لْسُجم مِّن ْ

كا  ثف،لفةن ا لص رلاحفلففلاحثلكغلكاحرإلػدلفلػ لكفلن يػؿلفػالا حػ لاػ لنإلػ ف،لاػ ؿلاحاػ ـل
ككن ا لص رلاحفلكانػةلا حػ لفلػ لكفلن يػؿلفػالا حػ لاػ لن يػؿلغنػرولاػفل:ل"احإل فيالفالا ـ

ؿ،لكفػػكافلفػػالذحػػؾلاحاػػركةلكاحرجػػؿلكذاتلزكجلك  ػػتلككلغنػػرلذاتلزكج،لكحػػنسلكهػػؿلا اػػكا
حلزكجلافلكانةلا ؿلاحاركةلثفثنؿ،لكالنختلؼلا دلافلكهؿلاحيلـل لات لكفلاحرجػؿلكاحاػركةل
اذالصػػػ رلكػػػؿلكا ػػػدلا  اػػػ لاحػػػفلكفلنجاػػػ لاحثلػػػكغلكاحرإلػػػدلفػػػكافلفػػػالدفػػػ لكاكاح اػػػ لاحن اػػػ ل

كفلنخرج لافلاحكانةلف اػ لكغنرهاػ ،لنجػكزلحكػؿلكا ػدل   ا لافلاحنت اف،لفإذالص رلاحفل
ل.ا  ا لفالا ح لا لنجكزلحكؿلافلالنكحفل لن لغنرو

احاػػػركةلذاتلاحػػػزكجلا  راػػػةلحلرجػػػؿ،لالتيطػػػفلاحاػػػركةلاػػػفلا ح ػػػ لثغنػػػرلاذفل:لفػػػإفلاػػػ ؿلا  ػػػؿ
كتػ بلاهلللفػالكاػرولث حػدف لاحػفلاحنتػ افلاذالثلغػكالاحرإلػدلنػدؿل لػفلخػتؼل:لزكج  ،لانؿلحػ 

 لالػػت،ل فلاػػفلاخػػرجلاهللل ػػزلكجػػؿلاػػفلاحكانػػةلحػػـلنكػػفل  ػػدلكفلنلػػال لنػػ لاالث ػػ ؿلاػػ
ن دثلح لافلف  لكففػ د،لككػذحؾلاحرجػؿلكاحاػركة،لككل ػؽلنلزاػ لحافػلـلفػالا حػ ،لفةاػ لاػ ل
حػـلنكػفلهكػذالف حرجػؿلكاحاػركةلفػكاف،لفػػإفلفراػتلثن  اػ لفيلنػؾلكفلتػةتالثثرهػ فل لػفلفراػػؾل

 .ثنفلاحاجتا 



:لفقدلركملكفلحنسلحلاركةلكفلتيطالاػفلا ح ػ لإلػن  نلثغنػرلاذفلزكج ػ ،لانػؿ:لؿفإفلا ؿلا  
ادلفاي  ولكحنسلثث ثت،لكفنلزا  لكفل قكؿلث لكاحقػرآفلنػدؿل لػفلختفػ لثػـلاحفػ ةلثػـلا ثػرل

ل(86)"ثـلاحايقكؿ
ِِ َأِ َتَمسُّ  وُْ َّ َوقَ  ْد َِّ َرْض  ُجْم َلُه   َّ  :اكحػػ لتيػػ حف -3 َِّرِيَ   ً  َِِّنْص  ُ  َم  ا  ﴿َوِنِ  َلَّْقُجُم  وُْ َّ ِم    قَ ْب  

﴾َِ ُْو كفالاتنػةلاحكرناػةلداحػةل لػفلكفلاحرجػؿل لنػ لكفلنفػلـلاحاػركةلل(87)َِّ َرْضُجْم ِنالَّ َأِ يَ ْ 
ل. صؼلا ره لكا لحكلك فل لن ل ؽل ج ثالكجبلح ل لن 

َِ َلُه َّ َوَلٌد َِّ َلُك ُم ﴿َوَلُكْم ِ ْصُ  َما تَ َرَك َأْزَواُجُكْم ِنِ لَّْم َيُك  لَُّه َّ َوَلٌد َِّ :لاكح لتي حف -4 ِ ِ َكا
يَ  ِبَها َأْو َديْ ٍ  َوَلُه  َّ الرُّبُ ُع ِممَّ ا تَ  رَْكُجْم ِنِ لَّ ْم يَ  ًِ يٍَّ  يُو ًِ ُك   لَُّك ْم الرُّبُُع ِممَّا تَ رَْكَ  ِمْ  بَ ْ ِد َو

َِ َلُك  ْم َولَ  ٌد َِّ َلُه   َّ ال  ثُُّمُ  ِممَّ  ا تَ   رَْكُجم﴾ احػػزكجنف،لفلكػػؿلكا ػػدلكهػػالتإلػػاؿلل(88)َولَ  ٌد َِّ  ِ ِ َك  ا
ل.ا  ا ل ؽلفالا ؿلص  ث 

َِ َولِلنَس   اِء َ ِص   يٌَّ مِّمَّ   ا تَ    َرَك :لاكحػػػ لتيػػػ حف -5 ِِ َواََأقْ َربُ   و ﴿لِلرَِج   اِن َ ِص   يٌَّ مِّمَّ   ا تَ    َرَك الَوالِ   َدا
ُروضا﴾ ْْ َِّ ِمْنُ  َأْو َكثُ َر َ ِصيباً مَّ َِ ِممَّا َق ِِ َواََأقْ َربُو  ل(89)ًنلالَواِلَدا

حػػتلاتنػػةلفػػالككسلثػػفلث ثػػتلا  صػػ رم،لتػػكفالكتػػرؾلااػػركةلنقػػ ؿلح ػػ لكـل زل:لاػػ ؿلاحقرطثػػا
ػػةلكثػػتثلث ػػ تلحػػ لا  ػػ ،لفقػػ ـلرجػػتفلهاػػ لاث ػػ ل ػػـلاحانػػتلككصػػن ولنقػػ ؿلح اػػ  فػػكندل:لكجو

ك رفجةلفةخذالا ح لكحػـلنيطنػ لااركتػ لكث  تػ لإلػن  ن،لككػ  كالفػالاحج هلنػةلالنكرثػكفلاح فػ فل
فلك فلذكران،لكنقكح الُنيطفلاالافلا تػؿل لػفلظ ػكرلاحخنػؿلكطػ  فل:لكفكالاحصغنر،لكاك

ػةلذحػؾلحرفػكؿلاهلل صػلفلاهللل لنػ ل–ث حرابلكو ربلث حفنؼلك  زلاحغ ناة،لفػذكرتلكـلكجو
كحػػده لالنركػػبلفرفػػ نلكالل-صػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـ–نػػ لرفػػكؿلاهللل:لفػػد  ها ،لفقػػ ال-كفػػلـ

"لتفلا ظرلا لن ػدثلاهلللحػالفػن فا صرف ل :ل"ن اؿلكتنلكالن كةل دكان،لفق ؿل لن لاحفتـ
ثط انلحقكح ا لكتصرف ا لكج ل ا   .(90)فة زؿلاهلللهذولاتنةلردانل لن ا لكاك

ل
 :ومن السنة النبوية الشريفة

صػػلفل–خرج ػػ لاػػ لرفػػكؿلاهللل:لاػػ ؿل-روػػالاهللل   اػػ –اػػ لركمل ػػفلجػػ ثرلثػػفل ثػػدلاهللل -1
لاحادن ػةلاحػذمل) تفلج   لااركةلافلا  ص رلفالا فكاؼلل-اهللل لن لكفلـ كهكلافـلح ـر

نػ لرفػكؿلاهللل:لفج فتلاحاركةلث ث تنفلح  ،لفق حػتل-صلفلاهللل لن لكفلـ– را لرفكؿلاهللل
لك د،لكادلافت  فل ا ا لا ح ا لكانراث ا لكل لكحـل ه ت فلث ت لث ثتلثفلانسلاتؿلايؾلنـك

ثدانلاالكح ا لا ؿ،لفقػ ؿلندعلح ا لا انلاالكخذو،لفا لترللن لرفكؿلاهلل،لفكاهلللالت ك  فلك
:لك زحػػػتلفػػػكرةلاح فػػػ ف:لنقوػػػالاهلللفػػػالذحػػػؾ،لاػػػ ؿل-صػػػلفلاهللل لنػػػ لكفػػػلـ–رفػػػكؿلاهللل

ُِ َحظِّ اَأُ ثَ يَ  ْيِ  ﴾ يُكُم اللَُّ  ِِّ  َأْوالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْث ًِ صمى ا عميو –فقال رسول ا  ﴿يُو



لثمثين وأعط أميما الثمن ومقا اعطيما ا: "ادعوا لي المرأة وصاحبياف فقال ليما -وسمم
ل(91)"بقي لك

ل:لاخطػػةلثإلػػرلفنػػ :لاػػ ؿلكثػػكلداكد ا اػػ لهاػػ لث تػػ لفػػيدلثػػفلاحرثنػػ ،لكث ثػػتلثػػفلاػػنسلاتػػؿلنػػـك
احنا اة،لكاحا  كظلك  لفيدلثفلاحرثن لكا لفالركانػةلاح ػدنثلاحػذملنلنػ ،لكذكػرل  ػكو،لثػـل

ل.(92)كهذالهكلكصب:لا ؿلكثكلداكد
كػػ فلاحاػػ ؿلحلكحػػدلكك  ػػتلاحكصػػنةلحلكاحػػدنفلف فػػبل:ل"اػػ ؿل-   اػػ روػػالاهللل–ك ػػفلاثػػفل ثػػ سلل-2

اهلللافلذحؾلا لك بلفجيؿلحلذكرلاثؿل ػظلا  ثنػنف،لكجيػؿلحقثػكنفلحكػؿلكا ػدلا  ػ لاحفػدسل
ل(93)"كاحثلثلكجيؿلحلاركةلاحثافلكاحرث لكحلزكجلاحإلطرلكاحرث 

  ػػ لاختليػػتلاػػفلزكج ػػ لاخثر ػػ لا حػػؾل ػػفل ػ ف لاػػكاةلحصػػ نةلث ػػتلكثػػال ثنػدلك:لكاػ ؿلاحإلػػ فيال-3
فدحتلاحفػ ةل لػفلاػ لدؿل لنػ ل:لثكؿلإلافلح  ،لفلـلن كرلذحؾل ثدلاهلللثفل ار،لا ؿلاحإل فيا

احقرآفلافلك  ػ لاذالاختليػتلاػفلزكج ػ ل ػؿلحزكج ػ لا خػذلا  ػ ،لكحػكلك  ػتلالنجػكزلح ػ لفػال
ل(94)"ا ح  لا لنجكزلحافلال جرل لن لافلاحرج ؿلا ل ؿلح لخلي  

ل-صػلفلاهللل لنػ لكفػلـ–اوػفلرفػكؿلاهللل:لاػ ؿل-روػالاهللل   اػ –فل ثػدلاهلللك فلج ثرلثل-4
فالااركةلافلا  ص رلك ط ه لاث   ل دنقةلافل خؿلفا تت،لفق ؿلاث   لا ا لك طنت  ل ن ت ػ ،ل

ك ػػتل:لهػػالح ػػ ل ن ت ػػ لكاكت ػػ ،لاػػ ؿ:ل-صػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـ–كحػػ لكخػػكة،لفقػػ ؿلحػػ لرفػػكؿلاهللل
ل(95)"ذحؾلاثيدلحؾ:لتصداتلث  ل لن  ،لا ؿ

ف ذالااثفلكرادلكفلنفترج لا لك طفلكا لثيدلاكت  ،لفةثفل لن لذحؾلرفػكؿلاهلللكاػ ؿلثػؿلهػكل
ل.الؾلح  لنقفـلانراثُ ل لفلكرثت  ،لكداحت لكاو ةل لفل ؽلاحاركةلفالاحتالؾ

ل نػػػدلل-صػػػلفلاهللل لنػػػ لكفػػػلـ–خػػػرجلاح ثػػػال:لاػػػ ؿل-روػػػالاهللل   اػػػ – ػػػفلاثػػػفل ثػػػ سلل-5 نػػػـك
يتنفلحـلنصؿلاثػؿلكالثيػد،لثػـلاػ ؿل لػفلاح فػ فلكايػ لثػتؿ،لفػك ظ فلككاػرهفلكفلفصلفلرك

ل(96).نتصدافلفجيلتلاحاركةلتلقالاحُقل بلكاحُخرص
كحكال ق  لفالاحتالؾل:لكافتدؿلث لافلا ؿلثجكازلصداةلاحاركةلافلا ح  لثتلاذفلزكج  ،لالت

ل.احت ـلك رنةلاحتصرؼلثا ح  لا لك فلذحؾ
تػ كبلاحاػركةل رثػ ل:لاػ ؿل-صلفلاهللل لن لكفػلـ– فلاح ثالل-روالاهللل   – فلكثالهرنرةلل-6

ل(97).حا ح  لكح فث  لكحجا ح  لكحدن   لف ظ رلثذاتلاحدنفلترثتلنداؾ

فإوػػ فةلاحاػػ ؿلاحػػفلاحاػػركةلاوػػ فةلتالػػؾلكتصػػرؼ،لكحػػكالذحػػؾلحكػػ فلوػػرث لاػػفلاحيثػػث،لكاحإلػػرعل
ل.ا زول فلاحيثث

ل
 

 المطمب الثاني



ة في مالياحكم تصرف المرأ  

 
ذكر  لكفلاحإلرنيةلاحفتانةلكارتلحلاركةلفػالك ك ا ػ لذاػةلا حنػةلافػتقلة،لكفػق  لثيوػ لاػفلا دحػةل
 لػػفلذحػػػؾ،لحكػػفلاػػػ لاػػدللفػػػلط    ل لػػفل ق ػػػ لاحاػػػ حا،لكهػػؿلتالػػػؾلاطلػػؽلاح رنػػػةلفػػالا  ػػػ ذلكػػػؿل

لتصرؼلترندول لفلا لتالؾلافلثن لكإلرافلكصداة،لكهثةلكغنرلذحؾ 
جققارة لقققد اتفققق العممققاء عمقق ى جققواز تصققرف المققرأة فققي ماليققا كيفمققا شققاءت مققن بيققع وشققراء وا 

،لفتل جرل لن  لفالذحؾلافلكبلككلكخلككلزكج،لا لدااتلث حغةلرإلندة،لكافلا دحةلاحتػالوتوكيل
ل(98)ل:ا تادكال لن  لفالجكازلاحتصرؼ

ل:احقرآفلاحكرنـ:لككانل
ُهْم ﴿َوابْ جَ لُ  وا الَيجَ  اَمَ َحجَّ  اكحػ لتيػػ حفلفػػالآنػػةلااثػػتتفل -1 ْْ آَ ْس  ُجم مِّ  ن ْ ِْ َ ِنَثا بَ َلغُ  وا النَِّك  اَح َِّ  ِ 

كػػالنتصػػرفكالث ػػ لدكفل جػػرلاػػفلك ػػد،لكاحػػ صل ػػ ـلل(99)ُرْ   داً َِّ  اْدَِّ ُ وا ِنلَ  ْيِهْم َأْم  َواَلُهْم﴾
ل.نإلاؿلاحذكرلكا  ثف

َِ َزْوٍج َوآت َ :لكاكحػػػ لتيػػػ حفلفػػػالآنػػػةلاحصػػػداؽ -2 ِْ َأَرْدتُّ   ُم اْس   ِجْبَداَن َزْوٍج مََّك   ا ُْ َّ ﴿َوِن ْي   ُجْم ِنْح   َدا
فػػتلن ػػؽلحلػػزكجلكفلنةخػػذلل(100)ِقنطَ  اراً َِّ  الَ تَْسُخ  ُذوا ِمْن  ُ  َ   ْيئاً أتَْسُخُذو َ  ُ  بُ ْهَجا   اً َوِنْ﴾م  اً مُِّبين  ًا﴾

ل.لإلن  نلافلصداؽلزكجت لثيدلكفلكصثبل ق نلخ حص نلح  
ِِ َأِ َتَمسُّ   كاكحػػػ لتيػػػ حفلفػػػالآنػػػةلاحي ػػػكل -3 وُْ َّ َوقَ   ْد َِّ َرْض   ُجْم َلُه    َّ ﴿َوِنِ  َلَّْقُجُم   وُْ َّ ِم     قَ ْب   

ُْ   َو الَّ   ِذي بِيَ   ِدَِّ ُعْق   َدُة النَِّك   اِح﴾ َِ َأْو يَ ْ  ُْ   و فاػػػفل(ل101)َِّرِيَ    ً  َِِّنْص   ُ  َم   ا َِّ َرْض   ُجْم ِنالَّ َأِ يَ ْ 
 .طلقتلاثؿلاحدخكؿلافت قتل صؼلاحا ر،لكح  لكفلتت  زؿل   لث ختن ره لكرو ه 

ُِّ َلُك  ْم َأِ تَْسُخ  ُذوا ِممَّ  ا آتَ ْيُجُم  وُْ َّ َ   ْيئاً ِنالَّ َأِ ﴿َوالَ  :كاكحػػ لفػػث    لفػػالآنػػةلاافتػػداف -4   َِ  َي
ْْ ُجْم َأالَّ يُِقيَم ا ُح ُدوَد اللَّ ِ  َِّ الَ ُجنَ اَح َعَلْيِهَم ا ِِّيَم ا اِّ ْ  ِْ ِخ جَ َدْت َيَ اَِّا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّ  َِِّ 

ةلفػػػالاحا ػػػرلك ػػػدـلجػػػكازلاحتيػػػدملكداحػػػةلاتنػػػةلاحكرناػػػةلكاوػػػ ةلفػػػال ػػػؽلاحاػػػركل(102)بِ   ِ ﴾
 . لن 

 

 :افلا   دنثلاح ثكنةلاحإلرن ةلاحتالتدؿل لفلجكازلتصرؼلاحاركةلفالا ح  :لث  ن نل

صػلفل–كفلااػركةلث ثػتلثػفلاػنسلكتػتلاح ثػالل-روالاهللل   اػ –ا لركمل فلاثفل ث سل -1
 تػبلث ثػتلثػفلاػنسلاػ لال-صػلفلاهللل لنػ لكفػلـ–نػ لرفػكؿلاهللل:لفق حػتل-اهللل لن لكفػلـ

صػلفلاهللل لنػ ل– لن لفالخلػؽلكالدنػفلكحك ػالاكػرولاحك ػرلفػالاحفػتـ،لفقػ ؿلرفػكؿلاهللل
ااثػؿل:ل-صػلفلاهللل لنػ لكفػلـ– يػـ،لاػ ؿلرفػكؿلاهللل:لكتػردنفل لنػ ل دنقتػ  لا حػتل-كفػلـ

ا ػػالالك تػػبل لػػفلث ثػػتلفػػالدنػػفلكالخلػػؽل:ل،لكفػػالركانػػة(103)"اح دنقػػة،لكطلق ػػ لتطلنقػػة



 يػـل:لكتردنفل لن ل دنقت ،لا حػت:لا ؿلح  :ل،لكفالركانةل فلاحثن قا"(104)كحك الالكطنق 
ل.(105)"كا لاحزن دةلفت:لكزن دة،لا ؿ

فزكجةلث ثتلروػنتلكفلتػردلحزكج ػ لاػ لدفػ لح ػ ل  ػدلاح كػ حلكزنػ دة،لاق ثػؿلطتا ػ لكهػذال
 فن للداحةل لفل ؽلتصرؼلاحاركةلفنا لتلاؾ

صػلفل–ك ػتلفػالاحافػجدلفركنػتلاح ثػال:لا حػتلروػالاهللل  ػ –ك فلزن بلااركةل ثدلاهللل -2
تصػدافلكحػكلاػفل لػنكف،لكك  ػتلزن ػبلت  ػؽل لػفل ثػدلاهلللككنتػ ـل:لفق ؿل-اهللل لن لكفلـ
كنجػزمل  ػالكفلل-صلفلاهللل لن لكفلـ–فؿلرفكؿلاهللل:لفق حتلحيثدلاهلل:لفال جره لا ؿ

صػلفلاهلللل-فػلالك ػتلرفػكؿلاهلل:لا  ؽل لنؾلك لػفلكنتػ ـلفػال جػرملاػفلاحصػداة،لفقػ ؿ
فكجػػدتلااػػركةلاػػفلا  صػػ رلل-صػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـ–ف  طلقػػتلاحػػفلاح ثػػالل- لنػػ لكفػػلـ

صػػلفلاهللل لنػػ ل– لػػفلاحثػػ بل  جت ػػ لاثػػؿل ػػ جتا،لفاػػرل لن ػػ لثػػتؿ،لفقل ػػ لفػػؿلاح ثػػال
التخثرلث  ػلفػدخؿل:لكنجزلل  الكفلا  ؽل لفلزكجالككنت ـلحالفال جرم،لكال  ل-كفلـ

 يػـ،لح ػ ل:لااػركةل ثػدلاهلل،لاػ ؿ:لكملاحزن  ػب لاػ ؿ:لزن ػب،لاػ ؿ:ل ؿففةح لفق ؿلافلهاػ  لاػ
ل.(106)"اجرافلاجرلاحقراثةلكاجرلاحصداة

كفن ل ثل لفلصلةلاحر ـلكجكازلدف لاحاركةلزك ةلا ح  لاحفلزكج  لكجكازلتصػرؼلاحاػركةل
 .ثا ح  لدكفلاذفلزكج  

 

خقالف بقين الفقيقاء عمقى أققوال وأما تصرف الزوجة بماليا ىبة وتبرعقاف بقال إذن زوجيقاف ففيقو 
 :ثالثة

 :القول األول
جػػكازلتثػػرعلاحاػػركةلثا ح ػػ لكهثتػػ لكحػػكلثػػتلاذفلزكج ػػ ،لا حػػ لجا ػػكرلاح ق ػػ فلاػػفلاح   نػػةلكاحإلػػ فينةل

لل(107).كاح   ثلةلفالاحايتادلافلكاكاح ـلككذالاحظ هرنة
 

 :وأدلتيم من الكتاب والسنة كثيرة نذكر منيا
 : القرآن الكريم: أوس

ُهْم ُرْ    داً َِّ   اْدَِّ ُ وا ِنلَ   ْيِهْم َأْم   َواَلُهْم﴾ :حػػػ لتيػػػ حفاكل -1 ْْ آَ ْس   ُجم مِّ   ن ْ ِْ ،لاػػػ ؿلصػػػ  بل(108)﴿َِّ   ِ 
طتا ػـلفػالاحتصػرؼ:لاحاغ ا :ل،لكاػ ؿلاحإلػ فيا(109)"كهػكلظػ هرلفػالفػؾلاح جػرل ػ  ـلكاك

ـلاذالجايكالاحثلكغلكاحرإلػدلحػـلنكػفل  ػدلافلنلػال لػن ـلكاػكاح ـلككػ  كالككحػفلثكانػةلكاػكاح "
ل.(110)ل"كافلاحذكرلكا  ثفلفن لفكاف...لافلغنرهـ

َِ َلُه   َّ َولَ  ٌد  :كاكحػػ لتيػػ حف -2 ﴿َوَلُك  ْم ِ ْص  ُ  َم  ا تَ   َرَك َأْزَواُجُك  ْم ِنِ لَّ  ْم َيُك    لَُّه   َّ َولَ  ٌد َِّ  ِ ِ َك  ا
يَ  ِبَها َأْو َدْيٍ ﴾ ًِ يٍَّ  يُو ًِ ل.(111)َِّ َلُكُم الرُّبُُع ِممَّا تَ رَْكَ  ِمْ  بَ ْ ِد َو



لفالا ؿلكػؿلا  اػ ،لفل فلاحدنفلاـز كؿلافلاحرجؿلكاحاركةلكفلنكصالفالا ح لا لنإل ف،لكاك
ل.كفن لداحةل لفل طنةلاحاركةلثغنرلاذفلزكج  

 
 :من السنة النبوية الشريفة: ثانياً 

صػلفل-الػتلنػ لرفػكؿلاهللل:ل"ا حػتل-روػالاهللل   ػ –ا لركمل فلكفا فلث تلكثػالثكػرل -1
تصػداالكالتُػك ال:لاػ لكدخػؿلاحزثنػرل لػالكفةتصػدؽ لاػ ؿلا حالاػ ؿلاال-اهللل لن لكفلـ

ل(112)"فُنك الاهللل لنؾ
الػتلنػ لرفػكؿلاهلللحػنسلحػالإلػافلاالاػ لادخػؿل لػال:ل"كفالركانػةلكخػرلل   ػ لك  ػ لا حػت

اروػػخالاػػػ لافػػتطيتلكالتُػػػك الفُنػػػك الاهللل:لاحزثنػػرلف ػػػؿل لػػالج ػػػ حلكفلاروػػب لفقػػػ ؿ
ل(113)" لنؾ

افلاحزثنرلرجؿلإلدندلكنػةتن الاحافػكنفلافةتصػدؽل لنػ لاػفلثنتػ  ل:ل"كفالركانةلث حثةل    
ل(114)"اروخالكالتك الفنك الاهللل لنؾ:ل-صلفلاهللل لن لكفلـ–فق ؿلرفكؿلاهللل

كملال"لالتُػػك الفنػػك الاهللل لنػػؾ:ل"ني ػػالاحيطػػ فلغنػػرلاحكثنػػر،لكاكحػػ "لاروػػخا:ل"كاكحػػ 
ل(115)"حؾ،لا ح لاحإلكك  اتجايالفالاحك  فلثـلتثخلالث ح  قةلاتج زملثاثؿلذ

ثػػػـلاػػػ ؿل لػػػفلاح فػػػ ف،لكايػػػ لثػػػتؿل...لكفنػػػ ل-روػػػالاهللل   اػػػ –ك ػػػدنثلاثػػػفل ثػػػ سل -2
ل(116)"فك ظ فلككارهفلكفلنتصدافلفجيلتلاحاركةلتلقالاحُقلبلكاحُخرص

تصػػدافلفػػإفلككثػػركفل:لا ػػ لصػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـلك ػػظلاح فػػ فلكاػػ ؿ:لكفػػالركانػػةلكخػػرل
حػـلنػ لرفػكؿلاهلل لاػ ؿل:لاح فػ فلفػ ي فلاحخػدنف،لفق حػتل طبلج  ـلفق اتلكاركةلافلفػطة

فجيلػفلنتصػدافلاػفل لػن فلنلقػنفلفػالثػكبل:ل  كفلتكثرفلاحإلك ةلكتك ػرفلاحيإلػنر،لا حػت
(117).ل"ثتؿلافلكاراط فلكخكاتا ف

 

كفػالاح ػدنثلافػت ث بلك ػظلاح فػ فلكتيلػنا فلك كػ ـلاحفػتـل:لاػ ؿلاثػفل جػرلفػالاح ػتب
كنفت بل ث فل لفلاحصداةلكتخصنص فلثذحؾلفالاجلسللكتذكنرهفلثا لنجبل لن ف،

كفنػػ لجػػكازلصػػداةلاحاػػركةلاػػفلا ح ػػ لاػػفلغنػػرلتكاػػؼل لػػفلاذفلزكج ػػ لككل لػػفل...ا  ػػرد
ل.اقدارلاينفلافلا ح  لك حثلثلختف نلحثيضلاحا حكنة

كالنقػػ ؿلفػػالهػػذالافلكزكاج ػػفلكػػ  كال وػػكرانل فلذحػػؾلحػػـلن قػػؿلكحػػكل قػػؿل:لاػػ ؿلاحقرطثػػا
نـلكزكاج ػػفلح ػػفلذحػػؾل فلاػػفلثثػػتلحػػ لاح ػػؽلف  صػػؿلثقػػ ؤول تػػفلنصػػرحلفلػػنسلفنػػ لتفػػل

لصر كالثذحؾ ل(118).ل"ثإفق ط لكحـلن قؿلكفلاحقـك
  ػػدا لجػػ فتلتفػػةؿلاح ثػػال ػػفلجػػكازلل-روػػالاهللل   ػػ –ك ػػدنثلزن ػػبلااػػركةل ثػػدلاهللل -3

كح ػػ ل.ل يػػـل-صػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـ–اح  قػػةل لػػفلزكج ػػ لككنتػػ ـلفػػال جرهػػ ،لفقػػ ؿلاح ثػػال
لل(119).ل"افلكجرلاحقراثةلككجرلاحصداةكجرل



كفنػػ لجػػكازلتصػػرؼلاحاػػركةلثا ح ػػ لصػػداةلكهثػػةلثػػتلاذفلاػػفلزكجلككلغنػػرولاػػ لدااػػتلث حغػػةل
ل.رإلندة

 :ومن اآلثار في ذلك: ثالثاً 
اذالك طػتلاحاػركةلاػفلا ح ػ ل:ل"ا لركاول ثدلاحرزاؽلفالاص   ل فلايارل ػفلاحزهػرملاػ ؿ -1

ل.(120)"فلكرولزكج  افلغنرلف  لكالوررلج زتل طنت  لكا
كتبل ارلثفلاحيزنزلفػالااػركةلك طػتلاػفل:لك   ل فلايارل فلاحزهرمل فلفا ؾلا ؿ -2

ل.(121)"ا ح  لافلك  تلغنرلف ن ةلكالاو رةلف جزل طنت  
 :ومن القياس: رابعا

ان فػ  ل لػػفلا ج  ػب،لفكاػػ لكفلاحػزكجلال ػػؽلحػػ لفػالاػػ ؿلا ج ثػالفكػػذالفػالاػػ ؿلزكجتػػ ل -
ل(122).ل"ا ح  لإلن  لاالا لط ثتلث ل  ف  كا  لالن ؿلح لافل

ان فػػ  ل لػػفلاحغػػػتـ،لاذالثلػػولرإلػػندانلكجػػػبلدفػػ لا حػػػ لاحنػػ ،لكجػػ زلتصػػػرف لثػػتلاذف،لفكػػػذال -
ل.(123)"احزكجة

 

 :القول الثاني

كاػػ لزادلفػػتلنجػػكزلاالل-ثغنػػرلاذفلزكج ػػ –نجػػكزلحػػذاتلاحػػزكجلافلتيطػػالاػػفلا ح ػػ لثاقػػدارلاحثلػػثل
كتثر ػ تل:ل"ف قال الكشناو  في أسيل المقدارك(124)ك دلاحركانتنفل  ػ لثإذ  ،لا ح لا حؾلكا ادلفا

احزكجػػةلفػػالثلث ػػ ،لكحلػػزكجلردلاحزا ػػدلاػػ لدااػػتلفػػال صػػات ،لكافل صػػلتلاح راػػةلثاػػكتلككلطػػتؽل
ككاػ لاحاػركةلفإ اػ لن جػرل لن ػ لاذال:لث  فلكحـلنيلـلثذحؾلاوفلا لفيلتلافلاحتثػرع،لاػ ؿلاثػفلجػزم

غنػػػرل ػػػكضلك ح ثػػػةلكاحيتػػػؽلفناػػػ لزادل ػػػفلثلػػػثلا ح ػػػ لختفػػػ نلح اػػػ لك  ػػػتلذاتلزكجلكفلتتصػػػرؼلث
ذالتصرفتلفالككثرلافلاحثلثلانؿ(لاحإل فيالككثال  ن ة) نثطػؿلاحجانػ ،ل:لتثطؿلاحزنػ دة،لكانػؿ:لكاك

اح ػػػرةل:لاػػػ ؿلاحلخاػػػا:ل"وققققال القرافقققي فقققي القققذخيرةل(125)".كح ػػػ لكفلتتصػػػرؼلثيػػػكضلثجانػػػ لا ح ػػػ 
 لػػػػػفلاحثلػػػػػثلحقكحػػػػػ ل لنػػػػػ لاحفػػػػػتـلتػػػػػ كبلاحاػػػػػركةل رثػػػػػ للا جػػػػػكرل لن ػػػػػ لاذالتزكجػػػػػتلفناػػػػػ لنزنػػػػػد

ل(126)..."حا ح  
كفالاح نػؿلاػدلافػتدؿلث ػذالاح ػدنثل لػفلا ػ لنجػكزلحلاػركةلافلتيطػال:ل"كا ؿلص  بل كفلاحايثكد

ل(127)..." طنةلافلا ح  لثغنرلاذفلزكج  لكحكلك  تلرإلندة،لكادلاختلؼلفالذحؾ
ل
ل

ل:كافتدحكالثا لنلا



صػلفلاهللل–بلكفلكث ولكخثرول فل ثدلاهلللثػفل اػركلكفلرفػكؿلاهلللا لركاول اركلثفلإلين -1
النجػكزلااػركةلكاػُرلفػال"،لكفالح ظل"النجكزلااركةل طنةلاالثإذفلزكج  :ل"ا ؿل-كفلـ

ل(128)"ا ح  لاذالالؾلزكج  ل صات  
 ػػدنث ـلهػػذالوػػينؼ،لكإلػػينبلحػػـلنػػدرؾل ثػػدلاهلللثػػفل اػػركلف ػػكل:ل"اػػ ؿلاثػػفلادااػػةلايلوقػػ نل

كحنسلاي ـل دنثلندؿل لفلت دندلاحا  لث حثلثلف حت دندلثذحؾلت كػـلحػنسلفنػ لل...ارفؿ
هػذال:ل"ك قػؿلاحثن قػالفػالفػ   ل ػفلاحإلػ فيالاكحػ لفػالاح ػدنثل(129)"تكانؼلكال لن لدحنػؿ

اح ػػػػدنثلفػػػػاي  ولكحػػػػنسلثث ثػػػػت،لكاحقػػػػرآفلثػػػػدؿل لػػػػفلختفػػػػ ،لثػػػػـلاحفػػػػ ة،لثػػػػـلاتثػػػػ ر،لثػػػػـل
فص ن ةلا قطية،لثػـلحػكل:ل" دنثل ثدلاهلللثفل اركلككا :ل"،لكا ؿلاثفل ـز(130)"احايقكؿ

ل(131)"صبلحك فلا فكخ نلثخثرلاثفل ث س
ركاولا اػػػدلكاح فػػػ  ا،ل:ل"كفػػػالاح ػػػدنثلركملآخػػػرل قلػػػ لاحإلػػػكك  الفػػػال نػػػؿلااكطػػػ رلفقػػػ ؿ

كفػػكتل  ػػ لكثػػكلداكدلكاحا ػػذرم،لكاػػدلاخرجػػ لاحثن قػػالكاح ػػ كـلفػػالاحافػػتدرؾلكفػػالافػػ  دول
فلجػػدو،لك دنثػػ لاػػفلافػػـلاح فػػفلكاػػدلصػػ بلحػػ لاحتراػػذمل اػػركلثػػفلإلػػينبل ػػفلكثنػػ ل ػػ

ل.(132)"ك  دنث،لكافلدكفل اركلثفلإلينبلهـلرج ؿلاحص نبل  دلكثالداكد
ث لػالح ػ ،لل-صػلفلاهللل لنػ لكفػلـ–كتتلاح ثػالل-ااركةلكيبلثفلا حؾ–ا لركملكفلَخن رةل -2

 ػػ ،لف ػػؿلالنجػػكزلحلاػػركةل طنػػةل تػػفلنػػةذفلزكجل-صػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـ–فقػػ ؿلح ػػ لاح ثػػال
:لاحػفلكيػب،لفقػ ؿل-صػلفلاهللل لنػ لكفػلـ– يـ،لفثيثلرفكؿلاهللل:لافتةذ تلكيث  لفق حت

ل(133)صلفلاهللل لن لكفلـ– يـ،لفقثل لاح ثال:لهؿلكذ تلح  لكفلتتصدؽلث لن   لا ؿ
هذالاف  دلوينؼلفن ل ثدلاهلللثػفلن نػفلالنيػرؼلفػال:ل"ا ؿلاحثكصنرملفالاصث حلاحزج جة

افػػ  دول:ل ػػدنثلإلػػ ذلالنثثػػت،لكاػ ؿلاثػػفل ثػػدلاحثػػر:لكاػػ ؿلاحط ػ كمل(134)"ؾككادلكيػبلثػػفلا حػػ
ك لتػ ل ثػدلاهلللثػفلن نػفلا  صػ رملككاحػدولفإ  اػ ل:لوينؼلالتقكـلث لاح جػة،لكاػ ؿلا حثػ  ا

ل(135).اج كافلكا لفالاحتقرنب
 ح ػ لتػ كبلاحاػركةل رثػ لحا:لا ػ لاػ ؿل-صػلفلاهللل لنػ لكفػلـ–ا لركاولكثكلهرنرةل فلاح ثػال -3

فتيلؽلحلزكجل ػؽلفػالاػ ؿلل(136)"كح فث  لكحجا ح  لكحدن   لف ظ رلثذاتلاحدنفلترثتلنداؾ
ل.زكجت لح ذالاحخنر

كا لص ةلاح دنثلفلنسلفن لداحةل لفلا ي  لافلاحتصرؼلفالا ح  ،لافركنتلحكل ك   ل
،لفقدلكخرج  ل ػفلاح جػر:ل يـ:ل لفلك   لا لفةلثـلكنفرتل  دولكند   لكا ح   لفإفلا ؿ

فلا ؿ  .فتةاؿل(137)...ا،لفقدلا ي  لدكفلافلتغررلث :لكاك

فإفلاحخثرلت كبلاحاركةلارثػ لحػنسلفنػ لاحتغػثطلثػذحؾلكالاح ػضل لنػ لكال:لا ؿلاثفل ـز
اث  ت لفوتنل فلغنرلذحػؾ،لثػؿلفنػ لاحزجػرل ػفلكفلتػ كبلحغنػرلاحػدنفلحقكحػ ل لنػ لاحفػتـل

اػرول لػفلذاتلاحػدنفلفصػ رلاػفل كػبلفقصػرلك"لفػ ظ رلثػذاتلاحػدنف:ل"فالهػذالاحخنػرل  فػ 



حلاػػ ؿلغنػػرلا اػػكدلفػػال نتػػ لتلػػؾ،لثػػـلهثػػؾلا ػػ لاثػػ حلافػػت ب،لكملدحنػػؿلفنػػ ل لػػفلك  ػػ ل
اا ك ػػةلاػػفلا ح ػػ لثكك ػػ لك ػػدلاحطاػػ  نفلفػػالاػػ ؿلالن ػػؿلحػػ لا ػػ لإلػػافلاالاػػ لن ػػؿلفػػال

ل(138)..."ا ؿلج رو لكهكلا لط ثتلح لث ل  ف  لك  سلج رولكالازند
جيػؿل اػرلثػفل ثػدلاحيزنػزل:لول ثدلاحرزاؽل فلاياػرل ػفلاحزهػرملاػ ؿكافلاتث رلا لركا -4

:لحلاركةلاذالاختل تلهالكزكج  لفالا ح  ،لفق حتلكرندلكفلكصؿلاػ لكاػرلاهلللثػ ،لكاػ ؿلهػك
كاػدلصػبل ػفل اػرلثػفل ثػدل:لاػ ؿلاثػفل ػـزل(139)"تو رو ا،لفةج زلح ػ لاحثلػثلفػال ن ت ػ 

ل(140).احيزنزلختف  
تػالافػتدحكالث ػ لفقػدلتةكح ػ لاحجا ػكرلاحػفلاي ػفل فػفلاحيإلػرةلك لفلفرضلص ةلاتث رلاح

كا دبلا لاحزكجلكافتط ثةل  ف ،لككلك   لاتيلقةلث حاركةلغنرلاحرإلػندة،لاػ ؿلاحخطػ ثالفػال
كهذال  دلاحيلا فل لفلاي فل ففلاحيإلػرةلكافػتط ثةل  ػسلاحػزكجلثػذحؾلاال:ل"اي حـلاحف ف

كن تاؿلكفلنككفلذحؾلفػالغنػرلاحرإلػند،ل.ل..تردولا لفيلتلافلذحؾ:لكفلا حؾلثفلك سلا ؿ
فجيلتلاحاركةل..لتصداف:لك  لا ؿلحل ف فل-صلفلاهللل لن لكفلـ–كادلثثتل فلرفكؿلاهللل

ل.(141)"كهذول طنةلثغنرلاذفلكزكاج ف..لتلقالاحُقرطلكاحخ تـلكثتؿلنتلق ه لثكف   
ك ػػػ لت ػػػتلكن تاػػػؿلافلاحاػػػرادلاػػػ ؿلزكج ػػػ لاحػػػذملهػػػكلفػػػالنػػػده لككوػػػنؼلاحن ػػػ لاجػػػ زانلحك

تصرف  لفنككفلاح  الحلت رنـ،لكافلكػ فلاحاػرادلا ح ػ لفلكك  ػ ل  اصػةل قػؿلفػتلن ثغػالح ػ ل
لل(142).احتصرؼلث لاالثيدلاحاإلكرةلكدث نلككلافت ث ث نلكه  لنككفلاح  الحلت زن 

كافتدحكالث حقن سل لفلاحاكصالكاحارنض،لف حكصنةلالت  ػذلثيػدلاػكتلاحاكصػالفناػ لزادل -5
إذفلاحكرثة،لكا لجرتلاحي دةلكفلاحػزكجلنزنػدلفػالا ػرلذاتلاحاػ ؿلحت ت ػ عل فلاحثلثلاالث

ل.ث ل  دلا ف رول فلاح  قة،لفجرللذحؾلاجرلل قكؽلاحكرثةلاحاتيلقةلثا ؿلاحارنض
كفلاحاػػرضل:لأحققدىا كان فػػ ـل لػػفلاحاػػرنضلغنػػرلصػػ نبلاػػفلكجػػكو،:ل"قققال ابققن قدامققة

ا اػ لتجيلػػ لاػفلكهػػؿلاحانػراث،لف ػػاللفػثبلن وػالاحػػفلكصػكؿلاحاػػ ؿلاحػن ـلثػػ حانراثلكاحزكجنػة
ك دلكص الاحيلةلفتلنثثتلاح كـلثاجردهػ لكاػ لالنثثػتلحلاػركةلاح جػرل لػفلزكج ػ لكالفػ  رل

ل.احكارثلثدكفلاحارض
كفلتثرعلاحارنضلاكاػكؼ،لفػإفلثػرئلاػفلاروػ لصػبلتثر ػ ،لكه  ػ لكثطلػكول لػفلكػؿل:لالثاني

ولا تقضلث حاركة،لفإ   لت  ػ لثاػ ؿلزكج ػ لافلا لذكركل:لالثالث   ؿلكاح رعلالنزندل لفلكصل ،
كتثفػػطلفنػػ ل ػػ دةلكح ػػ لاح  قػػةلا ػػ لكا ت    ػػ لثا حػػ لككثػػرلاػػفلا ت   ػػ لثا ح ػػ لكحػػنسلح ػػ لاح جػػرل
 لن لك لفلكفلهذالاحاي فلحنسلثاكجكدلفالا صؿ،لكافلإلركطلص ةلاحقن سلكجكدلاحاي فل

ل(143)"احاثثتلفالاح كـلفالا صؿلكاح رعلجاني نل

ل

 :الثالقول الث



ج زةل احا  لاطلق ن،لفتلنجكزلح  لاحتصرؼلثا ح  لالفالاحثلثلكالفنا لدكفلذحؾلاالثةذفلزكج  لكاك
احلنثلفالاحإلافلاحنفنرلاحت ف لكهذالاحقكؿلا قكؿل فلا سلكط ككسلكاح ففلاحثصػرملكاحلنػثلثػفل

ل:كافتدحكالثا لنلا(ل144)فيد

َِ َعَلَ النِّ :لاكح لتي حفل-1 َُْق وا ِم ْ  ﴿الرَِّجاُن قَ وَّاُمو َِ اللَّ ُ  بَ ْ َ  ُهْم َعلَ َ بَ ْ  ٍ  َوِبَم ا َأ  َس اِء ِبَم ا َِّ َّ 
ل(145)َأْمَواِلِهْم﴾

فاػػ لداـلاحػػزكجلانواػػ ل لػػفلزكجتػػ لافػػؤكانل   ػػ ،لالنجػػكزلكفلن  ػػذلتصػػرف  لاال:لكجػػ لاحداحػػة
ل.ثإذ  

سلفنػػ لاػػ لكهػػذالافػػتداؿلثينػػد،لفػػ ح صلغنػػرلخػػ صلثػػ  زكاجلدكفلغنػػرهـلكحػػكلكػػ فلكػػذحؾلفلػػن
نػػدؿل لػػفل قػػ لفػػالا ي ػػ لاػػفلاحتصػػرؼلثا ح ػػ ،لكافلجػػ زلحػػ لاح ظػػرلفػػالا ح ػػ لتػػككنتنلدكفل
احكجكب،لاذلح  لكفلتككؿلفالا ح  لافلإل فتلكافلكرولزكج  لثتلختؼ،لكاػ لالخػتؼلفػال

ل(146). دـل   ذلثن لزكج  لحا ح  لدكفلاذ   ،لفخ ح تلاتنةلا لتةكحكولككفرتلاكح ـلككثطلت 

صػلفلاهللل–اوػالرفػكؿلاهللل:لاول ثدلاحػرزاؽل ػفلاياػرل ػفلرجػؿل ػفل كراػةلاػ ؿا لركل -3
،لكاػ لافػتدحكال(147)ك  لحنسلحذاتلزكجلكصنةلفالا ح  لإلػن  لاالثػإذفلزكج ػ ل- لن لكفلـ

ثجالػػػةلاتثػػػ رلاحتػػػالافػػػت دلاحن ػػػ لكصػػػ  بلاحقػػػكؿلاحثػػػ  الكاحتػػػالت نػػػدلثػػػ حياكـل ػػػدـلجػػػكازل
ك دنثلل-ااركةلكيبلثفلا حؾ–اطلق نلكخثرلاحخن رةللتصرؼلاحاركةلثا ح  لدكفلاذفلزكج  

ل.كادلتـلتيقث  لفالاكوي  ..لط ككس
ل
ل
ل

 :الراجح
ثيػػػدلهػػػذالاحيػػػرضل اػػػكاؿلاح ق ػػػ فلكا  اإلػػػ ت ـلفػػػالاحافػػػةحةلفػػػإفلاحػػػذملنتػػػرجبلحػػػدملاػػػ لذهػػػبلاحنػػػ ل

حتكافق لا لا لاررت لاحإلرنيةلاحغرافلافلاثدكلتكرنـلاحاركةلكافلح  لذاةلا حنةل:لاحقكؿلا كؿكص  بل
افػػتقلةلتتالػػؾلكاػػ لاحرجػػؿلفػػكافلثفػػكافلككفلح ػػ ل ػػؽلاحتصػػرؼلاحتػػ ـلثاقتوػػفلهػػذولاحالكنػػة،لاذلال
اي ػػفلحلالكنػػةلدكفل ػػؽلاحتصػػرؼلثاػػ لنالػػؾلاح فػػ ف،لهػػذالفوػػتنل ػػفلاػػكةلا دحػػةلاحتػػالا تاػػدكال

اػػرارلاحاخػػ حؼلث ػػ ،لاالكفلا حكػػ نل لن تةكح ػػ ل لػػفلاحإلػػافلاحنفػػنر،لكجيػػؿل ػػدوولل-ر اػػ لاهلل– ػػ لكاك
احثلثلفا لدك  ،لككدحةلاحخصـلحـلتفلـلافلاحتيرنضلث حطيف،لكاػ لت فػنفلثيػضلاحيلاػ فلحػثيضل
ل.اتث رلاحتالا تادل لن  لكص  بلاحقكؿلاحث  ا،لاالك   لا تالةلاحتةكنؿلكحنفتلاقطك ةلاحداحة

ومققع أن األدلققة الشققرعية تقققرر أن لممققرأة فققي اإلسققالم ذمققة ماليققة مسققتقمةف فميققا حققق التممققك 
والتصرف التام بماليا دون التوقف عمى إذن زوجيا لكن يستحب ليا مشقاورتو واسقتئذانو أدبقا 



وتطيبًا لخاطره وىذا من باب حسن المعاشرة حفاظًا عمى الحياة الزوجية واستقرارىا حتى س تقع 
لكدحػػةلل.يعققة الخصققام والشقققاق والنققزاعفققي ى كفػػالهػػذالاصػػل ةلظػػ هرةلحقفػػرةل ػػدنتلاحن ػػ ل اػػـك
ل.احإلرنية

كن طثؽلهذالاح كـل لفلكػؿلاػ ؿلتاتلكػ لاحزكجػةلفػكافلكػ فلاصػدرولاحانػراثلككلاحكصػنةلككلاح ثػةل
لككلاحكظن ة،لفتلنجكزلحلزكجلاحيدكافلكاحتفلطل لن لدكفلرو ه لكطنبل  سلا   لكا لنةخذولافرانل

ل(أتأخذونقو ظممقاً ):لكجثرانلف كلا ؿل راـلالن ؿلحػ لكظلػـلنفػةؿل  ػ ل  ػدلاهلللفػث    لكهػكلاحق  ػؿ
ك ياتلاحزكجةلاحص ح ةلاحتالتينفلزكج  ل لفلغكا ؿلاحدهرلثا ح  ،لفػ حاركةلاحاؤا ػةلاحكفنػةلتثػذؿل

لكحػػػنسلاح ػػػتـلكاححػػػزاـلااػػػ لنػػػؤدملاحػػػ فلتقكنػػػةلا ح ػػػ لحزكج ػػػ لكفػػػ فنلكا ثػػػة،لكهػػػذالاػػػفلثػػػ بلاحاكػػػ ـر
ل.احيتاةلثنفلاحزكجنفلكزن دةلفالا ح ةلكاحا ثةلكاهلللك لـ



 المبحث الخامس
 مدر إلزام الزوجة باإلنفاق عمى أسرتيا

ل
ا لاارار  لثةفلحلاركةلذاةلا حنةلافتقلة،لككفلح  ل ؽلاحتصرؼلفالا ح  لثني نلكإلػرافنلكهثػةل

جػػ رة  ػػ لإلػػافلاالثطنػػبل  ػػسلا  ػػ ،لككفلكك ػػ لالنجػػكزل  ػػدلاحتيػػدمل لنػػ ،لكالن ػػؿلحػػ لا...لكاك
  قت  لكر  نت  لا حن نلتق ل لفل  تؽلكحن  لاثؿلاحزكاج،لكثيدول لفلزكج  ،لف ؿلنق ل لػفلاحزكجػةل

حنؾلاحثن ف:لتثي تلكاحتزاا تلا حنةلفالك كاؿلكظركؼلاين ة لاحجكاب(لاحاكظ ة)احاكفرةل ل. يـ،لكاك
ل

 المطمب األول
 عمى بيتيامساىمة الزوجة العاممة في اإلنفاق 

ل
ا صؿلكفلاحيتاةلاحزكجنةلحنفتلا  اةل لفلا كرلاحتي كفلاحاػ دم،لكاكا ػدلاح  قػ تلفػال
احفػػػتـلكافػػػ كحنةلاحػػػزكجلفػػػالاح  ػػػ ؽلحنفػػػتلخ وػػػيةلحتطػػػكرلاحكوػػػ لاحجتاػػػ  الكخػػػركجلاحاػػػركةل
حلياػػؿ،لثػػؿلهػػالا  اػػةلاثػػؿلكػػؿلذحػػؾل لػػفلاح ا نػػةلكاحر  نػػةلاحلتػػنفلت إلػػدها لاحزكجػػةلح  فػػ  ،لف ػػال

إليرلثةفلكا   لآتلافلاحرجؿلاحذملتلجةلاحفلك   ،لحتفتادلا  لركاا نلف ثغ نلافلاحر  نػةلكاح ا نػةلت
كا اػفلكاحطاة ن ػػة،لكت انػؿلاحاػػركةلافػػ كحنةلاح  ػ ؽلاػػدلنخػؿلث ػػذالاحاي ػػف،لكنوػطربلايػػ لانػػزافل

َِ َعلَ  َ ﴿الرَِّج  اُن قَ وَّ :لاحقكااػػة،ل فلاػػفلن  ػػؽلنإلػػرؼ،لاػػفله ػػ ل   ػػـلكفلاكحػػ لفػػث    لكتيػػ حف اُم  و
َُْقوا﴾ َِ اللَُّ  بَ ْ َ ُهْم َعَلَ بَ ْ ٍ  َوِبَما َأ  النَِّساِء ِبَما َِّ َّ
حنسلارتثط نلث  حػةلااتصػ دنةلككلتطػكرلل(148)

ل.(149)اجتا  ا،لثؿلثجثلةلا ف  نة
كاػػ لهػػذالفػػإفلخػػركجلاحزكجػػ تلحلياػػؿلكصػػثبلكاايػػ نل  اػػ ن،ل جػػـل  ػػ لثيػػضلاحافػػ  ؿلاحتػػال

كؿلكااينة،لت قؽلاحيداحةلحكػتلاحػزكجنف،ل لػفلكفػ سلاػفلاحتيػ كفلكاحت ػ هـلت ت جلاحفلاج ث تلك ل
ل.فالت اؿلك ث فلا فرة،لكثا لن يكسل لفلكافلكافتقرارل ن ت ا لاحزكجنة

فخركجلاحزكجةلحلياؿلغ حث نلا لنؤدملاحفلزن دةلفالاحاص رنؼلكاح  ق ت،لاا لن اؿلاحزكجل
ل-ك ن  ػػ نل–اػػفل نػػثلزنػػ دةلإلػػرافلاحاتثػػس،لكااوػػطرارلازنػػدانلاػػفلا  ثػػ فلاحا حنػػةلكاح  فػػنة،لكذحػػؾل

ل.حقكؿلخ رجلاحا زؿ،لككو لا ط  ؿلفالاح و   تلككلافت ج رلاحخ دا ت
فإفلاذفلاحزكجلحزكجتػ لث حياػؿلثػدكفلإلػرط،لكت ػ زؿل ػفل قػ لفػالاا تثػ سلاحك اػؿ،لف ػال

ح  ،لاالكفلتيػ كفللهذولاح  حةلتثقفلافت قةلحل  قة،لكا لت صؿل لن لافلراتبلاحكظن ةل ؽلث ثت
احزكجةلا لزكج  لفالاح   ؽلكت اؿلك ث فلاح ن ةلثثذح  لجزفنلاػفلراتث ػ ل ػفلروػ لكطنػبل  ػس،ل
ل لكدحػػػةلاحإلػػػرنيةلاحفػػػتانة،لحاػػػ لفنػػػ لاػػػفلث ػػػ فلحثق فػػػةلاحتيػػػ كفلكاحاكػػػ ـر هػػػكلاػػػ ل ػػػدثتلاحنػػػ ل اػػػـك



قػػة،لكاػػ لالت الػػ لاػػ لالكاح فػػ فلثػػدؿلثق فػػةلاحاإلػػ  ةلكاحافػػ كاةلكاح كػػراف،لفػػتلنثخػػؿل لن ػػ لث ح  
كراا نل ل.(150)نطنؽ،لككلتا  ل   لا ح  ل طنةلكاك

كاػػدلنإلػػترطلاحػػزكجل لػػفلزكجتػػ لاحي الػػةلاحافػػ هاةلفػػال  قػػ تلاحثنػػتلاق ثػػؿلاحذفلح ػػ لفػػال
ل.(151)احخركجلاحفلاحياؿ،لفإفلاثلتلفيلن  لاحكف ف

ل
 ؟لكن ما مقدار مساىمة الزوجة في مصاريف ونفقات المنزل في ىذه الحالة

اذالتػػـلاا  ػػ ؽلكاحتراوػػالثػػنفلاحػػزكجنفل لػػفلكفلتفػػ هـلاحزكجػػةلثاقػػدارلا ػػددلاػػفلاحاػػ ؿلفػػال
  قػػ تلكاصػػ رنؼلاحثنػػت،لفػػ حيثرةلثاػػ لتػػـلاحت ػػ ؽل لنػػ ،لك لن ػػ لااحتػػزاـلثػػذحؾ،لكاػػ لاذالتػػـلاحت ػػ ؽل
 لفلاثدكلاحاف هاةلكاحاإل ركة،لدكفلت دنػدلح فػثةلكاقػدارلاحافػ هاة،لك صػؿل ػزاعلكاخػتتؼلفػال

ل:ذحؾ،لف   ؾلآرافلاتيددة
كفلنتـلاات  ؽل لػفل فػثةلاحثلػثلاق ثػؿلاحثلثػنف،لكذحػؾلاػفلثػ بل:لف حدكتكرلاحقرو كملنرل -

ُِ َح ظِّ :لاحاق ثلةلفالاح قكؽلكاحكاجث ت،لحقكح لتيػ حف يُكُم اللَُّ  ِِّ  َأْوالدُِك ْم لِل ذََّكِر ِمثْ  ًِ ﴿يُو
ل.(153)ف حغ ـلث حغـرل(152)اَأُ ثَ يَ ْيِ ﴾

كفلنكػكفلاقػدارل"ل قػكؽلاحاػركةلفػالاحإلػرنيةلاحفػتانة"اثراهنـلاح ج رلفالث ث ل.لكنقترحلد -
 :لاحاف هاةلكا لنلا

نت اؿلاحرجؿل  ق تلاحثنتلا صلنةلك الة،لث  تث رولاحافؤكؿلا كؿل فلاح   ؽ،لكتت اؿل -1
احاػػػركةل  قػػػ تلاحثنػػػتلاحوػػػ فنةلاح  تجػػػةل ػػػفلاحياػػػؿلاحا  ػػػا،لث  تث رهػػػ لاتفػػػثثةلفػػػالهػػػذول

 ت،لك ح  جػػػةلاحػػػفلخ داػػػةلفػػػالاحثنػػػت،لككل وػػػ  ةلحقط ػػػ ؿ،لككلإلػػػرافلاتثػػػس،لككلاح  قػػػ
 .احب...ل-ك ن   نل-كطياةلافلخ رجلاحا زؿل

ككلكفلتقػػدـلاحزكجػػةلاحي الػػةلحزكج ػػ لاقػػدارانلاػػفلاحاػػ ؿلتيكنوػػ نل ػػفلت الػػ لثيػػضلاتثػػ رل -2
زكجنفلاحا دنػػةلكاح  فػػنةلحيال ػػ لخػػ رجلاحا ػػزؿ،لكنقػػدرلهػػذالاحاثلػػولث فػػبل ػػ ؿلكػػؿلاػػفلاحػػ

ل.(154)احا دنةلكفيت لكادرت 
 

 :افلختؿلاحتصكراتلاحكااينةلحلافةحةل خلصلحا لنلا:لكاكؿ

الناكػػفلح ػػػ لاغ ػػػ ؿلاحتطػػكراتلكاحتغنػػػراتلاحجتا  نػػػةلكاحاتصػػػ دنةلاحتػػالطػػػركتل لػػػفلاح نػػػ ةلل:أوسً 
ا فػػػرنةلفػػػالاحاجتايػػػ تلاحيرثنػػػةلكاحفػػػتانةلثصػػػكرةل  اػػػة،لكاحتػػػالاػػػفلكها ػػػ لخػػػركجلاحاػػػركةل

ل:لياؿ،لإلة   لإلةفلاحرجؿ،لاا لترتبل لفلذحؾح
ل.زن دةلفالاح  ق تلكاحاص رنؼلاحالق ةل لفل  تؽلاحزكج -
زنػػ دةلفػػالا  ثػػ فلاح  فػػنة،لفخػػركجلاحزكجػػةلحلياػػؿلنكػػكفل لػػفل فػػ بل ػػؽلاحػػزكجلكا فػػرةل -

ل.فالاق ثؿلاح صكؿل لفلارتبلخ صلث  



  ػ ؽل لػفلثنت ػ ،ل تػفلكفلذحػؾلكصػثبل رفػ نلغ حث نلا لتقكـلاحزكجةلاحي الةلث حاف هاةلفػالاح:لث  ن نل
خ صػػػػةلاػػػػفلذكملاحػػػػدخؿل–ج رنػػػػ نلثػػػػنفلاح ػػػػ س،لثػػػػدحنؿلكفل فػػػػثةلكثنػػػػرةلااػػػػفلنرنػػػػدلاحػػػػزكاجل

نث ثل ػفلااػركةل  الػة،لتفػ  دولفػالت اػؿلك ثػ فلكتكػ حنؼلاح نػ ة،لككػةفلاحػزكجلل-احا دكد
حاثػػػدكلروػػػالوػػػا  نلثياػػػؿلاحزكجػػػةلثإلػػػرطلكفلتإلػػػ رك لفػػػال  قػػػ تلاحثنػػػت،لكفػػػالهػػػذالت قنػػػؽل

 .احتك فؿلا فرم،لكاحذملنيتثرلافلكفث بلدكاـلكافتقرارلاح ن ةلاحزكجنة

حػػػنسلفػػػالاح قػػػ لاحفػػػتاا،لككلاػػػكا نفلا  ػػػكاؿلاحإلخصػػػنةلاحيرثنػػػة،لفػػػكافلا  ػػػ لا رد ػػػالككل:لث حثػػػ نل
ل.احاصرملككلاحفكرملككلغنره لا لنإلنرلاحفلت ظنـلهذولاح  حة

كجػػةلاحاكظ ػػةلفػػال  قػػ تلاحثنػػتلهػػكلكاػػرل ػػ دؿلك لػػفلوػػكفلاػػ لذكػػرلنػػرللاحث  ػػثلكفلافػػ هاةلاحزل
ث  تث رلذحؾلإلرط نلوا ن نلك رف نلج رن ن،لككفلنجرملت ظنـلهذولاحافةحةلوافلاكادلا  كفلا  كاؿل

ل.احإلخصنةلا رد ا،لث فبل  ؿلكؿلا  ا ،لكثا لن قؽلاحيداحةلحكتلاحزكجنف



لالمطمب الثاني
 األسرة في حالة إعسار الزوجمدر تحمل الزوجة الموظفة مسؤولية اإلنفاق عمى 

 
لاحزكجػػةلاحاكظ ػػةل...اذال جػػزلاحػػزكجل ػػفلاح  ػػ ؽلحيفػػرلككلاػػرضلك  ػػكلذحػػؾل ،لف ػػؿلنلػػـز
ل:اح   ؽل لفلزكج  لكككاده  لتث ن تلآرافلاحيلا فلفالذحؾل لفلاح  كلاحت حا(لاحاكفرة)

 .تحمل الزوجة الموظفة مسؤولية اإلنفاق عمى زوجيا: أوسً 
فلاػفلاح   نػةلكاحا حكنػةلكاحإلػ فينةلكاح   ثلػة،لاحػفلكفل  قػةلاحزكجػةلتثقػفلكاجثػةلذهبلجا كرلاح ق  

وىقل ل(155) لفلزكج  ،ل تفلفال  حةل جزولككلا ف رو،لكالنلزا  لاح  ػ ؽل لنػ لافلك  ػتلاكفػرة
خػتؼلثنػ  ـ،لف حا حكنػةلكاحإلػ فينةلكاح   ثلػة،لح ػ لاحخنػ رلثػنفلليثبت ليا حقق خيقار فسق  النكقاح؟

ل:كافتدحكال(156) لكاحفتدا ةل لفل ف ث لح نفلنف رو،لكثنفلاح فباحثق فلاي
ٍِ﴾:لثقكحػػ لتيػػ حف -1 ٌِ بِِ ْحَس  ا ل-ثػػ صلاتنػػةلاحكرناػػة–فػػ حزكجلل(157)﴿َِِّ ْمَس  اٌك ِبَمْ   ُروٍف َأْو َتْس  رِي

احافػػ ؾلثػػ حايركؼل:ل"اخنػرلثػػنفلكاػػرنف،لفػػإفل جػػزل ػػفلك ػػدها لحزاػػ لاتخػػر،لاػػ ؿلاحقرطثػػا
افلاػػفل:للن ػػ لاػػفل ػػؽل لػػفلزكج ػػ ،لكحػػذحؾلاػػ ؿلجا  ػػةلاػػفلاحيلاػػ فاحقنػػ ـلثاػػ لنجػػبل :لهػػك

احاف ؾلث حايركؼلكفلاحزكجلاذالحـلنجدلا لن  ؽل لفلاحزكجةلكفلنطلق  ،لفإفلحـلن يػؿلخػرجل
 فل دلاحايركؼ،لفنطلؽل لنػ لاح ػ كـلاػفلكجػؿلاحوػررلاحت ػؽلث ػ لاػفلثق   ػ ل  ػدلاػفلال

ل(158)..."ذالا ؿلا حؾلكاحإل فيالكا ادنقدرل لفل  قت  ،لكاحجكعلالصثرل لن ،لكث 
كفالااف ؾلاحزكجلحزكجت لا ل دـلاحقدرةلل(159)﴿َواَل تُْمِسُكوُْ َّ ِضَراراً لِّجَ ْ َجُدوا﴾:لكاكح لتي حف -2

 . لفلاح   ؽل لن  لاورارلث  

ثيػػدـلاحت رنػػؽلكنلزا ػػ لاحصػػثرل لنػػ ،لكاح تظػػ رلاحػػفلكاػػتلنفػػ رو،لكتتيلػػؽل:لككاػػ لاح   نػػةلفقػػ حكا
 :كافتدحكا(160)قةلثذات لث كـلاح  كـ،لكتفتدنفل لفل ف ث اح  

َِ ُثو ُعْسَرٍة َِّ َنِ َرٌة ِنلََ َمْيَسَرٍة﴾:لثقكح لتي حف -1 كاح صل  ـلفالكجكبلا ظػ رلل(161)﴿َوِنِ َكا
كػػؿلايفػػرلث ػػؽ،لكغ نػػةلاح  قػػةلكفلتكػػكفلدن ػػ نلفػػالاحذاػػة،لكاػػدلك فػػرلث ػػ لاحػػزكج،لفك  ػػتل

ل.(162)احزكجلاةاكرةلثإ ظ رو
يَ  ِم ْ  ِعبَ ادُِكْم َوِنَم اِوُكْم ِنِ َيُكو ُ وا ُِّ َق َراَء :لكح لتي حفكا -2 َِ َُوا اَأَيَاَمَ ِم نُكْم َوالصَّ اِل ﴿َوَأ ِك

احػفلا كػ حلاح قنػر،لفػتلل- ػدبلاهلللفػث    –ل(163)يُ ْغِنِهُم اللَُّ  ِم  َِّْ ِلِ  َواللَُّ  َواِس ٌع َعِل يٌم﴾
ل.(164)نجكزلكفلنككفلاح قرلفثث نلحل راة

،لثػػؿلكتلزا ػػ لافلك  ػػتلوذىققب ابققن حققزم إلققى أن نفقققة الزوجققة تسقققط عققن زوجيققا المعسققر
 .(165)اكفرة،لكالترج ل لن لكحكلكنفرلثيدلذحؾ



ناكفلكفلنل ؽلث حيجزل فلاح  ػ ؽلاػ لاذالكػ فلدخلػ لال:لكافت ف  لثيضلاحاي صرنفلكا حكا
،لكاػػػدل(166)يلػػػنـنك ػػػالحت اػػػؿل  قػػػ تلاحثنػػػتلاػػػفلاةكػػػؿلكاإلػػػربلكالػػػثسلكافػػػكفلكتاػػػرنضلكت

ٌ  ِنالَّ ُوْس َ َها :لافتدؿلثقكح لتيػ حف ْْ ﴿َوَعَلَ الَمْوُلوِد َلُ  ِرْزقُ ُه َّ وَِكْسَوتُ ُه َّ بِاْلَمْ ُروِف الَ ُتَكلَُّ   ُ 
ُِ َثلِ َ ﴾ ا َوالَ َمْوُلوٌد لَُّ  ِبَولَ ِدَِّ َوَعلَ َ ال َواِرِث ِمثْ  َْ اَل ُتَ ارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِد
ارثػةلثػ صلف حزكجػةلكلل(167)

لال لكفلاثػفل ػـز ،لكايلػـك احقرآف،لكا لدااتلكذحؾلفيلن  ل  قػةلزكج ػ لاذالك فػر،لفػ حغ ـلثػ حغـر
ل.(168)نرللففبلاح ك حلثفثبلا ف رلاحزكج

لاػػ  تنلل كنػػ ل جثػػ نل ثػػالا اػػد،لحػػكلتةاػػؿلفػػن ؽلاتنػػةل:ل"ك لػػؽلاثػػفلاػػنـل لػػفلاػػكؿلاثػػفل ػػـز
﴿َوَعَلَ الَمْولُ وِد لَ ُ  ِرْزقُ ُه  َّ وَِكْس َوتُ ُه َّ :لا ؿل-فث    –حتثنفلح لا   لختؼلا لف ا ،لفإفلاهللل

ُِ َثلِ  َ ﴾:لكهػػذالوػػانرلاحزكجػػ تلثػػتلإلػػؾ،لثػػـلاػػ ؿ.لبِ  اْلَمْ ُروِف﴾ ﴿َوَعلَ  َ ال  َواِرِث ِمثْ  
فجيػػؿلل

فث    ل لفلكارثلاحاكحكدلح لككلكارثلاحكحػدلاػفلرزؽلاحكاحػداتلككفػكت فلثػ حايركؼلاثػؿلاػ ل
ل(169)"ةل  قةل لفلغنرلاحزكج تل تفلن اؿل اكا  لحا لذهبلاحن  لفلاحاكرث،لفةنفلفالاتن

كادلكخذلا  كفلا  كاؿلاحإلخصنةلا رد الثركملاحجا كرلاحق  لنفلث حت رنؽ،لك ظـلاحافةحةلل
اذال جػػزلاحػػزكجل ػػفلاح  ػػ ؽل لػػفل:ل" لػػفلك ػػ (ل74)فػػال ػػددلاػػفلاحاػػكاد،لفقػػدل صػػتلاحاػػ دةل
حق والفالنكـلاحطلب،ل لفلكفلتككفلدن  نلفالذات ،لزكجت لكطلثتلاحزكجةل  قةلح  ،لنقدره لا

ك  ػػػدلتيػػػذرلت صػػػنؿلاح  قػػػةلاػػػفلاحػػػزكجلككل".لكنػػػةذفلحلزكجػػػةلكفلتفػػػتدنفل لػػػفل فػػػ بلاحػػػزكج
احفتدا ةلتيكدل  قةلاحزكجةل لفلافلك فلن  ؽل لن ػ لاثػؿلاحػزكاج،لكحػ ل ػؽلاحرجػكعلث ػ ل لػفل

لاذال كػػـلحلزكجػػةلث  قػػةل لػػ(:ل"75)احػػزكج،لجػػ فلفػػالاحاػػ دةل فلاحػػزكجلكتيػػذرلت صػػنل  لا ػػ لنلػػـز
ث ح  قةلافلتجبل لن ل  قت  لفنا لحكلفروتلغنرلذاتلزكج،لكنككفلح ل ػؽلاحرجػكعلث ػ ل لػفل

ل(170)"احزكج
هػػذالاذالحػػـلتطلػػبلاحزكجػػةلاحت رنػػؽ،لككاػػ لاذالطلثتػػ لثفػػثبل جػػزلككلا فػػ رلزكج ػػ ،لكا لػػ ل

ن  ػؽلفػرؽلاحق وػالثن  اػ ،للاحق والاػدةلالتقػؿل ػفلإلػ رلكالتزنػدل ػفلثتثػةلكإلػ ر،لفػإفلحػـ
اذالاات ػ لاحػزكجل ػفلاح  ػ ؽل لػفلزكجتػ ل:ل"كاحتػال صػتل لػفلك ػ (ل127)افت  دانلاحػفلاحاػ دةل

ثيدلاح كـل لن لث  قت  لفإفلك فلح لا ؿ،لناكػفلت  نػذل كػـلاح  قػةلفنػ لثيػدلاح كػـل لنػ لث ح  قػةل
فلحـلنكفلح لا ؿ،لكحـلنقؿلك  لايفرلككلاكفػر،لككلاػ ؿ ك ػ لاكفػر،لكحك ػ لكصػرللفالا ح ،لكاك

ذالاد فلاحيجز،لفإفلحـلنثثتػ لطلػؽل لنػ ل  لفل دـلاح   ؽ،لطلؽل لن لاحق والفالاح  ؿ،لكاك
فلكثثت لكا ل لادةلالتقؿل فلإل رلكالتزندل فلثتثةلكإل ر،لفإفلحـلن  ؽلطلؽل لن ل   ان،لكاك

ل".ثيدلذحؾ
ك فلثيدلاحدخكؿ،لكفالهذولاح  حةلكاحتطلنؽلحيدـلاح   ؽلنق لث    نلاثؿلاحدخكؿلكرجين نلاذالل

ن ؽلح لاراجيةلزكجت لكث  فلاحيدةلاذالكثثتلنف رولكدف لح  ل  قػةلاحإلػ كرلاحاتراكاػة،لكهػذالاػ لجػ فل



تطلنػػؽلاحق وػػالحيػػدـلاح  ػػ ؽلنقػػ لرجينػػ نلاذالكػػ فلثيػػدل:ل"كاحتػػال صػػتل لػػفلكف(ل129)فػػالاحاػػ دةل
ذالك  فلاحطتؽلرجينػ نلفللػزكجلاراجيػةلزكجتػ لكث ػ فلاحدخكؿ،لكا لاذالك فلاثؿلاحدخكؿلفنق لث    ن،لكاك

احيدة،لاذالكثثتلنف رولثدف ل  قةلثتثػةلكإلػ رلااػ لتػراكـلح ػ ل لنػ لاػفل  قت ػ ،لكث فػتيدادولث ح  ػ ؽل
ل(171)"فيتنلفالكث  فلاحيدة،لفإذالحـلنثثتلنف رولثدف لاح  قةلكحـلنفتيدلحإل   ؽلفتلتصبلاحرجية

ل
 مسؤولية اإلنفاق عمى أوسدىا في حالة إعسار الزوج تحمل الزوجة الموظفة: ثانياً 

نت اؿلا بلاح  قةل لفلككادو،لكحكفلاذالك فرلث  لككلا ت،لاختلؼلاح ق  فلفنافلتجبل لن ل
ل: لفلاكحنف
 :القول األول

ذهبلجا كرلاح ق  فلافلاح   نةلكاحإل فينةلكاح   ثلةلاحفلكفلاحزكجةلاحاكفػرةلتت اػؿل  قػةل
 فػػػ رلاحػػػزكجلك ػػػدـلادرتػػػ ل لػػػفلاحكفػػػبلثكجػػػ ل ػػػ ـ،ل لػػػفلخػػػتؼلثنػػػ  ـلفػػػالككادهػػػ لفػػػال  حػػػةلا

ل:احت صنؿ
كا ـلكثتثػ نل(لكبلا ب)ك   لتجبل  دلاكتلا بلككلا ف رول لػفلاحجػدلل:فرأ  اإلمام أبي حنيفة

ل.(172)ك حانراث،لثلث  ل لفلا ـ،لكثلث ه ل لفلاحجد
ٌ  ِنالَّ ُوْس َ َها الَ ﴿َوَعَلَ الَمْوُلوِد َلُ  ِرزْ :لكافتدؿلثقكح لتي حف ْْ قُ ُه َّ وَِكْسَوتُ ُه َّ بِاْلَمْ ُروِف الَ ُتَكلَُّ   ُ 

ُِ َثِلَ ﴾ ا َوالَ َمْوُلوٌد لَُّ  ِبَوَلِدَِّ َوَعَلَ الَواِرِث ِمْث َْ ُتَ ارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِد
ل(173)

ت اػػؿلفكاػػ لكفل لػػفلا بلرزا ػػفلككفػػكت فلثػػ حايركؼ،لكجػػبل لػػفلاحجػػدلكا ـلكفلنإلػػترك لفػػال
ل.ذحؾلاإلتراك ا لفالاحانراث

فلاػػ تلا بل:لك  ػػدلاحصػػ  ثنف تجػػبل لػػفلا ـلاحاكفػػرةلحك ػػده ،لكترجػػ لث ػػ ل لنػػ لاذالكنفػػر،لكاك
ل.ك  تل لفلاحجدلدكفلا ـ

فل لكا،لكالت تقؿلاحفلا ثيدلاالثيدلاكتل(لكبلا ب)تجبل لفلاحجدلل:وعند الشافعي ثـلآث   لكاك
ك فػػػػػركالا تقػػػػػؿلكجكث ػػػػػ لاحػػػػػفلا ـ،لكفػػػػػكافلاػػػػػ تلا بلكـللا اػػػػػربلككل فػػػػػرت ،لفػػػػػإفل ػػػػػداكالكك

ل.(174)ك فر
ِْيَم﴾:لثةفلاحجدلنطلؽل لن لافـلا بلفنةخذل كا ،لحقكح لتيػ حف:لكا تجكا (ل175)ل﴿مِّلَّ َ  َأبِ يُكْم ِنبْ  َرا

فلكػػػػ فلجػػػػدوانلثينػػػػدان،لثػػػػـلحاػػػػ لاػػػػ ـلاحجػػػػدلاقػػػػ ـلا بلفػػػػالاحكانػػػػة،لكاخػػػػتصلدكفلا ـل ففػػػػا ولكثػػػػ نلكاك
لاق ا لفالاح  قةلث حتيصنب ل.(176)حزا لكفلنقـك

ُْ  َّ َح ْولَْيِ   :لككا لدحنؿلكجكث  ل لفلا ـل  ػدل جػزلاتثػ فلفقكحػ لتيػ حف ﴿َواْلَوالِ َداُت يُ ْرِض ْ َ  َأْوالَد
فلاػ لككجػبل لػفلا ـلاػ ل جػزل  ػ لا بلاػفلاحروػ علكجػبل لن ػ لاػ ل جػزل  ػ ل(ل177)َكاِمَلْيِ ﴾
ل.افلاح  قة



هرلاػػذهث ـلكجكث ػػ ل لػػفلكػػؿلكارثلحاكركثػػ ،لفػػإذالكػػ فلكاحػػدلاحصػػثالانػػتلككلفظػػ ل:وأمققا الحنابمققة
فلػكلكػ فلحػ لكـلكجػد،لفيلػفلا ـلاحثلػثل...لايفر،لكك فلح لكرثػة،لف ح  قػةل لػن ـلثاقػدارلارث ػـلا ػ 
اذالك فلكـلك ـ،لفيلفلا ـلثاقدارلانراث ػ ل:لكاحث اال لفلاحجد،لك كـلث ذالزندلثفلث ثتل نثلا ؿ

-لر ا لاهلل–كهذالاكافؽلحا لذهبلاحن لاحا ـلكثكل  ن ةل(ل178)قدارلانراث ك لفلاحيـلثا
ل

 :القول الثاني

تجبلاح  قةل لػفلاتثػ فلاحاث إلػرنفلكا ث ػ فلاحصػلثننف،لكالتتيػدللاحػفلغنػرهـ،لك لػفلهػذال
لا بلفقط،لفتلتجبل لفلاحجدلاثفلاحثفلكال لفلاثفلاحثفلحلجدلحثيدلاح فب،لكا لال ف التلـز

جبل لفلا ـ،لكالتجثرل لفل  قةلكث     لكحكلك  كالفالغ نةلاح  جة،لكا ـلفالغ نةلاحغ ف،لفتلت
َِ اللَّ   ُ  :لاػػػدخؿلحل فػػػ فلفػػػالت اػػػؿلاح  قػػػ ت،لحقكحػػػ لتيػػػ حف َِ َعلَ   َ النَِّس   اِء ِبَم   ا َِّ َّ    ﴿الرَِّج   اُن قَ وَّاُم   و
َُْق  وا ِم  ْ  َأْم  َواِلِهْم﴾ ف حإلػػ رعلاح كػػنـلككجػػبلح ػػفلاح  قػػةلكحػػكلنكجػػبلل(179)بَ ْ َ   ُهْم َعلَ  َ بَ ْ   ٍ  َوِبَم  ا َأ 

 لػػن ف،لحوػػيؼلاح فػػ فل ػػفلاحت اػػؿ،لك   ػػ لحنفػػتل صػػثةلحكحػػده ،لذهػػبلاحػػفلهػػذالاحقػػكؿلاحاػػ ـل
ثةفلثنفلا ـلككحده لاراثػةلتكجػبل:لكهكلكونؽلا اكاؿلكا لترل،لكردل لن (ل180)-ر ا لاهلل–ا حؾل

ل.احيتؽ،لكردلاحإل  دة،لفةكجثتلاح  قةلك  ثكة

ل

ل:الراجح

نرللاحث  ثلكفلاكؿلاحجا كرلهكلا رجبلكا كحفلحقخذلث لحقكةل جت ـ،لكحاكافقت لاكا دل
كت دندانل–احإلرنيةلفالاحتك فؿلكاحتي كفلكصلةلا ر  ـ،لكث لكخذلا  كفلا  كاؿلاحإلخصنةلا رد ال

كػػ فلا بلاذال:ل" لػػفلك ػػ (ل170)فقػػدل صػػتلاح قػػرةلاحث  نػػةلاػػفلاحاػػ دةلل-ثػػركملكثػػالنكفػػؼلكا اػػد
ايفرانلالنقدرل لفلكجرةلاحطثنبلككلاحيػتجلككل  قػةلاحتيلػنـ،لكك  ػتلا ـلاكفػرةلاػ درةل لػفلذحػؾ،ل
لث  ل لفلكفلتككفلدن ػ نل لػفلا بلترجػ لث ػ ل لنػ ل ػنفلاحنفػ ر،لككػذحؾلاذالكػ فلا بلغ  ثػ نل تلـز

ل(181)"نتيذرلت صنل  لا  



 المطمب الثالث
 فاق عمى والدييا الفقيرينمدر إلزام الزوجة الموظفة باإلن

ل
 لفلاتث فل  قةلكث    ـلاذالك  كالفقرافلحنسلح ـلاػ ؿ،لح ػنفلاحثلػكغلفػال ػؽلاحػذكر،لكح ػنفلاحػزكاجل

لاحكحدل ل–ذكرانلك فلككلك ثف-فال ؽلا  ثف،لكفال  حةل جزلاحكاحدنفلك دـلاحقدرةل لفلاحكفبلنلـز
ل:الذحؾلاحكت بلكاحف ةلكاحجا ع،لكاحايقكؿك جت ـلفل(182)ث ح   ؽل لن ا ،لكهذالث ت  ؽلاحيلا ف

 :القرآن الكريم: أوسً 
ل(183)﴿َوَقَ َ رَبَُّ  َأالَّ تَ ْ ُبُدوا ِنالَّ ِنيَّاَُّ َوبِاْلَواِلَدْيِ  ِنْحَسا ًا﴾:لاكح لتي حف"ل-1

َِ ِبَواِلَدْيِ  ُحْسنًا﴾:لاكح لتي حفل-2 َنا اإِل َسا ًَّي ْ فلك فػفلثؿلكا–كافلاح ف فلح ا لل(184)﴿َوَو
ل.اح   ؽل لن ا ل  دل  جت ا ل-اح ف ف

ِِ اْ   ُكْر لِ    َوِلَوالِ  َدْيَ  ِنلَ   َّ الَمِص  يُر﴾:لاكحػػ لتيػػ حفل-3 كاػػفلإلػػكرلاحكاحػػدنفلاك فةت اػػ لل(185)﴿َأ
 ػػػفلثيػػػضلاػػػ لكػػػ فلا  اػػػ ،لاػػػفلاحترثنػػػةلكاحر  نػػػةلكاحي  نػػػة،لكذحػػػؾلث ح  قػػػةل لن اػػػ ل ػػػ ؿل

ل. جزها لكفقرها ،لكهذالكارلا  لفث    
َم ا َوقُ ِ لَُّهَم ا قَ  ْوالً َكرِيم ًا﴾:لاكح لتيػ حفل-4 َهْرُْ ك ػدـلاح  ػ ؽلل(186)﴿َِّ اَل تَ ُق ِ لَُّهَم ا ُأَف َواَل تَ ن ْ

ل. لفلاحكاحدنفل  دلاح  جةلك ظـلانتا نلافلاحتةفؼ
ل
 :السنة النبوية الشريفة: ثانياً 

ا ؿلرفكؿلل:ا حتل-روالاهللل    –ا لركمل فل ا رةلثفل انرل فل ات ل فل   إلةل -1
ل(187)"إن أطيققب مققا أكمققتم مققن كسققبكم وأوسدكققم مققن كسققبكم"ل-صػلفلاهللل لنػػ لكفػلـ–اهللل

فافل ؽلاحكاحدلكفلنةكػؿلاػفلكفػبلكحػدو،لككػذالاحكاحػدةلثطرنػؽلا كحػف،ل   ػ لك ػؽلث فػفل
ل(188)احص ثة،لكالادخؿلحلتقنندلث حكاحدلدكفلاحكاحدة

إن ا :ل"نقػكؿل-صلفلاهللل لنػ لكفػلـ–فايتلاح ثال:ل"ك فلاحاقداـلثفلايدملكربلا ؿ -2
ل(189)"يوصيكم بأمياتكم ثم بآبائكم ثم األقرب فاألقرب

ن أبقي يريقد :ل"ك فلج ثرلثفل ثدلاهلللكفلرجتنلاػ ؿ -3 يا رسقول اف إن لقي مقاًس وولقدًاف وا 
(190)"أنت ومالك ألبيك: أن يجتاح ماليف فقال

 

: فققالافلكثػالاجتػ حلاػ حا،ل:ل"فق ؿل- لن لكفلـصلفلاهللل–كفلرجتنلج فلاحفلاح ثالل:وفي رواية
كسبكم فكمقوا لإن أوسدكم من أطيب: -صمى ا عميو وسمم–أنت ومالك ألبيكف وقال رسول ا 

كن ػ ل:ل"فللكاحدلكفلنةخذلافلا ؿلكحػدولاػدرل  جتػ ،لاػ ؿلاحا ػ كملفػالفػنضلاحقػدنرل(191)"من أمواليم
كفلكثػ ؾلكػ فلفػثث نل:لاػ حا،لكا حػؾل ثنػؾ،لني ػال-صؿنفتة–احرجؿلاحق  ؿلافلكثالنرندلكفلنجت حل



فػػالكجػػكدؾ،لككجػػكدؾلفػػثبلكجػػكدلا حػػؾ،لفصػػ رلحػػ لثػػذحؾل ػػؽلكػػ فلثػػ لككحػػفلا ػػؾلث  فػػؾ،لفػػإذال
 (192)"ا ت جلفل لكفلنةخذلا  لثقدرلاح  جة،لفلنسلاحارادلاث  ةلا ح ل تفلنفتةصل لثتل  جة

ل

قةلاحكاحدنفلاحا ت جنفلكاجثةلفالا ؿلاحكحدل  دلكا لكجا ل لا فلا اةل لفلكفل  ل:اإلجماع: ثالثاً 
ل.(193)احيجزلك دـلاحقدرةل لفلاحكفب

ل
ل.(194)فإفلاحكاحدنفلتفثث لفالا ن فلاحكحد،لف فتكجث ل لن لاح ن فلجزافنلكف ا ل:المعقولل:رابعاً 

ل:ويشترط لإلنفاق عمى الوالدين
اح   ؽلافلاي فلاحاكاف ة،لكهػذالنت قػؽللاكفران،لحا لفال-ذكرانلك فلكـلك ثفل-كفلنككفلاحكحدل:أوسً 

ابدأ بنفسك فتصدق :ل"-صلفلاهللل لن لكفػلـ–حقكح لل(195)ثا لن وؿل فلاكت لكاكتل ن ح 
عميياف فإن فضل شيء فألىمك فإن فضل شيء فمذ  قرابتكف فقإن فضقل شقيء عقن ذ  

ل.(196)"قرابتكف فيكذا وىكذا
،لفافلك فلافتغ ن نلف  قت لفالا حػ ،لكالنإلػترطلاػ لكفلنكك  لفقنرنف،لفتلتجبلحغنرلا ت جل:ثانياً 

اح قػػرل جزهاػػ ل ػػفلاحكفػػب،لفػػ ح قرلك ػػدولنيتثػػرلفػػثث نلك فنػػ نلحكجػػكبلاح  ػػ ؽل لن اػػ ،لذهػػبل
احفلهذالاحقكؿلجا كرلاح ق  فلافلاح   نةلكاحإل فينةلكاح   ثلة،لكخ ح  ـلاحا حكنةلفػالاحػراجبل

ثلاإلػػػترطكالاػػػ لاح قػػػرل جػػػزلا بل ػػػفلاػػػفلاػػػذهث ـلككػػػذالثيػػػضلاحإلػػػ فينةلكاح   ثلػػػة،ل نػػػ
احكفػػػػػب،لفػػػػػإفلكػػػػػ فلاػػػػػ درانل لنػػػػػ لفػػػػػتلتجػػػػػبل  قتػػػػػ ل لػػػػػفلكحػػػػػدو،ل فلاحقػػػػػدرةل لػػػػػفلاحكفػػػػػبل

ل.(197)ك حنف ر
،لصػن  ةلحأثػ فل ػفلاحتثػذؿلكاحا   ػة،لحاػ لفػالتكلػن  ـلث حياػؿلويترجح لدر الباحث قول الجميور

ل. لث لافلاحتكرنـلكاح ف فلاحن ـافلاحنتـلاحذملهكلك ظـلافلاحتةفؼ،لكهذالن  فالا لكار 
عمقى مقا ( 272)وقد أخقذ ققانون األحقوال الشخصقية األردنقي بقرأ  الجميقور فققد نصقت المقادة 

 :يمي
نجبل لفلاحكحدلاحاكفرلذكرانلك فلككلك ثف،لكثنرانلك فلككلصغنرانل  قةلكاحدنػ لاح قنػرنفل -لك

ل.كحكلك   لا درنفل لفلاحكفب
ذالك فلكفث لاللاذالك فلاحكاحدلفقنرانلكحكفلا در -لب لث  قةلكاحدن لاح قنرنف،لكاك  لفلاحكفب،لنلـز

طي ا ا لا ل   لت  لثوـلكاحدن لكاك ل.(198)نزندل فل  جت لك  جةلزكجت لكككادو،لفنلـز
 

 :مقدار ما تنفق المرأة الموسرة عمى والدييا الفقيرين

ل:ثةاختلؼلاح ق  فلفالاقدارلا لنجبل لفلا ث  فلافل  قةلآث   ـل لفلكاكاؿلثت



تجػػبل لػػن ـلاح  قػػةلث حفػػكنة،لاػػفلغنػػرلت رنػػؽلثػػنفلذكػػرلكك ثػػف،لكثػػنفلكارثلكغنػػرلل:القققول األول
،لاذالتف ككالفالدرجةلاحقرب،ل فلفػثبلكجػكدلاح  قػةل لػن ـلاحجز نػة،لكملكفلاحكحػدلجػزفلاػفل*كارث

ث ػتلكثتثػ نلكفل  قةلاحكاحػدنفل لػفلاحثػفلكاح:لكثن ،لكهكلاحايتادل  دلاح   نة،لكفالركانةل فلاحا ـ
ل.(199)ث فبلاحانراث
تػػكزعلاح  قػةل لػػفلا كادلث فػػبل ػ ح ـلاػػفلاحنفػػرلكاحيفػػر،لكهػكلاػػكؿلاحا حكنػػةلفػػالل:القققول الثققاني

تكزعل لفل ددلاحرؤكسلافلغنرلفرؽلثنفلذكرلكك ثف،لكالاػدرلاحنفػ ر،ل:لاحراجب،لكفالركانةلث  نة
ل.(200)ا  ثفلك   لتكزعلث فبلانراث ـلفنويؼلاحذكرل لف:لكركانةلث حثة
تكزعلاح  قةلث فػبلاحرثل  ػدلاحفػتكافلفػالاحقػرب،لك  ػدلاحخػتتؼلنقػدـلا اػرب،ل:لالقول الثالث

ككحػػػفلث ا تثػػػ رلكهػػػكلاػػػكؿلل- ن  ػػػذ–فػػػكافلكػػػ فلكارثػػػ نلكـلغنػػػرلكارث،لذكػػػرانلكـلك ثػػػف،ل فلاحقػػػربل
ل.احإل فينةلكاح   ثلةلفالا صب

كاػػربلا ػػ ،لف ح  قػػةل لػػفلا اػػربلاحػػكارثلاذالكػػ فلفػػإفلكػػ فلاحقرنػػبلا جكثػػ نلاػػفلاحانػػراثلااػػفلهػػكل
ذالك فلافلغنرل اكدلاح فبلفتل  قػةل اكفران،لافلا اربلككحفلث حانراث،لفك فلككحفلث ح   ؽ،لكاك

ال  قػةل لن اػ ،لفػتل:ل لن لاذالك فلا جكث ن،لاػ ؿلاحق وػالكثػكلاحخطػ بلفػالاثػفلفقنػرلككخلاكفػر
ل.(202)رلحيدـلارث   قةل لفلااثفلحيفرت لكالا خلاحاكف

ل
 :الراجح

لكػؿلكحػدلاػفل  قػةلكثنػ ،لكفػالهػذول حـلن صلا  كفلا  ػكاؿلاحإلخصػنةلا رد ػال لػفلاقػدارلاػ لنلػـز
كفلاح  قػةلتجػبل لػفلا كادلث حتفػ كمل:لاح  حةلُنياؿلث حراجبلافلاذهبلكثػال  ن ػةلاح ياػ ف،لكهػك

ل.ؽلحلقكؿلا كؿافلغنرلت راةلثنفلذكرلكك ثفلكثنفلكارثلكغنرلكارث،لكهذالاكاف
اػفلكتػ بلاح  قػ تلكاحتػال(ل516)كا لاررتلا كاةلاحفت   ؼلاحإلر نةلا خذلثا لجػ فلفػالاحاػ دةل

الن ػرؽلثػػنفلا خػكةلفػػالتقػدنرلاح  قػػةلاالاذالكػ فلثنػػ  ـلت ػ كتلفػػ  شلفػالاحنفػػ ر،ل:لصػر تلثة ػػ 
فػالاحنفػ رلثػنفلاػفلتجػبلكا لاحت  كتلاحنفنرلفتل ثػرةلثػ ،لفػإذالذكػرلاحخثػرافلكفله ػ ؾلفراػ نلكثنػرانل

 لػػن ـل  قػػةلا بلاػػفلا كاد،لفػػإفلهػػذالاحقػػكؿلنثػػررلرفػػ لاناػػةلاح  قػػةلاحاقػػدرةلإلػػ رن نل لػػفلاحاكفػػرل
ل.(203)ا  ـ
كفلتكزن لاح  قةل لػفلا ث ػ فلث فػبلانػراث ـلهػكلا كجػ ،لفاػفلنػرثل:لا لكفلاحث  ثلنرلل

،لكهػذال اكافػؽلحيداحػةلاحتكزنػ لثػنفلاح قػكؽلن  ؽلثا لنت  فبلاػ ل صػت لفػالاحانػراث،لفػ حغ ـلثػ حغـر
ل.كاهلللك لـ.لكاحكاجث ت

                                                 

*ل
ل.ـلغنرلافلـلحيدـلاحتكارثلثن  ا هذالاذالك فلثيضلا كادلافلا نلكثيو ل 



لوأىم النتائج التي توصل إلييا الباحث مع التوصيات -نسأل ا حسنيا–الخاتمة 
لكهػػالكخػػتلاحرجػػؿ،لالغ ػػفل  ػػدها ل ػػفلاتخػػرلكالنػػتـل اػػ رةلاحكػػكفل:لككانل احاػػركةلاخلػػكؽلاكػػـر

ل.االث ا لاي نلكاحقن ـلثا  ـلاحفتختؼل لفلاحكج لاحاطلكبل
احثنتلهكلا صؿلفال ن ةلاحاركةلكهكلاقره لاحذملتفكفلفن لكتطا فلاحن ،لكا ل ػداولفيػ ثرل:لث  ن نل

ل.افتث فلالت زعلاحن لاالح  جة
ات ؽلاحيلا فل لفلكصؿلجكازل اؿلاحاركةلفكافلك فلذحؾلداخؿلاحثنتلكـلخ رج لكاندكالذحؾل:لث حث نل

ل.ثوكاثطلكإلركطلنجبلارا  ت  
الخػتؼلفػالكفلاح  ػ ؽل لػفلا فػرةلاػفلكاجثػ تلاحػزكجلكحلزكجػةلافػ  دت لفػالذحػؾلدكفل:ل نلراثي

ل.جثرلككلاكراو
فلحػػـلنػػةذفلفػػتل:لخ افػػ نل اذال الػػتلاحزكجػػةلخػػ رجلاحثنػػتلثػػإذفلزكج ػػ ،لكجثػػتلح ػػ لاح  قػػةلث ت ػػ ؽ،لكاك

ل.  قةلح  ل لن 
لاحػزكجلاحكفػ فلنجكزلحلاراةلكفلتإلترطل لفلزكج  لاحثق فلفالاحياؿلاذالك:لف دف نل   تل  الػة،لكنلػـز

ل.اذالاثؿلاحإلرط
حلاػػركةلذاػػةلا حنػةلافػػتقلةلكاػػ لاحرجػػؿلفػكافلثفػػكاف،لكح ػػ ل ػؽلاحتصػػرؼلاحك اػػؿلثا ح ػػ لدكفل:لفػ ثي نل

ل. جرل لن  لافلك د
ات ػػػؽلاحيلاػػػ فل لػػػفلجػػػكازلتصػػػرؼلاحاػػػركةلثا ح ػػػ لاي كوػػػةلدكفلاذفلزكج ػػػ ،لككاػػػ لهثت ػػػ ل:لث ا ػػػ نل

ف،لكنفػػت بلاحرجػػكعلاحنػػ لكاإلػػ كرت لفػػالا اػػرلكدثػػ لكاػػفلثػػ بلك طنت ػػ لفخػػتؼلثػػنفلاح ق ػػ 
ل. ففلاحيإلرة،ل   ظ نل لفلافتقرارلاح ن ةلاحزكجنةلكالنلزا  

حػػنسلحلػػزكجلاػػفلاػػ ؿلزكجتػػ لاالكاػػ لحػػ لاػػفلاػػ ؿلاحغرثػػ فلفػػتلن ػػؿلحػػ لاػػفلا ح ػػ لإلػػن  لاال:لت فػػي نل
ل.ثطنبل  سلا   

لاحاركةلاحي الةلاف كحنةلا حنةلفا:ل  إلرانل ل:ك كاؿلا   لنلـز
ل.احاف هاةلفالاح   ؽل لفلثنت  لاذالاإلترطلاحزكجل لن  لذحؾلصرا ةلككلوا  نل -لك
اح  ػػ ؽل لػػفلككادهػػ ل  ػػدلا فػػ رلاحػػزكج،لك ػػدـلادرتػػ ل لػػفلاحكفػػب،لكح ػػ ل ػػؽل -لب

ل.احرجكعل لن لاذالكنفر
ات ؽلاح ق  فل لفلكجكبل  قةلاتث فلاح قرافل لفلا ث  فلاحاكفػرنف،لكتػكزعلثنػ  ـلل-ج
فػػكنةلدكفلفػػرؽلثػػنفلذكػػرلكك ثػػف،لكاػػ لهػػكلاقػػررلفػػالا كاػػةلاافػػت   ؼلاحإلػػر نةلث ح

ل.-ر ا لاهلل–ا رد نة،ل اتنلث حراجبلافلاذهبلكثال  ن ةل
ل
ل

ل:كنكصالاحث  ثلثا لنلا



اذالخرجتلاحاركةلاػفلثنت ػ لح  جػةلاحياػؿلكثػرزتلاحػفلفػ   تلاحرجػ ؿل لن ػ لااحتػزاـلث ػدكدل:لككاانل
ل.التخدشل ن فنلاهلل،لفتلتظ رل كرةلكل

 لػػػفلاحاػػركةلكفلت تػػػ طلح  فػػ  لكت ػػػذرلاػػػفلزكج ػػ لاذالإلػػػيرتلثػػةفلهدفػػػ لاػػفلاحػػػزكاجلحػػػنسل:لث  نػػ نل
ل.احا ثةلكا ح ةلكاك ا لهكلاحا ؿ

لزكجتػػ لكالن   ػػ ،لف ػػالكصػػنةلاحرفػػكؿل:ث حثػػ نل كاػػفلل-صػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـ– لػػفلاحػػزكجلكفلنكػػـر
ل.لك بلرفكح لك  ذلكصنت 

ك نةلحاي حجػةلثيػضلاحقوػ ن لاحتػالحػـلنػ صل لن ػ لاحقػ  كف،لكافػةحةلاإلػ ركةلتإلرن لاكادلا  :لراثي نل
ل.احاركةلاحي الةلفالاح   ؽل لفلاحا زؿلثيدلكفلإل  تلككصث تلكااي نل  ا نل

ل
كفػػالاحختػػ ـلكفػػةؿلاهلللفػػث    لكتيػػ حفلاحػػذملثنػػدولاق حنػػدلكػػؿلإلػػافلكفلن ػػزؿلاحفػػكن ةل لػػفلثنػػكتل

ختصػػ لكافلن  ػػظلك راوػػ ـلكنفػػترل ػػكرات ـلا ػػ لفػػان لاحافػػلانفلكناقهػػ لر اػػةلك ثػػ لككنا  ػػ ل كاك
ل.اجنبلكاح ادلهلللربلاحي حانف

 

 

 



لاليوامش
ل

ل.افلفكرةلاح ف فل1اتنةل -1
ل.افلفكرةلاح ف فل1اتنةل -2
 .افلفكرةلاح  ؿل97اتنةل -3

 .افلفكرةلآؿل ارافل195اتنةل -4

 .2/378ركحلاحاي  ال:لا حكفا -5

 .3/306ت فنرلاثفلكثنرل:لاثفلكثنر -6

 .افلفكرةلاحفرافل70اتنةل -7

 .افلفكرةلا  زابل35اتنةل -8

 .افلفكرةلاح ف فل32اتنةل -9

 (.4اجلدل)ل5/68ت فنرلاحطثرمل:لاحطثرمل-10

فػنافلنفػتنقظلفنػرللثلػتنلكالنػذكرل(ل82)،لكت بلاحط ػ رة،لثػ بل1/190احف فل:لاحتراذمل-11
ل.ا تتا نل

خداػةلاحاػركةلل-ل لنػ لكفػلـصػلفلاهلل–فصؿلفػال كػـلاح ثػال"ل4/32زادلاحاي دل:لاثفلانـل-12
ل.حزكج  

ا لـلكفلاح ق  فلاختل كالفالكجكبلخداةلاحاػركةلحزكج ػ ،لفةكجػبلذحػؾل لن ػ لط   ػةلاػفل
احفػػلؼلكاحخلػػؼ،لكا ػػ لجا ػػكرلاح ق ػػ فلذحػػؾ،لاػػ  ـلكثػػكل  ن ػػةلكا حػػؾلكاحإلػػ فيالككهػػؿل

ذؿلكفل قػػدلاح كػ حلا اػػ لااتوػػفلاافػػتات علالاافػػتخداـلكثػػ:لاحظػ هرلك جػػت ـلفػػالذحػػؾ
لا خػػتؽ زادل:لاثػػفلاػػنـ:لا ظػػر.لاحا ػػ ف ،لكا   دنػػثلاحاػػذككرةلتػػدؿل لػػفلاحتطػػكعلكاكػػ ـر

ل.4/32احاي دل
ل.ا لج فلفالاح  قةل لفلاحث  ت:لاحف ف،لكت بلاحثرلكاحصلة،لث ب:لاحتراذمل-13
ل.فوؿلافل  ؿلنتنا نل:لا دب،لث ب:لكت ب(ل5046)راـلل2/759احف فل:لكثكلداكدل-14
،ل(5186،ل5185)احكصػ ةلث ح فػ ف،لراػـل(ل81)كت بلاح ك ح،لثػ بل:ل نباحص:لاحثخ رمل-15

صػػلفلاهللل لنػػ ل–نقػػكؿلفنػػ لاحرفػػكؿلل-روػػالاهللل  ػػ –كاح ػػدنثلاػػفلركانػػةلكثػػالهرنػػرةل
اػػفلكػػ فلنػػؤافلثػػ هلللكاحنػػكـلاتخػػػرلفػػتلنػػؤذملجػػ رولكافتكصػػكالث ح فػػ فلخنػػػرانل:ل"-كفػػلـ

فلك كجلإلػافلفػالاحوػل لك ػتول فلفإ  فلخلقفلافلول لكاك فػإذالذهثػتلتقناػ لكفػرت لكاك
ل".تركت لحـلنزؿلا كجلف فتكصكالث ح ف فلخنرانل

ل.افلفكرةلا  زابل33اتنةلل-16



ل.5/83ث بلاحراف،لفصؿلاحق ؼل"لارر"احلف ف،لا دةل:لاثفلا ظكرل-17
ل.14/178احج ا ل:ل،لاحقرطثا22/3ت فنرلاحطثرمل:لاحطثرمل-18
ل.رلاثفلكثنر،لكاي لت فن6/544ت فنرلاحثغكمل:لاحثغكمل-19
ا   ػػػةلاحطػػػ حثنفل:ل،لاحثكػػػرم2/478ثلغػػػةلاحفػػ حؾل:ل،لاحصػػػ كم2/331احثػػػدا  ل:لاحك فػػ  ال-20

:لاثػػػػػػفلكثنػػػػػػر.ل6/22ركحلاحايػػػػػػ  ال:ل،لا حكفػػػػػػا5/328اح ػػػػػػركعل:ل،لاثػػػػػػفلا لػػػػػػب4/84
ل.22/3:ل،لاحطثرم3/768

ل.2/331احثدا  ل:لاحك ف  ال-21
ل.2/22احاثفكطل:لاحفرخفال-22
ل.4/84 حثنفلا   ةلاحط:لاحثكرمل-23
ل.5/328اح ركعل:لاثفلا لبل-24
ل.افلفكرةلا  زابل33اتنةلل-25
ل.3/768احت فنرل:ل،لاثفلكثنر14/179احج ا ل:لاحقرطثال-26
:لكتػػ بلا ذافلثػػ ب(ل869)راػػـلل2/623صػػ نبلاحثخػػ رملثإلػػرحلفػػتبلاحثػػ رمل:لاحثخػػ رمل-27

كتػػػ بلل4/164كملصػػػ نبلافػػػلـلثإلػػػرحلاح ػػػكل:لا تظػػػ رلاح ػػػ سلانػػػ ـلاحاػػػ ـلاحيػػػ حـ،لافػػػلـ
ل.خركجلاح ف فلاحفلاحاف جد:لاحصتة،لث ب

ل.8/69 ادةلاحق رئل:لاحين ال-28
ل.،لث بلخركجلاح ف فلاحفلاحاف جدلث حلنؿلكاحغلس4/284اح تبل:لاثفل جرل-29
ل.افلفكرةلاح ف فل15اتنةلل-30
ل.4/357ت فنرلاحا  رل:لرو ل-31
ل.افلفكرةلاح كرل31اتنةلل-32
 دنثل فػفل:لكا ؿ(ل18:ل)كت بلاحرو ع،لث ب(ل1173)راـلل3/495احف فل:لاحتراذمل-33

:ل،لثػػ ب4/314رج حػػ لرجػػ ؿلاحصػػ نبل:لغرنػػب،لكاػػ ؿل  ػػ لاح نثاػػالفػػالاجاػػ لاحزكا ػػد
ل. ؽلاحزكجل لفلاحاركة

ل.1/136احترغنبلكاحترهنبل:لاحا ذرمل-34
 بلكتػ بلاحجايػة،لثػ(ل900)راػـلل3/93(لثإلػرحلفػتبلاحثػ رم)صػ نبلاحثخػ رمل:لاحثخ رمل-35

خػركجلاح فػ فل:لثػ ب.ل،لكتػ بلاحصػتة4/161ص نبلافػلـلثإلػرحلاح ػككمل:لافلـ(ل13)
ل.احفلاحاف جد

ل.6/162إلرحلافلـل:لاح ككمل-36
،لكتػػػػ بلاحجػػػػزافل(1860)راػػػػـلل8/198صػػػػ نبلاحثخػػػػ رملثإلػػػػرحلفػػػػتبلاحثػػػػ رمل:لاحثخػػػػ رمل-37

ل. الاح ف ف:لكاحصند،لث ب



ل.5/2859فندلاحقطب،لاحظتؿلل-38
ل.فكرةلاحر افافلل72اتنةلل-39
ل.207ك ك ـلاح ف فلص:لاثفلاحجكزمل-40
كاػػدلخػػ حؼلكهػػؿلاحظػػ هرلفػػةكجثكالاح  قػػةلح ػػ ل إلػػزتلكـلحػػـل.ل9/195احاغ ػػال:لاثػػفلادااػػةل-41

ل.9/510احا لفل:لاثفل ـز:لت إلزلا ظر
كتػػػ بلاح كػػػ ح،ل(ل5200)راػػػـلل10/375صػػػ نبلاحثخػػػ رملثإلػػػرحلفػػػتبلاحثػػػ رمل:لاحثخػػػ رمل-42

ل.نتلزكج  احاركةلرا نةلفالث:لث ب
،ل2/511  إلػػػػػنةلاحدفػػػػػكاال:ل،لاحدفػػػػػكاا2/665  إلػػػػػنةلاثػػػػػفل  ثػػػػػدنفل:لاثػػػػػفل  ثػػػػػدنفل-43

إلػرحلا ت ػفل:ل،لاحث كتا4/74ا   ةلاحط حثنفل:،لاحثكرم4/187إلرحلاحخرإلال:لاحخرإلا
ل.8/189احا لفل:ل،لاثفل ـز3/94احراداتل

ل.ا ظرلاحف ثؽل-44
ل.32/281اح ت كلل:لا ظرلاحف ثؽ،لكاثفلتنانةل-45
كتػػػ بلاحج ػػػ دل(ل2883)راػػػـلل6/174ل-ثإلػػػرحلفػػػتبلاحثػػػ رم-صػػػ نبلاحثخػػػ رم:لاحثخػػػ رمل-46

ل.ردلاح ف فلاحجر فلكاحقتلف:لكاحفنر،لث ب
اثػػػفل.ل6/172اح ػػػتبل:لاحكثػػػب،لكهػػػكلك  نػػػةل ػػػفلفػػػر ةلفػػػنره ،لا ظػػػرلاثػػػفل جػػػر:لاح قػػػزل-47

ل.كت بلاحزاملث بلاح كف"لا دةل قز"ل5/419احلف فل:لا ظكر
كتػػػ بلاحج ػػػ دل(ل2880)راػػػـلل6/171،ل(ثإلػػػرحلفػػػتبلاحثػػػ رم)خػػػ رملصػػػ نبلاحث:لاحثخػػػ رمل-48

ل.غزكلاح ف فلكات ح فلا لاحرج ؿ:لكاحفنر،لث ب
كتػػ بل".لاػػ دةل صػػب"،ل2/619احلفػػ فل:لاحجاػػؿلاحػػذملن قػػؿل لنػػ لاحاػػ ف،لا ظػػر:لاح  وػػبل-49

ل.اح  فلث بلاح كف
"لاػػػ دةلغػػػرب"،ل1/642احلفػػػ فل:لاحػػػدحكلاحيظػػػنـلاحاتخػػػذةلاػػػفلجلػػػدلاحثػػػكر،لا ظػػػر:لاحغػػػربل-50

ل.كت بلاحث فلث بلاحغنف
اثػػػفل:لا ظػػػر.لكلػػػـل599193ك ػػػدةلانػػػ سلحلافػػػ ف تلكنفػػػ كملثتثػػػةلكانػػػ ؿلككل:لاح رفػػػبل-51

فػ خكرمل(.ل5224)احغنػرةلراػـل:لكاح دنثلفالكت بلاح ك ح،لثػ بل10/400اح تبل:ل جر
ل.144اكفك ةلك داتلاحقن سلص:لكخكواـ

فتػ كللاي صػرةل:لاحقروػ كم.ل،لد22/3احطثرملت فنرل:لاحطثرم.ل7/3احثدا  ل:لاحك ف  ال-52
ل.2/305

اغ ػػالاحا تػػ جل:ل،لاحإلػػرثن ا2/54ثدانػػةلاحاجت ػػدل:ل،لاثػػفلرإلػػد4/16احثػػدا  ل:لاحك فػػ  ال-53
ل.9/229احاغ ال:ل،لاثفلادااة3/558

ل.افلفكرةلاحثقرةل233اتنةلل-54



ل.86-34/85اجاكعلاح ت كلل:لاثفلتنانةل-55
ل.افلفكرةلاحطتؽل6اتنةلل-56
ل.4/409ت فنرلاحقرآفلاحيظنـل:لاثفلكثنر:لا ظرل-57
ل.افلفكرةلاحطتؽل7اتنةلل-58
اذالحـلن  ؽل:ل،لكت بلاح  ق ت،لث ب20/197ل-ا لإلرحلفتبلاحث رم–احص نبل:لاحثخ رمل-59

ل(.5364)احرجؿلفللاركةلكفلتةخذلثغنرل لا لا لنك ن  لككحده لث حايركؼ،لراـل
 ػػػػؽلاحاػػػػركةل لػػػػفلاحػػػػزكج،لراػػػػـل(ل3)اح كػػػػ ح،لثػػػػ بلل،لكتػػػػ ب1/593احُفػػػػ فل:لاثػػػػفلا جػػػػ ل-60

،ل2/244احفػػ ف،لكتػػ بلاح كػػ ح،لثػػ بلفػػال ػػؽلاحاػػركةل لػػفلزكج ػػ ل:ل،لكثػػكلداكد(1850)
،لكتػ بلاحقفػـلكاح إلػكز،لثػ بل ػؽلاحاػركةل7/295احف فلاحكثػرلل:ل،لاحثن قا(2128)راـل

كثػػكلل ػػدنثلاي كنػػةلكخرجػػ لكنوػػ نلاح فػػ  ا،لكفػػكتل  ػػ :ل لػػفلاحرجػػؿ،لكاػػ ؿلاحإلػػكك  ا
،لكتػػ بل3/396احإلػػكك  الاح نػػؿل:لداكدلكاحا ػػذرم،لكصػػ   لاح ػػ كـلكاثػػفل ثػػ ف،لا ظػػر

ل(.2829)ا ف فلاحيإلرةلكثن فل ؽلاحزكجنف،لراـل:لاح ك ح،لث ب
ل.9/230احاغ ال:لاثفلادااةل-61
ل.4/16احثدا  ل:لاحك ف  ا:لا ظرل-62
فلاحاػػركةلث  تث فػػ  لفػػالاختلػػؼلاحيلاػػ فلفػػالاكجػػبلاح  قػػة،لفي ػػدلاح   نػػة،لاا تثػػ س،ل ل-63

احثنتلالنثقالح  لفرصػةلحلكفػب،لككػؿلا ثػكسلحاصػل ةلغنػرو،لنلزاػ ل  قتػ ،لكتفػتكمل
ا حػػػػؾل)ك  ػػػدلا  اػػػػةلاحػػػثتثل(ل4/34احثػػػػدا  ل:لاحك فػػػ  ا)فػػػالذحػػػػؾلاحكثنػػػرةلكاحصػػػػغنرة،ل

تجبل جؿلاحتاكػنف،ل لػفلتثػ نفلثنػ  ـلفػالكن نػةلت قػؽلاي ػ و،لفي ػدل(لكاحإل فيالكا اد
ت قؽلثاجردلد كةلاحاركةلزكج  لاحفلاحدخكؿلاذالك فلث حغ نلكهالاطنقةلاحػكطفلاحا حكنةلن

تاكن ػ ل:لك ػدها :ل،لك  دلاحإل فينةلالنػتـلاالثػةارنف(2/730احإلرحلاحصغنرل:لاحدردنر)
اح قلػةلايػ ل نػثلإلػ فلفػالاحثلػدلاحػذملتزكج ػ لفنػ ،لككلاحػفل:لافلاافتات علث  ،لكاحث  ا

،لك  ػػدلاح   ثلػػةل(15/30اح ػػ كمل:لاحاػػ كردم)ثؿلاةاك ػػةلغنػػرولاػػفلاحػػثتدلاذالك  ػػتلاحفػػ
،ل(9/282احاغ ػػال:لاثػػفلادااػػة)نت قػػؽلث افػػتات ع،لثػػةفلالتات ػػ لاحاػػركةل  ػػدلاحاي إلػػرةل

لاحظػػ هرملتجػػبلث حيقػػدلاحصػػ نبلكحػػكلك  ػػتلفػػالاحا ػػد،ل  إلػػزانلك  ػػتلككل ك  ػػدلاثػػفل ػػـز
ل(.1922)ةحةلراـل،لاف10/88احا لفل:لاثفل ـز)غنرل  إلز،لغ نةلك  تلككلفقنرةل

:ل،لاحإلػػرثن ا2/740احإلػػرحلاحصػػغنرل:لاحػػدردنر:ل،لكا ظػػر3/578اح  إلػػنةل:لاثػػفل  ثػػدنفل-64
ل.9/295احاغ ال:ل،لاثفلادااة3/572اغ الاحا ت جل

ل.4/212احث رلاحرا ؽل:لاثفل جنـل-65
ل.3/577اح  إلنةل:لاثفل  ثدنفل-66



ا إلقرلاحكاوبلفال.ل،لد1/193إلرحلا  كفلا  كاؿلاحإلخصنةلا رد ال:لاحفرط كم.لدل-67
ل.181إلرحلا  كفلا  كاؿلاحإلخصنةلا رد الص

ل.3/577اح  إلنةل:لاثفل  ثدنفل-68
،ل239ا  ػكاؿلاحإلخصػنةلص:ل،لكثػكلزهػرة174احزكاجلفالاح ق لاحفػتاالص:لاا ـ.لدل-69

ل.1/193إلرحلاحق  كفل:لاحفرط كم,لد
رجػػؿلنتػػزكجلااػػركةلكنإلػػرطلح ػػ لاح:ل،لكتػػ بلاح كػػ ح،لثػػ ب3/189ايػػ حـلاحفػػ فل:لاحخطػػ ثال-70

ل.7/448احاغ ال:لاثفلادااة:لداره ،لكا ظر
ل.132-131احقكا دلاح كرا نةلص:لاثفلتنانةل-71
ل.افلفكرةلاحا  دةل1اتنةلل-72
ثػ بلاحإلػركطلفػالل-كتػ بلاحإلػركط-ل11/152ل-كايػ لإلػرحلاح ػتب–احص نبل:لاحثخ رمل-73

ل(.2721)احا رل  دل قدةلاح ك ح،لراـل
ل.19/261اح تبل:ل،لاثفل جر155 ظرنةلاحيقدلص:لةاثفلتنانل-74
:لكاػػ ؿلاثػػكل نفػػف(ل1352)راػػـل(ل19)،لكتػػ بلا  كػػ ـ،لثػػ بل3/626احفػػ فل:لاحتراػػذمل-75

ل.هذال دنثل ففلص نب
ل.ل155 ظرنةلاحيقدلص:لاثفلتنانةل-76
احإلػػػػرحل:ل،لاحػػػدردنر3/131اح  إلػػػنةل:لاثػػػفل  ثػػػدنف.ل19/261،262اح ػػػتبل:لاثػػػفل جػػػرل-77

ل.2/385احصغنرل
احإلػػركطلفػػال:ل،لكتػػ بلاحإلػػركط،لثػػ ب11/156ل-اػػ لإلػػرحلاح ػػتب–احصػػ نبل:لاحثخػػ رمل-78

ل(.2729)احكاف،لراـل
ل(.75)فثؽلتخرنج لث  اشلل-79
ل.131احقكا دلاح كرا نةلص:لاثفلتنانةل-80
احإلػػػركطلفػػػال:ل،لكتػػػ بلاح كػػػ ح،لثػػػ ب19/261ل-اػػػ لإلػػػرحلاح ػػػتب–احصػػػ نبل:لاحثخػػػ رمل-81

ك ػػتلاػػ ل اػػرل نػػثلتاػػسلركثتػػالركثتػػ ل:لافلثػػفلغػػ ـلاػػ ؿ ػػفل ثػػدلاحػػر :لاح كػػ ح،لكفنػػ 
ن لكانرلاحاؤا نف،لتزكجتلهذولكاإلترطتلح  لداره لكا ػالكجاػ ل اػرمل:لفج فولرجؿلفق ؿ

هلػؾلاحرجػ ؿ،لاذلالتإلػ فل:لح ػ لإلػرط  ،لفقػ ؿلاحرجػؿ:لكفلا تقؿلاحفلكرضلكذالككػذا،لفقػ ؿ
إلػػػركط ـل  ػػػدلتقػػػ ط لاحاؤا ػػػكفل لػػػفل:لااػػػركةلكفلتطلػػػؽلزكج ػػػ لاالطلقػػػت،لفقػػػ ؿل اػػػر

ل.تق ط لاح قكؽل  دلاحإلركط،لكح  لا لاإلترطت:لاح قكؽ،لكفالركانة
ل.198اجاك ةلاحتإلرني ت،لص:لاحظ هرل-82
ل.افلفكرةلاح ف فل29اتنةلل-83
ل.افلفكرةلاح ف فل4اتنةلل-84



ل.افلفكرةلاح ف فل6اتنةلل-85
ل.3/216ا ـل:لاحإل فيال-86
لللل.للللافلفكرةلاحثقرةل237اتنةلل-87
لافلفكرةلاح ف فل12اتنةلل-88
ل.افلفكرةلاح ف فل7اتنةلل-89
ل.5/42احق فاا،لا  ففلاحتةكنؿل:لكا ظر.ل5/45احج ا ل:لاحقرطثال-90
اػػػ لجػػػ فلفػػػالانػػػراثلاحصػػػلب،لراػػػـل:ل،لكتػػػ بلاح ػػػرا ض،لثػػػ ب2/135احفػػػ فل:لكثػػػكلداكدل-91

ل(.2891)
ل(.2892)راـلاح دنثل:لاحف ثؽ:لا ظرل-92
الكصػػػػػنةل(ل6)،لكتػػػػػ بلاحكصػػػػػ ن ،لثػػػػػ بل(2747)،لراػػػػػـل248/ل3 نبلاحصػػػػػ:لاحثخػػػػػ رمل-93

ل.حكارث
ل.3/217ا ـل:لاحإل فيال-94
اػػ ؿل.ل،لكتػػ بلاحثنػػكع،لثػ بلاػػفلاػػ ؿلفنػ لكحيقثػػ (3557)،لراػـل2/318احفػػ فل:لكثػكلداكدل-95

،لكت بلاح ث ت،ل6/174احف فلاحكثرلل:لا ظرلاحثن قا.لكحنسلث حقكم:لاحثن قالفالف   
ل.ث بلاحيارل

:ل،لكتػػػ بلاحزكػػػ ة،لثػػػػ ب(1431)،لراػػػػـل7/51(لثإلػػػػرحلفػػػتبلاحثػػػ رم)احصػػػ نبل:لاحثخػػػ رمل-96
اك ظػةلاحاػ ـل:لكذكرولفالكتػ بلاحينػدنف،لثػ ب.لاحت رنضل لفلاحصداةلكاحإل   ةلفن  

لاحينػػدل احلفػػ فل:لاحفػػكار،لا ظػػر(لثوػػـلاحقػػ ؼ:ل)كاحُقلػػب(ل978)،لراػػـل5/145اح فػػ فلنػػـك
ل".ا دةلخرص"،ل7/22احلف فل:ل،لا ظراح لقة:ل،لكاحُخرص"ا دةلالب"ل1/688

افػػت ث بل كػػ حلذاتل:ل،لكتػػ بلاحروػػ ع،لثػػ ب10/51(لثإلػػرحلاح ػػككم)احصػػ نبل:لافػػلـل-97
ل.احدنف

احػػػػػػذخنرةل:ل،لاحقرافػػػػػػا4/518احاغ ػػػػػػال:ل،لاحاغ ػػػػػػا،لاثػػػػػػفلادااػػػػػػة4/216ا ـل:لاحإلػػػػػػ فيال-98
ل.8/317،لاحا لفل6/225

ل.افلفكرةلاح ف فل6اتنةلل-99
ل.رةلاح ف فافلفكلل20اتنةلل-100
ل.افلفكرةلاحثقرةل237اتنةلل-101
ل.افلفكرةلاحثقرةل229اتنةلل-102
،لكتػ بلاحطػتؽ،ل(5273)،لراػـل72-70/ل20(لثإلرحلفتبلاحثػ رم)احص نبل:لاحثخ رمل-103

ل.احخل لككنؼلاحطتؽلفن :لث ب



ك  ػ لتخػ ؼل لػفل  فػ  لفػالاحفػتـلاػ لن ػ فال:لكاحاي ف(ل5275) دنثلراـل:لاحف ثؽل-104
ل.ا لافل إلكزلكتقصنرلفال ؽلاحزكجلحثغو  لان و ك

ل.احكج لاحذملت ؿلث لاح دنة:ل،لكت بلاحخل لكاحطتؽ،لث ب7/314احف فل:لاحثن قال-105
:لكت بلاحزكػ ة،لثػ ب(ل1466)،لراـل87-7/86(لثإلرحلفتبلاحث رم)احص نبل:لاحثخ رمل-106

ل.احزك ةل لفلاحزكجلكا نت ـلفالاح جر
،ل8/278احا لػػػفل:ل،لاثػػػفل ػػػـز4/518احاغ ػػػال:ل،لاثػػػفلادااػػػة4/216ا ـل:لاحإلػػػ فيال-107

ل(.1394)كت بلاح جر،لافةحةلراـل
ل.افلفكرةلاح ف فل6اتنةلل-ل108
ل.4/519احاغ ال:لاثفلادااةل-109
ل.3/215ا ـل:لاحإل فيال-110
ل.افلفكرةلاح ف فل12اتنةلل-111
(ل24)فػػػالاحثػػػ بللكراػػػـلاح ػػػدنثل13/151(لثإلػػػرحل اػػػدةلاحقػػػ رئ)احصػػػ نبل:لاحثخػػػ رمل-112

ل.هثةلاحاركةلحغنرلزكج  :لكت بلاح ثةلكفو  ل  ،لث ب
اح ػػػػثل لػػػػفلاح  ػػػػ ؽ،لككراهػػػػةل(ل28)،لكتػػػػ بلاحزكػػػػ ة،لثػػػػ بل2/712احصػػػػ نبل:لافػػػػلـل-113

 ػدنثلات ػؽل:لكاػ ؿ,ل6/121 نؿلا كط ر،ل:لكا ظرلاحإلكك  ا(.ل1029)اح ص فلراـل
ل.حاركةلفالا ح  لكا ؿلزكج  ا لج فلفالتصرؼلا:لاح ثةلكاح دنة،لث ب:ل لن ،لكت ب

ل.6/122ا ظرلاحف ثؽلل-114
ل.6/122ا ظرلاحف ثؽلل-115
ل(.96)فثؽلتخرنج لث  اشلل-116
لاحينػػد،ل:ل،لكتػػ بلاحزكػػ ة،لثػػ ب5/146:لاحصػػ نب:لاحثخػػ رمل-117 اك ظػػةلاحاػػ ـلاح فػػ فلنػػـك

ل.كا ؿل دنثلات ؽل لن .ل6/123اح نؿل:لاحإلكك  ا:لكا ظر(.ل979)راـل
اك ظػةلاحاػ ـل:لكتػ بلاحينػدنف،لثػ ب(ل978)،لإلرحلح ػدنثل5/147اح تبلل:اثفل جرل-118

ل.6/123اح نؿل:لاحإلكك  ا:لكا ظر.لاح ف ف
ل(.106)فثؽلتخرنج لث  اشلراـلل-119
 طنػػةلاحاػػركةل:لثػػ ب:لكتػػ بلاحاكاهػػب(ل16610)،لراػػـل9/125احاصػػ ؼل:ل ثػػدلاحػػرزاؽل-120

ل.ثغنرلاذفلزكج  
ل(.16611)ـل،لرا9/125احاص ؼل:ل ثدلاحرزاؽل-121
ل.3/216ا ـل:لاحإل فيال-122
ل.4/519احاغ ال:لاثفلادااةل-123



اػػفلنجػػكزلثنيػػ لكتصػػرف لكاػػفلالنجػػكزلذحػػؾل:ل،لثػػ ب360احكػػ فالص:لاثػػفل ثػػدلاحثػػرل-124
ل.4/518احاغ ال:لاثفلادااة/لا  

ل.3/9اف ؿلاحادارؾل:لاحكإل  كمل-125
ل.7/103الإلرحلاحخرإل:لاحخرإلا:لكا ظر.ل6/225احذخنرةل:لاحقرافال-126
ل.9/335 كفلاحايثكدل:لآث دمل-127
كتػ بلاحثنػكع،ل(ل3542) دنثلراػـلل9/336(لا لإلرحل كفلاحايثكد)احف فل:لكثكلداكدل-128

ل. طنةلاحاركةلثغنرلاذفلزكج  (ل50)ث بل
ل.4/519احاغ ال:لاثفلادااةل-129
ل.6/60احف فلاحكثرلل:لاحثن قال-130
ل(.1396)افةحةلراـلل،لكت بلاح جر،8/317احا لفل:لاثفل ـزل-131
اػ لجػ فلفػالتصػرؼلاحاػركةلفػػال:ل،لكتػ بلاح ثػة،لثػػ ب6/123 نػؿلااكطػ رل:لاحإلػكك  ال-132

ل.ا ح  
،لكتػػ بلاح ثػػ ت،لثػػ بل طنػػةلاحاػػركةلثغنػػرلاذفلزكج ػػ ،لراػػـل2/798احفػػ فل:لاثػػفلا جػػ ل-133

فػػػالافػػػ  دولن نػػػفلكهػػػكلغنػػػرلايػػػركؼلفػػػالككادلكيػػػب،ل:ل،لكاػػػ ؿلفػػػالاحزكا ػػػد(2389)
،ل(1935) ػػدنثلراػػـلل2/47وػػينؼلكذكػػرولا حثػػ  الفػػالصػػ نبلاثػػفلا جػػ لف افػػ  دل

ل. طنةلاحاركةلثغنرلاذفلزكج  (ل716)كت بلاح ث ت،لث بل
 طنػػةلاحاػػركةلثغنػػرلاذفل:ل،لكتػػ بلا  كػػ ـ،لثػػ ب2/237اصػػث حلاحزج جػػةل:لاحثكصػنرمل-134

ل.زكج  
ل(.825)راـلل2/398احفلفلةلاحص ن ةل:لا حث  ال-135
افػت ث بل كػ حل:ل،لكتػ بلاحروػ ع،لثػ ب10/51(لثإلػرحلاح ػككم)افػلـللصػ نب:لافلـل-136

ل.ذاتلاحدنف
ل.3/222ا ـل:لاحإل فيال-137
ل.8/315احا لفل:لاثفل ـزل-138
 طنػػػةلاحاػػػركةل:لكتػػػ بلاحاكاهػػػب،لثػػػ ب(ل6609)،لراػػػـل9/125احاصػػػ ؼل:ل ثػػػدلاحػػػرزاؽل-139

ل.ثغنرلاذفلزكج  
ل.8/312احا لفل:لاثفل ـزل-140
ل.3/173 حـلاحف فلاي:لاحخط ثال-141
ل.4/250احاغ ال:لاثفلادااة:ل،لا ظر9/335 كفلاحايثكدل:لآث دمل-142
ل.4/520احاغ ال:لاثفلادااةل-143



 اػػػػدةل:ل،لاحين ػػػػا9/339 ػػػػكفلاحايثػػػػكدل:ل،لآثػػػػ دم6/124 نػػػػؿلااكطػػػػ رل:لاحإلػػػػكك  ال-144
ل.13/151احق رئل

ل.افلفكرةلاح ف فل34اتنةلل-145
ل.8/317احا لفل:لاثفل ـزل-146
 طنػػةلاحاػػركةل:لكتػػ بلاحاكاهػػب،لثػػ ب(ل16608)،لراػػـل9/125احاصػػ ؼل:ل ثػػدلاحػػرزاؽل-147

ل.ثغنرلاذفلزكج  
ل.افلفكرةلاح ف فل34اتنةلل-148
احاػػػػركةلثػػػػنفلطغنػػػػ فلاح ظػػػػ ـلاحغرثػػػػالكحطػػػػ  ؼلاحتإلػػػػرن لاحرثػػػػ  ال:لاحثػػػػكطا.لد:لا ظػػػػرل-149

خصػػػػػػنةلك كػػػػػػ ـلاحإلػػػػػػرنيةلاحفػػػػػػتانةلفػػػػػػالا  ػػػػػػكاؿلاحإل:ل اػػػػػػرل ثػػػػػػدلاهلل.ل،لد217ص
ل.254ص

ل.155-145ا فرةلفالاحتإلرن لاحفتاالص:لاحدفكاال-150
ل.افلا  كفلا  كاؿلاحإلخصنةلا رد ا(ل19)احا دةلل-151
ل.افلفكرةلاح ف فل11اتنةلل-152
فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكللراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـلللللللللللللللwww.Islamonline.netاكاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـلككفلانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفلل-153

ل(1122528601290)
اح ظ ـل:لاح ادا ا:ل،لكا ظر251احإلرنيةلاحفتانةلصل قكؽلاحاركةلفا:لاح ج ر.لدل-154

ل.117احا حالحلزكجنفلص
،ل5/92:ل،لا ـ4/197:ل،لإلرحلاحخرإلا3/329ل-ا لإلرحلفتبلاحقدنر–اح دانةلل-155

ل.7/573:لاحاغ ا
ل.ا ظرلاحف ثؽل-156
ل,افلفكرةلاحثقرةل229اتنةلل-157
ل.153،ل3/126:لاحج ا ل  ك ـلاحقرآف:لاحقرطثال-158
ل.افلفكرةلاحثقرةل231اتنةلل-159
ل.3/329ل-ا لإلرحلفتبلاحقدنر–اح دانةلل-160
ل.افلفكرةلاحثقرةل280اتنةلل-161
ل.3/155احج ا ل:ل،لاحقرطثا3/330إلرحلفتبلاحقدنرل:لاثفلاح ا ـل-162
ل.افلفكرةلاح كرل32:لاتنةل-163
ل.3/155احج ا ل:لاحقرطثال-164
ل(.1930)ل،لافةحةلراـ10/92احا لفل:لاثفل ـزل-165
ل.301إلرحلا  كفلا  كاؿلاحإلخصنةلاحفكرملص:لاحص ثك ا.لدل-166



ل.افلفكرةلاحثقرةل233اتنةلل-167
ل(.1930)،لافةحةل10/92احا لفل:لاثفل ـزل-168
فػػالتاكػػنفلاحاػػركةلاػػفلل-صػػلفلاهللل لنػػ لكفػػلـ–،ل كاػػ ل4/154زادلاحايػػ دل:لاثػػفلاػػنـل-169

ل.فراؽلزكج  لاحايفر
ل.119اك ةلاحتإلرني تلصاج:لاحظ هر:لا ظرل-170
ل.131احف ثؽلص:لا ظرل-171
ل.4/31احثدا  ل:لاحك ف  ال-172
ل.افلفكرةلاحثقرةل233اتنةلل-173
اح ػػػػػػػ كمل:ل،لاحاػػػػػػػ كردم3/587اغ ػػػػػػػالاحا تػػػػػػػ جل:ل،لاحإلػػػػػػػرثن ا5/87ا ـل:لاحإلػػػػػػػ فيال-174

ل.15/79
ل.افلفكرةلاح ال78اتنةلل-175
ل.15/77اح  كمل:لاحا كردمل-176
ل.افلفكرةلاحثقرةل233اتنةلل-177
ل.9/267احاغ ال:لاثفلادااةل-178
ل.افلفكرةلاح ف فل34اتنةلل-179
ل.2/753احإلرحلاحصغنرل:ل،لاحدردنر2/532اح  إلنةل:لاحدفكاال-180
ل.142اجاك ةلاحتإلرني تلص:لاحظ هرل-181
احت ػذنبل:ل،لاحثغػكم2/938احايك ػةل:ل،لاحثغػدادم3/347إلػرحلفػتبلاحقػدنرل:لاثفلاح ا ـل-182

ل.5/480احكإل ؼل:لاحث كتال،6/368
ل.افلفكرةلاحفرافل23اتنةلل-183
ل.افلفكرةلاحي كثكتل8اتنةلل-184
ل.افلفكرةلحقا فل14اتنةلل-185
ل.افلفكرةلاحفرافل23اتنةلل-186
اػػػ لحلرجػػػؿلاػػػفلاػػػ ؿلكثنػػػ ،لراػػػـل:ل،لكتػػػ بلاحتجػػػ رات،لثػػػ ب2/769احفػػػ ف،ل:لاثػػػفلا جػػػ ل-187

ل(.2290)
ولك اػػدلككصػػ  بلاحفػػ ف،لكاثػػفل ثػػ فلكاح ػػ كـلاػػفلركا:لاػػ ؿلاثػػفل جػػرلفػػالاحتلخػػنص

كحػػدلاحرجػػؿلاػػػفلكفػػث لفكلػػكالاػػػفل:ل"كفػػػالركانػػةل ثػػالداكدلكاح ػػػ كـ...ل ػػدنثل   إلػػة
كص   لككل  تـلككثكلزر ػةلفناػ ل قلػ لاثػفلكثػال ػ تـلفػالاحيلػؿ،لكك لػ لاثػفل"لكاكاح ـ

اثػفل:لراحقط فلثة ػ ل ػفل اػ رةل ػفل اتػ ،لكتػ رةل ػفلكاػ ،لككلت هاػ لالنيرفػ ف،لا ظػ
ل(.1665)،لكت بلاح  ق ت،ل دنثلراـل3/9احتلخنصل:ل جر



ل.6/368احت ذنبل:لاحثغكمل-188
،لكتػػ بل3/10كخرجػػ لاحثن قػػالثإفػػ  دل فػػفلاحتلخػػنصل:لاػػ ؿلاثػػفل جػػرلفػػالاحتلخػػنصل-189

الػتلنػ ل:لاػ ؿ:لكتيقثتػ ل  ػدلاحثن قػالفلػـلك ثػرل لنػ لاالثل ػظ(.ل1667)اح  ق ت،لراػـل
:لثػـلاػف لاػ ؿ:لالػت:لثػـلكاػؾلاػ ؿ:لثـلاف لا ؿ:لكاؾ،لالتل:رفكؿلاهلللافلكثر لا ؿ

ثـلكث ؾلثػـلا اػربلفػ ااربلكهػالركانػةل ػفل كػنـل:لثـلاف لا ؿ:لالت:لثـلااؾ،لا ؿ
كتػػػ بلاح  قػػػ ت،لثػػػ بلاػػػفلا ػػػؽلا  اػػػ لل8/2:لاحفػػػ ف:لاحثن قػػػا.ل ػػػفلكثنػػػ ل ػػػفلجػػػدو

ل.ث حص ثة
حلرجػػؿلاػػفلاػػ ؿلكحػػدو،لراػػـللاػػ (ل64)،لكتػػ بلاحتجػػ رات،لث ثػػ ل2/769احفػػ ف:لاثػػفلا جػػ ل-190

ل.اف  دولص نب،لكرج ح لثق تل لفلإلرطلاحثخ رم:ل،لكفالاحزكا د(2291)
اػػػ لحلرجػػػؿلاػػػفلاػػػ ؿلكحػػػدو،لراػػػـل:ل،لكتػػػ بلاحتجػػػ رات،لثػػػ ب2/769احفػػػ فل:لاثػػػفلا جػػػ ل-191

،لكفالاف دلكثػالنيلػفلاحاكصػلالت قنػؽل(3354)راـلل-احاإلك ة–،لص نبل(2292)
ثال رنزل فلكثالاف  ؽل فلاثفل اػرلكفلرفػكؿلركانةل فلك:ل فنفلكفد:لكتخرنا

رج حػ لثقػ تلغنػرل:ل،لكاػ ؿ"ك تلكا حؾل ثنػؾ:لا ؿلحرجؿل-صلفلاهللل لن لكفلـ–اهللل
كفلكث ل رنزل ثدلاهلللثفل فنفلاتةخرلاحفػا علاػفلكثػالافػ  ؽلاحفػثنيا،لك قػؿلاثػفل

حػػـلنفػػا لكثػػكلافػػ  ؽلاػػفلاثػػفل:ل ػػفلكثنػػ لاكحػػ "ل146ص"لاحارافػػنؿ"كثػػال ػػ تـلفػػال
فػالاػ ؿلاحكحػدل:ل،لثػ ب4/154كذكرولاح نثاالفػالاجاػ لاحزكا ػدل"ل ار،لا ا لرآولرؤنة

ركاولكثكلنيلف،لكفن لكثكل رنز،لكثق لكثكلزر ةلككثكل  تـلكاثفل ث ف،لكوػي  ل:لكا ؿ
ل.ك ادلكغنرو،لكثقنةلرج ح لثق ت

اػ لحلرجػؿل:لثػ ب(ل2290)نإل دلح ل دنثل   إلةل  دلاثفلا جةلفالاحتجػ راتل:لكحكف
،لكاػػ لنإلػػ دلحػ ل ػػدنثل ثػػدلاهلللثػػفل(4269)اػػ ؿلكحػػدو،لكصػ   لاثػػفل ثػػ فلراػـلاػفل

(ل3530)،لككثػػالداكدلفػػالاحثنػػكعل204،214،ل2/179 اػػركلثػػفلاحيػػ صل  ػػدلا اػػدل
اػػ ل:لثػػ ب(ل2292)احرجػػؿلنةكػػؿلاػػفلاػػ ؿلكحػػدو،لكاثػػفلا جػػ لفػػالاحتجػػ راتل:لثػػ بلفػػا

ل...حلرجؿلافلا ؿلكحدو
افػػػ  دولصػػػ نبلكرج حػػػ لثقػػػ تل لػػػفلإلػػػرطل":لاصػػػث حلاحزج جػػػة"كاػػػ ؿلاحثكصػػػنرملفػػػال

رج حػػػ لثقػػػ ت،لكحػػػ ل:لافػػػ  دولصػػػ نب،لكاػػػ ؿلاحا ػػػذرم:لكاػػػ ؿلاثػػػفلاحقطػػػ ف...لاحثخػػػ رم
كفنػػ ل...لطرنػػؽلكخػػرلل ػػفلجػػ ثرل  ػػدلاحطثرا ػػالفػػالاحصػػغنر،لكاحثن قػػالفػػالاحػػدا ؿ

ل...اصةلطكنلة
ل. فنفلكفد:ل،لت قنؽلكتخرنا10/99اف دلكثالنليفل:لاحتاناا:لا ظر

ل(.2712)،ل دنثلراـل3/49فنضلاحقدنرل:لكماحا  ل-192
ل.5/480احكإل ؼل:لاحث كتال-193



ل.6/369احت ذنبل:لاحثغكمل-194
ل.2/142تص نبلاحت ثن ل:لاح ككمل-195
ااثتػػػدافلثػػػ ح  سلثػػػـلا هػػػؿلثػػػـل(ل13)،لكتػػػ بلاحزكػػػ ة،لثػػػ بل2/692احصػػػ نبل:لافػػػلـل-196

ل(.997)احقراثة،لراـل
:ل،لاحإلػػػرثن ا2/750احإلػػػرحلاحكثنػػػرل:ل،لاحػػػدردنر3/347إلػػػرحلفػػػتبلاحقػػػدنرل:لاثػػػفلاح اػػػ ـل-197

ل.9/256احاغ ال:ل،لاثفلادااة3/448اغ الاحا ت جل
ل.142اجاك ةلاحتإلرني تلص:لاحظ هرل-198
ل.،لكا لثيده 3/622،لاثفل  ثدنفل5/222احاثفكطل:لاحفرخفال-199
ل.4/204احخرإلالل-200
ل.9/262احاغ ال:ل،لاثفلادااة3/590اغ الاحا ت جل:لاحإلرثن ال-201
ل.9/262احاغ ال:لاثفلادااةل-202
احقػػػػػػػػػرارافلاافػػػػػػػػػت   فن فل:ل،لا ظػػػػػػػػػر281،283احقػػػػػػػػػراراتلاحقوػػػػػػػػػ  نة،لص:ل اػػػػػػػػػرك.لدل-203

ل.294إلرحلا  كفلا  كاؿلاحإلخصنةلا رد الص:لاحتكركرم.ل،لد(11536،16275)
ل
ل
ل



لقائمة المراجع
 

ف فلكثالداكد،لل كفلاحايثكدلكإلرح:لكثكلاحطنبلا ادلإلاسلاح ؽلاحيظنـلكث دمل:أباد  -
ل.دارلاحكتبلاحيلانة،لثنركت

،ل1صػػػ نبلاثػػػفلا جػػػ ،لاحاكتػػػبلاحفػػػتاا،لثنػػػركت،لطػػػػ:لاحإلػػػنبل  صػػػرلاحػػػدنفل:األلبقققاني -
ل.ـ1986ل-هػ1407

 .احفلفةلاحص ن ة،لاحاكتبلاحفتاا،لثنركت:لاحإلنبل  صرلاحدنفل:األلباني -

دارلا نػ فلل-ايػ  اركحلاح:لكثكلاح وؿلإل  بلاحدنفلا اػكدلا حكفػالاحثغػدادمل:األلوسي -
 .ـ1985-هػ1405احتراثلاحيرثال

دارلل-درافػػةلتإلػػرنينةلكفق نػػة–احػػزكاجلفػػالاح قػػ لاحفػػتاال:لا اػػدلكاػػ ؿلاحػػدنف.لدل:إمققام -
 .احج ايةلاحجدندةلحل إلر،لا إلةةلاحاي رؼ،لاافك درنة

 .احص نب،لدارلاحجنؿ،لثنركت،لحث  ف:لكثكل ثدلاهلللا ادلثفلافا  نؿلاحثخ رمل:البخار  -

خاػنسل ثػػدلاح ػػؽ،ل:لاحايك ػةل لػػفلاػذهبل ػػ حـلاحادن ػة،لت قنػػؽ:ل ثػػدلاحكهػػ بل:غقداد الب -
 .دارلاح كر،لثنركت،لحث  ف

:لاحت ػػذنب،لت قنػػؽ:لكثػػكلا اػػدلاح فػػنفلثػػفلافػػيكدلثػػفلا اػػدلثػػفلاح ػػرافلاحثغػػكمل:البغققو  -
  دؿل ثدلاحاكجػكدلك لػالايػكض،لا إلػكرات،لا اػدل لػالثنوػكف،لدارلاحكتػبلاحيلانػة،ل

 .ثنركت،لحث  ف

كايػ لت فػنرلل-ت فػنرلاحثغػكم:لاح فنفلثفلافيكدلثفلا اػدلكثػكلا اػدلاحإلػ فيال:البغو  -
 .هػ1347اطثيةلاحا  ر،لاحق هرة،لل-اثفلكثنر

ا   ػػػةلاحطػػػ حثنف،لدارلا نػػػ فلاحتػػػراثلاحيرثػػػا،ل:لاثػػػكلثكػػػرلاحإلػػػ نرلث حفػػػندلاحثكػػػرمل:البكقققر  -
 .ثنركت

زكا ػػدلاثػػفلا جػػ ،لدارللاصػػث حلاحزج جػػةلفػػا:لا اػػدلثػػفلكثػػالثكػػرلاحثكصػػنرمل:البوصققير  -
 .احكتبلاحفتانةلحتكفنؽل  ن الإل رعلاحجا كرنةلثي ثدنف،لاصر

احاػػػركةلثػػنفلطغنػػػ فلاح ظػػػ ـلاحغرثػػالكحطػػػ  ؼلاحتإلػػػرن ل:لا اػػػدلفػػػيندلراوػػ ف.لدل:البققوطي -
 .دارلاح كر،لثنركت،لحث  ف.لـ1996،ل1احرث  ا،لطػ

ا ػػ ع،لدارلاح كػػر،لكإلػػ ؼلاحق ػػ عل لػػفلاػػتفلاح:لا صػػكرلثػػفللنػػك سلثػػفلادرنػػسل:البيققوتي -
 .ـ1982ثنركت،ل

احف فلاحكثرل،لاطثيةلاجلسلدا رةل:لكثكلثكرلا ادلثفلاح فنفلثفل لالاحثن قال:البييقي -
 .هػ1352،ل1طػل-اح  د–احاي رؼلاحيثا  نةلث ندلكث دلاحدكفل



احفػػ ف،لت قنػػؽلا اػػدلإلػػ كر،لاطثيػػةل:لكثػػكل نفػػفلا اػػدلثػػفل نفػػفلثػػفلفػػكرةل:الترمققذ  -
 .ـ1978-هػ1398،ل2ككادو،لاصر،لطػاصط فلاحث ثالاح لثالكل

إلرحلا  كفلا  كاؿلاحإلخصنةلا رد ا،لاكتثةلدارلاحثق فة،ل ا ف،ل:ل ثا ف.لدل:التكرور  -
 .ـ1998ا ردف،ل

 فػنفل:لافػ دلكثػالنيلػفلاحاكصػلا،لت قنػؽلكتخػرنا:لك ادلثفل لالثفلاحاث ػفل:التميمي -
 .ـ1987لهػ،1407،ل1ثنركت،لطػل-فلنـلكفد،لدارلاحاةاكفلحلتراث،لداإلؽ

 ثػدلاحػر افلثػفلا اػدل:لاجاػكعلاح تػ كل،لجاػ لكترتنػب:لإلػنبلاحفػتـلا اػدل:اين تيميقة -
 .اصرل-ثفلا فـ،لدارلا ن فلاحكتبلاحيرثنة،لفنصؿل نففلاحث ثالاح لثا

 ثػدلاحفػتـلا اػدل لػالإلػ هنف،لدارلاحكتػبل:لاحقكا دلاح كا نػةلاح ق نػة،لت قنػؽل:اين تيمية -
 .ـ1994لهػ،1414،ل1احيلانة،لثنركت،لطػ

 .ح  فل- ظرنةلاحيقد،لدارلاحايرفة،لثنركت:لابن تيمية -

 لػالاحا اػدم،ل:لك كػ ـلاح فػ ف،لت قنػؽ:ل ثدلاحر افلثفل لػالثػفلاحجػكزمل:ابن الجوز  -
 .2ـ،لطػ1985-هػ1405احاكتثةلاحيصرنة،لثنركت،ل

ا اػدلإلػػ كر،ل:لاحا لػف،لت قنػػؽ:لكثػكلا اػدل لػػالثػفلا اػػدلثػفلفػيندلثػػفل ػـزل:ابقن حققزم -
 .اث،لاحق هرةدارلاحترل

اح ظػػ ـلاحاػػ حالحلػػزكجنف،لاح  إلػػر،لاحػػدارلاحيلانػػةلكاحثق فنػػةل:لر ػػدلاقػػدادلا اػػكدل:الحمققداني -
 .ـ2003،ل1طػل-ا ردفل- ا ف–حل إلرلكاحتكزن ل

ل-دارلصػػ در–كث  اإلػػ ،ل  إلػنةلاحيػػدكملل-إلػػرحلاحخرإلػػال لػفلاختصػػرلخلنػؿل:الخرشقي -
 .ثنركت

(لإلػرحلكثػالداكد)ايػ حـلاحفػ ف،ل:لتاكثػكلفػلنا فل اػدلثػفلا اػدلاحخطػ ثالاحثفػل:الخطابي -
 .1981ل-هػ1401،ل2احاكتثةلاحيلانة،لثنركت،لطػ

،لدارل(درافةلكف رفةلفلنا فلاح كت)احف ف،ل:لفلنا فلثفلا إليثلاحفجفت  ال:أبو داود -
 .ـ1988ل-هػ1409،ل1احج  فلكاؤففةلاحكتبلاحثق فنة،لثنركت،لطػ

احإلػػػرحلاحصػػػغنرل لػػػفلكاػػػربل:لفػػػندملكثػػػكلاحثركػػػ تلك اػػػدلثػػػفلا اػػػدلثػػػفلك اػػػدل:القققدردير -
اصػػط فلكاػػ ؿل.لد:لتخػػرنالكف رفػػةل-كث  اإلػػ ل  إلػػنةلاحإلػػنبلك اػػدلاحصػػ كمل-احافػػ حؾ

 .كص ا،لدارلاحاي رؼ،لاصر

 .ا فرةلفالاحتإلرن لاحفتاا،لاحاكتثةلاحيلانة،لثنركت،لحث  ف:لا اد.لدل:الدسوقي -

 تلا اػدلاحػدردنر،لا ادل رف ،ل  إلنةلاحدفكاال لفلاحإلرحلاحكثنرل ثالاحثركػ: الدسوقي -
 .دارلا ن فلاحكتبلاحيرثنة،لاصر



،ل4ثدانػػةلاحاجت ػػد،لطػػػ:لا اػػدلثػػفلك اػػدلثػػفلا اػػدلثػػفلك اػػدلثػػفلرإلػػدلاحقرطثػػال:ابققن رشققد -
 .ـ،لدارلاحايرفة،لثنركت،لحث  ف1978-هػ1398ص

 .ا  كاؿلاحإلخصنة،لدارلاح كرلاحيرثا،لثنركت،لثتلطثية:لا ادل:أبو زىرة -

هػػ،ل1324اصػر،لل-احاثفػكط،لاطثيػةلاحفػي دة:لاحػدنفلكثػكلثكػرلا اػدلإلػاسل:السرخسقي -
 .1طػ

ل-إلػػرحلاػػ  كفلا  ػػكاؿلاحإلخصػػنةلا رد ػػا،لدارلاحيػػدكم،ل اػػ ف:لا اػػكد.لدل:السققرطاو  -
 .ـ1981-هػ1402،ل1ا ردف،لطػ

،ل2ا اػػػدلاح جػػػ ر،لثنػػػركت،لطػػػػ:لااـ،لتصػػػ نب:لا اػػػدلثػػػفلادرنػػػسلاحإلػػػ فيال:الشقققافعي -
 .ـ1973-هػ1393

،ل11ا اػػػدلخلنػػػؿل نتػػػ  ا،لطػػػػ:لاغ ػػػالاحا تػػػ ج،لا ت ػػػفلثػػػ ل:ا اػػػدلاحخطنػػػبل:الشقققربيني -
 .ثنركت-ـ،لدارلاحايرفة1998-ق1418

احكاوػػبلفػػالإلػػرحلاػػ  كفلا  ػػكاؿلاحإلخصػػنةلا رد ػػا،لدارلاح  ػػ  س،ل:ل اػػر.لدل:األشقققر -
 .ا ردفل- ا ف

 نػػػػؿلااكطػػػػ ر،لدارلاحجنػػػػؿ،لحث ػػػػ ف،ل:لا اػػػػدلثػػػػفل لػػػػالثػػػػفلا اػػػػدلاحإلػػػػكك  ال:الشققققوكاني -
 .ـ1973

كثػػػكل ثػػػدلاهلللا اػػػدلثػػػفلافػػػا  نؿلاحثخػػػ رملككثػػػكلاح فػػػنفلافػػػلـلثػػػفلاح جػػػ جلل:الشقققيخان -
 .ا ادلفؤادل ثدلاحث اا:لاحلؤحؤلكاحارج فلفنا لات ؽل لن لاحإلنخ ف،لترانـل:النيسابور 

،لا إلػػػكراتل7إلػػػرحلاػػػ  كفلا  ػػكاؿلاحإلخصػػػنةلاحفػػػكرم،لطػػػػ:ل ثػػدلاحػػػر اف.لدل:الصقققابوني -
 .ج ايةلداإلؽ

جػػ ا لاحثنػػ فلفػػالت فػػنرلآملاحقػػرآف،لدارل:لنػػرلاحطثػػرمكثػػكلجي ػػرلا اػػدلثػػفلجرلل:الطبققر  -
 .ـ2002-هػ1423،ل1ثنركت،لطػل-ا ردف،لكدارلاثفل ـزل-اح تـ،ل ا ف

،ل2اجاك ػػػػػةلاحتإلػػػػػرني تلاحخ صػػػػػةلث حا ػػػػػ كـلاحإلػػػػػر نة،لطػػػػػػ:لراتػػػػػبل طػػػػػ لاهللل:الظقققققاىر -
 .ـ1983ص

 ر،لردلاحا تػػػ رل لػػػفلاحػػػدرلاحاختػػػ:لا اػػػدلكاػػػنفلاحايػػػركؼلثػػػ ثفل  ثػػػدنفل:ابقققن عابقققدين -
 .هػ1323،ل3احاطثيةلاحكثرللا انرنة،لثكاؽ،لاصر،لطػ

:لكثػػكل اػػرلنكفػػؼلثػػفل ثػػدلاهلللثػػفلا اػػدلثػػفل ثػػدلاهلللاح اػػرملاحقرطثػػا: ابققن عبققد البققر -
-هػػػػ1407،ل1احكػػػ فالفػػػالفقػػػ لكهػػػؿلاحادن ػػػةلاحاػػػ حكا،لدارلاحكتػػػبلاحيلانػػػة،لثنػػػركت،لطػػػػ

 .ـ1987

احاصػػ ؼ،لا إلػػكراتلاحاجلػػسل:لكثػػكلثكػػرل ثػػدلاحػػرزاؽلثػػفلهاػػ ـلاحصػػ ي  ال:عبققد الققرزاق -
 .احيلاا،لثتلطثيةلكف ةل إلر



ـ،ل1961،لص3ك ك ـلاحإلرنيةلاحفتانةلفالا  ػكاؿلاحإلخصػنة،لطػػ:ل ار.لدل:عبد ا -
 .دارلاح كر،لاصر

فػػتبلاحثػػ رملثإلػػرحلصػػ نبلاحثخػػ رم،لدارل:لاح ػػ فظلا اػػدلثػػفل لػػالثػػفل جػػرل:العسقققالني -
 .1993-هػ1414،ل1اح كر،لثنركت،لطػ

تلخنصلاحخثنرلفالتخرنالك  دنثلاحرافيػالاحكثنػر،لدارلاحايرفػة،ل:لاثفل جرل:العسقالني -
 .ثنركت،لحث  ف

،لدارل1990احقػراراتلاحقوػ  نةلفػالا  ػكاؿلاحإلخصػنةل تػفل ػ ـل:ل ثدلاح ت ح.لدل:عمرو -
 .ـ1990-هػ1411،ل1ا ردف،لطػل-نا فلحل إلر،ل ا ف

ةلاحقػػػ رئ،لإلػػػرحلصػػػ نبل اػػػد:لثػػػدرلاحػػػدنفلكثػػػكلا اػػػدلا اػػػكدلثػػػفلا اػػػدلاحين ػػػال:العينقققي -
 .اصرل-احثخ رم،لادارةلاحطث  ةلاحا نرنة

اكفػػك ةلك ػػداتلاحقنػػ سلاحيرثنػػةل:لا اػػكدلفػػ خكرملكصػػتحلاحػػدنفلخػػكواـل:فققاخور  وخققّوام -
 .ـ2003،ل1اكتثةلحث  فل  إلركف،لطػ.لكاحفتانة

:لا  فػػفلاحتةكنػػؿ،لدارلاح كػػر،لثنػػركت،لتصػػ نب:لا اػػدلجاػػ ؿلاحػػدنفلاحق فػػاال:القاسققمي -
 .ـ1978-هػ1398،ل2ؤادل ثدلاحث اا،لطػا ادلف

احاغ ػا،لطثيػةلث اكففػت،ل:لكثكلا ادل ثدلاهلللثفلا اػدلثػفلا اػدلثػفلادااػةل:ابن قدامة -
 .ـ1972-هػ1392ثنركت،ل-دارلاحكت بلاحيرثا

 .ـ1994،ل1احذخنرة،لدارلاحغربلاحفتاا،لثنركت،لطػ:لا ادلثفلادرنسل:القرافي -

ـ،لدارلاحكفػػػ فلحلطث  ػػػةل1995-هػػػػ1415،ل3طػػػػلفتػػػ كللاي صػػػرة،:لنكفػػػؼ.لدل:القرضقققاو  -
 .كاح إلر،لاحا صكرة

احجػ ا ل  كػ ـلاحقػرآف،لطثيػةل:لكثكل ثدلاهلللا ادلثفلا ادلا  ص رملاحقرطثػال:القرطبي -
 .ثنركتل-ث اكففت،لدارلا ن فلاحتراثلاحيرثا

 .ـ1979-هػ1933،ل8احظتؿ،لدارلاحإلركؽ،لثنركتلكاحق هرة،لطػل:سيد:قطب -

زادلاحايػػ دلفػػالهػػدملخنػػرلاحيثػػ د،لدارلاحكتػػػ بل:ل ثػػدلاهلللثػػفلاػػػنـلاحجكزنػػةاثػػكلل:ابققن قققيم -
 .احيرثا،لثنركت

،ل2ثدا  لاحص    ،لدارلاح دنث،لطػػ:ل تفلاحدنفلكثكلثكرلثفلافيكدلاحك ف  ال:الكاساني -
 .ـ،لكدارلاحكتبلاحيلانة،لثنركت1986-هػ1406

اؤففػػةلارطثػػةلحلطث  ػػػةللاحت فػػػنر،:لكثػػػكلاح ػػدافلافػػا  نؿلثػػػفلكثنػػرلاحداإلػػقال:ابققن كثيققر -
 .ـ2000-هػ1421،ل1كاح إلر،لجنزة،لطػ

كف ؿلاحادارؾلإلرحلارإل دلاحف حؾلفالفق لاحا ـل:لكثكلثكرلثفل ففلاحكإل  كمل:الكشناو  -
 .ا حؾلثتلطػلكف ةل إلر



:لاح  كملاحكثنر،لت قنؽلكتيلنؽلكتخرنا:لكثكلاح ففل لالثفلا ادلثفل ثنبل:الماورد  -
 .ـ،لدارلاح كر،لثنركت،لحث  ف1994-هػ1414ا اكدلفطرجالكآخركف،ل.لد

صػػ نبلافػػلـ،لدارلاح كػػر،لثنػػركت،ل:لكثػػكلاح فػػنفلافػػلـلثػػفلاح جػػ جلاح نفػػ ثكرمل:مسققمم -
 .ـ1978-هػ1389،ل3طػ

فػػنضلاحقػػدنرلإلػػرحلاحجػػ ا لاحصػػغنر،لدارلاح كػػر،لثنػػركت،ل:لا اػػدل ثػػدلاحػػرؤكؼل:المنققاو  -
 .حث  ف

احترغنػػػػبلكاحترهنػػػػب،لدارل:لا ػػػػذرمزكػػػػالاحػػػػدنفل ثػػػػدلاحيظػػػػنـلثػػػػفل ثػػػػدلاحقػػػػكملاحل:المنققققذر  -
 .اح دنث،لاحق هرة

 .حف فلاحيرب،لدارلص در،لثنركت:لجا ؿلاحدنفلثفلا ظكرل:ابن منظور -

-هػػ1405،ل4اح ػركع،ل ػ حـلاحكتػب،لثنػركت،لطػػ:لكثكل ثػدلاهلللا اػدلثػفلا لػبل:ابن مفمح -
 .ـ1985

،ل1طػػػػػ-اػػػػ لإلػػػػرحلفػػػػتبلاحقػػػػدنر-اح دانػػػػة:لثرهػػػػ فلاحػػػػدنفل لػػػػالثػػػػفلكثػػػػالثكػػػػرل:الميرينققققاني -
 .احاطثيةلاحكثرللا انرنةلثثكاؽلاصر-هػ1316

ث ػػثلاتقػػدـل- قػػكؽلاحاػركةلفػػالاحإلػػرنيةلاحفػتانة:لاثػراهنـل ثػػدلاح ػ دملك اػػد.لدل:النجققار -
كثػػكلط حػػبلا اػػدلكؼ،ل:لحل صػػكؿل لػػفلدرجػػةلاحػػدكتكراولفػػالاحإلػػرنيةلاحفػػتانة،لاإلػػراؼ

 .ا ردف-كك دنانةلاحيلكـ،لكذرثنج ف،لاكتثةلاحثق فة،ل ا ف

،ل2احث ػػػػرلاحرا ػػػػؽلإلػػػػرحلك ػػػػزلاحػػػػدا  ؽ،لطػػػػػ:لزنػػػػفلاحػػػػدنفلاثػػػػفل جػػػػنـلاح   ػػػػال:بققققن نجققققيما -
 .ث  كففت،لدارلاحايرفة،لثنركت

ا اػػدل قلػػةل.لد:لتصػػ نبلاحت ثنػػ ،لت قنػػؽلكتيلنػػؽ:لكثػػكلزكرنػػ لن نػػفلثػػفلإلػػرؼل:النققوو  -
 .ـ،لاؤففةلاحرف حة،لثنركت،لحث  ف1996-هػ1417،ل1ااثراهنـ،لطػ

إلرحلص نبلافلـ،لدارلاح كر،لثنركت،ل:لحدنفلثفلإلرؼلاح ككمكثكلزكرن لا الال:النوو  -
 .هػ1389،ل3طػ

اجاػػػ لاحزكا ػػػدلكا ثػػػ لاح كا ػػػدلثت رنػػػرلاح ػػػ فظنفل:ل لػػػالثػػػفلكثػػػالثكػػػرلاح نثاػػػال:الييثمقققي -
 .ـ1982-هػ1402،ل3دارلاحكت بلاحيرثا،لثنركت،لطػ(لاحجلنلنفلاحيرااالكاثفل جر

 
 


