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اآله  احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى 

و�سحبه اأجمعني.

مفاهيم  وواج��ه  كثرية،  اجتماعية  م�سكالت  الإ�سالمي  الفكر  عا�سر 

وت�سورات  ل ح�سر لها ، بع�سها تلب�ص بلبو�ص الدين  بفعل توجيهات قا�سرة 

منذ  الإ�سالمية  املجتمعات  رافقت  وتقاليد  اأعراف  من  وبتاأثري  للن�سو�ص، 

واملوازين   الذهنيات  ت�سكيل  يف  القوي  دوره��ا  مار�ست  ورمبا  طويلة،  عقود 

القيمية.

واطماأن الفكر الإ�سالمي اإىل اأن املراجعة الهادئة املتوازنة  هي ال�سبيل 

لكن  وال�سلوكيات،  املفاهيم  خمتلف  يف  ال�سواب  وج��ه  لإب���راز  الأ�سمن 

الراجح  اأنها مراجعة تظل قا�سرة اإن هي  مل تت�سلح بالعلم منهجا وا�ستدلل 

واحتجاجا.

�سياقه،  عن  يف�سل  ن�ص  جملة  املقام،  هذه  يف  املن�سود،  العلم  ولي�ص 

وي�ستدل به لدعم هذا املوقف اأو ذاك، اأو خال�سة راأي فقهي لإمام  يحتج به 

على راأي اإمام اآخر، واإمنا العلم منهج يف جمع الن�سو�ص ا�ستقراء وترجيحا 

�سوء  يف  قراءتها   ثم  �سندها،  يف  والبحث  حتقيقها  بعد  للتعار�ص،  ودرءا 

الآليات املنهجية عند العلماء، وخا�سة ما له تعلق بعامها وخا�سها، ومطلقها 

ومقيدها، ونا�سخها ومن�سوخها، وعر�سها على مقا�سد ال�سريعة التي تعترب 

حاكمة لآحاد الن�سو�ص .

واإذا ان�ساف اإىل م�سلك الأخذ بالعلم  حت�سن الباحث من تاأثريات ردود 

الأفعال التي ت�سببها ال�سبهات التي تتقول على الفكر الإ�سالمي وترميه بتهمة 

تهمي�ص املراأة  وت�سييع حقوقها، فحيئنذ يكون البحث حائزا على ن�سيبه من 

املنهجية والأ�سالة.

الأوقاف  بوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  اأقبلت  فقد  املنطلق،  من هذا 

اإ�سدار كتاب »الت�سرفات املالية للمراأة يف الفقه  وال�سوؤون الإ�سالمية على 
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الإ�سالمي« للدكتورة ثرية اأق�سري، لأنه ي�سكل لبنة يف �سرح املراجعة العلمية 

املن�سودة، بركيزتيها الأ�سا�سيتني: العلم وما يقت�سيه من منهج، والتح�سن 

من تاأثريات ردود الأفعال الغالبة بال�ساحة الفكرية املعا�سرة.

تتبع  عرب  العلمي،  حقله  يف  املو�سوع  تر�سد  اأن  الباحثة  اختارت  فقد 

تنتبه،  والفقهاء،ومل  املف�سرين  و�سروحات  واحلديثية،  القراآنية  الن�سو�ص 

اإطالقا، اإىل ما يردد من �سبهات يف مو�سوع مكانة املراأة يف الإ�سالم، ومن 

ثم جاء بحثها بنائيا من�سئا ملعرفة متكاملة ورا�سما ل�سورة وا�سحة  ومتوازنة 

يف املو�سوع.

وهو، بهذا، يعد مرجعا علميا ميالأ النق�ص امللحوظ يف مو�سوع عالقة 

املراأة باملال يف الفقه الإ�سالمي، لأنه جمع �ستات امل�ساألة املتناثر يف الكتب 

الفقهية على اختالف مذاهبها، وا�ستطاع اأن ي�سلكها يف قالب منهجي يحقق 

الهدف املعريف املن�سود.

املراأة يف  ت�سرف  ي�سري  التي مبوجبها  الأهلية  بتعريف  البداية  فكانت 

موقف  حتديد  يف  الباحثة  �سرعت  ثم   ، ال�سرعية  لالأحكام  خا�سعا  مالها  

مالها،  جتاه  املراأة  بها  تقوم  التي  الت�سرفات  جمموع  من  الإ�سالمي  الفقه 

ويف مقدمتها البيع وال�سراء وال�سدقة  والهبة والتربع والكفالة وغريها، وما 

يرتتب عليها من اأحكام  من حيث الإباحة والكراهة والتحرمي، وما يرتبط 

بها من متعلقات، من مثل حق الزوج اأو الأب، اأو غريهما، يف رد ت�سرفاتها 

والقيام عليها. ذلك كله من خالل تقدمي الدليل والحتجاج باأقوال العلماء.

وقد لحظت الباحثة اأن امل�سكالت املرتبطة بت�سرفات املراأة املالية يوؤول 

بع�سها اإىل اأ�سباب تت�سل بالبيئة الجتماعية والأعراف ال�سائدة يف العديد 

من املجتمعات الإ�سالمية، مما يجعل عملية تقدمي ال�سورة الإيجابية التي 

تر�سمها ت�سريعات الإ�سالم �سعبة يف العديد من امل�ستويات.

وقد ر�سمت الدرا�سة جمموعة من التو�سيات واملقرتحات ، ميكن اعتبارها 
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ما  منها  املو�سوع،  يف  امل�سو�سة  العنا�سر  خمتلف  لإزاح��ة  اأ�سا�سية  خطوات 

يت�سل بن�سر التوعية الإ�سالمية بحقوق املراأة يف الت�سرف يف مالها توعية 

را�سدة تقوم على اأ�سا�ص التعاون والوئام والحرتام داخل الأ�سرة واملجتمع، 

ولي�ص على اأ�سا�ص ال�سراع واخلالف وامل�سالح ال�سخ�سية، ومنها ما يرتبط 

بتاأهيل املراأة نف�سها لتكون لديها القدرة على الوعي بحقوقها وتدبري اأموالها 

الأ�سرية  احلياة  يف  وال�سكينة  التنمية  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  حكيما  تدبريا 

واملجتمعية، ومنها ما يتعلق باملناهج التعليمية والربامج الدرا�سية، اإذ ال�سعي 

احلقوق يف  تلك  تربز  ومقررات  مواد  ب��اإدراج  م�سروط  ال�سورة  تعديل  اإىل 

اإطار امل�سوؤولية الدينية والأ�سرية واملجتمعية .

وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

الكويت اأن تقدم هذا الكتاب اإىل جمهور القراء الكرام واملثقفني واملهتمني، 

اإ�سهاما منها يف تهيئة املناخ الفكري والعلمي ملراجعة  مو�سوع الت�سرفات 

للمو�سوع،  بالن�سو�ص احلاكمة  تت�سل  التي  الق�سايا  واإبراز  للمراأة،  املالية 

مع متييزها عن تلك التي توؤول اإىل الأعراف والتقاليد الجتماعية، وذلك 

كله بهدف الك�سف عن تفاعل الفقه الإ�سالمي مع حق يعترب من اأبرز حقوق 

الإن�سان ، ذكرا اأو اأنثى، وهو حق الت�سرف يف ماله وفق �سيا�سة متوازنة، بل 

ومع مق�سد من مقا�سد ال�سريعة ممثال يف حفظ املال، ومما ل�سك فيه اأنه 

وا�ستثماره   اأهلية يف متلكه  فيه  للمت�سرف  كان  اإذا  اإل  ملال  ليت�سور حفظ 

والقيام فيه مبختلف الت�سرفات اجلائزة. واهلل الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
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�سيدنا  املر�سلني،  خري  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

العلي  باهلل  اإل  قوة  ول  حول  ول  اأجمعني،  واأ�سحابه  اآل��ه  وعلى   [ حممد 

العظيم.

يقت�سي التكليف التوفر على اأهلية الأداء الكاملة التي تخول لالإن�سان حرية 

الت�سرف واإدارة �سوؤونه اخلا�سة به بال�سكل الذي يجلب له امل�سالح ويدفع 

عنه املفا�سد وال�سرور وفق �سوابط ال�سرع.

 وقد �سوى ال�سارع احلكيم بني الن�ساء والرجال يف الأهلية، ومل يفرق بني 

الذكور والإناث من حيث الإنعام عليهم بالقوى املدركة »العقل«، وهذا يعني 

–كالرجال– يف ق�ساء حوائجهن، ومن ذلك  الت�سرف  الن�ساء على  قدرة 

 

)1(

ت�سرفاتهن املالية، يقول تعاىل: {  

.
)2(

 {    

الأمر  الإن�سان؛  تهم  التي  املتنوعة  الأحكام  معرفة  التكليف  يقت�سي  كما 

اأدى بالفقهاء اإىل درا�سة امل�سائل الفقهية املتعددة التي تهم الإن�سان  الذي 

ذكًرا كان اأو اأنثى.

م�ستفي�سة  بدرا�سات  باملراأة  املتعلقة  والت�سرفات  الأحكام  حظيت  وقد 

ا يف  من طرف كثري من الباحثني يف خمتلف املجالت التي تهمها خ�سو�سً

الإ�سكالية  اإط��ار  يف  املو�سوع  معاجلة  جهتي  من  حاولت  وقد  الع�سر،  هذا 

العلمية التي يثريها؛ حتى يالئم واقع املراأة، ويالم�ص الق�سايا املتعلقة به. 

1– قال ابن العربي يف وجه تخ�سي�ص اليتامى بالذكر يف هذه الآية: »وهو اأن ال�سعيف العاجز عن 

النظر لنف�سه وم�سلحته ل يخلو اأن يكون له اأب يحوطه، اأو ل اأب له؛ فاإن كان له اأب فما عنده من 

غلبة احلنو وعظيم ال�سفقة يغني عن الو�سية به والهتبال باأمره. فاأما الذي ل اأب له فخ�ص بالتنبيه 

على اأمره لذلك والو�سية به، واإل فكذلك يفعل الأب بولده ال�سغار اأو ال�سعفاء فاإنه يبتليهم ويخترب 

اأحوالهم«. اأحكام القراآن لأبي بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العربي ت 543ه�، حتقيق علي 

حممد البجاوي، دار الفكر، بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ، بريوت: 319/1– 320.

2– الن�ساء: جزء من الآية 6. 
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وهكذا قمت ب�سياغة البحث من خالل منهجية توؤطره، وجتمع كل مكوناته 

وجوانبه، بحيث عر�ست يف املقدمة الإ�سكالية العلمية العامة، والإ�سكاليات 

الفرعية التي تهم كل ف�سل على حدة من خالل تتبع الأحكام املتعلقة بهذا 

املراأة  حرية  ملدى  م��راآة  بحق  تعد  التي  والنوازل  الفتاوى  كتب  يف  املو�سوع 

لها على  املمنوح  الت�سرف يف مالها، حيث يوجد فرق �سا�سع بني احلق  يف 

الواقع  يف  الفقهاء  على  تعر�ص  كانت  التي  النوازل  وبني  النظري،  امل�ستوى 

املعي�ص، حيث يتبني مدى الإجحاف الذي كانت تعانيه املراأة عموما؛ الأمر 

الذي دعا الفقهاء اإىل اإ�سدار فتاوى ق�سد حماية مال املراأة..

، اأو لأنها مل ت�ستطع 
)1(

اإل اأن حمايتهم للمراأة لكونها جاهلة باأحكام البيع

حقها  على  �سلبي  اأثر  له  كان  اخل��وف...  اأو  احلياء  ب�سبب  بحقها  املطالبة 

اأموالها، حيث ظلت بع�ص الن�ساء جاهالت باأحكام البيع،  يف الت�سرف يف 

وغري قادرات على املطالبة بحقوقهن يف كثري من الأحيان، واإن بقي حقهن 

مطالبة  من  وفاتها  بعد  املراأة  �ست�ستفيده  الذي  ما  لكن  لورثتهن،  حمفوًظا 

ورثتها بحقها يف موروثها؟

ا، حيث هيمنت بع�ص التقاليد  كما كان له اأثر �سلبي على املدى البعيد اأي�سً

والأعراف املخالفة لالإ�سالم؛ كحرمان املراأة من املرياث يف بع�ص البوادي. 

مو�سوع  يف  نف�سها  تفر�ص  التي  فالإ�سكالية  الواقع،  هذا  من  وانطالقا 

ت من حقها يف  الت�سرفات املالية للمراأة تتمثل اأ�سا�ًسا يف املعيقات التي حدَّ

الت�سرف يف مالها، ما طبيعتها؟ هل هي ذاتية يف املراأة؟ وما مدى م�سروعية 

تخوف الرجال على الن�ساء يف اإدارة اأموالهن باأنف�سهن؟

1– لأهمية معرفة اأحكام البيع يف حياة النا�ص قال عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه: »ل يبع يف �سوقنا 

اإل من قد تفقه يف الدين«. اأخرجه الرتمذي يف �سننه: 357/2 يف كتاب اأبواب ال�سالة، باب ما جاء يف 

ف�سل ال�سالة على النبي ]، رقم احلديث 487، قال: حدثنا عبا�ص العنربي حدثنا عبد الرحمن بن 

مهدي عن مالك بن اأن�ص عن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن اأبيه عن جده ثم ذكر الأثر. فاإذا 

كانت املراأة جاهلة باأحكام البيع، فاأنى لها اإجراء خمتلف الت�سرفات ذات ال�سلة به!.
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وهذا ي�ستلزم الإجابة عن جمموعة من الت�ساوؤلت امل�سروعة التي اأطرحها 

الآن، ثم اأناق�سها من خالل هذا الكتاب وتتمثل يف: 

اأموالها  اإدارة  من  تتمكن  حتى  الكفاية  فيه  مبا  امل��راأة  ت��درب  مل  مل��اذا   -

بكفاءة واقتدار؟

- ملاذا ان�سحب احَلْجر يف الفقه املالكي على البكر يف معظم اأحوالها رغم 

بلوغها ر�سيدة؟ وهل كان احلجر عليها يهدف حلماية مالها من الطامعني 

فيه؟

ويت�سرفون  اأمواله�ا  ي�ستغلون  املناطق  بع�ص  املراأة يف  اأقرباء  ملاذا ظل   -

فيها وهي �ساهدة �سامتة؟

- ملاذا منعت الزوجة من التربع بزائد عن الثلث عند املالكية، وبكل مالها 

عند البع�ص الآخر؟

- كيف تعامل الفقهاء مع بع�ص امل�سائل التي حدت من حقها يف الت�سرف 

يف مالها كالإمتاع؟

الفقه  موقف  وما  باأموالهن،  التربع  على  الن�ساء  بع�ص  اأرغمت  مل��اذا   -

الإ�سالمي من ذلك؟

اتبعت خطة  وقد  الكتاب،  مباحث  لها  التي عر�ست  الأ�سئلة  وغريها من 

املالكي  باملذهب  وبداأت  الفقهية،  الآراء  على عر�ص خمتلف  تقوم  منهجية 

اأقدم مذهب،  لكونه  احلنفي  املذهب  ثم  املغرب،  املعتمد يف  املذهب  لكونه 

ال�سافعي فاحلنبلي فالظاهري، ح�سب الرتتيب التاريخي لوفاة  ثم املذهب 

اأئمة هذه املذاهب. اإل يف بع�ص ال�ستثناءات القليلة جدا كما هو احلال عند 

احلديث عن موقف الفقهاء من حق املراأة يف التربع مبالها والكفالة؛ حيث 

بداأت باملوقف الذي يعتمد على اأقوى الأدلة.
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ناق�سها  الكتاب  هذا  يف  اأتناولها  التي  امل�سائل  من  فكثري  معلوم  هو  وكما 

كثري من العلماء والباحثني، ولإفادة من يريد التو�سع من القراء يف م�ساألة 

من م�سائلها، اأحيله على جمموعة من الكتب ذات ال�سلة باملو�سوع، والكتاب 

ل يف الهام�ص هو الذي اأنقل منه ما اأذكره يف املنت. الذي اأذكره اأوَّ

بع�ص  يف  اأ�سري  باملراأة  املتعلقة  اجلزئية  الأحكام  عن  احلديث  اأثناء  ويف 

بينهما  املقارنة  ق�سد  اأي�سا  امل�سلم  بالرجل  املتعلقة  الأحكام  اإىل  الأحيان 

مثال  ذلك  ومن  ب�سدها...  تتميز  الأ�سياء  لأن  والبيان،  التو�سيح  يف  زيادة 

اختبار  كيفية  عن  احلديث  عند  امل�سلم  الرجل  اختبار  كيفية  عن  حديثي 

املراأة؛ ق�سد تو�سيح الإ�سكالية املرتبطة باملو�سوع.

ومهما كان حجم ال�سعوبات التي تعرت�ص �سبيل الباحث، فاإن اأكرب �سعوبة 

تتمثل  باملو�سوع  املرتبطة  الفقهية  الق�سايا  �ستات  جمع  اإىل  املتطلع  تواجه 

فاإمنا  اإن دل على �سيء  الأم��ر  امل��راأة، وهذا  يف حدة الختالفات يف ق�سية 

تكاد جتد  ل  املو�سوع، حيث  بها  يتميز  التي  ال�سديدة  يدل على احل�سا�سية 

م�ساألة من امل�سائل ذات ال�سلة بالت�سرفات املالية للمراأة تخلو من اختالف 

الفقهاء، الأمر الذي يتطلب درا�سة دقيقة وعميقة ق�سد الو�سول اإىل الراأي 

الأقرب لل�سواب.

ومما يزيد من حدة هذه ال�سعوبات اأن ما قد يعترب �سواًبا يف زمان قد ل 

يكون كذلك يف زمان اآخر، وما يكون �ساحًلا لبيئة ما قد ل يكون �ساحًلا لبيئة 

اأخرى، الأمر الذي ي�سوغ هذه الختالفات. 

وكلي اأمل يف اأن اأكون موفقة يف ترتيب َلِبَنات املو�سوع وعر�ص فقراته وفق 

ما يتطلبه املنهج من و�سف وحتليل وموازنة وترجيح. 

واهلل املوفق.       
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 مدخل تعريفي مب�صطلحي

الت�رصف واملال
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يعد عنوان اأي كتاب مدخال موحًيا ملا تت�سمنه اأبوابه وف�سوله، ويف هذا 

بد من  ل  َثّم  ومن  فيه،  اأ�سا�سيني  واملال  الت�سرف  البحث جند م�سطلحي 

التعريف بهما؛ لأن هذا �سي�ساعد يف حتديد املو�سوعات التي �ساأتناولها من 

خالله. 

َقلُُّب واحِليلُة. يقال: فالن  ْرف وهو: »التَّ فالت�سرف يف اللغة ماأخوذ من ال�سَّ

ُف يف  رُّ ي َيكت�سب لهم... ومنه التَّ�سَ
َ
َطِرُف لعياله اأ ُف وَي�سْ رَّ ِرف وَيَت�سَ َي�سْ

ريًفا  ت�سْ اأمري  الرجل يف  ْفت  رَّ و�سَ م��ور. 
ُ
الأ ف يف  يت�سرَّ اإِنه  يقال:  م��ور. 

ُ
الأ

 .
)1(

َطَرَف يف طَلِب الك�ْسب« َف فيه وا�سْ رَّ َفَت�سَ

والت�سرف باملعنى الفقهي ح�سب تعريف ال�سيخ م�سطفى الزرقا: »هو ك�ل 

ما ي�سدر عن �سخ�ص باإرادته ويرتب ال�سرع عليه نتائج حقوقية، وهو نوعان 

فعلي وقويل:

- فالت�سرف الفعلي: هو ما كان قوامه عمال غري ل�ساين؛ كاإحراز املباحات، 

والغ�سب...

-  والت�سرف القويل نوعان: عقدي وغري عقدي. فاأما الت�سرف القويل 

العقدي: فهو الذي يتكون م�ن قولني م�ن جانبني مرتبطني، اأي م�ا يكون فيه 

اتفاق اإرادتني على اإحداث اأثر �سرعي من جانبني، وذلك كالبيع، وال�سراء 

والإجارة، وال�سركة، وما اأ�سبهها.

        واأما الت�سرف القويل غري العقدي فتحته نوعان:

        الأول: يت�سمن اإرادة اإن�سائية وعزمية مربمة من �ساحبها على اإن�ساء 

والتنازل عن حق  والإب��راء،  والطالق،  كالوقف،  اإ�سقاطه،  اأو  اإنهائه  اأو  حق 

ال�سفعة.

1– ل�سان العرب لأبي الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور الإفريقي امل�سري، دار �سادر، 

ط 1، 1410ه�– 1991م، بريوت: مادة )�سرف(. 



22

ا يف ا�سطالح فريق من فقهاء املذاهب؛  وهذا النوع قد ي�سمى »عقًدا« اأي�سً

ملا فيه من العزمية املن�سئة اأو امل�سقطة للحقوق، فهي يف نظرهم عقود وحيدة 

الطرف؛ كالعقود ذات الطرفني من حيث وجود الإرادة املن�سئة.

اإ�سقاطها،  اأو  اإن�ساء احلقوق  ة على  اإرادة من�سبَّ يت�سمن  الثاين: ل  النوع 

لكنه اأقوال من  اأ�سناف اأخرى ترتتب عليها نتائج حقوقية، وذلك كالدعوى؛ 

فاإنها طلب حق اأمام الق�ساء، وكالإقرار والإنكار، واحللف على نفي دعوى 

اخل�سم، فاإنها اإخبار ترتتب عليه موؤاخذات واأحكام ق�سائية ومدنية. وهذا 

.
)1(

النوع ت�سرف غري عقدي حم�ص لي�ص فيه اأي �سبه عقدي«

اإحراز املباحات،  وانطالًقا من هذا التعريف فاإن ما ت�سمله الت�سرفات: 

وال�سراء،  والبيع،  الدين،  وقب�ص  املبيع،  وا�ستالم  والإت���الف،  والغ�سب، 

اإ�سقاطه؛ كالوقف، والطالق،  اأو  اإنهائه  اأو  واإن�ساء حق  والإجارة، وال�سركة، 

ال�سفعة، والدعوى، والإقرار، والإنكار، واحللف  والإبراء، والتنازل عن حق 

على نفي دعوى اخل�سم.

َمَلْكَته  ما  معروف  »ال�ماُل:  بقوله:  اللغة  يف  منظور  ابن  فه  فعرَّ املال  اأما 

�سل: ما مُيلك من الذهب 
َ
من جميع الأ�سياء... قال ابن الأثري: املال يف الأ

ُيطلق  ما  واأكرث  الأعيان،  من  وميَلك  ُيْقَتَنى  ما  كل  عل�ى  اأطِلق  ثم  والف�سة، 

اأموالهم... وِمْلَت بعدنا مَتال  املال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت اأكرث 

ل فالن ماًل اإِذا اتَّخذ ِقْن�َيًة...  وَّ ْلَت، كله: كرُث ماُل�َك. ويقال: مَتَ وَّ و ُمْلَت و مَتَ

اإِذا �سار ذا ماٍل، وت�سغريه ُموؤَْيل...  اُل َمْوًل وُموؤوًل:  ول ومَيَ وماَل الرجل مَيُ

نه قد َجَعل نف�َسه ماًل، وحق�يقته ذو 
َ
ورجٌل ماٌل: ذو ماٍل، وقيل: كثرُي املال كاأ

 .
)2(

ماٍل«

1– املدخل الفقهي العام، دار القلم، ط 1، 1418ه�– 1998م، دم�سق: 379/1 – 380. كما حتدث عن 

هذا املو�سوع الأ�ستاذ بدران اأبو العينني بدران يف )تاريخ الفقه الإ�سالمي ونظرية امللكية والعقود(، 

دار النه�سة العربية، بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ، بريوت: �ص 364، 365.

2– ل�سان العرب، مادة: )مول(. 
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قال الدكتور حممد راأفت �سعيد يف تعقيبه على هذا التعريف: »وهو بهذا 

.
)1(

يجعل املال يطلق على ما ميلكه الإن�سان من جميع الأ�سياء«

وا�سطالًحا عرفه ال�ساطبي بقوله: »ما يقع عليه امللك، وي�ستبد به املالك 

عن غريه اإذا اأخذه من وجهه. وي�ستوي يف ذلك الطعام وال�سراب واللبا�ص 

 .
)2(

على اختالفها، وم��ا يوؤدي اإليها من جميع املتمولت«

لوقت  ادخ���اره  وميكن  الطبع  اإليه  مييل  »م��ا  ب��اأن��ه:  عابدين  اب��ن  وعرفه 

 .
)3(

احلاجة. واملالية تثبت بتمول النا�ص كافة اأو بع�سهم«

بها،  يباع  قيمة  له  ما  على  اإل  مال  ا�سم  يقع  »ل  بقوله:  ال�سافعي  وعرفه 

 .
)4(

وتكون اإذا ا�ستهلكها م�ستهلك اأدى قيمتها«

.
)5(

وعرفه ابن مفلح احلنبلي بقوله: »ما فيه منفعة مباحة لغري �سرورة«

وبني  للمال،  الفقهاء  جمهور  تعريف  بني  الزحيلي  وهبة  الدكتور  وق��ارن 

يلزم  مالية  قيمة  له  ما  كل  اجلمهور  عند  »املال  بقوله:  القانون  يف  تعريفه 

متلفه ب�سمانه، وهو املعنى املاأخوذ به قانونا؛ فاملال يف القانون هو: كل ذي 

اأن  ميكن  ما  كل  ت�سمل  وا�سعة  كلمة  املال  اأن  يتبني  وبذلك   .
)6(

مالي�ة« قيمة 

يتمول يف كل زمان ومكان. 

1– املال: ملكيته.. وا�ستثماره.. واإنفاقه، مكتبة املدار�ص، ط 1 �سنة 1412ه�– 1992م، الدوحة: �ص 11. 

ال�ساطبي،             الغرناطي  اللخمي  مو�سى  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  ال�سريعة  اأ�سول  يف  املوافقات   –2

رقم  بدون  املعرفة،  دار  دراز،  ال�سيخ عبد اهلل  تراجمه  وو�سع  اأحاديثه  790ه�(، �سبطه وخرج  )ت 

الطبعة وبدون تاريخ، بريوت: 17/2. 

3– حا�سية رد املحتار على الدر املختار، دار الفكر، ط 2، 1386ه�، بريوت: 501/4. 

4– الأم، دار املعرفة، ط 2، 1393ه�، بريوت: 160/5. 

5 – املبدع لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبلي ت 884ه�، املكتب الإ�سالمي، 

بدون رقم الطبعة �سنة 1400ه�، بريوت: 9/4. 

6 – الفقه الإ�سالمي واأدلته، دار الفكر، اإعادة الطبعة الثالثة �سنة 1417ه�– 1996م، دم�سق: 42/4 

) بت�سرف( . 
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والذي يتبني من تعريف الت�سرف واملال هو اأن مو�سوع الت�سرفات املالية 

اأكتفي  اأكرث من بحث، لذلك �سوف  ا، والإحاطة به تتطلب  جمال وا�سع جدًّ

باحل�ديث يف هذه املنا�سبة عن الت�سرفات املالية التي متيزت بكونها خا�سة 

ق فيها بع�ص الفقهاء بني اأحكام املراأة واأحكام الرجل  باملراأة، اأو تلك التي فرَّ

على الرغم من اعرتافهم بكون الن�ساء �سقائق الرجال يف الأحكام.
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الف�صل الأول

 تعريف الأهلية وما يتعلق بها

من الأحكام اخلا�صة باملراأة
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يكون  بوجودها  حيث  الأداء،  باأهلية  التمتع  ي�ستوجب  املال  يف  الت�سرف 

قيمة  تربز  وهنا  عليه،  ُر  ُيَحجَّ وبفقدها  واللتزام،  لالإلزام  �ساحًلا  املكلف 

الأهلية يف الت�سرفات املالية واأهميتها، لهذا �ساأتناول يف هذا الف�سل بع�ص 

الأحكام املتعلقة بالأهلية مع الرتكيز على تلك التي لها �سلة باملراأة.

يف  ووقته  الختبار  وكيفية  واأدواره���ا  الأهلية  تعريف  �ساأتناول  وهكذا 

املبحث الأول. ومعلوم اأن الإ�سالم منح املراأة اأهلية كاملة للت�سرف يف مالها 

لق�وله تع�ال�ى: {

امل��راأة يف  اختبار  وج��وب  اإىل  الآي��ة  ت�سري  ، حيث 
)1(

{    

الت�سرفات املالية بالبيع وال�سراء وغريها قبل اأن يدفع اإليها مالها. فهل مت 

العمل بهذه الآية يف املذهب املالكي، ومت تعليم املراأة خمتلف اأنواع الت�سرفات 

املالية حتى اإذا بلغت واختربت فيها وجنحت يف ذلك دفع لها مالها؟ هذا ما 

اأدر�سه يف املبحث الثاين.

لدفع  والبلوغ  الختبار  ب�سرطي  الأخرى  الفقهية  املذاهب  تقيدت  هل  ثم 

املعا�سرين  الفقهاء  للمراأة كي تت�سرف فيه كيف �ساءت؟ وما موقف  املال 

من هذه امل�ساألة؟ و�سيكون املبحث الثالث منا�سبة لالإجابة عن هذه الأ�سئلة.

1– الن�ساء: جزء من الآية 6.
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�ملبحث �لأول 

تعريف �لأهلية و�أدو�رها وكيفية �لختبار ووقته 

الأهلية  تعريف  عن  الأول  يف  اأحت��دث  مطلبني  اإىل  املبحث  ه��ذا  اأق�سم 

واأدوارها، واأفرد الثاين للحديث عن كيفية الختبار ووقته..

 �ملطلب �لأول

تعريف �لأهلية و�أدو�رها

�لأهلية يف �للغة:

 .
)2(

،»وال�سالحية للعمل: ح�سن التهيوؤ له«
)1(

»الأهلية لالأمر ال�سالحية له«

قال ابن منظور: »هو اأهل لكذا اأي م�ستوجب له، الواحد واجلمع يف ذلك 

.
)3(

�سواء«

�لأهلية يف �ل�صطالح:

الأهلية يف ال�سطالح هي »عبارة عن �سالحية ال�سخ�ص لوجوب احلقوق 

.
)4(

امل�سروعة له وعليه«

القاهرة، مادة  – 1985م،  1405ه�   ،3 دار عمران، ط  املوؤلفني،  الو�سيط ملجموعة من  1– املعجم 

)اأهل(: 32/1. 

2– املرجع ال�سابق، مادة )�سلح(: 540/1.

3 – ل�سان العرب مادة )اأهل(.

4– التعريفات لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين – حتقيق اإبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي،   

الدكتور حممد  املناوي، حتقيق  الروؤوف  التعاريف ملحمد عبد  58. ويف  1405ه�، بريوت: �ص   ،1 ط 

ر�سوان الداية، دار الفكر املعا�سر – دار الفكر، ط1، 1410ه�، بريوت – دم�سق: �ص 104. 
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: »الأهلية نوعان: اأهلية الوجوب، واأهلية الأداء. 
)1(

   قال الإمام ال�سرخ�سي

فاأ�سلها واحد، وهو  تق�سيم  واإن كان يدخل يف فروعها  الوجوب  اأهلية  فاأما 

ال�سالحية حلكم الوجوب فمن كان فيه هذه ال�سالحية كان اأهال للوجوب 

عليه، ومن ل فال.

  واأهلية الأداء نوعان: كامل وقا�سر؛ فالكامل ما يلحق به العهدة والتبعية، 

 .
)2(

والقا�سر ما ل يلحق به ذلك«

ُة  ْهِليَّ
َ
ا اأ مَّ

َ
َداًء. اأ

َ
ُة اأ ْهِليَّ

َ
ُة ُوُجوٍب َواأ ْهِليَّ

َ
ْرَباِن: اأ ُة �سَ ْهِليَّ

َ
وقال الإمام البزدوي: الأ

ْهال 
َ
الُح ِلْلُحْكِم، َفَمْن َكاَن اأ ُلَها َواِحٌد، َوُهَو ال�سَّ �سْ

َ
اْلُوُجوِب َفَتْنَق�ِسُم ُفُروُعَها َواأ

ْهال ِلْلُوُجوِب َوَمْن ل َفال. 
َ
ْكِم اْلُوُجوِب ِبَوْجٍه َكاَن ُهَو اأ حِلُ

اْلُعْهَدِة،   
ِ
ِلُلُزوم ٌر  َوَقا�سِ اْلُعْهَدِة،   

ِ
ِلُلُزوم ُلُح  َي�سْ َكاِمٌل  َنْوَعاِن:  َداِء 

َ
الأ ُة  ْهِليَّ

َ
َواأ

 ،
)3(

ِة مَّ  الذِّ
ِ
ُة اْلُوُجوِب َفِبَناًء َعَلى ِقَيام ْهِليَّ

َ
ا اأ مَّ

َ
 اْلُعْهَدِة. اأ

ِ
ُلُح ِللُُّزوم ٌر ل َي�سْ َوَقا�سِ

 .
)4(

ٌة ِلْلُوُجوِب احِلَ ٌة �سَ نَّ اْلآَدِميَّ ُيوَلُد َوَلُه ِذمَّ
َ
َواأ

1– ال�سرخ�سي: هو حممد بن اأحمد بن �سهل اأبو بكر... قيل مات يف حدود الت�سعني واأربعمائة وقيل 

يف حدود خم�سمائة... اأملى املب�سوط نحو خم�ص ع�سرة جملدا وهو يف ال�سجن... وله كتاب يف اأ�سول 

احل�سنات  اأبي  العالمة  تاأليف  احلنفية  تراجم  يف  البهية  الفوائد  كتاب  الكبري.  ال�سري  و�سرح  الفقه 

عنى  املذكور،  للموؤلف  البهية  الفوائد  على  ال�سنية  التعليقات  مع  الهندي  اللكنوي  احلي  عبد  حممد 

املعرفة  دار  النعماين،  فرا�ص  اأبو  الدين  بدر  حممد  ال�سيد  عليه  الزوائد  بع�ص  وتعليق  بت�سحيحه 

158. اجلواهر امل�سية يف طبقات  للطباعة والن�سر، بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ الطبع، بريوت: 

احلنفية لعبد القادر بن اأبي الوفا القر�سي، مري حممد كتب خانة )كذا(، دون ذكر الطبعة وتاريخ 

الطبع، كرات�سي: 28/1– 29. 

2– اأ�سول ال�سرخ�سي لأبي بكر حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي، حتقيق اأبي الوفا الأفغاين، 

دار املعرفة، بدون رقم الطبعة �سنة 1372ه�، بريوت: 332/2– 333.

3– قال ال�سيخ العدوي يف تعريف الذمة: »و�سف قائم بال�سخ�ص ويقبل الإلزام واللتزام«. حا�سية 

الع��دوي لعلي ال�سعيدي العدوي املالكي– حتقيق يو�سف ال�سيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بدون رقم 

الطبعة �سنة 1412ه�، بريوت: 468/1.

عبد العزيز بن اأحمد البخاري،  الدين  لعالء  البزدوي  الإ�سالم  فخر  اأ�سول  عن  الأ�سرار  4– ك�سف 

�سبط وتعليق وتخريج حممد املعت�سم باهلل البغدادي، دار الكتاب العربي، ط 3، 1417ه�– 1997م، 

بريوت: 393/4– 394. 
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    ومن املعا�سرين عرف ال�سيخ م�سطفى اأحمد الزرقا الأهلية يف مفهومها 

العام ال�سامل باأنها: »�سفة يقدرها ال�سارع يف ال�سخ�ص جتعله حمال �ساحلا 

.
)1(

خلطاب ت�سريعي«

»الأهلية  قوله:  يف  التعريف  هذا  �سلبي  م�سطفى  حممد  ال�سيخ  وف�سل 

اأو  ج��زء  منها  له  يثبت  قد  بل  �سخ�ص،  لكل  تثبت  ل  الوا�سع  املعنى  بهذا 

اأجزاء على ح�سب كمال ال�سخ�ص يف ج�سمه وعقله ونق�سانه، وهي تتدرج 

مع ال�سخ�ص حتى ت�سل اإىل درجة الكمال عندما ي�سل اإىل درجة الكمال، 

زادت  نق�سه  قل  وكلما  ناق�سة،  اأهليته  كانت  ا  ناق�سً ال�سخ�ص  كان  فكلما 

اأهليته. فاأول مراحلها ثبوت احلقوق له، ثم ثبوت احلقوق عليه، ثم �سحة 

بع�ص الت�سرفات، ثم �سحة كل ت�سرفاته وحتمله امل�سوؤوليات، ولهذا ق�سمها 

ق�سمني:  اإىل  منهما  وكل  اأداء،  واأهلية  وجوب،  اأهلية  ق�سمني:  اإىل  الفقهاء 

  .
)2(

ناق�سة وتامة«

�سالحية  »هي  الوجوب:  اأهلية  تعريف  يف  الزحيلي  وهبة  الدكتور  وق��ال 

له؛  احلقوق  لثبوت  ال�سخ�ص  �سالحية  وهي  واللتزام،  لالإلزام  ال�سخ�ص 

املبيع  بثمن  كالتزامه  عليه  وجوبها  اأو  ماله،  من  املتلف  قيمة  كا�ستحقاق 

وعو�ص القر�ص، اأي اأن لهذه الأهلية عن�سرين:

-عن�سر اإيجابي: وهو �سالحية ك�سب احلقوق باأن يكون دائًنا، وه�و عن�سر 

الإلزام اأو الدائنية.

اأو اللتزامات باأن يكون  -وعن�سر �سلبي: وهو �سالحية حتمل الواجبات 

مديًنا، وهو عن�سر اللتزام اأو املديونية.

ومناط هذه الأهلية هو احلياة اأو ال�سفة الإن�سانية، فكل اإن�سان حتى اجلنني 

ال�سخ�سية،  بدء  مع  الفقه  تبداأ يف  فالأهلية  وجوب،  اأهلية  له  اأمه  بطن  يف 

1 – املدخل الفقهي العام: 783/2. 

2– املدخل يف التعريف بالفقه الإ�سالمي وقواعد امللكية والعقود لالأ�ستاذ حممد م�سطفى �سلبي، دار 

النه�سة العربية، دون طبعة، �سنة 1405ه�– 1985م، بريوت: �ص 491.
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فهي مالزمة لل�سخ�سية و�سفة من �سفات ال�سخ�سية، وال�سخ�سية تبداأ يف 

ال�سرع منذ تكون اجلنني يف الرحم وتنتهي باملوت..

      والعن�سر ال�سلبي لالأهلية )اأي املديونية( يتطلب وجود �سيء اآخر يف 

ال�سخ�سية وهو الذمة وهي و�سف �سرعي مقدر كوعاء اعتباري يف ال�سخ�ص 

يتوقف على وجود  عليه  وبناء  عليه،  املرتتبة  واللتزامات  الديون  فيه  تثبت 

ظرف اعتباري مفرت�ص يف كل �سخ�ص هو الذمة...

هي  الناق�سة  الوجوب  فاأهلية  وكاملة.  ناق�سة،  نوعان:  الوجوب  واأهلية 

�سالحية ال�سخ�ص لثبوت احلقوق له فقط اأي توؤهله لالإلزام ليكون دائًنا ل 

مديًنا، وتثبت للجنني يف بطن اأمه قبل الولدة...

واأهلية الوجوب الكاملة هي �سالحية ال�سخ�ص لثبوت احلقوق له، وحتمل 

.
)1(

الواجبات. ول يوجد اإن�سان فاقد لهذه الأهلية«

�سالحية  »ه��ي  بقوله:  الأداء  اأهلية  الزحيلي  وهبة  الدكتور  ع��رف  كما 

ترادف  وهي  �سرًعا،  به  ُيعتد  وجه  على  منه  الت�سرفات  ل�سدور  ال�سخ�ص 

امل�سوؤولية، وت�سمل حقوق اهلل من �سالة و�سوم وحج و�سواها، والت�سرفات 

يوؤديها  التي  ونحوها  فال�سالة  ال�سخ�ص.  عن  ال�سادرة  الفعلية  اأو  القولية 

امل�سوؤولية.  توجب  الغري  مال  على  واجلناية  الواجب،  عنه  ت�سقط  الإن�سان 

واأ�سا�ص ثبوتها اأو مناط هذه الأهلية هو التمييز اأو العقل اأو الإدراك، فمن 

ثبتت له اأهلية الأداء �سحت عباداته الدينية كال�سالة وال�سوم، وت�سرفاته 

املدنية كالعقود.

واأهلية الأداء نوعان: ناق�سة وكاملة. فاأهلية الأداء الناق�سة هي �سالحية 

ال�سخ�ص ل�سدور بع�ص الت�سرفات منه دون البع�ص الآخر، وهي التي يتوقف 

دم�سق:              1996م،  1417ه�–  �سنة  الثالثة  الطبعة  اإعادة  الفكر،  دار  واأدلته،  الإ�سالمي  الفقه   –1

للدكتور  الإ�سالمي  الفقه  العقد يف  786. نظرية   ،  785/2 العام:  الفقهي  املدخل   .119 –  117 /4

حممد �سراج، �سعد �سمك للن�سخ، بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ: �ص 86 ، 87. تاريخ الفقه الإ�سالمي 

ونظرية امللكية والعقود: �ص 427 ، 428.
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بعد  التمييز  دور  يف  لل�سخ�ص  تثبت  الأهلية  وهذه  غريه،  راأي  على  نفاذها 

متام �سن ال�سابعة اإىل البلوغ. ويعد يف حكم املميز ال�سخ�ص املعتوه الذي مل 

ي�سل به العته اإىل درجة اختالل العقل وفقده، واإمنا يكون �سعيف الإدراك 

والتمييز.

واأهلية الأداء الكاملة هي �سالحية ال�سخ�ص ملبا�سرة الت�سرفات على وجه 

اأي  يعتد به �سرًعا دون توقف على راأي غريه، وتثبت ملن بلغ احللم عاقال؛ 

للبالغ الر�سيد فله مبوجبها ممار�سة كل العقود من غري توقف على اإجازة 

.
)1(

اأحد«

التمييز،  اأدوار هي: دور اجلنني، ودور عدم  اأهلية الإن�سان بخم�سة  ومتر 

ودور التمييز، ودور البلوغ، ودور الر�سد..

وفيما يلي  بع�ص الأحكام ذات ال�سلة بهذه الأدوار باإيجاز:

دور �جلنني:

قال حممد بن اأبي الفتح البعلي يف تعريف اجلنني: »اجلنني ما ا�ستقر يف 

.
)3(

، واإن خرج ميًتا فهو �سقط«
)2(

بطن اأمه فاإن خرج حيًّا فهو ولد

وجوب  اأهلية  اأمه  بطن  للحمل يف  الإ�سالمي  الفقه  اأثبت  الطور  هذا  ويف 

احلقوق  بع�ص  فتثبت  الل��ت��زام،  دون  فقط  ل��الإل��زام  قابال  جتعله  ناق�سة 

.
)4(

ال�سرورية له، ول يثبت �سيء عليه

1– الفقه الإ�سالمي واأدلته: 4/ 121 – 123. املدخل الفقهي العام: 786/2 ،787. نظرية العقد يف 

الفقه الإ�سالمي: �ص88. تاريخ الفقه الإ�سالمي ونظرية امللكية والعقود: �ص 428.

القا�سم  لأبي  الفرائ�ص  كتاب  واجلمع«.  والواحد  والأنثى  الذكر  على  يقع  »الولد  ال�سهيلي:  2– قال 

عبد الرحمن ال�سهيلي، حتقيق الدكتور حممد اإبراهيم البنا، املكتبة الفي�سلية، ط 2، 1405ه�، مكة 

املكرمة: �ص 37، 38.

3– املطلع لأبي عبد اهلل حممد بن اأبي الفتح البعلي احلنبلي، حتقيق حممد ب�سري الأدلبي، املكتب 

 .138 �ص  بريوت:  الإ�سالمي، بدون رقم الطبعة، �سنة 1401ه�– 1981م، 

4– املدخل الفقهي العام: 791/2.
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دور عدم �لتمييز:

قال الدكتور وهبة الزحيلي متحدًثا عن وقت دور عدم التمييز: »يبداأ من 

وقت الولدة وي�ستمر اإىل وقت التمييز وهو بلوغ ال�سابعة من العمر، وفيه تثبت 

للطفل غري املميز اأهلية وجوب كاملة في�ستحق احلقوق، ويلتزم بالواجبات 

  .
)1(

التي تكون نتيجة ممار�سة وليه بع�ص الت�سرفات نيابة عنه«

دور �لتمييز:

 املميز هو: »الذي يفهم اخلطاب 
)2(

نقل احلطاب عن ابن فرحون اأن ال�سبي

.
)3(

ويرد اجلواب ول ين�سبط ذلك ب�سن بل يختلف باختالف الأفهام«

وقد ن�ست املادة 214 من مدونة الأ�سرة املغربية على اأن �سن التمييز عند 

ال�سغري هو: اثنتا ع�سرة �سنة �سم�سية كاملة يف قولها: »ال�سغري املميز هو 

الذي اأمت اثنتي ع�سرة �سنة �سم�سية كاملة«.

التمييز عندهم هو ع�سر  اأن �سن  املو�سوع  املالكية يف  وي�ستفاد من كالم 

.
)4(

�سنني اأو ما يقاربها اإذا كان ال�سبي ي�ستطيع التمييز وال�سبط

وتنق�سم معامالت ال�سبي يف دور التمييز اإىل ثالثة اأق�سام، ن�ست عليها 

الإ�سالمي: �ص 493. بالفقه  التعريف  يف  املدخل   .124  ،123/4 واأدلته:  الإ�سالمي  1– الفقه 

2– قال ابن حزم: »ال�سبي لفظ يعم ال�سنف كله الذكر والأنثى يف اللغة التي بها خوطبنا«. املحلى 

لأبي حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم، حتقيق جلنة اإحياء الرتاث العربي، دار الآفاق اجلديدة، 

بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ، بريوت: 188/1. 

الفكر،        دار  املعروف باحلطاب،  املغربي  الرحمن  بن عبد  لأبي عبد اهلل حممد  3– مواهب اجلليل 

ط 2، 1398ه�، بريوت: 244/4.

بريوت:  تاريخ،  ودون  طبعة  دون  �سادر،  دار  اأن�ص،  بن  مالك  لالإمام  الكربى  املدونة  يراجع:   –4

32،33/15. والتاج والإكليل لأبي عبد اهلل حممد بن يو�سف بن اأبي القا�سم العبدو�سي ال�سهري باملواق 

ت897 ه�، دار الفكر، ط 2، 1398ه�، بريوت: 364/6. ومواهب اجلليل: 364/6 ،365. وال�سرح الكبري 

 .423  ،422/4 بريوت:  تاريخ،  وبدون  الطبعة  رقم  بدون  الفكر،  دار  الدردير،  اأحمد  الربكات  لأبي 

والفواكه الدواين لأحمد بن غنيم بن �سامل النفراوي املالكي، ت1125ه�، دار الفكر، دون طبعة، �سنة 

1415ه�، بريوت: 133/2. 
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ال�سغري  ت�سرفات  »تخ�سع  بقولها:   225 املادة  يف  املغربية  الأ�سرة  مدونة 

املميز لالأحكام التالية:

ا. 1-تكون نافذة اإذا كانت نافعة له نفًعا حم�سً

ة به. 2-تكون باطلة اإذا كانت م�سرَّ

اإج���ازة  وال�����س��رر على  النفع  ب��ني  دائ���رة  ك��ان��ت  اإذا  ن��ف��اذه��ا  3-ي��ت��وق��ف 

املخولة  احل��دود  ويف  للمحجور،  الراجحة  امل�سلحة  ح�سب  ال�سرعي  نائبه 

لخت�سا�سات كل نائب �سرعي«.

دور �لبلوغ:

قال ال�سيخ م�سطفى الزرقا: »البلوغ اأهم املراحل الطبيعية التي متر بها 

حياة الإن�سان؛ لأنه ينتقل فيها من طور ال�سغر اإىل طور الكرب، وي�سبح من 

من  املكلفني  الكبار  �سائر  يحمله  ما  نظري  عاتقه  على  يلقى  مكلًفا  مبدئها 

التكاليف ال�سرعية، ومن امل�سوؤوليات عنها؛ ذلك اأن البلوغ يف احلالت العادية 

التكاليف  لتحمل  الكايف  احلد  اإىل  وقدرته  اجل�سم  منو  فيه  ي�سل  ال�سليمة 

ال�سرعية البدنية، كما ي�سل فيه منو العقل والإدراك اإىل احلد الكايف من 

.
)1(

معرفة اخلري وال�سر، والنافع وال�سار وعواقب الأعمال«

دور �لر�صد:

ح�سر  وميكن  الر�سد،   معنى  حتديد  يف  املذاهب  فقهاء  اأنظار  اختلفت 

اآرائهم يف الأقوال الآتية:

القول الأول: الر�سد هو تثمري املال واإ�سالحه فقط؛ وهو قول الإمام مالك 

.. وهو املذهب عند احلنابلة..
)2(

كما نقل عنه ابن ر�سد احلفيد

1– املدخل الفقهي العام: 815/2. 

2– بداية املجتهد ونهاية املقت�سد لأبي الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن ر�سد القرطبي، دار 

الفكر، بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ، بريوت: 212/2. 
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، وقال املرداوي 
)2(

: »الر�سد ال�سالح يف املال«
)1(

قال ابن قدامة املقد�سي

فيه: »الر�سد ال�سالح يف املال، وهذا املذهب عليه جماهري الأ�سحاب وقطع 

.
)3(

به كثري منهم«

واإ�سالحه؛  املال  الر�سد هو ال�ستقامة والهتداء يف حفظ  الثاين:  القول 

. وهو املذهب 
)4(

وهذا هو املعمول به عند احلنفية كما ذكر ذلك الكا�ساين

عند ال�سافعية اأي�سا، قال الإمام ال�سافعي: »الر�سد واهلل اأعلم ال�سالح يف 

.
)5(

الدين حتى تكون ال�سهادة جائزة واإ�سالح املال«

القول الثالث: الر�سد هو الدين وخالف الغي فقط ل املعرفة بك�سب املال 

.
)6(

اأ�سال، وهذا القول لبن حزم

اأبو حممد عبد اهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة... مولده �سنة  هو موفق الدين  قدامة:  ابن   –1
اإحدى واأربعني وخم�سمائة يف �سعبان... �سنف املغني، والكايف، واملقنع، والعمدة... تويف �سنة ع�سرين 

و�ستمائة. �سري اأعالم النبالء لأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن قامياز الذهبي ت 748ه�، 

بريوت:                1413ه�،  ط9،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  العرق�سو�سي،  نعيم  وحممد  الأرناوؤوط  �سعيب  حتقيق 

.172 – 165 /22

1405ه�، بريوت:   ،1 الفكر، ط  اأحمد بن قدامة املقد�سي، دار  2– املغني لأبي حممد عبد اهلل بن 

.301/4

3– الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل لأبي احل�سن علي 

بن �سليمان املرداوي، حتقيق حممد حامد الفقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بدون رقم الطبعة وبدون 

تاريخ، بريوت: 322/5.

4– بدائع ال�سنائع لعالء الدين الكا�ساين، دار الكتاب العربي، ط 2، 1982م، بريوت: 170/7.

5– الأم: 215/3. اأحكام القراآن لأبي عبد اهلل حممد بن اإدري�ص ال�سافعي، حتقيق عبد الغني عبد 

اخلالق، دار الكتب العلمية، بدون رقم الطبعة �سنة 1400ه�، بريوت: 138/1.

6– املحلى: 286/8.
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�ملطلب �لثاين

كيفية �لختبار ووقته

اتفق معظم الفقهاء على اأن كل اإن�سان يخترب ح�سب جن�سه وح�سب مهنة 

والغزل،  والن�سج  باملنزل  لها عالقة  التي  الأم��ور  الإن��اث يف  فتخترب  وال��ده؛ 

ويخترب الذكور بالنظر ملهن اآبائهم.

ومبا اأن الراأي ال�سائد عند فقهاء املالكية اأن الأنثى ل تخرج من احلجر 

باجلمع بني البلوغ وح�سن الت�سرف يف املال، فلم يهتموا كثريا بكيفية اختبار 

الأنثى عند البلوغ.

»الختبار  والإن��اث:  الذكور  اختبار  كيفية  بيان  يف  ال�سافعي  الإم��ام  وقال 

يختلف بقدر حال املخترب؛ فاإن كان من الرجال ممن يتبذل فيخالط النا�ص، 

ا�ستدل مبخالطته النا�ص يف ال�سراء والبيع قبل البلوغ وبعده حتى يعرف اأنه 

كان  نفعه،  عليه  يعود  ل  فيما  يتلفه  ل  واأن  فيه،  والزيادة  ماله  توفري  يحب 

اختبار هذا قريًبا..

اختبار  من  قليال  اأبعد  اختباره  كان  الأ�سواق  عن  ي�سان  ممن  كان  واإن 

الذي قبله، ويدفع اإىل املوىل عليه نفقة �سهر، فاإن اأح�سن اإنفاقها على نف�سه، 

واأح�سن �سراء ما يحتاج اإليه منها مع النفقة، اخترب ب�سيء ي�سري يدفع اإليه، 

فاإذا اأون�ص منه توفري له، وعقل يعرف به ح�سن النظر لنف�سه يف اإبقاء ماله، 

دفع اإليه ماله.

اأبعد  وال�سراء  البيع  يف  خمالطتها  بقلة  �سالحها  علم  مع  املراأة  واختبار 

من هذا قليال؛ فيختربها الن�ساء وذوو املحارم بها مبثل ما و�سفنا من دفع 

اآن�سوا منها �سالحا... دفع  فاإذا  الأدم وغريه،  لها من  النفقة، وما ي�سرتى 

تنكح،            مل  اأو  نكحت  مالها  اإليها  دفع  اأ�سلحته  هي  ف��اإن  منه،  الي�سري  اإليها 

ر�سد  يف  يزيد  ل  كما  تركه.  ول  النكاح  منه  ينق�ص  ول  ر�سدها  يف  يزيد  ل 
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الغالم ول ينق�ص منه، واأيهما نكح غري ر�سيد، وولد له، ويل عليه يف ماله؛ 

لأن �سرط اهلل عز وجل اأن يدفع اإليه اإذا جمع الر�سد مع البلوغ، ولي�ص النكاح 

بواحد منهما. واأيهما �سار اإىل ولية ماله، فله اأن يفعل يف ماله ما يفعل غريه 

من اأهل الأموال، و�سواء يف ذلك املراأة والرجل، وذات زوج كانت اأو غري ذات 

.
)1(

زوج. ولي�ص الزوج من ولية مال املراأة ب�سبيل«

و�سلك احلنابلة النهج نف�سه؛ قال ابن قدامة: »اختباره بتفوي�ص الت�سرفات 

التي يت�سرف فيها اأمثاله؛ فاإن كان من اأولد التجار فو�ص اإليه البيع وال�سراء، 

فاإذا تكررت منه فلم يغنب ومل ي�سيع ما يف يديه، فهو ر�سيد. واإن كان من 

اأولد الدهاقني والكرباء الذين ي�سان اأمثالهم عن الأ�سواق، رفعت اإليه نفقة 

مدة لينفقها يف م�ساحله، فاإن كان قيما بذلك ي�سرفها يف مواقعها وي�ستويف 

على وكيله وي�ستق�سي عليه، فهو ر�سيد. واملراأة يفو�ص اإليها ما يفو�ص اإىل 

ربة البيت من ا�ستئجار الغزالت، وتوكيلها يف �سراء الكتان، واأ�سباه ذلك، 

  .
)2(

فاإن وجدت �سابطة ملا يف يديها م�ستوفية من وكيلها فهي ر�سيدة«

1– الأم: 215/3، 216. وهذا ما عرب عنه فقهاء املذهب ال�سافعي تبعا ملوؤ�س�سه؛ ففي رو�سة الطالبني 

وعمدة املفتني للنووي، املكتب الإ�سالمي، ط 2، 1405ه�، بريوت: 181/4: »ل بد من اختبار ال�سبي 

وال�سراء  البيع  يف  يخترب  التاجر  فولد  النا�ص؛  بطبقات  ويختلف  وعدمه.  الر�سد  يف  حاله  ليعرف 

يتعلق  فيما  واملحرتف  بها،  القوام  على  والإنفاق  الزراعة  اأمر  يف  الزارع  وولد  فيهما.  واملماك�سة 

بحرفته. واملراأة يف اأمر القطن والغزل، وحفظ الأقم�سة، و�سون الأطعمة عن الهرة والفاأرة، و�سبهها 

من م�سالح البيت. ول تكفي املرة الواحدة يف الختبار، بل ل بد من مرتني فاأكرث، بحيث يفيد غلبة 

الظن بر�سده«. 

ويف �سرح زبد بن اأر�سالن �ص 198: »ل بد من اختبار الر�سد؛ فيخترب ولد التاجر باملماك�سة يف البيع 

والقطن، و�سون  بالغزل  يتعلق  واملراأة مبا  بها.  القوام  والنفقة على  بالزراعة  الزراع  وولد  وال�سراء. 

الأطعمة عن الهرة والفاأرة، وحفظ متاع البيت مرات. وكل مبا يليق به حتى يغلب على الظن ر�سده، 

وذلك قبل البلوغ وي�سلم اإليه املال ليماك�ص، ل ليعقد، فاإن تلف يف يده مل ي�سمن الويل«.

اإن  تناء  اأو  تاجرا،  كان  اإن  جتارة  من  مثله  اختبار  الويل  »يختربه  ال�سريازي:  قال  املعنى  نف�ص  ويف 

اإبراهيم بن علي بن يو�سف  اإ�سحاق  اإن كانت امراأة«. املهذب لأبي  البيت  اأمر  اإ�سالح  اأو  تانئا،  كان 

ال�سريازي، دار الفكر، بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ، بريوت: 331/1. 

2– املغني،  302/4.
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لقول  باختباره  ر�سده  يعرف  »اإمنا   :
)1(

حنبل ابن  فقه  يف  الكايف  يف  وقال 

تفوي�ص  واختبارهم  اختربوهم،  يعني   ،
)2(

{ اهلل تعاىل: {     

الت�سرفات التي يت�سرف فيها اأمثالهم اإليهم، من جتارة اأو نيابة. ويفو�ص 

اإىل املراأة ما يفو�ص اإىل ربة البيت من ا�ستئجار الغزالت وتوكيلها يف �سراء 

الكتان وال�ستيفاء عليهن«.

وقال ال�سوكاين يف كيفية اختبار الأنثى: »اإن كانت جارية رد اإليها ما يرد 

.
)3(

اإىل ربة البيت من تدبري بيتها«

 وق��ول اهلل تعاىل: {

 ل دللة فيه على اأن الإناث يختربن يف الأمور 
)4(

{                  

املنزلية والغزل والن�سج فقط، واأن الذكور يختربون ح�سب مهن اآبائهم. واإمنا 

هي اأحكام ا�ستنبطها الفقهاء من هذه الآية م�ستاأن�سني مبا جرى به العمل يف 

بيئتهم لتقريب املعنى اإىل الأذهان. والآية مل تفرق بني ذكر واأنثى، ول بني 

ذكر وذكر يف كيفية الختبار.

وقد اأثَّر كون املراأة مل تخترب ب�ساأن الت�سرفات املالية التي لها عالقة مبا 

هو خارج املنزل، �سلًبا على ت�سرفاتها من هذا النوع، حيث ظلت يف الغالب 

حمتاجة ملن يت�سرف لها يف اأموالها؛ الأمر الذي حدَّ من حقها يف ذلك يف 

بع�ص الأحيان، وقد يكون من باب ال�ستدراك الذهاب اإىل منحها احلق يف 

القيام على من ا�ستغل مالها، كما �سياأتي يف الف�سل الثاين.

كما اختلف الفقهاء حول وقت الختبار، هل يكون قبل البلوغ اأم بعده؟..

1– الكايف: 195/2.

2– الن�ساء: جزء من الآية 6.

تاريخ،  الطبعة وبدون  الفكر، بدون رقم  1250ه�، دار  ال�سوكاين ت  القدير ملحمد بن علي  3– فتح 

بريوت: 426/1.

4– الن�ساء: جزء من الآية 6.
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قال ال�سريازي من ال�سافعية: »اختلف اأ�سحابنا يف وقت الختبار؛ فمنهم 

من قال: ل يخترب يف التجارة اإل بعد البلوغ، لأن قبل البلوغ ل ي�سح ت�سرفه، 

فال ي�سح اختباره. ومنهم من قال: يخترب قبل البلوغ لقوله تعاىل: {

     }، فاأمر باختبار اليتامى وهم ال�سغار، فعلى 

هذا كيف يخترب فيه وجهان؛ اأحدهما: اأنه ي�سلم اإليه املال فاإذا �ساوم وقرر 

الثمن عقد الويل؛ لأن عقد ال�سبي ل ي�سح. والثاين: اأنه يرتكه حتى يعقد؛ 

.
)1(

لأن هذا مو�سع �سرورة«

وقال ابن قدامة احلنبلي: »وقت الختبار قبل البلوغ يف اإحدى الروايتني 

وهو اأحد الوجهني لأ�سحاب ال�سافعي؛ لأن اهلل تعاىل قال: {

فظاهر   ،{              

واإمنا  يتامى،  �سماهم  اأحدهما:  لوجهني:  البلوغ  قبل  ابتالءهم  اأن  الآي��ة 

يكونون يتامى قبل البلوغ. والثاين: اأنه مد اختبارهم اإىل البلوغ بلفظة حتى، 

فدل على اأن الختبار قبله. ولأن تاأخري الختبار اإىل البلوغ موؤدٍّ اإىل احلجر 

على البالغ الر�سيد؛ لأن احلجر ميتد اإىل اأن يخترب ويعلم ر�سده، واختباره 

قبل البلوغ مينع ذلك فكان اأوىل. لكن ل يخترب اإل املراهق املميز الذي يعرف 

�سح  فت�سرف  وليه  له  اأذن  ومتى  املف�سدة،  من  وامل�سلحة  وال�سراء،  البيع 

لأن  البلوغ؛  بعد  اختباره  اأن  اإىل  اأحمد يف غري مو�سع  اأوماأ  وقد  ت�سرفه... 

.
)2(

ت�سرفه قبل ذلك ت�سرف من مل يوجد فيه مظنة العقل«

وقال ابن مفلح املقد�سي ف�ي زمن اختبار الأنثى: »زمن الختبار قبل البلوغ، 

 .
)4(

 بعده فيهما«
)3(

وقيل ل للجارية لنق�ص خربتها باخلفر. وعنه

1– املهذب: 331/1. رو�سة الطالبني وعمدة املفتني: 181/4.

2– املغني: 302/4. الكايف يف فقه ابن حنبل: 195/2.

3– يق�سد الإمام اأحمد بن حنبل.

4– الفروع لأبي عبد اهلل حممد بن مفلح املقد�سي ت 762ه�، حتقيق اأبي الزهراء حازم القا�سي، دار 

الكتب العلمية، ط1، 1418ه�، بريوت: 240/4.
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الزمن  الفقهاء احلنابلة يف  اإىل اختالف  املقد�سي هنا  ابن مفلح  وي�سري 

لهما  البلوغ  قبل  اأنه  راأى  من  فهناك  والأنثى،  الذكر  اختبار  فيه  يتم  الذي 

معا، وهناك من ا�ستثنى الأنثى لنق�ص خربتها ب�سبب اخلجل بحيث ل يتم 

اختبارها اإل بعد البلوغ، ونقل عن الإمام اأحمد اأن وقت الختبار لهما مًعا 

بعد البلوغ. 

اإىل  بالنظر  معني  راأي  ل�سالح  يرتجح  قد  الختالف  ه��ذا  اأن  �سك  ول 

يف  ملحوًظا  تاأثرًيا  لذلك  فاإن  والرتبوية،  الجتماعية  والأو�ساع  الأع��راف 

الن�سج لدى الذكر والأنثى على حد �سواء. 
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�ملبحث �لثاين

 �أهلية �ملر�أة عند �ملالكية

 اإىل اأن اأهلية املراأة تختلف تبًعا لختالف اأحوالها 
)1(

ذهب جمهور املالكية

من بكر اإىل ذات زوج اأو غري ذات زوج، فتارة تكون ممنوعة من الت�سرف يف 

اأموالها مبا يف ذلك املعاو�سات؛ كالبكر ذات الأب اأو الو�سي ما مل تعن�ص على 

اأهال ل�سدور بع�ص الت�سرفات املالية منها دون البع�ص؛  قول. وتارة تكون 

ب�سائر  التعامل  لها  يحق  حيث  عنها،  احلجر  فك  بعد  املتزوجة  ك��امل��راأة 

املعاو�سات ما مل حتاب بزائد عن الثلث، ويحق لها التربع بالثلث من مالها 

مالها مبختلف  الت�سرف يف  الر�سيدة  لالأمي  ويحق  ال��زوج.  اإذن  بغري  فقط 

اأنواع الت�سرفات.

واأخ�س�ص املطلب الأول من هذا املبحث لأهلية البكر ذات الأب اأو الو�سي، 

اأو املقدم، واملهملة. والثاين لأهلية املراأة املتزوجة، والأمي، واملعن�سة.

والأ�سئلة التي مثلت اإ�سكالية يل يف هذا املو�سوع هي:

- ملاذا مل يلتزم املالكية ب�سرطي البلوغ والر�سد فقط؟

من  امل��راأة  خل��روج  ا�سرتطوها  التي  ال�سروط  من  غر�سهم  ك��ان  وه��ل   -

احَلْجر حماية مالها؟

الت�سرفات ذات  امل��راأة على خمتلف  تدريب  الن�ص على  يتم  وملاذا مل   -

ال�سلة باملال قبل اأن يدفع لها مالها حتى حت�سن الت�سرف فيه بعد ذلك؟

1– يراجع فتاوى الربزيل: جامع م�سائل الأحكام ملا نزل من الق�سايا باملفتني واحلكام لالإمام اأبي 

القا�سم بن اأحمد البلوي التون�سي املعروف بالربزيل ت 841ه�، تقدمي وحتقيق الدكتور حممد احلبيب 

الهيلة، دار الغرب الإ�سالمي، ط 1، 2002م، بريوت: 4/ من 534 اإىل 537. 
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�ملطلب �لأول

�أهلية �لبكر ذ�ت �لأب �أو �لو�صي �أو �ملقدم و�ملهملة

اأهلية البكر ذات الأب اأو الو�سي اأو املقدم واملهملة البكر ذات الأب اختلف 

املالكي على عدة  املذهب  قيد احلجر عنها« يف  »برفع  يف جواز ت�سرفاتها 

اأقوال ح�سرها ابن ر�سد اجلد يف املقدمات يف ت�سعة اأوجزها فيما يلي:

ولية  من  باحلي�ص  تخرج  اأنها  مالك  عن   
)1(

زي��اد رواي��ة  �لأول:  �لقول 

اأبيها... اإذا علم ر�سدها اأو جهل حالها، واأما اإن علم �سفهها فهي باقية يف 

  .
)2(

وليته«

، ويف الوا�سحة من رواية مطرف 
)3(

�لثاين: قول مالك يف املوطاأ واملدونة

عنه اأنها يف ولية اأبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويعرف من حالها؛ اأي 

ي�سهد العدول على �سالح اأمرها... واإن كان ذلك بقرب بناء زوجها عليها، 

ونحوه  العام  اأمرها  يوؤخر  اأن  عنه  مطرف  رواي��ة  يف  ا�ستحب  مالًكا  اأن  اإل 

. وهذا القول هو الذي اأ�سار اإليه ال�سيخ خليل 
)4(

ا�ستحباًبا من غري اإيجاب«

يف قوله: »وزيد يف الأنثى دخول زوج بها، و�سهادة العدول على �سالح حالها، 

 .
)5(

ولو جدد اأبوها حجًرا على الأرجح«

1– زياد: هو اأبو عبد اهلل بن عبد الرحمن قرطبي يلقب ب�سبطون... �سمع من مالك املوطاأ وله عنه يف 

الفتاوى كتاب �سماع معروف ب�سماع زياد. تويف �سنة ثالث وقيل اأربع وقيل ت�سع وت�سعني ومائة. الديباج 

املذهب لإبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون اليعمري املالكي، دار الكتب العلمية، بدون رقم الطبعة 

وبدون تاريخ، بريوت: �ص 118، 119.

والتح�سيالت  ال�سرعيات  الأحكام  من  املدونة  ر�سوم  اقت�سته  ما  لبيان  املمهدات  املقدمات   –2

املحكمات لأمهات م�سائلها امل�سكالت لأبي الوليد حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي، حتقيق الأ�ستاذ 

�سعيد اأحمد اأعراب، دار الغرب الإ�سالمي، ط1، 1408ه�– 1988م، بريوت: 351/2.

3– املدونة الكربى: 117/15.

4– املقدمات املمهدات: 351/2.

5– خمت�سر خليل لل�سيخ خليل بن اإ�سحاق بن مو�سى، حتقيق اأحمد علي حركات، دار الفكر، بدون 

رقم الطبعة، �سنة 1415ه�، بريوت: �ص 207. 



43

ويعرف  زوجها،  بها  يدخل  اأو  تعن�ص  مل  ما  اأبيها  ولية  يف  »اأنها  �لثالث: 

من  وقيل:  عاًما،  اأربعون  فقيل  التعني�ص:  حد  يف  اختلف  وقد  حالها...  من 

اخلم�سني اإىل ال�ستني... فاإذا بلغت �سن التعني�ص ر�سيدة جازت ت�سرفاتها يف 

. وهذه احلالة هي التي اأ�سار اإليها ابن ر�سد احلفيد يف قوله: »فاأما 
)1(

مالها«

الذي يحكم له بال�سفه واإن ظهر ر�سده فهو ال�سغري الذي مل يبلغ والبكر ذات 

ه  الأب والو�سي ما مل تعن�ص على مذهب من يعترب التعني�ص، واختلف يف حدِّ

.
)2(

اختالًفا كثرًيا من دون الثالثني اإىل ال�ستني«

.
)3(

�لر�بع: »اإذا بلغت �سن التعني�ص �سفيهة ل تخرج من احلجر«

�خلام�س: »اإذا بلغت �سن التعني�ص جمهولة احلال مل حتمل ت�سرفاتها ل 

ْعمل قول والدها يف ت�سرفاتها، فاإن اأجازها 
ُ
على ال�سفه ول على الر�سد، واأ

.
)4(

جازت، واإن ردها ردت«

�ل�صاد�س: »اإنها يف ولية اأبيها حتى متر بها �سنة من دخول زوجها بها، وهو 

 يف املدونة. فعلى 
)5(

قول مطرف يف الوا�سحة، وظاهر قول يحيى بن �سعيد

هذا القول تكون اأفعالها قبل دخول زوجها بها مردودة واإن علم ر�سدها... 

.
)6(

وبعد انق�ساء العام جائزة ما مل يعلم �سفهها«

�ل�صابع: »اإنها يف ولية اأبيها حتى مير بها عامان، وهو قول ابن نافع يف 

.
)7(

العتبية«

1– املقدمات املمهدات: 351/2.

2– بداية املجتهد: 2/ 212 ، 213.

3– املقدمات املمهدات: 351/2.

4– امل�سدر ال�سابق: 351/2.

5– يحيى بن �سعيد بن قي�ص بن عمرو، الإمام العالمة املجود عامل املدينة يف زمانه و�سيخ عامل املدينة 

�سنة  �سنة،  و�سبعون  ب�سع  وله  تويف  الزبري،  ابن  ال�سبعني زمن  قبل  ال�سبعة... مولده  الفقهاء  وتلميذ 

ثالث واأربعني ومائة. �سري اأعالم النبالء: 5/ 468 – 475.

6– املقدمات املمهدات: 352/2.

7– امل�سدر ال�سابق: 352/2.
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القول  وه��ذا  اأع���وام،  �سبعة  بها  مير  حتى  اأبيها  ولي��ة  يف  »اإنها  �لثامن: 

، وهو الذي اأ�سار اإليه ابن 
)1(

يعزى اإىل ابن القا�سم، وبه جرى العمل عندنا«

 يف حتفة احلكام: 
)2(

عا�سم

       واإن تكن بنت وحا�ست والأب     حي فلي�ص احلجر عليها يذهب

)3(

       اإل اإذا م�ا نك���ح�ت ث���م م�سى       �سبعة اأع������وام وذا ب�ه الق�س��ا 

�لتا�صع: وهو قول ابن اأبي زمنني، ونقله عنه ابن ر�سد اجلد يف قوله: »قال 

وتخرج من  اأفعالها  اأن جتوز  ال�سيوخ  عليه  اأدرك  الذي  اإن  اأبي زمنني:  ابن 

ولية اأبيها اإذا م�سى لها يف بيت زوجها من ال�ستة الأعوام اإىل ال�سبعة، ما مل 

.
)4(

يجدد الأب عليها ال�سفه قبل ذلك«

ثم علق ابن ر�سد اجلد على كالمه مبا يلي: »وهذا قريب من القول الثامن، 

فيكون حالها بعد هذا الأمر حممول على الر�سد حتى يعلم خالفه. وقول ابن 

اأبي زمنني: ما مل يجدد الأب عليها ال�سفه قبل ذلك كان يفتي به القا�سي 

 يف وثائقه، وهو اأمر خمتلف فيه؛ كان 
)5(

ابن زرب، واإليه ذهب ابن العطار

اأبو عمر الإ�سبيلي يذهب اإل�ى اأن ذلك ل يجوز عليها ول يلزمها، اإل اأن يكون 

قد ت�سمن عقد التجديد لل�سفه معرفة �سهدائه اأنه ل�سفهها، وبه كان يفتي اأبو 

1– امل�سدر ال�سابق: 352/2. 

2– ابن عا�سم: هو اأبو بكر حممد بن حممد بن عا�سم الغرناطي... له تاآليف، منها: التحفة، وقع 

عليها القبول واعتمدها العلماء و�سرحها جماعة. وله اأرجوزة يف الأ�سول. مولده �سنة 760ه�، وتويف 

�سنة 829 ه�. �سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ملحمد بن حممد خملوف، دار الفكر، بدون رقم 

الطبعة وبدون تاريخ: �ص 247. 

3– )اإحكام الأحكام على حتفة احلكام( ملحمد بن يو�سف الكايف على منظومة فيما يلزم الق�ساة 

من الأحكام يف مذهب الإمام مالك بن اأن�ص، دار الكتب العلمية، ط 1، 1415ه� – 1994م، بريوت: 

�ص 244.

4– املقدمات املمهدات: 352/2. 

وت�سعني  ت�سع  �سنة  احلجة  ذي  عقب  يف  تويف  اهلل.  عبد  بن  اأحمد  بن  حممد  العطار:  ابن   –5

وثالثمائة. الديباج املذهب: �ص269.
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ا؛ لأنه  عمر ابن القطان، وهو القيا�ص على مذهب من حدَّ جلواز اأفعالها حدًّ

حملها ببلوغها اإليه على الر�سد، واأجازوا اأفعالها فال ي�سدق الأب يف اإبطال 

.
)1(

هذا احلكم لها مبا يدعيه من �سفهها اإل اأن يعلم �سحة قوله«

 :
)2(

القرطبي ق��ال  عليها  احلجر  م��دة  البنت  اأفعال  حكم  يخ�ص  وفيما 

الرد  على  فقيل: هو حممول  املدة؛  تلك  الأب يف  ذات  فعلته  فيما  »اختلفوا 

لبقاء احلجر، وما عملته بعده فهو حممول على اجلواز. وقال بع�سهم: ما 

عملته ف�ي تلك املدة حممول عل�ى الرد اإل اأن يتبني فيه ال�سداد، وما عملته 

.
)3(

بعد ذلك حممول على الإم�ساء حتى يتبني فيه ال�سفه«

قول،  على  الذكر  فحالها كحال  و�سي  ذات  كانت  اإذا  اليتيمة  البكر  واأما 

اأو كحالها مع الأب على قول اآخر، يقول ابن ر�سد احلفيد: »حال البكر مع 

على  تعن�ص  مل  ما  ب��الإخ��راج  اإل  الولية  من  تخرج  ل  الذكر  كحال  الو�سي 

ابن  الأب، وهو قول  الو�سي كحالها مع  اختالف يف ذلك، وقيل: حالها مع 

  .
)4(

املاج�سون. ومل يختلف قولهم اأنه ل يعترب فيها الر�سد

        وقال ابن عا�سم يف التحفة يف اإ�سارة اإليها واإىل ذات املقدم:

     وَحْجر من و�سي عليها ين�سحب     حتى يزول حكمه مبا يجب

    والعم����ل الي�����وم علي���ه م���ا�ص    ومثله حج����ر و�سي القا�سي

عليها  ولكن  اأب  لها  يكن  مل  »اإن  بقوله:  عا�سم  ابن  كالم  الكايف  و�سرح 

1 – املقدمات املمهدات: 352/2. 

تف�سري  القرطبي... جمع يف  فرح  بن  بكر  اأبي  بن  اأحمد  بن  عبد اهلل حممد  اأبو  هو  2– القرطبي: 

القراآن كتابا، و�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى، وله تاآليف اأخرى. تويف يف �سوال �سنة 671 ه�، نفح الطيب 

يف غ�سن الأندل�ص الرطيب لل�سيخ اأحمد بن حممد املقري التلم�ساين، دار الفكر – دار �سادر، بدون 

رقم الطبعة �سنة 1408ه� – 1988م، بريوت: 210/2 ،211. الديباج املذهب، �ص: 317 ، 318. 

3– اجلامع لأحكام القراآن لأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح القرطبي، حتقيق اأحمد 

عبد العليم الربدوين، دار ال�سعب، ط 2، 1372ه�، القاهرة: 39/5.

4– بداية املجتهد: 212/2. املقدمات املمهدات: 354/2.



46

اإذا تبني له ر�سدها  و�سي من الأب فحجره ي�ستمر عليها حتى يرفعه عنها 

ولو مل يعلم اإل من قبله، واإن مل يكن عليها و�سي ولكن عليها مقدم من قبل 

القا�سي، فحجره ي�ستمر عليها حتى ت�سهد البينة بح�سن ت�سرفها، فحينئذ 

.
)1(

تر�سد«

واأما اليتيمة املهملة، وهي التي ل و�سي عليها ول مقدم، فاأفعالها جتوز بعد 

احلي�ص على قول، اأو بعد التعني�ص على قول اآخر؛ حكاهما ابن ر�سد اجلد، 

اأفعالها  اأن  اأحدهما  قولني:  املذهب  فيها يف  »فاإن  قال:  وكذا احلفيد حيث 

وهو  تعن�ص،  ما مل  م��ردودة  اأفعالها  اأن  والثاين:  املحي�ص.  بلغت  اإذا  جائزة 

 .
)2(

امل�سهور«

و�سي،  ول  باأب  عليها  يول  يتيمة مل  كانت  اإن  »اأما  ر�سد اجلد:  ابن  وقال 

فاختلف فيها على قولني:

 يف 
)3(

        اأحدهما: اأن اأفعالها جائزة اإذا بلغت املحي�ص، وهو قول �سحنون

العتبية، وقول غري ابن القا�سم يف املدونة، ورواية زياد عن مالك.

اأفعالها م��ردودة ما مل تعن�ص، واختلف يف حد تعني�ص  اأن          والثاين: 

هذه على خم�سة اأقوال: اأحدها: ثالثون �سنة؛ وهو قول ابن املاج�سون. وقيل: 

اأقل من الثالثني، وهو قول ابن نافع. وقيل: اأربعون؛ وهي رواية مطرف عن 

مالك، واأ�سبغ عن ابن القا�سم. وقيل: من اخلم�سني اإىل ال�ستني؛ وهي رواية 

.
)4(

�سحنون عن ابن القا�سم«

وذكر ابن ر�سد اجلد يف اليتيمة املهملة نقال عن �سيوخ املذهب تف�سيال 

1– اإحكام الأحكام على حتفة احلكام: �ص 245.

2– بداية املجتهد: 212/2.

3– �سحنون: هو عبد ال�سالم بن �سعيد �سحنون... �سنف املدونة وعليها يعتمد اأهل القريوان. وتويف 

يف رجب �سنة اأربعني ومائتني، وكان �سنه يوم مات ثمانني �سنة، ومولده �سنة �ستني ومائة، ويقال اإحدى 

و�ستني. الديباج املذهب: �ص165-160.

4– املقدمات املمهدات: 355/2.
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اآخر يف قوله: »يف املدونة ملالك من رواية ابن القا�سم عنه؛ اأن اأفعالها ل جتوز 

وتقيم  زوجها  بها  ويدخل  تتزوج  ما مل  اأو  املحي�ص،  وتقعد عن  تعن�ص  حتى 

معه مدة يحمل اأمرها فيها على الر�سد، قيل: اأق�ساها العام، وهو قول ابن 

اأعوام ونحوها،  العطار يف وثائقه. وقيل: ثالثة  واإليه ذهب ابن  املاج�سون، 

وقال ابن اأبي زمنني: اإن الذي اأدرك ال�سيوخ عليه األ جتاز اأفعالها حتى مير 

.
)1(

بها يف بيت زوجها مثل ال�سنتني والثالث«

تكون  قبل ذلك  الرجال، وهي  تتزوج تخترب  اأن  بعد  امل��راأة  واملفرو�ص يف 

اأنواع  من  فيه  يجري  مبا  جاهلة  اخلارجي،  العامل  عن  ومعزولة  حمجوبة 

يف  الفرق  عن  حديثه  معر�ص  يف  القرطبي  قال  البكارة؛  لأج��ل  املعامالت 

ق علماوؤنا بينهما باأن قالوا: الأنثى خمالفة  الختبار بني الذكر والأنثى: »فرَّ

للغالم؛ لكونها حمجوبة ل تعاين الأمور ول تربز لأجل البكارة، فلذلك وقف 

.
)2(

فيها على وجود النكاح لتفهم املقا�سد كلها«

: »ي�سرتط يف ابتالء الأنثى اأن تتزوج ويدخل بها 
)3(

ويف هذا قال ابن �سا�ص

بت�سرفه  الذكر  لأن  الر�سد؛  يف  البتالء  يقع  وحينئذ  امل�سهور،  على  زوجها 

عقله  ويكمل  الختبار  له  يح�سل  بلوغه  اإىل  ن�سئه  اأول  يف  للنا�ص  ومالقاته 

بالبلوغ فيح�سل له الغر�ص. واأما املراأة فبكونها حمجورة ل تعاين الأمور ول 

النكاح يف تفهم  البكارة وقف فيها على وجود الدخول يف  تربز لأجل حياء 

.
)4(

املقا�سد كلها، ثم تبتلى بعد ذلك«

ال�سابق. 1– امل�سدر 

2– اجلامع لأحكام القراآن: 38/5.

3– ابن �سا�ص: هو عبد اهلل بن جنم بن �سا�ص. �سنف يف مذهب الإمام مالك ر�سي اهلل عنه كتابا 

نفي�سا �سماه اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة... تويف يف جمادى الأخرية اأو يف رجب �سنة ع�سر 

و�ستمائة. الديباج املذهب: �ص 141. 

4– عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، تاأليف جالل الدين عبد اهلل بن جنم بن �سا�ص، 

1423ه�–   ،1 ت 616ه�، درا�سة وحتقيق الدكتور حميد بن حممد حلمر، دار الغرب الإ�سالمي، ط 

2003م: 796/2.
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وعلل القا�سي عبد الوهاب البغدادي عدم رفع احلجر على البنت مبجرد 

تبلغ  حتى  ال�سغرية  على  احلجر  ينفك  »ل  يلي:  مبا  الر�سد  واإينا�ص  البلوغ 

وتتزوج ويدخل بها زوجها وتكون م�سلحة ملالها، خالفا لأبي حنيفة وال�سافعي 

يف قولهما: اإن احلجر يفك عنها مبجرد البلوغ واإينا�ص الر�سد من غري حاجة 

اإىل الزواج؛ لأنها بالبلوغ مل تخرب الرجال، ول عرفت املعامالت، ول تقف على 

اإ�سالح املال ووجوه الغنب، فكان احلجر عليها م�ست�سحبا، حتى اإذا دخل بها 

الزوج وعرفت الرجال وما يراد منها وبرز وجهها وعرفت املعامالت وعلم 

.
)1(

منها �سبطها ملالها، فك حجرها. وهذا هو الفرق بينها وبني الغالم«

ويظهر اأن هذا التعليل غري �سليم؛ لأنه يتعار�ص مع قوله تعاىل: { 

 ،{          

فالآية الكرمية ا�سرتطت البلوغ والر�سد فقط لدفع املال، ومل ت�سرتط الزواج، 

ول عدد ال�سنني بعده. ولهذا انتقد ابن العربي اأقوال املالكية يف حتديدهم 

املدة التي يجب اأن تق�سيها الزوجة يف بيت زوجها حتى يرفع عنها احلجر 

يف قوله: »وحتديد الأعوام يف ذات الأب ع�سري، واأع�سر منه حتديد العام يف 

ر�سدها فيخرجها  يتبني  املوىل عليها حتى  واأما متادي احلجر يف  اليتيمة، 

الو�سي منه اأو يخرجها احلكم منه فهو ظاهر القراآن. واأما �سكوت الأب عن 

ابنته فدليل على اإم�سائه لفعلها، فتخرج دون حكم مبرور مدة من الزمان 

يح�سل فيه الختبار؛ وتقديره موكول اإىل اجتهاد الويل... واملق�سود منه اأن 

ذلك كله دخ��ل حتت ق��ول�ه �سبح���انه: {         

          }  فتعني اعتبار الر�سد؛ ولكن يختلف اإينا�سه بح�سب اختالف حال 

.
)2(

الرا�سد فاعرفه وركب عليه، واجتنب التحكم الذي ل دليل عليه«

البغدادي  الوهاب  القا�سي عبد  تاأليف  اأن�ص،  بن  الإمام مالك  املدينة  1– املعونة على مذهب عامل 

املتوفى �سنة 422 ه�، حتقيق ودرا�سة حمي�ص عبد احلق، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بدون 

رقم الطبعة �سنة 1415ه�– 1995م: 1173/2.

2– اأحكام القراآن لبن العربي: 319/1– 320.
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ورد القا�سي عبد الوهاب البغدادي قول اأبي حنيفة وال�سافعي بفك احلجر 

عنها مبجرد البلوغ واإينا�ص الر�سد باأنه ل بد لها من الزواج؛ لأن به تعرف 

اأن  منه  ي�ست�سف  املعامالت.  وتعرف  وجهها  ويربز  منها  يراد  وما  الرجال 

الجتاه الغالب لدى املالكية ل يذهب اإىل �سرورة تعليم البنت وتدريبها على 

املعامالت املالية قبل الزواج كما تن�ص على ذلك الآية الكرمية.

ويظهر يل اأن حر�ص املالكية على عدم فك احلجر عن املراأة اإل بعد الزواج 

فيه حماية ملالها من الطامعني يف ا�ستغالله؛ لكون املراأة كانت جاهلة بكيفية 

الكافيتني لذلك؛ نظرا  التجربة واخلربة  املال؛ لأنها ل متلك  الت�سرف يف 

للظروف القت�سادية والجتماعية والثقافية التي كانت �سائدة حينئذ، لذا 

جاء حكمهم هذا حفًظا ملالها. 

والذي اأراه هو اأنه كان ينبغي الت�سدي حلل هذا امل�سكل من اأ�سا�سه؛ وذلك 

بتعليم البنت منذ نعومة اأظفارها كما تن�ص على ذلك الآية ال�سالفة الذكر، 

ول ينتظر حتى تتزوج املراأة ومتر بها عدة �سنوات، اأو تتاأمي، اأو تعن�ص. كما 

�سيتبني يف املطلب املوايل.

واإن كان فيه  وهذا املوقف احلمائي ملال املراأة عن طريق احلجر عليها، 

على  �سلبية  اآث��ار  له  كانت  اأنه  اإل  الق�سري،  املدى  على  لها  احلر�ص  معاين 

ابتالئها  على  الن�ص  يتم  مل  اأنه  فبما  البعيد.  املدى  على  املالية  معامالتها 

واختبارها والعتناء بذلك، فقد بقيت جاهلة بالت�سرفات املالية.
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�ملطلب �لثاين

 �أهلية �ملتزوجة و�لأمي و�ملعن�صة

ذهب جمهور املالكية اإىل اأن املراأة تخرج من احلجر بعد مرور مدة معينة 

على زواجها. وبالنظر اإىل ال�سن املبكرة التي كانت تتزوج فيها الن�ساء عادة، 

واإذا اأ�سيفت اإليها �سنوات الزواج التي ي�سرتطون انق�ساءها لتخرج الزوجة 

من احلجر، يحتمل اأن تكون ال�سن التي تتاأهل فيها املراأة يف املذهب املالكي 

�سم�سية كاملة، كما ن�ست على  �سنة  الر�سد احلالية )18(  �سن  قريبة من 

ذلك مدونة الأ�سرة املغربية يف املادة 20.

وبالرغم من ذلك فتبقى اأهلية املراأة املتزوجة ناق�سة؛ حيث ل يحق لها 

التربع بالزائد عن ثلث مالها، كما ل يحق لها املحاباة يف جمال املعاو�سات 

القا�سم و�سحنون  ابن  الثلث؛ فقد ورد يف املدونة يف حوار بني  بالزائد عن 

اأراأيت  اإذن زوجها(: »قلت:  حتت عنوان )يف كفالة املراأة ذات الزوج بغري 

املراأة اإذا تكفلت بكفالة وله�ا زوج، اأيجوز ذلك اأم ل؟. قال: قال مالك: يجوز 

ما بينها وبني ثلثها؛ لأن كل معروف ت�سنعه املراأة ذات الزوج فهو يف ثلثها، 

امل��راأة  ذات  بيع  قال يف  مالكا  لأن  ال�سدقة؛  والكفالة عند مالك من وجه 

اإذا  كره،  اأو  زوجها  اأحب  ما  دابتها جائز، على  اأو  اأو خادمها  دارها  الزوج 

كانت مر�سية يف حالها، واأ�سابت وجه البيع. قال مالك: واأرى اإن كان فيه 

حماباة، كان يف ثلث مالها. قال: واإن ت�سدقت وهي مر�سية احلال مل يجز 

لها اإل ما بينها وبني ثلث مالها عند مالك. قال مالك: واإن ت�سدقت اأو وهبت 

اأكرث من الثلث مل يجز من ذلك �سيء، ل قليل ول كثري..

قلت: فهل يجوز بيع املراأة ذات الزوج و�سراوؤها؟. قال: قال مالك: يجوز 

�سراوؤها وبيعها يف مالها كله واإن كره ذلك زوجها. قلت: فاإن حابت يف بيعها؟. 

قال: جتوز حماباتها يف بيعها فيما بينها وبني ثلثها عند مالك..
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قلت: مِلَ ل يجيز مالك كفالتها اإل يف ثلثها، ويجيز بيعها و�سراءها يف جميع 

مالها؟. قال: لأن كفالتها معروف. قلت: واملحاباة يف الكفالة معروف يف قول 

.
)1(

مالك؟. قال: نعم«

وبذلك يتبني اأن املراأة املتزوجة عند املالكية واإن خرجت من احلجر، يبقى 

لزوجها احلق يف احلجر عليها اإذا حابت يف معامالتها العو�سية بالزائد عن 

الثلث؛ لأنهم اعتربوا هذه املحاباة داخلة �سمن التربعات املمنوعة عنها يف 

حالة الزيادة عن الثلث.

ونظًرا ل�سعف قول املالكية هذا مل ياأخذ به املقنن املغربي، واأعطى   

الزوجة اأهلية كاملة للت�سرف يف مالها بالتربعات وغريها اإذا بلغت ر�سيدة؛ 

فال يعقل اأن تالم املراأة يف احلالة التي تت�سدق باأموالها بغية التقرب اإىل 

ا  اهلل عز وجل الذي ي�ساعف الأجر للمت�سدقات الالئي يقر�سن اهلل قر�سً

ح�سًنا كما ورد يف قوله تعاىل: {

، وخا�سة اأنها غري ملزمة بالنفقة على 
)2(

{             

بيت الزوجية، ول يحق للزوج عند املالكية الت�سرف يف مالها اإل اإذا اأذنت له 

يف ذلك. 

واختلف يف البكر العان�ص هل تخرج بالتعني�ص من احلجر اأو ل؟ فهناك من 

ذهب اإىل اأن البكر ذات الأب اأو الو�سي اأو املقدم ل تخرج من احلجر ولو 

عن�ست، وهناك من راأى باأنها تخرج من احلجر بالتعني�ص. اأما البكر التي ل 

ويل عليها فقيل: تخرج من احلجر بالتعني�ص، وفيما يلي بع�ص الأقوال الدالة 

على ذلك:

1– املدونة الكربى: 284/13.

2– احلديد: 18.
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تبلغ  البكر  ابن وهب يف  اأ�سبغ عن  »قال   :
)1(

القريواين زيد  اأبي  ابن  قال 

اأ�سهب  مثله  وروى  جتوز.  مالها  يف  اأفعالها  اإن  اأحد:  يليها  ول  �سنة،  اأربعني 

من  ويل  ول  و�سي  ول  لها  اأب  ل  التي  يف  وذل��ك   :
)2(

حممد قال  مالك.  عن 

�سلطان. وقاله ابن القا�سم، اإن بلغت اخلم�سني. وقال اأ�سبغ: الأربعني. قال 

. ول يجوز من فعل 
)3(

اهلل �سبحانه: {         }

البكر يف مالها اإل يف ال�سيء الي�سري، ولها اإذا ملكت اأمرها اأن ترد �سنيعها، 

.
)4(

اإل اأن تقيم على ت�سليمها«

كما ذكر ابن �سا�ص اختالف الأقوال يف امل�ساألة يف نقله: »قال ابن القا�سم: 

فاإذا بلغت �سن التعني�ص جاز �سنيعها اإل اأن توىل بو�سي اأو اأب... وروى ابن 

واإن كان لها  اإذا عن�ست جاز �سنيعها،  اأنها  عبد احلكم ومطرف وغريهما 

.
)5(

اأب اأو و�سي«

بينما ذكر ابن عبد الرب اأن حت�سيل مذهب مالك عدم خروجها من احلجر 

ولو عن�ست وذلك يف قوله: »البكر واإن عن�ست مبنزلة املحجور، حتى يبني بها 

زوجها، ويعلم �سالح حالها. هذا حت�سيل مذهب مالك، ومن اأ�سحابه من 

.
)6(

يخالف ذلك«

اأبي زيد عبد الرحمن النفزي القريواين... له تاآليف  اأبو حممد عبد اهلل بن  اأبي زيد: هو  1– ابن 

منها: كتاب النوادر والزيادات على املدونة، وكتاب الر�سالة. تويف �سنة 386ه� و�سنه 76 �سنة. �سجرة 

النور الزكية يف طبقات املالكية، �ص: 96. �سري اأعالم النبالء: 17/ 10 -13. 

2– حممد: هو ابن املواز اأبو عبد اهلل حممد بن اإبراهيم الإ�سكندري... األف الكتاب الكبري املعروف 

باملوازية. مولده يف رجب �سنة 180ه�. وتويف يف دم�سق ف��ي ذي القعدة �سنة 269ه� اأو 281ه�. �سجرة 

النور الزكية يف طبقات املالكية: �ص 68. 

3– الأحقاف: جزء من الآية 14.

4– النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من الأمهات لأبي حممد عبد اهلل بن عبد الرحمن 

اأبي زيد القريواين )310ه�– 386ه�(، حتقيق الدكتور اأحمد اخلطابي والأ�ستاذ حممد عبد العزيز 

الدباغ، دار الغرب الإ�سالمي، ط1، 1999م، بريوت: 213/12.

5– عقد اجلواهر الثمينة: 797/2.

6– الكايف يف فقه اأهل املدينة املالكي لأبي عمر يو�سف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري 

القرطبي، دار الكتب العلمية، ط 2، 1413ه�– 1992م، بريوت: �ص 423.
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الت�سرف  يف  الكاملة  بالأهلية  املالكي  الفقه  معظم  يعرتف  ل  ثم  ومن 

التي جاوزت  اأو طالق، وللبكر  التي فقدت زوجها مبوت  اإل للمراأة  يف املال 

�سن التعني�ص -على اأحد القولني- والذي قد ي�سل اإىل �ستني �سنة، قال ابن 

ر�سد احلفيد يف حده: »اخُتِلف يف حده اختالًفا كثرًيا من دون الثالثني اإىل 

.
)1(

ال�ستني«

وقال ابن عا�سم فيه:

)2(

       وال�سن يف التعني�ص من خم�سني         فيما احلكم اإىل ال�ستني

وي�سعب على املراأة التي مل تتزوج اأبًدا وبقيت حمجوًرا عليها بعد اأن ت�سل 

اإىل �سن متقدمة قد تكون �ساخت فيها -على قول من اأو�سل �سن التعني�ص اإىل 

ال�ستني، ومن يرى باأنها تخرج بالتعني�ص من احلجر- اأن حت�سن الت�سرف يف 

 .
)3(

مالها، واهلل عز وجل يقول: {                              }

لذا فمن ذهب اإىل عدم خروجها من احلجر بالعنو�سة كان اأكرث ان�سجاًما مع 

ما هدف اإليه من احلفاظ على مال املراأة.

وكذلك املراأة التي فقدت زوجها؛ فهي اإن تاأميت يف �سن مبكرة، غالبا ما 

تكون م�سوؤولة عن اأطفال، فاإذا كانت قبل اأن ت�سبح اأمًيا غري عارفة بكيفية 

اأهال  ت�سبح  اأن  و�سحاها  ع�سية  بني  عليها  ي�سعب  اأموالها،  يف  الت�سرف 

 فينطبق 
)4(

لذلك، واأه�ال لتحمل م�سوؤولية اأطفالها؟ واإن كانت الأمي متجالة

عليها ما ينطبق على املعن�سة. لذلك فالأ�سوب يف نظري ما ذهب اإليه الإمام 

1– بداية املجتهد: 213/2.

2– اإحكام الأحكام على حتفة احلكام: �ص 244.

3– ي�ص: 67.

ة قد 
َ
ي يرتفع عنه. ويف حديث جابر تزّوجت امراأ

َ
4– التَّجالُّ التعاظم يقال: فالن َيَتجالُّ عن ذلك اأ

َن.  ي َكرِبْ
َ
ْبَية كنا نكون يف امل�سجد ِن�ْسوًة قد جَتاَللن اأ م �سِ

ُ
ْت. ويف حديث اأ �َسنَّت وَكرِبَ

َ
ي اأ

َ
جَتالَّْت جتالَّت اأ

مر العظيم. ل�سان 
َ
يقال: َجلَّْت فهي َجِليلة، وجَتالَّْت فهي ُمَتجالَّة، وجَتالَّ عن ذلك َتعاظم، واجُللَّى الأ

العرب: مادة )جلل(. 
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مالك من رواية زياد عنه يف اأن البكر ذات الأب تخرج باحلي�ص عن ولية 

.
)1(

اأبيها اإذا بلغت ر�سيدة

وكذلك ما رواه زياد عنه اأي�سا يف اليتيمة التي مل يول عليها باأب ول و�سي 

يف اأن اأفعالها جائزة اإذا بلغت املحي�ص ر�سيدة؛ قال ابن ر�سد اجلد: »اأما اإن 

كانت يتيمة مل يول عليها باأب ول و�سي، فاختلف فيها على قولني: اأحدهما: 

اأن اأفعالها جائزة اإذا بلغت املحي�ص، وهو قول �سحنون يف العتبية، وقول غري 

 .
)2(

ابن القا�سم يف املدونة، ورواية زياد عن مالك«

بلغت تخترب،  اإذا  امل��راأة  اأن  الفقهاء من  اإليه جمهور  اأي�سا ما ذهب  وهو 

حتى اإذا تبني ر�سدها فك عنها احلجر، ومتتعت بكامل اأهليتها كاأي اإن�سان. 

لأن ما ذهب اإليه جمهور املالكية من اختالف اأهليتها يف الت�سرف يف املال 

باختالف اأحوالها ال�سخ�سية كما تبني من هذا املطلب، مت انتقاده من كبار 

علماء املالكية، مثل ابن ر�سد احلفيد الذي قال: »اأما اأقاويل اأ�سحابه -يق�سد 

خمالفتها  اأما  والقيا�ص،  للن�ص  خمالفة  ف�سعيفة  مالك-  الإم��ام  اأ�سحاب 

للن�ص فاإنهم مل ي�سرتطوا الر�سد، واأما خمالفتها للقيا�ص فاإن الر�سد ممكن 

 .
)3(

ت�سوره منها قبل هذه املدة املحدودة«

والقرطبي الذي قال: »اإل اأن علماءنا �سرطوا يف اجلارية دخول الزوج بها 

مع البلوغ، وحينئذ يقع البتالء يف الر�سد ومل يره اأبو حنيفة وال�سافعي... 

لكونها حمجوبة  للغالم؛  الأنثى خمالفة  قالوا:  باأن  بينهما  وفرق علماوؤنا 

ل تعاين الأمور ول تربز لأجل البكارة، فلذلك وقف فيها على وجود النكاح؛ 

للنا�ص  ومالقاته  بت�سرفه  فاإنه  بخالفها؛  والذكر  كلها.  املقا�سد  تفهم  فبه 

من اأول ن�سئه اإىل بلوغه يح�سل له الختبار، ويكمل عقله بالبلوغ، فيح�سل 

1– املقدمات املمهدات: 352/2.

2– امل�سدر ال�سابق: 355/2.

3– بداية املجتهد: 211/2.
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له الغر�ص. وما قاله ال�سافعي اأ�سوب؛ فاإن نف�ص الوطء باإدخال احل�سفة ل 

.
)1(

يزيدها يف ر�سدها اإذا كانت عارفة بجميع اأمورها غري مبذرة ملالها«

حتى  املالية  الت�سرفات  خمتلف  على  وتدريبها  امل��راأة  تعليم  اأن  اأرى  لذا 

يتناق�ص مع احلفاظ  ل  تر�سد  بنجاح كي  بلوغها  بعد  الختبار  جتتاز عتبة 

ت�سود  اأن  التي يجب  النبيلة  والأخالق  البكارة  البكارة، واحلفاظ على  على 

املجتمع امل�سلم يتم عرب اللتزام باأوامر ال�سارع ونواهيه، ومن ذلك: الوقوف 

اأن يعرفها  امل�سلم  والتي يجب على  التي حدها اهلل عز وجل،  عند احلدود 

وين�سبط باأحكامها �سواء كان رجال اأو امراأة.

املالية  الت�سرفات  خمتلف  على  امل��راأة  تدريب  عدم  املالكية  فتعليل  لذا 

بقولهم: »الأنثى حمجوبة ل تعاين الأمور ول تربز لأجل البكارة« ل يتما�سى مع 

الآيات التي وردت يف القراآن الكرمي والتي حددت لبا�ص املراأة عند خروجها، 

اأن اهلل عز وجل يجيز خروج املراأة لكن يف لبا�ص معني، كما  وهو ما يعني 

يجيز حمادثة الن�ساء للرجال يف اإطار معني كما تدل عليه الآيات التالية:

-ق����ال اهلل ع����ز وج��ل: {

 
.

)2(

{       

-وقال �سبحانه:{ 

1– اجلامع لأحكام القراآن: 38/5.

2– الأحزاب: 59.



56

.
)1(

{        

فبهذه الآيات فر�ص اهلل على امل�سلمات لب�ص احلجاب، وهو اإجراء يهدف 

اإىل تنظيم العالقات يف جمتمع يختلط فيه الرجال والن�ساء؛ لأن احلجاب 

تلب�سه املراأة مع غري حمارمها، كما ن�ست على ذلك الآيات ال�سالفة الذكر، 

وهم الذين تلتقي بهم عادة خارج البيوت، ففي فر�ص احلجاب على امل�سلمات 

ت�سريع خلروجهن للحياة العامة.

والو�سع نف�سه يدل عليه الأمر بغ�ص الأب�سار؛ فالغ�ص من الب�سر ل يكون 

الرجل  �سيغ�ص  فمما  والرجال؛  الن�ساء  فيه  تختلط  خمتلط  جمتمع  يف  اإل 

اإذا  ب�سرها  �ستغ�ص  ومما  اخل��روج؟  من  ممنوعة  امل��راأة  كانت  اإذا  ب�سره 

عزلتها اجلدران عن الآخرين؟

وبتتبع كلمة »الغ�ص« يف القراآن الكرمي يتبني اأن الأمر بغ�ص الب�سر ل يعني 

اأن ل ينظر الرجل اإىل املراأة البتة، ذلك اأن كلمة »الغ�ص« يف القراآن الكرمي 

وردت مبعنى اخلف�ص، والآيات التي ذكرت فيها هذه الكلمة هي: قوله تعاىل: 

}

، وق�وله �سبح���انه: {
)2(

{           

ال�سوت ومل  تعاىل بخف�ص  اأمر اهلل  الآيتني  ، ففي 
)3(

{   

ياأمر بال�سكوت.

1– النور: 30– 31. 

2– احلجرات: 3.

3– لقمان: جزء من الآية 18.
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الب�سر  بخف�ص  اأم��ر  نظري  يف  الآي��ة  يف  الب�سر  من  بالغ�ص  فالأمر  لذا 

وجتنب النظرات الفاجرة املوؤدية اإىل هتك الأعرا�ص؛ لأن اهلل عز وجل اأتبع 

غ�ص الأب�سار بحفظ الفروج.

وتعليمها  امل��راأة  تدريب  ع��دم  املالكية  تعليل  اأن  يل  يبدو  الأ�سباب  لهذه 

يرجع  الأم���ور  تعاين  ل  حمجوبة  اأنها  بدعوى  املالية  الت�سرفات  خمتلف 

لتاأثرهم بالأعراف ال�سائدة يف ذلك الزمان، اأو هو انعكا�ص لتعامل مع واقع 

ميتاز بتلك اخل�سو�سيات. 

يتوىل  وليها هو من  دام  وما  الأم��ور  تعاين  ل  امل��راأة حمجوبة  دام��ت  وما 

ت�سرفاتها املالية اإما بتوكيل اأو بغري توكيل -كما �سيتبني يف كثري من النوازل 

التي �ساأذكرها �سمن هذا البحث- فلماذا يهدر اجلهد والوقت يف تدريبها 

على الت�سرفات املالية ذات ال�سلة مبا يجري خارج اأ�سوار بيتها؟! 

ولعل من الأ�سباب التي جعلت املالكية يذهبون هذا املذهب:

- ما قاله الإمام حممد عبده: »لكن النا�ص ل ياأخذون من الوحي يف كل 

زمان اإل بقدر ا�ستعدادهم، واإن ما جاء به القراآن من الأحكام لإ�سالح حال 

البيوت بح�سن معاملة الن�ساء مل تعمل به الأمة على وجه الكمال، بل ن�سيت 

 .
)1(

معظمه يف هذا الزمان، وعادت اإىل جهالة اجلاهلية«

- �سعوبة النتقال من و�سعية كانت املراأة تورث فيها اإىل و�سعية معاك�سة 

متاما بحيث متلك املال، وتت�سرف فيه بكامل احلرية. 

- انق�سام املجتمع اإىل طبقة الأحرار وطبقة العبيد؛ حيث كانت الن�ساء من 

ا. اأما الإماء فما  طبقة ال�سادة خمدرات عادة، فلم يكن اأمر اختبارهن ملحًّ

دمن يح�سنب �سمن املال فالتحجري ين�سحب عليهن حتى يخرجن من الرق، 

ا. لذا مل يهتم باأمر اختبارهن اأي�سً

العربية  املوؤ�س�سة  الدكتور حممد عمارة،  لالإمام حممد عبده، درا�سة وحتقيق  الكاملة  1– الأعمال 

للدرا�سات والن�سر، ط �سنة 1972م: 654/4. 
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�ملبحث �لثالث

 �أهلية �ملر�أة عند �لفقهاء و�لقانون و�ملوقف من تعليمها

اأتناول هذا املبحث يف مطلبني: اأخ�س�ص الأول لأهلية املراأة عند جمهور 

الفقهاء  ملوقف  والثاين  القانون،  ويف  واملعا�سرين  منهم  القدامى  الفقهاء 

والقانون من تعليم املراأة. 

�ملطلب �لأول

 �أهلية �ملر�أة عند جمهور �لفقهاء و�لقانون

مالها  دفع  وجب  ر�سيدة  بلغت  اإذا  امل��راأة  اأن  اإىل  الفقهاء  جمهور  ذهب   

اإليها  دفع  الر�سد  منها  اأون�ص  اإذا  »امل��راأة  احلنفي:   
)1(

الطحاوي قال  اإليها؛ 

اأو مل ينكح؛ لأن اهلل تعاىل �س�وى  اأو مل تتزوج، كالغالم نكح  مالها تزوجت 

.
)2(

بينهم��ا ومل يذكر تزويجا«

وقال يف مكان اآخر: »قال اأ�سحابنا: اإذا اجتمع للمراأة عقلها وبلغت، جاز 

.
)3(

ت�سرفها يف مالها بكًرا كانت اأو ثيًبا«

وقال ال�سافعي: »احلال التي يبلغ فيها الرجل واملراأة ر�سدهما حتى يكونا 

يليان اأموالهما، قال اهلل عز وج��ل: {

اإحدى  اأحمد بن حممد... ولد �سنة ت�سع وع�سرين ومائتني ومات �سنة  اأبو جعفر  1– الطحاوي: هو 

وع�سرين وثالثمائة... �سنف الكتب، فمن ذلك: اأحكام القراآن، ومعاين الآثار، وبيان م�سكل الآثار. 

اجلواهر امل�سية يف طبقات احلنفية، �ص: 102 - 104. 

2– خمت�سر اختالف العلماء لأحمد بن حممد بن �سالمة الطحاوي، ت 321 ه�، حتقيق الدكتور عبد 

اهلل نذير اأحمد، دار الب�سائر الإ�سالمية، ط 2، 1417ه�، بريوت: 217/5.

3– امل�سدر ال�سابق: 341/2.
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... فدلت هذه الآية على اأن احلجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا 
)1(

{         

 { خ�سلتني البل���وغ وال���ر�سد... ودل قول اهلل عز وج����ل:{                

اأموالهم،  يلي عليهم  اأن  لأحد  يكن  والر�سد مل  البلوغ  اإذا جمعوا  اأنهم  على 

وكانوا اأوىل بولية اأموالهم من غريهم، وجاز لهم يف اأموالهم ما يجوز ملن 

خرج من الولية ممن ويل فخرج منها اأو مل يول، واأن الذكر والأنثى فيهما 

.
)2(

�سواء«

فاإذا دفع للمراأة مالها جازت ت�سرفاتها فيه بكل اأنواع الت�سرفات ل فرق 

يف ذلك بني املراأة والرجل عند معظم الفقهاء، ومنهم ال�سافعي الذي قال: 

اأو  اأو متزوجة  بكرا  املراأة  كانت  ف�سواء  والرجل،  مالها  املراأة  اإىل  دفع  »اإذا 

�سواء يف حالته. وهي متلك من مالها ما ميلك من  الرجل  يكون  ثيبا كما 

ماله، ويجوز لها يف مالها ما يجوز له يف ذلك... ل فرق يف ذلك بينها وبينه 

وجل  فكذلك حكم اهلل عز  ماله.  منهما يف  واحد  لكل  يجوز  �سيء مما  يف 

فيها وفيه، ودللة ال�سنة. واإذا نكحت ف�سداقها مال من مالها ت�سنع به ما 

.
)3(

�ساءت، كما ت�سنع مبا �سواه من مالها«

الرجل  بني  فرق  فال  الر�سد  ح�سل  »اإذا  نف�سه:  املعنى  يف  النووي  وق��ال 

 .
)4(

واملراأة، وبني اأن تكون مزوجة اأو غريها« 

وقال ابن حزم: »ل يجوز احلجر اأي�سا على امراأة ذات زوج ول بكر ذات 

اأب ول غري ذات اأب، و�سدقتهما وهبتهما نافذ كل ذلك من راأ�ص املال، اإذا 

حا�ست كالرجل �سواء ب�سواء، وهو قول �سفيان الثوري واأبي حنيفة وال�سافعي 

.
)5(

واأبي ثور«

1– الن�ساء: جزء من الآية 6. 

2– الأم: 215/3.

3– امل�سدر ال�سابق: 219/3.

4– رو�سة الطالبني وعمدة املفتني: 182/4.

5– املحلى: 309/8.
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وحذا الفقهاء املعا�سرون حذو جمهور الفقهاء القدامى؛ فقد اأ�سار الأ�ستاذ 

عفيف عبد الفتاح طباره اإىل تقدم الإ�سالم عن كافة القوانني احلديثة يف 

اإعطاء املراأة نف�ص احلقوق التي اأعطيت للرجل ف�ي قوله: »ل يزال القانون 

الإ�سالمي �سابقا كل القوانني احلديثة يف اإعطاء املراأة احلقوق التي اأعطاها 

للرجل، فال�سريعة الإ�سالمية ت�سوي بني الذكر والأنثى يف الولية على املال 

الت�سرف يف  لها  كان  ر�سيدة  وهي  الزواج  �سن  املراأة  بلغت  فمتى  والعقود، 

العقود  عامة  تعقد  واأن  والفعلية،  القولية  الت�سرفات  بجميع  م�ستقلة  مالها 

وو�سية  وهبة  ووديعة  ورهن  وقر�ص  و�سركة  واإيجار  و�سراء  بيع  من  املدنية 

اأو  لأبيها  ولي�ص  بها.  تتوكل  اأو  �ساءت،  توكل فيها من  واأن  وو�ساية وغريها. 

 .
)1(

لزوجها اأو غريهما اأن يتدخلوا يف ذلك«

وذكر الدكتور عبد ال�سالم فيغو اأن الإ�سالم اأبطل ما كان عليه كثري من 

املالية  احلقوق  عنوان:  حتت  وغريه  التملك  من  الن�ساء  حرمان  من  الأمم 

للمراأة بني عدل الت�سريع وواقع التطبيق: »فالإ�سالم اأبطل ما كان عليه كثري 

الت�سييق عليهن يف  اأو  التملك واملرياث،  الن�ساء من  الأمم من حرمان  من 

فاأثبت  منهن،  املتزوجات  باأموال  الأزواج  وا�ستبداد  فيما ميلكن،  الت�سرف 

ف�سرع  امل�سروعة،  باأنواعه  الت�سرف  وحق  وفروعه،  باأنواعه  امللك  حق  لهن 

الو�سية والإرث لهن كالرجال، واأعطاهن حق البيع وال�سراء والإجارة والهبة 

من  ذل��ك  وغ��ري  والرهن  واحل��وال��ة  والكفالة  وال�سدقة  وال��وق��ف،  والإع���ارة 

العقود والأعمال ف�سرع لها ذلك كالرجال، وزاد ما فر�ص على الرجال من 

.
)2(

مهر الزوجية والنفقة على املراأة واأولدها واإن كانت غنية«

1– روح الدين الإ�سالمي، دار العلم للماليني، بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ، بريوت: �ص 386– 

 .387

والجتماعية.  القت�سادية  املتغريات  ظل  يف  الأ�سرة  داخل  للمراأة  املالية  واللتزامات  احلقوق   –2

رقم 1، من�سورات اجلمعية املغربية للرتبية ورعاية الأ�سرة، طوب بري�ص، ط 1، 1424ه�– 2003م، 

الرباط: �ص 36 – 37.
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      ون�ص الأ�ستاذ اإدري�ص خليل يف ندوة دولية يف مو�سوع »اخلطاب حول 

املراأة« على بع�ص احلقوق التي منحها الإ�سالم للمراأة والتي منها احلق يف 

الت�سرف يف مالها يف قوله: »لقد ا�ستطاع الإ�سالم بالفعل اأن ي�ستاأ�سل امتهان 

الن�ساء الذي طبع الع�سور اجلاهلية، فحرم الواأد وال�سبي، وقرر حقوق املراأة 

يف املرياث، والت�سرف امل�ستقل يف كل ما متلك، والولية على الأموال واإبرام 

العقود املدنية، م�سداًقا لقوله تعاىل يف �سورة الن�ساء: {

.»
)1(

{
               

وذهب الدكتور عبد ال�سالم الرفعي اإىل اأن زواج املراأة ل يوؤثر يف اأهليتها 

اأهلية  اأو  الوجوب  باأهلية  الأمر  اأهلية الرجل �سواء تعلق  التي ل تختلف عن 

الأداء يف قوله: »املراأة يف احلالتني، قبل الزواج وبعد الزواج، كالرجل �سواء 

املالية،  للحقوق  وعاء  باعتبارها  ذمتها  فلها  املالية،  املعامالت  يف  ب�سواء 

بو�سفها اإن�ساًنا كالتي للرجل، ولها اأهلية الوجوب كالتي له، ولها اأهلية لالأداء 

متى اكتمل ر�سدها مثله. ل متيز ال�سريعة بني اجلن�سني يف اكت�ساب احلقوق، 

.
)2(

واللتزام بالواجبات«

وهذه الدرجة من امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف الأهلية يف الت�سرف يف 

املال مل ي�سل اإليها الفكر الإن�ساين اإل يف القرن املا�سي يف »الإعالن العاملي 

حلقوق الإن�سان« الذي اعتمد ون�سر على املالأ مبوجب قرار للجمعية العامة 

لالأمم املتحدة بتاريخ 10 دي�سمرب 1948م، حيث �سوت املادة ال�سابعة ع�سرة 

منه بني الرجل واملراأة يف حق التملك بقولها: 

6، ويراجع اخلطاب حول املراأة )ندوة( تن�سيق فوزية غ�سا�سي، �سل�سلة  1– الن�ساء: جزء من الآية 

النجاح  مطبعة  بالرباط،  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  من�سورات   ،65 رقم  ومناظرات  ندوات 

اجلديدة: 12.

2– الولية على املال يف ال�سريعة الإ�سالمية: �ص 207.
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1-لكل فرد حق يف التملك مبفرده اأو بال�سرتاك مع غريه.

2-ل يجوز جتريد اأحد من ملكه تع�سفا«. 

اأهلية  بت�ساوي  القول  اإىل  الفقهاء يذهب  الذي جعل جمهور  ال�سبب  ولعل 

الرجل واملراأة يف الت�سرف يف املال هو قوله تعاىل: {

 .
)1(

{                    

الهتمام  ومت  يجب،  كما  الكرمية  الآي��ة  بهذه  العمل  مت  بالفعل  هل  لكن 

باليتامى -ف�سال عن ابتالء غري اليتامى- حتى اإذا بلغوا را�سدين دفع لهم 

مالهم؟ وهل ابتالء املراأة يف هذا الع�سر بتعلمها القيام باأ�سغال البيت كاٍف 

لتاأهيلها للحياة العامة؟

يبدو يل اأن م�ساألة ابتالء اليتامى وغريهم من اليافعني هي الإ�سكالية التي 

لو مت حلها على اأح�سن وجه ملا مت التحجري على الن�ساء يف اأر�ص الواقع، واإن 

ظلت حقوقهن يف الت�سرف يف املال حمفوظة يف بطون اأمهات غالبية كتب 

الفقه الإ�سالمي عرب الع�سور.

القلوب  ويهدي  العقول  ينري  ما  التف�سري  كتب  اإىل  الرجوع  يف  فاإن  لذلك 

ملعرفة مق�سد اهلل عز وجل من قوله: {

           }... واملراد بالبتالء هنا الختبار 

ب�سفة عامة، مع بع�ص ال�سروح والتف�سيالت جعلت البتالء ي�سمل الختبار 

يلي  وفيما  الأح��وال؛  بالت�سرف يف جميع  واملعرفة  والعقل  وامل��ال  الدين  يف 

بع�ص اأقوال املف�سرين رحمهم اهلل:

اأفهامهم  يف  يتاماكم  عقول  »اخ��ت��ربوا  لالآية:  تف�سريه  يف  الطربي  ق��ال 

1– الن�ساء: جزء من الآية 6.
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 .
)1(

و�سالحهم يف اأديانهم واإ�سالحهم اأموالهم«

اأحوالهم يف �سالح الدين  وذكر البي�ساوي: »اختربوهم قبل البلوغ بتتبع 

 .
)2(

والتهدي اإىل �سبط املال وح�سن الت�سرف باأن يكل اإليه مقدمات العقد«

.
)3(

وذكر جماهد: »ابتلوا عقولهم«

بالت�سرف  ومعرفتهم  اأحوالهم  وذوقوا  عقولهم  »اختربوا  الن�سفي:  وقال 

قبل البلوغ. فالبتالء عندنا اأن يدفع اإليه ما يت�سرف فيه حتى  تتبني حاله 

.
)4(

فيما يجيئ منه«

وقال ال�سيوطي: »اأخرج ابن جرير وابن املنذر وابن اأبي حامت والبيهقي يف 

} يعني اختربوا اليتامى عند احللم،  �سننه عن ابن عبا�ص: {  

اأموالهم، فادفعوا  اآن�ستم: عرفتم منهم ر�سدا يف حالهم والإ�سالح يف  فاإن 

اإليهم اأموالهم... 

عقولهم            ج���رب���وا  ق����ال:   { ونقل ابن جرير عن ال�سدي {  

.
)5(

{             } قال: عقول و�سالًحا«

للذكر  و�سامال  عاما  جاء  هنا  الآي��ة  لهذه  العلماء  ه��وؤلء  تف�سري  اأن  وم�ع 

والأنثى، اإل اأنني حني احلديث عن كيفية الختبار يف املبحث الأول من هذا 

1– تف�سري الطربي لأبي جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي ت 310ه�، دار الفكر، بدون 

رقم الطبعة، �سنة 1405ه�، بريوت: 251/4.

1416ه�–  �سنة  الطبعة،  بدون رقم  الفكر،  دار  القادر عرفات،  البي�ساوي، حتقيق عبد  2– تف�سري 

1996م، بريوت: 148/2.

3– تف�سري جماهد ملجاهد بن جرب املخزومي ت 104ه�، حتقيق عبد الرحمن الطاهر حممد ال�سورتي، 

املن�سورات العلمية، بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ، بريوت: 145/1.

الن�سر  دار  ذكر  بدون  الن�سفي،  حممود  بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  الربكات  لأبي  الن�سفي،  4– تف�سري 

ومكانها، والطبعة وتاريخها: 204/1– 205.

911ه�، دار الفكر، بدون رقم  – الدر املنثور لعبد الرحمن بن الكمال جالل الدين ال�سيوطي ت   5

الطبعة �سنة 1993م، بريوت: 435/2.
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الف�سل، كنت اأ�سرت اإىل تفريق العلماء بني اختبار الذكور واختبار الإناث، 

امل�سلمون يف  واإذا كان   ،
)1(

املنزلية الأمور  الإناث بالختبار يف  حيث خ�سوا 

اآنذاك، ومل تكن تتهددهم الأخطار  اأولئك العلماء يف طليعة العامل  ع�سور 

امل�سلم يكفي  الرجل  الآن من كل حدب و�سوب، وكان  امل�سلمني  تتهدد  التي 

الآية  تف�سري  يف  تاأثرهم  اإىل  بالإ�سافة  البيت،  قعيدة  كانت  واإن  امل���راأة 

بالأو�ساع ال�سائدة يف ع�سرهم، اإل اأنني اأرى اأنه يف ع�سرنا احلايل يجب 

اأن ينظر اإىل تف�سري هذه الآية يف �سموليتها وعمومها، فيتم اختبار اليتامى 

وغري اليتامى؛ اإناثا وذكورا، يف الدين واملال والعقل ويف املعرفة بالت�سرف 

يف جميع الأحوال.

الأمور،  وتدريبهم وجتريب عقولهم يف هذه  تعليمهم  يتطلب  الأمر  وهذا 

قبل خ�سوعهم لالختبار والمتحان يف ذلك؛ فال بد من العلم بال�سيء قبل 

الختبار فيه. وهذا الأمر �سروري لتحقيق تنمية املجتمعات الإ�سالمية.

ففي ع�سرنا احلايل تو�سل الباحثون اإىل الأهمية الكبرية التي يكت�سيها 

تعليم الفتيات يف حتقيق التنمية ال�ساملة يف املجتمع الإن�ساين. ويف هذا الإطار 

اأنان الأمني العام ال�سابق لالأمم املتحدة: »لقد تعلمنا من  قال ال�سيد كويف 

الدرا�سة تلو الأخرى اأن�ه ل توجد اأداة تنموية اأعلى كفاءة من تعليم الفتيات. 

فال ميكن لأية �سيا�سة اأخرى اأن ترفع الإنتاجية القت�سادية وتخف�ص ن�سبة 

يف  مبا  ال�سحة،  م�ستوى  وترفع  التغذية  وحت�سن  والأمهات  الأطفال  وفيات 

ذلك منع انت�سار فريو�ص نق�ص املناعة الب�سرية املكت�سب )الإيدز(، ول توجد 

.
)2(

�سيا�سة اأقوى تاأثريا من زيادة فر�ص التعليم للجيل القادم«

1 – الأمر الذي يعني اأن اختالفهم عن املالكية يف فك احلجر عن الأنثى اإذا بلغت ر�سيدة يكاد يكون 

�سكليا؛ لأن اختبارها يف الأعمال املنزلية فقط ل يغني يف املعرفة بالت�سرف يف املال ب�سفة عامة.

2004م �سادر عن منظمة الأمم املتحدة للطفولة، ترجمة  2– تقرير حول و�سع الأطفال يف العامل 

يو�سف خمتار، مكتب اليوني�سف الإقليمي لل�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، الأردن: ال�سفحة مرقمة 

.vii :ب
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هي  فما  البنات،  تعليم  م�ساألة  يف  ال��دويل  املجتمع  راأي  ه��ذا  ك��ان  واإذا 

الإجراءات التي اتخذها امل�سلمون، ونحن اأمة {اقراأ}، من اأجل امل�ساهمة 

يف تعليم الفتيات واليافعني ب�سفة عامة وتدريبهم، لي�ص فيما يتعلق باملال 

اجتازوا  فيها  اختبارهم  اإذا ما مت  اأمور احلياة، حتى  �سائر  واإمنا يف  فقط 

المتحان بنجاح؟.

�ملطلب �لثاين

 موقف �لفقهاء و�لقانون من تعليم �ملر�أة

الع�سور  يف  التعلم  من  حمرومة  تكن  مل  امل��راأة  اأن  اإىل  البداية  يف  اأ�سري 

اأبو العبا�ص ابن عر�سون عن ابن احلاج دور العامل يف تعليم  املا�سية؛ نقل 

غريه: »فيحتاج العامل اأن يتبتل لتعليم هذه الأحكام للكبري وال�سغري والذكر 

والأنثى... ومازال ال�سلف ر�سي اهلل عنهم على هذا املنهاج، جتد اأولدهم 

كلها.  الف�سائل  ه��ذه  يف  م�سرتكني  اأمرهم  غالب  يف  واإم��اءه��م  وعبيدهم 

بها زوجها، وكان من طلبة  اأن دخل  ملا  امل�سيب  �سعيد بن  بنت  اإىل  األ ترى 

والدها، فلما اأ�سبح اأخذ رداءه يريد اأن يخرج، فقالت له زوجته: »اإىل اأين 

تريد؟«. فقال: »اإىل جمل�ص �سعيد اأتعلم العلم!«. فقالت له: »اجل�ص اأعلمك 

علم �سعيد«.. وكذلك ما روي عن الإمام مالك، حني كان يقراأ عليه املوطاأ، 

فاإن حلن القارئ يف حرف، اأو زاد اأو نق�ص، تدق ابنته الباب، فيقول اأبوها 

.
)1(

للقارئ: ارجع فالغلط معك، فريجع القارئ فيجد الغلط

لذا »مل تكن فر�ص تعليم الن�ساء منعدمة ب�سكل كلي يف املجتمعات العربية 

الإ�سالمية التقليدية. والواقع اأن املبداأ الإ�سالمي الذي يجعل من طلب العلم 

عر�سون  ابن  احل�سن  بن  اأحمد  العبا�ص  لأبي  الولدان  وتربية  الأزواج  اآداب  يف  املحتاج  مقنع   –1

ت992ه�، درا�سة وحتقيق الدكتور عبد ال�سالم الزياين، اأطروحة لنيل دكتوراه الدولة )العاملية( يف 

ال�سنة  فا�ص،  ال�سريعة،  كلية  القرويني،  بجامعة  والتربعات،  ال�سخ�سية  الأحوال  �سعبة  ال�سريعة، يف 

اجلامعية: 1421/1420ه�– 2000/1999م: 587/3.
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واجًبا على كل موؤمن وموؤمنة، والدور الذي قامت به الن�ساء امل�سلمات الأوائل 

النبوي  احلديث  منها  وخا�سة  الإ�سالمي  الدين  م�سادر  وتر�سيخ  نقل  يف 

الإ�سالمي  العربي  التاريخ  �سريورة  خالل  حا�سرا  كان  ذلك  كل  ال�سريف، 

الجتماعية  الهياكل  اأن طبيعة  اإل  ون�سره،  العلم  امل��راأة يف طلب  ليوؤكد حق 

م�سرعة  الأبواب  لتفتح  تكن  التاريخ مل  تر�سخت خالل هذا  التي  والثقافية 

اأمام املراأة، مبا يف ذلك التعليم الذي ظل امتيازا مق�سورا على فئات معينة 

.
)1(

من الن�ساء«

الأخرية:  الع�سور  يف  امل��راأة  اأن  اإىل  ال�سباعي  م�سطفى  الدكتور  وي�سري 

فيه  ويرغب  العلم  على  يحث  الإ�سالم  اأن  مع  التعلم،  من  حمرومة  »كانت 

الرجال والن�ساء على ال�سواء، ولي�ص فيه ن�ص �سريح واحد �سحيح يحرم على 

والأديبات واملحدثات  العاملات  تاريخنا مئات  تتعلم، ومع ذلك يف  اأن  املراأة 

ممن �سهرن بذلك ودونت �سريتهن يف كتب الرتاجم... ومما ل ريب فيه اأن 

جلهل املراأة امل�سلمة يف الع�سور الأخرية اأثًرا يف تاأخر امل�سلمني، فالأمهات 

 .
)2(

اجلاهالت ينجنب اأبناء جاهلني خاملني«

ونظرا اإىل اجلهل الذي اأ�ساب املراأة يف الع�سور الأخرية، وتاأثريه ال�سلبي 

على ت�سرفاتها املالية وغري املالية، فاإن هذا الو�سع جعل كثريا من امل�سلمني 

يدعون اإىل تعليم املراأة، منهم الأ�ستاذ قا�سم اأمني يف قوله: »املراأة حمتاجة 

اإذا  اأننا  عندنا  امل��راأة  اأمر  من  بلغ  ويريد.  يعقل  اإن�ساًنا  لتكون  التعليم  اإىل 

ت�سورناها وجدنا من لوازم ت�سورها اأن يكون لها ويل يقوم بحاجاتها ويدير 

�سوؤونها، كاأن وجود هذا الويل اأمر م�سمون يف جميع الأحوال، مع اأن الوقائع 

اأظهرت لنا اأن كثريا من الن�ساء ل يجدن من الرجال من يعولهن؛ فالبنت 

اأزرويل، طباعة ون�سر دار وليلي للطباعة والن�سر–  التعليم وال�سغل لفاطمة الزهراء  1– املراأة بني 

مراك�ص، ط 1، 1996م: �ص 8 بت�سرف. 

 ،1 ط  والن�سر،  للطباعة  ال�سالم  والتوزيع– دار  للن�سر  الوراق  دار  والقانون،  الفقه  بني  2– املراأة 

1418ه�– 1998م: �ص 111. 
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التي فقدت اأقرباءها ومل تتزوج، واملراأة املطلقة، والأرملة التي تويف زوجها، 

املذكورات  اأولد ق�سر؛ كل هذه  لها  اأو  اأولد ذكور،  لها  لي�ص  التي  والوالدة 

يحتجن اإىل التعليم ليمكنهن القيام مبا ي�سد حاجتهن وحاجات اأولدهن اإن 

كان لهن اأولد، اأما جتردهن عن العلم فيلجئهن اإىل طلب الرزق بالو�سائل 

.
)1(

املخالفة لالآداب، اأو اإىل التطفل على بع�ص الأ�سر الكرمية«

ثم اأ�سار اإىل ا�سطرار الن�ساء اإىل ت�سليم اأموالهن اإىل غريهن ل�ستثمارها، 

اإل اأن ذلك يوؤدي اإىل �سياعها. كما اأ�سار اإىل بع�ص امل�ساكل التي تقع فيها 

املراأة اجلاهلة يف قوله: »نرى الن�ساء كل يوم يف ا�سطرار اإىل ت�سليم اأموالهن 

مما  اأكرث  اأنف�سهم  ب�سوؤون  ي�ستغلون  وكالءهن  ونرى  اأجنبي،  اأو  قريب  اإىل 

الوكيل  اغتنى  وقد  اإل  قليل  زمن  مي�سي  فال  موكالتهم،  ب�سوؤون  ي�ستغلون 

وافتقر الأ�سيل.

يجهلن  عقد  اأو  م�ستند،  اأو  ح�ساب،  على  اأختامهن  ي�سعن  الن�ساء  نرى 

عدم  اأو  عليه،  يحتوي  ما  كل  اإدراكهن  لعدم  واأهميته،  قيمته  اأو  مو�سوعه، 

كفاءتهن لفهم ما اأودعه، فتجرد الواحدة منهن عن حقوقها الثابتة، بتزوير 

اأو غ�ص، اأو اختال�ص يرتكبه زوجها، اأو اأحد اأقاربها اأو وكيلها، فهل كان يقع 

.
)2(

ذلك لو كانت املراأة متعلمة؟«

ثم خل�ص اإىل اأن عدم تاأهيل املراأة لتحمل م�سوؤولياتها يف املجتمع هو الذي 

جرَّ اإىل �سياع حقوقها يف قوله: »لو تب�سر امل�سلمون لعلموا اأن اإعفاء املراأة 

من اأول واجب عليها، وهو التاأهل لك�سب �سروريات هذه احلياة بنف�سها، هو 

�سيء  ملا كان م�سوؤول عن كل  الرجل  فاإن  الذي جر �سياع حقوقها.  ال�سبب 

ا�ستاأثر باحلق يف التمتع بكل حق، ومل يبق للمراأة حظ يف نظره اإل كما يكون 

1– حترير املراأة، مكتبة الآداب، ط 2، 1424ه�– 2003م، القاهرة: �ص 20– 21. والإحالة على كالم 

قا�سم اأمني يف هذا ال�سياق ل يعني القبول مبختلف اآرائه يف املو�سوع.

2– حترير املراأة: �ص 22.



68

حليوان لطيف، يوفيه �ساحبه ما يكفيه من لوازمه تف�سال منه على اأن يت�سلى 

.
)1(

به«

ولعل ال�سبب يف جهل املراأة يرجع اإىل الثقافة ال�سائدة التي تبث قيم عدم 

اأكرث ما يجر من  ال�سرر  تعليمهن قد يجر من  اأن  اأو  الإن��اث،  تعليم  جدوى 

النفع، لذا يجب اأن يقت�سر تعليمهن على الأمور الدينية فقط دون تعليمهن 

الأ�ستاذ حممد  نافع.. يقول  اإىل كل علم  اآخر يدعو  راأي  واإن وجد  الكتابة، 

يدر�ص هذا  »اإن من  امل��راأة:  تعليم  من  امل�سلمني  موقف  الإبرا�سي يف  عطية 

املو�سوع وهو )تعليم املراأة يف الإ�سالم( يجد راأيني متناق�سني فيه:

الراأي الأول: راأي يقول بتعليم املراأة القراآن الكرمي والدين الإ�سالمي لي�ص 

عر. وقد بالغ اأن�سار هذا الراأي، وادعوا  غري، وينهى عن تعليمها الكتابة وال�سِّ

اأن املراأة ناق�سة العقل والدين، واأن نق�سها ل ي�سجع على تعليمها العلوم، 

ويف هذا املعنى يقول �ساعرهم:

ًّا ما راأين��ا له�ن راأًيا �سني�����        الن�ساء ناق�سات عقل ودين  

ا اهلل تعاىل من الن�ساء نبيًّ      ولأج����ل الكم�����ال مل يج�ع����ل  

لأح��وال  »الف�سيلة  كتاب  �ساحب  ال��ق��ريواين  الفقيه  القاب�سي  ومنهم 

املتعلمني«، فهو ل يرى باأ�ًسا من تعليم املراأة القراآن الكرمي والدين ل الرت�سل 

وال�سعر... واإمنا تتعلم ما يرجى له �سالمة، ويوؤمن عليها من فتنته. و�سالمتها 

من تعلم اخلط اأجنى لها.

به  تقول  ول  م�سوغ،  بدون  بها  الثقة  ويقلل  باملراأة،  الظن  ي�سيء  راأي  وهو 

اأكرثية امل�سلمني، وقد كان هذا الراأي من الأ�سباب التي اأخرت امل�سلمني..

الراأي الثاين: اأي من ينادي بتعليم املراأة من امل�سلمني، وهو راأي �سديد، 

1– املرجع ال�سابق: �ص 24.
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تعليم  على  ت�سجع  نبوية  اأح��ادي��ث  اإىل  ا�ستناده  م��ن  عظيمة  ق��وة  ي�ستمد 

.
)1(

املراأة«

اأمور  على  يقت�سر  اأن  يجب  امل��راأة  تعليم  باأن  القائل  ال��راأي  مع  اأتفق  ول 

قوله:       يف  ا  عامًّ جاء  والتعلم  بالقراءة  وجل  عز  اهلل  فاأمر  فقط؛  حم��دودة 

}

.
)2(

{                 

كما اأن املراأة يف عهد الر�سول ] كانت تتعلم كل العلوم التي كانت �سائدة 

يف ذلك الع�سر، وكمثال على ذلك اأم املوؤمنني عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق 

الفقهية والت�سريعية  ال�سوؤون  ا يف  ر�سي اهلل عنهما، فقد كانت مرجًعا مهمًّ

واأحاديث  وال�سعر  الطب  النا�ص يف  اأبرع  ومن  واملف�سرين،  املحدثني  وكبرية 

ي�سفها  الزبري،  بن  ع��روة  اأختها  ابن  فهذا  واأن�سابهم،  واأخبارهم  العرب 

بكونها خبرية يف هذه العلوم يف قوله: »لقد �سحبت عائ�سة فم�ا راأيت اأحًدا 

قط ك�ان اأعلم باآية اأنزلت، ول بفري�سة، ول ب�سنة، ول ب�سعر ول اأروى له، ول 

بيوم م��ن اأيام العرب، ول بن�سب، ول بكذا ول كذا، ول بق�ساء، ول طب منها. 

فقلت لها: »يا خالة، الطب من اأين علمته؟«، فقالت: »كنت اأمر�ص فينعت 

يل ال�سيء، ومير�ص املري�ص فينعت له، واأ�سمع النا�ص ينعت بع�سهم لبع�ص 

.
)3(

فاأحفظه«

اأمور خم�سو�سة فقط ملنعها  يقت�سر على  اأن  املراأة يجب  تعليم  فلو كان 

الر�سول ] من تعلم �سائر علوم ع�سرها... وكاد تعليم املراأة ي�سبح حمل 

اإجماع يف ع�سرنا احلايل، اإل اأن بع�ص امل�سلمني ما زالوا يرون اأن يقت�سر 

اأن الدين مبعناه ال�سامل ي�ستوعب  تعليمها على الأمور الدينية فح�سب، مع 

1– مكانة املراأة يف الإ�سالم ملحمد عطية الإبرا�سي، مكتبة م�سر، بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ، 

القاهرة: �ص125– 126.

2– العلق: 1 - 5.

3– �سري اأعالم النبالء: 183/2. 



70

جميع مناحي احلياة، فمعرفة املراأة لأحكام البيع وال�سراء، ومعرفة البيوع 

التي يدخلها الربا والغرر وغريهما من الأمور التي توؤدي اإىل ف�ساد البيوع 

تعد من �سميم الدين.

اأن معنى  اإىل  املف�سرين ذهبوا  فاإن بع�ص  اإىل ذلك  الإ�سارة  وكما �سبقت 

الختبار يف الآية الكرمية: { 

 ي�سمل الدين وامل��ال والعقل واملعرفة 
)1(

{         

بالت�سرف يف جميع الأحوال.

املر�سومة من طرف  املخططات  يف�سل يف حتقيق  التعليم  يجعل  ما  ولعل 

على  واحل�سول  التعليم  بني  يربط  ال�سعب  عامة  ك��ون  دول��ة،  اأي��ة  ال��دول��ة؛ 

توفر  لعدم  متعذر  وه��ذا  التخرج،  بعد  عليها  املح�سل  بال�سهادة  الوظيفة 

الإمكانيات لدى الدولة لمت�سا�ص املتخرجني يف الوظائف احلكومية؛ وهو 

ما يفقد النا�ص الثقة يف النظام التعليمي، واملفرو�ص يف كل مواطن اأن يفهم 

امل�سلم  �سخ�سية  تكوين  اأهمها  ا  ج��دًّ كثرية  اإيجابية  جوانب  له  التعليم  اأن 

القادر على حتقيق ذاته وال�سري قدًما اإىل الأمام اإذ بالتعليم يكت�سب القدرة 

ا  على الت�سرف يف اأموره ب�سكل متوازن، ومنها الت�سرفات املالية، خ�سو�سً

يف وقتنا املعا�سر الذي اأ�سبحت فيه كثري من املعامالت املالية تتم عن طريق 

�سابكة الإنرتنت بني الدول والأفراد، الأمر الذي يثري حتديات جديدة على 

املراأة والرجل على حد �سواء.

لذلك، ل يجوز اأن يح�سر دور الرتبية والتعليم من حيث املاآل يف التوظيف 

لأن  وذل��ك  التعليمي؛  النظام  على  احلكم  يتم  ذلك  على  وبناء  احلكومي، 

اليون�سكو  جلان  اإحدى  له  خل�ست  ما  وهذا  ذلك،  من  واأعم  اأ�سمل  التعليم 

التابعة لالأمم املتحدة، حيث »كلف املوؤمتر العام لليون�سكو يف لقائه الثاين 

اأجل  من  جديدة  جلنة  بتاأليف  للقيام  العام  املدير  1991م  عام  والع�سرين 

1– الن�ساء: جزء من الآية 6.
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دولور  جاك  برئا�سة  ذلك  فتم  والع�سرين(،  احل��ادي  القرن  يف  )الرتبية 

الدوؤوب  العمل  اأعوام من  اأربعة  وبعد حوايل  الأورب��ي،  رئي�ص جلنة الحتاد 

والدرا�سات اجلادة، قدمت اللجنة تقريرها النهائي حتت عنوان: )التعلم: 

ذلك الكنز املكنون(، ومن بني ما جاء به هذا التقرير اأن الأركان التي ينبغي 

اأن تقوم عليها الرتبية يف القرن املقبل هي اأربعة:

اأفق  العلم يف  من  وال�ستزادة  ملحو اجلهل  اأي  والعلم:  للمعرفة  1-التعلم 

الإدراك ال�سحيح للذات وللعامل، وللحا�سر وامل�ستقبل.

2-التعلم للتطبيق: فال فائدة للعلم بدون اأن تنفذ نتائجه لتح�سني نوعية 

احلياة على الأر�ص.

وال�سعوب والأمم  الأفراد واجلماعات  اأي بني  امل�سرتك:  للعي�ص  3-التعلم 

بدون اأي متييز.

اليوم  عامل  يف  له  وج��ود  ل  عنده  علم  ل  من  اأن��ه  اأي  للكينونة:  4-التعلم 

.
)1(

والغد«

التعلم  وهو  الرابع  والركن  للتطبيق  التعلم  وهو  الثاين  الركن  خالل  من 

التعلم  من  حرمت  تاريخها  مراحل  من  كثري  يف  امل��راأة  اأن  يتبني  للكينونة، 

املنزل،  ا تخت�ص مبا هو داخل  اإل يف جمالت �سيقة جدًّ لغريه  اأو  للتطبيق 

وبالتايل فعلمها كان مقت�سًرا على الكينونة داخله فقط، الأمر الذي جعلها 

مغيبة عن العامل اخلارجي، اإل اأنها مطالبة اليوم ببذل جمهودات اأكرب حتى 

ت�ستطيع اأن جتد لها موقًعا يف هذا العامل ويكون لها وجود يف اليوم والغد، 

وتكون قادرة على الإدراك ال�سحيح للذات وللعامل، وللحا�سر وللم�ستقبل، 

وقادرة على ال�ستفادة مما تعلمته يف حت�سني نوعية احلياة على الأر�ص، ويف 

التعاي�ص مع غريها.

ال�سل�سلة  ال�سعيدي،  ال�سالم  لعبد  التعليمية  املناهج  �سمن  الإن�سان  قيم حقوق  مفاهيم  1– تدري�ص 

البيداغوجية رقم 17، دار الثقافة، ط 1، 1422ه�– 2001م، الدار البي�ساء: �ص 7 ، 8.
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الرجل  ت�سمل  �ساملة  اإطار منظومة  يتم يف  اأن  املراأة يجب  تعليم  اأن  كما 

اأي�سا، وتهدف اإىل الرقي باملجتمع ككل، وتبحث عن حلول ملختلف امل�ساكل 

الرب  على  التعاون  على  تقوم  قيمية  منظومة  ظ��ل  يف  منها،  يعاين  التي 

والتقوى.
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الف�صل الثاين

  اأحكام خمتلفة ذات �صلة بقيام

املراأة بالبيع وال�رصاء

73
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يجد الباحث يف الفقه الإ�سالمي اأن الإ�سالم اأباح للمراأة متلك الأموال، 

اأنواع الت�سرفات املالية من بيع و�سراء  اأباح لها الت�سرف فيها ب�سائر  كما 

وكراء وقرا�ص اإىل غري ذلك، من غري تفرقة بينها وبني الرجل لعموم الآيات 

والأحاديث الواردة يف املو�سوع، كما اأن هناك اآيات واأحاديث خ�ست املراأة 

بالذكر.

لكن، وكما تبني من الف�سل الأول، مل تكن املراأة يف معظم القرون املا�سية 

ب مبا فيه الكفاية على الت�سرفات ذات ال�سلة باملال؛ وخا�سة تلك التي  ُتدرَّ

واأثر ذلك �سلًبا على ت�سرفاتها يف هذا املجال،  بيتها،  اأ�سوار  جتري خارج 

اأموالها  على  وليها  اأو  زوجها  اإ�سراف  جعل  ال��ذي  الأم��ر  حم��دودة؛  فكانت 

اأذنت يف ذلك فال  فاإذا  اإذن،  بغري  اأو  باإذن  �سواء  بذلك  يقوم  واقًعا،  اأم��ًرا 

اإ�سكال يقع حينئذ، لكن اإذا مل تاأذن يف ذلك فهنا يثور العديد من الإ�سكالت 

التي يعر�ص لها هذا الف�سل مع ذكر احللول التي اأوجدها الفقه الإ�سالمي 

لبع�ص امل�ساكل الناجتة عن احلد من حق املراأة يف ا�ستغالل مالها وتفويته، 

ويف اإ�سكان الزوج يف بيتها، والإ�سارة اإىل بع�ص النوازل التي ي�ست�سف منها 

الت�سوف للحد من حق املراأة يف بيع مالها، وت�سدي الفقه حلل الإ�سكالت 

املرتبطة بذلك يف �سياق بيئاتهم اخلا�سة.
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�ملبحث �لأول

م�صروعية قيام �ملر�أة بالبيع و�ل�صر�ء، وموقف �لفقه منه

اأدر�ص هذا املبحث يف مطلبني: اأخ�س�ص الأول مل�سروعية قيام املراأة بالبيع 

وال�سراء، والثاين ملوقف الفقه من ذلك.

�ملطلب �لأول

 م�صروعية قيام �ملر�أة بالبيع و�ل�صر�ء

وردت عدة ن�سو�ص يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة تبيح للن�ساء 

البيع اأو تبيح لهن الت�سرفات التي تدر عليهن ربًحا ماديًّا قد يكون بيًعا اأو 

 ،
)1(

غريه، فقد اأباح اهلل عز وجل البيع يف قوله:{         }

ي�سمل  ال�سارع  اأن خطاب  ومبا  ام��راأة،  اأو  برج��ل  ذلك  تخ�سي�ص  غي�ر  من 

ا. الرجال والن�ساء، فاإن هذه الآية تعم الن�ساء اأي�سً

ومن ذلك اأي�س���ا ق���وله تع��اىل: { 

، حيث خ�ص اهلل عز وجل الن�ساء بالذكر، والك�سب 
)2(

{   

هنا عام ي�سمل البيع وغريه من املعامالت.

ف�سل  والن�ساء  الرجال  من  لكل  »اأي  لالآية:  تف�سريه  يف  البي�ساوي  قال 

ون�سيب ب�سبب ما اكت�سب، ومن اأجله فاطلبوا الف�سل من اهلل تعاىل بالعمل 

.
)3(

ل باحل�سد والتمني«

وقال ر�سيد ر�سا يف تف�سريها: »لذلك نبهنا الفاطر جل �سنعه بعد النهي 

1– البقرة: جزء من الآية 275. 

2– الن�ساء: جزء من الآية 32.

3– تف�سري البي�ساوي: 181/2. 



77

اأمل...  به كل  ينال  الذي  والعمل،  الك�سب  اإىل  بالباطل  والتلهي  التمني  عن 

ف�سرع الك�سب للن�ساء كالرجال، فاأر�سد كل منهما اإىل حتري الف�سل بالعمل 

 .
)1(

دون التمني والت�سفي«

وقال الدكتور احل�سن العبادي: »هذه الآية عامة لأنواع الك�سب من جتارة 

.
)2(

و�سناعة وفالحة، وجميع اأنواع املعامالت املالية امل�سروعة«

 ،
)3(

كما ميكن ال�ستدلل بقوله تعاىل:{              }

ا للموؤمنني واملوؤمنات، بالوفاء بالعقود؛ وهو ما يعني  حيث ورد اخلطاب عامًّ

اأنه يجوز لهم اإبرام خمتلف العقود امل�سروعة، لكن عليهم اللتزام بها، قال 

�سيد قطب يف تف�سريه لهذه الآية: »ل بد من �سوابط للحياة، حياة املرء مع 

والأ�سياء  الأحياء  ومن  النا�ص  من  مع غريه  وحياته  بني جنبيه،  التي  نف�سه 

عامة... النا�ص من الأقربني والأبعدين، من الأهل والع�سرية، ومن اجلماعة 

والأمة، ومن الأ�سدقاء والأعداء... والأحياء مما �سخر اهلل لالإن�سان ومما 

ثم  العري�ص...  الكون  هذا  يف  بالإن�سان  يحيط  مما  والأ�سياء  ي�سخر...  مل 

حياته مع ربه وموله، وعالقته به وهي اأ�سا�ص كل حياة.

بدقة  ويحددها  يقيمها  النا�ص  حياة  يف  ال�سوابط  هذه  يقيم  والإ�سالم 

فال  الواجب،  الح��رتام  لها  ويكفل  �سبحانه،  باهلل  كلها  ويربطها  وو�سوح، 

تنتهك ول ي�ستهزاأ بها، ول يكون الأمر فيها لالأهواء وال�سهوات املتقلبة، ول 

للم�سالح العار�سة التي يراها فرد، اأو تراها جمموعة اأو تراها اأمة، اأو يراها 

جيل من النا�ص فيحطمون يف �سبيلها تلك ال�سوابط.. فهذه ال�سوابط التي 

اأقامها اهلل وحددها هي »امل�سلحة« ما دام اأن اهلل هو الذي اأقامها للنا�ص 

1– تف�سري القراآن الكرمي ملحمد ر�سيد ر�سا، دار الفكر ودار املعرفة، بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ، 

بريوت: 60/5.

 ،1 ط  املغربي�ة،  اململكة  الإ�سالمية،  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  من�سورات  �سو�ص،  يف  املراأة  عمل   –2

1425ه�– 2004م، الرباط: �ص 15.

3– املائدة: 1. 
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هي امل�سلحة، ولو راأى فرد اأو راأت جمموعة اأو راأت اأمة من النا�ص اأو جيل 

اأن امل�سلحة غريها ! فاهلل يعلم والنا�ص ل يعلمون! وما يقرره اهلل خري لهم 

مما يقررون!. هذه ال�سوابط ي�سميها اهلل )العقود(.. وياأمر الذين اآمنوا به 

.
)1(

اأن يوفوا بهذه العقود«

ولئن كان الأ�ستاذ �سيد قطب تو�سع يف تف�سريه لالآية لت�سمل عالقة امل�سلم 

ب�سكل خا�ص، مبا يف ذلك  العقود  يرد على  اأن ذلك  اإل  به،  يحيط  ما  بكل 

العقود املالية التي يعد البيع وال�سراء الأ�سا�ص فيها.

كما وردت عدة اأحاديث ذكر فيها اأن الن�ساء كن يبعن وي�سرتين يف بداية 

الدعوة الإ�سالمية، اأذكر منها: 

كاتبت  اإين  فقالت:  بريرة  »ج��اءت  قالت:  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  عن   -

اأهلي على ت�سع اأواق يف كل عام اأوقية، فاأعينيني؟. فقالت عائ�سة: اإن اأحب 

اأهلك اأن اأعدها لهم عدة واحدة واأعتقك فعلت، ويكون ولوؤك يل«. فذهبت 

اإل  اإين قد عر�ست ذلك عليهم فاأبوا  اأهلها فاأبوا ذلك عليها، فقالت:  اإىل 

فاأخربته فقال:  ف�ساألني،   [ ر�سول اهلل  بذلك  ف�سمع  لهم.  الولء  يكون  اأن 

»خذيها فاأعتقيها وا�سرتطي لهم الولء، فاإمنا الولء ملن اأعتق«. قالت عائ�سة: 

فقام ر�سول اهلل ] يف النا�ص فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: »اأما بعد، فما 

بال رجال منكم ي�سرتطون �سروًطا لي�ست يف كتاب اهلل، فاأميا �سرط لي�ص 

يف كتاب اهلل فهو باطل واإن كان مائة �سرط، فق�ساء اهلل اأحق، و�سرط اهلل 

اأوثق، ما بال رجال منكم يقول اأحدهم: اعتق يا فالن ويل الولء، اإمنا الولء 

.
)2(

ملن اأعتق«

تت�سرف  الر�سيدة  »امل��راأة  احلديث:  هذا  من  حجر  ابن  ا�ستنبطه  ومما 

1– يف ظالل القراآن ل�سيد قطب، دار ال�سروق، الطبعة ال�سرعية العا�سرة، 1402ه�– 1982، القاهرة: 

املجلد الثاين: 835/6.

2– اأخرجه البخاري يف �سحيحه: 904/2 يف كتاب العتق، باب ا�ستعانة املكاتب و�سوؤاله النا�ص، رقم 

احلديث 2424.
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.
)1(

لنف�سها يف البيع وغريه ولو كانت متزوجة، خالًفا ملن اأبى ذلك«

ومما ا�ستنبطه كذلك: »جواز ت�سرف املراأة الر�سيدة يف مالها بغري اإذن 

 .
)2(

زوجها، ومرا�سلتها الأجانب يف اأمر البيع وال�سراء كذلك«

وهذا احلديث اأخرجه البخاري ب�سيغة اأخرى عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، 

وقال ابن حجر يف �سرحه: »قوله: »ما بال رجال ي�سرتطون �سروًطا لي�ست يف 

كتاب اهلل«، لإ�سعاره باأن ق�سة املبايعة كانت مع رجال، وكان الكالم يف هذا 

.
)3(

مع عائ�سة زوج النبي ]«

- عن اأ�سماء بنت اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنهما قالت: »كنت اأخدم 

 خدمة البيت. وكان له فر�ص، وكنت اأ�سو�سه، فلم يكن من اخلدمة 
)4(

الزبري

�سيء اأ�سد علي من �سيا�سة الفر�ص؛ كنت اأحت�صُّ له، واأقوم عليه، واأ�سو�سه. 

قالت: ثم اإنها اأ�سابت خادًما، جاء النبي ] �سبي فاأعطاها خادًما، قالت: 

كفتني �سيا�سة الفر�ص، فاألقت عني موؤنته، فجاءين رجل فقال: »يا اأم عبد 

اهلل، اإين رجل اأردت اأن اأبيع يف ظل دارك؟«، قالت: »اإين اإن رخ�ست لك اأبى 

ذاك الزبري، فتعال فاطلب اإيل والزبري �ساهد«. فجاء فقال: »يا اأم عبد اهلل، 

اإين رجل اأردت اأن اأبيع يف ظل دارك؟«، فقالت: »مالك باملدينة اإل داري؟«، 

اأن  اأن متنعي رجال فقرًيا يبيع؟«، فكان يبيع اإىل  فقال لها الزبري: »ما لك 

»هبيها  فقال:  حجري  يف  وثمنها  الزبري  علي  فدخل  اجلارية،  فبعته  ك�سب 

1– فتح الباري لأبي الف�سل اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ت 852ه�، حتقيق حممد فوؤاد عبد 

الباقي، دار املعرفة، بدون رقم الطبعة �سنة 1379ه�، بريوت: 192/5. 

2– املرجع ال�سابق: 194/5. 

3– فتح الباري: 370/4. 

4– الزبري: الزبري بن العوام الأ�سدي اأبو عبد اهلل، حواري ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وابن 

عمته، اأمه �سفية بنت عبد املطلب... وكان قتله يف جمادى الأوىل �سنة �ست وثالثني، وله �ست اأو �سبع 

و�ستون �سنة. الإ�سابة يف متييز ال�سحابة لأبي الف�سل اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ت 852ه�، 

حتقيق علي حممد البجاوي، دار اجليل، ط 1، 1412ه�= 1992م، بريوت: 2/ 553 -557. 
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 .
)1(

يل؟«. قالت: »اإين قد ت�سدقت بها«

        مل يهتم العلماء يف �سرحهم لهذا احلديث بقول اأ�سماء بنت اأبي بكر 

ر�سي اهلل عنهما: »فبعته اجلارية«؛ لأنهم اأجازوا بيع املراأة الر�سيدة.

والذي يتبني من احلديث اأن اأ�سماء ر�سي اهلل عنها مالأت زوجها الزبري 

ر�سي اهلل عنه حني اأعطت الإذن للرجل ليبيع اأمام دارها، لكنها مل متالئه 

حني باعت اجلارية، وحني ت�سدقت بثمنها؛ حيث مل ت�ست�سره فيهما. وهذا 

الأمر يدل على اأن حق الزوجة يف بيع اأموالها والت�سدق بها ثابت ول دخل 

للزوج -ول لأحد اآخر- فيه من قريب اأو بعيد اإل من باب التودد والرتا�سي 

والتفاهم الذي يقوي حلمة العالقات الأ�سرية...

ما ذكره  منها  اأخرى،  �سرح هذا احلديث مبو�سوعات  العلماء يف  واهتم 

 يف قوله عن اأ�سماء اأنها: »كانت تعلف فر�ص زوجها الزبري، وتكفيه 
)2(

النووي

وتعجن.  املاء،  وت�ستقي  وتعلفه،   ،
)3(

لنا�سحه النوى  وتدق  وت�سو�سه،  موؤنته، 

هذا كله من املعروف واملروءات التي اأطبق النا�ص عليها؛ وهو اأن املراأة تخدم 

الثياب،  وغ�سل  والطبخ،  اخلبز،  من  ونحوها  املذكورة  الأم��ور  بهذه  زوجها 

وغري ذلك. وكله بتربع من املراأة، واإح�سان منها اإىل زوجها، وح�سن معا�سرة، 

وفعل معروف معه. ول يجب عليها �سيء من ذلك، بل لو امتنعت من جميع 

هذا مل تاأثم، ويلزمه هو حت�سيل هذه الأمور لها، ول يحل له اإلزامها ب�سيء 

من هذا، واإمنا تفعله املراأة تربًعا، وهى عادة جميلة ا�ستمر عليها الن�ساء من 

1– اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: 1717/4 يف كتاب ال�سالم، باب جواز اإرداف املراأة الأجنبية اإذا اأعيت 

يف الطريق، رقم احلديث: 2182.

2– النووي: هو ال�سيخ حميي الدين اأبو زكريا يحيى بن �سرف النووي. ولد يف ال�سهر الأول من املحرم 

�سنة اإحدى وثالثني و�ستمائة ب� )نوا(، وتويف يف ليلة الأربعاء رابع ع�سر �سهر رجب �سنة �ست و�سبعني 

و�ستمائة. طبقات ال�سافعية لعبد الرحيم الأ�سنوي ت 772ه�، حتقيق الأ�ستاذ عبد اهلل اجلبوري، دار 

الكتب العلمية، ط 1، 1407ه�– 1987م، بريوت: 266/2– 267. 

نثى بالهاِء نا�سحة و�سانية. ل�سان 
ُ
3– النا�سُح : البعري اأو الثور اأو احلمار الذي ي�ستقى عليه املاء. والأ

العرب، مادة: )ن�سح(.
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.
)1(

الزمن الأول اإىل الآن«

 
)2(

»اأمه عمرة اأن:  اأبي الرجال حممد بن عبد الرحمن بن حارثة  - عن 

 .
)3(

بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها، وت�ستثني منها«

وغالبا ما ي�ستدل العلماء بحديث عمرة هذا فيما يجوز من ا�ستثناء الثمر، 

كما فعل الإمام مالك هنا، واحلديث يدل اأي�سا على اأن بيع الن�ساء كان اأمًرا 

جارًيا ومعمول به يف بداية الر�سالة املحمدية.

املراأة  ت�سرفات  بجواز  وال�سنة  ال��ق��راآن  من  الأدل��ة  ه��ذه  كل  ورغ��م  لكن 

الإ�سالمية كانت ل تخرج  الع�سور  املراأة يف بع�ص  فاإن  الر�سيدة يف مالها، 

لأخيها  اأو�ست  امل��ازري من  »�سئل   :
)4(

ال��ربزيل فتاوى  ورد يف  تت�سرف؛  ول 

بو�سية ثم توفيت فطعن زوجها يف ال�سهادة باأنها كانت ل تخرج ول تت�سرف، 

1– �سرح النووي على �سحيح م�سلم لأبي زكريا يحيى بن �سرف بن مري النووي،) ت 676ه�(، دار 

اإحياء الرتاث العربي، ط 2، 1392ه�، بريوت: 164/14– 165. 

2– عمرة بنت عبد الرحمن: الأن�سارية النجارية املدنية الفقيهة. تربية عائ�سة وتلميذتها. اختلفوا 

النبالء:  اأعالم  �سري  ومائة.  �ست  �سنة  توفيت يف  وقيل:  وت�سعني،  ثمان  �سنة  توفيت  فقيل:  وفاتها  يف 

 .508 –507/4

3– اأخرجه الإمام مالك يف املوطاأ: 622/2 يف باب ما يجوز يف ا�ستثناء الثمر، رقم احلديث 1290. 

ثم قال: الأمر املجتمع عليه عندنا اأن الرجل اإذا باع ثمن حائطه اأن له اأن ي�ستثني من ثمر حائطه ما 

بينه وبني ثلث الثمر، ل يجاوز ذلك. وما كان دون الثلث فال باأ�ص بذلك«. وقال الباجي يف �سرح كالمه: 

»وهذا كما قال اأن مذهب اأهل املدينة على ما ذكره اأن من باع ثمرة حائطه جزافا فاإن له اأن ي�ستثني 

منه كيال ما بينه وبني الثلث، خالفا لأبي حنيفة وال�سافعي يف قولهما: ل يجوز اأن ي�ستثني منه قليال 

ول كثريا. والدليل على �سحة ما ذهب اإليه مالك اأن هذا ا�ستثناء ل يدخل غرًرا يف املبيع، فال مينع 

�سحة العقد، اأ�سل ذلك اإذا ا�ستثنى جزًءا �سائعا«. كتاب املنتقى �سرح موطاأ اإمام دار الهجرة �سيدنا 

اأيوب بن وارث الباجي الأندل�سي  اأبي الوليد �سليمان بن خلف بن �سعد بن  اأن�ص، للقا�سي  مالك بن 

494ه�، دار الكتاب العربي، طبعة م�سورة عن الطبعة الأوىل ملولي عبد احلفيظ �سنة 1332ه�،  ت 

بريوت: 237/4.

4– الربزيل: اأبو القا�سم بن اأحمد الربزيل البلوي القريواين ثم التون�سي. له ديوان كبري يف الفقه 

 103 وعمره  844ه�  �سنة  اأو  843ه�  �سنة  اأو  841ه�  �سنة  تويف  النوازل.  احلاوي يف  وله  فاأوعى،  جمع 

�سنني. �سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: �ص 245. 
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فمن حقه ا�ستف�سار كيف عرفاها؟ ولي�سا من اأهل العلم ! وقطع ال�سهيدان 

مبعرفتها.

فاأجاب: اإن كان ال�ساهدان من اأهل العدالة وقبول ال�سهادة فال يك�سفان 

اإل يف  �سهادتهم  ال�سهداء عن  املتقدمون ك�سف  يذكر  اإذ مل  به،  �سهدا  عما 

الزنا واحلدود حلرمة ذلك، وملا ورد اأن احلدود تدراأ بال�سبهات، فخرجت 

.
)1(

بذلك عن �سائر ال�سهادات«

ال�سرع احلكيم  اأباحه  ت�سرف  رد  يريد  املثال-  �سبيل  الزوج -على  فهذا 

لزوجته بدعوى اأنها ل تخرج ول تت�سرف. ودفع بعدم معرفة ال�سهود لها، 

وكاأن من العيب معرفتهم بها؛ وهو ما يتعني معه رد الو�سية يف نظره. اإل اأن 

فتوى ال�سيخ الربزيل جاءت لتبني له اأن ذلك لي�ص له.

الآخرين  معرفة  يف  رغبته  وع��دم  ال��زوج،  غ��رية  النازلة  من  وي�ست�سف   

لزوجته؛ والغرية اأمر م�سروع، لكن املغالة فيها اأدت اإىل احلد من حق املراأة 

يف الت�سرف يف مالها، وهذا ما يظهر من خالل كثري من النوازل والفتاوى 

اأن املراأة كانت حمجوبة يف الغالب،  اأختار بع�سها يف املبحث املوايل، فبما 

فاإن قرابتها كثرًيا ما  وال�سراء تكاد تكون معدومة،  البيع  وخربتها مب�سائل 

بع�ص  يف  ذلك  يف  منها  �سريح  اإذن  غري  من  اأموالها  يف  يت�سرفون  كانوا 

الأحيان.

ومن ثم ت�سدى الفقهاء حلل هذه امل�ساكل باإعطائها احلق يف الرجوع على 

من ا�ستغل مالها اأو فوته يف معظم الأحيان.

لكن، ومع ذلك ميكن القول: اإن بع�ص القيود التي اأوردها بع�ص الفقهاء، 

كما يتبني من املطلب املوايل، قد تكون من بني الأ�سباب التي اأو�سلت املراأة 

يف بع�ص الع�سور لأن تو�سف باأنها »ل تخرج ول تت�سرف«.

1– فتاوى الربزيل: جامع م�سائل الأحكام ملا نزل من الق�سايا باملفتني واحلكام: 254/4. 
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�ملطلب �لثاين

 موقف �لفقه �لإ�صالمي من قيام �ملر�أة بالبيع و�ل�صر�ء

تبعا لالأدلة املذكورة يف املطلب ال�سابق، اأجاز الفقهاء قيام املراأة بالبيع 

اإذا كانت ر�سيدة �سواء كانت متزوجة اأم ل، اإل اأن الإمام مالك ا�سرتط عدم 

حماباتها بالزائد على الثلث اإذا كانت متزوجة؛ قال ابن القا�سم: »لأن مالكا 

قال يف بيع املراأة ذات الزوج دارها اأو خادمها اأو دابتها جائز على ما اأحب 

اإذا كانت مر�سية يف حالها واأ�سابت وجه البيع. قال مالك:  اأو كره  زوجها 

واأرى اإن كان فيه حماباة كان يف ثلث مالها... قلت: فهل يجوز بيع املراأة ذات 

الزوج و�سراوؤها؟، قال: قال مالك: يجوز �سراوؤها وبيعها يف مالها كله واإن 

كره ذلك زوجها. قلت: فاإن حابت يف بيعها؟، قال: جتوز حماباتها يف بيعها 

.
)1(

فيما بينها وبني ثلثها عند مالك«

.
)2(

وقال الرباذعي: »جتوز ال�سركة بني الن�ساء، وبني الن�ساء والرجال«

كما اأن للزوج عند الإمام مالك احلق يف منع زوجته من اخلروج للتجارة، 

واإذا كان مينعها من اخلروج فلها اأن تبيع وت�سرتي داخل املنزل، وكذا القيام 

 
)3(

ب�سائر الت�سرفات العو�سية الأخرى، ولها اأن تدخل ال�سهود؛ نقل احلطاب

1– املدونة الكربى: 284/13.

اأبي القا�سم الرباذعي، درا�سة وحتقيق  2– التهذيب مل�سائل املدونة واملختلطة لأبي �سعيد خلف بن 

لق�سم املعامالت من البيوع اإىل ال�سركة، اإعداد الدكتورة ناجية اأقجوج، اأطروحة لنيل الدكتوراه يف 

ال�سريعة يف فقه املعامالت بجامعة القرويني كلية ال�سريعة بفا�ص، ال�سنة اجلامعية: 1425/1424ه�– 

2004/2003م: �ص 524. 

3– احلطاب: هو اأبو عبد اهلل حممد بن حممد احلطاب... له تاآليف منها: �سرح املخت�سر، و�سرح 

من�سك خليل. مولده يف رم�سان �سنة 902ه�. وتويف يف ربيع الثاين �سنة 954ه�. �سجرة النور الزكية 

يف طبقات املالكية: �ص 270. 
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منها...  املديان  قال يف  قال:   ،
)2(

تخرج« ل  اإن حلف  »ل   :
)1(

قول خليل على 

»ولي�ص له منع زوجته من التجارة وله منعها من اخلروج«.

اأ�سبه  اأبو احل�سن -املعروف بال�سغري-: »يعني اخلروج للتجارة وما  قال 

ذلك«. 

يف نوازله: »لذات 
 )3(

قال امل�سذايل يف حا�سيته يف هذا املحل: قال �سحنون

الزوج اأن تدخل على نف�سها رجال ت�سهدهم بغري اإذن زوجها وزوجها غائب 

ول متنع من ذلك، لكن ل بد اأن يكون معهم حمرم منها«.

ابن ر�سد: وهذا كما قال: »اإنه من حقها اأن تدخل من ت�سهده على نف�سها 

مبا تريد مما يجب عليها اأو ي�ستحب؛ لأنها يف ذلك كالرجل ول مينعها من 

�سيء من ذلك. والختيار كما قال: اإنه ل بد من ذي حمرم منها يكون معهم 

اإن كان زوجها غائبا، فاإن مل يكن فرجال �ساحلون«.

ونبه على ذلك اأبو احل�سن يف كتاب ال�سركة يف قوله: وجتوز ال�سركة بني 

على  الكالم  اأثناء  يف   
)4(

عرفة ابن  وذك��ره  الرجال.  وبني  وبينهن  الن�ساء 

.
)5(

النفقة

وقد يكون لهذا املنع من اخلروج من البيت الأثر الكبري على احلد من حق 

1– خليل: هو �سياء الدين اأبو املودة خليل بن اإ�سحاق اجلندي. له تاآليف، منها: �سرح خمت�سر ابن 

احلاجب الأ�سلي والفرعي امل�سمى بالتو�سيح. وخمت�سر يف املذهب م�سهور... قال تلميذه الإ�سحاقي: 

تويف �سنة 776ه�. �سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: �ص 223. 

2– خمت�سر ال�سيخ خليل: �ص 164.

3– قول �سحنون هذا نقله اأي�سا ابن ر�سد اجلد يف البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل يف 

م�سائل امل�ستخرجة لأبي الوليد ابن ر�سد القرطبي ت 520ه�، حتقيق الأ�ستاذ حممد العراي�سي، دار 

الغرب الإ�سالمي، ط 2، 1408ه�– 1988م، بريوت: 179/10. 

تقييده  تاآليف منها:  له  اأبا عبد اهلل.  التون�سي  الورغمي  4– ابن عرفة: حممد بن حممد بن عرفة 

الكبري يف املذهب. وله تاأليف يف املنطق وغري ذلك. تويف �سنة ثمان واأربعني و�سبعمائة ودفن بالبقيع. 

الديباج املذهب:  �ص 337 -340. 

5– مواهب اجلليل: 186/4. 
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الزوجة يف الت�سرف يف مالها؛ لأن كثريا من املعامالت املالية جتري خارج 

اأنه لإجراء تلك الت�سرفات  البيوت وحملها عادة الأ�سواق واحلوانيت، كما 

يفرت�ص اكت�ساب اخلربة فيما يتعلق بامل�سائل ذات ال�سلة بها.

الزمان، هو  البيت يف احلوا�سر غالبا يف ذلك  قعيدة  كانت  املراأة  وكون 

فقط  بالبيت  �سلة  له  مما  اختبارها  عل��ى  النَّ�ص  اإل�ى  بالفقهاء  دفع  الذي 

واإهمال ما عداه.

ويظهر اأن يف تاأكيد �سحنون على اإدخال ال�سهود مبعية املحرم اإىل بيتها، 

حتى يكون للمحرم اأو الرجال ال�ساحلني دور يف ن�سحها وتوجيهها لتجنيبها 

الوقوع يف �سرك الغنب اأو الغ�ص اأو التدلي�ص، بالإ�سافة اإىل درء ال�سبهات. 

اأحمد  الدكتور  ال��ذي جعل  هو  ب��اإذن،  اإل  اخل��روج  من  امل��راأة  منع  ولعل   

اخلملي�سي يرى اأن »خروج املراأة واختالطها باحلياة العامة هو حجر الزاوية 

اأو الأ�سا�ص الذي تتفرع منه كل الأحكام املتعلقة مبمار�سة خمتلف حقوقها 

املدنية من تعلم وعمل وحقوق �سيا�سية وغريها، واأن كل القيود التي ي�سعها 

اختالطها  بتفادي  يربطها  حقوقها  امل��راأة  ممار�سة  على  الفقهي  الجتهاد 

بعامل الرجال يف احلياة العامة. وقد ي�سيف اإىل ذلك اأحيانا ما يعرتف به 

.
)1(

للزوج من �سالحيات على �سخ�ص زوجته وعلى حريتها«

واإن كنت اأرى اأن جتنب الفتنة داخل املجتمع، وحماية املراأة اأمر �سروري، 

اإل اأن ذلك يجب اأن يتم يف اإطار اللتزام بالت�سريعات التي جاء بها القراآن 

وال�سنة يف هذا املو�سوع وخا�سة ما جاء يف قول اهلل عز وجل:{

1– وجهة نظر للدكتور اأحمد اخلملي�سي، مطبعة النجاح اجلديدة، ط 1، 1408ه� – 1988م، الدار 

البي�ساء: 180/1 بت�سرف. 
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.
)1(

{            

اإىل بقائها يف براثن  اأما املغالة يف احلفاظ على املراأة حتى يوؤدي ذلك 

اجلهل والتخلف، فاإن ال�سرر الذي ينتج عن ذلك اأكرب من النفع، وقد يكون 

تخلفها  ربط  على  والإ�سرار  امل��راأة،  حترير  دع��اوى  لربوز  خ�سًبا  الف�ساء 

اإدراك  وع��دم  والتجني  اللب�ص  يف  يوقع  ما  وهو  الإ���س��الم؛  بتعاليم  وجهلها 

احلقائق. ويكفي اأن ن�ستح�سر هنا ما قاله قا�سم اأمني وهو يحاول اأن مييز 

بني العفة والتحجب: »احلق اأنا غالينا يف اعتبار �سفة العفة يف الن�ساء ويف 

احلر�ص عليها، ويف ابتداع الو�سائل حلفظ ما ظهر منها، وتفخيم �سورتها 

حتى جعلنا كل �سيء فداءها، وطلبنا اأن يت�ساءل وي�سمحل كل خلق وكل ملكة 

دونها. نعم العفة اأجمل �سيء يف املراأة واأبهى حلية تتحلى بها، ولكن العفة 

املراأة  نف�ص  تتحلى  اأن  التي يجب  وامللكات  ال�سفات  بقية  �سيئا عن  تغني  ل 

الأولد، وحفظ نظام  التدبري واخلربة برتبية  العقل وح�سن  بها، من كمال 

املعي�سة يف البيت، والقيام على كل ما يعهد اإليها من ال�سوؤون اخلا�سة بها. 

بل نقول: اإن لهذه ال�سفات اأثًرا كبرًيا يف كمال العفة، وفقدان املراأة خ�سلة 

من هذه اخل�سال ل ينق�ص يف �سرره ويف احلط من �ساأنها، عن فقدان العفة 

 .
)2(

نف�سها«

1– النور: 30– 31. 

2– حترير املراأة: �ص 92.
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كما يجب اأن حتل م�سكلة خروج الزوجة من البيت يف اإطار الت�ساور بني 

الزوجني، وخا�سة اأن اهلل عز وجل اأو�سى بالت�ساور حتى يف الأمور التي فطر 

املراأة للقيام بها وهي ر�ساع اأولدها يف قوله:

}

 .
)1(

{           

املادة  يف  املغربية  الأ�سرة  مدونة  ت  ن�سَّ الزوجني  بني  الت�ساور  ولأهمية 

اأثناء احلديث عن احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني على  51 منها 

الت�ساور بني الزوجني يف اتخاذ القرارات املتعلقة بت�سيري �سوؤون الأ�سرة.

يقول الأ�ستاذ مولي عمر بن حماد يف �سرح ذلك حتت عنوان »دور القيم 

يف حتقيق مقا�سد مدونة الأ�سرة«: »لعل مما ينبغي اإعادة اإ�ساعته يف اأ�سرنا 

الت�ساور الذي يجعل الأطراف م�ساركة يف القرار من�سجة له بينها {

املعنى  اإىل  تن�سرف  تطلق  حني  ال�سورى  �سارت  ولئن   ،
)2(

{      

ال�سيا�سي، الذي يبقى بال �سك واحًدا من اأبرز جمالت نزولها، اإل اأين اأقدر 

اأن  ميكن  كما  ال�سورى،  ت�سوده  اأن  ميكن  م�سغًرا  جمتمًعا  ي�سكل  البيت  اأن 

ت�سوده الدكتاتورية. ولقد �ساعت يف جمتمعنا مقولت عدة يف مو�سوع ال�سورى 

بني الزوجني، ومن ذلك اعتبار كل ا�ست�سارة من الزوج لزوجته عنواًنا على 

1– البقرة: 233. وقال الأ�ستاذ حممد علي ال�سابوين يف �سرحه لقوله تعاىل: {  

            }: »اأي فاإذا اتفق الوالدان على فطامه قبل احلولني وراأيا يف ذلك 

1401ه�–   ،2 ط  الكرمي،  القراآن  دار  التفا�سري،  �سفوة  عليهما«.  اإثم  فال  الت�ساور  بعد  له  م�سلحة 

1981م، بريوت: 151/1.

2– ال�سورى: جزء من الآية 38.
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اأنه ل ميلك القرار يف بيته!! مما يتطلب حركة  �سعفه، ودليال قاطًعا على 

ول  الزمن  من  مدة  الأفكار  هذه  من  املجتمع  يف  انت�سر  ما  لرد  ت�سحيحية 

.
)1(

يزال!«

الإ�سارة  دون  و�سراءها  املراأة  بيع  حزم  ابن  اأجاز  الظاهري  املذهب  ويف 

اإىل منعها من اخلروج، بل ذكر اأنه ل يحل منعهن من التزاور ومن ال�سفق 

يف الأ�سواق واخلروج يف حاجاتهن يف قوله: »بيع املراأة مذ تبلغ؛ البكر ذات 

الأب، وغري ذات الأب. والثيب ذات الزوج، ومن ل زوج لها جائز وابتياعها 

. كما قال: »اإنهم ل يختلفون يف اأنه ل يحل منعهن من التزاور ومن 
)2(

كذلك«

.
)3(

ال�سفق يف الأ�سواق واخلروج يف حاجاتهن«

اأما املقنن املغربي فقد كان مينع الزوجة من ممار�سة حرفة التجارة اإل 

اأحمد  الدكتور �سكري  الفرن�سي. قال  بالقانون  الزوج متاأثًرا يف ذلك  باإذن 

القيد  »لقد جاء هذا  املغرب:  اإىل  الن�ص  ت�سرب هذا  ال�سباعي حول كيفية 

يجيز  ل  الذي  املغربي،  التجاري  القانون  من  ال�ساد�ص  الف�سل  ف�ي  الثاين 

اأن تكون تاجرة بدون ر�سى زوجها مهما كانت مقت�سيات  للمراأة املتزوجة 

قانونها لالأحوال ال�سخ�سية.

تاريخية  وظ��روف  لأ�سباب  املغرب  يف  امل��راأة  على  ُفر�ص  الف�سل  هذا  اإن 

ترتبط بنظام احلماية الذي وىل. وبعبارة اأخرى: اإن هذا الف�سل كان يتعلق 

يف وقته، اأي يف 12 غ�ست 1913م اأخًذا عن مدونة نابليون �سنة 1807م للمراأة 

الفرن�سية خا�سة وبالأجنبية عامة، التي تنوي احرتاف التجارة باملغرب. اأما 

املراأة املغربية امل�سلمة فقد بقيت بالرغم من �سريان هذا القانون خا�سعة 

املتزوجة  املراأة  على  يحرم  ل  الذي  الإ�سالمي،  للفقه  واأموالها  اأحوالها  يف 

1– جملة الفرقان، العدد 50، �سنة 1425ه�– 2004م: �ص 39.

2– املحلى: 54/9. 

3– امل�سدر ال�سابق: 200/4. 
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الت�سرف يف مالها جتاريا، ول احرتاف التجارة اقتداء بزوجة الر�سول ] 

ال�سيدة خديجة بنت خويلد ر�سي اهلل عنها.

املحاكم  توحيد  ظهري  �سدور  بعد  اإل  القانونية  الو�سعية  هذه  تتغري  ومل 

مايو   31 يف  الت�سريع  توحيد  ومر�سوم  وظهري  م،   1965 يناير   26 بتاريخ 

1958م، حيث اأ�سبح مفعول اأو اآثار جميع القوانني املدنية والتجارية ي�سمل 

كل اأطراف البالد، وجتري هذه القوانني اإلزاميا على جميع الأ�سخا�ص من 

الأموال، وتنظر املحاكم املغربية املوحدة من  واأجانب، وعلى �سائر  مغاربة 

وال�ستئنافية  البتدائية  واملحاكم  للمقاطعات  وحماكم  للجماعات  حماكم 

الف�سل  اإن  دق��ة:  اأك��رث  ومبعنى  املنازعات.  جميع  يف  الأعلى  املجل�ص  اإىل 

ال�ساد�ص اأ�سبح يطبق على الن�ساء كافة، م�سلمات اأو غري م�سلمات وطنيات 

اأو اأجنبيات، اأي مل يعد من حق املراأة املتزوجة اأن حترتف التجارة يف املغرب 

.
)1(

اإل بر�سى زوجها«

 
)2(

التجارة اجلديدة بعد �سدور مدونة  املغربي جتاوز ذلك  املقنن  اأن  اإل 

حيث ن�ص يف املادة 17 منها على ما يلي: »يحق للمراأة املتزوجة اأن متار�ص 

التجارة دون اأن يتوقف ذلك على اإذن من زوجها«.

ي�سمح  ال��ذي  الإ�سالمي  بالفقه  الأخ��ذ  اإىل  املغربي  املقنن  رج��ع  وبذلك 

للزوجة مبمار�سة حرفة التجارة؛ قال ال�سيد ر�سيد داودي يف تعليقه على هذه 

املادة: »ي�سكل هذا الن�ص قفزة هامة يف اإطار دعم حقوق املراأة املتزوجة يف 

الت�سرف يف اأموالها، وبالتايل جتاوز الو�سعية ال�سلبية التي كر�سها الف�سل 

ال�ساد�ص من القانون التجاري القدمي املوروث عن احلماية، والذي مل يكن 

1– الو�سيط يف القانون التجاري املغربي واملقارن للدكتور �سكري اأحمد ال�سباعي، دار ن�سر املعرفة، 

بدون رقم الطبعة �سنة 1414ه�– 1993م، الرباط: 210/3– 211.

ال�سريف  الظهري  مبوجب  بتنفيذه  الأمر  ال�سادر  التجارة  مبدونة  املتعلق   15.95 رقم  2– القانون 

رقم 1.96.83 بتاريخ فاحت غ�ست 1996، واملن�سور باجلريدة الر�سمية عدد 4418 بتاريخ 3 اأكتوبر 

1996م، �ص 2187.
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كانت  مهما  زوجها،  ر�سى  دون  التجارة  باحرتاف  املتزوجة  للمراأة  ي�سمح 

.
)1(

مقت�سيات قانون اأحوالها ال�سخ�سية«

الإ�سالمي  الفقه  اعرتف  الكتاب،  هذا  من  الأول  الف�سل  من  تبني  وكما 

من  كثري  من  يتبني  اأن��ه  اإل  مالها،  يف  للت�سرف  الكاملة  بالأهلية  للمراأة 

الفتاوى والنوازل اأن اأقرباءها كانوا يت�سرفون يف مالها من غري اإذن �سريح 

منها يف ذلك؛ الأمر الذي جعل الفقهاء ي�سعون حلماية مالها، حيث حفظوا 

لها احلق يف القيام على من ا�ستغله اأو فوته واإن طال �سكوتها على ذلك يف 

معظم الأحيان، وخا�سة اإذا �سكتت مكرهة اأو حياء. ويف املبحث املوايل بيان 

وتف�سيل. 

1– العالقات املالية بني الزوجني وفق مدونة الأ�سرة: �ص 93.
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�ملبحث �لثاين

�لختالف يف قيام �لزوجة �أو ورثتها على �لزوج بعد ��صتغالله 

مالها �أو بيعه، وبعد �صكناه بيتها 

نظرا لكون املراأة مل تدرب على كيفية الت�سرف يف اأموالها خالل القرون 

ا، واخت�ست بالأمور التي لها عالقة باملنزل  املا�سية، اإل يف حدود �سيقة جدًّ

تكون  من  هو  وي�ستغلها  اأموالها  يف  غالبا  يت�سرف  كان  الذي  فاإن  فح�سب، 

حتت وليته؛ اإما الزوج، اأو اأحد اأقاربها اإذا مل تكن متزوجة.

ومبا اأن املراأة يف الع�سور املا�سية كانت تتزوج مبكرا، فقد كان الزوج - يف 

الغالب- من يت�سرف يف اأموالها... ولذلك كرثت النوازل التي حتدثت عن 

ا�ستغالل الزوج مال زوجته وت�سرفه فيها من غري اإذن �سريح منها يف ذلك، 

وعن ا�ستحقاقها القيام على الزوج فيما ت�سرف من مالها اأو ال�سكوت.

وقد اختلفت اآراء الفقهاء واملفتني من املالكية يف هذا املو�سوع، وفيما يلي 

بيان لهذه الآراء من خالل عر�ص بع�ص فتاواهم، واأحرر ذلك يف مطلبني: 

الأول يتعلق بالختالف يف قيام الزوجة اأو ورثتها على الزوج بعد ا�ستغالله 

اأو ورثتها على الزوج بعد  مالها، والثاين يتعلق بالختالف يف قيام الزوجة 

بيعه ملالها، و�سكناه بيتها.
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�ملطلب �لأول

�لختالف يف قيام �لزوجة �أو ورثتها على �لزوج بعد  

��صتغالله مالها

اختلفت اآراء الفقهاء حول قيام الزوجة اأو ورثتها على الزوج بعد ا�ستغالله 

مالها على عدة اأقوال، هي:

�لقول �لأول: للزوجة احلق يف ا�سرتجاع ما ا�ستغله زوجها، وهذا ما اأفتى 

به اأحمد بن الفا�سل ال�سدادي يف النازلة التالية: »من القلعة اأي�سا اأن رجال 

اأن ي�ستبد بالربح ومينع زوجته منه،  كان ي�ستغل متاعه ومتاع زوجته واأراد 

ولكن الإفتاء جاء ليبني له اأن ذلك لي�ص من حقه؛ اإذ قال:

احلمد هلل وحده، الرجل حيث كان متزوجا بامراأة، وي�ستغل متاعها ومتاعه 

ويبيع الغلل وي�سرتي الك�سب، ويكرتي عقار النا�ص مبا فيه الزيتون والأ�سجار، 

فكل ذلك يخرج منه الكراء، وما بقي فهو مقابل امل�سقة يف الزرع والزيت�ون 

وغي��ر ذلك، وما ا�سرتاه من الك�سب وغريه فكل منهما له فيه ح�سته بقدر 

ماله يف غلته وم�سقته كما هو جار يف عرف البادية، الزرع يق�سم اإىل ن�سفني: 

الن�سف لالأ�سل، والن�سف الآخر للم�سقة يق�سم على قدرها والك�سب كذلك 

من بقر ومعز، كما ن�ص على ذلك يف العمل الفا�سي:

    وخدمة الن�س���اء ف���ي الب����وادي          لل����زرع بال�������در�ص واحل�س�اد

 لهن ق�سمة        على الت�ساوي بح�ساب اخلدمة
)1(

    قال ابن عر�سون

وعلى هذا جتري نازلة حامله يف عرف البالد... وكتبه جميبا ل�سائله عبيد 

.
)2(

ربه اأحمد بن الفا�سل ال�سدادي«

على  �سرح  له  عر�سون.  ابن  احل�سن  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  القا�سي  عر�سون:  ابن  حممد   –1

عقيدة ال�سنو�سي وعلى الر�سالة. تويف بفا�ص �سنة 1012ه�. �سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية:                  

�ص 295. 

2– فتاوى تتحدى الإهمال يف �سف�ساون وما حولها من اجلبال، جمع وتنظيم حممد الهبطي املواهبي، 

مطبعة ف�سالة، بدون رقم الطبعة �سنة 1419ه�– 1998م، املحمدية: 163/2. 
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ويف نف�ص املعنى قال ابن عا�سم يف التحفة: 

   والزوجة ا�ستف���اد زوج ماله��ا         و�سكتت ع����ن طل��������ب مل�����������اله����ا

  لها القيام بعد يف املن�س��و�ص        واخللف يف ال�سكنى على اخل�سو�ص

)1(

  كذلك ما ا�ستغله من غي��ر اأن        مت�����ع اإن م����ات كم�ث���ل م����ا �سك�����ن

 يف �سرحه لهذه الأبيات: »)والزوجة ا�ستفاد زوج مالها( 
)2(

قال الت�سويل

فا�ستغل حائطها اأو حرث اأر�سها اأو توىل كراء رباعها للغري وقب�ص اأكريتها 

اأو قب�ص لها ديونا اأو اأثمان املبيعات، )و�سكتت عن طلب ملالها( ا�ستقر لها 

يف ذلك كله اأو يف �سيء منه فلم تغري ومل تنكر حتى م�سى زمان، ثم اأرادت 

ملالك  املن�سو�ص(  ولو طال )يف  �سكوتها  بعد(  القيام  )لها  عليه،  تقوم  اأن 

من رواية اأ�سهب وابن نافع. قال بع�سهم: ومل يختلف قول مالك يف ذلك... 

كان  واإن  لها  ذلك  اأن  بذلك،  طلبته  ثم  مالها  من  عليه  اأنفقت  اإذا  وكذلك 

عدميا يف حال النفقة، بعد ميينها اأنها مل تنفق عليه ول تركته ياأكل مالها 

.
)3(

اإل لرتجع عليه«

�لقول �لثاين: لورثة الزوجة احلق يف القيام، وللزوج احلق يف ا�ستحالفهم، 

اأبو العبا�ص   فيما نقل عنه العلمي: »�سئل الفقيه 
)4(

الون�سري�سي اأفتى  وبهذا 

�سيدي اأحمد الون�سري�سي عن م�ساألتني:

ورثتها  فقام  ماتت  اأن  اإىل  زمانا طويال  زوجته  مال  ا�ستغل  رجل  الأوىل: 

1– اإحكام الأحكام على حتفة احلكام: �ص 107. 

على  �سرح  منها:  تاآليف  له  الت�سويل.  ال�سالم  عبد  بن  علي  احل�سن  اأبو  القا�سي  هو  2– الت�سويل: 

التحفة، وحا�سية على �سرح ال�سيخ التاودي على لمية الزقاق. تويف �سنة 1258ه�. �سجرة النور الزكية 

يف طبقات املالكية: �ص 397. 

3– البهجة يف �سرح التحفة لأبي احل�سن علي بن عبد ال�سالم الت�سويل، دار الفكر، ط 2، 1370ه�– 

1951م: 71/2– 72.

4– الون�سري�سي: اأبو العبا�ص اأحمد بن يحيى الون�سري�سي... األف املعيار... وله تعليق على ابن احلاجب 

الفرعي، و�سرح على وثائق الف�ستايل، وكتاب القواعد يف الفقه. وتويف يف �سفر �سنة 914ه�. �سجرة 

النور الزكية يف طبقات املالكية: �ص 274– 275. 
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طالبني له ما كان يغتله مما ملوروثتهم، فهل �سيوؤدي لهم ذلك اأم ل؟ واإن قلتم 

لهم ذلك، فهل يكون بيمني اأو بغري ميني اإذا ادعى عليهم الزوج املذكور اأن 

ذلك عن طيب نف�ص منها. وهل ل فرق بني اغتالله يف حال حياتها وما اغتله 

بعد وفاتها اأم ل؟

والثانية: ما اغتله الوارث من مال املوروث على عني ورثته زمانا طويال، 

هل لهم �سيء اأم ل فرق؟..

اإن لورثة الزوجة  فاأجاب: احلمد هلل وحده، اجلواب عن امل�ساألة الأوىل: 

طلب الزوج فيما تفرد باغتالله من مال زوجته، وله ا�ستحالفهم اإن ادعى 

اأكله بغري عو�ص، وهي من ميني دعوى املعروف. ومعروف  عليهم اإذنها يف 

املذهب توجهها، وعليه حمل ال�سيوخ ما وقع يف املذهب. 

واجلواب عن الثانية: اأن للورثة الرجوع عل�ى م�ن ا�ستبد باغتالل موروثهم 

واإيثار  حلظوظهم،  والرتك  الهبة  وجه  على  عنه  الباقي  �سكوت  يكن  مل  ما 

امل�ستبد بها لعلم�ه اأو دينه اأو �سنه اأو قلة ذات يده، اأو غري ذلك من الأو�ساف 

.
)1(

الكمالية التي يق�سدها قريب القرابة يف قريبه«

ومثل هذا ورد عن الورزازي: »�سئل عمن كان ياأكل مال زوجته وهي معه 

هل ترجع عليه مبا اأكل اأم ل؟ فاأجاب: قال الإمام ابن اأبي زيد: من كان ياأكل 

اأن تطلبه مبالها،  اأرادت  ي�ستاأذنها، ثم  مال زوجته وهي تنظر ول تغري ول 

.
)2(

فلها حقها اإن حلفت اأنها ما �سكتت اإل لتقوم عليه«

يحق  ل  باأنه  النايل  اأحمد  بن  وحممد  ر�سد  ابن  اأفتى  نف�سه،  املعنى  ويف 

للزوجة القيام فيما ا�ستغله زوجها على وجه ال�سلة بعد موته، اإل اأن حتلف 

على عك�ص ذلك. وفيما يلي الفتوى ال�سادرة ب�ساأن ذلك: »كتب حممد بن 

بفا�ص، مطبعة  العلمي  املجل�ص  العلمي– حتقيق  ل�سيدي عي�سى بن علي احل�سني  النوازل  1– كتاب 

ف�سالة، بدون رقم الطبعة �سنة 1406ه�– 1986م، املحمدية: 162/2– 163. 

2– �سمن جمموع، خمطوط رقم 555 باملكتبة العامة واملحفوظات بتطوان، �ص: 40.
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: من تزوج امراأة و�ساق لها ن�سف اأمالكه 
)1(

اأحمد النايل: قلت: قال ال�سعبي

من دور واأر�سني وب�ساتني وبقي ي�ستغل اجلميع زماًنا، ثم قامت زوجته تطلب 

الغلة بعد موته، ومدة ال�ستغالل �سبعة اأعوام؟ جوابها: اإن تركت ذلك على 

وجه التو�سع والرفق فال رجوع لها، واإل حلفت اأنها مل ترتكه هذه املدة اإل اأنها 

تقوم بحقها ومل تو�سع عليه..

ا�ستغل  عمن  ر�سد  ابن  �سئل  اآخر:  مو�سع  يف  اأي�سا  الربزيل  م�سائل  ومن 

ربع زوجته مما كان �ساقه اإليه��ا اأو ورثته عن اأبيها زماًنا، ثم تويف فقامت 

الزوجة تطلب ما ا�ستغل لها من تركته. فاأجاب: اإن علم اأنه كان ي�ستغل ذلك 

على �سبيل ال�سلة واملعروف فال �سيء لها، واإن علم ا�ستغالله لذلك ول�م يعلم 

هل �سرف ذلك يف منافعه اأو منافعها فالقول قولها مع ميينها فيما قرب من 

.
)2(

املدة اأنه مل يدفع ذلك اإليها، ويكون لها يف ماله«

وهذا القول هو الذي اأرجحه؛ لأن الأ�سل عدم جواز ا�ستغالل مال الغري اإل 

باإذنه، وبال�ستحالف يتبني طيب نف�ص الزوجة من عدمه فيما ا�ستغله الزوج 

من مالها بغري اإذنها.

مورثتهم  مال  من  ا�ستغل  مبا  املطالبة  يف  لورثتها  حق  ل  �لثالث:  �لقول 

تبعا للعادة؛ وهو ما جزم به ابن لب فيما نقل عنه الوزاين: »ذكر ابن لب 

يف الرجل ي�ستغل مال زوجته وياأكله، فلما توفيت قام ورثتها يطلبونه باأداء 

ذلك، اأن ال�سحيح من القولني يف هذه الأزمنة اأنهم ل حق لهم قبله للعادة 

.
)3(

اجلارية، وبه كان يعمل بع�ص الق�ساة بغرناطة«

اأبو املطرف عبد الرحيم بن قا�سم ال�سعبي املالقي، مفتي بلده. مات يف  1– ال�سعبي: �سيخ املالكية 

رجب �سنة �سبع وت�سعني واأربعمائة وله خم�ص وت�سعون �سنة. �سري اأعالم النبالء: 227/19. 

2– كتاب النوازل للعلمي: 186/2– 187. 

3– النوازل ال�سغرى امل�سماة املنح ال�سامية يف النوازل الفقهية ملحمد املهدي بن حممد بن حممد 

بن اخل�سر الوزاين ال�سريف العمراين احل�سني، مطبعة ف�سالة، بدون رقم الطبعة �سنة 1412ه� – 

1992م، املحمدية: 489/1. 
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الظاهر اأن تعليل ابن لب فتواه بعدم حق ورثة الزوجة يف القيام على الزوج 

فيما ا�ستغله من مالها بالعادة اجلارية، فيه تاأثر وتكري�ص للعادة التي كانت 

�سائدة يف الأندل�ص بتمتيع الزوج يف مال زوجته -و�سريد ذكر ذلك يف الف�سل 

الثالث- فاإن كان التمتيع ل يتم اإل بالن�ص عليه، اإل اأنه يبدو يف هذه الفتوى 

التبني ملبداأ التمتيع ولو من غري تن�سي�ص.

�لقول �لر�بع: ما ا�ستغله الزوج من مال ي�سري لزوجته على �سبيل ال�سلة 

فال رجوع لها عليه فيه، وهذا ما اأفتى به حممد بن حممد بن خجو؛ حيث 

نقل الهبطي عنه فقال: »نقل العالمة الت�سويل لدى قول الغرناطي:

والزوجة ا�ستفاد زوج مالها       و�سكتت عن طلب ملا لها

ال�سناآن، فال  اإل عند  به  تقم  زوجته، ومل  مال  الزوج من  ا�ستفاده  ما  اأن 

وا�سح  فقه  وه��و  وامل��ع��روف،  ال�سلة  على  ذل��ك  ويحمل  ب�سيء،  لها  يق�سى 

فتنخرط يف �سلكه ق�سي�ة ما �سلكه واهلل تعاىل اأعلم. وبه يقول موافقا عبد 

.
)1(

ربه تعاىل حممد بن حممد بن خجو تغمده اهلل برحمته ولطف به«

اأنفقت عليه  الزوجة عليه مبا  »ورجعت   :
)2(

الدردير املعنى ذكر  ويف هذا 

به  تق�سد  اأن  اإل  الإنفاق،  زمن  واإىل  اإليه،  بالن�سبة  �سرف  غري  كونه  حال 

ال�سلة فال ترجع واإن كان مع�سًرا حال الإنفاق عليه... وذكر بع�ص الأ�سياخ 

.
)3(

اأن الأ�سل يف اإنفاقها على زوجها ال�سلة حتى يظهر خالفها«

ورجح الدكتور حممد التاويل القول بعدم حقها يف الرجوع على الزوج فيما 

ا�ستغله من مالها اأثناء ا�ستعرا�سه ملختلف الأقوال يف هذا املو�سوع يف قوله: 

»اأفتى جماعة من العلماء باأنها حممولة على التربع بذلك لزوجها، ول رجوع 

1– فتاوى تتحدى الإهمال يف �سف�ساون وما حولها من اجلبال: 287/1. 

واأقرب  املخت�سر،  �سرح  منها:  موؤلفات  له  العدوي.  بن حممد  اأحمد  الربكات  اأبو  هو  2– الدردير: 

امل�سالك ملذهب مالك و�سرحها. وثبت مولده �سنة 1127ه�. وتويف يف �ساد�ص ربيع الأول �سنة 1201ه�. 

�سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: �ص 359. 

.517/2 الكبري:  3 – ال�سرح 
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لها، ولورثتها بحقها يف الغلة، ل على الزوج، ول على ورثته اإن مات، للعادة 

اجلارية بني الزوجني، اإل اأن يكون الزوج يقهرها وي�سطو عليها، فلها الرجوع 

بعد التقومي بال�سداد، واليمني اأنها مل ت�سكت اإل لرتجع بحقها..

ما  وكل  حمكمة،  والعادة  الر�سا،  على  يدل  ال�سكوت  بقواعد:  اأوف��ق  وهو 

لها احلق  باأن  اآخ��رون  واأفتى  ال�سلة.  على  فهو حممول  ال�سناآن  عند  يطلب 

يف الرجوع على الزوج بن�سيبها يف الغلة بعد ميينها، وبعد التقومي بال�سداد 

.
)1(

اأي�سا، واإن مل يقهرها الزوج، اإل اأن ترتك ذلك له على وجه ال�سلة«

�ملطلب �لثاين

�لختالف يف قيام �لزوجة �أو ورثتها على �لزوج بعد بيعه 

مالها و�صكناه بيتها

اختلف الفقهاء يف قيام الزوجة اأو ورثتها على الزوج اإذا ت�سرف يف مال 

زوجته بالبيع على عدة اأقوال:

�لقول �لأول: اإذا كان ما باع الزوج من مال زوجته ذا بال كالأر�ص مثال، 

فللزوجة احلق يف املطالبة بالثمن، ولحق لها يف نق�ص البيع اإذا كانت ر�سيدة 

القيام مطلًقا،  فلها احلق يف  �سفيهة  كانت  اإذا  اأما  و�سكتت،  بالبيع  وعلمت 

وبذلك �سدرت الفتاوى التالية: 

بالبيع.  عاملة  �ساكتة  وهي  ربًعا  زوجها  باع  امراأة  زيد عن  اأبي  ابن  »�سئل 

عليها  يدعي  اأن  اإل  عليها  ميني  ول  ذل��ك  فلها  ذل��ك،  اأنكرت  اإن  ف��اأج��اب: 

امل�سرتي اأنها ر�سيت. واإن بيع ذلك وحيز عليها وبنى امل�سرتي وهدم وغر�ص، 

1 – ال�سركات واأحكامها يف الفقه الإ�سالمي: درا�سة مقارنة يف ال�سركات الإ�سالمية، بحث لنيل دبلوم 

الدرا�سات العليا يف الدرا�سات الإ�سالمية، �سعبة الدرا�سات الإ�سالمية، جامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل 

.87 �ص:  كلية الآداب والعلوم الإن�سانية، فا�ص، ال�سنة اجلامعية: 1415/1414ه�– 1995/1994م، 
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والبيع م�سهور، وهي تعلمه، ول تغري مع ذلك ول تنكر، فالبيع يلزمها ولها 

طال  واإن  بنق�سه  القيام  فلها  �سفيهة  كانت  واإن  ر�سدها.  مع  وهذا  الثمن، 

.
)1(

الزمان«

»ويف نوازل الزياتي: �سئل الإمام اأحمد بن يحيى الون�سري�سي عن امراأة باع 

زوجها �سيًئا من مالها لآخر، واملراأة حا�سرة مل تنكر ذلك، فمكثت ما �ساء 

اهلل، ثم قامت تخا�سم بعد ذلك وتقول: ما وافقت زوجي على بيع متاعي    

ول اأمرته به. فاأجاب: املبيع للم�سرتي، ولي�ص لها اإل الثمن تاأخذه من زوجها؛ 

لأن �سكوتها عند البيع دليل ر�ساها، وهذا يف كل من يباع متاعه بح�سرته 

ومل ينكر ذلك، فالبيع يف ذلك نافذ، ولي�ص له اإل الثمن ياأخذه من البائع،    

ول يلزم امل�سرتي اأن يدفع الثمن مرتني.

العلمي  عي�سى  بن  علي  احل�سن  اأبو  ال�سيخ  النازلة  هذه  مثل  عن  واأج��اب 

�ساحب النوازل مبا ن�سه: من يباع �سيء من ماله ومل يتكلم حينئذ ثم قام 

.
)2(

بعد ذلك فال عربة بقيامه؛ لأن �سكوته حني البيع ر�سى بالبيع«

وهو نف�ص ما اأجاب به اأبو عبد اهلل حممد القرعة يف م�ساألة تتعلق ببيع زوج 

عقارات بينه وبني زوجته، و�سكتت على البيع من دون ت�سليم منها حيث قال: 

.
)3(

»فهذه الزوجة لي�ص لها اإل حظها من ثمن املبيع لعلمها و�سكوتها«

�لقول �لثاين: اإذا كان ما باع الزوج من مال زوجته ذا بال، وكانت مكرهة 

على ال�سكوت، فلها احلق يف ا�ستعادة ما باعه بعد ميينها، ذكر الوزاين يف 

يحيى  بن  لأحمد  واملغرب  والأندل�ص  اإفريقية  علماء  فتاوى  عن  املغرب  واجلامع  املعرب  1– املعيار 

الون�سري�سي، خرجه جمموعة من الفقهاء باإ�سراف الدكتور حممد حجي، دار الغرب الإ�سالمي، بدون 

رقم الطبعة وبدون تاريخ: 97/6.

ب�«املعيار اجلديد  2– النوازل اجلديدة الكربى فيما لأهل فا�ص وغريهم من البدو والقرى امل�سماة 

1324ه�،  عام  املتوفى  الوزاين  املهدي  عي�سى  لأبي  املغرب«  علماء  من  املتاأخرين  فتاوى  عن  املعرب 

قابله و�سححه على الن�سخة الأ�سلية الأ�ستاذ عمر بن عباد، مطبعة ف�سال�ة، بدون رقم الطبعة، �سنة 

1419ه� – 1998م، املحمدية: 66/5– 67.

3– املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء اإفريقية والأندل�ص واملغرب: 40/5.
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نوازله: »وقفت على جواب الأ�ستاذ اأبي �سعيد ابن لب يف نازلة رجل باع ملكا 

م�سرتكا بينه وبني زوجته بغري اإذنها، ثم علمت و�سكتت مدة طويلة، اإل اأن 

�سكوتها من اأجل اأن العادة عندهم اأن رفع الزوجة عند القا�سي عار عليها، 

زوجها     ن�سيب  وت�سفع  ن�سيبها  وت�ستحق  القيام  لها  فهل  القيام،  اأرادت  ثم 

اأم ل؟

علمها  ثبت  اإن  الزوجة  على  البيع  نفوذ  الواجب  اإن  معناه:  مبا  فاأجاب 

وطالت املدة، وتتبع البائع بالثمن؛ لأن العادة قا�سية على من بيع عليه ملكه 

فعلم و�سكت مع متكنه من القيام اأنه م�سلم ومم�ٍص للبيع فيه.

النوازل  من  نازلة  ف�ي  ثبت  فاإذا  الروايات،  ن�سو�ص  مقت�سى  وهذا  قال: 

يف  وقع  كما  املعتاد،  الغالب  عن  وخروجها  العادة  هذه  اقت�سته  ما  تخلف 

املبيع على  امللك  بقاء  املانع من العرتا�ص، وجب  العذر  ال�سوؤال من وجود 

ملك �ساحبه، وا�ستحقاقه اإياه بعد اأن يحلف اليمني املعلومة يف ذلك اأنه ما 

 .
)1(

باع ول فوت ول ر�سي ول �سلم ول كان �سكوته ر�سى بالبيع«

وهذا احلكم يطبق اأي�سا يف الأخت التي بيعت اأمالكها، وكانت جاهلة باأن 

تلك الأمالك لها ح�سبما نقل ال�سيخ الون�سري�سي عن ال�سيخ م�سباح: »�سئل 

�سيدي م�سباح عن امراأة مات اأخوها وخلف ورثة وهي من جملتهم، وق�سم 

�سائر الورثة دونها تركته وبيعت، وتداولتها الأمالك، ثم قامت بعد خم�سة 

وثالثني �سنة تطلب مرياثها من اأخيها، وقالت: مل اأكن عاملة باأين اأرث فيه 

�سيئا، ولو علمت ما �سكتت، فهل ت�سدق يف ذلك مع ميينها؟

فاأجاب: اأكرمكم اهلل، اإن كان مثل املراأة املذكورة ل يجهل مثل ذلك لكون 

اأهل بلدهم يطلبون املرياث ويت�ساحون فيه، مل ت�سدق، واإن كان مثلها يجهل 

.
)2(

ذلك �سدقت، وي�ستظهر عليها باليمني«

ب�«املعيار اجلديد  1– النوازل اجلديدة الكربى فيما لأهل فا�ص وغريهم من البدو والقرى امل�سماة 

املعرب عن فتاوى املتاأخرين من علماء املغرب« للوزاين: 368/5– 369. 

2– املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء اإفريقية والأندل�ص واملغرب: 155/5.
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�لقول �لثالث: اإذا كان ما باع الزوج من مال زوجته �سيئا قليال كاحليوان، 

اأما  اإذا كان بينهما مودة ورحمة و�سلة،  بالثمن  القيام  فال حق للزوجة يف 

اإذا كان ممن ي�سطو عليها ويقهرها فتاأخذ منه جميع ما اأكل لها على هذه 

بع�ص  باع  زوًج��ا  اأن  الأخما�ص  قبيلة  »من  ذل��ك:  يف  الهبطي  نقل  ال�سفة. 

حيوانات زوجته و�سرف ثمنها يف م�ساحله وهي �ساكتة ملا كان بينهما من 

املحبة واملودة، وملا ماتت قام ورثتها يطالبون الزوج بذلك ويف النازلة �سجل 

الإفتاء:

1-احلمد هلل وحده، حيث باع الزوج لزوجته �سيئا قليال من احليوان وفوته 

وبقي ذلك  و�سلة،  و�سفقة  ورحمة  بينهما مودة  وكانت  دونها،  يف م�ساحله 

يف ذمته زمًنا اإىل اأن ماتت وقام ورثتها عليه يف ذلك، فال �سيء لهم عليه، 

التازغدري ح�سبما يف  القا�سم  اأبو  اأجاب  ومبثله  ر�سد...  ابن  قاله  ما  على 

ي�سطو  ممن  الزوج  كان  »اإذا  قائال:  املعيار  معاو�سات  من  الثالث  الكرا�ص 

كانت  واإن  ال�سفة،  على هذه  لها  اأكل  ما  منه جميع  فتاأخذ  ويقهرها  عليها 

بينهما من املودة والرحمة ما جرت العادة به بني الزوجي�ن، فيكون ما اأكله 

من مالها... بعلمها وعلى عينها �ساقًطا عنه، اإل اأن يبيع بالثمن الكثري الذي 

له خطر وبال... وهو �سريح يف اأن�ه اإذا كان بينهما مودة ل�سيء لها... وك�ل 

ما ل يطلب اإل عند ال�سناآن واخل�سام فهو حممول على ال�سلة. وبه تعلم اأن 

الزوج ل �سيء عليه... وكتبه عبد ربه تعاىل حممد بن اأحمد بن دكون اهلل 

وليه وموله.

2-احلمد هلل وحده، ومن املعلوم املقرر يف دواوين الفقه اأن كل ما ل يطلب 

والعلمي وغريهما.  البهجة  به كما يف  يق�سى  ال�سناآن واخل�سام ل  اإل عند 

مب�ستقر  وال�سلة  امل��ودة  �سبيل  على  زوجته  مال  من  ال��زوج  اأكله  فما  وعليه 

العادة ل يق�سى به للزوجة اأو وارثيها كما هو الغالب بني الزوجني، �سيما مع 

طول مدة �سكوت الزوجة، واهلل اأعلم بال�سواب. قيده اأفقر الورى اإىل ربه 



101

.
)1(

�سبحانه، عبد الرحمن بن اأحمد زيطان لطف اهلل به«

بيع  حالة  اإىل  لإ�سارة  اأي  عليها  وقفت  التي  النوازل  اأجد يف خمتلف  ومل 

الأعراف  اأن  يفيد  ما  وهو  اإذن��ه؛  بغري  اأو  باإذنه  زوجها  اأمالك  من  الزوجة 

عن  بعيدة  وال�سراء  بالبيع  املتعلقة  امل�سائل  جتعل  كانت  اآن��ذاك  ال�سائدة 

اأمًرا  اأموالهن  يف  اأزواج��ه��ن  ت�سرف  جعل  ال��ذي  الأم��ر  الن�ساء؛  تخ�س�ص 

عاديًّا. 

وقد اأح�سن الفقهاء يف اإعطائهن احلق يف القيام عليهم؛ لأن الذمة املالية 

اإل يف  الآخ��ر، ول حق لأي منهما يف مال الآخر  لكال الزوجني م�ستقلة عن 

يف  الزوجة  حق  مثل  �سيقة  ح��دود  يف  اأو  بالر�سى،  الع�سرة  معروف  ح��دود 

النفقة واملهر، وحق كل منهما يف اإرث الأ�سبق موًتا. 

على  يقت�سر  يكن  مل  زوجته  مال  من  ال��زوج  ا�ستفادة  اأن  اإىل  اأ�سري  كما 

ا�ستغالله وبيعه، حيث وردت فتاوى يف �سكناه بيتها اأي�سا. واختلف الفقهاء 

ب�ساأن هذه امل�ساألة هل يحق لها القيام عليه يف الكراء اأم ل؟

فذهب جمهور فقهاء املالكية اإىل اأن املراأة اإذا كانت حمجورة واأ�سكن وليها 

زوجها يف بيتها فلها احلق يف القيام عليه بعد اأن ت�سبح ر�سيدة؛ حتى حكى 

التاودي اأنه ل خالف حول ذلك، اإل اأن الوزاين ذكر اخلالف يف املو�سوع، 

وا�ستدل مبن اأفتى بذلك يف النازلة التالية: »�سئل ال�سيخ التاودي عن امراأة 

اأ�سكنت زوجها بدارها مدة، ثم اإنه طلقها فاأرادت اأن تقب�ص منه جميع كراء 

ل؟  اأم  ذلك  لها  فهل  املذكورة،  املدة  يف  به  طلبته  تكن  ومل  ال�سالفة،  املدة 

فاأجاب: اإن املراأة املذكورة يف ال�سوؤال اأعاله، واإن كانت حمجورة اأو �سفيهة 

.
)2(

فلها القيام بحقها يف الكراء بال خالف«

1– فتاوى تتحدى الإهمال يف �سف�ساون وما حولها من اجلبال: 286/1– 287. 

2– النوازل ال�سغرى امل�سماة املنح ال�سامية يف النوازل الفقهية للوزاين: 274/1.
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ثم ناق�سه يف قوله »بال خالف« حيث ذكر اأن هناك من قال ل يجب لها 

الوزاين: »انظر قوله بال خالف، ففيه نظر  واإن كانت �سفيهة، قال  الكراء 

فاإن امل�ساألة على ثالثة اأقوال: يجب لها الكراء مطلقا، ل يجب لها مطلًقا، 

.
)1(

ثالثها: التف�سيل بني ال�سفيهة فيجب لها، والر�سيدة فال يجب لها«

ومن بني الفتاوى التي وردت ب�ساأن اإ�سكان الزوج بيت املحجورة ما ذكره 

الون�سري�سي يف قوله: »�سئل بع�سهم عمن اأ�سكن زوج ابنته دارها مدة الزوجية 

من غري كراء يلزمه اإذا راأى ذلك نظًرا و�سداًدا، فلما ر�سدت البنة قامت 

تطلب الزوج بالكراء، هل يلزمه؟ وقد ذكر الأب اأن فعله نظر، وكيف اإن كان 

، ثم خ�سي العفو، فطلب النحالل من ال�سمان. 
)2(

الأب معها �سمن الدرك

واأما الزوج هل له ذلك؟ وهل يلزم البنة بعد ذلك اإ�سكان الزوج بعقد الأب 

اأم ل؟ فاأجاب: فعل الأب يف هذا غري �سواب؛ اإذ لي�ص لالأب ول للو�سي اأن 

يهب مال حمجوره ول ي�سنع فيه �سنعة اإل بعو�ص، اإل ما ورد به الن�ص...

الإ�سكان م�سرتط يف عقد  �سوؤالك هل �سرط  يتبني يف  ل�م  واأج��اب غريه: 

النكاح اأو بعد متامه، فاإن وقع ال�سرط يف العقد وعرث عليه قبل البناء نق�ص، 

واإن مل يعرث عليه اإل بعد الدخول مل يف�سخ وثبت ب�سداق املثل، واإن كان الأب 

اإمنا تربع بذلك بعد �سحة العقد و�سالمته فلي�ص له اأن يهب مال ابنته على 

غري عو�ص اإل يف مو�سع خم�سو�ص على مذهب مالك رحمه اهلل، وهو اإذا 

طلق الزوج قبل البناء بالبكر فيكون عافيا، اإذ هو الذي بيده عقدة النكاح 

على مذهبه. وعلى قول ابن القا�سم اإذا اأع�سر الزوج فاأراد الأب اأن يخفف 

.
)3(

عنه اأو يرجئه بال�سداق على وجه النظر لبنته، فاأجازه ابن القا�سم«

اأبوها يف بيتها  اأ�سكنه  اأو  اأما اإذا كانت الزوجة ر�سيدة، واأ�سكنت زوجها   

1– امل�سدر ال�سابق.

َرك: ا�سم من الإْدراك مثل  َرِك ف�ي عهدة الب�يع. والدَّ ِبَعِة، ومنه �سمان الدَّ َرك: اللَّ�َحُق من التَّ 2– الدَّ

اللَّ�َحق. ل�سان العرب مادة: )درك(. 

3– املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء اإفريقية والأندل�ص واملغرب: 9/ 137– 138.
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بني  ترتاوح  اأق��وال؛  اأربعة  على  ال�ساأن  بهذا  ال�سادرة  الفتاوى  اختلفت  فقد 

حقها يف الكراء مطلقا، اأو يوم تطلبه، اأو يكون لها احلق يف ذلك يف احلالة 

التي تبني له اأن الكراء عليه، وهناك من ذهب اإىل اأنه ل كراء لها. وفيما يلي 

بيان هذه الأقوال:

تزوجت  اإن  »اأراأي��ت   : القا�سم  لأبي  �سحنون  قول  الكربى  املدونة  يف  ورد 

امراأة وهي يف بيت بكراء، َفَبَنْيُت بها يف تلك الدار، فانق�ست ال�سنة، فطلب 

اإل  اأو لأرباب الدار علّي �سيء؟ قال: ل،  اأيكون للمراأة  اأرباب الدار،  الكراء 

�سئت  واإن  فاأدِّ  �سئت  ف�اإن  بكراء،  اإين  لزوجها فقالت:  بينت  املراأة  تكون  اأن 

فاخرج؟ قال: وه�ذا عندي مبنزل�ة اأن لو تزوجها وهي يف دارها، ثم طلبت 

الكراء من الزوج فال كراء لها. وقال غريه: عليه كراء مثلها اإل اأن يكون ما 

.
)1(

اكرتت به املراأة اأقل«

اأ�سكنت   ونقل الوزاين يف هذا املو�سوع: »�سئل ال�سيخ التاودي عن امراأة 

زوجها بدارها مدة، ثم اإنه طلقها فاأرادت اأن تقب�ص منه جميع كراء املدة 

ال�سالفة، ومل تكن طلبته به يف املدة املذكورة، فهل لها ذلك اأم ل؟

اأنها تطالب بكراء  اإن كانت ر�سيدة مالكة لأمر نف�سها والفر�ص  فاأجاب: 

املدة ال�سالفة فقولن: قال يف الوثائق املجموعة: قال حممد بن اأحمد: واإن 

�سكن الزوج دار زوجته وه�ي مع�ه وطالبته بالكراء، وكانت مالكة لنف�سها قيل: 

علي�ه الكراء، وقيل: ل كراء عليه فيما م�سى، ولها الكراء يوم مطالبته. 

ظاهر.  هو  مبا  وجهه  ثم  ال��ك��راء،  وج��وب  وال�سواب  فتحون:  اب��ن  ق��ال 

وقبله  املخت�سر،  يف  اقت�سر  وعليه  املدونة،  ن�ص  ال�سقوط  وهو  الثاين  لكن 

�سراحه...

فاأجاب:  ذلك،  �سئل عن  لب  ابن  �سعيد  اأبا  الأ�ستاذ  اأن  اأي�سا  املعيار  ويف 

احلكم يف امل�ساألة على امل�سهور وعلى ما جرى به العمل عند فقهاء قرطبة 

1– املدونة الكربى: 523/3.
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وغريهم �سقوط الكراء عن الزوج يف �سكناه دار الزوجة معها. وبذلك جرت 

.
)1(

الفتوى على ما ذكره ابن ر�سد وغريه«

»�سئل  قوله:  عند  امل�ساألة  هذه  يف  الأق��وال  اختالف  الون�سري�سي  نقل  كما 

اأبو اإبراهيم عن رجل ي�ساكن املراأة يف دارها، ثم يتفاقم ما بينهما فتطلبه 

بالكراء... فاأجاب: اإذا كان الأمر كما ذكرت، فالعمل عند حكامنا فيها على 

ما يف كتاب كراء الدور والأر�سني من املدونة؛ اأن ل كراء لها، اإل اأن تعلمه اأنه 

بكراء قبل دخوله بها و�سكناه معها.

واأجاب الفقيه ال�سرق�سطي عن مثلها مبا ن�سه: واإيجاب الكراء على الزوج 

اإذا �سكن دار زوجته بها وطلبته به ففي كتاب العدة عليه الكراء، ويف كتاب 

مقت�سى  والأ�سل  وتنازع،  ا�سطراب  ذلك  يف  لل�سيوخ  عليه.  كراء  ل  ال��دور 

. وعلى 
)2(

احلديث... اأنه »ل يحل مال امرئ م�سلم اإل عن طيب نف�ص منه«

هذا كراء امل�سكن، وكراء اأر�سها التي عمرها لنف�سه، حتى ت�سرح باإ�سقاطه. 

.
)3(

وغري هذا خارج عن هذا الأ�سل«

ال�سريف  النبوي  باحلديث  ل�ستدلله  �سديدة  هذه  ال�سرق�سطي  وفتوى 

ال�سابق.

مراعاتهم  اإىل  يرجع  امل�ساألة  هذه  يف  الفقهاء  بني  الختالف  هذا  ولعل 

للظروف املحيطة بكل نازلة على حدة.

1– النوازل ال�سغرى امل�سماة املنح ال�سامية يف النوازل الفقهية للوزاين: 274/1– 275.

2– اأخرجه الدارقطني يف �سننه: 26/3 يف كتاب البيوع، رقم احلديث: 92. 

3 – املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء اإفريقية والأندل�ص واملغرب: 347/8.
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 �ملبحث �لثالث

بع�س �لنو�زل �ملطالبة بنق�س بيوع �لن�صاء

املناطق  الع�سور ويف بع�ص  الن�ساء، يف بع�ص  اأن يكون  الأعراف  اقت�ست 

البيوت  خ��ارج  يجري  مبا  معرفتهن  كانت  اأن  ذل��ك  عن  ونتج  حمجوبات، 

يقمن  كن  ذلك، حيث  ب�سبب  للنق�ص  معر�سة  و�سارت عقودهن  حم��دودة، 

اأنهن  اأو يقوم قرابتهن باملطالبة بنق�ص بع�ص البيوع التي يجرينها بدعوى 

اأ�سبحت  اأن  الو�سع  هذا  عن  نتج  ما  وهو  حمجورات؛  اأو  باملبيع  جاهالت 

معامالتهن معر�سة لعدم ال�ستقرار، وهذا الأمر يجعل من يفكر يف �سراء 

�سيء من املراأة يرتدد يف ذلك خوًفا من نق�ص البيع. 

وقد اأفردت هذا املبحث لتناول بع�ص النوازل التي جتلت فيها الرغبة يف 

يقول  وجل  عز  اهلل  اأن  من  الرغم  على  الن�ساء،  عقود  اإبطال  اإىل  الت�سوف 

.
)1(

خماطبا عباده املوؤمنني واملوؤمنات:{         }

�ملطلب �لأول

مطالبة �لن�صاء بنق�س بيوعهن

ورد يف بع�ص النوازل ما يفيد اأن املراأة يف بع�ص الع�سور، بعد بيع مالها، 

اآراء  اختلفت  وق��د  احلجر؛  اأو  اجلهل  بدعوى  البيع  بنق�ص  مطالبة  تقوم 

بع�ص  يلي  وفيما  وكل مفت،  بح�سب كل حالة  النوازل  الفقهاء يف مثل هذه 

النوازل الدالة على ذلك:

�لنازلة �لأوىل:

البائعني عند باب دارها،  »�سئل ابن عرفة عمن باعت زيتوًنا بحلقة من 

ذلك،  لها  وو�سف  معلوم،  �سوم  على  وقف  حتى  ال�سم�سار  ذلك  يف  واجتهد 

1– املائدة: 1. 
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وانقطع املزايد من تلك احللقة، فباعت وقب�ست، ثم جاء من زاد على الثمن 

زيادة لها بال، فاأجاب بنق�ص بيع الأول وياأخذه الثاين، حمتجا باأن املراأة ما 

تعلم حقيقة ما تبيع، اإذ ل�م ت�ساهد ذلك، ول هناك من ي�سفه لها �سفة تقوم 

مقام العيان فعذرها.

واأجاب مفتي فا�ص عن نازلة بقوله: احلمد هلل؛ حيث قامت املراأة البائعة 

للجنان اأعاله تدعي جهلها به وعدم معرفتها قدر قيمته، تريد بذلك ف�سخ 

البيع عن نف�سها، فاإنها ت�سدق فيما ادعته، على ما اأفتى به ال�سيخ ابن عرفة، 

وقال الربزيل: اإنه ظاهر ون�سه:

اهلل  رحمه  البطرين  احل�سن  اأب��ي  �سيخنا  زوج��ة  اأن  وهي  امل�ساألة،  نزلت 

باعت زيتونا بحلقة من البائعني عند باب دارها، اجتهد يف ذلك ال�سم�سار 

فباعت  املزايدة،  وانقطعت  لها ذلك،  وو�سف  �سوم معلوم،  حتى وقف على 

وقب�ست الثمن، ثم جاء من زاد على الثمن زيادة لها بال.

باأن املراأة  الثاين، حمتجا  فاأفتى �سيخنا الإمام بنق�ص بيع الأول وياأخذه 

ل تعلم حقيقة ما باعت، اإذ مل ت�ساهده، ول هناك من و�سفه لها �سفة تقوم 

مقام العيان، فعذرها. قال: والظاهر عندي ما اأفتى ب�ه �سيخنا الإمام اإل اأن 

تكون قدمت للبيع ب�سرًيا عارًفا بالبيع، فال يكون لها مقال بعد ذلك؛ لأن 

.
)1(

فعل الوكيل كفعلها... وكتبه حممد بن اإبراهيم«

ب�«املعيار اجلديد  1– النوازل اجلديدة الكربى فيما لأهل فا�ص وغريهم من البدو والقرى امل�سماة 

املعرب عن فتاوى املتاأخرين من علماء املغرب«، للوزاين: 332/5– 333.
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 تبيع زيتونا يف جنان لها ولعله يكون قريبا من دارها، ومع 
)1(

فهذه امراأة

ذلك فهي مل ت�ساهد املبيع، فالأعراف متنعها من اخلروج جلنانها مل�ساهدة 

ما �ستبيعه من زيتون، حيث ي�سرتط ل�سحة البيع اأن يكون املبيع معروًفا عند 

كل من البائع وامل�سرتي، اإل اأنه مت جتاوز هذا ال�سرط مت�سًيا مع الأعراف، 

فهي مل تَر املبيع �سواء يف املرة الأوىل اأو يف املرة الثانية، رغم اأنه مت ف�سخ 

من  ذلك  على  قدرتها  رغم  املبيع  روؤيتها  ب�سبب عدم  الأوىل  املرة  البيع يف 

الناحية النظرية، وكان من املمكن اأن يف�سخ البيع الثاين لنف�ص ال�سبب اإذا 

ظهر م�سرٍت ثالث يدفع اأكرث؛ وهو ما اأفقد امل�سداقية يف التبايع مع الن�ساء.

�لنازلة �لثانية:

بثمن �سمياه، ثم بعد ذلك  اأر�سا  امراأة باعت من رجل  البائع  »فاإن كان 

قامت البائعة املذكورة واأثبتت وثيقة عند القا�سي اأنها ممن ل تعرف الأر�ص 

املذكورة ول وقفت عليها، واأنها غري ب�سرية بذلك وممن يجهل مثل هذا، 

وثبت البخ�ص البني يف الأر�ص. اأنها ل مقال لها اإذا كانت غري موىل عليها، 

1– وهي زوجة عامل، لكن هذا مل يغِن عنها �سيئا يف معرفة اأحكام البيع... على الرغم مما ذهب 

اإليه بع�ص العلماء من اأن من واجب الزوج تعليم زوجته؛ حيث نقل اأبو العبا�ص اأحمد بن احل�سن ابن 

عر�سون عن ابن احلاج: »وينبغي له اأن يتفقد اأهله مب�سائل العلم... فيبادر لتعليمهم اآكد الأ�سياء يف 

الدين فيعلمهم الإميان، والإ�سالم، ويجدد عليهم علم ذلك واإن كانوا قد علموه، ويعلمهم الإح�سان، 

وال�سنن،  الفرائ�ص،  من  كله  ذلك  يف  وما  وال�سالة،  والتيمم،  و�سفتهما،  والغت�سال،  والو�سوء 

والف�سائل، وكل ما يحتاجون اإليه من اأمر دينهم الأهم فالأهم«. مقنع املحتاج يف اآداب الأزواج وتربية 

الولدان: 585/3.

�سئل ابن ال�سالح: »هل يجب على الزوج اأن يعلم زوجته الفرائ�ص اأم ل؟ فاأجاب يف فتاواه: »اأما تعليم 

ا  الزوجة ما يجب عليها تعليمه من الفرائ�ص فهو واجب عليه وعلى غريه ممن يتمكن من تعليمها فر�سً

على الكفاية. فاإذا مل يقم هو به اأثم، واأثموا. ويتعني عليه الوجوب يف تعليمها الواجبات التي حتتاج 

اإذا مل يعلم بحاجتها اإىل  تعليمها، فذلك يح�سر الوجوب فيه... وكذلك يتعني عليه فر�ص تعليمها 

التعليم غريه«. فتاوى وم�سائل ابن ال�سالح يف التف�سري واحلديث والأ�سول والفقه لأبي عمرو عثمان 

بن عبد الرحمن بن عثمان ال�سهرزوي ت 643ه�، حتقيق الدكتور موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة 

العلوم واحلكم، عامل الكتب، ط 1، 1407ه�، بريوت: 433/2.
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 .
)1(

على ما اأفتى به ابن احلاج«

اإىل اعتماد بع�سهم  الفقهاء يرجع  ال�سبب يف هذه الختالفات بني  ولعل 

يف فتواه على ا�ستعمال قواعد املذهب، بينما راعى البع�ص الآخر واقع املراأة 

وجهلها باملبيع.

وبالإ�سافة اإىل تعليل مطالبة الن�ساء نق�ص البيع ب�سبب اجلهل، فاإن هناك 

من طالنب بنق�ص البيع ب�سبب احلجر، حيث تبني من الف�سل الأول اأن معظم 

املالكية مل يعتدوا بالبلوغ والر�سد �سببني كافيني خلروج املراأة من احلجر؛ 

الأمر الذي جعل بع�ص الن�ساء يطالنب بنق�ص بيوع اأجرينها باأنف�سهن كما هو 

احلال يف النازلة التالية:

�لنازلة �لثالثة:

» �سئل ابن اأبي زيد عن بكر غري موىلَّ عليها باعت ح�سة من اأر�ص و�سجر 

تزوجت  فلما  وفاقة،  حاجة  حالة  يف  وكانت  الثمن،  من  ب�سداد  اإخوتها  مع 

طلبت الرجوع فيما باعت واأنكرت البيع وثبت عليها.

فاأجاب: اإذا ثبت اأن بيعها ذلك مع اإخوتها كان حلاجة وفاقة وملا ل غنى 

لها عنه، واأن ذلك البيع بيع �سداد ونظر ل غنب فيه عليها، فالبيع تام ويجب 

اأتت مبدفع  فاإن  اأنكرته،  اإذا  بالبيع  �سهد عليها  �سهادة من  لها يف  الإع��ذار 

نظرت فيه.

تكون  اأن  اإل  كال�سغر  البكورة  خملد:  بن  بقي  بن  الرحمان  عبد  واأج��اب 

البكر تخرج اإىل حد التعني�ص فيجوز بيعها. وحد التعني�ص خمتلف فيه، فمن 

اأهل العلم من يراه اأربعني عاًما، وهو املعمول به، ومنهم من يقول بالثالثني 

ونحوها. وراأيت فيما اأثبته املبتاع اأن البائعة كانت يف حني البيع بحال حاجة 

وفاقة، واأن الثمن يف املبيع �سداد، ومل يذكر من �سهد له اأن الثمن دخل يف 

ب�«املعيار اجلديد  1– النوازل اجلديدة الكربى فيما لأهل فا�ص وغريهم من البدو والقرى امل�سماة 

املعرب عن فتاوى املتاأخرين من علماء املغرب« للوزاين: 333/5.
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م�سالح البائعة ول يف �سدادها وفاقتها، ول تتم ال�سهادة عندي يف معناها 

اإل بهذا. وذكرت اأن البائعة يف حني قيامها متزوجة ومل تذكر الأمد الذي 

كان بني بيعها وبني بناء زوجها بها، ومل اأَر للمبتاع يف ذلك حجة اأدىل بها. 

والنظر عندي ل يتم اإل بظهور ما ذكرته، وباهلل التوفيق.

واأجاب حممد بن حارث: ذكرت اأيَّدك اهلل يف كتابك اأن هذه القائمة يف 

حني قيامها متزوجة يف غري ولية، واأنها اأنكرت البيع، فلما ثبت البيع عليها 

اأتت مبا يجب به انحالل بيعها، ومثل هذا ل يقبل منها ول من غريها؛ لأنها 

اأن  اأثبت القائم عندك  اأعدل على نف�سها من �سهودها لها. واإىل ذلك فاإن 

بيعها كان حال حاجة و�سداد من الثمن. واإذا كان بيعها يف وقت كان ينبغي 

للحاكم اأن يبيع عليها فالبيع جائز ول �سيما اأنها اأقرت عندك الآن اأن الثمن 

بقي يف يدها حتى جعلته يف ثياب دخلت بها على زوجها. وهذه وجوه ظاهرة 

عندي،  ما  هذا  البيع.  يحل  مبا  قيامها  ثم  البيع  اإنكارها  واأكربها  واأقواها 

واهلل اأ�ساأل لك التوفيق.

واأجاب اأ�سبغ بن �سعيد مبثل ذلك، وفيه قوله: اإن البكر عندنا غري نافذ 

فعلها، فاإذا فعلت وتزوجت ودخل بها زوجها لزمها ما فعلت ما مل تكن يف 

ولية، ول اأبايل اأدخلته يف م�سالح اأمرها اأم مل تدخله، وكذلك لو نظر لها يف 

ذلك رجل من امل�سلمني اأو اأمها مما لو رفع اإىل ال�سلطان اأم�ساه.

واأجاب ابن زرب: اإذا ثبت عندك بكورة البائعة يف حني بيعها اإىل نحو اأربعة 

اأ�سهر من قيامها عندك فبيعها غري نافذ عليها، اإل اأن يثبت عندك مع ثبوت 

الفاقة وال�سداد اأنها اأدخلت ذلك يف م�ساحلها وانتفعت به يف حني بيعها، 

.
)1(

فبهذا تتم ال�سهادة يف بيع البكر، وهكذا الرواية فيه، وباهلل التوفيق«

ما  اأمرين؛  النازلة  هذه  بخ�سو�ص  فتاواهم  يف  راعوا  الفقهاء  اأن  ويبدو 

تخرج به البكر من احلجر، وقد �سبقت الإ�سارة اإىل اختالف املالكية يف هذه 

1– املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء اإفريقية والأندل�ص واملغرب: 9/ 471 -473.
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امل�ساألة يف الف�سل الأول، كما راعوا كون البائعة كانت يف حاجة اإىل املال، 

ومت البيع ب�سداد من الثمن، فما دام البيع كان حلاجتها وملا ل غنى لها عنه 

واأنه ب�سداد ول غنب فيه، ومت اإدخال الثمن يف م�ساحلها وانتفعت به، فالبيع 

ثابت.

�ملطلب �لثاين

مطالبة �أقرباء �لن�صاء وغريهم بنق�س بيوعهن

الت�سرف  يف  امل�سلمات  الن�ساء  حق  من  ْت  ح��دَّ التي  املعيقات  كل  رغ��م 

اأن  اإل  باأنف�سهن،  اأموالهن  بيع  م�ن  يتمكن  كن  بع�سهن  اأن  اإل  اأموالهن،  يف 

اأزواجهن اأو ع�سبتهن كانوا يقومون يف بع�ص احلالت باملطالبة باإلغاء تلك 

العقود بدعاوى �ستى، وفيما يلي بع�ص النوازل الدالة على ذلك: 

�لنازلة �لأوىل:

يف  لها  اأ�سول  باعت  ام��راأة  عن  �سودة  بن  حممد  �سيدي  القا�سي  »�سئل 

وبعلها  وا�ستغلها م�سرتيها على عينها، ثم ماتت فقام ولدها  قائم حياتها، 

على م�سرتيها مدعني عدم موافقتهما وح�سورهما، هل لدعوتهما مقال يف 

العتبار اأم ل؟ 

فاأجاب: اإن البائعة اإن كانت ر�سيدة ل ولية عليها مل يكن لبنها ول لبعلها 

بيعها  على  موافقتهما  ي�سرتط  ل  اإذ  م�سرتاه؛  وللم�سرتي  ك��الم،  ول  قيام 

.
)1(

و�سرائها«

هذه الفتوى تتما�سى مع الأهلية الكاملة للمراأة يف الت�سرف يف مالها يف 

اإل  ذلك  يف  وابنها  لزوجها  دخل  ول  ر�سيدة،  كانت  اإذا  املعاو�سات،  جمال 

الن�سح بالتي هي اأح�سن والتفهم الإيجابي لت�سرفها. 

1– النوازل اجلديدة الكربى فيما لأهل فا�ص وغريهم من البدو والقرى امل�سماة ب�»املعيار اجلديد 

املعرب عن فتاوى املتاأخرين من علماء املغرب« للوزاين: 67/5. 
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�لنازلة �لثانية:

»�سئل القا�سي اأبو العبا�ص �سيدي اأحمد بن حممد البعل عن امراأة باعت 

اأمالكا وجبت لها من متخلف والدها لأولد اأخيها بغري موافقة زوجها، ثم 

قام زوجها يخا�سم يف ذلك واأراد اأن يرد البيع، وادعت هي الآن اجلهل بقدر 

الأمالك املذكورة، واأنها ل تعرفها، واأنها باعت ببخ�ص كثري، فهل لزوجها اأن 

يرد هذا البيع اأو ل؟ وهل تقبل منها دعوى اجلهل؟

فاأجاب: ل يرد الزوج املذكور ما فعلته الزوجة اإل اإذا وقع فيه املحاباة مبا 

يزيد على ثلث مالها، واإل فال اعرتا�ص له عليها، وما ادعته من اجلهل ل 

اإذا ادعى امل�سرتي املعرفة، وغاية ما عليه اليمني على ما ادعاه من  ي�سمع 

.
)1(

املعرفة«

وهذه الفتوى تتما�سى مع ما قرره فقهاء املالكية من حق الزوج يف رد ما 

دعوى  اأن  من  املفتي  اإليه  وما ذهب  فيه.  بيع حابت  مالها يف  ثلث  زاد عن 

جهلها ل ت�سمع اإذا ادعى امل�سرتي املعرفة واأن عليه اليمني، يتما�سى مع ما 

.
)2(

قاله الوزاين من اأن »بينة املعرفة مقدمة على بينة اجلهل«

�لنازلة �لثالثة:

»�سئل العالمة �سيدي حممد بن عبد القادر الفا�سي عن امراأة من البادية 

مات والدها وترك اأ�سول، وبعد اأربعة اأعوام من موته تخارجت مع اإخوانها 

ا، وهي مل تعرفها،  يف الأ�سول املتخلفة عن والدها، ودفعوا لها يف واجبها اأر�سً

جاهلة مبقدارها ومبقدار متخلف والدها من الأ�سول وتوفيت. والآن ملا تنازع 

اإخوانها املذكورون وزوجها يف املرياث من املراأة نازعهم الزوج املذكور يف 

املخارجة، واأراد ف�سخها، وقد كان الزوج وقت عقد املخارجة وافق على فعل 

الهالكة وافقت على ت�سيري والدها  اأم ل؟ واملراأة  زوجته، فهل يف�سخ ذلك 

1– النوازل اجلديدة الكربى: 68/5. 

2– امل�سدر ال�سابق: 338/5. 
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عقد  يف  ذلك  يف  و�ساحمت  املذكور،  والدها  لن�ساء  مر�سه  حالة  يف  اأ�سول 

املخارجة، جوابا �سافيا.

فاأجاب: احلمد هلل و�سلى اهلل على �سيدنا حممد واآله. اإن املخارجة بيع، 

واجلهل باملبيع موجب لف�سخ البيع، وادعاء اجلهل من باب ادعاء الف�ساد ل 

الغنب. قاله ابن عرفة..

فلينظر  اليد،  منها اخلروج عن  باأمور:  يفوت  الفا�سد  البيع  اأن  علم  وقد 

ذلك وليعترب يف الق�سية. واأما ت�سيري والدها لن�سائه، فاإن ك�ان ت�سيرًيا ف��ي 

دين ثابت بال حماباة وح�سل احلوز فما�ص، وكذا اإن كان تربًعا اأو حماباة 

واأجازت ذلك املراأة املذكورة بعد موت والدها و�سمحت به اختياًرا من غري 

    .
)1(

تقية ول اإكراه، وهي ر�سيدة، فال قيام لها ول لورثتها بعد ذلك«

اإثارة زوج الهالكة جلهل زوجته مبتخلف والدها، وبالأر�ص التي كانت من 

العرف  اأن  تثبت عك�ص ذلك يف حملها؛ وخا�سة  نة  بيِّ تقم  اإذا مل  ن�سيبها، 

ي�سهد للن�ساء باجلهل يف هذه امل�سائل. وقد �سبقت الإ�سارة يف النازلة الأوىل 

من املطلب ال�سابق اإىل نق�ص بيوع الن�ساء ب�سبب اجلهل. اإل اأن العالمة حممد 

بن عبد القادر الفا�سي راأى يف هذه النازلة اأنه، للح�سم يف هذه امل�ساألة، يجب 

معرفة اأمور اأخرى يفوت بها البيع الفا�سد؛ كاخلروج من اليد.

على  وافق  املخارجة  عقد  وقت  »ال��زوج  اأن  من  النازلة  هذه  يف  ذكر  وما 

فعل زوجته«، يوهن حقه يف القيام؛ ذلك اأن متاأخري املالكية جعلوا موافقة 

الزوج على عقود زوجته �سرط كمال حفاًظا على ا�ستقرار املعامالت املالية 

»اإن  احلجوي:  املهدي  حممد  الأ�ستاذ  ق��ال  املعنى  ه��ذا  ويف  للمتزوجات، 

املراأة  كانت  اإذا  الأ�سل  بيع  عملهم يف  مالك جرى  اأ�سحاب  من  املتاأخرين 

املتزوجة بائعة اأن تذكر يف �سلب البيع موافقة الزوج على هذا البيع وجعلوا 

ذلك �سرط كمال فيه. 

1– امل�سدر ال�سابق: 334/5. 
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ول اأراهم اأرادوا بذلك حتجري املراأة؛ اإذ لو كان ذلك ملا �سح البيع، واإمنا 

الزوج  موافقة  فجعلوا  الغنب،  بيوع  رد  من  مالك  ي��راه  ما  على  مبني  ذلك 

�سرط كمال يف بيع الأ�سل؛ لأن املراأة يف غالب الأحوال ممن يخدع يف البيع 

وال�سراء، وت�سهل عليها اإقامة هذه احلجة مهما ظهرت لها فائدة يف الف�سخ. 

وح�سور زوجها وموافقته على البيع مما يقلل من ال�سغب، في�سري هذا البيع 

ك�سائر البيوع ف�ي اإثبات الغنب والنخداع اأو عدمه.

والأ�سل مما له �ساأن، فجعلوا هذا ال�سرط فيه �سوًنا لأموال املتعاملني مع 

اأرادت ذلك، كما جعلوه �سوًنا  املراأة، و�سيانة لهم من دعواها الغنب مهما 

الزوج  ح�سور  ب��دون  وقع  اإذا  البيع  اأن  مع  لها،  زوجها  باإر�ساد  امل��راأة  حلق 

جاز.

من  التوثيقي  الف�سل  هذا  ي�سقط  بالأمور  ذات خربة  املراأة  ت�سبح  ويوم 

نف�سه. ويرجع هذا ال�سرط كذلك ملا عند املالكية من كون املراأة ل تهب من 

مالها اأكرث من الثلث اإل باإذن زوجها، فيمكن اأن يكون هذا البيع ي�سمل من 

املحاباة اأكرث من ثلث مال املراأة، ويكون البيع يف احلقيقة ي�سرت هبة. وح�سور 

 .
)1(

الزوج ل حمالة يكون ر�سى منه بذلك فال يقوم بعد على امل�سرتي«

�لنازلة �لر�بعة:

»الرجال من امل�سلمني ومن اأهل الذمة يت�سدرون لبيع ال�سلع من الن�ساء يف 

الدور، اأو لتعديل احلوائج مثل املغزل وغريه، وقد تخرج عليهم املراأة لتبا�سر 

ا عما  ا يف زمن احلر. وقد تدفع عو�سً البيع وهي مك�سوفة الوجه، وخ�سو�سً

ت�سرتيه �سيئا من مال زوجها ببخ�ص من الثمن من الزرع وغريه، ول توؤمن 

اأم  الن�ساء  للبيع مع  ا يف القائلة. فهل ي�سوغ تقدمي هوؤلء  اخللوة، وخ�سو�سً

ل؟

1– املراأة بني ال�سرع والقانون، مطابع دار الكتاب، ط 1، 1967م، الدار البي�ساء: �ص 26– 27. 
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فاأجاب: احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على حممد ر�سول اهلل ] ت�سفحت 

ال�سوؤال املكتوب فوقه:

فاأما امل�ساألة الأوىل فهي غري جائزة؛ ملا فيها من التحجري والظلم والغ�ص، 

ويوؤول اإل�ى اأكل اأموال النا�ص بالباطل؛ لأن م�ن بخ�ص ف�ي ثمن �سلعته اأكل من 

ماله ما بخ�ص فيه بغري حق، قال اهلل تعاىل: {

..
)1(

{               

واأما امل�ساألة الثانية فا�سرتاء املراأة وبيعها من الرجال اأو ا�ستيجارها اإياهم 

ول  ف�ساد  يقع  ل�م  اإذا  واحلاجة،  لل�سرورة  بنف�سها  ذلك  ومبا�سرة  عمل  يف 

تهمة ول خلوة ول ميل ل�سهوة فا�سدة جائز، ول ي�سر ك�سف وجهها ويديها 

العلماء قوله  لذلك كما تك�سفهما يف ال�سالة، وعلى هذا حمل جماعة من 

. واملراد بالزينة الوجه 
)2(

{ تعاىل: {     

الع�سوين بالزينة؛ لأن الوجه حمل  اإىل الكوعني، وعرب عن هذين  واليدان 

لل�سيء  ت�سمية  املجاز؛  من  فهو  اخل��امت،  حمل  واليدين  العينني،  يف  الكحل 

النا�ص لل�سرورة على  مبالب�سه وجماوره. لكن هذا يف ال�سالة ويف معاملة 

 .
)3(

الوجه املتقدم«

من خالل حتليل هذه النازلة يتبني:

اأول- ال�سياق الذي و�سع فيه ال�سوؤال يدل على اأن وا�سع ال�سوؤال غري را�ٍص 

عما �ساأل عنه، وكاأنه يبحث عن فتوى لتحرمي ذلك.

اإياهم  ا�ستيجارها  اأو  الرجال  من  وبيعها  امل��راأة  »فا�سرتاء  قوله:  ثانيا- 

ي�ستفاد منه من جهة  لل�سرورة واحلاجة«،  بنف�سها  يف عمل ومبا�سرة ذلك 

1– الن�ساء: 29.

2– النور: 31.

3– النوازل اجلديدة الكربى فيما لأهل فا�ص وغريهم من البدو والقرى امل�سماة ب�»املعيار اجلديد 

املعرب عن فتاوى املتاأخرين من علماء املغرب« للوزاين: 92/5– 93.
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اإياهم يف عمل  ا�ستيجارها  اأو  الرجال  من  وبيعها  امل��راأة  ا�سرتاء  يربط  اأنه 

بال�سرورة، وهذا قيد ل�م اأقف علي�ه ف�ي ك�ل ما اطلعت عليه من الأدلة التي 

جتيز البيع للرجال والن�ساء، حيث مل ي�سرتط اأي منها وجود حالة ال�سرورة، 

فحالة ال�سرورة تبيح املحظور ولي�ص املباح.. 

ثم اإن البيع وال�سراء والإجارة �سرورات لكل اإن�سان؛ لأن الإن�سان اجتماعي 

لال�ستجابة  الغري  مع  التعامل  اإىل  يحتاج  معامالته  �سائر  يف  وهو  بطبعه، 

اجلواب؛  �سياق  يف  اإليها  الإ�سارة  ال�سروري  من  يكن  مل  لذلك  ملتطلباته، 

فالأ�سل يف الإ�سالم اأن كل نف�ص م�سوؤولة عن نف�سها لقوله تعاىل: {  

 ،
)2(

{ ، ولقوله:{       
)1(

{    

فالآيات عامة �سواء تعلق الأمر بالعبادات اأو باملعامالت. 

ولئن كان با�ستطاعة الإن�سان اأن ينيب عنه غريه يف بع�ص الأمور، كالإجارة 

قاعدة  ذل��ك  اعتبار  يجب  فال  وال�سراء،  البيع  يف  التوكيل  اأو  احل��ج،  على 

عامة.

ثالثا- قوله: »اإذا مل يقع ف�ساد ول تهمة ول خلوة ول ميل ل�سهوة فا�سدة، 

جائز«. اأمر اهلل عز وجل امل�سلمني اأن يح�سنوا الظن ببع�سهم البع�ص حيث 

حمل ب�سدة على من خا�سوا يف حديث الإفك يف قوله: { 

. حيث 
)3(

{               

عدة  �سرع  ذلك  ولتحقيق  الإن�سان،  يف  الأ�سل  هي  التهم  من  ال��رباءة  جعل 

1– النجم: 38. 

2– الإ�سراء: جزء من الآية 13.

3– النور: 15 -17.
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اخل��ل��وة، حت��رمي قذف  الب�سر، حت��رمي  احل��ج��اب، غ�ص  بينها:  اأم���ور، من 

املح�سنات.. 

الن�ساء هو  التعامل مع  الأ�سل يف  باأن  ي�سعر  التهم  لهذه  املفتي  تعديد  لكن 

التهمة، ولتجاوز هذه النظرة يجب تربية كل من الذكور والإناث الرتبية التي 

ل جتعل التعامل مع بع�سهم البع�ص يكون مبنيًّا على ذلك؛ لأن اهلل عز وجل 

جعل املوؤمنني واملوؤمنات بع�سهم اأولياء بع�ص، وكلفهم بالأمر باملعروف والنهي 

عن املنكر يف �سياق واحد حيث قال اهلل ع�ز وج����ل: {   

        

        

        

  .
)1(

{             

رابعا- قوله: »لكن هذا يف ال�سالة ويف معاملة النا�ص لل�سرورة على الوجه 

املتقدم«. ه�ل يعني اأنه اإذا مل تكن �سرورة لل�سالة ول ملعاملة النا�ص كانت 

الفتوى �ستكون �سيئا اآخر؟ 

البيوع  هذه  مثل  منع  اإىل  مييل  املفتي  اأن  الفتوى  من  ي�ست�سف  خام�سا- 

لتاأكيده الالفت للنظر على م�سطلح ال�سرورة، لكن اطالعه على ن�سو�ص 

ال�سريعة التي تبيح البيع للن�ساء جعلته ل ي�سرح باملنع، لكنه �سدد يف ا�سرتاط 

انعدام التهمة، وهذا اأمر مطلوب لكن يجب اأن يتم ذلك دون امل�سا�ص بحق 

اأباحها  الن�ساء امل�سلمات يف البيع وال�سراء و�سائر الت�سرفات الأخرى التي 

اهلل عز وجل لعباده.

البدري  حممد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  اأف��ت��ى  ال�سابقة،  الفتوى  على  تعقيب  ويف 

هو  وال�سراء  والبيع  التجارة  كان  »اإن  قال:  حيث  �سراحة  باملنع  الأن�ساري 

الأوىل للمراأة يف الأ�سل، لكن اإذا كرثت التهمة... ينبغي املنع، ول�سيما يف 

1– التوبة: 71.
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اأن يلتحق يف املنع الطوافون  زمننا هذا، ملا غلب عليه من الف�ساد. وينبغي 

املت�سببون على الدور، ل �سيما اأهل ال�سباب منهم والأ�سوات احل�سان، وذلك 

  .
)1(

من الأمر الأكيد والعمل الر�سيد«

يجب  التهمة  على  للق�ساء  لأق��ول:  اأع��ود  التعقيب  هذا  على  التعقيب  ويف 

بالتحجري  التهم  القومي، ول متنع  والدين  الأخالق احلميدة  النا�سئة  تعليم 

على الن�ساء يف البيع وال�سراء وغريهما. وقد يكون ملثل هذه الفتاوى ن�سيب 

يف احلد من حق الن�ساء امل�سلمات يف الت�سرف يف اأموالهن.

امل�سماة: »املعيار اجلديد  البدو والقرى  1– النوازل اجلديدة الكربى فيما لأهل فا�ص وغريهم من 

املعرب عن فتاوى املتاأخرين من علماء املغرب« للوزاين: 95/5.
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 الف�صل الثالث

 تربعات الزوجة  وتربعها

 على زوجها ومتتيعه يف اأمالكها

 و�صدقتها من ماله
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�سبق �لقول �إن �لإ�سالم �أعطى �ملر�أة �لر�سيدة، �سو�ء كانت متزوجة �أو غري 

�أنو�ع �لت�سرفات �مل�سروعة  متزوجة، �حلق يف �لت�سرف يف مالها مبختلف 

مالها  �لزوجة  هبة  �إىل جو�ز  �لفقهاء  وذهب  �لتربعات وغريها.  يف جمال 

كله للزوج ومنهم �ملالكية... ويف هبة �لزوجة لزوجها برزت عادة بالأندل�س 

و�إفريقية تتمثل يف متتيع �لزوجة زوجها يف �أمالكها

�لأ�سئلة  يف  �أ�سوغها  �لف�سل  هذ�  يف  �أعاجلها  �لتي  �لفرعية  و�مل�سائل 

التالية:

�إذ� كان �لإ�سالم �أعطى للزوجة �أهلية كاملة للتربع بكل مالها، فما هي 

�لأدلة على ذلك؟

وما هي �مل�ستند�ت �لتي �عتمدها مانعو �لزوجة من �لتربع مبالها جزئيا 

�أو كليا؟ وما مدى قوتها؟ 

و�إىل �أي حد كانت �لزوجة حرة يف �لهبة لزوجها؟ 

وما دللت متتيع �لزوج يف �أمالك �لزوجة عند �لزو�ج؟

وما �لأدلة �لتي جتيز للزوجة �ل�سدقة من مال زوجها باملعروف؟

وحتليلها  فريق  ك��ل  �أدل���ة  جمع  م��ن  لب��د  �لأ�سئلة؛  ه��ذه  على  لالإجابة 

ومناق�ستها ملعرفة مدى قوتها، ق�سد �لو�سول �إىل �لر�أي �لر�جح. ولتحقيق 

ذلك، �أعالج �ملو�سوع من خالل �ملباحث �لتالية: 

�لأول: �أدلة �لقائلني بجو�ز تربع �لزوجة مبالها وحتليلها.

�لثاين: �أدلة �لقائلني مبنع �لزوجة من �لتربع باأكرث من ثلث مالها ومبالها 

كله ومناق�ستها.

�لثالث: تربع �لزوجة على زوجها، ومتتيعه يف �أمالكها.

�لر�بع: �سدقة �لزوجة من مال �لزوج.
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      املبحث الأول

اأدلة القائلني بجواز تربع الزوجة 

�أتناول هذ� �ملبحث يف مطلبني، �أعر�س يف �أولهما �أدلة جو�ز تربع �لزوجة 

مبالها من �لقر�آن �لكرمي، و�أفرد �لثاين لالأدلة من �ل�سنة و�لقيا�س.

املطلب الأول 

 الأدلة من القراآن الكرمي 

ذهب جمهور �لعلماء �إىل �أنه يجوز للزوجة �لتربع مبالها مطلقا من غري 

.
)1(

�إذن من �لزوج �إذ� بلغت ر�سيدة 

قال �لبهوتي: »ولي�س لزوج حجر على �مر�أته �لر�سيدة يف تربع ب�سيء من 

.
)2(

مالها ولو ز�د تربعها على �لثلث«

وقال �بن حزم: »ل يجوز �حلجر �أي�سا على �مر�أة ذ�ت زوج ول بكر ذ�ت 

�إذ�  �أب و�سدقتهما وهبتهما نافذ كل ذلك من ر�أ�س �ملال  �أب ول غري ذ�ت 

حا�ست كالرجل �سو�ء ب�سو�ء، وهو قول �سفيان �لثوري و�أبي حنيفة و�ل�سافعي 

 قوله: »ل يحال بني �ملر�أة وبني �أن تاأتي 
)4(

«. كما نقل عن ربيعة
)3(

و�أبي ثور

1 – ير�جع عون �ملعبود �سرح �سنن �أبي د�ود: 336/9. وخمت�سر �ختالف �لعلماء: 341/2. و�سحيح 

�لبخاري: 915/2. وفتح �لباري: 218/5. 

2 – ك�ساف �لقناع: 456/3. 

3 – �أبو ثور: هو �إبر�هيم بن خالد �لكلبي �لبغد�دي... مات يف �سفر �سنة �أربعني ومائتني، وكان �أبو 

ثور على مذهب �حلنفية، فلما قدم �ل�سافعي بغد�د تبعه، وقر�أ كتبه وي�سر علمه«. طبقات �ل�سافعية 

لالأ�سنوي: 25/1. طبقات �لفقهاء، �س: 101. 

4– ربيعة بن �أبي عبد �لرحمن فروخ �لإمام مفتي �ملدينة... �مل�سهور بربيعة �لر�أي... قال �بن �سعد: 

تويف �سنة �ست وثالثني ومائة باملدينة فيما �أخربين به �لو�قدي. �سري �أعالم �لنبالء: 6/ من 89 �إىل 

93. طبقات �لفقهاء: 50. 
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�لق�سد يف مالها يف حفظ روح �أو �سلة رحم �أو يف مو��سع �ملعروف، �إذ� مل 

يجز للمر�أة �أن تعطي من مالها �سيئا كان خري� لها �أن ل تنكح، و�أنها �إذ� تكون 

.
)1(

مبنزلة �لأمة«

و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لقول بكثري من �لآيات �لقر�آنية �لكرمية، وبعديد 

من �لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة.

فمن �لآيات �لقر�آنية �لد�لة على جو�ز ت�سرف �لزوجة �لر�سيدة يف مالها 

من غري حجر عليها من �أحد:

- اأول: قول �هلل ع�ز وج��ل:{

.
)2(

{    

�إليه  ماله  ودفع  ر�سيد�،  بلغ  و��سحة يف وجوب فك �حلجر عمن  فالآية 

ليت�سرف فيه ب�سائر �أنو�ع �لت�سرفات �سو�ء كان ذكر� �أو �أنثى، و�سو�ء كان 

متزوجا �أو غري متزوج، فالآية مل تقيد ذلك بالزو�ج. 

قال �ل�سافعي يف تف�سري هذه �لآية: »دل قول �هلل عز وجل: {

�أن يلي عليهم  �إذ� جمعو� �لبلوغ و�لر�سد مل يكن لأحد  �أنهم  } على       

�أمو�لهم ما  �أمو�لهم من غريهم وجاز لهم يف  �أوىل بولية  �أمو�لهم. وكانو� 

يجوز ملن خرج من �لولية ممن ويل فخرج منها �أو مل يول، و�أن �لذكر و�لأنثى 

فيهما �سو�ء...

ولي�س �لزوج من ولية مال �ملر�أة ب�سبيل. ول يختلف �أحد من �أهل �لعلم 

علمته �أن �لرجل و�ملر�أة �إذ� �سار كل و�حد منهما �إىل �أن يجمع �لبلوغ و�لر�سد 

�سو�ء يف دفع �أمو�لهما �إليهما؛ لأنهما من �ليتامى. فاإذ� �سار� �إىل �أن يخرجا 

من �لولية فهما كغريهما يجوز لكل و�حد منهما يف ماله ما يجوز لكل من ل 

1 – �ملحلى: 8/ �ل�سفحات: 279، 309 ، 312. 

2– �لن�ساء: جزء من �لآية 6.
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.
)1(

يوىل عليه غريه«

وقال �لبهوتي م�ستدل بهذه �لآية على حق �لزوجة يف �لتربع بالز�ئد على 

ثلث مالها: »لي�س لزوج حجر على �مر�أته �لر�سيدة يف تربع ب�سيء من مالها 

ولو ز�د تربعه����ا على �لثلث لقوله تعاىل: {   

و�إط��الق��ه��ن يف  ف��ك �حل��ج��ر ع��ن��ه��ن  }، وه���ي ظ��اه��رة يف               

.
)2(

�لت�سرف«

وقالت �لدكتورة كنزة حر�سي، �نطالقا من هذه �لآية، �إنه: »يجوز للمر�أة 

�أن تهب �أو تت�سدق مبالها دون توقف على �إذن زوجها ومو�فقته لقوله تعاىل: 

}

.{       

فهذ� �حلكم ي�سمل �لذكر و�لأنثى؛ وهو ظاهر يف فك �حلجر عن �لذكر 

و�لأنثى و�إطالق ت�سرفهم يف �أمو�لهم بعد بلوغهم ور�سدهم.

فاإذ� وجب دفع �ملال �إىل �ملر�أة لر�سدها؛ جاز لها �لت�سرف مبالها دون 

توقف على �إذن �أحد. كالذكر �إذ� بلغ ور�سد ودفع �إليه �ملال جاز له �لت�سرف 

فيه دون توقف على �إذن �أحد. ولأن �ملر�أة من �أهل �لت�سرف ول حق لزوجها 

يف مالها فال ميلك �حلجر عليها يف �لت�سرف يف مالها.

ومع هذ�؛ فاإننا نرى �أنه من �مل�ستحب لها �أن ت�ستاأذن زوجها يف ت�سدقها 

مبالها �أو يف هبة �سيء من مالها، كما �أنه ي�ستحب للزوج �أن يت�ساور مع زوجته 

.
)3(

يف ت�سرفاته �سو�ء �ملالية �أو غريها من �أجل ح�سن �لع�سرة بينهما«

- ثانيا: قول �هلل عز وجل: {

1 – �لأم: 215/3 و216. 

2– ك�ساف �لقناع: 456/3.

3 – حقوق �ملر�أة بني �ل�سريعة و�لقانون �ملغربي، �س 280، 281 –بت�سرف– .
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.
)1(

{          

جعل �هلل تبارك وتعاىل يف هذه �لآية للزوجة �لعفو عن ن�سف �ل�سد�ق 

كما جعله للزوج من غري تفريق بينهما، ول يكون ذلك �إل ملن له كامل �لولية 

على ماله؛ قال �لطحاوي م�ستدل بهذه �لآية على جو�ز �أمر �ملر�أة يف مالها: 

»فاأجاز عفوهن عن مالهن بعد طالق زوجها �إياها بغري ��ستئمار من �أحد، 

كالرجل يف  مالها  �أنها يف  وعلى  مالها  �مل��ر�أة يف  �أمر  جو�ز  على  ذلك  فدل 

.
)2(

ماله«

وقال �ل�سافعي: »فدلت هذه �لآية على �أن على �لرجل �أن ي�سلم �إىل �ملر�أة 

ن�سف مهرها، كما كان عليه �أن ي�سلم �إىل �لأجنبيني من �لرج�ال ما وجب 

له�م. ودلت �ل�سنة على �أن �ملر�أة م�سلطة على �أن تعفو من مالها. وندب �هلل 

للتقوى، و�سوى بني �ملر�أة و�لرجل فيما  �أقرب  �أنه  �لعفو وذكر  �إىل  عز وجل 

كله  �ملهر  دفع  �إذ�  يجوز عفوه  له؛  ما وجب  و�حد منهما  كل  يجوز من عفو 

وكان له �أن يرجع بن�سفه فعفاه جاز، و�إذ� مل يدفعه فكان لها �أن تاأخذ ن�سفه 

 .
)3(

فعفته جاز. مل يفرق بينهما ف�ي ذلك«

- ثالثا: قول �هلل تبارك وتعاىل:{ 

.
)4(

{             

�إل  ذلك  يكون  ول  مهرها،  �مل��ر�أة  �إعطاء  �إيجاب  على  تدل  �لآي��ة  فهذه 

ملن ميلك �أهلية �لت�سرف يف �ملال، لقول �هلل عز وجل يف �لآية �لتي بعدها 

1 – �لبقرة: 237.

2 – �سرح معاين �لآثار لأبي جعفر �أحمد بن حممد بن �سالمة بن عبد �مللك بن �سلمة، حتقيق حممد 

زهري �لنجار، د�ر �لكتب �لعلمية، ط 1، 1399ه�، بريوت: 351/4. 

3 – �لأم: 216/3. 

4 – �لن�ساء: 4.
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. كما تدل 
)1(

{ مبا�سرة:{         

�أي�سا على �أن �لزوجة �إذ� �أعطت �سيئا من مهرها للزوج فهو حالل له �إذ� كان 

ذلك بطيب نف�س منها، وهذ� ي�سري �إىل �أنها �أهل للتربع مبالها؛ لأن �ملحجور 

عليه ل يحق له �لتربع ب�سيء من ماله.

من  لهن  فر�س  ما  �إيتائهن  يف  »فجعل  �ل�سياق:  هذ�  يف  �ل�سافعي  قال 

�لرجال  من  غريهم  �إىل  دفعهم  �إليهن  يدفعونه  �أزو�ج��ه��ن  على  فري�سة 

�أكل ما طاب ن�ساوؤهم عنه  ممن وجب لهم عليهم حق بوجه. وحل للرجال 

نف�سا، وما طابو�  �أمو�لهم عنه  �لأجنبيون من  نف�سا، كما حل لهم ما طاب 

هم لأزو�جهم عنه نف�سا، مل يفرق بني حكمهم وحكم �أزو�جهم و�لأجنبيني 

�أوجبه من دفع حقوقه��ن. و�أح�ل ما طنب عنه  �أزو�جهم فيما  غريهم وغري 

  .
)2(

نف�سا من �أمو�لهن، وحرم من �أمو�لهن ما حرم من �أمو�ل �لأجنبيني«

- رابعا: ق����ول �هلل ع���ز وجل:{

.
)3(

{       

وت�سري   ،
)4(

�خللع مقابل  مبالها  نف�سها  تفدي  �أن  للمر�أة  تبيح  �لآية  هذه 

�إىل �أن ما �أخذه �لزوج مقابل �لطالق حالل، ول يكون ذلك �إل ملن له �أهلية 

�أنها  �لت�سرف يف ماله... وروى �لإمام مالك عن عمرة بنت عبد �لرحمن 

�أخربت عن حبيبة بنت �سهل �لأن�ساري، �أنها كانت حتت ثابت بن قي�س بن 

1 – �لن�ساء: جزء من �لآية 5. 

2 – �لأم: 216/3 – 217. 

3 – �لبقرة: جزء من �لآية 229.

4 – قال �بن �جلالب: »ول باأ�س �أن يخالعها على �سد�قها كله �أو بع�سه، �أو على �أكرث منه. ول باأ�س 

باخللع على �ملعلوم و�ملجهول، و�ملوجود و�ملعدوم، وعلى �لغرر كله مثل... �لبعري �ل�سارد، و�لثمرة �لتي 

ي�سلم فال �سيء  و�إن مل  �إذ� �سلم.  له ذلك  �لغرر، كان  و�إذ� خالعها على �سيء من  مل يبد �سالحها. 

له عليها«. �لتفريع لأبي �لقا�سم عبيد �هلل بن �حل�سني بن �حل�سن بن �جلالب �لب�سري ت 378ه�، 

در��سة وحتقيق �لدكتور ح�سني بن �سامل �لدهماين، د�ر �لغرب �لإ�سالمي، ط 1، 1408ه�– 1987م، 

بريوت: 82/2.
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�سما�س، و�أن ر�سول �هلل ] خرج �إىل �ل�سبح فوجدها عند بابه يف �لغل�س. 

فقال لها: »من هذه؟«. فقالت: �أنا حبيبة بنت �سهل يا ر�سول �هلل«. قال: »ما 

�ساأنك؟«. قالت: ل �أنا، ول ثابت بن قي�س، لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن 

قي�س، قال له ر�سول �هلل ] : »هذه حبيبة بنت �سهل قد ذكرت ما �ساء �هلل 

�أن تذكر«. فقالت حبيبة: »يا ر�سول �هلل كل ما �أعطاين عندي«. فقال ر�سول 

.
)1(

�هلل ] لثابت بن قي�س: »خذ منها«. فاأخذ منها وجل�ست يف بيت �أهلها

قال �ل�سافعي يف �سرح هذ� �حلديث: »فدلت �ل�سنة على ما دل عليه �لقر�آن 

من �أنها �إذ� �ختلعت من زوجها حل لزوجها �لأخذ منها. ولو كانت ل يجوز 

.
)2(

لها ف�ي مالها ما يجوز ملن ل حجر عليه من �لرجال ما حل له خلعها«

- خام�سا: قول �هلل عز وج����ل{

.
)3(

{       

�إخر�ج  بعد  �إل  تق�سم  ل  �لهالكة  �لزوجة  تركة  �أن  على  �لآي��ة  هذه  دلت 

�أن �لو�سية عطية ملا بعد �ملوت، فاإذ� جازت  �لو�سايا و�لديون، ومن �ملعلوم 

عطيتها ملا بعد �ملوت جازت عطيتها حال �حلياة من باب �أوىل، قال �لطحاوي 

وفاتها،  بعد  جائزة  مالها  ثلث  يف  و�ساياها  كانت  »ف��اإذ�  �ملعنى:  ه��ذ�  يف 

.
)4(

فاأفعالها يف مالها يف حياتها �أجوز من ذلك«

�أن  لها  جاز  ولئن  ت�ستقر�س،  �أن  لها  يجوز  �أن��ه  على  تدل  �لآي��ة  �أن  كما 

ت�ستقر�س جاز لها �أن تقر�س، كما �أن مالها يورث عنها كما يورث مال �لرجل 

عنه ول فرق، قال �ل�سافعي م�ستدل بهذه �لآية على جو�ز عطائها يف مالها: 

1– �أخرجه �لإمام مالك يف �ملوطاأ: 564/2 يف باب ما جاء يف �خللع، رقم �حلديث: 1174.

2– �لأم: 217/3.

3– �لن�ساء: جزء من �لآية 12.

4– �سرح معاين �لآثار: 353/4. 
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»فلم يفرق بني �لزوج و�ملر�أة يف �أن لكل و�حد منهما �أن يو�سي من ماله، ويف 

�أن دين كل و�حد منهما لزم له يف ماله، فاإذ� كان هذ� هكذ�، كان لها �أن 

.
)1(

تعطي من مالها من �ساءت بغري �إذن زوجها«

�لرجال  تعم  و�لتي  �لتربع  على  حت�س  �لتي  �لكثرية  �لآي��ات  �ساد�سا:   -

 ،
)2(

و�لن�ساء، ومنها: ق�ول �هلل تعاىل:{          }

، وقوله تعاىل:  {  
)3(

وقوله تعاىل: {            }

. وقوله تعاىل:{    
)4(

{      

.
)5(

{         

        قال �بن حزم عن هذه �لآيات: »ف�سح �أن كل �أحد مندوب �إىل فعل 

�خلري و�ل�سدقة و�لعتق و�لنفقة يف وجوه �لرب ليقي نف�سه بذلك نار جهنم، 

ول خالف يف �أن كل من ذكرنا من عبد وذ�ت �أب وبكر وذ�ت زوج، ماأمورون 

منهيون متوعدون بالنار مندوبون موعودون باجلنة فقر�ء �إىل �إنقاذ �أنف�سهم 

منه�ا كفقر غريهم �سو�ء ول مزية، فال يخرج من هذ� �حلكم �إل من �أخرجه 

�لن�س ومل يخرج �لن�س �إل �ملجنون ما د�م يف حال جنونه، و�لذي مل يبلغ 

.
)6(

�إىل �أن يبلغ فقط«

- �سابعا: قول �هلل عز وج��ل: {    

.
)7(

{           

فاإذ� مل يجز للزوج �أن ياأخذ مما �آتاها �سيئا، ولو كان ما �آتاها مقنطر�، 

يكن  و�إذ� مل  �كت�سبته من غري طريقه.  �لذي  مالها  ياأخذ من  ل  �أن  ف��اأوىل 

1– �لأم: 217/3. 

2– �آل عمر�ن: 91.

3– �لأحز�ب: جزء من �لآية 35.

4– �لتوبة: جزء من �لآية 41.

5– �ملدثر: 42 -44. 

6– �ملحلى: 279/8– 280 بت�سرف. 

7– �لن�ساء: 20. 
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�أو ينهي فيما        من حقه �أن ياأخذ من مالها �سيئا فلي�س له �حلق يف �أن ياأمر 

يتعلق به.

املطلب الثاين

 الأدلة من ال�سنة والقيا�س 

 

�لر�سيدة يف مالها  �لزوجة  دلت كثري من �لأحاديث على جو�ز ت�سرف 

من غري حجر من �أحد عليها، ومنها:

- اأول: ما �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه ع�ن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما 

قال: »�سهدت �لفطر مع �لنبي ] و�أبي بكر وعمر وعثمان ر�سي �هلل عنهم، 

ي�سلونها قبل �خلطبة، ثم يخطب بعد. خرج �لنبي ] كاأين �أنظر �إليه حني 

يجل�س بيده. ثم �أقبل ي�سقهم حتى جاء �لن�ساء معه بالل، فقال: {  

 �لآية. ثم ق���ال حني ف�������رغ منه��ا: »�أن���نت 
)1(

{              

ق��ال:  »نعم...«،  يجبه غريها:  منهن مل  و�ح��دة  �م��ر�أة  قالت  ذل��ك؟«.  على 

»فت�سدقن«. فب�سط بالل ثوبه، ثم قال: »هلم لكن فد�ء �أبي و�أمي«. فيلقني 

.
)3(

 و�خلو�تيم يف ثوب بالل«
)2(

�لفتخ

وقد كان �لر�سول ] ياأمر بخروج �لن�ساء ل�سالة �لعيدين حتى �حلي�س 

1– �ملمتحنة: جزء من �لآية 12.

ًا كان؛  يَّ
َ
2 – �لفتخ: �لَفْتَخُة و�لَفَتَخُة: خامت يكون يف �ليد و�لرجل بف�س وغري ف�س؛ وقيل: هي �خلامت �أ

وقيل: هي َحَلقٌة تلب�س يف �لإِ�سبع كاخلامت... َفَتٌخ وُفُتوٌخ وَفَتخات، وذكر يف جمعه ِفتاٌخ؛ وقيل: �لَفْتَخة 

ة ل ف�س فيها، فاإِذ� كان فيها ف�ّس فهي �خلامت. ل�سان �لعرب مادة: )فتخ(. حلقة من ف�سّ

3 – �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه:332/1 يف كتاب �لعيدين باب موعظة �لإمام �لن�ساء يوم �لعيد، 

رقم �حلديث 936. 
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. فكان خطاب �لر�سول ] للم�سلمات يف 
)1(

لي�سهدن �خلري ودعوة �مل�سلمني

�حلديث �ل�سالف ي�سمل �ملتزوجات وغري �ملتزوجات.

قال �لطحاوي يف �سرح �حلديث: »�إن ر�سول �هلل ] وعظ �لن�ساء فقال: 

»ت�سدقن«، ومل يذكر يف ذلك �أمر �أزو�جهن، فدل ذلك �أن لهن �ل�سدقة مبا 

.
)2(

�أردن من �أمو�لهن بغري �أمر �أزو�جهن«

وقبلها  بال�سدقات  �لن�ساء  �أمر  قد   [ �هلل  ر�سول  »فهذ�  �أي�سا:  وقال 

.
)3(

منهن ومل ينتظر يف ذلك ر�أي �أزو�جهن«

        وخطاب �لر�سول ] للن�ساء عامة بال�سدقة وفيهن �لغنية و�لفقرية، 

و�ملتزوجة وغري �ملتزوجة، و�لبكر و�لثيب، و�ملخدرة و�لبارزة من غري تفريق 

�أو  �أزو�ج��ه��ن  من  ذل��ك  يف  �لإذن  باأخذ  �أمرهن  غري  وم��ن  وتلك،  ه��ذه  بني 

�ملر�أة من  دليل على جو�ز تربع  �ل�سدقة منهن،  وقبول  �أوليائهن يف ذلك، 

مالها ومن غري حتديد بثلث �أو غريه، حيث مل ي�ساألهن عما ت�سدقن به �إن 

كان ك�ل مالهن، �أو ثلثه، �أو �أكرث، �أو �أقل.

وهذ� ما ��ستنبطه �ل�سوكاين يف �سرحه للحديث يف قوله: »�حلديث فيه 

فو�ئد منها: جو�ز �سدقة �ملر�أة من مالها ل توقف على �إذن زوجها �أو على 

مقد�ر معني من مالها كالثلث، ووجه �لدللة من �لق�سة ترك �ل�ستف�سال 

.
)4(

عن ذلك كله«

1 – �أخرج �لبخاري يف �سحيحه: 330/1 يف كتاب �لعيدين باب �لتكبري �أيام منى... رقم �حلديث 

928، قال: حدثنا حممد حدثنا عمر بن حف�س قال حدثنا �أبي عن عا�سم عن حف�سة عن �أم عطية 

قالت: »كنا نوؤمر �أن نخرج يوم �لعيد، حتى نخرج �لبكر من خدرها، حتى نخرج �حلي�س، فيكن خلف 

�لنا�س، فيكربن بتكبريهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك �ليوم وطهرته«.

2 – �سرح معاين �لآثار: 351/4. 

3 – �مل�سدر �ل�سابق: 353/4. 

4 – نيل �لأوطار ملحمد بن علي بن حممد �ل�سوكاين ت 1255ه�، د�ر �جليل، بدون رقم �لطبعة �سنة 

1973ه�، بريوت: 124/6 – بت�سرف– .
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 �مر�أة عبد �هلل بن م�سعود ر�سي �هلل عنهما قالت: 
)1(

- ثانيا: حديث زينب

»كنت يف �مل�سجد فر�أيت �لنبي ]، فقال: »ت�سدقن ولو من حليكن«. وكانت 

زينب تنفق على عبد �هلل و�أيتام يف حجرها. فقالت لعبد �هلل: »�سل ر�سول 

�هلل ] �أيجزي عني �أن �أنفق عليك وعلى �أيتامي يف حجري من �ل�سدقة؟«. 

فقال: »�سلي �أنت ر�سول �هلل ]؟«. فانطلقت �إىل �لنبي ]، فوجدت �مر�أة 

من �لأن�سار على �لباب حاجتها مثل حاجتي. فمر علينا بالل فقلنا: »�سل 

�أنفق على زوجي و�أيتام يل يف حجري؟«. وقلنا:  �أن  �أيجزي عني   [ �لنبي 

»�أي   : قال  »زينب«.  قال:  هما؟«.  »من  فقال:  ف�ساأله  فدخل  بنا«.  تخرب  »ل 

�لقر�بة  �أجر  �أج��ر�ن..  ولها  »نعم  قال:  »�مر�أة عبد �هلل«.  قال:  �لزيانب؟«. 

.
)2(

و�أجر �ل�سدقة«

�هلل]  ر�سول  لها  �أب��اح  »فقد  �حلديث:  لهذ�  �سرحه  يف  �لطحاوي  قال 

فيما  با�ستئماره  ياأمرها  ومل  �أيتامه  وعلى  زوجها  على  بحليها  �ل�سدقة 

.
)3(

ت�سدقت به على �أيتامه«

] : »ت�سدقن ولو من حليكن«، وكن  وقال �لبهوتي، �نطالقا من قوله 

.
)4(

يت�سدقن ويقبل منهن ومل ي�ستف�سل«

1 – زينب �مر�أة �بن م�سعود: �ختلف يف ��سمها؛ قال عنها �بن حجر: »ريطة بنت عبد �هلل بن معاوية 

�لثقفية �مر�أة عبد �هلل بن م�سعود، ويقال ��سمها ر�ئطة، ويقال بل ��سمها زينب، فر�ئطة لقب، وقيل 

هما �ثنتان«. �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة: 661/7. 

يف  و�لأيتام  �لزوج  على  �لزكاة  باب  �لزكاة،  كتاب  يف   533/2 �سحيحه:  يف  �لبخاري  – �أخرجه   2

�حلجر، رقم �حلديث 1397.

3 – �سرح معاين �لآثار: 351/4. 

4 – ك�ساف �لقناع : 456/3.
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 بنت �حلارث ر�سي 
)1(

- ثالثا: حديث كريب موىل �بن عبا�س �أن ميمونة

�هلل عنها �أخربته �أنها �أعتقت وليدة ومل ت�ستاأذن �لنبي ]. فلما كان يومها 

وليدتي؟«.  �أعتقت  �أين  ر�سول �هلل  يا  »�أ�سعرت  قالت:  فيه  يدور عليها  �لذي 

قال: »�أو فعلت؟«. قالت: »نعم«. قال:»�أما �إنك لو �أعطيتها �أخو�لك كان �أعظم 

.
)2(

لأجرك«

قال �لطحاوي: »فلو كان �أمر �ملر�أة ل يجوز يف مالها بغري �إذن زوجها، لرد 

.
)3(

ر�سول �هلل ] عتاقها، و�سرف �جلارية �إىل �لذي هو �أف�سل من �لعتاق«

وقد قارن بع�س �لعلماء يف �سرحهم للحديث بني �أف�سلية �لعتق و�ل�سدقة 

على �لأقارب، ومما نقله �بن حجر يف ذلك: »قال �بن بطال فيه: �إن هبة ذي 

�أن تكون هبة ذي �لرحم  �لعتق... لكن ل يلزم من ذلك  �أف�سل من  �لرحم 

�أف�سل مطلقا... وقد وقع يف رو�ية... »�أفال فديت بها بنت �أخيك من رعاية 

من  �إىل  قر�بتها  �حتياج  وهي  �مل��ذك��ورة؛  �لأول��وي��ة  يف  �لوجه  فبني  �لغنم«، 

يخدمها.

ولي�س يف �حلديث �أي�سا حجة على �أن �سلة �لرحم �أف�سل من �لعتق؛ لأنها 

و�قعة عني، و�حلق �أن ذلك يختلف باختالف �لأحو�ل كما قررته.

ووجهه دخول حديث ميمونة يف �لرتجمة �أنها كانت ر�سيدة و�أنها �أعتقت 

1 – ميمونة بنت �حلارث: تزوجها ر�سول �هلل ]... قال حممد بن عمر: توفيت �سنة �إحدى و�ستني 

يف خالفة يزيد بن معاوية. وهي �آخر من مات من �أزو�ج �لنبي ] وكان لها يوم توفيت ثمانون �أو 

�إحدى وثمانون �سنة. �لطبقات �لكربى لأبي عبد �هلل حممد بن �سعد بن منيع �لب�سري �لزهري ت 

230ه�، د�ر �سادر، بدون رقم �لطبعة وبدون تاريخ، بريوت: 8/ 132 - 140. وذكر �بن حجر ترجمتها 

يف �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة: 8/ 126 - 128. 

2 – �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه: 915/2 يف كتاب �لهبة وف�سلها، باب هبة �ملر�أة لغري زوجها وعتقها 

�إذ� كان لها زوج فهو جائز �إذ� مل تكن �سفيهة، فاإذ� كانت �سفيهة مل يجز... رقم �حلديث 2452.

 كما �أخرجه م�سلم يف �سحيحه: 694/2 يف كتاب �لزكاة، باب ف�سل �لنفقة و�ل�سدقة على �لأقربني 

و�لزوج و�لأولد و�لو�لدين ولو كانو� م�سركني، رقم �حلديث 999. 

3 – �سرح معاين �لآثار: 353/4. 
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قبل �أن ت�ستاأمر �لنبي ] فلم ي�ستدرك ذلك عليها، بل �أر�سدها �إىل ما هو 

.
)1(

�لأوىل فلو كان ل ينفذ لها ت�سرف يف مالها لأبطله«

�لأرح���ام  �سلة  ف�سيلة  »فيه  ق��ول��ه:  م��ن �حل��دي��ث  �ل��ن��ووي  ذك��ره  ومم��ا 

و�لإح�سان �إىل �لأقارب، و�أنه �أف�سل من �لعتق... وفيه �لعتناء باأقارب �لأم 

�إذن  �إكر�ما بحقها وهو زيادة يف برها، وفيه جو�ز تربع �ملر�أة مبالها بغري 

.
)2(

زوجها«

 وقال �بن مفلح �ملقد�سي يف �سرحه لهذ� �حلديث: »�ل�سدقة �مل�ستحبة 

�ل�سدقة عل�ى  �أف�سل م�ن  و�لعتق  �لعتق...  �أف�سل من  و�لرحم  �لقر�بة  على 

.
)3(

�لأجانب �إل زمن �لغالء و�حلاجة«

- رابعا: حديث �أ�سماء بنت �أبي بكر ر�سي �هلل عنهما قالت: »كنت �أخدم 

يكن من �خلدمة  فلم  �أ�سو�سه.  له فر�س، وكنت  وكان  �لبيت.  �لزبري خدمة 

�سيء �أ�سد علي من �سيا�سة �لفر�س؛ كنت �أحت�س له، و�أقوم عليه، و�أ�سو�سه«. 

قالت: »ثم �إنها �أ�سابت خادما؛ جاء �لنبي ] �سبى فاأعطاها خادما«. قالت: 

»كفتني �سيا�سة �لفر�س، فاألقت عني موؤنته«. فجاءين رجل فقال: »يا �أم عبد 

�هلل، �إين رجل �أردت �أن �أبيع يف ظل د�رك؟«. قالت: »�إين �إن رخ�ست لك �أبى 

ذ�ك �لزبري، فتعال فاطلب �إيل و�لزبري �ساهد«. فجاء فقال: »يا �أم عبد �هلل 

�إين رجل �أردت �أن �أبيع يف ظل د�رك؟«. فقالت: »ما لك باملدينة �إل د�ري؟«. 

�أن  �أن متنعي رجال فقري� يبيع؟«. فكان يبيع �إىل  فقال لها �لزبري: »ما لك 

�لزبري وثمنها يف حجري، فقال: »هبيها  ك�سب فبعته �جلارية. فدخل علي 

.
)4(

يل؟«. قالت: »�إين قد ت�سدقت بها«

1 – فتح �لباري: 219/5. 

2 – �سرح �لنووي على �سحيح م�سلم: 86/7. 

3 – �لفروع: 497/2. 

4 – �أخرجه م�سلم يف �سحيحه: 1717/4 يف كتاب �ل�سالم، باب جو�ز �إرد�ف �ملر�أة �لأجنبية �إذ� �أعيت 

يف �لطريق، رقم �حلديث 2182. 
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قال �بن حزم م�ستدل بهذ� �حلديث على جو�ز �سدقة �ملر�أة من مالها 

�ل�سدقة  �أنفذت  قد  �ل�سديق  بنت  و�أ�سماء  �لزبري  »فهذ�  �لزوج:  �إذن  بغري 

بثمن خادمها. وبيعها بغري �إذن زوجها. ولعلها مل تكن متلك �سيئا غريها، �أو 

.
)1(

كان �أكرث ما معها«

�لزوجة مبالها  و�ملعقول على جو�ز تربع  بالقيا�س  �ل�سافعي  ��ستدل  كما 

يف قوله: »فاإن قال قائل: و�أين �لقيا�س و�ملعقول؟ قلت: »�إذ� �أباح �هلل تعاىل 

لزوجها ما �أعطته فهذ� ل يكون �إل ملن يجوز له ماله. و�إذ� كان مالها يورث 

عنها. وكانت متنعه زوجها فيكون لها. فهي كغريها من ذوي �لأمو�ل...

ولو زعم �أن زوجها �سريك لها يف مالها، �سئل: �أبالن�سف؟ فاإن قال: نعم. 

قيل: فت�سنع بالن�سف �لآخر ما �ساءت، وي�سنع بالن�سف ما �ساء. فاإن قال: 

ما قل �أو كرث. قلت: فاجعل لها من مالها �سيئا. فاإن قال: مالها مرهون له. 

قيل له: فبكم هو مرهون حتى تفتديه؟ فاإن قال: لي�س مبرهون. قيل له: فقل 

فيه ما �أحببت. فهو ل �سريك لها يف مالها، ولي�س له عندك وعندنا �أن ياأخذ 

من مالها درهما، ولي�س مالها مرهونا فتفتكه، ولي�س زوجها وليا لها. ولو كان 

�أخرجنا وليتها من يديه، وولينا غريه عليها. زوجها وليا لها وكان �سفيها 

 .
)2(

ومن خرج من هذه �لأقاويل مل يخرج �إل�ى �أثر يتبع ول قيا�س ول معقول«

ويف هذه �لن�سو�س و�لأقو�ل �لتي مرت معنا دليل على جو�ز تربع �لزوجة 

مبالها.

1 – �ملحلى: 311/8. 

2 – �لأم: 217/3.
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املبحث الثاين

اأدلة القائلني مبنع الزوجة من التربع مبالها كله وباأكرث من 

ثلث مالها

�أناق�س يف هذ� �ملبحث �أدلة مانعي �لزوجة من �لت�سرف بالتربع مبالها 

كله �أو بجزء منه يف مطلبني:

�ل��ت��ربع مب��ال��ه��ا كله  �ل��ق��ائ��ل��ني مب��ن��ع �مل����ر�أة م��ن  �أدل����ة  �مل��ط��ل��ب �لأول: 

ومناق�ستها. 

�ملطلب �لثاين: �أدلة �لقائلني مبنع �ملر�أة من �لتربع باأكرث من ثلث مالها 

ومناق�ستها.

و�ل�سبب �لذي جعلني �أتطرق ملوقف �ملالكية �لقائلني مبنع �ملر�أة من �لتربع 

باأكرث من ثلث مالها يف �ملطلب �لثاين رغم �أن منهجيتي يف هذ� �لبحث تقدمي 

�ملذهب �ملالكي؛ هو كون �ملالكية ي�سرتكون مع مانعي �لزوجة يف �لتربع مبالها 

يف �ل�ستدلل بنف�س �لأحاديث؛ �لأمر �لذي ي�ستوجب در��ستها �أول. 

و�لفرق بينهما هو كون �ملالكية حملو� هذه �لأحاديث على �لثلث، بالإ�سافة 

�إىل تعليلهم ملنع �لزوجة بالتربع بالز�ئد على �لثلث باأدلة �أخرى كحق �لزوج 

يف �لتجمل يف مالها. 
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املطلب الأول

اأدلة القائلني مبنع الزوجة من التربع مبالها كله ومناق�ستها

 )1(

وجماهد مالك  بن  �أن�س  من:  كلٌّ  مبالها  �لتربع  من  �مل��ر�أة  مبنع  قال 

؛ وفيما يلي حجج هوؤلء 
)4(

 و�لليث بن �سعد
)3(

 و�سفيان بن عيينة
)2(

وطاوو�س

ومناق�ستها:

�أول- قوله تعاىل: {

 .
)5(

{              

قال �لإمام �بن حزم يف معر�س رده على هذ� �لدليل: »�إن �هلل تعاىل مل 

يخ�س بهذ� �لكالم زوًجا من �أب ول من �أخ، ثم لو كان فيها ن�س على �لأزو�ج 

دون غريهم ملا كان فيها ن�س ول دليل على �أن له منعها م�ن مالها ول من 

�سيء منه، و�إمنا كان يكون فيه �أن لالأزو�ج حق �لنظر يف �أمو�لهن، وهم ل 

�لنظر يف مالها من  توكل يف  �أن  لها عندهم  بل  �أ�سال،  للزوج  يجعلون هذ� 

�ساءت على رغم �أنف زوجها. 

ول خالف يف �أنها ل ينفذ عليها بيع زوجها ل�سيء من مالها ل ما قل ول 

ما كث�ر ل لنظر ول لغريه، ول �بتياعه لها �أ�سال، ف�سارت �لآية خمالفة لهم 

فيما يتاأولونه فيها.  و�سح �أن �ملر�د بقوله تعاىل: {   

           } ما ل خالف فيه من وجوب نفقتهن وك�سوتهن عليهم؛ فذ�ت �لزوج 

1– جماهد: �أبو �حلجاج جماهد بن جرب موىل خمزوم. قال �أبو نعيم: مات جماهد وهو �ساجد �سنة 

ثنتني ومائة. روى حممد بن عمر �لو�قدي عن �بن جريج قال: بلغ جماهد ثالثا وثمانني �سنة. �سري 

�أعالم �لنبالء: 4/ 449 -456. طبقات �لفقهاء: �س 58. 

ا �سنة �ست ومائة. طبقات �لفقهاء:  2– طاوو�س: �أبو عبد �لرحمن طاوو�س بن كي�سان. مات مبكة حاجًّ

�س 65. 

3– �سفيان بن عيينة: يكنى �أبا حممد. �أخربنا حممد بن عمر قال: �أخربين �سفيان بن عيينة �أنه ولد 

�سنة �سبع ومائة. تويف �أول يوم من رجب �سنة ثمان وت�سعني ومائة. �لطبقات �لكربى: 497/5. 

4– فتح �لباري: 218/5. �ملحلى: 310/8– 311.

5– �لن�ساء: جزء من �لآية 34.
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تعاىل  وباهلل  �أهلها فقط،  �حتاجت على  �إن  �ل��زوج  �ل��زوج، وغري ذ�ت  على 

.
)1(

�لتوفيق. ف�سارت �لآية حجة عليهم وكا�سرة لقولهم«

�أن   بن عمرو  �هلل  �أخ��ربه عن عبد  �أب��اه  �أن  �سعيب  بن  ثانيا- عن عمرو 

.
)2(

ر�سول �هلل ] قال: »ل يجوز لمر�أة عطية �إل باإذن زوجها«

حمله  �إىل  للحديث  �سرحه  يف  �آب��ادي  �حلق  �سم�س  حممد  �ل�سيخ  ذهب 

�إليها جماز� لكونه  على مال زوجها �لذي يكون حتت يدها. وقال: »�أ�سيف 

.
)3(

يف ت�سرفها«

متون  يف  عليها  وقفت  �لتي  �ل��رو�ي��ات  خمتلف  يف  �حلديث  هذ�  وم��د�ر 

�حلديث على عمرو بن �سعيب؛ لذ� �ساأكتفي يف در��سة �سنده مبا قاله علماء 

�لأمر  كثريون؛  جرحه  حيث  �سعيب،  بن  عمرو  ترجمة  يف  و�لتعديل  �جلرح 

�لذي ي�سعف هذ� �حلديث.

وفيما يلي بع�س ما قيل فيه: ذكر عبد �لرحمن بن �أبي حامت: »عمرو بن 

�سعيب بن حممد بن عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�س �أبو �إبر�هيم. �سكن مكة 

وكان يخرج �إىل �لطائف �إىل �سيعة له. روى عن �أبيه و�سعيد بن �مل�سيب... عن 

جرير قال: كان مغرية ل يعباأ ب�سحيفة عمرو بن �سعيب... وعن �أيوب قال: 

كنت �إذ� �أتيت عمرو بن �سعيب غطيت ر�أ�سي حياء من �لنا�س... وعن �سعيد 

�لقطان قال: عمرو بن �سعيب عندنا و�هي �حلديث... وعن �أبي بكر �لأثرم 

1– �ملحلى: 316/8.

2– �أخرجه �أبو د�ود يف �سننه: 293/3 يف كتاب �لبيوع، باب يف عطية �ملر�أة بغري �إذن زوجها، رقم 

�بن �حلارث، حدثنا ح�سني عن عمرو بن  يعني  �أبو كامل حدثنا خالد  3547، قال: حدثنا  �حلديث 

�سعيب �أن �أباه �أخربه عن عبد �هلل بن عمرو، ثم ذكر �حلديث. 

35/2 يف كتاب �لزكاة، باب �سدقة �ملر�أة من بيت زوجها،  كما �أخرجه �لن�سائي يف �ل�سنن �لكربى: 

رقم �حلديث 2320، قال: �أنباأنا �إ�سماعيل بن م�سعود، قال حدثنا خالد بن �حلارث، قال حدثنا ح�سني 

�ملعلم عن عمرو بن �سعيب �أن �أباه حدثه عن عبد �هلل بن عمرو قال: ملا فتح ر�سول �هلل ] مكة، قام 

خطيبا، فقال يف خطبته: »ل يجوز لمر�أة عطية �إل باإذن زوجها«. 

3– عون �ملعبود �سرح �سنن �أبي د�ود: 335/9. 
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قال: �سمعت �أبا عبد �هلل �أحمد بن حنبل �سئل عن عمرو بن �سعيب فقال: �أنا 

�أكتب حديثه، ورمبا �حتججنا به، ورمبا وج�س يف �لقلب منه... وعن يحيى 

بن معني قال: عمرو بن �سعيب ثقة... و�سئل �أبو زرعة عن عمرو بن �سعيب 

فقال: روى عنه �لثقات مثل �أيوب �ل�سختياين و�أبى حازم و�لزهري و�حلكم 

بن عتيبة. و�إمنا �أنكرو� عليه كرثة رو�يته عن �أبيه عن جده. وقال: �إمنا �سمع 

�أحاديث ي�سرية و�أخذ �سحيفة كانت عنده فرو�ها. وقال �أبو زرعة: ما �أقل ما 

ن�سيب عنه مما روى عن �أبيه عن جده من �ملنكر، وعامة هذه �ملناكري �لتي 

.
)1(

تروى عن عمرو بن �سعيب �إمنا هي عن �ملثنى و�بن لهيعة و�ل�سعفاء«

وذكر عبد �هلل بن عدي فيه: »عمرو بن �سعيب بن حممد بن عبد �هلل 

�أبو د�ود  لنا  �لرملي قال  �إ�سحاق بن مو�سى  �لعا�س... حدثنا  بن عمرو بن 

�ساءو�  �إذ�  �حلديث  �أ�سحاب  يقول:  حنبل  بن  �أحمد  �سمعت  �ل�سختياين: 

�حتجو� بعمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده، و�إذ� �ساءو� تركوه...

حدثنا �أحمد بن �حل�سني قال: حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن مغرية 

قال: ما ي�سرين �أن �سحيفة عبد �هلل بن عمرو عندي بتمرتني �أو بفل�سني.

بن  عمرو  يقول:  يحيى  �سمعت  قال:  عبا�س  حدثنا  بكر  �أبي  �بن  حدثنا 

�سعيب ثقة.

حدثنا حممد بن ب�سر قال: حدثنا �بن عمري قال: حدثنا �أيوب بن �سويد 

ا �أكمل من عمرو بن �سعيب... عن �لأوز�عي قال: ما ر�أيت قر�سيًّ

�أبيه عن جده على  �إذ� روى عن  �أنه  �إل  ثقة  نف�سه  وعمرو بن �سعيب يف 

 [ �لنبي  �أبيه عن جده عن  يرويه عن  ما  يكون  بن حنبل  �أحمد  ن�سبه  ما 

مر�سال...

وقد روى عن عمرو بن �سعيب �أئمة �لنا�س وثقاتهم وجماعة من �ل�سعفاء. 

حممد بن �إدري�س �لر�زي �لتميمي ت  حامت  �أبي  بن  �لرحمن  عبد  حممد  لأبي  و�لتعديل  1– �جلرح 

327ه�، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، ط 1، 1271ه�– 1952م، بريوت: 238/6– 239، بت�سرف.
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مع  فيها،  �لنا�س  �جتنبه   [ �لنبي  عن  جده  عن  �أبيه  عن  �أحاديثه  �أن  �إل 

.
)1(

�حتمالهم �إياه ومل يدخلوه يف �سحاح ما خرجوه وقالو� هي �سحيفة«

ثالثا- عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه: قيل لر�سول �هلل ]: �أي �لن�ساء 

نف�سها  يف  تخالفه  ول  �أم��ر،  �إذ�  وتطيعه  نظر،  �إذ�  ت�سره  »�لتي  قال:  خري؟ 

.
)2(

ومالها مبا يكره«

قال �بن حزم يف تعليقه على هذ� �حلديث بعد �أن رجح رو�ية �حلديث 

ب�سيغة »وماله«: »لو �سح »ومالها« دون معار�س ملا كان لهم يف تلك �لرو�ية 

�إمنا فيه �لندب فقط ل �لإيجاب، و�إمنا �لطاعة يف  متعلق؛ لأن هذ� �للفظ 

�لطاعة، و�ملنع من �ل�سدقة وفعل �خلري لي�س طاعة، بل هو �سد عن �سبيل 

.
)3(

�هلل تعاىل فبطل تعلقهم بهذ� �خلرب«

ر�بعا- عن عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده �أن ر�سول �هلل ] قال يف 

�إذ� هو ملك  �إل باإذن زوجها  �أمر يف مالها  خطبة خطبها: »ل يجوز لمر�أة 

. فهذ� �حلديث يرتك من وجهني:
)4(

ع�سمتها«

- �لأول: �أن ر�وي �حلديث عمرو بن �سعيب �سعيف، وقد �سبق ذكر هذ�.

- �لثاين: �أن �حلديث ل مينع �ملر�أة من �لتربع مبالها فقط، بل مينعها 

من كل �لت�سرفات �ملالية مبجرد �أن ميلك �لزوج ع�سمتها، وهذ� يتناق�س 

1– �لكامل يف �سعفاء �لرجال لأبي �أحمد عبد �هلل بن عدي بن عبد �هلل بن حممد �جلرجاين )ت 365ه�(، 

حتقيق يحيى خمتار غز�وي، د�ر �لفكر، ط 3، 1409ه�– 1988م، بريوت: 114/5– 115.

رقم          خري؟  �لن�ساء  �أي  باب  �لطالق،  كتاب  يف   271/3 �لكربى:  �ل�سنن  يف  �لن�سائي  �أخرجه   –2

�حلديث: 5343، قال: �أخربنا قتيبة بن �سعيد قال حدثنا �لليث عن �بن عجالن عن �سعيد �ملقربي عن 

�أبي هريرة، ثم ذكر �حلديث.

3– �ملحلى: 316/8 ، 317.

4– �أخرجه �بن ماجة يف �سننه: 798/2 يف كتاب �لهبات، باب عطية �ملر�أة بغري �إذن زوجها. رقم 

�حلديث 2388. قال: حدثنا �أبو يو�سف �لرقي حممد بن �أحمد �ل�سيدلين حدثنا حممد بن �سلمة عن 

�ملثنى عن عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده، ثم ذكر �حلديث. 



140

مع �لآيات �لقر�آنية �لتي تدل على جو�ز ت�سرف �لزوجة يف مالها، كقول �هلل 

، فالآية �سريحة يف جو�ز و�سية 
)1(

ْو َدْيٍن}
َ
نَي ِبَها �أ ٍة ُيو�صِ يَّ تعاىل: {ِمن َبْعِد َو�صِ

�ملر�أة ومد�ينتها وهما من �لت�سرفات �ملالية، ومل ت�سْر �لآية �إىل �إذن �لزوج.

�لذي  �حلديث  ه��ذ�  على  تعليًقا  �ل��ع��دوي  بن  م�سطفى  �لأ�ستاذ  وق��ال 

يتعار�س مع �لأدلة �لتي تذهب �إىل جو�ز �أمر �ملر�أة يف مالها: »بالن�سبة لهذ� 

�حلديث، فهو مروي من طريق عمرو بن �سعيب عن �أبيه عن جده عن ر�سول 

ها بع�س �أهل �لعلم، وف�سل  �هلل ]، وهذه �سل�سلة ح�سنة �لإ�سناد، وقد ردَّ

�آخرون فيها فقالو�: �إن كانت �لرو�ية من هذ� �لطريق خمالفة لغريها من 

�لرو�يات فتطرح للرو�يات �لأخرى �لتي هي �أ�سح �إ�سناًد� منها.

�ساءو� �حتجو�  �إذ�  »�أهل �حلديث  �أحمد بن حنبل:  �لإمام  قال  ثم  ومن 

و�إن �ساءو� تركوه«؛ يعني لرتددهم يف  �أبيه عن جده،  بعمرو بن �سعيب عن 

�ساأنه.

وهو هنا برو�يته تلك خالف �لرو�ة �لثقاة. ثم �إن �حلديث يف حالة �سالمته 

من �لإعالل حممول على ح�سن �ملعا�سرة بني �لزوجني، وحممول على �لأدب 

.
)2(

و�لختيار، و�هلل تعاىل �أعلم«

- خام�سا: قال �بن ماجة: حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد �هلل بن 

وهب �أخربين �لليث بن �سعد عن عبد �هلل بن يحيى رجل من ولد كعب بن 

مالك عن �أبيه عن جده �أن جدته خرية �مر�أة كعب بن مالك �أتت ر�سول �هلل 

] : »ل  ] بحلي لها فقالت: »�إين ت�سدقت بهذ�«، فقال لها ر�سول �هلل 
يجوز للمر�أة يف مالها �إل باإذن زوجها، فهل ��ستاأذنت كعبا؟«. قالت: »نعم«، 

فبعث ر�سول �هلل ] �إىل كعب بن مالك زوجها فقال: »هل �أذنت خلرية �أن 

1– �لن�ساء: جزء من �لآية 12.

2– �أحكام �لن�ساء يف �سوؤ�ل وجو�ب: �ل�سدقات– �لنفقات– �لهبات، د�ر �بن �لقيم، �ل�سعودية– د�ر 

�بن عفان، م�سر، �لطبعة �لأوىل باملغرب 1422 ه�– 2001م، �لد�ر �لبي�ساء: �س 24، 25.
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.
)1(

تت�سدق بحليها؟«، فقال: »نعم«. فقبله ر�سول �هلل ] منها«

من رو�ة �حلديث حرملة بن يحيى وهو غري حجة كما نقل عبد �لرحمن 

بن �أبي حامت يف ترجمته يف قوله: »حرملة بن يحيى �مل�سري وهو �بن يحيى 

�لتجيبي روى عن �بن وهب و�ل�سافعي.  بن عبد �هلل بن حرملة بن عمر�ن 

بي و�أبو زرعة وم�سلم بن �حلجاج.
ُ
روى عنه �أ

وذكر عبد �هلل بن عدي ما يفيد ت�سعيفه وتعديله يف نف�س �لوقت حيث 

قال: »قال يحيى وقد كان حرملة هذ� مب�سر حني دخلتها. �ساألت عبد �هلل 

بن حممد بن �إبر�هيم �لفرهاذ�ين ميلي علي �سيئا من حديث حرملة، قال: 

ثالثة  حرملة  عن  �أملى  ثم   ! �سعيف  حرملة  بحرملة؟!  ت�سنع  وما  بني،  يا 

�أحاديث ومل يزدين على ذلك..

و�أما حمل �أحمد بن �سالح عليه، فاإن �أحمد �سمع يف كتبه من �بن وهب 

هذ�.  من  �لعد�وة  بينهما  فتولدت  �لن�سف  ومنعه  �سماعه،  ن�سف  فاأعطاه 

فكان من يبد�أ �إذ� دخل م�سر بحرملة ل يحدثه �أحمد بن �سالح. وما ر�أينا 

�أحًد� جمع بينهما فكتب عنهما جميعا؛ ور�أينا �أن من عنده حرملة لي�س عنده 

�أحمد، ومن عنده �أحمد لي�س عنده حرملة. على �أن حرملة قد مات �سنة �أربع 

.
)2(

و�أربعني. ومات �أحمد بن �سالح �سنة ثمان و�أربعني«

وبهذ� ي�سعف هذ� �حلديث، وخا�سة �أنه يتناق�س مع �حلديث �لذي رو�ه 

�لبخاري و�لذي �أمر �لر�سول ] �لن�ساء فيه بال�سدقة، وقبلها منهن دون �أن 

يطلب منهن �لرجوع �إىل �أزو�جهن لياأذنو� لهن بذلك.

هذ�، و�لأحاديث �لو�ردة يف ��ستئذ�ن �لزوج قبل �لت�سدق تخالف ما جاء 

�إذن زوجها رقم  �ملر�أة بغري  �لهبات، باب عطية  798/2 يف كتاب  �بن ماجة يف �سننه:  1– �أخرجه 

�حلديث 2389، قال: حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد �هلل بن وهب �أخربين �لليث بن �سعد عن عبد 

�هلل بن يحيى، ثم ذكر تتمة �حلديث.

2– �لكامل يف �سعفاء �لرجال: 458/2– 461.
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يف �لقر�آن �لكرمي من �حلث على �إخفاء �ل�سدقة يف قوله تعاىل: { 

.
)1(

{                

كما تتعار�س مع �حلديث �لذي وعد فيه �لر�سول ] من يت�سدق ب�سدقة 

فيخفيها حتى ل تعلم �سماله ما تنفق ميينه، باأنه �سمن �ل�سبعة �لذين يظلهم 

�هلل يف ظله يوم ل ظل �إل ظله يف قوله: »ورجل ت�سدق ب�سدقة فاأخفاها حتى 

. حيث يحث �حلديث على �ملبالغة يف �إخفاء 
)2(

ل تعلم �سماله ما تنفق ميينه«

�ل�سدقة حتى على �أع�ساء �جل�سد �لو�حد، فكيف باإخبار �لزوج؟

عند  �ل��زوج  ��ستئذ�ن  �سرورة  يف  �ل���و�ردة  �لأح��ادي��ث  يقال:  قد  �أن��ه  �إل 

�ل�سدقة تخ�س�س �لآية و�حلديث �ل�سابقني، �إل �أن ذلك يرد عليه مبا قاله 

�لإمام �ل�سافعي: »فاإن قال قائل: �ملر�أة ذ�ت �لزوج مفارقة للرجل، ل تعطي 

�ملر�أة من مالها بغري �إذن زوجها. 

قيل له: كتاب �هلل عز وجل يف �أمره بالدفع �إىل �ليتامى �إذ� بلغو� �لر�سد 

�لولية، مل يكن  �أخرج �هلل عز وجل من  يدل على خالف ما قلت؛ لأن من 

لأحد �أن يلي عليه �إل بحال يحدث له من �سفه وف�ساد، وكذلك �لرجل و�ملر�أة، 

�أو حق يلزمه مل�سلم يف ماله. فاأما ما مل يكن هكذ� فالرجل و�ملر�أة �سو�ء، فاإن 

فرقت بينهما فعليك �أن تاأتي بربهان على فرقك بني �ملجتمع. 

فاإن قال قائل: فقد روي �أن »لي�س للمر�أة �أن تعطي من مالها �سيئا بغري 

«. قيل: قد �سمعناه ولي�س بثابت فيلزمنا �أن نقول به. و�لقر�آن 
)3(

�إذن زوجها

يدل على خالفه، ثم �ل�سنة، ثم �لأثر، ثم �ملعقول.

1– �لبقرة: جزء من �لآية 271.

باليمني، رقم �حلديث:  �ل�سدقة  باب  �لزكاة،  كتاب  517/2 يف  �لبخاري يف �سحيحه:  2– �أخرجه 

 .1357

ببلوغها  �إليها  �ملر�أة  باب دفع مال  �لتفلي�س،  و�ل�سنن يف كتاب  �لآثار  �لبيهقي يف معرفة  3– �أخرجه 

�لكتاب موقع جامع  3752، بلفظ مقارب. م�سدر  79/10 رقم �حلديث  ور�سدها، وجو�ز ت�سرفها: 

�حلديث http://www.alsunnah.com )�لكتاب مرقم �آليا غري مو�فق للمطبوع( .



143

فاإن قال: فاذكر �لقر�آن؟ قلنا: �لآية �لتي �أمر �هلل عز وجل بدفع �أمو�لهم 

�أن يفرق بينهما بغري خرب  �لرجل و�مل��ر�أة. ول يجوز  �إليهم و�سوى فيها بني 

.
)1(

لزم«

ي�سبه  ما  ��ستعمل  �أن��ه  �إل  �لقيا�س  نفاة  من  حزم  �بن  �لإم��ام  �أن  ورغ��م 

�لقيا�س يف �لرد على من منع �لزوجة من �لتربع �إل باإذن �لزوج حيث قال: 

عليها  �لإ�سالم  �أهل  �أجمع  �لتي  و�ل�سنة  �لقر�آن  يف  �فرت�س  تعاىل  �هلل  »�إن 

وك�سوتهن  �لزوجات  نفقات  �لأزو�ج  على  �أن  متيقًنا،  به  مقطوًعا  �إجماًعا 

للرجال  جعله  كما  �لرجال  من  �ملري�ث  لهن  وجعل  و�سدقاتهن،  و�إ�سكانهن 

منهن �سو�ء ب�سو�ء، ف�سار بيقني من كل ذي م�سكة عقل حق �ملر�أة يف مال 

كل  ويف  بعام،  وعاما  ب�سهر،  و�سهًر�  بيوم،  يوما  حالل  لزًم��ا  و�جًبا  زوجها 

منعه من  ماله، بخالف  لها يف  تخلو ذمته من حق  �لطرف ل  وكرة  �ساعة 

مالها جملة وحترميه عليه �إل ما طابت له نف�سها به، ثم ترجو من مري�ثه بعد 

�ملوت كما يرجو �لزوج يف مري�ثها ول فرق. 

فاإن كان ذلك موجًبا للرجل منعها من مالها فهو للمر�أة �أوجب و�أحق يف 

منعه من ماله �إل باإذنها؛ لأن لها �سرًكا و�جًبا يف ماله، ولي�س له يف مالها �إل 

�لتب و�لزجر. فيا للعجب يف عك�س �لأحكام ! فاإن مل يكن ذلك مطلقا لها 

منعه من ماله خوف �أن يفتقر فيبطل حقها �لالزم، فاأبعُد و�هلل و�أبطل �أن 

يكون ذلك موجًبا له منعها من مال ل حق له فيه ول حظ، �إل حظ �لفيل من 

�لطري�ن.

�أو من �سيء منه،  و�لعجب كل �لعجب من �إطالقهم له �ملنع من مالها، 

وه�و ل�و مات جوًعا �أو جهًد� �أو هز�ل �أو برًد�، مل يق�سو� ل�ه ف�ي مالها بنو�ة 

.
)2(

يزدردها، ول بجلد ي�سترت به، فكيف ��ستجازو� هذ�؟ �إن هذ� لعجب!«

1 – �لأم: 216/3. 

2– �ملحلى: 315/8 ، 316. 
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حول  �لأق��و�ل  ملختلف  ��ستعر��سه  بعد  زي��د�ن  �لكرمي  عبد  �لدكتور  قال 

قول  هو  �لر�جح  �أن  تقدم  ما  جميع  من  لنا  »يخل�س  مبالها:  �لزوجة  تربع 

�جلمهور ل قول خمالفيهم، فيجوز للمر�أة �أن تت�سرف بالهبة �أو �ل�سدقة، 

باأهلية  تتمتع  لأنها  ومو�فقته؛  �لزوج  �إذن  على  توقف  دون  ت�سرفها  وينفذ 

كاملة، فهي يف �ملعامالت كالرجل، وزو�جها ل ينق�س من �أهليتها ول ي�سلح 

�سببا للحجر عليها.

ومع هذ� �لذي نرجحه، �أرى من �مل�ستحب و�ملرغوب فيه �أن ت�ساور �ملر�أة 

�إىل  �أدعى  �لت�ساور  به من مالها، فهذ�  �لت�سدق  �أو  تريد هبته  زوجها فيما 

ح�سن �لع�سرة ودو�م �لألفة بينهما، ول �سك �أن �لإ�سالم يرغب فيما يحقق 

ح�سن �لع�سرة ودو�م �لألفة وما يقويهما بني �لزوجني، وم�ساورة �ملر�أة زوجها 

. ويعطي للزوجية مكا�سب 
)1(

فيما تريد هبته من مالها يحقق هذه �ملعاين«

�أو��سر  يقوي  كله  وذلك  �سلوكية،  قاعدة  بينهما  �لت�ساور  وي�سري  وجد�نية، 

�لع�سرة ويج�سد معاين �ل�سكينة و�لأمن د�خل جمتمع �لأ�سرة.

وبالتاأمل يف �لأدلة �ملتعددة �لتي ��ستدل بها كل فريق لدعم ر�أيه، يتبني �أن 

�أدلة �لقائلني بجو�ز تربع �لزوجة مبالها من غري �إذن �لزوج هي �لأقوى، وهو 

�ل�سو�ب �لذي ي�سهد له �سريح �لن�سو�س من �لقر�آن و�ل�سنة، و�هلل �أعلم.

لكن من باب ح�سن �لع�سرة بني �لزوجني، وحفاظا على �لتفاهم و�ملودة 

بينهما، �أرى �أن ي�ست�سري� بع�سهما �لبع�س فيما يتعلق بت�سرفاتهما �ملالية �إذ� 

كان �لأمر يتعلق مببالغ مالية مهمة. 

1– �ملف�سل يف �أحكام �لن�ساء: 10/ 297.
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املطلب الثاين

اأدلة القائلني مبنع الزوجة من التربع باأكرث من ثلث مالها 

ومناق�ستها

قال �لإمام مالك: »ما ت�سدقت به �ملر�أة ذ�ت �لزوج �أو �أعتقت �أو وهبت 

.
)1(

مما هو �أكرث من �لثلث فال يجوز منه ثلث ول غريه«

�لزوجة من  �أحمد بن حنبل - يف رو�ية �سعيفة عنه-   �لإمام  كما منع 

.
)2(

�لت�سرف يف مالها بغري عو�س فيما ز�د على �لثلث �إل باإذن زوجها

ومنع �ملر�أة من �لتربع بالز�ئد على �لثلث قال به معظم �ملالكية؛ قال عبد 

�لوهاب بن علي بن ن�سر �لثعلبي: »فاأما �لزوجات فكل �مر�أة ذ�ت زوج فلي�س 

لها �أن تت�سرف يف مالها فيما ز�د على ثلثه بهبة �أو �سدقة �أو عتق، وكل ما 

لي�س مبعاو�سة �إل باإذن �لزوج، فاإن فعلت فالأمر للزوج �إن �أجازه جاز، و�إن 

رده ف�سخ جميعه. وقيل: ما ز�د على �لثلث. ثم لي�س لها �لت�سرف يف بقية 

.
)3(

�ملال �لذي �أخرجت ثلثه، ولها ذلك ف��ي مال �آخر �إن طر�أ له�ا«

بينما قال �ل�سيخ �لدردير باأنه يحق لها �لتربع بثلث �آخر بعد م�سي مدة 

معينة: »لي�س لها بعد �لثلث تربع �إل �أن يبعد ما بني �لتربعني بعام على قول، 

�أو ن�سفه على �آخر. فلها �لتربع من �لثلثني �لباقيني، وكاأنه للبعد �سار مال 

.
)4(

بر�أ�سه مل يقع فيه تربع«

مبا  �لثلث  على  بالز�ئد  �لتربع  من  �لزوجة  منع  على  �ملالكية  و��ستدل 

هذه  مناق�سة  – متت  مبالها  �لتربع  من  �لزوجة  مبنع  �لقائلون  به  ��ستدل 

�لأدلة يف �ملطلب �ل�سابق– �إل �أنهم حملو� �أدلة �ملنع على ما ز�د على �لثلث، 

1– �ملدونة �لكربى: 124/4. 

2– �ملغني: 561/4. �ملبدع: 347/4. 

3– �لتلقني: 424/2. �لكايف يف فقه �أهل �ملدينة �ملالكي: �س 424.

4– �ل�سرح �لكبري: 308/3– 309. 



146

 يف نظرهم، وقا�سوه على �ملري�س. 
)1(

و�أباحوه يف �لثلث فما دون؛ لأنه قليل

و��ستدلو� على مذهبهم �أي�سا بكون �لرجل يتزوج �ملر�أة ملالها و�أنها ت�سره �إذ� 

تربعت باأكرث من �لثلث، وكذ� بحقه يف �لتجمل مبالها.

وفيما يلي مناق�سة لهذه �لأدلة و�لتعليالت:

�إمنا  �لرجل  »�إن  �لإمام مالك:  قال  ملالها،  �ملر�أة  يتزوج  �لرجل  �إن  �أول: 

يتزوج �ملر�أة ملالها ويرفع يف �سد�قها. وقال �لقا�سي عبد �لوهاب �لبغد�دي 

يف هذ� �ملعنى: »�إن مهر �ملثل يقل ويكرث بح�سب مالها وكرثته كما يقل ويكرث 

�لزوج  �إبطال غر�س  لها  فلي�س  ثبت ذلك  و�إذ�  بروزها يف �جلمال،  بح�سب 

.
)2(

مما لأجله رغب يف نكاحها وكمل لأجله �سد�قها«

وقال �بن حزم يف هذ� �لإطار: »موه �ملالكيون باأن قالو�: �سح ع�ن �لنبي 

. قالو�: فاإذ� نكحها ملالها 
)3(

]: »تنكح �ملر�أة ملالها وجمالها وح�سبها ودينها«
 .

)4(

فله يف مالها متعلق«

ويبدو �أن �ملالكية ر�عو� و�قع �لنا�س يف تعليل حق �لزوج يف �حلجر على 

زوجته يف �لتربع فيما ز�د على �لثلث يف كونه يتزوجها ملالها، فاإذ� تزوجها 

لأجل مالها، فلماذ� ل يحق له �حلجر على هذ� �ملال؟! لكن هل �لزو�ج باملر�أة 

لأجل �ملال �أمر يقره �لإ�سالم حتى يكافاأ فاعله ب�سلب �أهلية �لغري؟ وهل تقبل 

�ملر�أة �أن يتزوجها �لرجل لأجل مالها؟

اأ �بن حزم نية �ملتزوج من �أجل مال �ملر�أة �نطالقا من نف�س �حلديث  خطَّ

�لذي ��ستدل به �ملالكية يف قوله: »فاأما �خلرب: »تنكح �ملر�أة لأربع«، فلي�س فيه 

1– نيل �لأوطار: 19/6 – بت�سمني– .

2– �ملعونة على مذهب عامل �ملدينة �لإمام مالك بن �أن�س: 1179/2. عقد �جلو�هر �لثمينة يف مذهب 

عامل �ملدينة: 800/2– 801.

3– �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه: 1958/5 يف كتاب �لنكاح، باب �لأكفاء يف �لدين، رقم �حلديث: 

 .4802

4– �ملحلى: 313/8. 



147

�لتغبيط بذلك، ول �حل�س عليه، ول �إباحته ف�سال عن ذلك، بل فيه �لزجر 

عن �أن تنكح لغري �لدين؛ لقوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم يف هذ� �خلب�ر نف�سه: 

»فاظفر بذ�ت �لدين«، فق�سر �أمره على ذ�ت �لدين، ف�سار من نكح �ملر�أة 

ملالها غري حممود يف نيته تلك، ثم هبك �أنه مباح م�ستحب، �أي دليل فيه على 

�أنها ممنوعة من مالها بكونه �أحد �لطماعني يف مال ل يحل له منه �سيء �إل 

.
)1(

ما يحل من مال جاره، وهو ما طابت له به نف�سها ونف�س جاره ول مزيد«

زوجها،  ت�سر  بذلك  فاإنها  �لثلث  باأكرث من  �لزوجة  ت�سدقت  �إذ�  ثانيا: 

وي�ستفاد هذ� من جو�ب �بن �لقا�سم ل�سحنون حني �ساأله: »ملا قال مالك �إذ� 

ت�سدقت �ملر�أة بثلثها فاأدنى جاز ذلك، �إذ� كانت ذ�ت زوج، فاإن ز�دت على 

ثلثها �أبطل جميع ذلك؟«. فاأجابه �بن �لقا�سم: »لأنه �إذ� كان �لثلث فاأدنى مل 

يكن �سرًر�، و�إن كان �أكرث من �لثلث ر�آه �سرًر�، �أبطل جميعه ومل يجز منه 

.
)2(

�سيء«

قال �ل�سافعي يف �نتقاد هذ� �لقول: »�إذ� جاز للمر�أة �أن تعطي من مالها 

ول  �سريًكا  يجعلها موىل عليها، ومل يجعل زوجها  فلم  تزيد عليه،  �لثلث ل 

مالها مرهوًنا يف يديه، ول هي ممنوعة من مالها ول خملى بينها وبينه، ثم 

لها بعد زمان �إخر�ج �لثلث، و�لثلث بعد زمان حتى ينفذ مالها، فما منعها 

.
)3(

مالها ول خالها و�إياه«

�لغالب  يف  حالتني  ي�سمل  �أن  يعدو  ل  �ل��زوج  ت�سرر  من  �ملالكية  وخ��وف 

�لأعم:

�حلالة �لأوىل: �ل�ستفادة من مالها حال �حلياة، وهذ� ل يحق له عند 

�ملالكية؛ لأن �لزوجة لي�ست م�سوؤولة على �لإنفاق عندهم حتى ولو كان �لزوج 

�لتربع مبالها غري  من  �أو عدمه  �لزوج  فت�سرر  وبالتايل  غنية،  وهي  فقري� 

مت�سور.

1– �مل�سدر �ل�سابق: 315/8. 

2– �ملدونة �لكربى: 124/4.

3– �لأم: 217/3. 
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�حلالة �لثانية: �ل�ستفادة من مالها بعد �ملوت، وهذ� ل يحق له �أي�سا؛ لأن 

�هلل عز وجل نهى عن ع�سل �لن�ساء طمعا يف �إرثهن يف قوله: {

.
)1(

{        

   وبذلك يتبني �أن تعليل �ملالكية �حلجر على �لزوجة ب�سرر �لزوج خمالف 

للن�سو�س، وخا�سة �أن ت�سرر �لزوجة ب�سلب �أهليتها يف �لتربع مبالها �أ�سد.

ثالثا: حق �لزوج يف �لتجمل من مالها. قال �لدردير: »حجر على �لزوجة 

�ل�سفيه؛ لأن �لغر�س من  �أو ويل  �لبالغ �لر�سيد  �حلرة �لر�سيدة... لزوجها 

. وقال �لقا�سي 
)2(

مالها �لتجمل به، و�لزوج... له حق يف �لتجمل من مالها«

عبد �لوهاب �لبغد�دي معلال ذلك: »لأن �لعادة جارية باأن �لزوج يتجمل مبال 

.
)3(

زوجته، وله فيه معونة وتبقية«

ويظهر حق �لزوج يف �لتجمل مبال �لزوجة عند �ملالكية يف �ل�سو�ر، حيث 

�أن  �إل  به  �لت�سدق  به ومنعها من  و�لتمتع  ��ستعماله  �لزوج �حلق يف  �أعطو� 

تعو�سه باآخر؛ و�إن كان �أقل من �لثلث: »قال �أ�سبغ: و�إذ� ت�سدقت ب�سو�ر بيتها 

وهو قدر �لثلث فاأقل، فقال �لزوج: ل تعري بيتي فذلك ما�س. وتوؤمر هي �أن 

تعمر بيتها ب�سو�ر مثلها. وكذلك لو ت�سدقت قبل �لبناء ب�سد�قها، وهو دون 

�سورة  مثله من مالها يف  �أن جتعل  وتوؤمر  �أن ذلك ما�س،  ثيب  �لثلث، وهي 

.
)4(

تدخل بها«

�إذ� طابت  �إل  ب�سو�ر زوجته وجتمله فيه ل يجوز  �لزوج  �نتفاع  �أن  و�أرى 

نف�سها بذلك لقوله تعاىل: {      

على  و�لتجمل  �لنتفاع  يقا�س  حيث   ،{            

1– �لن�ساء: جزء من �لآية 19.

2– �ل�سرح �لكبري: 307/3–308. 

3– �ملعونة على مذهب عامل �ملدينة �لإمام مالك بن �أن�س: 1179/2.

4 – �لنو�در و�لزياد�ت على ما يف �ملدونة وغريها من �لأمهات: 106/10.
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�لأكل، �أما يف غري هذه �حلالة فال �أرى �أي حق للزوج يف �لتجمل مبال زوجته. 

و�إذ� كان ل يحق له �لتجمل يف مالها �إل باإذنها، فال يحق له �حلجر يف مالها 

با�سم �لتجمل.

ر�بعا: قيا�س �لزوجة على �ملري�س و�ملو�سي يف ح�سر تربعها يف �لثلث، 

هذ� �لقيا�س �نتقده كثري من �لفقهاء، منهم:

- �بن قد�مة يف قوله: »لي�س معهم حديث يدل على حتديد �ملنع بالثلث، 

على  وقيا�سهم  دليل،  عليه  ول  توقيف،  فيه  لي�س  حتكم  بذلك  فالتحديد 

�ملري�س غري �سحيح لوجوه:

باملري�ث،  �إليهم  �مل��ال  و���س��ول  �إىل  يف�سي  �سبب  �مل��ر���س  �أن  -�لأول: 

يثبت  فال  �لعلة،  و�سفي  �أحد  فهي  �مل��ري�ث،  �أهل  من  �إمنا جتعله  و�لزوجية 

�حلكم مبجردها.

تربعه،  �سح  مر�سه  من  برئ  فاإن  موقوف؛  �ملري�س  تربع  �أن  -�لثاين: 

وهاهنا �أبطلوه على كل حال، و�لفرع ل يزيد على �أ�سله. 

-�لثالث: �أن ما ذكروه منتق�س يف �ملر�أة، فاإنها تنتفع مبال زوجها وتتب�سط 

لها  ولي�س  �نتفاعه مبالها،  �أكرث من  و�نتفاعها  �لنفقة منه،  ولها  فيه عادة، 

حجر عليه، وعلى �أن هذ� �ملعنى لي�س موجود� يف �لأ�سل، ومن �سرط �سحة 

 .
)1(

�لقيا�س وجود �ملعنى �ملثبت للحكم يف �لأ�سل و�لفرع جميعا«

- و�لبهوتي يف قوله: »قيا�سها على �ملري�س فا�سد؛ لأن �ملر�س �سبب يف�سي 

�إىل و�سول �ملال �إليهم باملري�ث، و�لزوجية �إمنا جتعله من �أهل �ملري�ث، فهي 

�أحد و�سفي �لعلة فال يثبت �حلكم مبجردها، كما ل يثبت لها �حلجر على 

 .
)2(

زوجها«

- و�بن حزم يف قوله: »�أما قيا�سهم �ملر�أة على �ملري�س فهو قيا�س للباطل 

1– �ملغني: 562/4.

2– ك�ساف �لقناع: 456/3– 457.
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، ثم لو �سح لهم يف �ملري�س ما ذهبو� 
)1(

على �لباطل و�حتجاج للخطاأ باخلطاأ

�إليه لكانو� قد �أخطاأو� باخلطاأ من وجوه: 

- �لأول: �أن �ملر�أة �سحيحة و�إمنا �حتاطو� بزعمهم على �ملري�س ل على 

�ل�سحيح، وقيا�س �ل�سحيح على �ملري�س باطل عند كل من يقول بالقيا�س؛ 

لأنهم �إمنا يقي�سون �ل�سيء على مثله ل على �سده.

�ملر�أة �ل�سحيحة وبني �ملري�س ول �سبه  �أنه ل علة جتمع بني  -و�لثاين: 

بينهما �أ�سال، و�لعلة عند �لقائلني به �إما علة جامعة بني �حلكمني، و�إما علة 

�سبه بينهما.

على  ز�د  ما  ويبطلون  �لثلث  يف  �ملري�س  فعل  مي�سون  �أنهم  -و�لثالث: 

�لثلث، وهاهنا يبطلون �لثلث وما ز�د على �لثلث، فقد �أبطلو� قيا�سهم.

- و�لر�بع: �أنهم يجيزون للمر�أة ثلثا بعد ثلث ول يجيزون ذلك للمري�س، 

فجمعو� يف هذ� �لوجه مناق�سة �لقيا�س و�إبطال �أ�سلهم يف �حلياطة للزوج؛ 

له، وهذ�  ما ل قدر  �إل  �ملال  ثلث حتى تذهب  بعد  ثلثا  تعطي  تز�ل  لأنها ل 

تخليط ل نظري له.

�آنفا يف  �أدخلناه  �ملو�سي... دخل عليهم كل ما  قالو�: ق�سناها على  فاإن 

  .
)2(

قيا�سهم على �ملري�س«

بها  ��ستدل  �لتي  �لأدل��ة  قوة  �إىل  بالإ�سافة  �ملالكية،  �أدل��ة  �سعف  ولعل 

�لقائلون بجو�ز تربع �لزوجة مبالها كله من غري �إذن �لزوج، هو �لذي �أدى 

باملقنن �ملغربي �إىل عدم �لأخذ بر�أي �ملالكية يف هذه �مل�ساألة على �لرغم من 

كون �ملذهب �ملالكي هو �ملذهب �لر�سمي للمملكة �ملغربية.

فال يوجد يف �لقو�نني �ملغربية ما مينع �لزوجة من �لتربع بالز�ئد عن 

1– قول �بن حزم: »فهو قيا�س للباطل على �لباطل و�حتجاج للخطاأ باخلطاأ«: لأنه يرى �أن للمري�س 

�حلق يف �لتربع مباله كله �إل يف �لعتق. �ملحلى: 297/8.

2– �ملحلى: 313/8– 314. 
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ثلث مالها �إذ� كانت ر�سيدة. ومدونة �لأ�سرة و��سحة يف �إعطاء �ملر�أة �أهلية 

ذلك  �مل�سروعة، مبا يف  �لت�سرفات  �أنو�ع  بجميع  مالها  للت�سرف يف  كاملة 

�لتربعات، �إذ� بلغت �سن �لر�سد �لقانوين وهي ر�سيدة �سو�ء كانت متزوجة 

210 من قانون مدونة �لأ�سرة ن�ست على ذلك  �أو غري متزوجة؛ لأن �ملادة 

يف قولها: »كل �سخ�س بلغ �سن �لر�سد، ومل يثبت �سبب من �أ�سباب نق�سان 

�أو �نعد�مها، يكون كامل �لأهلية ملبا�سرة حقوقه وحتمل �لتز�ماته«.  �أهليته 

كما �أن �ملادة 49 من نف�س �لقانون و��سحة يف �أن لكل من �لزوجني ذمة مالية 

م�ستقلة. 

وقد حاول �لأ�ستاذ حممد �ملهدي �حلجوي حل �لإ�سكال �ملرتبط بتحجري 

�لإمام مالك على �لزوجة يف �لتربع بالز�ئد عن ثلث مالها، وذلك يف قوله: 

»يظهر �أن مالكا ل حظ يف ذلك كون نفقة �ملر�أة جتب على زوجها فيدفعها 

�لتكال على ذلك �لتربع مبالها بدون حد. فحد لها تربعاتها �حتفاظا على 

نف�سها و�حتياطا لها بحيث �إذ� فقدت زوجها �لقائم عليها وجدت من مالها 

ما يقوم به �أودها. بخالف ما �إذ� تربعت بالكثري من مالها فاإنها تبقى بعد 

يدفع  �أن  �ساأنه  من  و�لتكال  لل�سياع.  عر�سة  �إياها  تطليقه  �أو  زوجها  موت 

�ساحبه �إىل �لتبذير عادة وعدم �لنظر �إىل �لعو�قب. 

كما �أن �لزوج �لذي جتب عليه �لنفقة يجوز له طبعا �أن يتعر�س لزوجته 

عند حماولتها منعه من �لإرث بتفويت �سائر مالها، فكاأن هذ� �لإرث حق له 

يف مقابلة �لنفقة. وبذلك يزول يف نظري �لإ�سكال �لذي يرد على �أ�سحاب 

مالك يف هذ� �لتحجري �لن�سبي وي�سبح �لأمر من باب تبادل �ملنافع وحفظ 

.
)1(

�حلقوق �ملتبادلة«

وقتنا  لكن يف  �إذ� قرئ يف زمانه ومكانه،  �سليما  �لتحليل  يكون هذ�  قد 

�لآخر  مال  �لزوجني يف  من  كل  م�سالح  على  �حلفاظ  �أن  يبدو يل  �حلايل 

1– �ملر�أة بني �ل�سرع و�لقانون: �س 27– 28. 
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يجب �أن يتم بالت�ساور فيما بينهما، ولي�س باإعطاء �لزوج �حلق يف �لتحجري 

�جلزئي على �أمو�ل زوجته، لأن من �ساأن �لتحجري �أن يوؤثر �سلبا على ��ستقر�ر 

�أ�سا�س �حلياة �لزوجية و�سكينتها، ولي�س جانبها �ملايل فقط. و�هلل �أعلم.  
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املبحث الثالث

جواز هبة الزوجة لزوجها وحكم اعت�سارها

 ومتتيعه يف اأمالكها

�ختلفو�  �أنهم  �إل  لزوجها،  �لزوجة  �لفقهاء يف جو�ز هبة  بني  ل خالف 

فيما �إذ� وهبت له هبة ثم �أر�دت �لرجوع فيها، فقد جرت �لعادة يف �لأندل�س 

و�إفريقية بتمتيع �لزوجة زوجها يف �أمالكها لي�ستغلها مل�سلحته طول حياته 

�ساأعر�س  للمر�أة  �ملالية  �لت�سرفات  هذه  يف  �آر�ء  و�ملفتني  وللفقهاء  معها، 

�لإ�سكال  حقيقة  على  �ل��وق��وف  خ��الل  من  �ملبحث  ه��ذ�  مطلبي  �سمن  لها 

بر�ساها  و�لتمتيع  �لهبة  يف  و�إر�دتها  �لزوجة  حرية  مبدى  �ملت�سلة  و�أبعاده 

و�ختيارها؟     

املطلب الأول

جواز هبة الزوجة لزوجها وحكم اعت�سارها

ل خالف يف جو�ز هبة �لزوجة لزوجها ملا يحققه ذلك من منافع لالأ�سرة، 

لكن �لإ�سكال �لذي مل�سته �أثناء در��ستي لهذ� �ملو�سوع يكمن يف كون �لزوجة 

�ملتربعة هل هي متطوعة خمتارة فيما تقدم عليه من �لهبة مل�سلحة زوجها 

�أم �أن ت�سرفها هذ� ي�سدر نتيجة �لإكر�ه؟

�أثناء �لهبة لزوجها  –عن طيب نف�س– يف  ومعرفة مدى تطوع �لزوجة 

�أو عدمه، هو �ل�سابط �لذي يحكم مدى حقها يف �عت�سار ما وهبته �إياه �أو 

ل؛ و�لآية �لكرمية �لتي �أجازت هبة �لزوجة لزوجها ربطت ذلك �لت�سرف 
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بطيب �لنف�س يف ق��وله تب���ارك وتع��اىل: {    

.
)1(

{                               

وذهب �ملف�سرون �إىل �أن هذه �لآية تفيد حلية ما وهبت �لزوجة لزوجها 

�إذ� كان عن طيب نف�س منها..

م��ن  �أي   ،{ قال �لن�سفي: »{           } لالأزو�ج {    

من  �سيئا  لكم  وهنب  ف��اإن  و�ملعنى  �ل�سدقات...  معنى  يف  هو  �إذ  �ل�سد�ق 

�إىل  نفو�سهن طيبات غري خمبثات مبا ي�سطرهن  �ل�سدقات وجتافت عنه 

�سيق  على  دليل  �لآية  وفى  معا�سرتكم.  و�سوء  �أخالقكم  �سكا�سة  من  �لهبة 

�لنف�س؛  على طيب  �ل�سرط  بنى  �لحتياط، حيث  ووجوب  ذلك،  �مل�سلك يف 

فقيل {      } ومل يقل فاإن وهنب لكم؛ �إعالما 

.
)2(

باأن �ملر�عى هو جتايف نف�سها عن �ملوهوب طيبة«

وقال �لألو�سي يف �ملعنى نف�سه: »�ملعنى: فاإن وهنب لكم �سيئا من �ل�سد�ق 

�لبذل من  �إىل  ي�سطرهن  نفو�سهن طيبات غري خمبثات مبا  متجافيا عنه 

�سكا�سة �أخالقكم و�سوء معاملتكم. و�إمنا �أوثر ما يف �لنظم �لكرمي دون: فاإن 

وهنب لكم �سيئا منه عن طيب نف�س، �إيذ�نا باأن �لعمدة يف �لأمر طيب �لنف�س 

ل  �لكالم  من  وركنا  مبتد�أ  ذلك  جعل  حيث  باملرة،  �ملوهوب  عن  وجتافيها 

.
)3(

ف�سلة كما يف �لرتكيب �ملفرو�س«

وقال �بن �جلوزي يف تف�سري معنى �لهنيء و�ملريء: »فاملعنى فان طابت 

�أنف�سهن لكم بذلك فكلوه هنيئا مريئا. ويف �لهنيء ثالثة �أقو�ل: �أحدها: �أنه 

ما توؤمن عاقبته. و�لثاين: ما �أعقب نفعا و�سفاء. و�لثالث: �أنه �لذي ل ينغ�سه 

1– �لن�ساء: جزء من �لآية 4. 

2– تف�سري �لن�سفي: 204/1.

3– روح �ملعاين يف تف�سري �لقر�آن �لعظيم و�ل�سبع �ملثاين لأبي �لف�سل حممود �لألو�سي ت 1270ه�، د�ر 

�إحياء �لرت�ث �لعربي، بدون رقم �لطبعة وبدون تاريخ، بريوت: 199/4.
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.
)1(

�سيء. و�أما �ملريء فيقال مرئ �لطعام �إذ� �نه�سم وحمدت عاقبته«

وقال �جل�سا�س: »ملا �أمرهم باإيتائهن �سدقاتهن عقبه بذكر جو�ز قبول 

�إبر�ئها وهبتها له لئال يظن �أن عليه �إيتاءها مهرها و�إن طابت نف�سها برتكه. 

قال قتادة يف هذه �لآية: ما طابت به نف�سها من غري كره فهو حالل... 

�ملاأمور  �ل�سدقات  جلميع  �سامل   { وقوله تعاىل: {   

جو�ز  فيه  �ملق�سد  و�أن  ذل��ك،  يف  �لأك��ل  بلفظ  �عتبار  ل  �أن��ه  فدل  باإيتائها، 

.
)2(

��ستباحته بطيبة من نف�سها«

وقال �بن كثري: »�إن �لرجل يجب عليه دفع �ل�سد�ق �إىل �ملر�أة حتًما، و�أن 

يكون طيب �لنف�س بذلك كما مينح �ملنيحة ويعطي �لنحلة طيبا بها، كذلك 

يجب �أن يعطي �ملر�أة �سد�قها طيبا بذلك. فاإن طابت هي له به بعد ت�سميته 

�أو عن �سيء منه، فلياأكله حالل طيبا؛ ولهذ� قال: {    

.
)3(

{              

�لآية:  �لزوجة لزوجها �نطالقا من  وقال �سيد قطب يف حلية ما وهبته 

-كله  �سد�قها  �سيء من  لزوجها عن  ذلك  بعد  �لزوجة  نف�س  »ف��اإذ� طابت 

�أو بع�سه- فهي �ساحبة �ل�ساأن يف هذ� تفعله عن طيب نف�س ور�حة خاطر. 

و�لزوج يف حل من �أخذ ما طابت نف�س �لزوجة عنه، و�أكله حالل طيبا هنيئا 

.
)4(

مريئا«

ومع �أن �لآية و�ردة يف خ�سو�س �ل�سد�ق؛ فاإنها ت�سمل كل ما تهبه �لزوجة 

للهنيء  �لدقيقة  �لألو�سي يف بيان بع�س �ملعاين  للزوج عن طيب نف�س. نقل 

1– ز�د �مل�سري يف علم �لتف�سري لعبد �لرحمن بن علي بن حممد �جلوزي ت 597ه�، �ملكتب �لإ�سالمي، 

ط 3، 1404ه�، بريوت: 12/2.

�ل�سادق  حممد  حتقيق  370ه�،  ت  �جل�سا�س  �لر�زي  علي  بن  �أحمد  بكر  لأبي  �لقر�آن  2– �أحكام 

قمحاوي، د�ر �لرت�ث �لعربي، بدون رقم �لطبعة �سنة 1405ه�، بريوت: 351/2.

3– تف�سري �لقر�آن �لعظيم: 452/1.

4– يف ظالل �لقر�آن: �ملجلد 1: 585/1.
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�ملريء عن علي كرم �هلل تعاىل وجهه فيما تهبه �لزوجة لزوجها من مال: 

»�أنه جاءه رجل فقال : يا �أمري �ملوؤمنني، �إن يف بطني وجعا. فقال: �ألك زوجا؟ 

قال: نعم. قال: ��ستوهب منها �سيئا طيبة به نف�سها من مالها، ثم ��سرت به 

ع�سال، ثم ��سكب عليه من ماء �ل�سماء، ثم ��سربه، فاإين �سمعت �هلل �سبحانه 

، وق����ال تع��اىل:
)1(

وتعاىل يق���ول يف كت���ابه:{                                                  }

،  وقال عز �ساأنه: 
)2(

{                                      
َ

} 

�جتمعت  ف�����اإذ�   ،
)3(

{        }

�لرجل  ففعل  تعاىل.  �هلل  �ساء  �إن  �سفيت  و�ملريء  و�لهنيء  و�ل�سفاء  �لربكة 

.
)4(

ذلك ف�سفى«

جو�ز  عن  تتحدث  �لتي  �لآي���ات  من  وغريها  �لآي��ة  ه��ذه  من  و�نطالقا 

يف  مر  كما  ر�سيدة  بلغت  �إذ�  �لزوجة  هبة  �لفقهاء  جمهور  �أجاز  �ل�سدقة، 

�لف�سل �لأول. 

�إل �أن �ملالكية ��سرتطو� جلو�ز هبة �لزوجة �لدخول؛ فقد جاء يف حو�ر 

بني �بن �لقا�سم و�سحنون: »قلت: �أر�أيت �جلارية �لتي قد تزوجت ومل يدخل 

قال  قال:  ثلثها يف قول مالك؟  �أو عتقها يف  لها �سدقتها  �أجتوز  بها زوجها 

مالك: ل يجوز لها �سيء حتى يدخل بها زوجها، فاإذ� دخل بها زوجها جاز 

لها ذلك �إذ� علم منها �سالح. قلت: �أر�أيت �إن دخل بها زوجها هل يوقت لها 

مالك وقتا يف ذلك يجوز �إليه �سنيعها يف ثلثها؟ قال: ل، �إمنا وقتها دخوله 

بها �إذ� كانت م�سلحة. قلت: وهذ� قول مالك؟ قال: نعم. �إمنا قال لنا مالك: 

�إذ� دخل بها وعرف من �سالحها. قال �بن وهب: و�أخربين �بن لهيعة عن 

يزيد بن �أبي حبيب �أن عمر بن �خلطاب قال: ل جتوز لمر�أة موهبة لزوجها 

1– ق: جزء من �لآية 9.

2– �لنحل: جزء من �لآية 69.

3– �لن�ساء: جزء من �لآية 4.

4– روح �ملعاين: 200/4.
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.
)1(

ول لغريه حتى تعلم ما ينق�سها وما يزيدها«

يف  ت�سرفها  يجوز  �أن  بعد  �لزوجة  مينعون  �ملالكية  �إن  �لقول  �سبق  وقد 

مالها من �لتربع بالز�ئد عن ثلث مالها لغري �لزوج �إل باإذنه، �إل �أن �ملتربع 

عليه �إذ� كان زوجها فقد �أجازو� لها ذلك، قال �لإمام مالك: »عطية �ملر�أة 

للزوج �ملال جائز عليها، و�إن �أحاط ذلك مبالها كله، وكفالتها يف جميع مالها، 

.
)2(

و�إن �أعطته �أكرث من ثلثها فذلك جائز و�إن بلغت جميع مالها«

و�أ�سار �جل�سا�س �إىل �ختالف �أقو�ل �لفقهاء ب�ساأن هبة �لزوجة لزوجها 

يف قوله: »�ختلف �لفقهاء يف هبة �ملر�أة مهرها لزوجها، فقال �أبو حنيفة و�أبو 

يو�سف وحممد وزفر و�حل�سن بن زياد و�ل�سافعي: �إذ� بلغت �ملر�أة و�جتمع لها 

عقلها جاز لها �لت�سرف يف مالها بالهبة �أو غريها بكر� كانت �أو ثيبا. 

�أمر �لبكر يف مالها ول ما و�سعت عن زوجها من  وقال مالك: ل يجوز 

�ل�سد�ق، و�إمنا ذلك �إىل �أبيها يف �لعفو عن زوجها ول يجوز لغري �لأب من 

�أوليائها ذلك...

زوجها  بيت  وتكون يف  تلد  �مل��ر�أة حتى  �لأوز�ع���ي: ل جتوز عطية  وق��ال 

�سنة. 

�ل�سيء  �إل يف  �لزوج ول �سدقتها  �مل��ر�أة ذ�ت  �لليث: ل يجوز عتق  وقال 

�هلل  �إىل  به  يتقرب  مما  غ��ريه  �أو  رح��م  ل�سلة  منه  لها  بد  ل  �ل��ذي  �لي�سري 

تعاىل«. 

ثم ��ستدرك بقوله: »�لآية قا�سية بف�ساد هذه �لأقو�ل �ساهدة ب�سحة قول 

�أ�سحابنا �لذي قدمنا، لقوله عز وجل: {

                                     }، ول�����م يف�����رق في���ه ب���ني �لبك���ر و�لثي���ب، ول ب���ني م���ن 

1– �ملدونة �لكربى: 117/15. 

2– �مل�سدر �ل�سابق: 286/3.
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�أقام���ت يف بيت زوجها �س���نة �أو مل تقم. وغري جائز �لف���رق بني �لبكر و�لثيب 

.
)1(

يف ذلك«

�إل �أن �لهبة للزوج ل جتوز �إذ� كانت حتت �ل�سغط و�لتهديد؛ قال حممد 

بن ر�سد: »ل �ختالف يف �أن ما وهبت �ملر�أة لزوجها من مالها �أو من �سد�قها 

عليه يف مر�سه، �أو يف �سحته لزم لها، وجائز عليها، لي�س لها �أن ترجع يف 

 
)2(

�سيء منه يف حياته، ول بعد وفاته، �إل �أن يكون �أكرهها على ذلك بالإحافة

�أن ي�ساألها ذلك فتاأبى فيقول: و�هلل لئن مل تفعلي ذلك لأ�سيقن  و�لتهديد؛ 

�أ�سبه ذلك فال  ياأتونك... وما  �أهلك  �أدع  �أهلك، ول  تاأتي  �أدعك  عليك، ول 

.
)3(

يلزمها، لأن �إكر�ه �لرجل �مر�أته �إكر�ه على ما قاله يف �ملدونة«

�ختلفو�  �لعلماء  فاإن  لزوجها،  �لرجوع يف هبتها  �لزوجة  �أر�دت  �إذ�  لذ� 

على عدة �أقو�ل بح�سب مر�عاتهم للظروف �لتي متت فيها �لهبة، وفيما يلي 

تف�سيل �أقو�لهم يف �مل�ساألة:

�أول: لي�س لها �لرجوع يف �لهبة: وهو مذهب �ملالكية، قال �ل�سيخ �لدردير: 

.
)4(

»�سح هبة �أحد �لزوجني لالآخر«

وقال يف مكان �آخر: »هبة �أحد �لزوجني لالآخر �سيئا من عر�س �أو غريه، 

فال ي�سدق �لو�هب منهما ل�ساحبه يف �أنه وهب للثو�ب، �إل ل�سرط �أو قرينة 

.
)5(

يف �مل�سكوك«

وهو قول �أبي حنيفة �أي�سا، قال �ل�سافعي: »�إذ� وهبت �ملر�أة لزوجها هبة 

1– �أحكام �لقر�آن للج�سا�س: 352/2– 353.

2– �حلافة: �حلاجة و�ل�سدة. و�حليف: �جلور و�لظلم، �لقامو�س �ملحيط لل�سيخ جمد �لدين حممد بن 

يعقوب �لفريوز�أبادي، د�ر �لر�ساد �حلديثة، د�ر �لفكر، بدون رقم �لطبعة �سنة 1403ه� – 1983م، 

بريوت: ف�سل �حلاء باب �لفاء، 130/3– 131. 

وجاء يف �لكايف: حاف حيفا عليه: مال يف �حلكم عليه وجار ومل يعدل: �س 352.

3– �لبيان و�لتح�سيل: 464/13– 465.

4– �ل�سرح �لكبري: 106/4.

5– �مل�سدر �ل�سابق: 115/4.
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ذلك  على  وج��اءت  �أكرهني  قالت:  ثم  مهرها  من  له  تركت  �أو  ت�سدقت  �أو 

ببينة، فاإن �أبا حنيفة ك�ان يقول: ل �أقبل بينتها و�أم�سي عليها ما فعلت من 

.
)1(

ذلك«

�إليه �بن حزم يف قوله: »من وهب هبة �سحيحة مل  وهو نف�س ما ذهب 

يجز له �لرجوع فيها �أ�سال �إل �لو�لد و�لأم فيما �أعطيا �أو �أحدهما لولدهما 

 وعمر بن 
)3(

. ونقله �لإمام �لبخاري عن �إبر�هيم
)2(

فلهما �لرجوع فيه �أبد�«

.
)4(

عبد �لعزيز

و��ستدل �أ�سحاب هذ� �لر�أي بقول �لر�سول ] : »�لعائد يف هبته كالعائد 

. قال �بن حجر يف �سرح هذ� �حلديث: »�إنه ذم �لعائد يف هبته 
)5(

يف قيئه«

.
)6(

على �لإطالق، فدخل فيه �لزوج و�لزوجة مت�سكا بعمومه«

ثانيا: �إذ� �أكرهها �لزوج على �ل�سدقة، لها �لرجوع فيها و�إذ� مل يكرهها 

زوجها  على  �مل��ر�أة  ت�سدقت  »�إذ�  قال:  �ل�سافعي،  قول  وهو  له�ا؛  رجوع  فال 

ب�سيء �أو و�سعت له من مهرها �أو من دين كان لها عليه فاأقامت �لبينة �أنه 

 ،
)7(

�أكرهها على ذلك، و�لزوج يف مو�سع �لقهر للمر�أة، �أبطلت ذلك عنها كله«

. وهو ما ذهب �إليه �لزهري، قال 
)8(

وهو �لقول �لذي نقله عن �بن �أبي ليلى

�لبخاري نقال عنه: »قال �لزهري فيمن قال لمر�أته: هبي يل بع�س �سد�قك 

�أو كله، ثم مل ميكث �إل ي�سري� حتى طلقها فرجعت فيه. قال: يرد �إليها �إن 

1– �لأم: 61/4. 

2– �ملحلى: 127/9. 

3– قال �بن حجر: » قوله: قال �إبر�هيم هو �لنخعي«. فتح �لباري: 216/5. 

4– �سحيح �لبخاري: 914/2. 

5– �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه: 924/2 يف كتاب �لهبة وف�سلها، باب ل يحل لأحد �أن يرجع يف هبته 

و�سدقته، رقم �حلديث 2478. 

6– فتح �لباري: 217/5. 

7– �لأم: 61/4. 

8– �بن �أبي ليلى: هو حممد بن عبد �لرحمن. ولد �سنة �أربع و�سبعني. ومات �سنة ثمان و�أربعني ومائة، 

وهو �بن �ثنتني و�سبعني �سنة. طبقات �لفقهاء: �س 85. 
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، و�إن كانت �أعطته عن طيب نف�س لي�س يف �سيء من �أمره خديعة 
)1(

كان خلبها

 .
)2(

»{ جاز، قال �هلل تعاىل: {     

وهو قول بع�س �ملالكية �أي�سا، ذكر �لعلمي يف نو�زله: »�سئل �سيخنا قا�سي 

�جلماعة �أبو عبد �هلل �سيدي حممد بن �حل�سن �ملجاطي عن �لهبة للزوج ذي 

�أنهم حتت �سطوته، و�أنه ممن ل توؤمن �سوكته  �ل�سطوة ب�سهادة �سهود ثبت 

يف �ل�سهادة عليه، ومنعها له هل ت�سح �أو ل؟ فاأجاب: �حلمد هلل، �إن �لزوج 

يف هذ� �لباب �أجنبي، ول ينق�س وهبه �إل بثبوت �لإكر�ه مبوجباته، �أو خوف 

ينتفع  ل  بذلك  فاملت�سف  و�لظلم،  و�جل��ور  بال�ستطالة  معروف  �أو  طالق، 

.
)3(

بالإ�سهاد يف �ملعاو�سات ف�سال عن �لتربعات �إل مبعاينة �لدفع«

كما ترجع �إذ� وهبته حياء، نقل علي�س عن �بن �أبي زيد: »�إذ� �أدخل �لرجل 

على زوجته جماعة من �لنا�س لت�سع عنه �سد�قها فاأدركها �حلياء و�حل�سمة، 

             .
)4(

فوهبت له �سد�قها فلها �لرجوع«

ثالثا: لها �لرجوع مطلقا: وممن قال بذلك عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل 

 و�ل�سعبي، قال �بن حزم: »كتب عمر بن �خلطاب: �إن �لن�ساء 
)5(

عنه و�سريح

�أن  فاأر�دت  �سيئا  زوجها  �أعطت  �مر�أة  فاأميا  ورهبة  رغبة  �أزو�جهن  يعطني 

�إن  و�ل�سعبي... حتى  �سريح  بها عن  �لق�ساء  و�سح  به«.  �أحق  فهي  تعت�سره 

�سريحا ق�سى لها بالرجوع فيما وهبت له بعد موته. ونقل عن �لزهري قوله: 

�لزوج  يقيلون  �ملر�أة فيما وهبت لزوجها ول  يقيلون  �إل  �لق�ساة  �أدركت  »ما 

1– قال �بن حجر: »قوله: »خلبها« بفتح �ملعجمة و�لالم و�ملوحدة، �أي خدعها«. فتح �لباري: 217/5. 

2– �سحيح �لبخاري: 914/2. 

3– كتاب �لنو�زل للعلمي: 352/2– 353.

4– فتح �لعلي �ملالك يف �لفتوى على مذهب �لإمام مالك لأبي عبد �هلل حممد �أحمد علي�س ت 1299ه�، 

د�ر �لفكر، بدون ذكر �لطبعة وتاريخ �لطبع: 2/ 278.

�أبو �أمية �سريح بن �حلارث بن قي�س بن �جلهم �سنان... عن �أ�سعث �أن  5– �سريح �لقا�سي: �لفقيه 

�سريحا عا�س مائة وع�سر �سنني وقال �أبو نعيم: عا�س مائة وثماين �سنني. وقال هو و�ملد�ئني و�لهيثم: 

تويف �سنة ثمان و�سبعني. �سري �أعالم �لنبالء: 6/ 100 -106. 
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.
)1(

فيما وهب لمر�أته«

وهذه �لفتوى لعمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه تفيد باأنه كان يريد �إثبات 

�سلطة �لزوجة على مالها، وقد يكون �ل�سبب يف ذلك �لق�ساء عما تر�سب يف 

نفو�س �مل�سلمني من �لع�سر �جلاهلي من �لت�سوف لإر�ثة �لن�ساء يف �حلياة، 

�لذي نهى عنه �هلل ع�ز وج�ل يف ق�وله: {     

    .
)2(

{                                

املطلب الثاين

متتيع الزوجة زوجها يف اأمالكها

�أي حد  فاإىل  �ل��زو�ج،  موؤنة  �ل��زوج حتمل  على  فر�س  �لإ�سالم  كان  �إذ� 

ميكن  �عتبار متتيع �لزوجة لزوجها يف �أمالكها -ح�سب ما جرت به �لعو�ئد- 

م�ساهمة من �لزوجة يف موؤونة �لبيت؟

لب�سط  �لزوجة و�سيلة  �أمو�ل  ف�ي  �لزوج  �أي حد ميكن �عتبار متتع  و�إىل 

حجره عليها، و�لتحايل على حق �ملر�أة يف �لت�سرف يف مالها؟

لعل منع �لتحايل على حق �ملر�أة يف �لت�سرف يف مالها، و�لت�سوف لب�سط 

�حلجر عليها بعد �لزو�ج هو �لذي جعل �لفقهاء يت�سدون لهذه �لعادة �لتي 

كانت جارية يف �لأندل�س بتمتيع �لزوجة زوجها يف �أمو�لها لي�ستغلها مل�سلحته 

طول حياته معها، يف عقد �لزو�ج �أو بعده؛ لأن عقد �لزو�ج ل عالقة له مبال 

�ملر�أة. 

�ملروين  ن�سر  بن  �لعلماء ملحمد  217/5. �ختالف  �لباري:  فتح  –بت�سرف–.   133/9 1– �ملحلى: 

ت294ه�– حتقيق �سبحي �ل�سمر�ئي، عامل �لكتب، ط 2، 1406ه�، بريوت: �س 278. 

2– �لن�ساء: جزء من �لآية 19.
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قوله:  �ل��زو�ج يف  �لتمتيع يف عقد  ��سرت�ط   حكم 
)1(

ج��زي �بن  بني  وقد 

كان  فاإن  �لأندل�س؛  �لعادة يف  ما جرت  على  مالها  زوجها يف  �مل��ر�أة  »�إمتاع 

.
)2(

�سرًطا يف �لعقد مل يجز، و�إن كان تطوعا بعد متام �لعقد جاز«

وقرر �أنه: »ل يجوز �أن متتع �ملر�أة زوجها يف مالها يف عقدة �لنكاح؛ لأنه 

عطاء يف مقابلة �ل�سد�ق ويف�سد �لنكاح به. ويجوز بعد �نعقاد �لنكاح؛ فاإن 

كانت �ملر�أة مالكة �أمر نف�سها �أمتعته هي، و�إن زوجها و�لدها وهي يف حجره 

جاز له �أن ميتع. و�أن �لأب مل يكن له �أن ميتع �إل �إن �سمن �لدرك؛ لأنه عطية 

.
)3(

من مال �ملحجور«

�لزوجة يف عقد  �لزوج من مال  �إمتاع   بعدم جو�ز 
)4(

�مل��ازري �أفتى  وقد 

�لنكاح، يف فتوى نقلها عنه �لون�سري�سي، ون�سها:

�أبو عبد �هلل �ملازري رحمه �هلل تعاىل عن عقد م�سمونه:  »�سئل �لإمام 

�أبيها يف  �أو من  �إمتاع �لزوج من مال �لزوجة منها  علم �سهد�وؤه كرثة وقوع 

عقدة �لنكاح وكتبه يف عقد منفرد، و�سمائر �لزوجني منعقدة علي�ه، وقر�ءة 

ذلك م��ع �ل�س�د�ق �أو بعده...  

 فاأجاب مبا ن�سه: ل خفاء باأن بقاء �أمد �لزوجية بني �لزوجني جمهول، 

و�أن��ه ل يدرى متى يقع �لطالق؟ ومتى يقع �ملوت؟ فاإن كان جمهول وقارن 

�لعقد فال�سد�ق �ملبذول من �لزوج بع�سه عو�س هذ� �لإ�سكان �ملجهول؛ لأن 

تاآليف منها: و�سيلة  �لكلبي �لغرناطي. له  �أحمد بن جزي  �أبو �لقا�سم حممد بن  1– �بن جزي: هو 

�مل�سلم يف تهذيب �سحيح م�سلم، و�لقو�نني �لفقهية يف تلخي�س مذهب �ملالكية و�لتنبيه على مذهب 

�ل�سافعية و�حلنفية و�حلنبلية. مولده �سنة 693 ه� وتويف �سنة 741ه�. �سجرة �لنور �لزكية يف طبقات 

�ملالكية: �س 213. 

�لن�سر  د�ر  ذكر  دون  741ه�  ت  �لغرناطي  �لكلبي  جزي  بن  �أحمد  بن  ملحمد  �لفقهية  2– �لقو�نني 

و�لطبعة وتاريخ �لطبع: �س 140. 

3– �مل�سدر �ل�سابق: �س 146. 

4– �ملازري: حممد بن علي بن عمر �لتميمي �ملازري... يعرف بالإمام... �سرح كتاب م�سلم، وكتاب 

�لتلقني للقا�سي �أبي حممد عبد �لوهاب... تويف �سنة �ست وثالثني وخم�سمائة، وقد نيف على �لثمانني. 

�لديباج �ملذهب: من 279 �إىل 281. 
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�ل�سكنى من �لأعو��س �ملالية، وهي �آكد يف كونها عو�سا ماليا من �لفرج. و�إذ� 

كانت عو�سا من �لأعو��س �ملالية، فمحال �أل يح�سل لها حظ من �ل�سد�ق، 

كما �أن من �ملحال �أن ي�سرتي �لرجل �سلعتني فال يجعل لأحدهما عو�سا من 

�لثمن، فاإذ� ثبت �أن ذلك مما يعاو�س عليه �لزوج وهو جمهول، ف�سد �لعقد 

قبل  عليه  �ملعقود  �لنكاح  ف�سخ  ويجب  فا�سد�،  عليه  �لنكاح  عقد  وكان  فيه 

�لدخول يف �مل�سهور �ملعروف من �ملذهب �إل رو�ية �ساذة.  

و�أما �إن وقع �لدخول ففي ف�سخه بعد �لدخول �ختالف م�سهور، فاإذ� كان 

�لعقد على هذ� فا�سد�، فالعقود �لفا�سدة يجب �أن تغري... وهذ� مما يجب 

تغيريه و�إنكاره. 

و�إن عرث على نكاح حتقق �نعقاده على هذ� �ل�سرط، فاإنه يق�سى بف�سخه 

وتلبي�سا،  تدلي�سا  يعني  هذ�  ��سرت�ط  كان  و�إذ�  �ملذهب،  من  رتبناه  ح�سبما 

و�إمنا يكتبه �لكتاب حترز� من �أن يوقف على خطوطهم على عقد ل يجوز، 

فاإنهم مينعون من كتب هذ� ويحذرون من�ه، و�إذ� علم �أن هذ� هو �لغالب يف 

�أن �لإ�سكان ل يقع بعد �لعقد على  عقود �لبلد �مل�سرتط فيها هذ� �ل�سرط، 

ول  ي�سبطون.  ول  �آح��اد ل مييزون  ن��ادر� من  يقع  �إمنا  فاإنه  وقع  و�إن  حال، 

مينع هذ� �ل�سرط �لفا�سد �إل بح�سم �ملادة ومنع �جلميع منه؛ فاإنه مينع من 

.
)1(

ذلك«

و�ساند �بن جزي �ملازري فيما ذهب �إليه �إذ� كان �لإمتاع �سرطا مقارنا 

�أما �إذ� تطوعت �لزوجة بالإمتاع بعد متام عقد �لزو�ج، فاإن  لعقد �لزو�ج، 

�لإمتاع يكون �سحيحا. 

ونقل �لوز�ين موقف �بن جزي هذ� يف قوله: »ملا وقف �خلطيب �ل�سهري 

�ملازري  �هلل  عبد  �أبي  �لإم��ام  جو�ب  على  �هلل  رحمه  جزي  بن  �لقا�سم  �أبو 

�أبو عبد �هلل �ملازري  رحمه �هلل، ق�ال: هذه �مل�ساألة �لتي تكلم عليها �لإمام 

�لأمر  وتفاقم  فيها،  �لنا�س  وقوع  وبلدتنا  زمننا  يف  كرث  قد  عنه  �هلل  ر�سي 

1 – �ملعيار �ملعرب و�جلامع �ملغرب عن فتاوى علماء �إفريقية و�لأندل�س و�ملغرب: 26/3. 
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فيها باإمتاع �ملر�أة �أو و�لدها للزوج يف �سكنى د�رها و��ستغالل �أر�سها، وذلك 

فا�سد من ثالثة �أوجه:

�لأول: ما ذكره �ملازري من �جلهالة يف ذلك فيما يقابله من �ل�سد�ق.

و�لوجه �لثاين: �أنه يجتمع يف ذلك بيع ونكاح و�جتماعهما ممنوع، وذلك 

�أن �لزوج يبذل بع�س �ل�سد�ق يف مقابلة �لفرج وهو �لنكاح، وبع�سه يف مقابلة 

ما ميتع فيه من �ملال. 

و�لوجه �لثالث: �أنه يوؤدي لأن يبقى �لنكاح بغري �سد�ق، فاإن �لذي ينتفع به 

�لزوج من �ل�ستغالل و�ل�سكنى، رمبا قد يكون مثل �ل�سد�ق �أو �أكرث، ول �سيما 

�إن طالت مدة �لإمتاع فيقابل �ل�سد�ق بذلك، فكاأنه مل يعطها �سيئا... 

ولكن �إمنا مينع من هذ� �لوجه �إذ� كان �لإمتاع �سرطا مقارنا للعقد، فاإن 

كان تطوعا بعد �نعقاد �لعقد مل مينع من هذ� �لوجه؛ لأنه وكاأن �ملر�أة �أعطته 

ا م�ن مالها، وذلك جائز ب�سرط �أل تنعقد عليه �لقلوب عند �لعقد، ويجوز  حظًّ

�أي�سا �أن يكون مقارنا للعقد �إذ� كان �لإمتاع يف ملك غري ملك �لزوجة، �أل 

ترى ما روي عن مالك �أنه �أجاز �أن يقول �لرجل لآخر: تزوج �بنتي على �أن 

�أعطيك مائة دينار، وذلك �أن �ملائة دينار من مال و�لد �لزوجة ل من مالها، 

.
)1(

وهو �أ�سد من �لإمتاع«

�سرطا يف عقد  يكون  �لذي  �لتمتيع  على عقد  �لفقهاء  فهذ� �حلمل من 

�لزو�ج ياأتي يف �إطار �لت�سدي حلماية حق �ملر�أة يف �لت�سرف يف مالها، و�أن 

ل يكون �لت�سوف لال�ستفادة من مالها دونها �سببا لطمع �لطامعني يف �لزو�ج 

بها؛ وهو ما ينعك�س �سلبا على �أهليتها للت�سرف يف مالها.

لكن �إذ� مت �لتمتيع بعد عقد �لزو�ج بر�سى من �لزوجة، فاإن ذلك جائز 

قيا�سا على جو�ز هبة �سد�قه�ا للزوج �أو ج�زء منه لق�وله تع��اىل: {  

1– �مل�سدر �ل�سابق: 27/3– 28. 
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)1(

{       

يف  �حلق  لها  يكون  ل  �أمو�لها،  ��ستغالل  يف  زوجها  �لزوجة  متعت  و�إذ� 

�إل باإذن �لزوج؛  �أنو�ع �ل�ستغالل  �أو ��ستغاللها ب�ستى  �لت�سرف فيها بالبيع 

�لزوج ممتعا فله �حلجر عليها يف تفويت ما  �إن كان  : »�نظر 
)2(

�مل��و�ق قال 

  .
)3(

متعته فيه؛ لأن حقه قد تعلق به«

وفيما يلي بع�س �لفتاوى �لو�ردة يف هذ� �ملو�سوع:

بن حممد  �أحمد  �سيدي  �لعبا�س  �أبو  »�سئل  نو�زله:  �لعلمي يف  نقل  �أول: 

�بن عر�سون عن رجل  �أحمد  بن  �سيدي حممد  �أبو عبد �هلل  �ساأله  �ملقري، 

يف  بقائها  مدة  و�رتفاق  �غتالل  متتيع  ممتلكاتها  جميع  يف  زوجته  متعته 

من  �سيئا  له  وتنحل  تزوجه  �أن  و�أر�دت  �لآن،  كبري  ولد  له  وك��ان  ع�سمته. 

�أن  لها  �لتمتيع. فهل �سيدي  له من  ب�سبب ما جعلت  �لزوج  متاعها. فمنعها 

تفعل ما �ساءت بعد �لتمتيع م�ن نحلة �أو بي�ع �أو نح�وه، �أو للزوج �ملمتع منعها 

من ذلك؟

فاأجاب: �جلو�ب و�هلل �ملوفق لل�سو�ب، �إن �لبيع ل �سبيل �إليه �إل �أن ير�سى 

�لزوج �ملمتع باإ�سقاط حقه يف غلة ذلك، وف��ي معنى �لبيع �سائر �ملعاو�سات 

�لت�ي ل حماباة فيها، وما منع ذلك �إل لأجل �أن �ملبتاع ل يدري متى يقب�س 

�ل�سيء �ملبيع فمنع للجهل و�هلل �أعلم.

مينعها  �أن  فاإما  �ملعاو�سات؛  حماباة  معناها  ويف  �لتربعات  �سائر  و�أما 

�لزوج من جهة حجره  لزوجة له )كذ�( فيما ز�د على ثلثها، و�إما �أن مينع 

م�ن جهة تعلق حقه بالغلة.

1– �لن�ساء: جزء من �لآية 4. 

2– �ملو�ق: هو �أبو عبد �هلل حممد بن يو�سف �لعبدو�سي �لغرناطي �ل�سهري باملو�ق. له �سرحان على 

خمت�سر خليل كبري �سماه �لتاج و�لإكليل، وكتاب �سنن �ملهتدين يف مقامات �لدين. تويف يف �سعبان �سنة 

897ه�. �سجرة �لنور �لزكية يف طبقات �ملالكية: �س 262. 

3– �لتاج و�لإكليل: 79/5. 
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        فاأما �لق�سم �لأول فحكمه مقرر معلوم، و�أما �لق�سم �لثاين وهو �لذي 

�ن�سب �إليه �ل�سوؤ�ل فلي�س للزوج فيه مقال؛ لأن �ملوهوب له ل يقب�س ح�سا �إل 

بعد �نقطاع حق �لزوج يف �لغلة؛ �إما مبوت �لزوجة، �أو طالقها، و�إما بت�سليمه 

.
)1(

يف حقه عن طيب نف�س«

يتبني من هذه �لنازلة حق �لزوج يف منع زوجته من �إجر�ء �أي ت�سرف يف 

�أمو�لها �لتي متعته فيها �إل باإذنه.

ثانيا: قال �لون�سري�سي يف �ملعيار: »�سئل �لأ�ستاذ �أبو �سعيد �بن لب رحمه 

�هلل من قبل �لقا�سي �أبي يحيى بن عا�سم عن م�سائل من �ملتعة...

�لأوىل: رجل �أمتعته زوجته يف جميع ما يعلم لها من �أمالك وعقار، وقد 

كان �نعقد فيها كر�ء قبل �لإمتاع، ما يكون للممتع من ذلك؟ ومن �أي وقت 

يكون؟ 

�لثانية: �أمتعته �أي�سا فيما �جنر لها بالإرث يف �لإ�ساعة مع �سائر �لورثة 

من عقار و�أر�س وغري ذلك، ما �لذي يجب له فيها؟ 

�لثالثة: و�أمتعته �أي�سا يف �لنتفاع بفائد ك�سب �سباك �سيد... هل له منعها 

من �لت�سرف يف ذلك �أو يف �سيء منه ببيع �أو تفويت بغري �إذنه؟

�لر�بعة: ومن �لأمالك �ملمتع فيها ودخل حتت حكم �ملتعة مو�سع تروم 

�ملمتعة �أن تنفرد به لنف�سها وتولت موؤنة ق�سب �سكر فيه، تروم �إز�حة �لزوج 

عن�ه، ما �لذي يجب له فيه؟

فاأجاب:... فاأما �مل�ساألة �لأوىل فالكر�ء فيها فيما بقي من مدة للزوجة 

�ملمتعة �إذ� مل يذكر يف عقد �ملتعة، �إل �أن تر�سى باخلروج عنه لزوجها فتكون 

هبة من �لهبات، فاإن �دعى �لزوج عليها دخول ذلك يف �ملتعة و�أنكرت، فالقول 

قولها من غري ميني عليها على �لقول �ل�سحيح يف دعوى �ملتربع.

1– كتاب �لنو�زل للعلمي: 368/2– 369.
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و�أما �مل�ساألة �لثانية فاإن �لزوج �ملمتع فيها ي�سري �سريكا يف �ملتعة يف قدر 

�لأر�س معهم،  يعمر  �أن  فاإما  �مل��وروث،  ورثة  �سائر  مع  �ملمتعة  �لزوجة  حظ 

ق�سمة  �لأر���س  يقت�سمو�  �أن  و�إم��ا  �ملوروثة،  �لن�سبة  تلك  على  �لغلة  وتق�سم 

�ل�ستغالل فيعمر مو�سعا معينا بالرت��سي �أو يقت�سمو� ق�سمة متلك، فيتعني 

حظ �لزوجة بالق�سمة.. 

فيه  �أمتعت  ملا  �لتفويت  من  �لزوجة  منع  فحكمها  �لثالثة  �مل�ساألة  و�أم��ا 

�إل  زوجها؛ لأنه قد ملك عليها �لنتفاع بتلك �لأعيان، فال ت�سرف لها فيه 

باإذنه. 

بالنتفاع  �لزوجة  ��ستغالل  �إىل  فيها  �سبيل  فال  �لر�بعة  �مل�ساألة  و�أم��ا 

لنف�سها فيما �أمتعت فيه زوجها �إل بر�ساه، فاإن هي فعلت ذلك بغري �إذنه، 

.
)1(

فله عليها �لكر�ء ملن �ساء، وباهلل �لتوفيق«

نفقات  يف  ت�ساهم  كانت  �أي�سا  �لزوجة  �أن  �لنازلة  ه��ذه  من  ي�ست�سف 

م�ساحله  يف  �أمالكها  ��ستغالل  للزوج  فيها  يحق  �لتي  �حلالة  يف  �لأ�سرة، 

�خلا�سة مبقت�سى �لتمتيع. ويتبني من �لنازلة �ل�سابقة �أن جل �أمو�ل �لزوجة 

�أو كلها كانت حتت ��ستغالل �لزوج، ومل تكن هي متلك ذلك �حلق، حتى بعد 

�أن كرب �لولد و�أر�دت نحله. مما يدل على �أن حرية �ملر�أة يف �لت�سرف يف 

�أمالكها كانت حمدودة يف �ملناطق �لتي جرى فيها هذ� �لعرف.

وهذه �لعادة له�ا �سبه ببع�س �لعاد�ت �لتي كانت جارية يف �لعر�ق �لقدمي 

وه��و ما يعرف بال�سريقتوم حيث ذكر �لأ�ستاذ رعد مقد�د حممود �حلمد�ين 

�أو  و�حللي  و�لعبيد  و�لأثاث  كاملو��سي  �لأمو�ل  »عبارة عن جمموعة من  �أنه 

وتخ�س�س  زو�جها،  مبنا�سبة  �أهلها  من  �مل��ر�أة  عليها  حت�سل  �أر���س  قطعة 

هذه  على  للزوج  ويعرتف  �لزوجية،  �حلياة  �أعباء  مو�جهة  يف  للم�ساهمة 

�لأمو�ل بحق �لنتفاع؛ �إذ يجوز له �إد�رتها و��ستثمارها و�لت�سرف يف �إير�دها 

1– �ملعيار �ملعرب و�جلامع �ملغرب عن فتاوى علماء �إفريقية و�لأندل�س و�ملغرب: 243/3– 244.
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.
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مبا فيه م�سلحة �لأ�سرة«

وهذ� �لت�سابه ي�سمل حتى بع�س �لأحكام �لو�ردة فيهما؛ فاملال �ملمتع فيه 

�ل�سريقتوم؛  وكذ�  �ملوت،  �أو  بالطالق  فيه  �لزوج  ��ستغالل  يبطل حق  �لزوج 

قال �لأ�ستاذ رعد مقد�د حممود �حلمد�ين: »�أما بالن�سبة مل�سري �ل�سريقتوم، 

ففي حالة �لطالق، �لزوجة لها ��سرتجاع �ل�سريقتوم كامال، �أما يف حالة وفاة 

�أزو�ج خمتلفني، ويف  �أولدها ولو كانو� من  �لزوجة ف�اإن بائنتها تق�سم على 

حالة عدم وجود �أولد لها تعود بائنتها �إىل بيت و�لدها �إذ� كان و�لدها قد رد 

�ملهر �إىل زوجها، �أما �إذ� مل يرد و�لد �لزوجة �ملتوفاة �ملهر �إىل �لزوج يخ�سم 

.
)2(

�ملهر من �لبائنة ويرد �لباقي �إىل و�لد �لزوجة �ملتوفاة«

ويبدو �أن �ل�ستفادة من مال �لزوجة ما ز�لت قائمة حتى يف وقتنا �حلا�سر 

�لعنو�سة،  ظاهرة  و��ستفحال  �لر�هنة،  �لقت�سادية  �لأزمة  ظل  يف  وخا�سة 

وهنا �أت�ساءل: �إىل �أي حد تعد �أمو�ل �ملر�أة عامال م�ساعد� يف رفع حظوظها 

يف �لزو�ج، و�إىل �أي مدى تن�سرف نية �لزوج �إىل �ل�ستفادة من مال �لزوجة 

بحيث لو مل تكن ذ�ت مال مل�ا �أقدم على �لزو�ج منها؟!

1– �لنظام �ملايل للزوجني.. در��سة مقارنة بني �ل�سريعة �لإ�سالمية و�لت�سريعات �لعربية و�لت�سريعات 

�لفرن�سية: �س 21.

2– �ملرجع �ل�سابق: �س 21 – 22.
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املبحث الرابع

�سدقة الزوجة من مال الزوج

لورود  �إذنه،  بغري  زوجها  مال  من  �لزوجة  �سدقة  �لفقهاء حول  �ختلف 

�أحاديث متعار�سة يف هذ� �ملو�سوع، كما �أنهم �ختلفو� يف تف�سري �لأحاديث 

�ل��زوج يف ظاهرها على عدة  مال  �لزوجة من  تدل على جو�ز �سدقة  �لتي 

�أقو�ل. 

و�ساأدر�س �ملو�سوع من خالل مطلبني:

و�ختالف  �لزوج  مال  من  �لزوجة  �سدقة  بجو�ز  �لقائلني  �أدلة  �لأول   -

�لآر�ء حولها.

- �لثاين �أدلة �لقائلني بعدم جو�ز �سدقة �لزوجة من مال �لزوج.

املطلب الأول:

اأدلة القائلني بجواز �سدقة الزوجة من مال الزوج واختالف 

الآراء حولها

�لبخاري وم�سلم تتحدث عن جو�ز  �لأحاديث يف �سحيحي  وردت بع�س 

�سدقة �لزوجة من مال �لزوج باألفاظ خمتلفة، �أذكر منها: 

- عن عائ�سة بنت �أبي بكر �ل�سديق ر�سي �هلل عنهما قالت: ق�ال ر�سول 

�هلل ]: »�إذ� �أنفقت �ملر�أة من طعام بيتها غري مف�سدة كان لها �أجرها مبا 

�أنفقت، ولزوجها �أجره مبا ك�سب، وللخازن مثل ذلك، ل ينق�س بع�سهم �أجر 
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)1(

بع�س �سيئا«

- عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه عن �لنبي ] قال: »�إذ� �أنفقت �ملر�أة 

  .
)2(

من ك�سب زوجها من غري �أمره فلها ن�سف �أجره«

يا  قلت:  قالت:  عنهما  �هلل  ر�سي  �ل�سديق  بكر  �أبي  بنت  �أ�سماء  عن   -

ر�سول �هلل، ما يل مال �إل ما �أدخل علّي �لزبري، فاأت�سدق؟، قال: »ت�سدقي 

.
)3(

ول توعي فيوعى عليك«

ول  »�أنفقي ول حت�سي فيح�سي �هلل عليك،  لها:  قال  �أخرى  رو�ية  ويف 

.
)5(

 �هلل عليك«
)4(

توعي فيوعي

        و�ختلف �لفقهاء حول جو�ز تربع �مل��ر�أة من بيت زوجها من غري 

مف�سدة، على عدة �أقو�ل، منها: �أن للمر�أة �حلق يف �ل�سدقة من مال زوجها 

باملعروف، وهو ر�أي �بن حزم �لذي قال: »وللمر�أة حق ز�ئد وهو �أن لها �أن 

ول  بذلك.  ماأجورة  وبغري مف�سدة، وهي  و�إن كره،  تت�سدق من مال زوجها 

يجوز �أن يت�سدق من مالها ب�سيء �أ�سال �إل باإذنها؛ قال تعاىل: {  

، فبطل بهذ� حكم �أحد يف مال غريه، ثم وجب �أن 
)6(

{  

رقم  بنف�سه،  يناول  ومل  بال�سدقة  خادمه  �أمر  من  باب  �لزكاة،  كتاب  يف  �لبخاري  �أخرجه   –1

�حلديث 1359. كما �أخرجه م�سلم يف كتاب �لزكاة، باب �أجر �خلازن �لأمني و�ملر�أة �إذ� ت�سدقت من 

بيتها من غري مف�سدة باإذنه �ل�سريح �أو �لعريف، رقم �حلديث 1024.

2– �أخرجه �لبخاري يف كتاب �لبيوع، باب قول �هلل تعاىل �أنفقو� من طيب��ات م�ا ك�سبتم، رقم �حلديث 

�حلديث  رقم  زوجها،  بيت  من  تت�سدق  �ملر�أة  باب  �لزكاة،  كتاب  يف  د�ود  �أبو  �أخرجه  كما   .1960

.1687

3– �أخرجه �لبخاري يف كتاب �لهبة وف�سلها، باب هبة �ملر�أة لغري زوجها وعتقها �إذ� كان لها زوج فهو 

جائز، رقم �حلديث 2450. 

4 – قال �ل�سوكاين يف �س��رح قوله ]: »ول توعي فيوعي �هلل عليك«: »و�ملعن��ى: ل جتمعي يف �لوعاء 

وتبخلي بالنفقة فتجازي مبثل ذلك«. نيل �لأوطار: 123/6. 

5– �أخرجه �لبخاري يف كتاب �لهبة وف�سلها، باب هبة �ملر�أة لغري زوجها وعتقها �إذ� كان لها زوج فهو 

جائز، رقم �حلديث 2451. 

6– �لأنعام: جزء من �لآية 164.
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)1(

يخ�س من ذلك ما خ�سه �هلل تعاىل على ل�سان ر�سوله ] «

بيت  م��ن  �مل���ر�أة  ت�سدقت  �إذ  فيما  �ل�سلف  »�ختلف  �ل�سوكاين:  وق��ال 

زوجها فمنهم من �أجازه لكن يف �ل�سيء �لي�سري �لذي ل يوؤبه له ول يظهر به 

�لنق�سان. ومنهم من حمله على ما �إذ� �أذن �لزوج ولو بطريق �لإجمال، وهو 

  .
)2(

�ختيار �لبخاري«

وهذ� �لقول ر�جح لأن �لأحاديث �ل�سابقة �لو�ردة يف �سحيحي �لبخاري 

باإذن  باملعروف  �لزوجة  �سدقة  تقيد  مل  حيث  بو�سوح؛  عليه  تدل  وم�سلم 

�لزوج. 

ومن �لأقو�ل يف �ملو�سوع �أنه ل بد من �لإذن يف ذلك �سو�ء كان �سريحا �أو 

عرفيا، وهو ر�أي �لنووي �لذي قال: »و�علم �أنه ل بد للزوجة من �إذن �ملالك 

يف  بت�سرفها  وزر  عليها  بل  لها،  �أجر  فال  �أ�سال  �إذن  يكن  مل  فاإن  ذلك  يف 

مال غريها بغري �إذنه؛ و�لإذن �سربان: �أحدهما: �لإذن �ل�سريح يف �لنفقة 

و�ل�سدقة، و�لثاين: �لإذن �ملفهوم من �طر�د �لعرف و�لعادة؛ كاإعطاء �ل�سائل 

ك�سرة ونحوها مما جرت �لعادة به. و�طرد �لعرف فيه، وعلم بالعرف ر�ساء 

�لزوج به، فاإذنه يف ذلك حا�سل و�إن مل يتكلم. وهذ� �إذ� علم ر�ساه لطر�د 

�لعرف، وعلم �أن نف�سه كنفو�س غالب �لنا�س يف �ل�سماحة بذلك و�لر�سا به. 

فاإن ��سطرب �لعرف، و�سك يف ر�ساه، �أو كان �سخ�سا ي�سح بذلك؛ وعلم من 

حاله ذلك �أو �سك فيه مل يجز للمر�أة نظري من ماله �إل ب�سريح �إذنه. 

�أجره  �أمره فاإن ن�سف  �أنفقت من ك�سبه من غري  ] : »وما  و�أما قوله 

، فمعناه �أمره �ل�سريح يف ذلك �لقدر �ملعني ويكون معها �إذن عام �سابق 
)3(

له«

1– �ملحلى: 318/8. 

2– نيل �لأوطار: 121/6. يف فتح �لباري: 303/3. 

كما   .1026 رقم �حلديث:  موله،  مال  �لعبد من  �أنفق  ما  باب  �لزكاة،  كتاب  م�سلم يف  3– �أخرجه 

�أخرجه �لبخاري يف كتاب �لنفقات، باب نفقة �ملر�أة �إذ� غاب عنها زوجها ونفقة �لولد، رقم �حلديث: 

.5045
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متناول لهذ� �لقدر وغريه، وذلك �لإذن �لذي قد بيناه �سابقا �إما بال�سريح 

و�إما بالعرف.

�أبي  رو�ي��ة  منا�سفة، ويف  �لأج��ر  ] جعل  لأنه  �لتاأويل؛  بد من هذ�  ول 

�إذن �سريح ول  �أنفقت من غري  �إذ�  �أنها  �أجره«. ومعلوم  د�ود: »فلها ن�سف 

معروف من �لعرف فال �أجر لها بل عليها وزر فتعني تاأويله.

و�علم �أن هذ� كله مفرو�س يف قدر ي�سري يعلم ر�سا �ملالك به يف �لعادة؛ 

�مل��ر�أة من  �أنفقت  �إذ�   [ �ملتعارف مل يجز وهذ� معنى قوله  فاإن ز�د على 

طعام غري مف�سدة فاأ�سار ] �إىل �أنه قدر يعلم ر�سا �لزوج به يف �لعادة ونبه 

بالطعام �أي�سا على ذلك؛ لأنه ي�سمح به يف �لعادة بخالف �لدر�هم و�لدنانري 

 .
)1(

يف حق �أكرث �لنا�س ويف كثري من �لأحو�ل«

وقال �بن حجر: »ومنهم من حمله -�أي �حلديث- على ما �إذ� �أذن �لزوج 

ولو بطريق �لإجمال، وهو �ختيار �لبخاري، ولذلك قيد �لرتجمة بالأمر به، 

  .
)2(

ويحتمل �أن يكون ذلك حممول على �لعادة«

وقال حممد �سم�س �حلق �لعظيم �آبادي: »وهذ� حممول على �إذن �لزوج 

فاإن  �أه��ل �حلجاز،  ع��ادة  على  وقيل هذ� جار  دلل��ة.  �أو  �سريحا  بذلك  لها 

ويطعمو�  �لأ�سياف،  ي�سيفو�  باأن  وخدمهم  لزوجاتهم  ياأذنو�  �أن  عاد�تهم 

�لعادة  �أمته على هذه   [ و�مل�سكني و�جلري�ن. فحر�س ر�سول �هلل  �ل�سائل 

.
)3(

�حل�سنة و�خل�سلة �مل�ستح�سنة«

 من 
)4(

�أن للزوجة �حلق يف �ل�سدقة بالرطب ومن �لأقو�ل يف �ملو�سوع، 

�أبو د�ود يف �سننه: »ملا بايع  �أخرجه  مال �لزوج غري �ملدخر، ويدل عليه ما 

1– �سرح �لنووي على �سحيح م�سلم: 112/7–113. 

2– فتح �لباري:303/3. 

3– عون �ملعبود �سرح �سنن �أبي د�ود: 69/5– 70.

د�ود:  �أبو  وقال  مادة: )رطب(.  �لعرب  ل�سان  �لياب�س«.  بالفتح �سد  »�لرطب،  �بن منظور:  4– قال 

»�لرطب �خلبز و�لبقل و�لرطب«. �سنن �أبي د�ود: 131/2.



173

ر�سول �هلل ] �لن�ساء قامت �مر�أة جليلة كاأنها من ن�ساء م�سر فقالت: »يا 

نبي �هلل، �إنا كل على �آبائنا و�أبنائنا -ق�ال �أبو د�ود و�أرى فيه و�أزو�جنا-  فما 

 .
)1(

يحل لنا من �أمو�لهم؟. فقال: �لرطب تاأكلنه وتهدينه«

قال �ل�سوكاين يف تعليقه على هذ� �حلديث: »يف �حلديث دليل على �أنه 

يجوز للمر�أة �أن تاأكل من مال �بنها و�أبيها وزوجها بغري �إذنهم وتهادي. ولكن 

ذلك خمت�س بالأمور �ملاأكولة �لتي ل تدخر، فال يجوز لها �أن تهادي بالثياب 

.
)2(

و�لدر�هم و�لدنانري و�حلبوب وغري ذلك«

وذهب بع�سهم �إىل قول يفيد تخ�سي�سه مبا ت�سدقت به �ملر�أة من نفقتها 

�لو�جبة على �لزوج، وعد �أ�سحاب هذ� �لر�أي �لأحاديث �لو�ردة يف �ملو�سوع 

تخ�س ما ت�سدقت به �ملر�أة من نفقتها �لو�جبة يف مال �لزوج؛ قال �بن حجر 

يف هذ� �ملعنى: »و�لأوىل �أن يحمل على ما �إذ� �أنفقت من �لذي يخ�سها به �إذ� 

.
)3(

ت�سدقت به بغري ��ستئذ�نه، فاإنه ي�سدق كونه من ك�سبه فيوؤجر عليه«

وقال �ل�سوكاين: »ومنهم من حمله على ما �إذ� �أنفقت �لزوجة من �لذي 

يخ�سها �إذ� ت�سدقت به بغري ��ستئذ�نه؛ فاإنه ي�سدق كونه من ك�سبه فيوؤجر 

.
)4(

عليه«

على  �لزوج  مال  �لزوجة من  بنفقة  تخ�سي�سه  �إىل  �آخرون  بينما ذهب 

�لأبناء و�ل�سيوف، وقد عد �أ�سحاب هذ� �لر�أي �لأحاديث �لو�ردة يف �ملو�سوع 

تخت�س بنفقة �لزوجة من مال �لزوج على �أبناء �لزوج و�سيوفه ويف م�ساحله، 

قال �بن حجر: »ومنهم من قال: �ملر�د بنفقة �ملر�أة و�خلازن �لنفقة على عيال 

�ساحب �ملال يف م�ساحله، ولي�س ذلك باأن يفتئتو� على رب �لبيت بالإنفاق 

1– �أخرجه �أبو د�ود يف كتاب �لزكاة، باب �ملر�أة تت�سدق من بيت زوجها، رقم �حلديث: 1686. 

2– نيل �لأوطار: 123/6.

3– فتح �لباري: 301/4.

4– نيل �لأوطار: 122/6.
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)1(

على �لفقر�ء بغري �إذن«

وق��ال �لنووي: »و�علم �أن �ملر�د بنفقة �ملر�أة و�خلازن؛ �لنفقة على عيال 

�ساحب �ملال وغلمانه وم�ساحله وقا�سديه من �سيف و�بن �سبيل ونحوهما، 

.
)2(

وكذلك �سدقتهم �ملاأذون فيها بال�سريح �أو �لعرف، و�هلل �أعلم«

�ل�سدقة  ف��اإن  �لتخ�سي�س،  �أم  بالعموم  �لقول  �إىل  �لركون  مت  و�سو�ء 

ممار�سة �إ�سالمية ندب �إليها �ل�سرع، ويغلب �أن تكون حمققة مل�سالح ود�فعة 

ملفا�سد مثل �حلاجة و�جلوع وغريه. فال يت�سور �أن تزهد فيها �ملر�أة �مل�سلمة، 

مال  من  �مل��ر�أة  �سدقة  تكون  لكي  �ل�سمانات  �أه��م  و�لعتد�ل  �لإذن  ويظل 

زوجها مقوية ملعاين �لع�سرة و�لتو�زن و�ل�ستقر�ر بدل �أن تتحول �إىل عن�سر 

مهدد لتلك �ملعاين، ولعل هذ� ما مل�سه �لفقهاء وتق�سدوه من خالل �آر�ئهم 

�ملختلفة يف �ملو�سوع. 

املطلب الثاين

اأدلة القائلني بعدم جواز �سدقة الزوجة من مال الزوج

��ستدل �لقائلون بعدم جو�ز �سدقة �لزوجة من مال �لزوج مبا يلي:

 قال: �سمعت ر�سول �هلل ] يف خطبته عام 
)3(

- عن �أبي �أمامة �لباهلي

1– فتح �لباري: 303/3. نيل �لأوطار: 121/6. 

2– �سرح �لنووي على �سحيح م�سلم: 113/7. 

ويقال  �بن وهب.  ويقال  بن �حلارث.  بالت�سغري ( بن عجالن   ( �لباهلي: هو �سدي  �أمامة  3– �أبو 

�أع�س��ر �لباهلي  �بن عمرو بن وهب بن عريب بن وهب بن رياح بن �حلارث بن معن بن مالك بن 

�أبو �أمامة. م�سهور بكنيته. روى عن �لنبي وعن عمر وعثمان وعلي و�أبي عبيدة ومعاذ و�أبي �لدرد�ء 

وعبادة بن �ل�سامت وعمرو بن عب�سة وغريهم. روى عنه �أبو �سالم �لأ�سود وحممد بن زياد �لألهاين 

و�سرحبيل بن م�سلم و�سد�د و�أبو عمار و�لقا�سم بن عبد �لرحمن و�سهر بن حو�سب ومكحول وخالد بن 

معد�ن و�آخرون... مات �أبو �أمامة �لباهلي �سنة �ست وثمانني. �لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة: 420/3. 

و�سري �أعالم �لنبالء: 3/ 359 -363. 
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باإذن زوجها«،  �إل  بيت زوجها  �سيئا من  �مر�أة  تنفق  »ل  يقول:  �لود�ع  حجة 

 .
)1(

قي�ل: »يا ر�سول �هلل، ول �لطعام؟«. قال: » ذ�ك �أف�سل �أمو�لنا«

حديث  �أمامة  �أبي  »حديث  �حلديث:  هذ�  على  تعليقه  يف  �لرتمذي  قال 

.
)2(

ح�سن«

وذكر حممد عبد �لرحمن بن عبد �لرحيم �ملبارك فوري يف �سرح هذ� 

�أو  �سريحا  �أي  زوجها؛  باإذن  �إل  نهى  وقيل:  نفي.  تنفق  ل  »قوله:  �حلديث: 

دللة. قال: ذلك �أف�سل �أمو�لنا؛ يعني فاإذ� مل جتز �ل�سدقة مبا هو �أقل قدر� 

     .
)3(

من �لطعام بغري �إذن �لزوج، فكيف جتوز بالطعام �لذي هو �أف�سل؟«

�ملطلب  ذكرتها يف  �لتي  �لأح��ادي��ث  ع��ن  �خ��ت��الف  فيه  �حل��دي��ث  وه��ذ� 

�ل�سابق، و�لتي جتيز �سدقة �لزوجة من مال �لزوج باملعروف بغري �إذنه، لذ� 

قمت بالبحث يف �سند هذه �لرو�ية فتبني يل �أن فيها ر�ويني جمرحني؛ �لأمر 

�لذي يجعل �حلديث �سعيفا من حيث �ل�سند مما يتعني عدم �لحتجاج به.

فاإذ� �عتربنا �ل�سحابي �أبا �أمامة �لباهلي عدل؛ لأن �لأ�سل يف �ل�سحابة 

�لعد�لة، بالإ�سافة �إىل �لرتمذي �لذي مل �أجد يف ترجمته ما يجرحه، حيث 

ذكر �ل�سيوطي يف ترجمته: »�أبو عي�سى �لرتمذي: حممد بن عي�سى بن �سورة 

بن �ل�سحاك �ل�سلمي. �ساحب �جلامع و�لعلل �ل�سرير �حلافظ �لعالمة. روى 

وَخْلق.  �ملحبوبي  �لعبا�س  و�أبو  كليب  بن  و�لهيثم  �سكر  �ملنذر  بن  عن حممد 

ذكره �بن حبان يف �لثقات وقال: كان ممن جمع و�سنف وحفظ وذ�كر.

علم  يف  بهم  يقتدى  �لذين  �لأئمة  �أح��د  كان  �لإدري�سي:  �سعد  �أب��و  وق��ال 

و�لتو�ريخ ت�سنيف رجل عامل متقن،  و�لعلل  �حلديث، �سنف كتاب �جلامع 

و�سبعني  ت�سع  �سنة  رجب  يف  برتمذ  مات  �حلفظ.  يف  �ملثل  به  ي�سرب  كان 

1– �أخرجه �لرتمذي يف كتاب �لزكاة، باب يف نفقة �ملر�أة من بيت زوجها، رقم �حلديث 670. 

2– �سنن �لرتمذي: 57/3.

3– حتفة �لأحوذي لأبي �لعالء حممد عبد �لرحمن بن عبد �لرحيم �ملبارك فوري ت1353ه�، د�ر 

�لكتب �لعلمية – بريوت، بدون رقم �لطبعة وبدون تاريخ: 276/3.
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.
)2(

. وقال �لذهبي عنه: »�ساحب �جلامع ثقة جممع عليه«
)1(

ومائتني«

بن  �ل�سري  ب��ن  »ه��ن��اد  ترجمته:  يف  حجر  �ب��ن  نقل  �ل��ذي  هناد  وك��ذ� 

م�سعب... �لتميمي �لد�رمي �أبو �ل�سري �لكويف. روى عن عبد �لرحمن بن 

�أبي �لزناد وه�سيم و�أبي بكر بن عيا�س وعبد �هلل �بن �إدري�س و�إ�سماعيل بن 

عيا�س... 

قال �أحمد بن حنبل: عليكم بهناد. وقال �أبو حامت: �سدوق. وقال قتيبة: ما 

ر�أيت وكيعا يعظم �أحًد� تعظيمه لهناد. وقال �لن�سائي: ثقة. وذكره �بن حبان 

يف �لثقات. وقال �ل�سر�ج: قال هناد بن �ل�سري ولدت �سنة �ثنتني وخم�سني 

.
)3(

ومائة. قال: ومات يف ربيع �لآخر �سنة ثالث و�أربعني ومائتني«

فاإن بقية رجال هذ� �حلديث هم �سرحبيل بن م�سلم �خلولين و�إ�سماعيل 

بن عيا�س، وهما معا �ختلفا فيهما بني معدل وجمرح.

فاأما �سرحبيل بن م�سلم فذكر �لر�زي يف ترجمته: »�سرحبيل بن م�سلم 

�خلولنى، وهو �بن م�سلم بن حامد روى عن �أبي �أمامة �لباهلي... روى عنه 

ثور بن يزيد و�إ�سماعيل �بن عيا�س. عن يحيى بن معني �أنه قال: �سرحبيل بن 

.
)4(

م�سلم �سعيف«

وقال �بن حجر: »�سرحبيل بن م�سلم بن حامد �خلولين �ل�سامي �سدوق 

www.alwarraq.com:)�لكتاب  �لور�ق  موقع  �لكتاب:  م�سدر  لل�سيوطي،  �حلفاظ  1– طبقات 

مرقم �آليا غري مو�فق للمطبوع( �ملكتبة �ل�ساملة، �لإ�سد�ر �لثاين: 54/1. 

2– ميز�ن �لعتد�ل يف نقد �لرجال للذهبي، م�سدر �لكتاب: موقع يع�سوب )ترقيم �لكتاب مو�فق 

للمطبوع ( �ملكتبة �ل�ساملة، �لإ�سد�ر �لثاين: 289/6.

للمطبوع (  �لكتاب مو�فق  يع�سوب )ترقيم  �لكتاب: موقع  �لتهذيب لبن حجر، م�سدر  – تهذيب   3

�ملكتبة �ل�ساملة، �لإ�سد�ر �لثاين: 62/11– 63. كما نقل �لذهبي يف ترجمة هناد �أقو�ل معدلة له يف 

�سري �أعالم �لنبالء: 465/11– 466. وف���ي تذكرة �حلفاظ للذهبي، م�سدر �لكتاب: موقع يع�سوب 

)ترقيم �لكتاب مو�فق للمطبوع ( �ملكتبة �ل�ساملة، �لإ�سد�ر �لثاين: 507/2– 508. 

4– �جلرح و�لتعديل: 340/4.
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. بينما وثقه �لعجلي حيث قال: »�سرحبيل بن م�سلم �سامي تابعي 
)1(

فيه لني«

 .
)2(

ثقة«

ونقل �لذهبي يف ترجمته: »وثقه �أحمد وغريه. وروى �لكو�سج: قال يحيى 

.
)3(

بن معني: �سعيف«

 ومبا �أن هناك من جرح �سرحبيل �بن م�سلم �خلولين، فاإن هذ� �حلديث 

يف  �ل��و�ردة  �لأحاديث  مع  تناق�سه  �إىل  بالإ�سافة  �سنده،  �سعف  ب�سبب  يرد 

�ملطلب �ل�سابق.      

و�أما �إ�سماعيل بن عيا�س فقال عنه �لر�زي: »�إ�سماعيل بن عيا�س �حلم�سي 

زياد  بن  وحممد  �خلولين  م�سلم  �بن  �سرحبيل  عن  روى  �لعن�سي  عتبة  �أبو 

�لألهاين... روى عنه �بن �ملبارك ومو�سى بن �أعني... حدثنا عبد �لرحمن 

�أخربنا �أبي �أخربنا �سليمان بن �أحمد �لدم�سقي قال �سمعت يزيد بن هارون 

بن عيا�س... حدثنا  �إ�سماعيل  �أحفظ من  ول عر�قيا  �ساميا  ر�أيت  ما  يقول 

عبد �لرحمن قال �سمعت �أبي يقول �ساألت �أحمد بن حنبل عن �إ�سماعيل بن 

عيا�س فقال: يف رو�يته عن �أهل �لعر�ق و�أهل �حلجاز بع�س �ل�سيء، ورو�يته 

عن �أهل �ل�سام كاأنه �أثبت و�أ�سح.

�أنباأنا عبد �هلل بن �أحمد بن حنبل فيما كتب �إيل  حدثنا عبد �لرحمن  

قال: �سئل �أبي عن �إ�سماعيل بن عيا�س فقال: نظرت يف كتابه عن يحيى �بن 

�سعيد �أحاديث �سحاحا، ويف �مل�سنف �أحاديث م�سطربة.

 حدثنا عبد �لرحمن �أنباأنا �بن �أبي خيثمة فيما كتب �إيل قال �سئل يحيى 

بن معني عن �إ�سماعيل بن عيا�س فقال: لي�س به باأ�س، قال و�ساألت �أبي عن 

 ) للمطبوع  مو�فق  �لكتاب  )ترقيم  يع�سوب  موقع  �لكتاب:  م�سدر  حجر،  لبن  �لتهذيب  1– تقريب 

�ملكتبة �ل�ساملة، �لإ�سد�ر �لثاين: 415/1. 

2– معرفة �لثقات للعجلي، م�سدر �لكتاب: موقع يع�سوب، )ترقيم �لكتاب مو�فق للمطبوع ( �ملكتبة 

�ل�ساملة، �لإ�سد�ر �لثاين: 451/1.

3– ميز�ن �لعتد�ل: 368/3. 
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�إ�سماعيل بن عيا�س فقال: هو لني يكتب حديثه، ل �أعلم �أحد� كف عنه �إل �أبا 

�إ�سحاق �لفز�ري... قال: و�سئل �أبو زرعة عن �إ�سماعيل بن عيا�س كيف هو يف 

 .
)1(

�حلديث؟ قال: �سدوق، �إل �أنه غلط يف حديث �حلجازيني و�لعر�قيني«

.
)2(

وقال �لن�سائي: »�إ�سماعيل بن عيا�س �سعيف«

وقال �لعقيلي: »�إ�سماعيل بن عيا�س �حلم�سي �أبو عتبة �إذ� حدث عن غري 

 .
)3(

�أهل �ل�سام ��سطرب و�أخطاأ«

�أب��ي ح��امت: »كان  ق��ال نقال عن  �ب��ن حبان يف �ملجروحني حيث  وذك��ره 

�إ�سماعيل بن عيا�س من �حلفاظ �ملتقنني يف حد�ثته، فلما كرب تغري حفظه، 

�لكرب من  وما حفظ على  به على جهته،  �أتى  فما حفظ يف �سباه وحد�ثته 

حديث �لغرباء خلط فيه، و�أدخل �لإ�سناد يف �لإ�سناد، و�ألزق �ملنت باملنت وهو 

يكرث، خرج عن  �خلطاأ يف حديثه  �سار  نعته، حتى  هذ�  كان  ومن  يعلم،  ل 

.
)4(

�لحتجاج به فيما مل يخلط فيه«

وعلى �لرغم من �أن هذ� �حلديث رو�ه �إ�سماعيل بن عيا�س عن �سامي-

�سرحبيل بن م�سلم �خلولين-، فاإن �ل�سامي �لذي نقل عنه بدوره �سعيف، 

يف  عيا�س  بن  �إ�سماعيل  حفظ  تغري  من  ح��امت  �أب��و  قاله  ما  �إىل  بالإ�سافة 

�أنه يخالف  �لدر��سة، خا�سة  يتعني معه رد �حلديث مو�سوع  ما  كربه؛ وهو 

�لأحاديث �لو�ردة يف �سحيحي �لبخاري وم�سلم �ملذكورة يف �ملطلب �ل�سابق 

كما �أ�سلفت.

- »عن �أبي هريرة يف �ملر�أة ت�سدق من بيت زوجها، قال: ل، �إل من قوتها 

1– �جلرح و�لتعديل: 2 /191.

2– �ل�سعفاء و�ملرتوكون للن�سائي، م�سدر �لكتاب: موقع يع�سوب )ترقيم �لكتاب مو�فق للمطبوع ( 

�ملكتبة �ل�ساملة، �لإ�سد�ر �لثاين: 151/1.

3– �سعفاء �لعقيلي: 88/1.

4– �ملجروحون لبن حبان، م�سدر �لكتاب: موقع يع�سوب ) ترقيم �لكتاب مو�فق للمطبوع( �ملكتبة 

جمرحة  �أقو�ل   ،241/1 �لعتد�ل:  ميز�ن  يف  �لذهبي  وذكر   .125/1 �لثاين:  �لإ�سد�ر  �ل�ساملة، 

لإ�سماعيل بن عيا�س.
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.
)1(

و�لأجر بينهما، ول يحل لها �أن ت�سدق من مال زوجها �إل باإذنه«

هريرة  �أبي  قول  ذلك  يعار�س  »ول  �لأث��ر:  هذ�  �سرح  يف  �ل�سوكاين  قال 

�ملذكور يف �لباب؛ لأن �أقو�ل �ل�سحابة لي�ست بحجة ول �سيما �إذ� عار�ست 

�ملرفوع، و�إمنا يعار�سه حديث �أبي �أمامة... فاإن ظاهره نهي �ملر�أة عن �لإنفاق 

من مال �لزوج �إل باإذن، و�لنهي حقيقة يف �لتحرمي، و�ملحرم ل ي�ستحق فاعله 

عليه ثو�با. وميكن �أن يقال: �إن �لنهي للكر�هة فقط، و�لقرينة �ل�سارفة �إىل 

ذلك حديث �أبي هريرة وحديث �أ�سماء، وكر�هة �لتنزيه ل تنايف �جلو�ز ول 

.
)2(

ت�ستلزم عدم ��ستحقاق �لثو�ب«

»ياأتي  فقالت:  �م��ر�أة  �ساألته  ق��ال:  عنهما  �هلل  ر�سي  عبا�س  �بن  عن   -

�أفاأت�سدق من مال زوجي بغري �إذنه؟«. فكرهه، وقال لها: »�أله �أن  �مل�سكني 

        .
)3(

يت�سدق بحليك بغري �إذنك؟«

�أنه ل يحق للزوجة �لتربع من مال  وذكر �بن قد�مة باأن من ذهب �إىل 

زوجها، و��ستدل على ذلك بكون �لتربع مبال �لغري غري جائز بقوله: »لأنه 

.
)4(

تربع مبال غريه بغري �إذنه، فلم يجز كغري �لزوجة«

وقال حممد �سم�س �حلق �لعظيم �آبادي يف حماولة للجمع بني �لأحاديث 

للزوجة  �لأج��ر  ح�سول  على  يدل  ما  منها  و�لتي  �لف�سل،  هذ�  يف  �ملذكورة 

بنفقتها من مال �لزوج من غري مف�سدة، ومنها ما قيد ذلك �لإنفاق بالرطب 

فقط، ومنها ما يدل على �ملنع من �لإنفاق على �لإطالق: »�إن ذلك يختلف 

باختالف عاد�ت �لبالد، وباختالف حال �لزوج من م�ساحمته ور�ساه بذلك 

�سيئا  يكون  �أن  بني  �ملنف�ق،  �ل�سيء  يف  �حلال  وباختالف  لذلك،  كر�هته  �أو 

1– �أخرجه �أبو د�ود يف كتاب �لزكاة باب �ملر�أة تت�سدق من بيت زوجها، رقم �لأثر 1688.

2– نيل �لأوطار: 122/6. 

3– �أخرجه �بن �أبي �سيبة يف م�سنفه: 455/4 يف كتاب �لبيوع و�لأق�سية يف �ملر�أة ت�سدق من بيت 

زوجها، رقم �حلديث 22079.

4– �ملغني: 301/4.
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ي�سرًي� يت�سامح به، وبني �أن يكون له خطر يف نف�س �لزوج يبخل مبثله، وبني 

�أن يكون ذلك رطبا يخ�سى ف�ساده �إن تاأخر، وبني �أن يكون يدخر ول يخ�سى 

 .
)1(

عليه �لف�ساد«

�لباب،  �أن يكون �ملر�د بالتن�سيف يف حديث  وقال �بن حجر: »ويحتمل 

�حلمل على �ملال �لذي يعطيه �لرجل يف نفقة �ملر�أة، فاإذ� �أنفقت منه بغري 

يوؤجر  ولكونه  �كت�سابه،  يف  �لأ�سل  لكونه  للرجل  بينهما؛  �لأجر  كان  علمه، 

 وغريه. 
)2(

على ما ينفقه على �أهله كما ثبت من حديث �سعد بن �أبي وقا�س

وللمر�أة لكونه من �لنفقة �لتي تخت�س بها. ويوؤيد هذ� �حلمل ما �أخرجه �أبو 

د�ود عقب حديث �أبي هريرة حني �سئل عن �ملر�أة ت�سدق م�ن بيت زوجها؟ 

قال: ل �إل م��ن قوتها، و�لأجر بينهما، ول يحل لها �أن ت�سدق من مال زوجها 

...
)3(

�إل باإذنه«

�إنا كل على  نبي �هلل،  يا  �مر�أة:  »قالت  ق��ال:  �أب��و د�ود  �أخرجه  و�أما ما 

�آبائنا و�أزو�جنا و�أبنائنا، فما يحل لنا من �أمو�لهم؟«. قال: »�لرطب، تاأكلنه 

..
)4(

وتهدينه«

و�أخرج �لرتمذي و�بن ماجة عن �أبي �أمامة رفعه: »ل تنفق �مر�أة �سيئا 

 .
)5(

من بيت زوجها �إل باإذنه«، قيل: »ول �لطعام؟«، قال: »ذ�ك �أف�سل �أمو�لنا«

1– عون �ملعبود �سرح �سنن �أبي د�ود: 72/5. 

2– لعله ي�سري �إىل �حلديث �لذي رو�ه عامر بن �سعد بن �أبي وقا�س عن �أبيه قال: »جاءنا ر�سول �هلل 

و�أنا ذو مال ول  ] يعودين من وجع ��ستد بي زمن حجة �لود�ع. فقلت: »بلغ بي من �لوجع ما ترى 
�أفاأت�سدق بثلثي مايل؟«. قال: »ل«. قلت: »بال�سطر؟«. قال: »ل«. قلت: »�لثلث؟«.  �إل �بنة يل  يرثني 

ولن  �لنا�س.  يتكففون  عالة  تذرهم  �أن  من  خري  �أغنياء،  ورثتك  تدع  �أن  كثري.  و�لثلث  »�لثلث،  قال: 

تنفق نفقة تبتغي به�ا وجه �هلل �إل �أجرت عليها، حتى ما جتعل يف يف �مر�أتك«. �أخرجه �لبخاري يف 

�سحيحه: 2144/5 يف كتاب �ملر�سى، باب قول �ملري�س: �إين وجع �أو و�ر�أ�ساه �أو ��ستد بي �لوجع. رقم 

�حلديث 5344. 

3– �سبق تخريجه.

4– �سبق تخريجه.

5– �سبق تخريجه.



181

وظاهرهما �لتعار�س وميكن �جلمع باأن �ملر�د بالرطب ما يت�سارع �إليه �لف�ساد 

.
)1(

فاأذن فيه بخالف غريه ولو كان طعاما و�هلل �أعلم

وقال حممد بن �إ�سماعيل �ل�سنعاين �لأمري  يف �جلمع بي�ن هذه �لأحاديث: 

»ولعله يقال يف �جلمع بينهما: �إن �إنفاقها مع �إذنه ت�ستحق �لأجر كامال، ومع 

عدم �لإذن ن�سف �لأجر، و�أن �لنهي عن �إنفاقها بغري �إذنه �إذ� عرفت منه 

�لفقر �أو �لبخل، فال يحل لها �لإنفاق �إل باإذنه. بخالف ما �إذ� عرفت منه 

.
)2(

خالف ذلك جاز لها �لإنفاق بغري �إذنه، ولها ن�سف �أجره«

و�لذي �أر�ه �أن �لأحاديث �لتي ��ستدل بها �ملجيزون ل�سدقة �لزوجة من 

مال زوجها باملعروف بغري �إذنه ل حتتاج �إىل تاأويل، لذ� فحق �لزوجة ثابت 

يحتج  ول  وم�سلم،  �لبخاري  �أخرجها  �لأحاديث  تلك  �أن  وخا�سة  ذلك،  يف 

و�إذ�   ،[ �لر�سول  �إذ� عار�ست قول  �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم   باأقو�ل 

�أمكن �جلمع بني �لطائفتني فهو م�سلك حممود، مع �لتذكري �أن �أي ت�سرف 

مقدمتها  وقيم يف  باأخالق  �إمنا هو حمكوم  زوجته  قبل  من  �ل��زوج  مال  يف 

ر�ساد �لزوجة وحكمتها وح�سن تدبريها، فذلك من �ساأنه �أن يكون باملعروف 

ويف �ملعروف مما يدمي �لع�سرة �لزوجية باملعروف.

1 – فتح �لباري: 297/9 – بت�سرف–. 

�لعزيز  عبد  حممد  حتقيق   – 852ه�  ت  �لأمري  �ل�سنعاين  �إ�سماعيل  بن  ملحمد  �ل�سالم  �سبل   –2

�خلويل، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت، ط 4، �سنة 1379ه�: 143/2. 
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الف�صل الرابع

 اأحكام خمتلفة حول تربعات 

 املراأة
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حجر  ي�شكل  والعدل  الأ�شرة،  داخل  العدل  اإ�شكالية  الف�شل  هذا  يعالج 

وجل:                          عز  اهلل  ق��ول  ذل��ك  على  دلل��ة  وكفى  املجتمعات،  ال��زاوي��ة يف جن��اح 

}

. يف اإ�شارة اإىل اأن امليزان احلق 
)1(

{      

يحكم  اأن  يتعني  الذي  احلق  امليزان  هو  والأر���ض  ال�شموات  لنظام  احلاكم 

العالقات الإن�شانية، �شماًنا لتوازنها وا�شتقرارها.

والعدل يت�شور يف عطية الأم لأبنائها، وهذا ما �شوف اأدر�شه يف املبحث 

الأول. ويف اإطار العائلة بني الأبناء والبنات والإخوة والأخوات، حيث كثريا 

ما كان الع�شبة من الذكور ي�شتبدون مبوروث من ي�شاركهم يف التع�شيب من 

الإناث، فتحرمن من اأموالهن، وهو مو�شوع املبحث الثاين. كما يت�شور يف 

تربعات املراأة احلامل وكفالتها، وهو ما اأعر�ض له يف املبحث الثالث.

1– الرحمن: 9-7.
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املبحث الأول

 عطية الأم لأولدها

 
)2(

التطوعية  
)1(

بالعطية املتعلقة  الأح��ك��ام  يف  الفقهاء  اآراء  اختلفت 

لالأولد، ولعل الإ�شكال الذي عاجله الفقهاء وهم يتناولون العطية التطوعية 

لالأم لأولدها بالدر�ض والتحليل، م�شاألة العدل بينهم. ويف املطلب الأول بيان 

الثاين ملو�شوع حق الأم يف الرجوع فيما وهبته  ذلك مع تخ�شي�ض املطلب 

لأبنائها.

املطلب الأول

 الت�ضوية والتف�ضيل يف عطية الأولد 

يجب  هل  لأبنائهما  �شيًئا  الأب  اأو  الأم  اأعطت  اإذا  فيما  العلماء  اختلف 

الت�شوية بينهم اأم يجوز التف�شيل؟

فذهب الإمامان مالك واأبو حنيفة والراجح من مذهب ال�شافعي واأحمد 

وتخ�شي�ض  بينهم،  ي�شوي  اأن  له  ا�شتحب  �شيئا  لأولده  وه��ب  من  اأن  اإىل 

بع�ض الأولد بالهبة دون البع�ض مكروه بالتفاق، وكذا تف�شيل بع�شهم على 

.
)3(

بع�ض

عرفة  ابن  حدود  �شرح  اإن�شاء«.  عو�ض  بغري  متمول  »متليك  العطية:  تعريف  يف  عرفة  ابن  1– قال 

املو�شوم الهداية الكافية ال�شافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية لأبي عبد اهلل حممد الأن�شاري 

الر�شاع، حتقيق حممد اأبو الأجفان والطاهر املعموري، دار الغرب الإ�شالم�ي، ط 1، 1993م، بريوت: 

.549/2

2– اأما فيما يتعلق بغري التطوع، وهي النفقة الواجبة، فاإذا كانت الأم غنية وكانت نفقة اأبنائها عليها، 

فيجوز اأن تنفق على بع�شهم دون بع�ض ح�شب حاجاتهم.

3– جواهر العقود: 314/1 بت�شرف. القب�ض يف �شرح موطاأ ابن اأن�ض لأبي بكر حممد بن عبد اهلل بن 

العربي، دار الكتب العلمية، ط 1، 1419ه�– 1998م، بريوت: 474/3. اأني�ض الفقهاء لقا�شم بن عبد 

اهلل بن اأمري علي القونوي ت 978ه�، حتقيق الدكتور اأحمد بن عبد الرزاق الكبي�شي، دار الوفاء، ط 

1، 1406ه�، جدة: �ض 256. 
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عطية  من  مالك  الإم��ام  موقف  البغدادي  الوهاب  عبد  القا�شي  وذكر 

ل  واأن  الهبة،  يف  ول��ده  بني  ي�شاوي  اأن  لالإن�شان  وي�شتحب  قوله:  يف  الأولد 

اأعطى  فاإن  لغريه،  مثله  ويكون  اإل  الآخر  عن  يفرده  ب�شيء  بع�شهم  يخ�ض 

 .
)1(

بع�شهم �شيئا من ماله جاز، واإن اأعطاه كل ماله كره ذلك ومل يبطل

ت�شدق  من  لفعل  القا�شم  اب��ن  كراهة  ال��ق��ريواين  زي��د  اأب��ي  اب��ن  ونقل 

مباله كله على بع�ض ولده حيث قال: »اأكرهه، فاإن فعل وحيز عنه، فال يرد 

.
)2(

بق�شاء«

وقال ابن اأبي زيد القريواين: »يكره اأن يهب لبع�ض ولده ماله كله، واأما 

ال�شيء الي�شري منه فذلك �شائغ. ول باأ�ض اأن يت�شدق على الفقراء مباله كله 

 .
)3(

هلل«

املو�شوع  هذا  من  املالكية  موقف  بلعكيد  الرحمن  عبد  الدكتور  وخل�ض 

ا عندنا يف املذهب. وال�شر فيه  يف قوله: »هذه امل�شاألة عرفت كالما م�شتفي�شً

يرجع اإىل اأن يف امل�شاألة عدة اأقوال ترد يف جمملها اإىل ثالثة: الأول: الكراهة 

فقط، وهو قول الإمام مالك يف املدونة الكربى وجمهور اأهل العلم... والثاين: 

التحرمي، وهو قول اآخر من�شوب لالإمام مالك يف العتبية... والثالث: الف�شخ 

 .
)4(

اأو الإم�شاء على �شروط، وهو قول ابن القا�شم يف العتبية«

واحتج من حمل الأمر على ال�شتحباب بحديث اأبي بكر يف نحله عائ�شة 

ر�شي اهلل عنهما دون �شائر ولده، وهو اأن عائ�شة زوج النبي ] قالت: »اإن اأبا 

بكر ال�شديق كان نحلها جاذ ع�شرين و�شقا من ماله بالغابة، فلما ح�شرته 

الوفاة قال: »واهلل يا بني ما من النا�ض اأحد اأحب اإيلَّ غنى بعدي منك، ول 

1– املعونة على مذهب عامل املدينة الإمام مالك بن اأن�ض: 1616/2– 1617.

2– النوادر والزيادات على ما يف املدونة وغريها من الأمهات: 210/12. 

3– الر�شالة يف فقه الإمام مالك لالإمام اأبي حممد عبد اهلل بن اأبي زيد القريواين ت 386ه�، دار 

الكتب العلمية، ط 1، 1418ه�– 1998م، بريوت: �ض 86.

4– الهبة يف املذهب والقانون: �ض 132– 133. 
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اأعز عليَّ فقًرا بعدي منك، واإين كنت نحلتك جاذ ع�شرين و�شقا، فلو كنت 

اأخواك  هما  واإمنا  وارث،  مال  اليوم  هو  واإمنا  لك،  كان  واحتزتيه  جذذتيه 

.
)1(

واأختاك فاقت�شموه على كتاب اهلل«

 
)2(

املالكية بع�ض  الأولد  جميع  بني  العطية  يف  الت�شوية  بوجوب  وق��ال 

باطلة.  اأنها  عنهم  وامل�شهور  والبخاري،  واأحمد  الثوري  و�شفيان  وطاوو�ض 

. وهذا ما ذهب اإليه ابن حزم 
)3(

وقال الإمام اأحمد: ت�شح ويجب اأن يرجع

.
)4(

اأي�شا

املنع من  يت�شاويان يف  الأم والأب  اأن  بيان  املغني يف  ابن قدامة يف  قال 

املفا�شلة بني الأولد يف العطية معلال ذلك بالعداوة النا�شئة عن ذلك: »الأم 

يف املنع من املفا�شلة بني الأولد كالأب؛ لقول النبي ]: »اتقوا اهلل واعدلوا 

ولأن  ك��الأب،  التف�شيل  من  فمنعت  الوالدين  اأحد  ولأنها   ،
)5(

اأولدك���م« بني 

ما يح�شل بتخ�شي�ض الأب بع�ض ولده من احل�شد والعداوة يوجد مثله يف 

 .
)6(

تخ�شي�ض الأم بع�ض ولدها، فثبت لها مثل حكمه يف ذلك« 

احلديث:  رقم  النحل،  من  يجوز  ل  ما  عنوان  حتت   752/2 املوطاأ:  يف  مالك  الإمام  اأخرجه   –1

.1438

2– منهم ابن العربي الذي قال بعد اأن اأورد حديث النعمان بن ب�شري بلفظني: »ل اأ�شهد على جور«، 

و»اأحتب اأن يكونوا لك يف الرب �شواء«: »فعلل بالعقوق اإىل ما يدخل بينهم من ال�شحناء، وذلك يقت�شي 

التحرمي، ورده هو ال�شحيح يف احلكم«. القب�ض يف �شرح موطاأ ابن اأن�ض: 475/3.

3– فتح الباري: 214/5 بت�شرف. �شرح الزرقاين على موطاأ الإمام مالك: 54/4. 

4– املحلى: 142/9. 

رقم  الهبة،  يف  الإ�شهاد  باب  وف�شلها،  الهبة  كتاب  يف   914/2 �شحيحه:  يف  البخاري  اأخرجه   –5

�شمعت  قال:  عامر  عن  ح�شني  عن  عوانة  اأبو  حدثنا  عمر  بن  حامد  حدثنا  قال:   .2447 احلديث: 

اأبي عطية. فقالت عمرة بنت  »اأعطاين  املنرب، يقول:  النعمان بن ب�شري ر�شي اهلل عنهما وهو على 

]، فقال: »اإين اأعطيت ابني من  ] «. فاأتى ر�شول اهلل  رواحة: »ل اأر�شى حتى ت�شهد ر�شول اهلل 

عمرة بنت رواحة عطية، فاأمرتني اأن اأ�شهدك ي��ا ر�شول اهلل!«. قال: »اأعطيت �شائر ولدك مثل هذا؟«. 

ق�ال: »ل«. قال: »فاتقوا اهلل واعدلوا بني اأولدكم« قال: »فرجع فرد عطيته«.

6– الكايف: 389/5. 
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وقال يف الكايف يف فقه ابن حنبل: »الأم كالأب يف الت�شوية بني الأولد؛ 

 .
)1(

لأنها اأحد الأبوين فاأ�شبهت الأب«

وا�شتدل من مت�شك بالت�شوية بحديث النعمان بن ب�شري الذي روي بروايات 

عديدة اأختار منها رواية الإمام البخاري، وهي اأن النعمان بن ب�شري ر�شي 

اهلل عنهما ق�ال: »اأعطاين اأبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: ل اأر�شى حتى 

ت�شهد ر�شول اهلل ]، فاأتى ر�شول اهلل ] فقال: اإين اأعطيت ابني من عمرة 

اأعطيت �شائر  اأ�شهدك يا ر�شول اهلل!. قال:  اأن  بنت رواحة عطية فاأمرتني 

فرجع  اأولدك��م.  بني  واعدلوا  اهلل  فاتقوا  قال:  ل.  قال:  ه��ذا؟.  مثل  ولدك 

.
)2(

ف��ردَّ عطيت��ه«

كما احتج من اأوجب الت�شوية بني الأولد يف العطايا اأي�شا باأنها و�شيلة اإىل 

واجب الرب بالوالدين؛ لأن قطع الرحم والعقوق حمرمان، فما يوؤدي اإليهما 

 .
)3(

يكون حمرما، والتف�شيل بني الأولد يوؤدي اإليهما

ودارت �شجالت كثرية بني القائلني بوجوب الت�شوية، وبني من حمل الأمر 

بالت�شوية يف حديث النعمان بن ب�شري على الندب، ذكرها كثري من العلماء 

، وابن قدامة 
)6(

، وابن حزم ف�ي املحلى
)5(

 ف�ي التمهيد
)4(

منهم: ابن عبد الرب

1– امل�شدر ال�شابق: 466/2. 

2– �شبق تخريجه.

3– فتح الباري: 214/2، بت�شمني.

4– ابن عبد الرب: هو اأبو عمر يو�شف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري. �شيخ علماء الأندل�ض، 

تفقه بابن امللوي وابن الفردي وغريهما. �شمع اأبا العبا�ض الدلئي واأبا علي الغ�شاين وغريهما. من 

تاآليفه: التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�شانيد، والكايف يف الفقه. ولد �شنة 368ه�، وتويف ب�شاطبة 

يف ربيع الثاين �شنة 463 ه�. �شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: �ض 119. 

5– التمهيد لأبي عمر يو�شف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري ت 463 ه�: 7/ 226 -234، حتقيق 

م�شطفى بن اأحمد العلوي وحممد عبد الكبري البكري، ن�شر وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية – 

املغرب/ بدون رقم الطبعة، �شنة 1387ه�.

6– املحلى: 9/ 144 -149.
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 يف �شرحه 
)3(

، وحممد الزرقاين
)2(

، وابن حجر يف فتح الباري
)1(

ف��ي املغني

 .
)5(

، وال�شوكاين يف نيل الأوطار
)4(

على موطاأ الإمام مالك

وفيما يلي تف�شيل حجج كل فريق ح�شب ترتيب ابن حجر لها: 

والده ولذلك منعه،  للنعمان بن ب�شري كان جميع مال  املوهوب  اإن  اأول: 

فلي�ض فيه حجة على منع التف�شيل: ورد ابن حجر هذا باأن كثريا من طرق 

. من بينها: اأن النعمان بن ب�شري 
)6(

حديث النعمان بن ب�شري �شرح بالبع�شية

قال: »�شاألت اأمي اأبي بع�ض املوهبة يل من ماله، فالتوى بها �شنة، ثم بدا له 

فوهبها يل، واأنها قالت: »ل اأر�شى حتى ت�شهد ر�شول اهلل ] على ما وهبت 

] فقال: »يا ر�شول  واأنا يومئذ غالم، فاأتى بي النبي  لبني«. فاأخذ بيدي 

اهلل، اإن اأم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ �شنة على بع�ض املوهبة لبني هذا، 

وقد بدا يل فوهبتها له، وقد اأعجبها اأن ن�شهدك يا ر�شول اهلل«. قال: فقال: 

»يا ب�شريا، لك ولد �شوى ولدك هذا؟«، قال: »نعم«، قال: »فال ت�شهدين«، اأو 

.
)7(

قال: »ل اأ�شهد على جور«

ثانيا: اإن العطية املذكورة مل تتنجز واإمنا جاء ب�شري ي�شت�شري النبي ] 

عنه  »ويجاب  ال�شوكاين:  قال   .
)8(

ف��رك يفعل  ل  باأن  عليه  فاأ�شار  ذلك  يف 

1– املغني: 5/ 387 – 388.

2– فتح الباري: 214/5– 215.

3– حممد الزرقاين: هو اأبو عبد اهلل حممد بن ال�شيخ عبد الباقي الزرقاين. اأخذ عن والده واخلر�شي 

املواهب  �شرح على  تاآليف، منها:  له  الغماري.  واأحمد  زيتونة  وغريهما. وعنه جماعة منهم: حممد 

اللدنية، و�شرح على املوطاأ. مولده �شنة 1055ه�، وتويف �شنة 1122ه�. �شجرة النور الزكية يف طبقات 

املالكية: �ض 317– 318. 

4– �شرح الزرقاين: 53/4– 54. 

5– نيل الأوطار: 7/6– 8.

6– فتح الباري: 214/5. �شرح الزرقاين على موطاأ الإمام مالك: 53/4.

ال�شنة يف  باب  ولده،  الرجل  اأبواب عطية  176/6 يف جماع  الكربى:  �شننه  البيهقي يف  7– اأخرجه 

الت�شوية بني الأولد يف العطية، رقم احلديث: 11775.

8– التمهيد:233/7. و�شرح معاين الآثار: 87/4 – بت�شمني – .
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باأن اأمره ] بالرجتاع ي�شعر بالتنجيز، وكذلك قول عمرة: ل اأر�شى حتى 

.
)1(

ت�شهد... اإلخ«

 :
)2(

ثالثا: اإن النعمان كان كبريا ومل يكن قب�ض املوهوب فجاز لأبيه الرجوع

وتعقب ابن حجر هذه املقولة بقوله: »وهو خالف ما يف اأكرث طرق احلديث 

والذي  القب�ض  وق��وع  تقدم  على  ي��دل  فاإنه  اأرجعه  قوله:  خ�شو�شا  اأي�شا 

ت�شافرت عليه الروايات اأنه كان �شغريا وكان اأبوه قاب�شا له ل�شغره، فاأمر 

.
)3(

برد العطية املذكورة بعد ما كانت يف حكم املقبو�ض«

رابعا: اإن قوله: »اأرجعه« دليل على ال�شحة، ولو مل ت�شح الهبة مل ي�شح 

اأن يرجع فيما وهبه لولده واإن كان  للوالد  اأمره بالرجوع لأن  الرجوع واإمنا 

ا�شتحباب  »لكن  بقوله:  احلجة  هذه  حجر  ابن  ورد  ذلك.  خالف  الأف�شل 

الت�شوية رجح على ذلك فلذلك اأمره به، ويف الحتجاج بذلك نظر، والذي 

يظهر اأن معنى قوله: »اأرجعه« اأي ل مت�ض الهبة املذكورة ول يلزم من ذلك 

.
)4(

تقدم �شحة الهبة«

ذلك،  على  بالإ�شهاد  اإذن  غ��ريي«،  هذا  على  »اأ�شهد  قوله:  اإن  خام�شا: 

واإمنا امتنع من ذلك لكونه الإمام. وكاأنه قال: ل اأ�شهد؛ لأن الإمام لي�ض من 

.
)5(

�شاأنه اأن ي�شهد واإمنا من �شاأنه اأن يحكم

تاأكيد  هو  »ه��ذا  غ��ريي:  ه�ذا  على  اأ�شهد  قوله  يف   
)6(

العربي اب��ن  ق��ال 

1– نيل الأوطار: 7/6.

2– �شرح معاين الآثار: 84/4 – بت�شمني– .

3– فتح الباري: 214/5.

4– املرجع ال�شابق: 214/5.

5– التمهيد: 227/7. و�شرح معاين الآثار: 85/4 – بت�شمني– . 

6– ابن العربي: هو القا�شي اأبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد املعروف بابن العربي الإ�شبيلي. 

�شمع اأباه وابن ب�شكوال. له تاآليف منها: القب�ض يف �شرح موطاأ مالك بن اأن�ض، واأحكام القراآن. مولده 

�شنة 468ه�، وتويف �شنة 543ه� ودفن بفا�ض. �شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: �ض 136– 137. 

والديباج املذهب: �ض 281.
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التحرمي؛ لأن اأمًرا ل ير�شاه ر�شول اهلل ] ول ي�شهد به، من ذا الذي ير�شاه 

.
)1(

اأو ي�شهد به؟«

هذا  على  »فاأ�شهد   :[ النبي  »وقول  بقوله:  التف�شري  هذا  قدامة  ابن  ورد 

اأحوال الأمر ال�شتحباب والندب. ول خالف يف  اأدنى  غريي«، لي�ض باأمر؛ لأن 

اإياه جورا؟  اأمره برده وت�شميته  اأن ياأمره بتاأكيده مع  كراهة هذا، وكيف يجوز 

] على التناق�ض والت�شاد. ولو  وحمل احلديث على هذا حمل حلديث النبي 

 .
)2(

اأمر النبي ] باإ�شهاد غريه امتثل ب�شري اأمره ومل يرد، واإمنا هذا تهديد له«

بالأمر  امل��راد  اأن  على   
)3(

بينهم« �شويت  »األ  بقوله:  التم�شك  �شاد�ًشا: 

: ورد ابن حجر هذه احلجة فقال: »وهذا جيد 
)4(

ال�شتحباب وبالنهي التنزيه

لول ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة، ول �شيما اأن تلك الرواية 

. كما اأن بع�ض 
)6(

»
)5(

بعينها وردت ب�شيغة الأمر اأي�شا حيث قال: »�شوِّ بينهم

، قال ابن حزم: »واجلور ل يحل اإم�شاوؤه 
)7(

الروايات جاء فيها: »هذا جور«

1– القب�ض يف �شرح موطاأ ابن اأن�ض: 475/3.

2– املغني: 387/5. 

الناقلني خلرب  األفاظ  النحل ذكر اختالف  118/4 يف كتاب  الكربى:  ال�شنن  الن�شائي يف  3– اأخرج 

النعمان بن ب�شري يف النحل... رقم احلديث: 6512، قال: اأخربنا عبيد اهلل بن �شعيد عن يحيى بن 

�شعيد عن فطر بن خليفة قال: حدثني م�شلم بن �شبيح قال: �شمعت النعمان بن ب�شري يقول: »ذهب بي 

اأبي اإىل النبي ] ي�شهده على �شيء اأعطانيه. فقال: »األك ولد غريه؟«. ق�ال: »نعم. و�شف بيده بكفه: 

اأجمع كذا«. قال: »األ �شويت بينهم«. 

4– التمهيد: 230/7. و�شرح معاين الآثار: 86/4 – بت�شمني– . 

الناقلني خلرب  األفاظ  النحل ذكر اختالف  118/4 يف كتاب  الكربى:  ال�شنن  الن�شائي يف  5– اأخرج 

اأنباأنا حبان  6513. قال: اأخربنا حممد بن حامت قال:  النعمان بن ب�شري يف النحل... رقم احلديث 

قال اأنباأنا عبد اهلل عن فطر عن م�شلم بن �شبيح قال: »�شمعت النعمان يقول وهو يخطب: انطلق بي 

اأبي اإىل ر�شول اهلل ] لي�شهده على عطية اأعطانيها. فقال: »هل لك بنون �شواه؟«. قال: »نعم«. قال: 

»�شو بينهم«.

 .55/4 مالك:  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �شرح  و   .215/5 الباري:  6– فتح 

ال�شنة يف  باب  ولده،  الرجل  اأبواب عطية  178/6 يف جماع  الكربى:  �شننه  البيهقي يف  7– اأخرجه 

الت�شوية بني الأولد يف العطية، رقم احلديث: 11783.
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يف دين اهلل تعاىل، ولو جاز ذلك جلاز اإم�شاء كل جور وك�ل ظلم، وهذا هدم 

 .
)1(

الإ�شالم جهارا«

اأن املحفوظ يف   ما يدل على 
)2(

�شابعا: وقع عند م�شلم عن ابن �شريين

: رد ابن حزم هذه 
)4(

، ل : »�شووا«
)3(

حديث النعمان: »قاربوا بني اأولدك��م«

احلجة بقوله: »واأما قول ابن �شريين: »قاربوا بني اأبنائكم« فمنقطع، ثم لو 

�شح لكان حجة لنا عليهم؛ لأنه اأمر باملقاربة ونهي عن خالفها وهم يجيزون 

خ�الف املقارب��ة ول يوجبون املقاربة... واملقاربة هو الجتهاد يف التعديل... 

ف�شح اأن املجتهد يف التعديل بني اأولده اإن مل ي�شادف حقيقة التعديل كان 

.
)5(

مقاربا اإذ مل يقدر على اأكرث من ذلك«

ثامنا: يف الت�شبيه الواقع يف الت�شوية بينهم بالت�شوية منهم يف بر الوالدين 

: بالرجوع اإىل رواية للبيهقي يتبني اأن ل 
)6(

قرينة تدل على اأن الأمر للندب

واألفاظ �شريحة  للندب، بل تقريع �شديد،  الأمر  اأن  قرينة هناك تدل على 

1– املحلى: 145/9.

بن  وعمران  الزبري  وابن  عمر  وابن  هريرة  اأبا  �شمع  �شريين.  بن  حممد  بكر  اأبو  �شريين:  2– ابن 

ح�شني. روى عنه قتادة وخالد احلذاء واأيوب ال�شختياين وغريهم. ولد حممد بن �شريين ل�شنتني من 

خالفة عثمان بن عفان وولد له ثالثون ولدا من امراأة واحدة. وكان ورعا يف الفقه، فقيها يف الورع. 

ومات �شنة ع�شر ومائة وهو ابن �شبع و�شبعني �شنة. طبقات الفقهاء: �ض 92– 93. 

3– اأخرج م�شلم يف كتاب الهبات باب كراهة تف�شيل بع�ض الأولد ف�ي الهبة، رقم احلديث 1623، 

قال: حدثنا اأحمد بن عثمان النوفلي حدثنا اأزهر حدثنا ابن عون عن ال�شعبي ع�ن النعمان بن ب�شري 

ق�ال: » نحلني اأبي نحال ثم اأتى بي اإىل ر�شول اهلل ] لي�شهده، فقال: » اأكل ولدك اأعطيته هذا؟«. ق�ال: 

» ل «. ق��ال: » األي�ض تريد منهم الرب مثلما تريد من ذا؟«. قال: » بلى «. ق����ال: » فاإين ل اأ�شهد«. قال 

ابن عون فحدثت ب��ه حممدا فقال: » اإمنا حتدثنا اأنه قال: قاربوا بني اأولدكم«. 

4 – اأخرج البيهقي يف �شننه الكربى: 177/6 يف جماع اأبواب عطية الرجل ولده، يف باب ال�شنة يف 

الت�شوية بني الأولد يف العطية، رقم احلديث 11780، قال: اأخربنا اأبو حازم احلافظ واأبو ن�شر عمر 

بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال اأنباأ اأبو الف�شل بن خمريويه حدثنا اأحمد بن جندة حدثنا �شعيد 

بن من�شور حدثنا اإ�شماعيل بن عيا�ض عن �شعيد بن يو�شف عن يحيى بن اأبي كثري عن عكرمة عن 

ابن عبا�ض قال: قال ر�شول اهلل ]: »�شووا بني اأولدكم يف العطية، فلو كنت مف�شال اأحدا لف�شلت 

الن�شاء«.

5– املحلى: 147/9.

6– �شرح معاين الآثار: 86/4 – بت�شمني–.
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ووا�شحة يف اأن الأمر للوجوب، قال النبي ]: »فاإين ل اأ�شهد على هذا، هذا 

اأن  اأولدكم يف النحل كما حتبون  اأ�شهد على هذا غريي، اعدلوا بني  جور، 

 .
)1(

يعدلوا بينكم يف الرب واللطف«

بكر  اأبي  بع�ض، كنحل  اأبنائهم دون  بع�ض  ال�شحابة  بع�ض  تا�شًعا: نحل 

ابن  ورد   .
)2(

للندب الأم��ر  اأن  يف  ظاهرة  قرينة  عنهما،  اهلل  ر�شي  لعائ�شة 

قدامة هذا بقوله: »وقول اأبي بكر ل يعار�ض قول النبي ] ول يحتج به معه. 

وعجزها عن  بعطيته حلاجتها  عنه خ�شها  اهلل  ر�شي  بكر  اأبا  اأن  ويحتمل 

الك�شب والت�شبب فيه، مع اخت�شا�شها بف�شلها وكونها اأم املوؤمنني زوج ر�شول 

اهلل ] وغري ذلك من ف�شائلها. ويحتمل اأن يكون قد نحلها ونحل غريها 

من ولده، اأو نحلها وهو يريد اأن ينحل غريها فاأدركه املوت قبل ذلك. ويتعني 

حمل حديثه على اأحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل حمل النزاع منهي عنه، 

.
)3(

واأقل اأحواله الكراهة، والظاهر من حال اأبي بكر اجتناب املكروهات«

فاإذا  ولده،  لغري  ماله  الرجل  عطية  جواز  على  الإجماع  انعقد  عا�شرا: 

 .
)4(

جاز له اأن يخرج جميع ولده من ماله جاز له اأن يخرج عن ذلك بع�شهم

.
)5(

و�شعفت هذه احلجة اأي�شا؛ لأنه قيا�ض مع وجود الن�ض

وبا�شتعرا�ض حجج الفريقني يتبني قوة اأدلة القائلني بوج�وب ت�شوية الأم 

ا على اإقامة العدل داخل الأ�شرة، كي  اأو الأب بني الأبناء يف العطية؛ حر�شً

اأن يخ�ض بع�شهم حلاجته؛  اأن ت�شتدعي ال�شرورة  اإل  ت�شود املودة داخلها، 

التي  الروايات  حتمل  هذا  مثل  وعلى  مر�شه،  اأو  للدرا�شة  تفرغه  اأو  كفقره 

حتدثت عن تف�شيل بع�ض ال�شحابة لبع�ض اأبنائهم يف العطية.

ال�شنة يف  باب  ولده،  الرجل  اأبواب عطية  178/6 يف جماع  الكربى:  �شننه  البيهقي يف  1– اأخرجه 

الت�شوية بني الأولد يف العطية، رقم احلديث 11783.

2– �شرح معاين الآثار: 87/4 – بت�شمني– . التمهيد: 226/7.

3– املغني: 387/5– 388. 

4– التمهيد: 230/7.

.8/6 الأوطار:  ونيل   .55/4 مالك:  الإم��ام  موطاأ  عل�ى  الزرقاين  و�شرح   .215/5 الباري:  5– فتح 
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واختلف الفقهاء اأي�شا يف كيفية الت�شوية بني الإناث والذكور يف العطية، 

فمنهم من قال: الت�شوية بينهم اأن تعطى البنت مثلما يعطى البن، ومنهم من 

قال: الت�شوية اأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيني، وفيما يلي اأدلة كل فريق:

قال القا�شي عبد الوهاب البغدادي املالكي: »ي�شتحب ملن اأراد اأن يهب 

اأن  واأحمد بن حنبل  والإن��اث، وحكي عن �شريح  الذكور  الت�شوية بني  اأولده 

بني  »�شاووا   :[ قوله  ودليلنا  الأنثيني؛  حظ  مثل  الذكر  اإعطاء  امل�شتحب 

. ولأنه ملا ا�شتحب اأن 
)1(

اأولدكم يف العطية، ولو كنت مف�شال لف�شلت البنات«

.
)2(

ي�شاوي بينهم يف اأ�شل الهبة كذلك يف مقدارها«

 :
)3(

املبارك وابن  وال�شافعي  ومالك  حنيفة  اأبو  »قال  قدامة:  ابن  وقال 

. وهو نف�ض ما ذهب اإليه ابن حزم الذي 
)4(

تعطى الأنثى مثلما يعطى الذكر«

قال: »ل يحل لأحد اأن يهب ول اأن يت�شدق على اأحد من ولده اإل اأن يعطي اأو 

يت�شدق على كل واحد منهم مبثل ذلك، ول يحل اأن يف�شل ذكرا على اأنثى، 

     .
)5(

ول اأنثى على ذكر. فاإن فعل فهو مف�شوخ مردود اأبدا ول بد«

وا�شتدل اأ�شحاب هذا القول مبا يلي:

1– وجدته بلفظ: »�شووا بني اأولدكم يف العطية، فلو كنت مف�شال اأحدا لف�شلت الن�شاء« عند البيهقي 

اأبواب عطية الرجل ولده، يف باب ال�شنة يف الت�شوية بني الأولد  177/6 يف جماع  يف �شننه الكربى: 

يف العطية، رقم احلديث 11780، قال: اأخربنا اأبو حازم احلافظ واأبو ن�شر عمر بن عبد العزيز بن 

عمر بن قتادة قال اأنباأ اأبو الف�شل بن خمريويه حدثنا اأحمد بن جندة حدثنا �شعيد بن من�شور حدثنا 

اإ�شماعيل بن عيا�ض عن �شعيد بن يو�شف عن يحيى بن اأبي كثري عن عكرمة عن ابن عبا�ض ر�شي اهلل 

عنه، ثم ذكر احلديث.

2– الإ�شراف على نكت م�شائل اخلالف: 676/2. 

اأبو عبد الرحمن عبد اهلل بن املبارك املروزي. مولده �شنة ثمان وع�شرين ومائة،  3– ابن املبارك: 

مات �شنة نيف وثمانني ومائة. طبقات الفقهاء: �ض 107. 

4– املغني: 388/5. 

5– املحلى: 142/9. 
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 ر�شي اهلل عنه الت�شوية بني اأولده يف 
)1(

اأول: طلب الر�شول ] من ب�شري

العطية من غري ا�شتف�شار اإن كانوا ذكوًرا واإناًثا، اأم ذكوًرا فقط، يدل على اأن 

لهما نف�ض احلكم، قال الطحاوي: »فقال النبي ]: األك ولد غريه؟، فقال: 

. ومل يقل: »األك ولد غريه ذكر اأو اأنثى؟«، 
)2(

نعم، فقال: األ �شويت بينهم!«

وذلك ل يكون اإل وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر. ولول ذلك ملا ذكر الت�شوية 

اإل بعد علمه اأنهم ذكور كله�م، فلما اأم�شك عن البحث عن ذلك ثبت ا�شتواء 

.
)3(

حكمهم يف ذلك عنده«

ثانيا: ورود حديث �شريح ين�ض على وجوب الت�شوية بني الذكور والإناث، 

ابن عبا�ض ر�شي اهلل  الإناث، فعن  لكان ل�شالح  اأح�شن  التف�شيل  ول�و كان 

فلو كنت  العطية،  اأولدك��م يف  بني  �شووا   :[ ر�شول اهلل  »قال  قال:  عنهما 

.
)4(

مف�شال اأحدا لف�شلت الن�شاء«

الرب  يف  بالت�شوية  لالأبناء  العطية  يف  الت�شوية   [ الر�شول  ربط  ثالثا: 

بني  تفريق  غ��ري  م��ن   
)5(

{ بالآباء، وقال اهلل عز وجل: {  

الذكر والأنثى؛ وهو ما يدل على اأن الرب املطلوب من البنت لوالديها هو نف�شه 

املطلوب من البن لهما؛ وهو ما ي�شتوجب الت�شوية بينهما يف العطية اأي�شا.

1– ب�شري بن �شعد: �شهد ب�شري العقبة مع ال�شبعني من الأن�شار يف روايتهم جميعا، و�شهد بدرا واأحدا 

واخلندق وامل�شاهد كلها مع ر�شول اهلل ]... �شهد ب�شري عني التمر مع خالد بن الوليد، وقتل يومئذ 

�شهيدا، وذلك يف خالفة اأبي بكر ال�شديق �شنة اثنتي ع�شرة. الطبقات الكربى: 531/3. الإ�شابة يف 

متييز ال�شحابة: 311/1. 

2– اأخرج الن�شائي يف ال�شنن الكربى: 118/4 يف كتاب النحل يف ذكر اختالف األفاظ الناقلني خلرب 

النعمان بن ب�شري يف النحل. رقم احلديث 6512، قال: اأخربنا عبيد اهلل بن �شعيد عن يحيى بن �شعيد 

عن فطر بن خليفة قال: =حدثني م�شلم بن �شبيح قال: �شمعت النعمان بن ب�شري يقول: »ذهب بي 

اأبي اإىل النبي ] ي�شهده على �شيء اأعطانيه. فقال: »األك ولد غريه؟«، ق�ال: »نعم. و�شف بيده بكفه: 

اأجمع كذا«. قال: »األ �شويت بينهم«.

3– �شرح معاين الآثار: 88/4.

4– �شبق تخريجه.

5– ورد قوله تعاىل: {      } جزءا من الآية 82 من �شورة البقرة، وجزءا من الآية 36 

من �شورة الن�شاء، وجزءا من الآية 152 من �شورة الأنعام، وجزءا من الآية 23 من �شورة الإ�شراء. 
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وا�شتدل على ذلك بقول النبي ]: »اعدلوا بني اأولدكم يف النحل كما 

. قال الطحاوي يف �شرح ذلك: 
)1(

حتب�ون اأن يعدلوا بينكم يف الرب واللطف«

»يف هذا احلديث دليل على اأنه اأراد الت�شوية بني الإناث والذكور؛ لأنه ل يراد 

من البنت �شيء من الرب اإل الذي يراد من البن مثله. فلما كان النبي ] 

اأراد من الأب لولده ما يريد من ولده له، وكان م�ا يريد من الأنثى من الرب 

مثلما يريد من الذكر، كان ما اأراد منه لهم من العطية لالأنثى مثل ما اأراد 

.
)2(

للذكر«

والأنثى  الذكر  فيها  فا�شتوى  احلياة  يف  عطية  لالأبناء  العطية  رابعا: 

. وذهب فريق اآخر من الفقهاء اإىل اأن العدل اأن يعطى 
)3(

كالنفقة والك�شوة

وبع�ض  اأحمد  بهذا  قال  ممن  اأن  حجر  ابن  وذكر  كاملرياث،  حظني  الذكر 

 هذا القول عن عطاء 
)5(

، كما نقل ابن عبد الرب
)4(

ال�شافعية وبع�ض املالكية

.
)7(

. ونقل ابن قدامة هذا القول عن �شريح وبه يقول
)6(

بن اأبي رباح

وذكر ابن قدامة اأدلتهم يف املو�شوع وهي:

اأول: اأن اهلل تعاىل ق�شم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيني، واأوىل ما 

اقتدي به ق�شمة اهلل. ولأن العطية يف احلياة اأحد حايل العطية فيجعل للذكر 

1– اأخرجه ابن حبان يف �شحيحه: 503/11 يف كتاب الهبة يف ذكر خرب ثالث ي�شرح باأن الإيثار بني 

الأولد يف النحل غري جائز، رقم احلديث: 5104. 

يف  ال�شنة  باب  ولده،  الرجل  اأبواب عطية  جماع  178/6 يف  الكربى:  �شننه  يف  البيهقي  اأخرجه  كما 

الت�شوية بني الأولد يف العطية، رقم احلديث 11783.

2– �شرح معاين الآثار: 88/4 بت�شرف. املال: ملكيته وا�شتثماره واإنفاقه للدكتور حممد راأفت �شعيد، 

مكتبة املدار�ض، ط 1، 1412ه�– 1992م، الدوحة: �ض 123.

3– املغني: 588/5. املال: ملكيته.. وا�شتثماره.. واإنفاقه: �ض 124.

4– فتح الباري: 211/5. 

5– التمهيد: 234/7.

6– عطاء: اأبو حممد عطاء بن اأبي رباح... قال الواقدي واأبو نعيم: مات �شنة خم�ض ع�شرة ومائة. 

اأربع ع�شرة ومائة. قال الواقدي: مات وهو ابن ثمان وثمانني �شنة. طبقات  وقال الهيثم: مات �شنة 

الفقهاء: �ض 57. 

7– املغني: 5/ 388. 
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مثل حظ الأنثيني كحالة املوت يعني املرياث، يحققه اأن العطية ا�شتعجال ملا 

 .
)1(

يكون بعد املوت

ثانيا: الذكر اأحوج من الأنثى من قبل اأنهما اإذا تزوجا جميعا فال�شداق 

بالتف�شيل  اأوىل  لها ذلك. فكان  والأنثى  الذكر،  الأولد على  ونفقة  والنفقة 

بهذا  مقرونا  الذكر  فف�شل  امل��رياث،  تعاىل  اهلل  ق�شم  وقد  حاجته.  لزيادة 

املعنى، فتعلل به ويتعدى ذلك اإىل العطية يف احلياة.

ثالثا: حديث ب�شري ق�شية يف عني، وحكاية حال ل عموم لها، واإمنا ثبت 

حكمها فيما ماثلها ول نعلم حال اأولد ب�شري هل كان فيهم اأنثى اأو ل، ولعل 

النبي ] قد علم اأنه لي�ض له اإل ولد ذكر. ثم حتمل الت�شوية على الق�شمة 

على كتاب اهلل تعاىل. ويحتمل اأنه اأراد الت�شوية يف اأ�شل العطاء ل يف �شفته، 

 .
)2(

فاإن الق�شمة ل تقت�شي الت�شوية من كل وجه

لأن  العطية؛  يف  والإن���اث  ال��ذك��ور  ب��ني  الت�شوية  راأى  م��ن  ق��ول  واأرج���ح 

الأحاديث التي وردت يف الت�شوية بني الأولد يف العطية مل تفرق بني الذكور 

والإناث، خا�شة واأن ابن �شعد ذكر يف ترجمة ب�شري بن �شعد بن ثعلبة الذي 

قال:  حيث  اأبية  ا�شمها  ابنة  له  باأن  اأبنائه  بني  بالت�شوية   [ الر�شول  اأمره 

، وبه كان يكنى، واأبية واأمهما عمرة بنت 
)3(

»كان لب�شري من الولد النعمان

.
)5(

»
)4(

رواحة

1– امل�شدر ال�شابق: 388/5– 389. فتح الباري: 211/5. 

2– املغني: 389/5. 

3– النعمان بن ب�شري: ولد قبل وفاة النبي ] بثمان �شنني، وقيل ب�شت �شنني. وكان النعمان اأمريا على 

الكوفة ملعاوية �شبعة اأ�شهر، ثم كان اأمريا على حم�ض ملعاوية ثم ليزيد، فلما مات يزيد �شار زبرييا. 

ال�شتيعاب يف معرفة الأ�شحاب: 3/ 550 -552. اأ�شد الغابة يف معرفة ال�شحابة: 551/4– 552.

4– عمرة بنت رواحة: هي اأخت عبد اهلل بن رواحة بن ثعلبة، من اأهل بدر لأبيه واأمه. تزوج عمرة بنت 

رواحة ب�شري بن �شعد بن ثعلبة فولدت له النعمان بن ب�شري. اأ�شلمت عمرة بنت رواحة وبايعت ر�شول 

اهلل. الطبقات الكربى: 361/8.

5 – الطبقات الكربى: 531/3.
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املطلب الثاين

 اعت�ضاُر الأِم الهبَة

اإذا  �شيئا:  فالن  من  اعت�شرت  »يقال  وجهني:  على  اللغة  يف  العت�شار 

اأ�شبته منه، والآخر: اأن تقول: اأعطيت فالنا عطية فاعت�شرتها؛ اأي: رجعت 

.
)1(

فيها«

وقال ابن عرفة يف تعريفه يف ال�شطالح: »ارجتاع املعطي عطيته دون 

.
)2(

عو�ض ل بطوع املعطى«

واختلف الفقهاء يف جواز اعت�شار الأم ما وهبته لأولدها، ف��ذه�ب الإمام 

الإمامان  وذهب  ب�شروط،  ذل�ك  جواز  اإىل   
)4(

احلنابلة من  وفريق   
)3(

مالك

 اإىل جواز ذلك مطلًقا. 
)6(

 وابن حزم
)5(

ال�شافعي

كال�شدقة  لفقري  اأو  الرحم  ل�شلة  »الهبة  القريواين:  زيد  اأبي  ابن  قال 

ل رجوع فيها، ومن ت�شدق على ولده فال رجوع له، وله اأن يعت�شر ما وهب 

لولده ال�شغري اأو الكبري ما مل ينكح لذلك اأو يداين اأو يحدث يف الهبة حدًثا. 

والأم تعت�شر ما دام الأب حيًّا، فاإذا مات مل تعت�شر، ول يعت�شر من يتيم 

.
)7(

واليتم من قبل الأب«

اأن يرجع  لي�ض لأحد  اإنه  ويف املعنى نف�شه قال ابن عبد الرب: »قد قيل: 

ويعت�شر �شيًئا وهبه اإل الوالدان جميعا خا�شة، فاإن لهما الرجوع فيما وهباه 

1– ل�شان العرب مادة: )ع�شر(.

2– �شرح حدود ابن عرفة: 559/2.

3– املدونة الكربى: 409/4. 

4– املغني: 390/5.

5– قال حممد بن اأحمد املنهاجي الأ�شيوطي: »كذلك ترجع الأم عند ال�شافعي فيما وهبت لولدها 

على الإطالق«. جواهر العقود: 317/1.

6– املحلى: 127/9.

7– الر�شالة يف فقه الإمام مالك: �ض 86.
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يف  للوالدين  يكن  مل  تزوج  اأو  تداين  فاإن  يتزوج،  اأو  يتداين  مل  ما  لولدهما 

ا فاإن كان ميًتا مل يكن لالأم الرجوع فيما  الهبة رجعة. وهذا اإذا كان الأب حيًّ

.
)1(

وهبت؛ لأن الهبة لليتيم كال�شدقة«

وا�شتدل من اأجاز لها الرجوع بحديث العائد يف هبته الذي ورد ب�شيغ 

متعددة، اأذكر منها:

- قال ر�شول اهلل ]: »ل يرجع اأحد يف هبته اإل والد من ولده، والعائد 

.
)2(

يف هبته كالعائد يف قيئه«

اإل  فيها،  يرجع  ثم  عطية  يعطي  لرجل  يحل  »ل  ال�شالم:  عليه  وقال   -

الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب 

.
)3(

اأكل حتى اإذا �شبع قاء، ثم عاد يف قيئه«

وهذا اخلطاب يعم الأب والأم على حد �شواء؛ لأن الأم والدة كما اأن الأب 

تلك  مع  تت�شابه  لأولده��ا  الأم  عطية  يف  تطبق  التي  فالأحكام  لذلك  وال�د، 

التي تطبق يف عطية الأب لأبنائه، قال ابن قدامة املقد�شي: »الأم كالأب يف 

.
)4(

الت�شوية بني الأولد؛ لأنها اأحد الأبوين فاأ�شبهت الأب«

وا�شتدل ابن حزم باأن الأم تدخل يف عموم هذه الأحاديث باأن الأم والدة 

الأبوين لقوله  اأحد  اأن الأم  . كما 
)5(

الوالد تقع على اجلن�ض، وهي فيه ا�شم 

.
)6(

{ تعاىل: {   

1– الكايف يف فقه اأهل املدينة املالكي: �ض 531.

2– اأخرجه الن�شائي يف املجتبى: 264/6 يف كتاب الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده، وذكر 

اختالف الناقلني للخرب يف ذلك، رقم احلديث: 3689. 

الوالد فيما يعطي ولده وذكر  الهبة، باب رجوع  265/6 يف كتاب  الن�شائي يف املجتبى:  3– اأخرجه 

اختالف الناقلني للخرب يف ذلك، رقم احلديث: 3690.

4 – الكايف يف فقه ابن حنبل: 466/2.

5– املحلى: 135/9.

6– الأعراف: جزء من الآية 27.
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وي�شرط ل�شحة رجوع الأم يف الهبة عند املالكية؛ كما ي�شتنتج من الأقوال 

ال�شابقة، ما يلي:

بلفظ  فيه  تلفظت  م�ا  فكل  ال�شدقة،  بالهبة  مرادها  يكون  ل  اأن  اأول: 

ت�شرط  اأن  اإل  ال�شدقة، فاعت�شاره ممنوع  اأو قامت قرينة على  ال�شدقة، 

الآخرة،  به  اأريد  فيما  »اإل  ال�شيخ خليل:  قال   .
)1(

العقد �شلب  الأم ذلك يف 

 .
)2(

ك�شدقة بال �شرط«

وقال ابن عا�شم:

)3(

     وكل ما يجري بلفظ ال�شدقة        فالعت�شار اأبدا لن يلحقه

اإل يف حالة وقوع خطاأ يف اللفظ كما عرب عنه الدكتور حممد الك�شبور يف 

قوله: »غري اأنه متى وقع خطاأ مادي يف العقد؛ كاأن يعرب مثال بال�شدقة بدل 

ال�شدقة  فاإن  له،  املوهوب  لوجه  اأبرمت  اإمنا  الهبة  واأن  وثبت ذلك،  الهبة. 

تقبل العت�شار يف هذه احلالة. 

: قال الإمام مالك: »ما نحلت اأو وهبت 
)4(

ثانيا: اأن ل يكون ولدها يتيما

ما  يعت�شر  ولي�ض  تعت�شر ذلك،  ل  فاإنها  لهم،  اأب  ول  ال�شغار  لولدها  الأم 

.
)5(

يوهب لليتامى ول ما ينحلون... اإمنا ذلك عندي مبنزلة ال�شدقة«

ويقول الداه ال�شنقيطي املوريتاين: »ل ترجع الأم فيما وهبته لولدها وهو 

1– اإحكام الأحكام على حتفة احلكام: �ض 223 – بت�شرف– . البهجة يف �شرح التحفة: 248/2. 

الأزهري،  الأبي  ال�شميع  عبد  ل�شالح  القريواين  ر�شالة  �شرح  الداين  الثمر   .111/4 الكبري:  ال�شرح 

املكتبة الثقافية، بدون رقم الطبعة وبدون ذكر تاريخ الطبع، بريوت: �ض 553.

2– خمت�شر ال�شيخ خليل: �ض 255.

3– اإحكام الأحكام على حتفة احلكام: �ض 223.

4– قال الأبي: »ي�شمى يتيما ما مل يبلغ فاإذا بلغ مل ي�شم يتيما. واليتم من قبل الأب، هذا يف الآدمي 

القريواين:  ر�شالة  �شرح  الداين  الثمر  قبلهما معا«.  الطري من  الأم. ويف  قبل  واأما يف احليوان فمن 

.553

5– املدونة الكربى: 409/4. ال�شرح الكبري: 110/4– 111.
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 .
)1(

وقت الهبة يتيم«

واإن  اأب  ذا  وهبت  فقط  »ك��اأم  بقوله:  خليل  ال�شيخ  اإليه  اأ�شار  ما  وه��ذا 

.
)2(

جمنونا ولو تيتم على املختار«

وقال ال�شيخ الدردير �شارحا قول ال�شيخ خليل: »فال مينع جنونه العت�شار 

ولو تيتم الولد بعد هبتها له يف حياة اأبيه، فلها العت�شار بعد موت اأبيه على 

املختار؛ لأنها مل تكن مبعنى ال�شدقة حني الهبة لوجود اأبيه. واأما لو وهبت 

.
)3(

لولدها الكبري كان لها العت�شار مطلًقا«

 يف �شرح قول ال�شيخ خليل »ولو تيتم على 
)4(

وقال عبد الباقي الزرقاين

، وقال ابن املواز وابن اأبي زيد: لي�ض 
)5(

املختار«: »اقت�شر على اختيار اللخمي

.
)6(

لها العت�شار، وهو اأي�شا ظاهر املدونة«

يف  موجود  الزرقاين  الباقي  عبد  اإليه  اأ�شار  ال��ذي  زيد  اأب��ي  ابن  وق��ول 

الر�شالة حيث قال: »الأم تعت�شر ما دام الأب حيا، فاإذا مات مل تعت�شر، ول 

 .
)7(

يعت�شر من يتيم«

اليتيم يف  من  العت�شار  �شهبون عدم جواز  الكرمي  عبد  الأ�شتاذ  وعلل 

قوله: »اأما الأم فال تعت�شر ما وهبته لولدها ال�شغري اليتيم، لأن يتمه و�شغره 

1– فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالأدلة: 157/2.

2– خمت�شر ال�شيخ خليل: �ض 255.

3– ال�شرح الكبري: 111/4.

للنا�شر  له موؤلفات منها: �شرح على املخت�شر، و�شرح على خطبة خليل  الزرقاين:  الباقي  4– عبد 

1099ه�. �شجرة النور الزكية يف  1020ه�. وتويف يف رم�شان �شنة  اللقاين. وثبت مولده مب�شر �شنة 

طبقات املالكية: �ض 304– 305. 

�شنة  تويف  التب�شرة،  �شماه  املدونة  على  تعليق  له  الربعي.  حممد  بن  علي  احل�شن  اأبو  5– اللخمي: 

478ه�. �شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: �ض 117. 

6– �شرح الزرقاين على خمت�شر خليل لل�شيخ عبد الباقي الزرقاين، دار الفكر، بدون رقم الطبعة 

وبدون تاريخ: 105/7.

7– الر�شالة يف فقه الإمام مالك: �ض 56.
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.
)1(

قرينة على ق�شد ال�شدقة«

اأو بائنا  ثالثا: اأن ل تريد بهبتها ال�شلة واحلنان لك�ون ولدها حمتاجا، 

م��ن اأبيه، اأو خامال بني النا�ض، فاإن �شرطت اأنها ترجع فيما اأعطت له على 

 .
)2(

وجه ال�شلة كان لها الرجوع

الفقري يف  الكرمي �شهبون عدم جواز العت�شار من  الأ�شتاذ عبد  وعلل 

قوله: »لأن فقره وقت الهبة قرينة تدل على ال�شدقة، وال�شدقة ل اعت�شار 

.
)3(

فيها«

ومتنع الأم من العت�شار يف املذهب يف احلالت التي ذكر منها ال�شيخ 

يداين  اأو  ينكح  اأو نق�ض، ومل  بزيد  بل  �شوق،  تفت ل بحوالة  »اإن مل  خليل: 

لها... اأو مير�ض كواهب اإل اأن يهب على هذه الأحوال، اأو يزول املر�ض على 

.
)4(

املختار«

وذكرها ابن عا�شم يف قوله:

)6(

     له اأو النكاح اأو دين عر�ض
)5(

   ول اعت�شار مع موت اأو مر�ض

وفيما يلي تف�شيل هذه املوانع:

اأول: فوات الهبة عند املوهوب له ببيع اأو هبة اأو خلط مثلي، اأو �شياغة 

الذهب حليا، اأو زيادة اأو نق�ض، اأما حوالة ال�شوق بزيادة اأو نق�ض مع بقاء 

1– عقود التربع يف الفقه املالكي مقارنا مبذاهب الفقه الإ�شالمي الأخرى والقانون الو�شعي، مطبعة 

النجاح اجلديدة، ط 1، 1413ه�– 1992م، الدار البي�شاء: �ض 199.

2– ال�شرح الكبري: 111/4 – بت�شرف– .

الو�شعي،              والقانون  الأخرى  الإ�شالمي  الفقه  مبذاهب  مقارنا  املالكي  الفقه  يف  التربع  عقود   –3

�ض: 199.

4– خمت�شر ال�شيخ خليل، �ض: 255. 

– قال احل�شن بن رحال املعدين يف �شرحه لكالم ابن عا�شم )مر�ض(: »املراد باملر�ض؛ مر�ض   5

املوت«. وعلل هذا املانع باأن فيه اعت�شارا للغري. حا�شية على �شرح ميارة لتحفة ابن عا�شم، خمطوط 

رقم 715 باملكتبة العامة واملحفوظات بتطوان: �ض 124.

6– اإحكام الأحكام على حتفة احلكام، �ض: 223. 
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 .
)1(

الذات فال مينع العت�شار

. وانتهاء الزواج 
)2(

ثانيا: زواج املوهوب له لأجل الهبة، مين�ع العت�شار

.
)3(

ل يعود معه العت�شار، لأن توابعه ل تنقطع بزواله

معه  يعود  ل  ال��دي��ن  وزوال  بالهبة،  ي�شره  لأج��ل  ال��ول��د  ت��داي��ن  ثالثا: 

.
)4(

العت�شار؛ لأن توابعه ل تنقطع بزواله فقد ي�شتحق ما دفعه للغرماء

رابعا: ح�شول مر�ض مت�شل باملوت للواهب اأو املوهوب له بعد الهبة؛ لأنه 

 .
)5(

يف مر�ض الواهب يعت�شر لغريه، وف�ي مر�ض املوهوب ل�ه تعلق بحق الورثة

.
)6(

ول�و �شح بعد ذلك فاإن العت�شار يعود وي�شح

، نقل يف املدونة ق�شاء عمر ر�شي 
)7(

خام�ضا: موت املوهوب له اأو الواهب

اهلل عنه: »اإن الوالد يعت�شرها ما دام يرى ماله ما ل�م ميت �شاحبه، فتقع 

فيها املواريث، اأو تكون امراأة فتنكح. قال يزيد: وكتب عمر بن عبد العزيز: 

اأو ميوت ابنه  اأو ينكح  اإن الوالد يعت�شر ما وهب لبنه ما مل يداين النا�ض 

 .
)8(

فتقع فيه املواريث، وقال يف ابنته مثله اإذا هي نكحت اأو ماتت«

ابن  ذكرها  �شروط  اأربعة  احلنابلة  عند  الهبة  الأم  لعت�شار  وي�شرط 

قدامة، وفيما يلي تف�شيلها:

اأحدها: اأن تكون باقية يف ملك البن، ف�اإن خرجت ع��ن ملكه ببيع اأو هبة 

اأو وقف اأو اإرث ذلك مل يكن لها الرجوع فيها.

 .106 –105/3 خليل:  على خمت�شر  الزرقاين  �شرح  – بت�شرف– .   112/4 الكبري:  1– ال�شرح 

البهجة يف �شرح التحفة: 248/2.

2– ال�شرح الكبري: 112/4.

3– البهجة يف �شرح التحفة: 248/2 – بت�شرف– .

4– امل�شدر ال�شابق – بت�شرف– .

5– امل�شدر ال�شابق: 248/2 – بت�شرف– .

6– �شرح الزرقاين على خمت�شر خليل: 106/3.

7– البهجة يف �شرح التحفة: 247/2. اإحكام الأحكام على حتفة احلكام: �ض 223.

8– املدونة الكربى: 411/4.
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ثانيها: اأن تكون العني باقية يف ت�شرف الولد بحيث ميلك الت�شرف يف 

رقبتها.

لغريه  رغبة  بها  تعلقت  فاإن  الولد،  لغري  رغبة  بها  يتعلق  ل  اأن  ثالثها: 

مثل اأن يهب ولده �شيئا فريغب النا�ض يف معاملته واأدانوه ديونا اأو رغبوا يف 

مناكحته فزوجوه اإن كان ذكرا اأو تزوجت الأنثى لذلك فعن اأحمد روايتان.

رابعها: اأن ل تزيد زيادة مت�شلة كال�شمن والكرب وتعلم �شنعة فاإن زادت 

. وهي نف�شها 
)1(

فعن اأحمد روايتان اإحداهما ل متنع الرجوع... والثانية متنع

التي قررها املالكية.

واأما الذين ذهبوا اإىل اأن لالأم العت�شار مطلقا، ومن بينهم ابن حزم 

فقال: »من وهب هبة �شحيحة مل يجز له الرجوع فيها اأ�شال، اإل الوالد والأم 

فيما اأعطيا اأو اأحدهما لولدهما، فلهما الرجوع فيه اأبدا، ال�شغري والكبري 

�شواء. و�شواء تزوج الولد اأو البنة على تلك العطية اأو مل يتزوجا، داينا عليها 

اأو مل يداينا. فاإن فات عينها فال رجوع لهما ب�شيء، ول رجوع لهما بالغلة ول 

بالولد احلادث بعد الهبة. فاإن فات البع�ض وبقي البع�ض كان لهما الرجوع 

.
)2(

فيما بقي فقط«

1– املغني: 391/5– 392 – بت�شرف– .

2– املحلى: 127/9. 
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املبحث الثاين

حكم هبة املراأة وحقها يف اعت�ضار ما وهبته لقرابتها  

تتمتع املراأة عند جمهور الفقهاء باأهلية كاملة للتربع مبالها كما �شبقت 

جمعي  عند  انتباهي  اأث��ار  ال��ذي  لكن  الأول،  الف�شل  يف  ذلك  اإىل  الإ�شارة 

ب�شاأن طلب  الواردة  الفتاوى  املبحث هو كرثة  بهذا  العلمية اخلا�شة  للمادة 

املراأة اعت�شار ما وهبته لقرابتها، حيث غالبا ما كانت تهب قرابتها مكرهة 

ب�شبب العادات والتقاليد ال�شائدة ببع�ض املناطق وخا�شة يف البوادي، وغالبا 

ما كان الفقه يتدخل لإن�شافها بالإفتاء با�شرجاع ما وهبته. 

ومن ثم فاملو�شوع الذي يعاجله هذا املبحث ي�شاغ يف اإ�شكالني:

اإىل اأي مدى كانت اإرادة املراأة حرة اأثناء الهبة لقرابتها؟

وما مدى تاأثري ذلك يف اعت�شار ما وهبته؟ 

املطلب الأول

حكم هبة املراأة

هبة املراأة -�شاأنها �شاأن الرجل- مندوبة اإذا كانت بطيب نف�ض منها؛ لأن 

كل ما من �شاأنه اأن يقرب بني قلوب النا�ض ويوؤلف بينهم ويوطد عرى الأخوة 

مطلوب يف الإ�شالم.  

من  متكنها  التي  ال�شدقة  حكم  تاأخذ  قد  قرابتها  ل��ذوي  امل��راأة  وهبة 

احل�شول على اأجرين: اأجر القرابة، واأجر ال�شدقة؛ فقد �شاألت زينب امراأة 

عبد اهلل بن م�شعود الر�شول ] اإن كان يجزئها اأن تنفق على زوجها واأيتام 
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»لها  ب��اأن   [ الر�شول  فاأجاب  بال�شدقة؟  الن�شاء  اأم��ر  بعدما  حجرها  يف 

.
)1(

اأجرين: اأجر القرابة، واأجر ال�شدقة«

بالإ�شافة اإىل ما يوؤدي اإليه ذلك من تقوية �شلتها بقرابتها، ون�شر املودة 

والأخوة بني اأفراد الأ�شرة.

وال�شدقة وهي تخاطب  الهبة  اآيات قراآنية حت�ض على  وقد وردت عدة 

الن�شاء والرجال، كما حثت الأحاديث النبوية ال�شريفة على التربع، وبع�شها 

خ�ض الن�شاء بالذكر.

        فمن الآيات الكرمية الدالة على ذلك:

ق��ول اهلل تع��اىل: {

 .
)2(

{             

وق���وله �شبح��ان��ه: {      

 .
)3(

{       

.
)4(

وقوله �شبحانه: {          }

وق���وله �شبح��ان�ه: {

.
)5(

{    

1– احلديث اأخرجه البخاري يف �شحيحه: 533/2 يف كتاب الزكاة، باب: الزكاة على الزوج والأيتام 

يف احلجر، رقم احلديث 1397. 

2 – البقرة: جزء من الآية 177.

3 – البقرة: جزء من الآية 271.

4– الن�شاء: 4.

5– الن�شاء: 114.
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.
)1(

وقوله �شبحانه: {                      }

.
)2(

{ وقوله �شبحانه: {    

ومن الأحاديث ال�شريفة الدالة على جواز هبات الن�شاء امل�شلمات:

- عن عائ�شة ر�شي اهلل عنها قالت: » قلت: يا ر�شول اهلل، اإن يل جارين، 

 .
)3(

فاإىل اأيهما اأهدي؟. قال: اإىل اأقربهما منك بابا«

] يقول: »يا ن�شاء  اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه قال: كان النبي  - وعن 

 .
)5(

 �شاة«
)4(

امل�شلمات، ل حتقرن جارة جلارتها ولو فر�شن

اإىل  تهدي  اأن  حتقرن  ل  »اأي  احلديث:  لهذا  �شرحه  يف  حجر  ابن  قال 

الغالب.. وهو كناية عن  ينتفع به يف  لها ما ل  اأنها تهدي  ولو  �شيئا  جارتها 

حقرت  ولو  بهدية  جارتها  اجل��ارة  لتوادد  ق��ال:  فكاأنه  وال��ت��وادد؛  التحابب 

 .
)6(

فيت�شاوى يف ذلك الغني والفقري«

وقال ابن عبد الرب: »يف هذا احلديث احل�ض على ال�شدقة بكل ما اأمكن 

من قليل الأ�شياء وكثريها، ويف قول اهلل عز وجل: {   

.
)8(

، اأو�شح الدلئل يف هذا الباب«
)7(

{                     

واحلاء  ال��واو  )بفتح  ال�شدر  َوَح��ر  تذهب  »الهدية  املباركفوري:  وق��ال 

1– الأحزاب: جزء من الآية 35.

2– احلديد: 7. 

رقم  بالهدية،  يبداأ  مبن  باب  وف�شلها،  الهبة  كتاب  يف   916/2 �شحيحه:  يف  البخاري  3– اأخرجه 

احلديث 2455. 

4– قال ابن حجر: »ولو ِفْر�ِشن �شاة بك�شر الفاء و�شكون الراء وك�شر املهملة ثم نون؛ حافر ال�شاة«. 

فتح الباري: 445/10. 

907/2 يف كتاب الهبة وف�شلها، باب ف�شلها والتحري�ض عليها،  5– اأخرجه البخاري يف �شحيحه: 

رقم احلديث 2427. 

6 – فتح الباري: 445/10. 

7– الزلزلة: 7. 

8 – التمهيد: 301/4. 
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العداوة، وقيل:  والغيظ، وقيل:  اأي غ�شه وو�شاو�شه، وقيل: احلقد  املهملة(، 

اأ�شد الغ�شب.

مبحذوف؛  متعلق  جلارته�ا  الكرماين:  ق��ال  جلارتها،  جارة  حتقرن  ول 

اأي ل حتقرن جارة هدية مهداة جلارتها ولو �شق فر�شن �شاة، بك�شر ال�شني 

وهو  اللحم،  قليل  عظم  هو  والفر�شن...  بع�شه...  اأو  ن�شيفه  اأي  املعجمة؛ 

للبعري مو�شع احلافر للفر�ض، ويطلق على ال�شاة جمازا. 

واأ�شري بذلك اإىل املبالغة يف اإهداء ال�شيء الي�شري وقبوله، ل اإىل حقيقة 

الفر�شن، لأنه مل جتر العادة باإهدائه، اأي ل متنع جارة من الهدية جلارتها 

املوجود عندها ل�شتقالله، بل ينبغي اأن جتود لها مبا تي�شر واإن كان قليال، 

فهو خري من العدم. وذكر الفر�شن على �شبيل املبالغة.

ويحتمل اأن يكون النهي اإمنا وقع للمهَدى اإليها، واأنها ل حتتقر ما يهدى 

اإليها ولو كان قليال، وحمله على الأعم من ذلك اأوىل.

ا�شتجالب  من  فيه  ملا  بالي�شري  ولو  التهادي  على  احل�ض  احلديث  ويف 

املودة واإذهاب ال�شحناء، وملا فيه من التعاون على اأمر املعي�شة.

واأ�شهل  للموؤنة،  واأ�شقط  اأدل على املودة،  اإذا كانت ي�شرية فهي  والهدية 

واملوا�شلة  وق��ت،  كل  يتي�شر  ل  قد  والكثري  التكلف.  لط��راح  املهدي،  على 

.
)1(

بالي�شري تكون كالكثري«

جلارتها  جارة  حتقرن  ل  تقديره  حذف  احلديث  »يف  ال�شنعاين:  وقال 

هدية ول��و فر�شن �شاة، واملراد من ذكره املبالغة يف احلث على هدية اجلارة 

جلارتها ل حقيقة الفر�شن؛ لأنه مل جتر العادة باإهدائه.

وظاهره النهي للمهِدي... عن ا�شتحقار ما يهديه، بحيث يوؤدي اإىل ترك 

الإهداء. ويحتمل اأنه للمهدى اإليه، واملراد ل يحقرن ما اأهدى اإليه ولو كان 

1– حتفة الأحوذي لأبي العالء حممد عبد الرحمن بن عبد الرحيم املبارك فوري ت 1353ه�، دار 

الكتب العلمية، بدون رقم الطبعة وبدون تاريخ، بريوت: 275/6– 276. فتح الباري: 198/5.
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حقريا. ويحتمل اإرادة اجلمع، وفيه احلث على التهادي �شيما بني اجلريان 

.
)1(

ولو بال�شيء احلقري ملا فيه من جلب املحبة والتاأني�ض«

وقال النووي يف املعنى نف�شه: »معناه ل متتنع جارة من ال�شدقة والهدية 

جلارتها ل�شتقاللها واحتقارها املوجود عندها بل جتود مبا تي�شر وان كان 

     .
)2(

قليال كفر�شن �شاة وهو خري من العدم«

وعموما يتبني من احلديث وغريه من الأدلة املذكورة �شالفا احل�ض على 

الهبة واإن قلت؛ وهو ما يعني اأن املراأة متلك اأهلية التربع.

البكري  ذلك  اإىل  ذهب  كما  والختيار  الر�شد  ت�شتلزم  التربع  واأهلية 

الدمياطي يف قوله: »املراد باأهلية التربع اأهلية التربع املطلق؛ وهي ت�شتلزم 

بال�شفه  عليه  واملحجور  واملجنون  ال�شبي  فيخرج  والخ��ت��ي��ار...  الر�شد 

.
)3(

واملكره«

للت�شرف يف مالها بجميع  اأهال  اأ�شبحت  اإذا بلغت ر�شيدة،  لذا فاملراأة 

جمهور  عند  التربعات  ذل��ك  يف  مبا  امل�شروعة،  املالية  الت�شرفات  اأن��واع 

الفقهاء كما مر يف الف�شل الأول لقوله تعاىل:{

.
)4(

{        

اإل اأن امل�شهور عن املالكية اأنهم و�شعوا بع�ض القيود التي حتد من اإطالق 

املراأة يف الت�شرف يف مالها بالتربع كما مر يف الف�شل الأول، فهي عند كثري 

منهم لي�شت اأهال ل�شدور التربعات منها اإذا كانت بكًرا، واإن بلغت ر�شيدة 

1– �شبل ال�شالم ملحمد بن اإ�شماعيل ال�شنعاين الأمري ت 852ه�، حتقيق حممد عبد العزيز اخلويل، 

دار اإحياء الراث العربي، ط 4، 1379ه�، بريوت: 93/3.

2 – �شرح النووي على �شحيح م�شلم: 120/7.

3 – اإعانة الطالبني لل�شيد البكري ابن ال�شيد حممد �شطا الدمياطي، دار الفكر، بدون رقم الطبعة 

وبدون تاريخ، بريوت: 55/3. 

4 – الن�شاء: جزء من الآية 6.
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، وكذا اإذا كانت مهملة على 
)2(

اأو من يقوم مقامه
 )1(

ما دامت يف حجر والدها

.
)3(

اأحد الأقوال

ورد يف املدونة يف حوار بني ابن القا�شم و�شحنون يف �شدقة البكر: قلت: 

اأجتوز لها �شدقتها  التي قد تزوجت ومل يدخل بها زوجها  »اأراأيت اجلارية 

اأو عتقها يف ثلثها يف قول مالك؟«. قال: »قال مالك: ل يجوز لها �شيء حتى 

يدخل بها زوجها، فاإذا دخل بها زوجها جاز لها ذلك اإذا علم منها �شالح«. 

قلت: »اأراأيت اإن دخل بها زوجها هل يوقت لها مالك وقتا يف ذلك يجوز اإليه 

�شنيعها يف ثلثها؟«. قال: »ل، اإمنا وقتها دخوله بها اإذا كانت م�شلحة«. قلت: 

»وهذا قول مالك؟«. قال: »نعم، اإمنا قال لنا مالك اإذا دخل بها، وعرف من 

�شالحها«. قال ابن وهب: »واأخربين ابن لهيعة عن يزيد بن اأبي حبيب اأن 

عمر بن اخلطاب قال: ل جتوز لمراأة موهبة لزوجها ول لغريه حتى تعلم ما 

.
)4(

ينق�شها وما يزيدها«

واإن كانت ذات زوج فلي�ض لها احلق يف التربع باأكرث من الثلث بغري اإذن 

 .
)5(

زوجها، وذلك بعد اأن تخرج من احلجر

فاإذا تاأميت وهي ر�شيدة جاز لها التربع مبالها كله؛ قال الطحاوي نقال 

.
)6(

عن الإمام مالك: »املراأة الأمي اإذا كان لها مال كالرجل يف ماله �شواء«

مع التذكري باأن الر�شد امل�شروط ل يرتبط بال�شن اإل باعتباره عالمة على 

الن�شج وح�شن التدبري.

1 – املقدمات املمهدات: 351/2– 352. 

2 – بداية املجتهد: 212/2. اإحكام الأحكام على حتفة احلكام: 245. 

3 – بداية املجتهد: 212/2. 

4– املدونة الكربى: 117/15.

5– امل�شدر ال�شابق: 284/13.

6– خمت�شر اختالف العلماء: 341/2.
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املطلب الثاين

اعت�ضار املراأة ما وهبته لقرابتها

ل يجوز الرجوع يف هبة املراأة لقرابتها على العموم حلديث: »العائد يف 

 .
)1(

هبته كالعائد يف قيئه«

وهذا ما ذهب اإليه املالكية، ففي املدونة �شاأل �شحنون ابن القا�شم: »هل 

اأو خال  اأو جدة،  اأن يعت�شر يف قول مالك؛ هبة جد  يجوز لأحد من النا�ض 

اأو خالة، اأو عم اأو عمة، اأو غريهم، اأيجوز لهم اأن يعت�شروا؟ قال: ل اأعرف 

العت�شار يجوز يف -قول مالك-  لأحد من النا�ض اإل والدا اأو والدة، ول اأرى 

.
)2(

ذلك لأحد غريهما«

 .
)3(

وقال ال�شيخ خليل عند كالمه على جواز اعت�شار الأم الهبة: »كاأم فقط«

.
)4(

و�شرح الدردير كالمه: »كاأم فقط دون اجلدة واخلالة والأخت«

يهب  فيما  الوالد  اإل  الهبة  يف  يرجع  »ل  ال�شافعي:  قول  الطحاوي  ونقل 

. وذهب ابن حزم اإىل اأنه ل يجوز الرجوع يف الهبة اإل لالأب والأم 
)5(

لولده«

. اإل اأنه خالل القرون املا�شية غالبا ما كانت الن�شاء تكره، 
)6(

واجلد واجلدة

خا�شة يف البوادي، على التنازل عن مرياثهن لقرابتهن، اإما ب�شبب جريان 

اأو خجال وحياء... فيفعلن ذلك من غري طيب نف�ض منهن،  العرف بذلك، 

مما جعل فقهاء املالكية يفتون باإبطال تلك الهبات؛ ومما نقله الون�شري�شي 

1– اأخرجه البخاري يف �شحيحه: 924/2 يف كتاب الهبة وف�شلها، باب ل يحل لأحد اأن يرجع يف هبته 

و�شدقته، رقم احلديث 2478. 

2– املدونة الكربى: 411/4– 412.

3– خمت�شر ال�شيخ خليل: 255.

4– ال�شرح الكبري: 110/4.

5– خمت�شر اختالف العلماء: 153/4.

6– املحلى: 9/ 127 و 135.
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يف ذلك: »�شئل بع�شهم عن هبة بنات القبائل واأخواتهم لقرابتهن مع ا�شتهار 

العرف عندهم بعدم توريثهن؟

فاأجاب: هذا واأمثاله مما ثبت خالفه يف ال�شريعة، فاإن كان الأمر كما ذكر 

الرجوع يف حياتهن،  البنات والأخوات والعمات باطلة مردودة، ولهن  فهبة 

ولو  القيام بعد مماتهن يف ذلك؛ لأن من مات عن حق فلورثته.  ولورثتهن 

ول  فيما يدعني،  والغ�شب عليهن  انتهاكهن  لأوجب ذلك  الهبة  امتنعن من 

.
)1(

فرق بني املتجالت ذوات الأولد وغريهن«

»امراأة  م�شابهة:  نازلة  هالل  ابن  نوازل  عن  علي�ض  اأحمد  حممد  ونقل 

ت�شدقت على اأخيها بن�شيبها من اأ�شل كان بينها وبينه اأو ب�شيء من مالها. 

وبعد ذلك قامت الأخت اأو وارثها يف ذلك على الأخ، واأرادت اأو اأراد وارثها 

ارجتاع ال�شدقة، وزعمت اأو زعم وارثها اأنها مل تق�شد بذلك �شبيل القربة 

ب�شبب احلياء وخوفا من  فعلته  واإمنا  نف�ض،  فعلته عن طيب  تعاىل، ول  هلل 

اإن مل تفعل. فهل ت�شح هذه الهبة الواقعة على  اأحبابها  التعاير يف جمامع 

احلالة املذكورة اأم ل؟

ثم نقل جواب الفقيه اأبي عبد اهلل حممد بن القا�شم عنها وهو كما يلي:

حظها  بنت  اأو  اأخ��ت  من  طلبت  من  اأن  عادتهم  كانت  اإن  هلل،  »احلمد 

عوديت وقطع رحمها، وعريت بذلك الطلب، ومل يوؤخذ بيدها عند نائبة تنزل 

بها من زوجها اأو من غريه، وكانت ال�شدقة بطلب من الأخ، فال�شدقة غري 

ا�شتحفظت بذلك  اأو وارثها ا�شرجاعها. و�شواء  عاملة ول لزمة. ولالأخت 

.
)2(

�شهادة اأم ل«

اأبو عبد اهلل حممد العربي الفا�شي يف  اأفتى به العالمة  اأي�شا ما  وهذا 

1– املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى اأهل اإفريقية والأندل�ض واملغرب: 153/9– 154. حلي 

املعا�شم لبنت فكر ابن عا�شم )يوجد بحا�شية البهجة يف �شرح التحفة(: 245/2. فتح العلي املالك 

يف الفتوى على مذهب الإمام مالك: 2/ 275 -279.

2– فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب الإمام مالك: 274/2– 275.
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فتوى نقلها عنه ابن اأخته عبد العزيز الزياتي الغماري: »�شئل خالنا العامل 

�شلمت  ام��راأة  اهلل عن  قد�شه  الفا�شي  العربي  عبد اهلل حممد  اأبو  العالمة 

واأمتعته  عنه  املورثة  اأبيها  اأ�شول  يف  واجبها  غالت  من  م�شى  فيما  لأخيها 

فيها فيما ياأتي، واحلال اأنها بالبادية حيث يلحق املراأة العيب والعار وهجر 

الأقارب اإذا طلبت ذلك جوابا �شافيا.

للمراأة  اأن  املذكورة  النازلة  مثل  يف  الفتوى  به  ا�شتمرت  ال��ذي  فاأجاب 

الرجوع يف ذلك متى �شاءت ولورثتها بعد ذلك؛ اإذ من مات عن حق فلورثته. 

.
)2(

 وغريه«
)1(

وقد ن�ض على ذلك الباجي

جرت  ال��ذي  البلد  يف  تبطل  لع�شبتهن  الن�شاء  هبات  اأن  العلمي  ونقل 

عادة اأهلها بعدم متكني الن�شاء من الإرث فقط، اأما البلد التي عادة اأهلها 

توريث من يرث من الن�شاء فجائزة، حيث ذكر: »اأما هبات الأخوات والعمات 

اإمنا  هبتهن  اإن  الفا�شي:  القادر  عبد  �شيدي  �شيوخنا  �شيخ  به  اأفتى  فالذي 

تبطل يف البلد الذي جرت عادة اأهلها بعدم متكني الن�شاء من حظوظهن، 

عادة  التي  البلد  واأما يف  ذلك،  ب�شبب  عار  منهن حقها حلقها  ومن طلبت 

الن�شاء ومتكينهن من حظوظهن  توريث من يرث من  اأهلها كاحلوا�شر يف 

دون احت�شام يلحقهن يف ذلك -فال، واهلل املوفق- ومن خطه نقلت:

احلمد  ن�شه:  مبا  ال�شراج  حممد  بن  يحيى  �شيدي  املفتي  ال�شيخ  و�شئل 

هلل �شيدي... جوابكم يف م�شاألة رجل له اأمالك كثرية بيده ي�شتغلها وينتفع 

بها وهي جنات وزيتون وغري ذلك من الأرا�شي، وله اأخت وارثة معه يف تلك 

الأمالك. وهي ذات بعل، فعند ذلك اأر�شل اإليها املذكور بدارها واأح�شرها 

النا�ض من غري علم لها بذلك، فطلبها يف ت�شليم ما فات يف ذمته من غلة 

1– الباجي: اأبو الوليد الباجي �شليمان بن خلف التميمي... �شنف كتبا كثرية منها: معرفة التوحيد، 

و�شنن املنهاج، و�شرح املوطاأ. مولده �شنة 403ه�. وتويف �شنة 474 ه�. �شجرة النور الزكية يف طبقات 

املالكية: �ض 120– 121. 

2– اجلواهر املختارة فيما وقفت عليه من النوازل يف جبال غمارة لعبد العزيز الزياتي الغماري، 

خمطوط رقم 178 باملكتبة العامة واملحفوظات بتطوان: �ض 125.
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ن�شيبها يف الأمالك املذكورة، ويف غلة ما ياأتي على ع�شرين �شنة. فخافت 

الأخت املذكورة اإن مل تفعل ذلك فاإنه يقطعها ول جتد يف دهرها من يدفع 

عنها �شرر زوجها -اإن اأ�شر بها- واأنه يقطع موا�شلتها ولي�ض لها ويل �شواه. 

ف�شلمت له على الوجه املو�شوف، هل ت�شليمها -�شيدي- ما�ض على الوجه 

ْ لنا �شيدي بيانا �شافيا، وال�شالم.  املو�شوف اأو لها الرجوع فيه؟ بنيِّ

فاأجاب مبا ن�شه: احلمد هلل، اجلواب -واهلل املوفق لل�شواب �شبحانه- 

هذا واأمثاله مما ثبت خالفه يف ال�شريعة، فاإن كان الأمر كما ذكرمت فت�شليم 

الأخت باطل مردود، ولها الرجوع يف حياتها، ولورثتها القيام بعد مماتها؛ 

وغريها،  الأولد  ذات  املتجالة  بني  فرق  ول  فلوارثه.  مات عن حق  لأن من 

هبات  ب��اب:  يف  الأدل��ة  عيون  كتاب  يف   
)1(

ال�شغري احل�شن  اأب��و  ذك��ر  هكذا 

الأخوات والعمات...

وكتب علي بن حممد بن يحيى، ثم قيد اأ�شفله بخط الفقيه الف�شل �شيدي 

اأحمد البعل ما ن�شه: وقفت على ما قيد اأعاله ومبحوله. واجلواب: اإن فتيا 

لإخوانهن  ت�شليمهن  رد  على  تطابقت  والأحكام  النوازل  اأه��ل  من  ال�شيوخ 

الإرث  اأخذهن  اأن  اجلارية  والعادة  العرف  من  ثبت  مبا  والرغبة  بالطلب 

املذكور عار. وبه كان يفتي �شيخنا ال�شراج رحمه اهلل، و�شيخه �شيدي علي بن 

. وما ذكره املجيب اأعاله من اأنه اإذا كان عن طيب نف�ض منهن فاإنه 
)2(

هارون

لزم لهن، وهذا ل يرتاب فيه. ولكن من اأين لنا اأنها �شلمت عن طيب نف�ض 

وقرارة عني، وقد �شهد العرف بخالف ذلك، والفتيا بذلك جارية مع العرف. 

فلو اأنا فر�شنا اأن هذا العرف بذلك انقطع فاإن الفتيا بذلك تنقطع معه؛ لأن 

احلكم يدور مع العلة حيث دارت، ولذلك قالوا يف القا�شي ل يكون قا�شيا 

1– اأبو احل�شن ال�شغري: علي بن حممد بن عبد احلق الزرويلي. قيدت عنه تقاييد على التهذيب، 

وعلى ر�شالة ابن اأبي زيد قيدها عنه تالمذته. تويف عام ت�شعة ع�شر و�شبعمائة. الديباج املذهب: �ض 

 .213 –212

2– ابن هارون: اأبو احل�شن علي بن هارون امل�شغري. تويف يف ذي القعدة �شنة 951ه�، وقد ناف على 

الثمانني. �شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: �ض 278– 279. 



216

 .
)1(

على بلد حتى يكون عارفا باأعرافه، ول يتبع الن�ض فيكون جلموًدا«

وذهب ال�شيخ حممد اأحمد علي�ض اإىل اأن ع�شل املراأة عن الزواج يعد من 

املراأة  به  تعذر  الذي  الإكراه  الهبة يف قوله: »من  للرجوع يف  امل�شوغ  الإكراه 

.
)2(

ويكون لها الرجوع فيما وهبت اإذا منعت من التزويج«

التزويج  وليها عن  يتيمة ع�شلها  »�شئل عن  ابن هالل:  نوازل  ونقل عن 

حتى اأعطته اإرثها من اأبيها.

ليركها  كانت  اإمنا  وهي  فكيف  باطلة،  املحجورة مردودة  هبة  فاأجاب: 

يحل  ول  �شبيال،  لذلك  وج��دت  متى  وهبت  ما  كل  ا�شرجاع  فلها  تتزوج، 

.
)3(

للموهوب له ذلك، بل يلزمه رد الغلة«

وهو نف�ض ما ذهب اإليه ابن لب يف اأن ال�شدقة على وجه اخلجل واحلياء 

ومن غري طيب نف�ض ل حتل للمت�شدق عليه؛ ففي نوازل ابن هالل: »�شئل 

ابن لب عمن وهبت هبة على وجه اخلجل واحلياء، هل تثبت للمت�شدق عليه 

اأو ل؟

فاأجاب: قد قال الفقهاء يف ال�شدقة: هل تثبت للمت�شدق اإذا طلبت من 

املت�شدق عليه، واأنه اأعطاها حياء وخجال اأو غري طيب النف�ض، اأنه ل حتل 

.
)4(

للمت�شدق عليه«

ويت�شرفون  اأخواتهم  مبرياث  الع�شبة  ي�شتبد  كان  اأخ��رى،  اأحيان  ويف 

فيه ت�شرف املالك يف ملكه، دون مطالبتهن بالت�شليم اأو ال�شدقة. فت�شطر 

هذا  ويف  ال�شدة،  حالة  يف  ن�شرتهن  عدم  اأو  الهجر  خوف  لل�شمت  الن�شاء 

املعنى وردت النازلة التالية التي نقلها عبد العزيز الزياتي الغماري: »�شئل 

1– كتاب النوازل للعلمي: 354/2– 355.

2– فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب الإمام مالك: 275/2.

3– امل�شدر ال�شابق: 275/2.

4– نقول من نوازل ابن هالل، خمطوط رقم 607 باملكتبة العامة واملحفوظات بتطوان: �ض 71. 
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ل  اأخت  ومعه  وال��ده  ي�شتبد مبتخلف  الأخ   رحمه اهلل عن 
)1(

القوري الإم��ام 

ذلك  يف  ويهب  �شاكتة،  والأخ��ت  امل��ال  ذلك  يف  يبيع  اإن��ه  ثم  �شيئا،  يعطيها 

ول  يهجرها على ذلك  اأن  عليه خوًفا  تغري  اأن  ت�شتطيع  ل  املذكورة  والأخت 

ين�شرها اإن ظلمت. وبقيت على هذه احلالة حتى ماتا، والآن قام ورثة املراأة 

مطالبني يف جميع ذلك، فهل �شيدي ي�شمع يف قيامهم اأو ل؟ وهل لهم ال�شفعة 

فيما باعه وحل ما وهبه. جوابكم يرحمكم اهلل، وال�شالم.

فاأجاب: اإن دام الإكراه، وتواىل موجب ال�شكوت، وكانت العادة �شكوتهن 

للوجوه التي ذكرمت، وعلم ذلك وحتقق من حال الفريقني كان للورثة ما دعوا 

.
)2(

اإليه من نق�ض فعل الأخ يف حظ الأخت، ومن ال�شفعة يف حظ الأخ املبيع«

وذكر الوزاين اأن يف بع�ض البالد التي كانت متنع فيها الن�شاء من الإرث، 

من طلبت حقها وعزمت على اأخذه. اجتمع م�شايخهم لإرغامها على التنازل، 

فاإن اأ�شرت على اأخذ حقها �شاحلوها بال�شيء الي�شري، اإل اأن الفقه تدخل 

لريد حقها اإليها كما يتبني من النازلة التالية: »�شئل بع�ض فقهاء بلدنا عما 

جرت به عادة قوم من عدم توريث البنات. فمن مات وخلف بنني وبنات، اأو 

اإخوة واأخوات فال يورثون بنتا ول اأختا. ومن طلبت مرياثها منهن واأبرزت 

منهم  الوجاهة  وذوو  م�شايخهم  اجتمع  حقها،  اأخ��ذ  على  وعزمت  وجهها 

فيكلمونها يف ذلك، فاإن مل يجدوا منها اإل ال�شلح قالوا لها: ا�شطلحي مع 

اأخيك بكذا من الي�شري فما ترى يف هذا؟

الأمر  ك��ان  ف��اإن  ال�شريعة،  يف  خالفه  ثبت  مما  واأمثاله  ه��ذا  ف��اأج��اب: 

الرجوع  ولهن  باطلة مردودة،  والعمات  والأخ��وات  البنات  كما ذكر، فهبات 

لأن من مات عن حق  بعد مماتهن يف ذلك،  القيام  ولورثتهن  يف حياتهن، 

عليهن  والغ�شب  امتهانهن  ذل��ك  لأوج��ب  الهبة  من  امتنعن  ول��و  فلوارثه، 

اأبو فار�ض عبد العزيز بن حممد القوري الفا�شي... له تقييد على املدونة. )تويف �شنة  1– القوري: 

750 ه�(. �شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: �ض 221. 

2– اجلواهر املختارة فيما وقفت عليه من النوازل يف جبال غمارة )خمطوط(: �ض 125. 
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وقطع اإعانتهن. فاإذا �شهدت العادة بذلك فال حيازة يف ذلك عليهن؛ لأنهن 

مقهورات مغلوبات، ويقبل قولهن فيما يدعني. ول فرق بني املتجالت ذوات 

الأولد وغريهن... واإن كان مفتو احلا�شرة يفتون باأنهم كاحلوا�شر ولي�ض 

واإن �شككت فطف يف  بل كلهم على ما و�شفنا.  كذلك. وقد �شاهدنا جلهم 

اإل  اإخ��وة وغريهم  اإرث مع  لها  يليه، هل جتد من وجب  ال��دوار ومن  احللة 

وهي ملغاة؟ والإخوة ياأكلون حظها، والزوج ل يجد له �شبيال من جهة عدم 

توكيلها، واإن عطفوا عليها اأعطوها النزر من واجبها، وكلفوها بت�شليم الباقي 

بعد تقبيحهم لها وقطعهم رحمها. وهذا يعرفه العاملون املتعاطون لل�شهادة 

والأحكام بينهم اأكرث من غريهم، واأهل مكة اأعرف ب�شعابها، وعليه ف�شكوتها 

.
)1(

ل ي�شرها يف ذلك ولو طال«

يتبني من خالل هذه الفتاوى دور الأعراف يف منع الن�شاء امل�شلمات من 

العادة  وجريان  احلياء  ب�شبب  عنها  التنازل  اأو  املالية،  بحقوقهن  املطالبة 

متى  اأموالهن  من  بتمكينهن  لإن�شافهن  الت�شدي  يف  الفقهاء  ودور  بذلك. 

�شمحت ظروفهن باملطالبة بها.

اإل اأن احلكم بحق املراأة يف الرجوع مبا تربعت به على اأخيها، مل يكن 

تق�شي  الغماري  الزياتي  العزيز  نقلها عبد  فتوى  مطردا، حيث وقفت على 

بعدم رجوعها ون�شها: »�شئل القا�شي اأبو �شامل اإبراهيم الكاليل عن رجل 

اإياه يف غلة الأ�شول الواجبة لها  اأخته بر�شم ت�شمن متتيعها  ا�شتظهر على 

من متخلف والدها مدة حياته، وذلك بعد اأن كانت يف دار زوجها وولدت معه 

اأولدا. ويف الر�شم اأن ذلك بر�شاها ور�شى زوجها، والآن اأرادت الرجوع يف 

ذلك هي وزوجها، وقالت: اإذ مل اأمتعه اإل ما دمت غري حمتاجة لذلك، فهل 

�شيدي ي�شمع مقالها يف ذلك مع احلالة التي ذكرنا اأم ل؟ واأحد ال�شهيدين 

�شهد على ذلك  اإمنا  اأنه  املراأة دعواها، وزعم  ووافق  �شهادته  قد رجع عن 

فقط، وهو رجل عامي اأمي ل يقراأ ول يكتب وادعى اأنه لي�ض عليه يف ذلك. 

1 – النوازل ال�شغرى امل�شماة املنح ال�شامية يف النوازل الفقهية للوزاين: 60/1– 61.
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وال�شاهد الآخر باق على �شهادته وهو اأعدل من الراجع، بل هو اأعدل اأهل 

البالد واأمثالهم، فما هو احلكم �شيدي اإذ ذاك، هل يحلف هذا الرجل املمتع 

مع �شاهده العدل ويبقى على متتيعه اإىل انتهاء الأمد الذي خوله، اأم املراأة 

معها  يحلف  وهل  التمتيع؟  ويبطل  �شهادته  عن  الراجع  ال�شاهد  مع  حتلف 

زوجها اإذا وجبت عليه اليمني اأم ل؟ لأن ذلك كان بر�شاه كما قدمنا. اأجبنا 

جوابا �شافيا ولكم الأجر.

على  �شهادته  على  الباقي  �شاهده  مع  يحلف  امل��ذك��ور  املمتع  ف��اأج��اب: 

متتيعه.  ويتم  املو�شوف،  ال�شرط  على  واقعة  قيدت  كما  ال�شهادة  �شحة 

.
)1(

وال�شالم«

ويبدو اأن ر�شى الزوجة ور�شى زوجها بالتمتيع يف هذه النازلة هو ال�شبب 

الذي جعل القا�شي اأبو �شامل اإبراهيم الكاليل يحكم بعدم قيامها على اأخيها 

فيما متعته فيه واهلل اأعلم، وهي نازلة مرتبطة ب�شياقها النف�شي والجتماعي 

اآراء الفقهاء يف النوازل ال�شابقة؛ وهو ما  ل تلغي الأحكام امل�شتخل�شة من 

يعطي حلق املراأة يف الرجوع عما وهبت، ا�شطرارا، م�شروعيته و�شوابيته.

1– اجلواهر املختارة فيما وقفت عليه من النوازل يف جبال غمارة )خمطوط(: �ض 126. 
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املبحث الثالث

تربعات املراأة احلامل وكفالتها

يعد احلمل من بني املعيقات التي حدت من حق املراأة يف الت�شرف جزئيا 

يف مالها عند بع�ض الفقهاء. حيث اختلف العلماء يف تربعات املراأة احلامل، 

 اإىل اأن حكمها حكم 
)2(

 وعكرمة
)1(

فذهب الأئمة: مالك و�شريح وعطاء وقتادة

تربعات املري�ض. وذهب الإمامان: ال�شافعي وابن حزم اإىل جواز تربعاتها، 

وهذا ما �شاأتطرق اإليه بتف�شيل يف املطلب الأول من هذا املبحث. 

كما ذهب جمهور الفقهاء اإىل اأن كفالة املراأة الر�شيدة جائزة، وهذا ما 

اأخذ به املقنن املغربي. وعند املالكية كفالة املراأة تختلف باختالف اأحوالها 

ال�شخ�شية من بكر اإىل متزوجة اإىل اأمي، وهذا ما �شوف اأدر�شه يف املطلب 

الثاين من هذا املبحث. 

كفالة  على  فينطبق   
)3(

التربعات �شمن  تدخل  باملال  الكفالة  اإن  وحيث 

املراأة باملال ما ينطبق على تربعاتها، �شواء عند املالكية اأو عند اجلمهور.

1– قتادة: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز... مولده يف �شنة �شتني... قال اأبو نعيم وخليفة واأحمد 

 .282 269 اإىل  5/ من  بن حنبل وغريهم: مات قتادة �شنة �شبع ع�شرة ومائة. �شري اأعالم النبالء: 

طبقات الفقهاء، �ض: 94. اجلواهر امل�شية يف طبقات احلنفية: �ض 548. 

2– عكرمة: هو عكرمة موىل ابن عبا�ض ر�شي اهلل عنه واأ�شله من الرببر. وكان ممن ينتقل من بلد 

اإىل بلد. ومات �شنة �شبع ومائة. وقال القتيبي: مات �شنة خم�ض ع�شرة ومائة وقد بلغ ثمانني �شنة. 

طبقات الفقهاء: �ض 59. 

3– قال املواق: »كفالتها معروف وهي عند مالك من وجه ال�شدقة«. التاج والإكليل: 79/5.
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املطلب الأول

تربعات املراأة احلامل

اأن  اإىل  الإمام مالك  املراأة احلامل، فذهب  العلماء يف تربعات  اختلف 

حكمها حكم تربعات املري�ض، جاء يف املوطاأ يف باب اأمر احلامل واملري�ض 

اأموالهم: »اإن احلامل كاملري�ض؛ فاإذا كان املر�ض  والذي يح�شر القتال يف 

اخلفيف غري املخوف على �شاحبه فاإن �شاحبه ي�شنع يف ماله ما ي�شاء، واإذا 

 عليه، مل يجز ل�شاحبه �شيء اإل يف ثلثه.
)1(

كان املر�ض املخوف

ول  مبر�ض  ولي�ض  و�شرور  ب�شر  حملها  اأول  احلامل  امل��راأة  وكذلك  قال: 

خوف؛ لأن اهلل تبارك وتع�اىل قال يف كت����ابه: { 

، وقال: { 
)2(

{                    

1– قال يحيى بن �شرف بن مري النووي يف تعريف املر�ض املخوف: »املر�ض املخوف واملخيف هو الذي 

يخاف فيه املوت لكرثة من ميوت به. فمن قال خموف: قال لأنه يخاف فيه املوت، ومن قال خميف: 

1408ه�،   ،1 ط  القلم،  دار  الدقر،  الغني  عبد  حتقيق  التنبيه،  األفاظ  حترير  راآه«.  من  يخيف  لأنه 

دم�شق: �ض 241. 

 وذكر حممد بن حممد بن حممد بن ح�شن بن علي بن �شليمان جملة من اأحكام املر�ض املخوف يف 

قوله: »اأما املر�ض... فال ينايف اأهلية احلكم؛ اأي ثبوته ووجوبه له وعليه �شواء كان من حقوق اهلل اأو 

العباد، والعبارة. اإذ ل خلل يف الذمة والعقل والنطق، ف�شح منه �شائر ما يتعلق بالعبارة؛ من نكاح 

وطالق وبيع و�شراء وغريها. 

 لكنه – اأي املر�ض– ملا فيه من العجز �شرعت العبادات فيه على قدر املكنة؛ حتى �شرع له ال�شالة 

قاعدا اإذا عجز عن القيام، وم�شطجعا اإذا عجز عنهما. 

 وملا كان املوت علة اخلالفة للوارث والغرمي يف مال امليت؛ لأن اأهلية امللك تبطل باملوت فيخلفه اأقرب 

النا�ض اإليه فيه، والذمة تخرب به في�شري املال الذي هو حمل ق�شاء الدين م�شغول بالدين، فيخلفه 

الغرمي يف املال. وهو؛ اأي املر�ض، �شببه؛ اأي املوت؛ ملا فيه من ترادف الآلم و�شعف القوى املف�شي 

اإىل مفارقة الروح اجل�شد. كان املر�ض �شبب تعلق حق الوارث والغرمي مباله يف احلال. فكان املر�ض 

�شببا للحجر يف الكل؛ اأي كل املال للغرمي اإن كان الدين م�شتغرقا، ويف الثلثني للورثة اإذا ات�شل به... 

املوت«. كتاب التقرير والتحبري ملحمد بن حممد بن حممد بن ح�شن بن علي بن �شليمان، حتقيق مكتب 

البحوث والدرا�شات، دار الفك�ر، ط 1، 1996م، بريوت: 248/2. 

2– هود: جزء من الآية 71.
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 .
)1(

{       

فاملراأة احلامل اإذا اأثقلت مل يجز لها ق�شاء اإل يف ثلثها بعد اإمتام �شتة 

اأ�شهر، قال اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه: {

، فاإذا م�شت للحامل 
)3(

، وقال: {     }
)2(

{     

.
)4(

�شتة اأ�شهر من يوم حملت مل يجز لها ق�شاء يف مالها اإل يف الثلث«

بينما نقل الون�شري�شي اأن اأحمد بن ن�شر الداودي �شئل عن اأي الأوقات 

»اأما مالك فقال:  فاأجاب:  اأحوالها؟  املري�ض يف  تكون احلامل فيها مبنزلة 

.
)6(

 وبه اآخذ«
)5(

فعلها جائز حتى ياأخذها الطلق

ونقل املواق يف �شرح قول ال�شيخ خليل: »وحامل �شتة« عن ابن ب�شري قوله: 

»املعروف من املذهب اأن حكم املراأة احلامل بعد �شتة اأ�شهر حكم املري�ض«. 

، ح�شب 
)7(

كما نقل ا�شت�شواب ابن عرفة لهذا الراأي. بينما ذهب عيا�ض

يف  تبلغ  حتى  املري�ض  بحكم  لها  يحكم  ل  اأن��ه  املذهب  اأن  اإىل  اأي�شا،  نقله 

ال�شابع. 

 ما ن�شه: »القول باأن احلامل املقرب كاملري�شة 
)8(

كما نقل عن ال�شيوري

وهو                مراجعتها،  فله  زوجها  من  بانت  اإن  به  اآخ��ذ  وال��ذي  ب�شحيح،  لي�ض 

.189 الآية  من  جزء  1– الأعراف: 

2– البقرة: جزء من الآية 233.

3– الأحقاف: جزء من الآية 15.

4– موطاأ الإمام مالك: 764/2. 

5– الطلق: طلقت املراأة: اأ�شابها وجع الولدة. الكايف: �ض 657.

6– املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء اإفريقية والأندل�ض واملغرب: 189/5.

البديعة منها:  املفيدة  التاآليف  األف  بن مو�شى بن عيا�ض.  الف�شل عيا�ض  اأبو  القا�شي  7– عيا�ض: 

476ه�،  التعريف بحقوق امل�شطفى. مولده يف �شعبان �شنة  اإكمال املعلم يف �شرح م�شلم، وال�شفا يف 

وتويف مبراك�ض يف جمادى الآخرة �شنة 544 ه�. �شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية: �ض 140– 

 .141

8– ال�شيوري: اأبو القا�شم عبد اخلالق بن عبد الوارث ال�شيوري... له تعاليق على املدونة... طال عمره 

فكانت وفاته �شنة �شتني واأربعمائة بالقريوان. الديباج املذهب: �ض 158. 
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قول لأ�شحابنا«.

امل�شاألة  هذه  »م�شتند  عنه:  نقل  حيث  امل��ازري  اإليه  ذهب  ما  نف�ض  وهو 

العوائد، والهالك من احلمل قليل من كثري؛ لو بحثت عن مدينة من املدائن 

لوجدت اأهلها اإما اأحياء واإما اأمواتا، من نفا�ض ومن غري نفا�ض، ومن كان 

.
)1(

هذا حاله مل تخرج به املراأة اإىل اأحكام املر�ض املخوف«

وقتادة  وعطاء  �شريح  من:  كل  مالك  الإم��ام  به  قال  ما  اإىل  ذهب  وقد 

وعكرمة، نقل ابن حزم عن �شريح اأنه كان يرى ما �شنعت احلامل يف حملها 

اأن ما �شنعت احلامل يف حملها فهو و�شية. قال:  الثلث... ونقل عن عطاء 

.
)2(

»وهو قول قتادة وعكرمة«

ونقل ابن قدامة عن اخلرقي اأن عطية احلامل بعد �شتة اأ�شهر من الثلث 

الثلث؛ لأنه  اأ�شهر فقال اخلرقي عطيتها من  �شتة  لها  »فاإذا �شار  يف قوله: 

  .
)3(

وقت خلروج الولد«

وعلل قول اخلرقي باأن �شتة اأ�شهر وقت ميكن الولدة فيه، اإل اأنه انتقد 

هذا التعليل، وذهب اإىل اأن الوقت الذي يخاف عليها فيه اإذا �شربها الطلق يف 

قوله: »وجه قول اخلرقي اأن �شتة اأ�شهر وقت ميكن الولدة فيه... وال�شحيح 

اإن �شاء اهلل اأنها اإذا �شربها الطلق كان خموفا؛ لأنه اأمل �شديد يخاف منه 

التلف، فاأ�شبهت �شاحب �شائر الأمرا�ض املخوفة. واأما قبل ذلك فال اأمل بها. 

واحتمال وجوده خالف العادة، فال يثبت احلكم باحتماله البعيد مع عدمه 

كال�شحيح.

فاأما بعد الولدة؛ فاإن بقيت امل�شيمة4 معها فهو خموف. واإن مات الولد 

1– التاج والإكليل: 78/5. 

2– املحلى: 298/8.

3– الكايف يف فقه ابن حنبل: 487/2.

4– امل�شيمة: الطبقة الربانية للغ�شاء الذي يكون فيه اجلنني يف البطن ويخرج معه عند الولدة، جمع: 

ميا�شم. الكايف: �ض 936.
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معها فهو خموف؛ لأنه ي�شعب خروجه. واإن و�شعت الولد، وخرجت امل�شيمة، 

وح�شل ورم اأو �شربان �شديد فهو خموف. واإن مل يكن �شيء من ذلك، فقد 

روي عن اأحمد يف النف�شاء اإن كانت ترى الدم فعطيتها من الثلث. ويحتمل 

اأنه اأراد بذلك اإذا كان معه اأمل للزومه لذلك يف الغالب، ويحتمل اأن يحمل 

على ظاهره؛ فاإنها اإذا كانت ترى الدم كانت كاملري�ض. وحكمها بعد ال�شقط 

.
)1(

كحكمها بعد و�شع الولد التام«

بينما انتقد فريق اآخر من الفقهاء اعتبار احلامل كاملري�ض، منهم الإمام 

ال�شافعي يف قوله: »جتوز و�شية احلامل ما مل يحدث لها مر�ض غري احلمل 

، اأو جتل�ض بني القوابل في�شربها 
)2(

كالأمرا�ض التي يكون فيها �شاحبها م�شنيا

الطلق. فلو اأجزت اأن تو�شي حامل مرة ول تو�شي اأخرى كان لغريي اأن يقول: 

 نف�شها وتغري عن حال ال�شحة وتكره الطعام فال 
)3(

اإذا ابتداأ احلمل تغثى

اأجيز و�شيتها يف هذه احلال، واأجزت و�شيتها اإذا ا�شتمرت يف احلمل وذهب 

 الطعام. ثم يكون اأوىل اأن يقبل قوله ممن 
)4(

عنها الغثيان والنعا�ض واإقهام

فرق بني حالها قبل الطلق، ولي�ض يف هذا وجه يحتمله اإل ما قلنا؛ لأن الطلق 

.
)5(

حادث كالتلف اأو كاأ�شد وجع يف الأر�ض م�شن واأخوفه«

وقال: »جتوز عطية احلامل حتى ي�شربها الطلق لولد اأو اإ�شقاط فتكون 

تلك حال خوف عليها... واإذا ولدت احلامل فاإن كان بها وجع من جرح اأو 

ورم اأو بقية طلق اأو اأمر خموف فعطيتها عطية مري�ض، واإن مل يكن بها من 

.
)6(

ذلك �شيء فعطيتها عطية �شحيح«

1– املغني: 110/6.

2– �شني: �شنى و�شناء: مر�ض مر�شا �شديدا فتمكن منه الداء ف�شعف وهزل فهو �شن وهي �شنية. 

الكايف: �ض643.

3– غثى: النف�ض: خبثت وا�شطربت حتى تكاد تتقياأ. الكايف: �ض 936. 

4– اإقهام: قهم قهما الرجل: قلَّت �شهوته للطعام فهو قهم. الكايف: �ض 813.

5– الأم: 119/4.

6– امل�شدر ال�شابق: 4/ 108 و277. 
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ورد الإمام ال�شافعي على من ذهب اإىل اأن احلامل اإذا بلغت �شتة اأ�شهر 

كان لها حكم املري�ض بقوله: »ل وجه لقول من قال: جتوز عطية احلامل حتى 

ت�شتكمل �شتة اأ�شهر ثم تكون كاملري�ض يف عطيتها بعد ال�شتة عندي، ول ملا 

تاأول من قول اهلل عز وجل: {     

، ولي�ض يف هذا دللة على حد الإثقال متى 
)1(

{             

اأو  الرابع  اأو  اخلام�ض  اأو  ال�شاد�ض  اأو  ال�شابع  اأو  الثامن  اأو  التا�شع  اأهو  هو؟ 

الثالث حتى يتبني؟ ومن ادعى هذا بوقت مل يجز له اإل بخرب، ول يجوز اأن 

يكون الإثقال املخوف اإل حني جتل�ض بني القوابل.

�شهر  بعد  هي  فكذلك  �شتة،  قبل  ملا  خمالفة  ال�شتة  بعد  هي  قيل:  ف��اإن 

خمالفة ملا قبل ال�شهر... ويف كل يوم زادت فيه يكرب ولدها وتقرب من و�شع 

حملها. ولي�ض اإل ما قلنا... وما اأعلم احلامل بعد ال�شهر الأول اإل اأثقل واأ�شواأ 

حال واأكرث قيئا وامتناعا من الطعام، واأ�شبه باملري�ض منها بعد �شتة اأ�شهر، 

وكيف جتوز عطيتها يف الوقت الذي هي فيه اأقرب من املر�ض وترد عطيتها 

فيه  يكون  وقت  قال هذا  فاإن  ال�شحة؟  اإىل  اأقرب  فيه  الذي هي  الوقت  يف 

لو خرج  اأمه من خروجه  ل�شالمة  اأ�شبه  تاما  لو خرج، فخروجه  تاما  الولد 

.
)2(

�شقطا، واحلكم اإمنا هو لأمه لي�ض له«

وذهب الإمام ابن حزم اإىل اأن عطية احلامل كعطية �شائر النا�ض اإىل اأن 

ت�شع اأو متوت يف قوله: »احلامل مذ حتمل اإىل اأن ت�شع اأو متوت �شواء و�شائر 

 .
)3(

النا�ض يف مالها. ول فرق يف �شدقاتها وبيوعها وهباتها و�شائر اأموالها«

ثم نقل هذا القول عن كثري من العلماء منهم : اأبو حنيفة واأحمد و�شفيان 

1– الأعراف: جزء من الآية 189. 

2– الأم: 277/4–278. 

3– املحلى: 297/8 – بت�شرف– . 
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.
)2(

 وربيعة
)1(

الثوري والنخعي

وال�شبب الذي جعل بع�ض الفقهاء يلحقون املراأة احلامل باملري�ض مر�ض 

املوت هو النظر اإىل املخاطر التي ي�شببها احلمل، والتي قد ت�شل اإىل حد 

فانتقاد  لذا  قليلة؛  احلمل  ب�شبب  الوفاة  اأن  اإل  الأح��ي��ان،  بع�ض  يف  الوفاة 

املازري للحجر على احلامل يف حمله، حيث نقل عنه املواق: »الهالك م�ن 

اإما  اأهلها  لوجدت  املدائن  من  مدينة  عن  بحثت  لو  كثري؛  من  قليل  احلمل 

اأحياء واإما اأمواتا، من نفا�ض ومن غري نفا�ض، ومن كان هذا حاله مل تخرج 

 .
)3(

به املراأة اإىل اأحكام املر�ض املخوف«

ومن ثم فالذي اأراه اأن تربع املراأة احلامل جائز اإل اأن ي�شربها الطلق؛ 

لأنها حينئذ تكون حتت تاأثري الآلم ال�شديدة للو�شع، الأمر الذي قد ي�شغلها 

عن التفكري ال�شحيح. قيا�شا لها على القا�شي الذي يجب اأن ل يق�شي وهو 

»ل   :[ اهلل  الر�شول  قال  حيث  تفكريه،  يف  الغ�شب  تاأثري  ب�شبب  غ�شبان 

، اإ�شافة اإىل اأن اجلو النف�شي ل ي�شمح 
)4(

يحكم اأحد بني اثنني وهو غ�شبان«

باإم�شاء تربعاتها.  

بعد  وخم�شني  نيف  ابن  وهو  مات  الأ�شود.  بن  قي�ض  بن  يزيد  بن  اإبراهيم  عمران  اأبو  1– النخعي: 

احلجاج باأربعة اأ�شهر اأو خم�شة.. مات �شنة �شت وت�شعني. �شري اأعالم النبالء: 4/ 520 -527. طبقات 

الفقهاء: �ض 83. 

2– يراجع : املحلى: 298/8. 

3– التاج والإكليل: 78/5. 

4– اأخرجه م�شلم يف �شحيحه: 1342/3 يف كتاب الأق�شية، باب كراهة ق�شاء القا�شي وهو غ�شبان، 

رقم احلديث 1717، قال: حدثنا قتيبة بن �شعيد حدثنا اأبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن عبد 

الرحمن بن اأبي بكرة.
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املطلب الثاين

كفالة املراأة

ِمنه.  قال ابن منظور يف تعريف الكفالة يف اللغة: »َكَفل املال وباملال: �شَ

كله:  به،  ل  وَتَكفَّ وَكِفَل  وَكُفَل  وَكفالة  وُكُفوًل  َكْفاًل  ويْكِفل  َيْكُفل  بالرجل  وَكَفل 

بدينه  ل  وَتَكفَّ لغرميه  باملال  عنه  وَكَفْلت  نه،  �شمَّ له:  وَكفَّ اإياه  واأْكَفَله  �شِمنه. 

.
)1(

تكفُّال«

اأو  ي�شقطه،  »التزام دين ل  تعريفها يف ال�شطالح:  ابن عرفة يف  وقال 

.
)2(

طلب من هو عليه ملن هو له«

والثانية  باملال،  اأحدها  اأوج��ه:  ثالثة  على  الكفالة  عنها:  ال�شعدي  وقال 

 .
)3(

بالنف�ض، والثالثة بالنف�ض واملال جميعا«

الوهاب  عبد  القا�شي  قال  عامة،  ب�شفة  املالكية  عند  جائزة  والكفالة 

البغدادي: »الأ�شل يف جواز احلمالة قوله تعاىل: {   

، ولأنها وثيقة باحلق كالرهن، 
)5(

، وقوله ]: »الزعيم غارم«
)4(

{                     

ول خالف يف جوازها. ولها عبارات هي احلمالة والكفالة وال�شمان والزعامة 

.
)6(

كل ذلك مبعنى واحد«

البغدادي  الوهاب  عبد  القا�شي  ذكرها  فقد  الكفالة،  جمالت  عن  اأما 

1– ل�شان العرب مادة: )كفل(.

2– �شرح حدود ابن عرفة: 427/2.

3– النتف يف الفتاوى: 2/ 757.

4– يو�شف: جزء من الآية 72.

رقم  بال�شمان،  احلق  وجوب  باب  ال�شمان  كتاب  يف   72/6 الكربى:  �شننه  يف  البيهقي  5– اأخرجه 

احلديث 11174، قال: اأخربنا اأبو احل�شن علي بن اأحمد بن عبدان اأنباأ اأحمد بن عبيد ال�شفار حدثنا 

عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن معني حدثنا اإ�شماعيل بن عيا�ض عن �شرحبيل بن م�شلم 

عن اأبي اأمامة اأن ر�شول اهلل ] قال: »الزعيم غارم«.

6– املعونة على مذهب عامل املدينة الإمام مالك بن اأن�ض: 1230/2.
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قيام  فائدتها  ال�شامن  من  ا�شتيفاوؤه  ميكن  حق  بكل  جائزة  »هي  قوله:  يف 

ال�شامن مقام الغرمي يف �شغل ذمته باحلق للذي عليه، ول يجوز يف احلدود 

.
)1(

لتعذر هذا املعنى فيها؛ لأن ا�شتيفاءها من ال�شامن غري جائز«

بكفالة  املتعلقة  فالأحكام  لذا  التربعات،  اأب��واب  من  بابا  الكفالة  وتعد 

املراأة تت�شابه مع تلك املتعلقة بتربعاتها؛ �شواء عند جمهور الفقهاء، اأو عند 

اأوردوها  التي  تلك  مع  تت�شابه  بخ�شو�شها  تف�شيالت  لهم  الذين  املالكية 

ب�شاأن تربعاتها.

فقد ذهب جمهور الفقهاء الذين راأوا اأن للمراأة الر�شيدة احلق يف التربع 

مبالها من غري حجر عليها من اأحد، اإىل جواز كفالتها مبالها كله. ومن ذلك 

ما قاله النووي: »�شمان املراأة �شحيح. متزوجة كانت اأو غريها، ول حاجة 

.
)2(

اإىل اإذن ك�شائر ت�شرفاتها«

وقال الطربي: »كفالة املراأة بها ولها جائزة، وهي مثل الرجل ف�ي ذلك 

.
)3(

كله«

وقال ابن قدامة: »ي�شح �شمان كل جائز الت�شرف يف ماله، �شواء كان 

.
)4(

رج�ال اأو امراأة؛ لأنه عقد يق�شد به املال ف�شح من املراأة كالبيع«

اأما املالكية الذين راأوا التحجري على تربعات املراأة اإما جزئيا اأو كليا، 

طبقوها  التي  تلك  مع  تت�شابه  تربعاتها  يف  ف�شلوها  التي  التف�شيالت  فاإن 

يف كفالتها، حيث فرقوا بني البنت البكر يف حجر والدها، واملراأة املتزوجة، 

والأمي. با�شتثناء تلك التي تتعلق باملعن�شة؛ حيث تبني يل يف الف�شل الأول اأن 

بالتعني�ض، وهناك من �شحب احلجر  هناك من قال بخروجها من احلجر 

1– املعونة على مذهب عامل املدينة الإمام مالك بن اأن�ض: 1230/2.

2– رو�شة الطالبني وعمدة املفتني: 242/4.

3– اختالف الفقهاء لأبي جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي، بدون ذكر دار الن�شر والطبعة 

وتاريخ الن�شر: �ض222.

4– املغني: 348/4. 



229

عليها واإن عن�شت.

لكن فيما يتعلق بالكفالة وقفت على قول واحد فيها فقط وهو ما وجدته 

يف املدونة من اأن البكر ذات الأب واإن عن�شت ل جتوز كفالتها؛ ففي حوار بني 

ابن القا�شم و�شحنون، يف كفالة املراأة التي قد عن�شت ور�شي حالها: قلت: 

»اأراأيت اجلارية البكر التي قد بلغت وعن�شت يف اأهلها تكفلت بكفالة اأيجوز 

ذلك اأم ل؟«. قال: »قال مالك: يف هبتها و�شدقتها ل جتوز اإذا كانت بكرا 

واإن كانت عن�شت. فكذلك كفالتها يف هذا«.

قلت: »مِلَ ل جتوز ذلك؟«، قال: »لأن ب�شعها بيد اأبيها«.

قلت: »األي�ض قد كان مالك مرة يقول: اإذا عن�شت جاز اأمرها؟«. قال: »مل 

اأ�شمعه اأنا قط يف حمالة اجلارية البكر التي قد عن�شت ومل ير�ض حالها«.

»ل  قال:  كفالتها؟«.  اأجتوز  اأبيها،  بيت  يف  البكر  اجلارية  »اأراأي��ت  قلت: 

جتوز كفالتها ول بيعها ول �شدقتها ول عتقها«.

قلت: »اأراأيت اإن اأجاز الوالد كفالة اجلارية البكر، اأجتوز يف قول مالك؟«. 

قال: »ل يجوز معروف اجلارية البكر، واإن اأجازه الوالد مل ينبغ لل�شلطان اأن 

يجيزه. وكذلك كفالتها. وهذا قول مالك، وهو راأيي«.

بعدما  وذلك  والدها،  باإذن  بكفالة  تتكفل  البكر  اجلارية  »اأراأي��ت  قلت: 

حا�شت اأجتوز كفالتها اأم ل يف قول مالك؟«.

قال: »هي عندي مبنزلة ال�شبي، ومبنزلة املوىل عليه، ول يجوز هذا عند 

مالك؛ لأن ال�شبي لو تكفل بكفالة عن رجل باإذن الوالد مل يجز ذلك؛ لأن 

الوالد لي�ض له اأن يهب مال الولد ال�شغري، ول مال اجلارية التي قد حا�شت، 

فكذلك ل جتوز كفالتهم واإن كانت باإذن الوالد؛ لأن الكفالة ها هنا معروف، 

فال يجوز ذلك واإن كان باإذن الوالد«. قلت: »وهذا قول مالك؟«. قال: »نعم، 

.
)1(

هذا قوله«

1– املدونة الكربى: 283/13.



230

حدود  يف  جتوز  املال  فكفالتها  ال��زوج،  ذات  امل��راأة  بكفالة  يتعلق  وفيما 

القا�شم و�شحنون يف  ابن  املدونة حوار بني  الزوج، جاء يف  اإذن  الثلث بغري 

كفالة املراأة ذات الزوج بغري اإذن زوجها: قلت: »هل جتوز كفالة املراأة ذات 

الزوج؟«. قال: »قال مالك: جتوز كفالتها فيما بينها وبني ثلث مالها«.

قلت: »اأراأيت كفالة املراأة، اأجتوز اأم ل يف قول مالك؟«. قال: »قال مالك: 

اإن كان لها زوج، جازت الكفالة يف ثلث مالها، واإن مل يكن لها زوج فذلك 

جائز عليها مبنزلة الرجل«...

قلت: »اأراأيت املراأة اإذا تكفلت بكفالة ولها زوج، اأيجوز ذلك اأم ل؟«. قال: 

»قال مالك: يجوز ما بينها وبني ثلثها، لأن كل معروف ت�شنعه املراأة ذات 

.
)1(

الزوج فهو يف ثلثها، والكفالة عند مالك من وجه ال�شدقة«

واإذا زادت كفالتها على الثلث فال بد من اإذن الزوج؛ جاء يف حوار بني 

ابن القا�شم و�شحنون يف املدونة حول كفالة املراأة ذات الزوج باإذن زوجها: 

قلت: »اأراأيت اإن اأجاز الزوج كفالة امراأته، اأيجوز ذلك يف قول مالك؟«. قال: 

.
)2(

»نعم، يجوز ذلك عند مالك اإذا كانت مر�شية«

اأذن يف  اإذا  تتكفل عنه بجميع مالها  اأن  تكفلت عن زوجها فيجوز  واإذا 

ذلك، ورد يف املدونة حوار بني ابن القا�شم و�شحنون حول كفالة املراأة عن 

تكفلت  ام��راأة  اأن  لو  »اأراأي��ت  قلت:  زوجها:  باإذن  مالها  ي�شتغرق  زوجها مبا 

لرجل بزوجها؟«. قال: »قال مالك: عطية املراأة للزوج املال جائز عليها واإن 

اأحاط ذلك مبالها كله. وكفالتها يف جميع مالها. واإن اأعطته اأكرث من ثلثها 

فذلك جائز واإن بلغت جميع مالها. قال مالك: وكذلك كفالة املراأة لزوجها 

.
)3(

اإذا كانت مر�شية«

واإذا تكفلت عن زوجها ومل ياأذن يف ذلك، ل يجوز ثلث ول غريه، جاء 

1– املدونة الكربى: 13/ 284.

2– امل�شدر ال�شابق: 285/13– 286.

3– امل�شدر ال�شابق: 286/13.
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اأي�شا يف املدونة حوار بني ابن القا�شم و�شحنون يف كفالة املراأة عن زوجها 

مبا ي�شتغرق مالها كله بغري اإذن زوجها: قلت: »اأراأيت املراأة اإذا تكفلت عن 

اأيجوز ذلك يف قول  زوجها مبا ي�شتغرق فيه جميع مالها ومل ير�ض الزوج، 

ثلث ول  اأن يجوز ل  اأرى  �شيئا، ول  في�ه  اأ�شمع من مالك  مالك؟«. قال: »مل 

غريه«.

قلت: »الثلث مل ل جتيزه؟«. قال: »لأن مالكا قال: ما ت�شدقت به املراأة 

الثلث فال يجوز منه ثلث  اأكرث من  اأو وهبت مما هو  اأعتقت  اأو  ذات الزوج 

يجوز  ال��زوج، فال  امل��راأة ذات  قال مالك: واحلمالة معروف من  ول غريه. 

اأن لو  اإذا زادت على الثلث قليل ول كثري؛ ل ثلث ول غريه، واإمنا يجوز  لها 

كانت الكفالة الثلث فاأدنى. قال �شحنون: »لأنها اإذا جاوزت ما اأذن لها فيه 

�شارت كاملحجور عليه وامل�شروب على يديه، وكانت يف حالها كحال املوىل 

.
)1(

عليه«

لها ف�ي  اأكرهها، فال رجوع  اأنه  الزوجة عن زوجها وادعت  واإذا تكفلت 

ذلك، اإل اأن تقيم البينة على ما ادعته، وهذا ما ورد يف املدونة يف حوار بني 

ابن القا�شم و�شحنون يف كفالة املراأة عن زوجها ثم تدعي اأنه اأكرهها: قلت: 

»اأراأيت لو اأن امراأة تكفلت لرجل بزوجها ثم قالت بعد ذلك: اأكرهني. اأيقبل 

قولها اأم ل؟«. قال: »قال مالك: عطية املراأة لزوجها املال جائز عليها، واإن 

اأحاط ذلك مبالها كله. وكفالتها يف جميع مالها. واإن اأعطته اأكرث من ثلثها 

اإذا  لزوجها  املراأة  وكفالة  مالك:  قال  مالها.  جميع  بلغت  واإن  جائز  فذلك 

اإذا اأعطته  كانت مر�شية حالها فهي جائزة. واإن ادعت الإكراه يف العطية 

بينة.  عليه  وتقوم  ذل��ك،  يعلم  اأن  اإل  الكفالة،  فكذلك  ت�شدق.  مل  زوجها 

.
)2(

في�شقط عنها كما �شقطت عطيتها على الإ�شرار«

عند  فكفالتها  زوجها،  فقدت  التي  الأمي  امل��راأة  بكفالة  يتعلق  فيما  اأما 

1– امل�شدر ال�شابق: 286/13.

2– امل�شدر ال�شابق: 287/13.
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الإمام مالك جائزة؛ ورد يف املدونة يف حوار بني ابن القا�شم و�شحنون: قلت: 

»اأراأيت كفالة املراأة اأجتوز يف قول مالك اأم ل؟«. قال: »قال مالك: اإذا مل يكن 

لها زوج، فذلك جائز عليها مبنزلة الرجل«. قال: »وقال مالك: يف التي لي�ض 

لها زوج، جتوز كفالتها يف جميع مالها«.

اأيجوز  بكفالة،  له�ا، فتكفلت  اأميا؛ ل زوج  املراأة  اإن كانت  »اأراأي��ت  قلت: 

ذلك عليها؟«. قال: »نعم، عند مالك، لأن معروفها جائز اإذا كانت ل يوىل 

     .
)1(

عليها«

يتبني اإذن من موقف الإمام مالك من كفالة املراأة اأنه يحجر مطلقا على 

البكر، وعندما تتزوج يعطيها احلق يف الكفالة بالثلث من مالها فما دونه، 

حتى اإذا تاأميت اأ�شبح لها احلق يف الكفالة مبالها كله، كما يكون لها احلق 

املراأة  اأهلية  فيها  تكمل  التي  املرحلة  اأن  يتبني  وبذلك  بالنف�ض،  الكفالة  يف 

بالن�شبة للكفالة هي املرحلة الأخرية.

ويبدو يل اأن الإمام مالكا ربط بني ا�شتحقاق املراأة النفقة وبني اأهليتها، 

من  منعها  يف  احل��ق  له  ك��ان  عليه،  ونفقتها  اأبيها  ولي��ة  حتت  كانت  ف��اإذا 

واإذا كانت يف ولية زوجها ونفقتها عليه، منعها من  اأموالها،  الت�شرف يف 

الت�شرف جزئيا يف مالها مبا ي�شمن م�شاحله، اإذا كانت ر�شيدة، اأما اإذا 

خرجت من وليتهما معا بالطالق اأو الرمل، فت�شبح نفقتها يف مالها، ولها 

كامل احلرية يف الت�شرف فيه.

1– امل�شدر ال�شابق: 287/13. 
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خـــامتــة
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ذهب جمهور الفقهاء اإىل اأن املراأة الر�شيدة تتمتع باأهلية كاملة للت�شرف 

يف مالها، اإل اأن كثريا من النوازل التي حدثت للم�شلمني اأبانت اأن هذا احلق 

كان حمدودا، وال�شبب يف ذلك يرجع اإىل املعيقات املتمثلة اأ�شا�شا يف الهياكل 

ملدة  �شادت  التي  وال�شيا�شية  والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  والبنيات 

طويلة يف العامل الإ�شالمي.

تتال�شى  الهياكل  اأ�شبحت هذه  الفكري  والتطور  العلمي  التقدم  وب�شبب 

لدى  اأولوية  ي�شكل  ودعمها  الإن�شان  بحقوق  الهتمام  واأ�شبح  ف�شيئا،  �شيئا 

خمتلف املجتمعات، وهو ما اأتاح للمراأة مكت�شبات مهمة، ففي املغرب تبنى 

املقنن راأي جمهور الفقهاء، واأعطى اأهلية كاملة للمراأة الر�شيدة للت�شرف يف 

مالها مبختلف اأنواع الت�شرفات، �شواء تعلق الأمر باملعاو�شات اأو التربعات 

اأو غريهما.

اأن  يالحظ  اأنه  اإل  للمراأة،  الإ�شالم  اأقرها  التي  الكاملة  الأهلية  ورغم 

بع�ض الن�شاء ما زلن يعانني من ال�شتغالل، وا�شتئثار الغري باأموالهن.

   ولتجاوز هذه الو�شعية املنافية لل�شرع والقانون، ومن اأجل الإ �شهام يف 

على  بحقهن  امل�شلمات  الن�شاء  كافة  بتمتيع  اإ�شالمي جمتمعي  وعي  اإحداث 

اأر�ض الواقع، فاإين اأقرح ما يلي:

- توعية امل�شلمني، رجال ون�شاء بهذه احلقوق، حتى يعلم الرجل امل�شلم 

لإن�شانية  واحراما  هلل،  مر�شاة  يتعداها  فال  امل�شاألة،  هذه  يف  اهلل  حدود 

املراأة. وحتى تعلم املراأة ما لها من حقوق فال تفرط فيها... ولتحقيق ذلك 

املناطق  يف  وحما�شرات  ن��دوات  تنظيم  طريق  عن  العلماء  م�شاهمة  يجب 

النائية وخا�شة يف البوادي لتوعية الن�شاء يف هذا املجال، وكذا يجب ا�شتعمال 

خمتلف و�شائل الإعالم لتحقيق هذا الهدف.

- تاأهيل املراأة وتكوينها يف خمتلف املجالت التي تهم الت�شرفات املالية 

حتى تكون لديها القدرة على الت�شرف يف اأموالها وتدبريها على اأح�شن وجه.
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ال�شلة  ذات  املراأة  على حقوق  التعليمية  والربامج  املناهج  تن�شي�ض   -

بالت�شرفات املالية، وتدري�شها للتالميذ باملرحلة الإعدادية والثانوية؛ لأنها 

العلم  من  فالبد  الختبار،  مرحلة  وهي  الر�شد.  �شن  ت�شبق  التي  املرحلة 

بال�شيء قبل الختبار فيه.

- حماربة الأمية بدعم البنيات التحتية امل�شجعة على التمدر�ض واإتاحة 

والنقابات  املحلية  واجلماعات  كال�شلطات  املجتمع  هيئات  ملختلف  الفر�شة 

هذه  اإجناح  اأجل  من  للتدخل  املجال،  هذا  يف  العاملة  واجلمعيات  املهنية، 

الور�ض.

- مواكبة برامج حماربة الأمية بالأن�شطة املدرة للدخل، نظرا لالرتباط 

الكبري بني الفقر واجلهل، فمحنة املراأة تكمن اأي�شا يف الواقع القت�شادي 

املردي الذي تعي�شه اأغلب الن�شاء.

العادات  املراأة، وجتنب  تكرمي  ال�شامية حول  الإ�شالم  مبادئ  تطبيق   -

والأعراف التي حتد من حقها يف مالها.

املراأة  البارزة يف تعامل جميع الأطراف مع  ال�شلبيات  اأن  -التنبيه على 

وحقها يف الت�شرف يف مالها اإمنا من�شاأها اأعراف وتقاليد ل متت ب�شلة اإىل 

اأحكام الدين وقيمه.

والفكرية  والقت�شادية  الجتماعية  البنيات  تطوير  على  العمل   -

العلم  ب��ه  ج��اء  وم��ا  الإ���ش��الم  عليه  ن�ض  م��ا  وف��ق  الإ�شالمية  للمجتمعات 

احلديث.

امل��راأة يف  التي حدت من حق  املعيقات  التي جعلت  الأ�شباب  اأبرز  ولعل 

الت�شرف يف مالها ت�شمد عرب الزمان رغم معار�شة الإ�شالم لها، واإن نق�ض 

تاأثريها اإىل حد ما، تتمثل يف جتذر الت�شوف حلرمان املراأة من الت�شرف يف 

التاريخ،  عرب  امل��راأة  عانت  حيث  بعيد،  اأمد  منذ  الب�شرية  النفو�ض  يف  املال 

وعند خمتلف ال�شعوب من احلرمان من حقوقها املالية.
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ومبا اأن كثريا من تلك ال�شعوب دخلت الإ�شالم دون اأن تتخل�ض متاما من 

ثقافاتها ال�شابقة لعدة اأ�شباب قد يكون من بينها:

- عدم وجود العدد الكايف من العلماء الذين يفر�ض اأن يقوموا بالتوعية 

ال�شاملة بتعاليم الإ�شالم على نطاق وا�شع يف خمتلف اأ�شقاع العامل الإ�شالمي 

املرامي الأطراف.

- الركيز يف تعليم عامة ال�شعوب على امل�شائل املتعلقة بالعبادات اأكرث 

من غريها.

باإبقاء  القبائل  وروؤ�شاء  والوجهاء  امل�شايخ  من  العديد  لدى  نية  وجود   -

الأمور كما هي عليه جماراة للو�شع، واإبقاء على �شلط جمتمعية ل ن�شيب 

فيها حلرية املراأة يف الت�شرف يف مالها، وقد عربت عن ذلك العديد من 

النوازل، وهو ما اأ�شار اإليه الأ�شتاذ عالل الفا�شي ب�شفة عامة يف قوله: »اإنه 

ملن العبث اأن نعتقد اأن ما هو جار يف بالدنا من مظامل اأو ما نحن متم�شكون 

نوؤمن  اأن  يجب  ذلك  بعك�ض  ولكنا  الإ�شالم،  اآث��ار  من  اأثر  هو  قبائح  من  به 

باأن حتريف الإ�شالم وقع يف بالدنا منذ زمان بعيد، واأن تعليم الدين نف�شه 

اأعطي لنا بالكيفية التي تر�شي رجال ال�شلطة واملال من اأبناء قومنا اأول، ثم 

 .
)1(

من الأجانب عنا ثانيا«

امل�شتويات،  كافة  على  ال�شلبية  الأو�شاع  ت�شتمر  اأن  اإىل  اأدى  كله  ذلك 

وخا�شة ما له تعلق باملراأة... فعانت من �شلط جائرة حجرت عليها التمتع 

باأهليتها الكاملة يف الت�شرف يف مالها كما ن�ض عليها الإ�شالم.

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني

وال�شالة وال�شالم على خامت الأنبياء واملر�شلني

1– النقد الذاتي، مطبعة الر�شالة، ط 5، 1979م: �ض 251.
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   
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10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      

19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      






