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 حكه عطية السوجة يف الفكُ اإلشالمي
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 ملخص

يا، حكـ عطية الزكجة مف مال يتناكؿ ىذا البحث حكـ عطية الزكجة في الفقو اإلسالمي، مبينان       
 كحكـ تصدقيا مف ماؿ زكجيا. كيستعرض في ذلؾ: أقكاؿ الفقياء، كأدلتيـ، كمناقشتيا، كالراجح منيا.

دكف إذف الزكج، كجكاز تصدؽ  كمف خالؿ ىذا البحث تبيف جكاز عطية الزكجة الرشيدة مف ماليا مطمقان 
، سكاء ردة في المسألتيفبالنصكص الصحيحة الكا الزكجة بالشيء اليسير مف ماؿ زكجيا دكف إذنو؛ عمالن 

 .أـ ظاىران  ، صريحان ما كاف منيا خاصا أـ عامان 
كأكصى الباحث القائميف عمى القػانكف المػدني ادردنػي، كقػانكف ادحػكاؿ الشخصػية ادردنػي بادخػذ       

 بالنتائج التي خمص إلييا، كتقنينيا بمكاد صريحة؛ إذ خال القانكناف مف ذلؾ.

Abstract 

      This paper discusses the ruling of wife’s giving in Islamic Jurisprudence indicating the 

ruling of wife’s giving her own money as well as the ruling of giving her husband's 

money. The paper views scholars' points of view in these two cases and their evidence , 

in addition to discussing their points and giving preference to the most acceptable one.  

According to the right sayings, both the general and the specific , the implicit and the 

explicit, in these two situations, the paper has found that a wife has the right to give her 

money completely without a permission from her husband, where as she has to give her 

husband's money without his permission only if it was a little.  

      The study recommends the constructors of the Jordanian Civil Law and the Jordanian 

Personal Status Law to put into consideration the findings that this paper has found. 
 

 

 :كدمةامل

 الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى النبي ادميف، كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد:        
فقد عنت الشريعة اإلسالمية بعقد النكاح عناية ظاىرة: فبينت أحكامو، كفصمت مسائمو. كأرست قكاعد العدؿ بيف        

اآلخر؛ لتسكد المكدة كالرحمة بينيما، كيتالشى الظمـ كالجكر. كقد  كنحالزكجيف: فنصَّت عمى حقكؽ كؿ منيما ككاجباتو 
يحدث أف تعطي الزكجة عطية مف ماليا، فيؿ يممؾ الزكج منعيا؟ كما أنيا قد تتصدؽ مف ماؿ زكجيا دكف إذنو فيؿ 

 ليا ذلؾ؟ مف ىنا جاء ىذا البحث محاكال اإلجابة عف ذلؾ. 
 

 :مشكلة البحث
 :أتػػػي: ما حكـ عطية الزكجة في الفقو اإلسالمي؟ مف خالؿ ما ياآلتيالبحث في اإلجابة عف السؤاؿ ر مشكمة ىذا ػتظي        

 

 .ادردنيةجامعة الكمية الشريعة، ، مشارؾ أستاذ *
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 ما حكـ عطية الزكجة مف ماليا؟  -ُ
 ما حكـ تصدؽ الزكجة مف ماؿ زكجيا؟ -ِ
 ما ضكابط تصدؽ الزكجة مف ماؿ زكجيا؟ -ّ
 

 :أٍداف البحث
 : اآلتيةتكمف أىداؼ ىذا البحث في النقاط        
 بياف حكـ عطية الزكجة مف ماليا. -ُ
 معرفة حكـ تصدؽ الزكجة مف ماؿ زكجيا. -ِ
 العمـ بضكابط تصدؽ الزكجة مف ماؿ زكجيا. -ّ
 

 :أٍنية البحث
 يا، كتصدؽ الزكجةتظير أىمية ىذا البحث في حاجة كؿ مف الزكجيف إلى معرفة الحكـ الشرعي لعطية الزكجة مف مال       

 مف ماؿ زكجيا. كما تظير أىميتو في محاكلة دراسة ىذا المكضكع دراسة مستكعبة لمسائمو، مستكفية لقضاياه.
 

 :الدراشات الصابكة
نما جاء ذكره في ثنايا بع -في حدكد ما اطمعت-ؼ ػػػلـ أق        ض الدراسات ػػػػػػعمى دراسة مستقمة ليذا المكضكع، كا 

 : السابقة منيا
أحكاـ الحجر في الفقو اإلسالمي، أحمد محمد محمكد، رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة لقسـ الفقو كالتشريع بكمية  -ُ

 .ُِٓ-َِٖـ، صُٕٗٗنابمس،  - الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية
، خالد -راسة مقارنةد-إذف الزكج كأثره في تصرفات الزكجة في الفقو اإلسالمي كقانكف ادحكاؿ الشخصية الككيتي  -ِ

 - ادردنيةخمؼ الشمرم، رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة لقسـ الفقو كأصكلو، كمية الدراسات العميا، الجامعة 
 .ْٗ-ُٗ، صْٗ-ْْـ، صَُِْعماف، 

-َُالحجر كأثره في التشريع اإلسالمي، عمر عمي أبك بكر كمصطفى أبك بكر مصطفى، بحث مشترؾ منشكر، ص -ّ
 .ojs.mediu.edu.my/index.php/arrasikhun/article/view/2/2: انظر .ُِ

 كمناقشتيا.كيالحظ عمى ىذه الدراسات أنيا تناكلت المكضكع بشكؿ مختصر: فمـ تستكؼ كافة أقكاؿ الفقياء، كأدلتيـ،        
 

 :ميَج البحث
 ،كتتبعيا تقراء أقكاؿ الفقياء كأدلتيـاعتمدت في ىذا البحث المنيج االستقرائي، كالكصفي، كالتحميمي: حيث قمت باس       

 إلى القكؿ الراجح الذم تعضده اددلة. كصكالن  ؛كتحميميا، كمناقشتيا
 

 :خطة البحث
 : اآلتياشتمؿ البحث عمى مقدمة، كمبحثيف، كخاتمة عمى النحك        

 ، كمنيجو، كخطتو.كتحدثت فييا عف مشكمة ىذا البحث، كأىدافو، كأىميتو، كالدراسات السابقة لوالمقدمة: 
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 . وفيو ثالثة مطالب: المبحث األوؿ: حكـ عطية الزوجة مف ماليا
 أقكاؿ الفقياء. المطمب األوؿ:       
 اددلة. المطمب الثاني:       
 المناقشة كالقكؿ المختار. المطمب الثالث:       

 زوجيا. وفيو ثالثة مطالب: المبحث الثاني: حكـ عطية الزوجة مف ماؿ 
 أقكاؿ الفقياء.المطمب األوؿ:        

 اددلة.المطمب الثاني:        
 المناقشة كالقكؿ المختار.المطمب الثالث:        
 : كىي خالصة بأىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا.الخاتمة
ضعفي،  يو مف خطأ كزلؿ فمفكبعد، فيذا جيد متكاضع، فما كاف فيو مف صكاب فيك مف اهلل تعالى كتكفيقو، كما كاف ف       

 كأستغفر اهلل تعالى منو.
 

 :تعريف العطية لغة واصطالحًا: توطئة
 .ُ()اسـ لما يعطى، كالجمع: أىٍعطية، كأىٍعطيات جمع الجمعالعطية لغة: 

 .ِ()تمميؾ في الحياة بغير عكض. كىي اسـ شامؿ لمصدقة، كاليدية، كاليبة: واصطالحا  
ف حمؿ إلى كالفرؽ بيف ىذه المص        المممَّؾ؛ طمحات: "أف التمميؾ بغير عكض إف تمحض فيو طمب الثكاب فيك صدقة، كا 
ال فيك ىبة" كتكددان  إكرامان   .ّ()فيك ىدية، كا 
 : اآلتييفكعطية الزكجة إما أف تككف مف ماليا، أك ماؿ زكجيا. كبياف ذلؾ في المبحثيف        

 
 املبحث األول

 

 حكه عطية السوجة مً ماهلا

 

 يتناكؿ ىذا المبحث: أقكاؿ الفقياء في ىذه المسألة، كأدلتيـ، كمناقشتيا، كصكال إلى القكؿ الراجح كذلؾ ضمف المطالب       
 التالية: 

 

 :أقوال الفكَاء: املطلب األول
 مف ماليا عمى ثالثة أقكاؿ:  )*(اختمؼ الفقياء في حكـ عطية الزكجة الرشيدة       

 الزكجة الرشيدة مف ماليا مطمقا دكف إذف الزكج. كقد ركم ىذا عف: عمر بف عبد العزيز، كعطاء : جكاز عطيةالقوؿ األوؿ
 ،ٗ()بػػػػ، كالحنابمة في المذىٖ()كالشافعية ،ٕ()كىك قكؿ الحنفية .ٔ()كسفياف الثكرم، كأبي ثكر ،ٓ()كالزىرم ،ْ()احػػػػػبف أبي ربا

 .(َُ)كابف حـز

 ، كطاككس،جة بشيء مف ماليا دكف إذف الزكج. كقد ركم ىذا عف: أنس بف مالؾ : عدـ جكاز عطية الزك القوؿ الثاني
 .(ُِ)كىك ركاية عند الحنابمة .(ُُ)كالحسف البصرم، كمجاىد

 .(ُْ)كركاية عند الحنابمة ،(ُّ)ثمث ماليا دكف إذف زكجيا. كىك قكؿ المالكية عف: عدـ جكاز عطية الزكجة بما يزيد القوؿ الثالث
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كانت عطية الزكجة في حدكد ثمث ماليا فأقؿ فإنيا تجكز دكف إذف الزكج. بؿ ذىب ابف القاسـ، كأصبغ مف أما إذا        
ف قصدت الزكجة ضرر الزكج. كركم عف مالؾ: أف لمزكج رد العطية إف قصدت الزكجة بيا إضراره،  المالكية إلى جكاز ذلؾ كا 

 .(ُٓ)كاختاره ابف حبيب مف المالكية
زكجة بثمث ماليا فميس ليا التبرع بعد ذلؾ إال بعد مضي مدة بعيدة: قيؿ: ستة أشير. كىك قكؿ أصبغ، كمتى تبرعت ال       

 .(ُٔ)كابف عرفة مف المالكية، كالظاىر أنو المعتمد عندىـ. كقيؿ: سنة. كىك قكؿ ابف سيؿ مف المالكية
ف تبرعت الزكجة بما يزيد عمى ثمث ماليا دكف إذف زكجيا فقد اختمؼ          يعدفقياء المالكية في ىذا التبرع: ىؿ كا 
حتى يجيزه الزكج؟ ذىب إلى ادكؿ: ابف القاسـ، كىك المشيكر عند المالكية. كذىب إلى  حتى يرده الزكج، أـ مردكدان  ماضيان 

الزكج، الثاني: مطرؼ، كابف الماجشكف. كتظير ثمرة ىذا االختالؼ فيما إذا تبرعت الزكجة بما يزيد عف الثمث، كلـ يعمـ بو 
ما تبرعت بو الزكجة ماضيا، فال يممؾ الزكج رده  يعدأك عمـ كسكت حتى طمقت بائنا، أك مات أحدىما: فعمى القكؿ ادكؿ: 

 .(ُٕ)مردكدا دفي حياتو، كال كرثتو بعد مكتو. أما عمى القكؿ الثاني: فإف ما تبرعت بو الزكجة يع
 ف لمزكج رد جميع التبرع في المشيكر عند المالكية، أك إمضاء الجميع،كفي حاؿ تبرع الزكجة بما يزيد عمى الثمث، فإ       

 .(ُٗ)كذىب ابف الماجشكف إلى أف لمزكج رد ما زاد عمى الثمث فقط .(ُٖ)أك رد ما زاد عمى الثمث فقط
 

 :األدلة: املطلب الثاىي
 

 :الفرع األوؿ: أدلة القوؿ األوؿ
 : اآلتيةباددلة  استدؿ أصحاب القكؿ ادكؿ لما ذىبكا إليو       

ـْ َأْمَوالَ قاؿ تعالى:  (ُ ـْ ُرْشد ا َفاْدَفُعوا ِإَلْيِي ـْ ِمْنُي  .[: النساءٔ]ُيـْ َواْبَتُموا اْلَيَتاَمٰى َحتَّٰى ِإَذا َبَمُغوا النَِّكاَح َفِإْف آَنْسُت
، كأكنس منيـ الرشد. كىي ظاىرة في تدؿ اآلية بمنطكقيا عمى ادمر بدفع أمكاؿ اليتامى إلييـ إذا بمغكا وجو الداللة:       

طالقيـ في التصرؼ  .(ُِ)دكف إذف أحد. كىي عامة في الرجؿ كالمرأة (َِ)فؾ الحجر عنيـ، كا 
ـْ ِإالَّ َأف يَ اؿ تعالى: ػػػػق (ِ ـْ َلُيفَّ َفِريَضة  َفِنْصُؼ َما َفَرْضُت ف َطمَّْقُتُموُىفَّ ِمف َقْبِؿ َأف َتَمسُّوُىفَّ َوَقْد َفَرْضُت  ُفوفَ عْ َواِ 
 .[: البقرةِّٕ]

أف اهلل تعالى أجاز عفك المطمقة عف نصؼ المفركض ليا مف المير بعد طالؽ زكجيا إياىا بغير إذف  وجو الداللة:       
 .(ِِ)مف أحد، فدؿ عمى جكاز تصرؼ المرأة في ماليا دكف إذف مف أحد، كأنيا في ماليا كالرجؿ في مالو

ـْ َواْلَحاِفَظاِت َوالذَّاِكِريَف المََّو َواْلُمَتَصدِّقِ ... قاؿ تعالى:  (ّ اِئَماِت َواْلَحاِفِظيَف ُفُروَجُي اِئِميَف َوالصَّ يَف َواْلُمَتَصدَِّقاِت َوالصَّ
ْغِفَرة  َوَأْجرا  َعِظيما    .[: ادحزابّٓ]َكِثيرا  َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ المَُّو َلُيـ مَّ

، فدؿ عمى (ِّ)رؽ في الحض عمى الصدقة بيف الرجاؿ كالنساء، كال بيف الزكجة كغيرىاأف اهلل تعالى لـ يف وجو الداللة:       
 أف شأف الزكجة كشأف غيرىا في الصدقة مف الماؿ.

ًة قىٍبؿى اٍلخيطٍ  اهلًل  قاؿ: شىًيٍدتي مىعى رىسيكؿً  -رضي اهلل عنيما-عف جابر بف عبد اهلل  (ْ ةى يىٍكـى اٍلًعيًد، فىبىدىأى ًبالصَّالى بىًة، الصَّالى
مىى طىاعىًتًو،  ، فىأىمىرى ًبتىٍقكىل اهلًل، كىحىثَّ عى ؿو مىى ًبالى كِّئنا عى تَّى ًبغىٍيًر أىذىافو كىالى ًإقىامىةو، ثيَـّ قىاـى ميتىكى ، ثيَـّ مىضىى حى ـٍ ذىكَّرىىي كىكىعىظى النَّاسى كى

 : ، فىقىاؿى ذىكَّرىىيفَّ ، فى »أىتىى النِّسىاءى، فىكىعىظىييفَّ كى دٍَّقفى ـى تىصى يىنَّ دٍَّيًف، ، فىقىامىًت اٍمرىأىةه ًمٍف ًسطىًة النِّسىاًء سىٍفعىاءي «ًإفَّ أىٍكثىرىكيفَّ حىطىبي جى اٍلخى
؟ يىا ـى :  فىقىالىٍت: ًل تىٍكفيٍرفى اٍلعىًشيرى »رىسيكؿى اهلًل قىاؿى ًميِّ «ًدىنَّكيفَّ تيٍكًثٍرفى الشَّكىاةى، كى دٍَّقفى ًمٍف حي عىٍمفى يىتىصى : فىجى ، ييٍمًقيفى ًفي ثىٍكًب ، قىاؿى ًيفَّ

كىاًتًمًيفَّ  ؿو ًمٍف أىٍقًرطىًتًيفَّ كىخى  .(ِْ)ًبالى
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 ،(ِٓ)أمر النساء بالصدقة فتصدقف، كقبؿ منيف ذلؾ، كلـ يسأؿ ىؿ ذلؾ بإذف أزكاجيف أـ ال أف النبي  وجو الداللة:       
 . كلك كاف إذنيـ شرطا لبينو النبي

 ذا الحديث: "جكاز صدقة المرأة مف ماليا مف غير تكقؼ عمى إذف زكجيا، أك عمى مقداركيذكر الشككاني مف فكائد ى       
 .(ِٔ)معيف مف ماليا كالثمث. ككجو الداللة مف القصة: ترؾ االستفصاؿ عف ذلؾ كمو"

: فى  ، فىرىأىٍيتي النًَّبيَّ قالت: كيٍنتي ًفي المىٍسًجدً  -رضي اهلل عنيما-عف زينب امرأة عبد اهلل بف مسعكد  (ٓ دٍَّقفى »قىاؿى تىصى
ًميِّكيفَّ  لىٍك ًمٍف حي : فىقىالىٍت ًلعىٍبدً « كى ٍجًرىىا، قىاؿى ٍبًد المًَّو، كىأىٍيتىاـو ًفي حى مىى عى ٍينىبي تيٍنًفؽي عى كىانىٍت زى أىيىٍجًزم عىنِّي  المًَّو: سىٍؿ رىسيكؿى المًَّو  كى

ٍجًرم ًمفى  مىى أىٍيتىاـو ًفي حى مىٍيؾى كىعى : سىًمي أىٍنًت رىسيكؿى المًَّو  أىٍف أيٍنًفؽى عى دىقىًة؟ فىقىاؿى ٍدتي اٍمرىأىةن ، فىاٍنطىمىٍقتي ًإلىى النًَّبيِّ الصَّ ، فىكىجى
، فىقيٍمنىا: سىًؿ النًَّبيَّ  مىٍينىا ًبالىؿه ًتي، فىمىرَّ عى اجى تييىا ًمٍثؿي حى اجى مىى البىاًب، حى اًر عى ٍكًجي،  أىيىٍجًزم عىنِّي أىٍف أيٍنًفؽى  ًمفى ادىٍنصى مىى زى عى

 : ؿى فىسىأىلىوي، فىقىاؿى قيٍمنىا: الى تيٍخًبٍر ًبنىا، فىدىخى ٍجًرم؟ كى : « مىٍف ىيمىا؟»كىأىٍيتىاـو ًلي ًفي حى ، قىاؿى ٍينىبي : زى يىاًنًب؟»قىاؿى ٍبًد « أىمُّ الزَّ : اٍمرىأىةي عى قىاؿى
 : ، لىيىا أىٍجرىاًف، أىٍجري القىرىابىًة كىأىجٍ »المًَّو، قىاؿى ـٍ دىقىةً نىعى  .(ِٕ)«ري الصَّ

، فمك كاف اإلذف (ِٖ)أباح ليما الصدقة عمى أيتاميما، كلـ يأمرىما باستئذاف زكجيما في ذلؾ  أف النبي وجو الداللة:       
 . شرطا لبينو النبي

اًرًث -رضي اهلل عنيما-عف كريب مكلى ابف عباس  (ٔ ٍيميكنىةى ًبٍنتى الحى ٍنيىا-: أىفَّ مى ٍتوي، أىنَّيىا أىٍعتىقىٍت  -رىًضيى المَّوي عى أىٍخبىرى
ـٍ تىٍستىٍأًذًف النًَّبيَّ  لى ًليدىةن كى ًليدى كى مىٍييىا ًفيًو، قىالىٍت: أىشىعىٍرتى يىا رىسيكؿى المًَّو أىنِّي أىٍعتىٍقتي كى : ، فىمىمَّا كىافى يىٍكمييىا الًَّذم يىديكري عى ًتي، قىاؿى

فىعىٍمًت؟» : «أىكى ، قىاؿى ـٍ ـى ًدىٍجًرؾً أى »، قىالىٍت: نىعى ا ًإنًَّؾ لىٍك أىٍعطىٍيًتيىا أىٍخكىالىًؾ كىافى أىٍعظى  .(ِٗ)«مى
 ، فمـ يستدرؾ ذلؾ عمييا، بؿ أعتقت كليدتيا مف غير استئذاف النبي -رضي اهلل عنيا- أف ميمكنةوجو الداللة:        

 .(َّ) أرشدىا إلى ما ىك ادكلى، فمك لـ يكف تصرفيا نافذا في ماليا دبطمو النبي
 القياس عمى الرجؿ: فكما أف تصرفو في مالو نافذ دكف إذف غيره فكذلؾ المرأة؛ بجامع أف كال منيما يجب دفع مالو (ٕ

 .(ُّ)إليو عند رشده

ؿ ػػػالقياس عمى الزكج: فكما ال تممؾ الزكجة منعو مف التصرؼ في مالو فكذلؾ الزكج؛ بجامع أف كال منيما مف أى (ٖ
 .(ِّ)التصرؼ

 الزكجة: فكما ال يممؾ الزكج منعيا مف التصرؼ في ماليا فكذلؾ ال يممؾ منع زكجتو؛ بجامع أفالقياس عمى أخت  (ٗ
 .(ّّ)كال منيما مف أىؿ التصرؼ، كال حؽ لمزكج في ماليما

 

 :الفرع الثاني: أدلة القوؿ الثاني
 : اآلتيةاستدؿ أصحاب القكؿ الثاني لما ذىبكا إليو باددلة        

 .[: النساءّْ]ُؿ َقوَّاُموَف َعَمى النَِّساءِ الرَِّجاقاؿ تعالى:  (ُ
ماليا تدؿ اآلية بمنطكقيا عمى أف الرجاؿ قكامكف عمى النساء. كمقتضى القكامة أال تعطي المرأة شيئا مف  وجو الداللة:       

 إال بإذف زكجيا.
ٍطبىًتًو: مىكَّ  قاؿ: لىمَّا فىتىحى رىسيكؿي المًَّو  -رضي اهلل عنيما-عف عبد اهلل بف عمرك  (ِ ًطيبنا فىقىاؿى ًفي خي الى يىجيكزي »ةى قىاـى خى

ٍكًجيىا  .(ّْ)«اًلٍمرىأىةو عىًطيَّةه، ًإالَّ ًبًإٍذًف زى

، أىتىٍت رىسيكؿى المًَّو  (ّ دٍَّقتي ًبيىذىا، فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي  ما ركم أف: اٍمرىأىةى كىٍعًب ٍبًف مىاًلؾو ًميٍّ لىيىا، فىقىالىٍت: ًإنِّي تىصى  :المًَّو ًبحي
ٍكًجيىا، فىيىًؿ اٍستىٍأذىٍنًت كىٍعبنا؟» ، فىبىعىثى رىسيكؿي المًَّو « الى يىجيكزي ًلٍممىٍرأىًة ًفي مىاًليىا ًإالَّ ًبًإٍذًف زى ـٍ : قىالىٍت: نىعى ، فىقىاؿى  ًإلىى كىٍعًب ٍبًف مىاًلؾو
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ًميِّيىا؟» دَّؽى ًبحي ٍيرىةى أىٍف تىتىصى : نى « ىىٍؿ أىًذٍنتى ًلخى ، فىقىًبمىوي رىسيكؿي المًَّو فىقىاؿى ـٍ ًمٍنيىا عى
(ّٓ) . 

. أنيما يدالف بمنطكقيما عمى أنو ال يجكز المرأة عطية في ماليا إال بإذف زكجياوجو الداللة مف الحديثيف السابقيف:        
 عمميا: حيف سأؿ عف إذف الزكج كما في الحديث الثاني. كىذا نص في الباب، كقد طبقو النبي 

 

 :الثالث: أدلة القوؿ الثالث الفرع
 : اآلتيةاستدؿ أصحاب القكؿ الثالث لما ذىبكا إليو باددلة        

 كقد تقدـ ذكرىا بما يغني عف إعادتيا. .(ّٔ)أدلة القكؿ الثاني، كالدالة عمى عدـ جكاز عطية المرأة دكف إذف زكجيا (ُ
: ًلمىاًليىا، لمزكج: قاؿ النبي قياس الزكجة عمى المريض مرض المكت: فماؿ الزكجة يتعمؽ بو حؽ  (ِ : "تيٍنكىحي اٍلمىٍرأىةي ًدىٍربىعو

ًلًديًنيىا" اًليىا، كى مى ًلجى سىًبيىا، كى ًلحى كى
رل ػػػػػ. كالعادة أف الزكج يزيد في ميرىا مف أجؿ ماليا، كيتبسط فيو كينتفع بو، فج(ّٕ)

فكذلؾ  ،كرثتوالثمث إال بإذف  عفبما يزيد مجرل حقكؽ الكرثة المتعمقة بماؿ المريض. كليس لممريض أف يتبرع ذلؾ 
 .(ّٖ)الزكجة

 حيث تنفذ في حدكد الثمث دكف إذف أحد، كال تجكز فيما زاد إال بإجازة الكرثة، فكذلؾ عطية :(ّٗ)القياس عمى الكصية (ّ
 الزكجة.

انت أكثر مف كدف عطية الزكجة إف كانت بقدر الثمث فما دكنو فميس فييا ضرر بالزكج، فتمضي دكف إذنو. أما إف ك (ْ
 .(َْ)بالزكج، فمـ تجز إال بإذنو الثمث فإف فييا ضرران 

ف قصدت بيا ضرر الزكج؛ (ٓ  أما كجو ما ذىب إليو ابف القاسـ، كأصبغ مف المالكية مف جكاز عطية الزكجة بالثمث فأقؿ كا 
 .(ُْ)فألنيا حقيا

عد مضي مدة بعيدة؛ فألنيا استكفت أما عدـ جكاز تبرع الزكجة مما بقي مف ماليا إف كانت قد تبرعت بالثمث إال ب (ٔ
ع ػػػػػػبرأسو لـ يق . أما إف مضت المدة فإنو يجكز ليا التبرع؛ دف الماؿ الباقي كأنو صار بسبب البعد ماالن (ِْ)حقيا

 .(ّْ)فيو تبرع
عت بالزائد أما كجو المشيكر عند المالكية مف أف لمزكج رد الجميع إف تبرعت الزكجة بما يزيد عمى الثمث؛ فألنيا لما تبر  (ٕ

كدف تبرعيا قد اشتمؿ  .(ْْ)حمؿ ذلؾ عمى أف قصدىا إضرار الزكج، فكاف لو رد الجميع معاممة ليا بنقيض قصدىا
 : فإنو يغمب الحراـ.(ْٔ))كىك ما زاد عمى الثمث(، فكاف لزكجيا رد الجميع؛ كمف جمع بيف حالؿ كحراـ (ْٓ)عمى ممنكع

.أما كجو ما ذىب إليو ابف الماجشكف مف الما (ٖ  عمى كقياسان  لكية مف أف لمزكج رد ما زاد عمى الثمث فقط؛ فألنو المحـر
 فإنو إف تبرع بما يزيد عمى الثمث كاف لكرثتو رد الزائد فقط فكذلؾ الزكج. :(ْٕ)المريض

 
 :املياقشة والكول املختار: املطلب الثالث

 

 :الفرع األوؿ: مناقشة أدلة القوؿ األوؿ
 : يأتيالث بعضا مف أدلة القكؿ ادكؿ كما ناقش أصحاب القكؿ الث       

 فقالكا: النساء بالصدقة: كما في حديثي جابر بف عبد اهلل، كزينب  أما االستدالؿ بادحاديث التي أمر فييا النبي  (ُ
 .(ْٖ)إف ذلؾ محمكؿ عمى اليسير الذم ال يجحؼ بالزكج. كىـ يقكلكف بمكجبو؛ دنيـ إنما يمنعكف ما زاد عمى الثمث

 دارػػػفقد جاء ادمر بالصدقة مطمقا غير محدد بمق عميو. كيرده إطالؽ ادحاديث:أف ىذا تأكيؿ ال دليؿ ويجاب عف ذلؾ:        
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 معيف.
أما القياس عمى الزكج فأجابكا عنو: أنو قياس مع الفارؽ؛ دف الزكج قد بذؿ الصداؽ رغبة في ماؿ زكجتو، فتعمؽ  (ِ

 .(ْٗ)بو حؽ الزكج بخالؼ الزكجة

 : ويجاب عف ذلؾ مف شقيف       
ليس لمزكج حؽ في ماؿ زكجتو كلك أف دافعو إلى الزكاج منيا الرغبة في ماليا، بؿ ىك ماؿ معصـك ليا، ال  األوؿ:

 يممؾ منو الزكج إال ما طابت بو نفسيا.
 ؾ الزكج.في ماؿ زكجيا بالنفقة، كال تممؾ مع ىذا منع زكجيا مف التبرع بمالو فكذل أف لمزكجة حقان  الثاني:

 

 :الفرع الثاني: مناقشة أدلة القوؿ الثاني
 : يأتييمكف مناقشة ما استدؿ بو أصحاب القكؿ الثاني بما        

أما االستدالؿ باآلية الكريمة فيجاب عنو: أف المراد منيا أف الرجاؿ أىؿ قياـ عمى نسائيـ في تأديبيف عمى ما يجب  (ُ
 .(َٓ)مف التصدؽ إال بإذف زكجيا عمييف. كليس فييا ما يدؿ عمى منع الزكجة

فيجاب عنو: أنو حديث مرسؿ؛ دنو مف ركاية عمرك  -رضي اهلل عنيما-أما االستدالؿ بحديث عبد اهلل بف عمرك  (ِ
 . كقد ذكر الشافعي أف ىذا الحديث(ُٓ)-رضي اهلل عنيما-بف شعيب عف أبيو عف جده، كشعيب لـ يدرؾ عبد اهلل بف عمرك ا

: "كأما حديث عبد اهلل بف عمرك كقاؿ ا .(ِٓ)ليس ثابتا  .(ّٓ): فصحيفة منقطعة"-رضي اهلل عنيما-بف حـز

 : بما يأتيكعمى فرض التسميـ بصحة ىذا الحديث فقد أجيب عف االستدالؿ بو        
 : فيستحب لمزكجة أف تستأذف زكجيا إف أرادت التبرع مف ماليا استطابة لنفسو،(ْٓ)نو محمكؿ عمى الندب كادكلىإ .أ 

 .(ٓٓ)اب حسف العشرة بينيماكمف ب

 .(ٔٓ)نو محمكؿ عمى العطية مف ماؿ الزكج، فال تجكز إال بإذنوإ .ب 
 .(ٕٓ)نو محمكؿ عمى الزكجة المبذرة غير الرشيدة، فال تجكز عطيتيا إال بإذف زكجياإ .ج 

 ، المتقدـ في أدلة القكؿ ادكؿ، فيك آخر فعؿ النبي -رضي اهلل عنيما-نو منسكخ بحديث جابر بف عبد اهلل إ .د 
كبحضرة جميع الصحابة 

(ٖٓ). 

 . قاؿ الطحاكم: "حديث(ٗٓ)فيجاب عنو: أنو ضعيؼ -رضي اهلل عنيما-أما االستدالؿ بحديث امرأة كعب بف مالؾ  (ّ
 كقد سبقت اإلشارة في تخريجو إلى تضعيؼ البكصيرم إلسناده. .(َٔ)شاذ، ال يثبت مثمو"

 

 :الفرع الثالث: مناقشة أدلة القوؿ الثالث
 : يأتيكف مناقشة ما استدؿ بو أصحاب القكؿ الثالث بما يم       

أما االستدالؿ بأدلة القكؿ الثاني فقد تقدمت اإلجابة عنيا، فما قيؿ ىناؾ يقاؿ ىنا. عمى أنو لك صح االستدالؿ بيا  (ُ
 لثمث فقط.ا عفلكانت حجة عمييـ؛ دف ظاىرىا منع عطية المرأة في جميع ماليا إال بإذف الزكج، كىـ يمنعكف ما زاد 

 أما القياس عمى المريض فيجاب عنو مف كجكه:  (ِ
 .(ُٔ)أف العمة في الحجر عمى المريض ىي المرض. كالزكجة صحيحة، فال يصح قياس الصحيح عمى المريض .أ 

أف تبرع المريض حاؿ مرضو مكقكؼ: فإف برلء مف مرضو صح تبرعو. أما تبرع المرأة فيما زاد عمى الثمث  .ب 
 .(ِٔ)أصمو عفحاؿ، كالفرع ال يزيد فيك باطؿ عندىـ عمى كؿ 
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 أنو منتقض بالمرأة: فيي تنتفع بماؿ زكجيا، كتتبسط فيو عادة، كليا النفقة منو، كانتفاعيا بمالو أكثر مف انتفاعو .ج 
 .(ّٔ)بماليا، كليس ليا منعو مف التبرع

 لسعد بف أبي كقاص ي أما القياس عمى الكصية فيك غير صحيح؛ دف النص قد كرد بتحديدىا بالثمث: كىك قكؿ النب (ّ
 " ، كىالثُّميثي كىًثيره حيث جاءت النصكص فييا مطمقة غير مقيدة  ،. كىذا بخالؼ عطية الزكجة(ْٔ)حيف أراد أف يكصي: "الثُّميثي

 بمقدار محدد.
 أما ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثالث مف إجازة عطية الزكجة في الثمث كما دكنو فمسمـ، كىك قدر مشترؾ بيف ىذا (ْ
تكقيؼ، كال لقكؿ كالقكؿ ادكؿ، إال أف الذم ال يسمـ ىك تحديد الجكاز بالثمث فقط، كمنع ما زاد عنو، فإف ىذا تحكـ ليس فيو ا

 .(ٓٔ)دليؿ عميو

 كقكليـ: إف العطية إف كانت أكثر مف الثمث فيك ضرر بالزكج فيك تعميؿ في مقابمة النصكص التي ذكرىا أصحاب       
 عمى أف العطية حؽ خالص لمزكجة ال التفات فييا لمزكج. القكؿ ادكؿ، كالدالة

الثمث،  عفأما بقية اددلة المذككرة فقد سيقت لتكجيو بعض الفركع المبنية عمى أصؿ منع عطية الزكجة فيما زاد  (ٓ
 كىك غير مسمـ، فال يككف ما بني عميو مسمما.

 

 :الفرع الرابع: القوؿ المختار
 : يأتيكاؿ السابقة كالمكازنة بينيا يالحظ ما عند النظر في أدلة ادق       

 بالنسبة ددلة القكؿ ادكؿ فيمكف تقسيميا إلى ثالثة أقساـ:  (ُ
نصكص صحيحة عامة كمطمقة تدؿ بظاىرىا عمى جكاز عطية الزكجة دكف إذف زكجيا: كما ىك الحاؿ في  .أ 

 .-باستثناء الحديث ادخير منيا-اآليات الكريمة، كادحاديث الشريفة 
 .-رضي اهلل عنيا-كص خاصة صحيحة صريحة في المسألة: كما في حديث أـ المؤمنيف ميمكنة نص .ب 
 أقيسة صحيحة تكافؽ المنقكؿ كتؤيده. .ج 

بما  -عمى فرض صحتيا-أما أدلة القكؿ الثاني: فيي آية كريمة ال داللة فييا عمى المراد، كأحاديث ضعيفة، أك مؤكلة  (ِ
 ال يتعارض مع أدلة القكؿ ادكؿ.

 ، يالحظبالنسبة ددلة القكؿ الثالث: فإضافة لما قيؿ في أدلة القكؿ الثاني، كالتي استدؿ بيا أصحاب ىذا القكؿ أيضان أما  (ّ
 في بقية أدلتيـ أنيا أقيسة أك تعميالت غير صحيحة، كفي مقابمة النصكص.

تأيد ذلؾ بأف مناط جكاز التصرؼ في مف ىنا، فإنني أختار ما ذىب إليو أصحاب القكؿ ادكؿ؛ لما ذكركه مف أدلة. كي       
ما يتنافى كحرمة الماؿ: البمكغ، كالرشد. كىك مكجكد في الزكجة، فال كجو لمنعيا مف العطية إال بإذف زكجيا. كفي ىذا المنع 

 ماؿ الزكجة كعصمتو، فكيؼ يممؾ الزكج منعيا كىك ال حؽ لو في ماليا؟! كما أف في ذلؾ فتح السبيؿ إلى تعسؼ الزكج
 مطو عمى ماؿ زكجتو، كحرمانيا ادجر كالثكاب.كتس

( لسنة ّٔ( مف قانكف ادحكاؿ الشخصية ادردني رقـ )َِّكما ذىب إليو أصحاب القكؿ ادكؿ ىك مقتضى المادة )       
و ػػػػػفال يممؾ الزكج بناء عمى ذلؾ منع زكجت .(ٔٔ)ؿ كاحد مف الزكجيف ذمة مالية مستقمة عف اآلخر"ػػػػػكنصيا: "لك ـََُِ

 العطية.مف 
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 املبحث الثاىي

 حكه عطية السوجة مً مال زوجَا

 

 عرض دقكاليـ، كأدلتيـ، كمناقشتيا، يأتيبحث الفقياء حكـ عطية الزكجة مف ماؿ زكجيا في صكرة الصدقة، كفيما        
  .كالقكؿ المختار في ذلؾ

 
 :أقوال الفكَاء: املطلب األول

دؽ الزكجة مف ماؿ زكجيا إذا أذف ليا صراحة بذلؾ. كما اتفقكا عمى عدـ جكاز تصدقيا اتفؽ الفقياء عمى جكاز تص       
 .(ٕٔ)مف ماؿ زكجيا إذا منعيا مف ذلؾ

 كاختمفكا في حكـ تصدؽ الزكجة مف ماؿ زكجيا في حالة عدـ اإلذف الصريح كعدـ المنع عمى قكليف:        
 ،(ٖٔ)ةػػػػػكالرغيؼ كنحكه مف ماؿ زكجيا دكف إذنو. كىك قكؿ الحنفي جكاز تصدؽ الزكجة بالشيء اليسير: وؿ األوؿػػػػػالق

 .(َٕ)كالحنابمة في المذىب ،(ٗٔ)كالشافعية

ىذا، كمحؿ جكاز تصدؽ الزكجة مف ماؿ زكجيا دكف إذنو إنما ىك في الشيء اليسير الذم يعمـ في العادة رضا الزكج        
ذا اضطربت العادة: بأف كاف عادة بو كذلؾ كالرغيؼ كنحكه، فإف زاد عمى المتعارؼ ل اإلعطاء، كعادة  بعضيــ يجز. كا 

فإنو ال يجكز ليا التصدؽ؛ دف ادصؿ  ،آخريف المنع، كشكت المرأة في رضا زكجيا، أك كاف زكجيا بخيال، كتشؾ في رضاه
 .(ُٕ)عدـ الرضا

 .(ِٕ)ة عند الحنابمةكىك ركاي ،دكف إذنو : عدـ جكاز تصدؽ الزكجة مف ماؿ زكجيا مطمقان القوؿ الثاني

 
 :األدلة: املطلب الثاىي

 

 :الفرع األوؿ: أدلة القوؿ األوؿ
 : تيةاستدؿ أصحاب القكؿ ادكؿ لما ذىبكا إليو باددلة اآل       

، كىافى لىيىا أىٍجريىىا ًإذىا أىٍنفىقىًت اٍلمىٍرأىةي ًمٍف طىعىاـً بىٍيًتيىا غىٍيرى ميٍفًسدىةو : »قالت: قاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيا-عف عائشة  (ُ
ـٍ أىٍجرى بىٍعضو شىٍيئنا ًبمىا يي ، الى يىٍنقيصي بىٍعضي اًزًف ًمٍثؿي ذىًلؾى ًلٍمخى ، كى ٍكًجيىا أىٍجريهي ًبمىا كىسىبى ًلزى  .(ّٕ)«أىٍنفىقىٍت، كى

 يؿ كنحكىما،كالمراد بنفقة المرأة: النفقة عمى عياؿ صاحب الماؿ، كغممانو، كمصالحو، كقاصديو مف ضيؼ كابف سب       
 .(ْٕ)ككذلؾ صدقتيا المأذكف فييا صراحة أك عرفا

 .(ٕٓ)كقكلو: "غير مفسدة" أم: كاف اإلنفاؽ يسيرا ال يجحؼ بالزكج       

 فدؿ عمى جكاز صدقة الزكجة مف ماؿ زكجيا دكف إذنو إذا كانت قدرا يسيرا. ،(ٕٔ)كلـ يذكر الحديث إذنا لمزكج       
ؿى  أنيا جاءت النبي  -هلل عنيمارضي ا-عف أسماء بنت أبي بكر  (ِ ا أىٍدخى فقالت: يىا نىًبيَّ اهلًل، لىٍيسى ًلي شىٍيءه ًإالَّ مى

بىٍيري  مىيَّ الزُّ :  ،عى ؟ فىقىاؿى مىيَّ ا ييٍدًخؿي عى خى ًممَّ نىاحه أىٍف أىٍرضى مىيَّ جي مىٍيؾً »فىيىٍؿ عى ا اٍستىطىٍعًت، كىالى تيكًعي فىييكًعيى اهللي عى ًخي مى  .(ٕٕ)«اٍرضى

ا ػػػػػػ، بؿ كحثيا عمى أف تتصدؽ باليسير مما يدخؿ عميي-رضي اهلل عنيا-أجاز دسماء  أف النبي  وجو الداللة:       
 كلـ يشترط النبي  .(ٖٕ) مف نفقة كغيرىا، أك مما ىك ممؾ الزبير . كيشمؿ ذلؾ ما يعطييا الزبير زكجيا الزبير 

 . إذف الزبير
ٍيًر أىٍمًرًه، فىمىوي ًنٍصؼي أىٍجًرهً »قاؿ:  عف النبي  عف أبي ىريرة  (ّ ٍكًجيىا، عىٍف غى ٍرأىةي ًمٍف كىٍسًب زى  .(ٕٗ)«ًإذىا أىٍنفىقىًت المى
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 يدؿ الحديث بمنطكقو عمى جكاز إنفاؽ المرأة مف ماؿ زكجيا دكف إذنو، كىك نص في الباب. وجو الداللة:       
ا بىايىعى رىسيكؿى المًَّو  عف سعد  (ْ ، فىقىالىٍت: يىا نىًبيَّ المًَّو،  قاؿ: " لىمَّ رى ًميمىةه كىأىنَّيىا ًمٍف ًنسىاًء ميضى النِّسىاءي، قىامىًت اٍمرىأىةه جى

مىى آبىاًئنىا، كىأىٍبنىاًئنىا  دى: كىأيرىل ًفيًو: كىأىٍزكىاًجنىا-ًإنَّا كىؿٌّ عى :  -قىاؿى أىبيك دىاكي ؟ فىقىاؿى ـٍ تيٍيًدينىوي الرَّ »فىمىا يىًحؿُّ لىنىا ًمٍف أىٍمكىاًلًي  .(َٖ)«ٍطبي تىٍأكيٍمنىوي كى

كاف يدؿ الحديث بمنطكقو عمى جكاز إىداء المرأة الطعاـ الرٍَّطب مف ماؿ زكجيا، كلـ يذكر إذنو، كلك  وجو الداللة:       
 شرطا لذكره.

 .(ُٖ)يح اإلذفكدف العادة أف الزكج يسمح لزكجتو بالتصدؽ باليسير مف مالو، كتطيب نفسو بذلؾ، فجرل ذلؾ مجرل صر  (ٓ

كانطالقا مف ذلؾ، فإف أصحاب القكؿ ادكؿ يجكزكف لمزكجة التصدؽ باليسير مف ماؿ زكجيا استنادا إلى ىذا اإلذف        
ف لـ يكف ثمة إذف صريح بذلؾ، فيكفي كجكد أحد اإلذنيف مسكغا لمجكاز. يقكؿ النككم: "كاإلذف ضرباف:  العرفي، كا 

كالصدقة. كالثاني: اإلذف المفيـك مف اطراد العرؼ كالعادة: كإعطاء السائؿ كسرة كنحكىا  أحدىما: اإلذف الصريح في النفقة
ف لـ يتكمـ" كاطرادمما جرت العادة بو،   .(ِٖ)العرؼ فيو، كعمـ بالعرؼ رضاء الزكج كالمالؾ بو، فإذنو في ذلؾ حاصؿ كا 

 

 :الفرع الثاني: أدلة القوؿ الثاني
 : اآلتيةلما ذىبكا إليو باددلة  استدؿ أصحاب القكؿ الثاني       

ٍكًجيىا»يقكؿ:  قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  عف أبي أمامة الباىمي  (ُ يىا ، قىاليكا: «الى تيٍنًفؽي اٍلمىٍرأىةي ًمٍف بىٍيًتيىا شىٍيئنا ًإالَّ ًبًإٍذًف زى
 : ؟ قىاؿى ـى ًؿ أىٍمكىاًلنىا»رىسيكؿى المًَّو كىالى الطَّعىا  .(ّٖ)«ذىًلؾى ًمٍف أىٍفضى

 يدؿ الحديث بمنطكقو عمى عدـ جكاز إنفاؽ المرأة شيئا مف ماؿ زكجيا إال بإذنو، كىك نص في الباب. وجو الداللة:       
رىاـه »أنو قاؿ في حجة كداعو:  عف النبي  -رضي اهلل عنيما-ر بف عبد اهلل ػػػػػما ركاه جاب (ِ ـٍ حى ـٍ كىأىٍمكىالىكي ًإفَّ ًدمىاءىكي

ـٍ  مىٍيكي  .(ْٖ)«عى
 يدؿ الحديث بمنطكقو عمى حرمة ماؿ المسمـ، كىك عاـ يشمؿ ماؿ الزكج كغيره، فال تممؾ الزكجة التصدؽ وجو الداللة:       

 منو بغير إذنو.
 القياس عمى غير الزكجة: فكما ال يجكز لو التصدؽ بماؿ غيره بغير إذنو فكذلؾ الزكجة؛ بجامع أف كال منيما تصدؽ (ّ

 .(ٖٓ)بماؿ الغير بغير إذنو

عمى التصدؽ بثياب الزكج: فكما ال تممكو الزكجة إال بإذنو فكذلؾ التصدؽ بغيره؛ بجامع أف كال منيما  القياس (ْ
 .(ٖٔ)تصدؽ بماؿ الغير

 .(ٕٖ)القياس عمى تصدؽ الرجؿ مف ماؿ زكجتو: فكما ال يجكز لو التصدؽ مف ماليا إال بإذنيا فكذلؾ ىي (ٓ

حيث ال يجكز ليا التصدؽ بشيء مف ماؿ زكجيا دكف إذنو، القياس عمى الزكجة التي تأكؿ بفرض مقدر مف القاضي:  (ٔ
 .(ٖٖ)فكذلؾ الزكجة التي تأكؿ مف ماؿ زكجيا بالتراضي

 
 :املياقشة والكول املختار: املطلب الثالث

 

 :الفرع األوؿ: المناقشة
 : يأتييمكف مناقشة ما استدؿ بو أصحاب القكؿ الثاني بما        

: "حديث عبد الرزاؽ عف إسماعيؿ  الباىمي أما االستدالؿ بحديث أبي أمامة  (ُ فيجاب عنو: أنو ضعيؼ. قاؿ ابف حـز
 .(ٖٗ)عف شرحبيؿ بف مسمـ كىك مجيكؿ ال يدرل مف ىك" -كىك ضعيؼ-بف عياش 
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 : يأتيكعمى فرض صحة الحديث فقد أجيب عف االستدالؿ بو بما        
 ما غير المدخر فممزكجة أف تتصدؽ بو كفقا لعادةإف ىذا النيي محمكؿ عمى الطعاـ المدخر كالحنطة كدقيقيا. أ .أ 

 .(َٗ)الناس بذلؾ

 لممرأة إىداء الطعاـ الرٍَّطب. المتقدـ: حيث أباح النبي  كيتأيد ذلؾ بحديث سعد 
ة ػػػػػػػػإف النيي لمكراىة فقط. كالقرينة الصارفة إلى ذلؾ ىي ادحاديث التي ساقيا أصحاب القكؿ ادكؿ، كالدال .ب 

ؽ المرأة باليسير مف ماؿ زكجيا دكف إذنو. ككراىة التنزيو ال تنافي الجكاز، كال تستمـز عدـ عمى جكاز تصد
 .(ُٗ)استحقاؽ الثكاب

إف ىذا النيي محمكؿ عمى ما إذا عرفت المرأة مف زكجيا الفقر أك البخؿ، فال يحؿ ليا اإلنفاؽ إال بإذنو. أما  .ج 
 .(ِٗ)ير إذنوإذا عرفت منو خالؼ ذلؾ فإنو يجكز ليا اإلنفاؽ مف غ

 فيجاب عنو: أنو عاـ، كادحاديث التي ذكرىا أصحاب -رضي اهلل عنيما-أما االستدالؿ بحديث جابر بف عبد اهلل  (ِ
 .(ّٗ)القكؿ ادكؿ خاصة، كالخاص يقدـ عمى العاـ

 أما ادقيسة التي استدلكا بيا فيجاب عنيا مف شقيف:  (ّ
التي استدؿ بيا أصحاب القكؿ ادكؿ، كالدالة عمى جكاز تصدؽ المرأة أنيا أقيسة في مقابمة النصكص: كىي ادحاديث  األوؿ:

 باليسير مف ماؿ زكجيا دكف إذنو. لذلؾ فيي أقيسة غير صحيحة.
 فالمرأة بحكـ العادة تتصرؼ في ماؿ زكجيا، كتتصدؽ منو؛ لحضكرىا، كغيبتو. كاإلذف العرفي ،أقيسة مع الفارؽ أنيا الثاني:

كىذا بخالؼ ادصكؿ المقيس عمييا في تمؾ ادقيسة،  .(ْٗ)، فكأف الزكج قاؿ ليا: افعمي ىذايقـك مقاـ اإلذف الحقيقي
 : أتيكبيانو كما ي

 . ككذلؾغير الزكجة ال يممؾ التصرؼ في ماؿ غيره، كالتصدؽ منو؛ دنو غير مأذكف لو بذلؾ حقيقة أك عرفان  .أ 
 بالنسبة لمرجؿ إذا أراد التصدؽ مف ماؿ زكجتو.

 اب الزكج فيك غير مأذكف فيو عادة، كقد يتضرر بو الزكج؛ لحاجتو إليو. كىذا بخالؼ التصدؽأما التصدؽ بثي .ب 
 باليسير مف الطعاـ: فإف أمره ىيف، كجرل العرؼ عمى اإلذف لمزكجة بالتصدؽ بو.

أما الزكجة التي تأكؿ بفرض مقدر مف القاضي فيي ممنكعة مف التصرؼ في بيت زكجيا، كال يمىكِّنيا الزكج مف  .ج 
كىذا بخالؼ الزكجة التي  .(ٔٗ)؛ "عمال بداللة الحاؿ"(ٓٗ)طعامو، لذلؾ ال تممؾ التصدؽ بشيء مف ماؿ زكجيا

 منو.تأكؿ مف ماؿ زكجيا بالتراضي: فيي متمكنة مف طعاـ زكجيا، كمأذكف ليا عرفا بالتصدؽ 
 

 :الفرع الثاني: القوؿ المختار
 : تيةيمكف تسجيؿ المالحظات اآل مابينيعند النظر في أدلة القكليف كالمكازنة        

 كما في حديث ،في المسألة إف ادحاديث التي استدؿ بيا أصحاب القكؿ ادكؿ صحيحة خاصة. كقد جاء بعضيا صريحان  (ُ
 .أبي ىريرة 

 أما أدلة القكؿ الثاني فيمكف تقسيميا إلى ثالثة أقساـ:  (ِ
في  كما ىك الحاؿ ،ا بما ال يتعارض مع أدلة القكؿ ادكؿأحاديث خاصة، كلكنيا ضعيفة أك مؤكلة عمى فرض صحتي األوؿ:

 .حديث أبي أمامة الباىمي 
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فتخصو أدلة القكؿ الثاني.  -رضي اهلل عنيما-أحاديث صحيحة، كلكنيا عامة: كما في حديث جابر بف عبد اهلل  الثاني:
كىك خير لعاـ فيما كراء ذلؾ، كالمصير إلى التخصيص فيو إعماؿ لكال الدليميف: فيعمؿ بالخاص في مكضعو، كبا

 مف إىدار أحدىما.
 ادخذ بيا. -كالحالة ىذه-: أقيسة مع الفارؽ، كفي مقابمة النصكص، فال يصح الثالث
قكىا، كقد أإلى ادحاديث الصحيحة الخاصة التي س يران شمف ىنا، فإنني أختار ما ذىب إليو أصحاب القكؿ ادكؿ؛ م       

 بالتصدؽ ـ؛ كنزكال عمى مقتضى عادة الناس في سماح ادزكاج لزكجاتيحديث أبي ىريرة  : كما فيكرد بعضيا صريحان 
 .(ٕٗ)باليسير مف أمكاليـ. كالقاعدة الفقيية تقكؿ: "العادة محكمة"

ك : أىنَّييـٍ -رضي اهلل عنيا-ىذا، كيمكف أف يضاؼ لألحاديث التي استدؿ بيا أصحاب القكؿ ادكؿ: حديث عائشة         ا ذىبىحي
ا بىًقيى ًمٍنيىا: »شىاةن، فىقىاؿى النًَّبيُّ  : «مى ا بىًقيى ًمٍنيىا ًإالَّ كىًتفييىا قىاؿى  .(ٖٗ)«بىًقيى كيمُّيىا غىٍيرى كىًتًفيىا»؟ قىالىٍت: مى

 ، كقد أقرَّ كالظاىر أنو لـ يكف بإذف النبي  .(ٗٗ)تصدقكا بالشاة ما عدا كتفيا أف أىؿ بيت النبي  وجو الداللة:       
 دنكر عمييـ ذلؾ. ذلؾ حيف عمـ بو، كلك كاف إذنو شرطان 

عمى أف ىذا القكؿ لـ يغفؿ حؽ الزكج كحرمة مالو؛ دف القكؿ بالجكاز ليس عمى إطالقو بؿ ىك مقيد بضكابط مف        
الذم يعمـ  فالتصدؽ إنما يككف بالشيء اليسير عند قياـ العرؼ المضطرد ،شأنيا دفع الضرر عف الزكج كعدـ اإلجحاؼ بو

التصدؽ كما ، كشؾ في رضاه لـ يجز معو رضا الزكج بذلؾ، فإف زاد عمى المعتاد، أك اضطربت العادة، أك كاف الزكج بخيالن 
 ذكر أصحاب القكؿ ادكؿ.

 
 :اخلامتة

 : اآلتيةيمكف ذكر أىـ نتائج ىذا البحث كتكصياتو في النقاط        
 : : النتائجأوال  
خاصة أك عامة صريحة  ،دكف إذف الزكج. كالنصكص الكاردة بذلؾ صحيحة يدة مف ماليا مطمقان جكاز عطية الزكجة الرش -ُ

 أك ظاىرة.
إف في منع عطية الزكجة الرشيدة إال بإذف زكجيا ما يتنافى كحرمة ماؿ الزكجة كعصمتو. كما أف فيو فتح السبيؿ  -ِ

 إلى تعسؼ الزكج كتسمطو عمى ماؿ زكجتو، كحرمانيا ادجر كالثكاب.
 كالنصكص الكاردة بذلؾ صحيحة خاصة. كاز تصدؽ الزكجة بالشيء اليسير مف ماؿ زكجيا دكف إذنو.ج -ّ
إف القكؿ بجكاز تصدؽ الزكجة مف ماؿ زكجيا دكف إذنو ليس عمى إطالقو، بؿ تحكمو ضكابط مف شأنيا دفع الضرر  -ْ

معو رضا ؼ المضطرد الذم يعمـ فالتصدؽ إنما يككف بالشيء اليسير عند قياـ العر  ،عف الزكج كعدـ اإلجحاؼ بو
 الزكج بذلؾ.

 

 : : التوصياتثانيا  
 دعكة القائميف عمى القانكف المدني ادردني، كقانكف ادحكاؿ الشخصية ادردني إلى ادخذ بالنتائج التي خمص إلييا -ُ

 البحث، كتقنينيا بمكاد صريحة؛ إذ خال القانكناف مف ذلؾ.
فال يمنع الزكج زكجتو مف العطية مف ماليا، كال تتصدؽ  ،الى في ماؿ اآلخردعكة كؿ مف الزكجيف إلى تقكل اهلل تع -ِ

 الزكجة مف ماؿ زكجيا دكف إذنو سكل اليسير المأذكف فيو عادة.
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 :اهلوامش
                                                 

 . (، مادة )عطاٗٔ، صُٓج (،ّ، )طىػُُْْركت، دار صادر، ، بيلساف العرب (،ـُُُّق/ُُٕ)ت محمد بف مكـر بف منظكر ( ُ)
 ، ضبطو كصػححو: عبػد السػالـ شػاىيف، بيػركت،المغني عمى مختصر الخرقي (،ـُِِّق/َِٔ)ت عبد اهلل بف أحمد بف قدامة ( ِ)

 . ّٕٖ، صٓج (،ُ، )طـُْٗٗدار الكتب العممية، 
، تحقيؽ: عمي بمطو جي كمحمد يار في حؿ غاية االختصاركفاية األخ (،ـُِْٓق/ِٖٗ)ت أبك بكر بف محمد الحصني ( ّ)

 . َّٕ، صُج (،ُ، )طـُْٗٗسميماف، دمشؽ، بيركت، دار الخير، 
الفواكػو الػدواني  (،ـُُْٕق/ُُِٔ)ت انظػر: أحمػد بػف غػانـ النفػراكم . الرشيدة مف الرشد: "كىػك حسػف التصػرؼ فػي المػاؿ"( )*

فإف كانػت الزكجػة غيػر رشػيدة فيػي ممنكعػة . ُْٕ، صِ، جُٓٗٗدار الفكر، ، بيركت، عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني
، حاشػػية العػػدوى عمػػى شػػرح الخرشػػي (،ـُٕٕٓىػػ/ُُٖٗ)ت انظػر: عمػػي بػف أحمػػد العػػدكم . مػف التصػػرؼ فػي ماليػػا مطمقػػا

مػي بػف ع. ، مطبكع مع شرح الخرشػئُِ، صٔج (،ُ)طُٕٗٗضبط كتخريج: زكريا عميرات، بيركت، دار الكتب العممية، 
، تحقيػػؽ: عمػػي معػػكض كعػػادؿ عبػػد الحػػاوى الكبيػػر فػػي فقػػو مػػذىب اعمػػاـ الشػػافعي (،ـَُٖٓىػػػ/َْٓ)ت محمػػد المػػاكردم 

 (،ـَُْٖق/ٖٖٓ)ت عمػػػي بػػػف سػػػميماف المػػػرداكم . ّْٓ، صٔج (،ُـ، )طُْٗٗالمكجػػػكد، بيػػػركت، دار الكتػػػب العمميػػػة، 
تحقيػؽ: محمػد إسػماعيؿ، بيػركت، دار الكتػب بػف حنبػؿ   اعنصاؼ فػي معرفػة الػراجن مػف الخػالؼ عمػى مػذىب اعمػاـ أحمػد

 . َّٖ، صٓج (،ُ، )طـُٕٗٗالعممية، 
 .  ُْٖ، صٕ، تحقيؽ: عبد الغفار البندارم، بيركت، دار الفكر، جالمحمى باآلثار (،ـَُّٔق/ْٔٓ)ت عمي بف أحمد بف حـز ( ْ)
 . ُٖٓ، صٕ، جالمصدر نفسو( ٓ)
 . ُُٖ، صٕ، جالمصدر نفسو( ٔ)
، تحقيػػػؽ: محمػػػد النجػػػار، بيػػػركت، دار الكتػػػب العمميػػػة، شػػػرح معػػػاني اآلثػػػار (،ـّّٗق/ُِّ)ت د بػػػف محمػػػد الطحػػػاكم أحمػػػ( ٕ)

عمػػػدة القػػػارى شػػػرح صػػػحين  (،ـُُْٓق/ٖٓٓ)ت محمػػػكد بػػػف أحمػػػد العينػػػي . ّْٓ، صُّٓ، صْج (،ُـ، )طُٕٗٗ
 . ُِٓ، صُّج ،(ُ، )طـََُِضبطو كصححو: عبد اهلل عمر، بيركت، دار الكتب العممية، البخارى  

، ضػػبطو كصػػححو: عبػػد اهلل عمػػر، تحفػػة المحتػػاج بشػػرح المنيػػاج (،ـُٔٔٓق/ْٕٗ)ت أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حجػػر الييتمػػي ( ٖ)
مغنػػػي  (،ـُٗٔٓق/ٕٕٗ)ت محمػػػد بػػػف الخطيػػػب الشػػػربيني . ِْٔ، صِج (،ُ، )طـََُِبيػػػركت، دار الكتػػػب العمميػػػة، 

)ت أحمػد بػف حمػزة الرممػي . ُِّ، صِج (،ُـ، )طُٖٗٗار الفكػر، ، بيػركت، دالمحتاج إلى معرفة معاني ألفػاظ المنيػاج
 . ّٓٔ، صْج (،ادخيرة ، )طـُْٖٗ، بيركت، دار الفكر، نياية المحتاج إلى شرح المنياج (،ـُٓٗٓق/ََُْ

منتيػى اعرادات فػي جمػع المقنػع مػع  (،ـُْٔٓق/ِٕٗ)ت محمد بف أحمد بف النجار . َّٖ، صٓجاعنصاؼ  المرداكم، ( ٗ)
)ت مرعػي بػف يكسػؼ ك . َُٓ، صِج (،ُـ، )طُٗٗٗتحقيؽ: عبد اهلل التركي، بيركت، مؤسسة الرسالة، تنقين وزيادات  ال

 (،ُ، )ط، تحقيػؽ: محمػد الشػاكيش، مؤسسػة دار السػالـغاية المنتيى فػي الجمػع بػيف اعقنػاع والمنتيػى (،ـُِّٔق/َُّّ
 .  ُْْ، صِج

(َُ ) ،  . ُُٖ، صٕ، جالمحمىابف حـز
 ضػبطو كعمػؽ عميػو: ياسػر إبػراىيـ، الريػاض، مكتبػة الرشػد،شػرح صػحين البخػارى   (،ـَُٕٓق/ْْٗ)ت ف خمؼ بف بطػاؿ عمي ب( ُُ)

، ك . َُٕ، صٕج (،ُـ، )طَََِ  . ُّٖ، صٕجالمحمى  ابف حـز
بيػركت، تحقيػؽ: محمػد فػارس كمسػعد السػعدني، الكافي في فقو اعماـ أحمد   (،ـُِِّق/َِٔ)ت عبد اهلل بف أحمد بف قدامة ( ُِ)

)ت إبػػراىيـ بػف محمػػد بػػف مفمػػح ك. َّٖ، صٓ، جاعنصػػاؼالمػػرداكم، ك. ُُْ، صِج (،ُـ، )طُْٗٗدار الكتػب العمميػػة، 
 .  ُّٗ، صْج (،ُـ، )طُٕٗٗ، تحقيؽ: محمد إسماعيؿ، بيركت، دار الكتب العممية، المبدع شرح المقنع (،ـُْٕٗق/ْٖٖ
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، بيػركت، دار الكتػب العمميػة، الكػافي فػي فقػو أىػؿ المدينػة المػالكي (،ـََُٕق/ّْٔ)ت يكسؼ بف عبد اهلل بف عبػد البػر ( ُّ)
قػػوانيف األحكػػاـ الشػػرعية ومسػػائؿ الفػػروع  (،ـَُّْق/ُْٕ)ت محمػػد بػػف أحمػػد بػػف جػػزم ك . ِْْص (،ِـ، )طُِٗٗ
، خميػؿمختصػر  (،ـُّْٕق/ٕٕٔ)ت خميػؿ بػف إسػحاؽ بػف مكسػى ك . ُّٓ، صُْٕٗ، بيركت، دار العمـػ لمماليػيف، الفقيية

 .  ُّٕص (،ُـ، )طََِٓتحقيؽ: أحمد جاد، القاىرة، دار الحديث، 
تحقيػؽ: عبػد الممػؾ دىػيش، بيػركت، دار خضػر، مكػة المكرمػة، المسػتوعب   (،ـُُِّق/َُٔ)ت محمد بف عبػد اهلل السػامرم ( ُْ)

قنػع فػي فقػو الم (،ـُِِّق/َِٔ)ت عبد اهلل بػف أحمػد بػف قدامػة ك. ِِٕ، صِج (،ُـ، )طُٗٗٗمكتبة النيضة الحديثة، 
شمس الديف محمد بػف مفمػح، ك. ُْٔ، صِ، جَُٖٗالرياض، مكتبة الرياض الحديثة، إماـ السنة أحمد بف حنبؿ الشيباني  

 .  ُٖ، صٕج (،ُـ، )طََِّتحقيؽ: عبد اهلل التركي، بيركت، مؤسسة الرسالة، الفروع   (،ـُُّٔق/ّٕٔ)ت 
، ضػبطو كصػححو: عبػد شرح الزرقػاني عمػى مختصػر سػيدى خميػؿ (،ـُٕٖٔىػ/َُٗٗ)ت عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني ( ُٓ)

 (،ـُُْٖىػػ/َُِّ)ت محمد بف أحمػد الدسػكقي ك . ْٗٓ، صٓج (،ُ)طََِِالسالـ أميف، بيركت، دار الكتب العممية، 
 . ََٓ، صْج (،ُ)طـ، ُٔٗٗ، تخريج: محمد شاىيف، بيركت، دار الكتب العممية، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير

شػرح الخرشػي عمػى مختصػر سػيدى  (،ـُٖٗٔىػػ/َُُُ)ت محمد بف عبد اهلل الخرشػي ك . ُّٕ، صمختصر خميؿخميؿ،  (ُٔ)
الدسػػكقي، ك . ِْٔص-ِّٔ، صٔج (،ُ)طـ، ُٕٗٗ، ضػبط كتخػػريج: زكريػا عميػرات، بيػػركت، دار الكتػب العمميػة، خميػؿ

 . َِٓ، صْجحاشية الدسوقي  
، ضػػبط التػػاج واعكميػػؿ لمختصػػر خميػػؿ (،ـُُْٗىػػػ/ٕٖٗ)ت ؼ المػػكاؽ محمػػد بػػف يكسػػك . ُّٕ، صمختصػػر خميػػؿخميػػؿ، ( ُٕ)

. ، مطبكع مػع مكاىػب الجميػؿ لمحطػابٓٔٔ، صٔج (،ُ)طـ، ُٓٗٗكتخريج: زكريا عميرات، بيركت، دار الكتب العممية، 
 . ُِٔ، صٔ، جشرح الخرشيالخرشي، ك 

، تخػريج: محمػػد شػػاىيف، الشػػرح الكبيػػر (،ـُٖٕٔىػػػ/َُُِ)ت أحمػد بػػف محمػػد الػدردير ك . ُّٕ، صمختصػػر خميػػؿخميػؿ، ( ُٖ)
حاشػػية الدسػػوقي  الدسػػكقي، ك . مطبػػكع مػػع حاشػػية الدسػػكقي  َِٓ، صْج (،ُ)طـ، ُٔٗٗبيػػركت، دار الكتػػب العمميػػة، 

 .  َِٓ، صْج
 . ِِٓ، صٖج (،ُـ، )طُْٗٗبيركت، دار الغرب اإلسالمي، الذخيرة   (،ـُِٖٓىػ/ْٖٔ)ت أحمد بف إدريس القرافي ( ُٗ)
، كشاؼ القنػاع عمػى مػتف اعقنػاع (،ـُُْٔق/َُُٓ)ت منصكر بف يكنس البيػكتي ك . ُّّ، صْ، جالمغنيقدامة، ابف ( َِ)

 .  ّّٓ، صّج (،ُـ، )طُٕٗٗتحقيؽ: محمد إسماعيؿ، بيركت، دار الكتب العممية، 
التراث العربي، ، تدقيؽ كتخريج: أحمد عناية، بيركت، دار إحياء األـ (،ـُٖٗىػ/َِْ)ت محمد بف إدريس الشافعي ( ُِ)

 . ُّٔ، صْج (،ُـ، )طَََِ
 . ِّٓ، صْ، جشرح معاني اآلثارالطحاكم، ( ِِ)
(ِّ ) ،  . ُُٗ، صٕ، جالمحمىابف حـز
كقكلػػو: "مػف سػػطة النسػػاء" أم: مػف كسػػط النسػػاء، . ّْٓص (،ٖٖٓ، كتػاب صػػالة العيػػديف، رقػـ )صػػحين مسػػمـركاه مسػمـ، ( ِْ)

قكلػو: "أقػرطتيف": جمػع قػرط: . قكلػو: "العشػير" أم: الػزكج. : فييا تغير كسػكادقكلو: "سفعاء الخديف" أم. جالسة في كسطيف
 (،ـُِٕٕىػػػ/ٕٔٔ)ت انظػػر: يحيػػى بػػف شػػرؼ النػػككم . كىػػك كػػؿ مػػا عمػػؽ مػػف شػػحمة ادذف، سػػكاء أكػػاف مػػف ذىػػب أـ خػػرز

 . ّْٖ-ِْٖ، صٔج (،ُـ، )طُْٗٗ، إشراؼ: عمي بمطو جي، بيركت، دمشؽ، دار الخير، شرح صحين مسمـ
، تحقيؽ: عبد الممػؾ دىػيش، بيػركت، دار خضػر، الممتع في شرح المقنع (،ـُِٓٗىػ/ٓٗٔ)ت زيف الديف المنجي التنكخي ( ِٓ)

 .  ّّْ، صّج (،ُـ، )طُٕٗٗمكة المكرمة، مكتبة النيضة الحديثة، 
 يػػ، إشراؼ: صدقارػػػنيؿ األوطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األخي (،ـُّٖٗىػ/ُِٓٓ)ت محمد بف عمي الشككاني ( ِٔ)
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 . ُُٔ، صٔ، جـُْٗٗالعطار، بيركت، دار الفكر، 
. ، كالمفظ لوِّْص (،ُْٔٔ، كتاب الزكاة، باب الزكاة عمى الزكج كاديتاـ في الحجر، رقـ )صحين البخارىركاه البخارم، ( ِٕ)

كالد كالكالػديف كلػك كػانكا مشػركيف، كتاب الزكػاة، بػاب فضػؿ النفقػة كالصػدقة عمػى ادقػربيف كالػزكج كادصحين مسمـ  كمسمـ، 
 . َْٓص (،َََُرقـ )

 . ِّٓ، صْ، جشرح معاني اآلثارالطحاكم، ( ِٖ)
 (،ِِٗٓ، رقػػـ )... ، كتػػاب اليبػػة كفضػػميا كالتحػػريض عمييػػا، بػػاب ىبػػة المػػرأة لغيػػر زكجيػػاصػػحين البخػػارىركاه البخػػارم، ( ِٗ)

فضؿ النفقة كالصدقة عمػى ادقػربيف كالػزكج كادكالد كالكالػديف كتاب الزكاة، باب صحين مسمـ  كمسمـ، . كالمفظ لو. ُْٖص
عمػدة كقكليػا: "أشػعرت؟" أم: أعممػت؟ انظػر: العينػي، . كقكلػو: "كليػدة" أم: أمػة. َْٓص (،ٗٗٗكلك كانكا مشركيف، رقـ )

 . ُِٕ، صُّ، جالقارى
 فػتن البػارى بشػرح صػحين (،ـُْْٖىػػ/ِٖٓ)ت أحمد بف عمي بف حجر العسػقالني ك. ُِٔ، صُّ، جعمدة القارىالعيني، ( َّ)

 .  ّٔٓ، صٓ، جـُّٗٗ، بيركت، دار الفكر، البخارى
 . ُُْ، صِ، جالكافيابف قدامة، ك . ّْٓ، صٔ، جالحاوى الكبيرالماكردم، ( ُّ)
 . ّْْ، صّ، جالممتعالتنكخي، ( ِّ)
 . ُّّ، صْ، جالمغنيابف قدامة، ( ّّ)
، كتاب البيكع، باب في عطيػة المػرأة بغيػر إذف سنف أبي داودكأبك داكد، . ِٕٓ، صٔج (،ِٕٕٔ، رقـ )المسندركاه أحمد، ( ّْ)

 (،َِْٓرقػـ )  ، كتاب الزكاة، باب عطية المرأة بغير إذف زكجياسنف النسائيكالنسائي، . َُٓص (،ّْٕٓزكجيا، رقـ )
 (،ـَُُْىػػػػ/َْٓت )انظػػػر: محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل الحػػػاكـ . كصػػػحح الحػػػاكـ إسػػػناده، ككافقػػػو الػػػذىبي. ، كالمفػػػظ لػػػوّْٓص

 . ْٓ، صِج (،ِِٗٗ، رقـ )ـَُٗٗ، تحقيؽ: مصطفى عطا، بيركت، دار الكتب العممية، المستدرؾ عمى الصحيحيف
كضػػعؼ . ِّْص (،ِّٖٗ، أبػػكاب ادحكػػاـ، بػػاب عطيػػة المػػرأة بغيػػر إذف زكجيػػا، رقػػـ )سػػنف ابػػف ماجػػوركاه ابػػف ماجػػو، ( ّٓ)

، مصػػباح الزجاجػػة فػػي زوائػػد ابػػف ماجػػو (،ـُّْٔىػػػ/َْٖ)ت بكصػػيرم انظػػر: أحمػػد بػػف أبػػي بكػػر ال. البكصػػيرم إسػػناده
 .  ٗٓ، صّج (،ِ، )طىػَُّْتحقيؽ: محمد الكشناكم، بيركت، دار العربية، 

 . ُّّ، صْ، جالمغنيابف قدامة، ك . ُِٓ، صٖ، جالذخيرةالقرافي، ( ّٔ)
، صػحين مسػمـكمسػمـ، . ْْٖص (،ََٗٓرقػـ ) ،... ، كتاب النكاح، بػاب ادكفػاء فػي الػديفصحين البخارىركاه البخارم، ( ّٕ)

 . ، كالمفظ لؤِْص (،ُْٔٔكتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الديف، رقـ )
تحقيػؽ: محمػد إسػماعيؿ، بيػركت، المعونة عمى مذىب عالـ المدينػة   (،ـََُّق/ِِْ)ت عبد الكىاب بف عمي بف نصر ( ّٖ)

 . ُّّ، صْ، جالمغنيبف قدامة، اك . ُْٔ، صِج (،ُـ، )طُٖٗٗدار الكتب العممية، 
 . َُٕ، صٕ، جشرح صحين البخارىابف بطاؿ، ( ّٗ)
المػكاؽ، . ُِْ، صْج (،ُـ، )طُْٗٗ، بيػركت، دار الكتػب العمميػة، المدونػة الكبػر  (،ـٕٓٗىػػ/ُٕٗ)ت مالؾ بف أنس ( َْ)

 . ٓٔٔ، صٔ، جالتاج واعكميؿ
 . ِّٓ، صٖ، جالذخيرةالقرافي، ( ُْ)
 . ِِٓ، صٖ، جالمصدر نفسو( ِْ)
 . َِٓ، صْ، جالشرح الكبيرالدردير، ( ّْ)
، ضػبطو بمغػة السػالؾ ألقػرب المسػالؾ (،ـُِٖٓىػ/ُُِْ)ت أحمد الصاكم ك . َِٓ، صْ، جحاشية الدسوقيالدسكقي، ( ْْ)

 . ِْٓ، صّج (،ُـ، )طُٓٗٗكصححو: محمد شاىيف، بيركت، دار الكتب العممية، 
 . ِِٓ، صٖ، جالذخيرةالقرافي، ( ْٓ)
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 . ِّٔ، صٔ، جحاشية العدوى عمى شرح الخرشيالعدكم، ك . َٓٓ، صٓ، جشرح الزرقانيزرقاني، ال( ْٔ)
 . ِِٓ، صٖ، جالذخيرةالقرافي، ( ْٕ)
 . ِِٓ، صٖ، جالذخيرةالقرافي، ك . َُٗ، صٕ، جشرح صحين البخارىابف بطاؿ، ( ْٖ)
 . ِِٓ، صٖ، جالذخيرةالقرافي، ( ْٗ)
الجػامع  (،ـُِِٕىػػ/ُٕٔ)ت كانظر في تفسػير اآليػة: محمػد بػف أحمػد القرطبػي . ّْٓ، صٔج  الحاوى الكبير  الماكردم( َٓ)

تفسػػير  (،ـُِّٕىػػػ/ْٕٕ)ت إسػػماعيؿ بػػف كثيػػر ك. ُُُ، صٓج (،ٓ)طـ، ُٔٗٗ، بيػػركت، دار الكتػػب العمميػػة، ألحكػػاـ القػػرآف
 . ْٓٔ، صُ، بيركت، دار الجيؿ، جالقرآف العظيـ

 . ُّٗ، صْ، جالمبدعفمح، ابف مك . ُّّ، صْج  المغني  ابف قدامة( ُٓ)
 . ُّٔ، صْ، جاألـالشافعي، ( ِٓ)
(ّٓ ) ،  . ُُٗ، صٕ، جالمحمىابف حـز
 . ُِّ، صِجمغني المحتاج  الشربيني، ك . ِْٔ، صِ، جتحفة المحتاجابف حجر الييتمي، ( ْٓ)
حمػد، بيػركت، دار ، تخػريج: عبػد السػالـ ممعػالـ السػنف شػرح سػنف أبػي داود (،ـٖٗٗىػػ/ّٖٖ)ت حمد بف محمد الخطابي ( ٓٓ)

سبؿ السالـ شرح  (،ـُٖٕٔىػػ/ُُِٖ)ت محمد بف إسماعيؿ الصنعاني ك . ُْٖ، صّج (،ُ)طـ، ُُٗٗالكتب العممية، 
 . ٖٓ، صّج (،ْـ، )طَُٔٗ، عماف، مكتبة الرسالة الحديثة، بموغ المراـ مف جمع أدلة األحكاـ

 . ُّّ، صْج   المغني ابف قدامةك . ّْٓ، صٔج  الحاوى الكبير  الماكردم( ٔٓ)
 . ّْٓ، صٔج  الحاوى الكبير  الماكردمك . ُْٖ، صّ، جمعالـ السنفالخطابي، ( ٕٓ)
(ٖٓ ) ،  . ُِٗ، صٕ، جالمحمىابف حـز
 . ّْْ، صّج  الممتع  التنكخيك . ُّّ، صْج  المغني  ابف قدامة( ٗٓ)
 . ّّٓ، صْ، جشرح معاني اآلثارالطحاكم، ( َٔ)
، اك . ُّّ، صْج  المغني  ابف قدامة( ُٔ)  . ُٖٔ، صٕ، جالمحمىبف حـز
 . َّّ، صْج  المغني  ابف قدامة( ِٔ)
 . ّْْ، صّ، ج  الممتعالتنكخيك . ُّّ، صْج  المغني  ابف قدامة( ّٔ)
كتػاب صحين مسػمـ  كمسمـ، . ُْٓص (،ِْْٕ، كتاب الكصايا، باب الكصية بالثمث، رقـ )صحين البخارىركاه البخارم، ( ْٔ)

 .  ُْٕص (،ُِٖٔرقـ )الكصية، باب الكصية بالثمث، 
 . ُّّ، صْج  المغني  ابف قدامة( ٓٔ)
انظػر: المكقػع اإللكتركنػي لػدائرة قاضػي القضػاة . 1171لسػنة( 11قانوف األحواؿ الشخصػية األردنػي رقػـ ) (،َِّالمػادة )( ٔٔ)
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 ، تحقيػؽ: عبػد الحميػد حمبػي، بيػركت،بصػارالدر المختار في شػرح تنػوير األ (،ـُٕٕٔىػػ/َُٖٖ)ت محمد بف عمي الحصكفي ( ٕٔ)

 (،ـُِٕٕىػػػػ/ٕٔٔ)ت يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ النػػػككم . ، مطبػػػكع مػػػع رد المحتػػػارِْٕ، صٗج (،ُـ، )طَََِدار المعرفػػػة، 
، حققػو كعمػؽ عميػو كأكممػو بعػد نقصػانو: محمػد نجيػب المطيعػي، بيػركت، دار إحيػاء التػراث العربػي، المجموع شرح الميػذب

 . ِّّ، صْج  المغني  ابف قدامة. ُٕٓ، صٔج (،ُـ، )طََُِ
ـ، ََُِ، تحقيػؽ: محمػد إسػماعيؿ، بيػركت، دار الكتػب العمميػة، المبسوط (،ـَُٔٗىػ/َْٗ)ت محمد بف أحمد السرخسي ( ٖٔ)

، بيػػركت، دار اليدايػػة شػػرح بدايػػة المبتػػدى (،ـُُٔٗىػػػ/ّٗٓ)ت عمػػي بػػف أبػػي بكػػر المرغينػػاني ك . ِّ، صِٔج (،ُ)ط
براىيك . ِّٕ، صْج (،ُ)طـ، َُٗٗب العممية، ػػػػالكت  ج:ػػػػ، تخريممتقى األبحر (،ـُْٗٓىػ/ٔٓٗ)ت ـ بف محمد الحمبي ػػػا 
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 . ، مطبكع مع شرحو: مجمع ادنيرٕٔ، صْج (،ُ)طـ، ُٖٗٗخميؿ المنصكر، بيركت، دار الكتب العممية، 
 . ّٗص-ِٗ، صٕ، جشرح صحين مسمـالنككم، ك . ُٕٓ، صٔ، جالمجموعالنككم، ( ٗٔ)
اعقنػػاع فػػي فقػػو اعمػػاـ أحمػػد بػػف  (،ـُِٓٓىػػػ/َٔٗ)ت مكسػػى بػف أحمػػد الحجػػاكم ك . ُّٕ، صٓ، جاعنصػػاؼمػرداكم، ال( َٕ)

، ِ، جمنتيػػى اعراداتابػػف النجػػار، ك . ُِّ، صِ، تصػػحيح كتعميػػؽ: عبػػد المطيػػؼ السػػبكي، بيػػركت، دار المعرفػػة، جحنبػػؿ
 .  ُٔٓ-ُٓٓص

. ُّٕ، صٓ، جاعنصػػاؼالمػػرداكم، ك. ّٗ-ِٗ، صٕ، جن مسػػمـشػػرح صػػحيالنػػككم، ك. ُٕٓ، صٔ، جالمجمػػوعالنػػككم، ( ُٕ)
 .  ُْٖ، صِج (،ِـ، )طُٔٗٗ، بيركت، عالـ الكتب، شرح منتيى اعرادات (،ـُُْٔىػ/َُُٓ)ت  منصكر بف يكنس البيكتي

 . ُٖ، صٕ، جالفروعابف مفمح، ك . ُْٖ، صِ، جالمقنعابف قدامة، ك . ِْٕ، صِ، جالمستوعبالسامرم، ( ِٕ)
. ِِٕص (،ُِْٓ، رقـ ). . . ، كتاب الزكاة، باب مف أمر خادمو بالصدقة كلـ يناكؿ بنفسوصحين البخارىبخارم، ركاه ال( ّٕ)

، كتاب الزكاة، باب أجر الخازف ادميف كالمرأة إذا تصدقت مف بيت زكجيا غيػر مفسػدة بإذنػو الصػريح صحين مسمـكمسمـ، 
، معالـ السػنفانظر: الخطابي، . كف بيده حفظ الطعاـ كالمأككؿ"كالخازف: "ىك الذم يك. ُّْص (،َُِْأك العرفي، رقـ )

، تحقيػػؽ: خالػػد المصػػرم، الريػػاض، شػػرح سػػنف أبػػي داود (،ـُُْٓىػػػ/ٖٓٓ)ت محمػػكد بػػف أحمػػد العينػػي ك . ٕٔ، صِج
 .  ّْٖ، صٔج (،ُـ، )طُٗٗٗمكتبة الرشد، 

 . ّٗ، صٕ، جشرح صحين مسمـالنككم، ( ْٕ)
، كضػػع حكاشػػػيو: جمػػػاؿ عارضػػػة األحػػوذى بشػػػرح صػػػحين الترمػػػذى (،ـُُْٖىػػػػ/ّْٓ)ت  محمػػد بػػػف عبػػد اهلل بػػػف العربػػي( ٕٓ)

 .  ُْْ، صّج (،ُـ، )طُٕٗٗمرعشمي، بيركت، دار الكتب العممية، 
مطالػب أولػي النيػى فػي شػرح غايػة  (،ـُِٕٖىػػ/ُِّْ)ت مصطفى الرحيباني ك . ّٕٓ، صّ، جكشاؼ القناعالبيكتي، ( ٕٔ)

 .  ِْٔ، صّج (،ُـ، )طُُٔٗ، ، دمشؽ، المكتب اإلسالميالمنتيى
 (،َِٗٓ، رقـػ )... ، كتاب اليبػة كفضػميا كالتحػريض عمييػا، بػاب ىبػة المػرأة لغيػر زكجيػا كعتقيػاصحين البخارىركاه البخارم، ( ٕٕ)

. ، كالمفػظ لػوُْٓص (،َُِٗكتاب الزكاة، باب الحث عمى اإلنفاؽ ككراىة اإلحصاء، رقـػ )صحين مسمـ  كمسمـ، . ُْٖص
قكلػو: "كال تػكعي فيػكعي اهلل عميػؾ" أم: ال . كالمعنػى: أنفقػي بغيػر إجحػاؼ. خي": مف الرضخ: كىػك العطػاء اليسػيركقكلو: "ارض

. ّٔٓ، صٓج ؛ْٓ، صْج  فػتن البػارى  انظػر: ابػف حجػر العسػقالني. تجمعي في الكعاء كتبخمي بالنفقة فتجازم بمثؿ ذلؾ
 .  ُُٓ، صٔ، جنيؿ األوطارالشككاني، 

 . ٖٗ، صٕ، جحين مسمـشرح صالنككم، ( ٖٕ)
 ، كالمفػػظِّٔص (،َِٔٔرقـػ ) (،، كتػػاب البيػكع، بػاب قػكؿ اهلل تعػػالى: )أنفقػكا مػف طيبػات مػػا كسػبتـصػحين البخػارىركاه البخػارم، ( ٕٗ)

 . ُْْص (،َُِٔكتاب الزكاة، باب ما أنفؽ العبد مف ماؿ مكاله، رقـ )صحين مسمـ  كمسمـ، . لو
قػاؿ . َِٓص -ِْٗص (،ُٖٔٔكتاب الزكػاة، بػاب المػرأة تتصػدؽ مػف بيػت زكجيػا، رقػـ ) ،سنف أبي داودركاه أبك داكد، ( َٖ)

نيػػؿ انظػػر: الشػػككاني، . كقػػد كثقػػو ابػػف حبػػاف كقػػاؿ: يغػػرب". الشػػككاني: "كرجػػاؿ إسػػناده رجػػاؿ الصػػحيح إال محمػػد بػػف سػػكار
بفػتح الكػاؼ كتشػديد الػالـ أم:  ٌؿ"قكلػو: "إنػا كىػ. كقكلو: "جميمة" أم: خميقة جسيمة، أك بمعنى مسنة. ُُٔ، صٔ، جاألوطار
ٍطب" بفتح الراء كسككف الطاء: الطعاـ الرطب الذم يتسارع إليو الفساد كالفكاكو كالبقػكؿ كالخبػز دكف اليػابس . عياؿ قكلو: "الرَّ

 . َْْ-ّْٗ، صٔ، جشرح سنف أبي داودانظر: العيني، . الذم يدخر
، تحقيؽ: أحمد عناية، بيركت، دار الكتب ف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽتبيي (،ـُِّْىػ/ّْٕ)ت عثماف بف عمي الزيمعي ( ُٖ)

مجمع األنير في  (،ـُٕٔٔىػ/َُٖٕ)ت عبد الرحمف بف محمد داماد أفندم ك . ِٕٖ، صٔج (،ُـ، )طَََِالعممية، 
 ،عػػالممت  التنكخي. ٕٔ، صْج (،ُ)طـ، ُٖٗٗ بيركت، دار الكتب العممية،، تخريج: خميؿ المنصكر، شرح ممتقى األبحر
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 . ُْٖ، صِ، جشرح منتيى اعراداتالبيكتي، . ّْٗ، صّج
 . ّٗ-ِٗ، صٕ، جشرح صحين مسمـالنككم، ( ِٖ)
، كقػاؿ: "حػديث ْٖ، صّج (،َٕٔ، أبكاب الزكاة، باب فػي نفقػة المػرأة مػف بيػت زكجيػا، رقػـ )سنف الترمذىركاه الترمذم، ( ّٖ)

سػنف ابػف كابػف ماجػو، . ُِٓص (،ّٓٔٓب في تضػميف العاريػة، رقػـ )، كتاب البيكع، باسنف أبي داودكأبك داكد، . حسف"
 . ، كالمفظ لوِّٖص (،ِِٓٗ، أبكاب التجارات، باب ما لممرأة مف ماؿ زكجيا، رقـ )ماجو

كمسػػمـ، . ،َٕٕص (،َْْٔ، كتػػاب المغػػازم، بػػاب حجػػة الػػكداع، طػػرؼ مػػف حػػديث رقػػـ )صػػحين البخػػارىركاه البخػػارم، ( ْٖ)
 . ، كالمفظ لوُٓٓص (،ُُِٖ، طرؼ مف حديث رقـ )ج، باب حجة النبي كتاب الحصحين مسمـ  

 . ِّّ، صْج  المغني  ابف قدامة( ٖٓ)
 . ِّْ، صْجالمبدع  ابف مفمح، ك . ُُْ، صِ، جالكافيابف قدامة، ( ٖٔ)
 . ُّٕ، صٓ، جاعنصاؼالمرداكم، ك . ُٖ، صٕ، جالفروعابف مفمح، ( ٕٖ)
 . ُّٕ، صٓ، جاعنصاؼرداكم، المك . ُٖ، صٕ، جالفروعابف مفمح، ( ٖٖ)
(ٖٗ ) ،  . ُْٗ، صٕ، جالمحمىابف حـز
أيمػف ، تحقيػؽ: البنايػة شػرح اليدايػة (،ـُُْٓىػػ/ٖٓٓ)ت محمػكد بػف أحمػد العينػي ك . ِٖٖ، صٔ، جتبييف الحقائؽالزيمعي، ( َٗ)

 .  ُْٓ، صُُج (،ُـ، )طَََِشعباف، بيركت، دار الكتب العممية، 
 . ُُٓ، صٔ، جنيؿ األوطارالشككاني، ( ُٗ)
 . ُّْ، صِ، جسبؿ السالـالصنعاني، ( ِٗ)
 . ِّْ، صْجالمبدع  ابف مفمح، ك . ِّّ، صْج  المغني  ابف قدامة( ّٗ)
 . ِّّ، صْج  المغني  ابف قدامة( ْٗ)
 . ُِّ، صِ، جاعقناعالحجاكم، ك . ِّّ، صْج  المغني  ابف قدامة( ٓٗ)
، تحقيؽ: عبػد اهلل حاشية المنتيى (،ـُٖٓٔىػ/َُٕٗ)ت بف قائد عثماف بف أحمد . ّٖٓ، صّ، جكشاؼ القناعالبيكتي، ( ٔٗ)

 . ، مطبكع مع منتيى اإلراداتُٔٓ، صِج (،ُـ، )طُٗٗٗالتركي، بيركت، مؤسسة الرسالة، 
، كضع حكاشيو كخرج األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعماف (،ـُِٔٓىػ/َٕٗ)ت زيف الديف بف إبراىيـ بف نجيـ ( ٕٗ)

 ىػػ/ُُٗ)ت عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر السػيكطي ك. ٕٗص (،ُـ، )طُٗٗٗزكريا عميرات، بيػركت، دار الكتػب العمميػة، أحاديثو: 
 . ٖٗص (،ُـ، )طَُٗٗبيركت، دار الكتب العممية، األشباه والنظائر   (،ـَُٓٓ

 .  ، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح"ْْٔ، صْج (،َِْٕ، أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع، رقـ )سنف الترمذىركاه الترمذم، ( ٖٗ)
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