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 أوضاع المرأة المالية واالقتصادية في اإلسالم

 1عبد العظيم أبو زيد

abozaid.abdulazeem@gmail.com 

 خالصة البحث

يتناول البحث حتلياًل جململ أوضاع املرأة املالية واالقتصادية يف     
ثاًل أو أمًا أو بنتًا إىل ما سوى اإلسالم على اختالف موقعها زوجة م

ذلك. ويربز البحث مكانة املرأة يف اإلسالم باملقارنة مع مثيالهتا حتت 
بعض التشريعات الوضعية األخرى ليربز دور اإلسالم يف إنصاف املرأة 
ومناسبة تشريعاته لظروف وأحوال املرأة يف عصرنا. ومن حماور البحث: 

ة، مرياثها، مهرها، راتبها الوظيفي إن  نفقة املرأة متزوجة وغري متزوج
كانت موظفة مثاًل، أهليتها يف عقد التصرفات املادية وإدارة 
املؤسسات املالية. وجيمع البحث بني مسة العرض الفكري النقدي، 

 والعرض الفقهي ملختلف قضايا املرأة االقتصادية املتناولة بالبحث.

 

                                 

 
1
حاصل على درجة الدكتوراه واملاجستري  يف قسم التمويل اإلسالمي من كلية الدراسات اإلسالمية مبؤسسة قطرالباحث أستاذ مشارك  

 .وله من كلية الشريعة جبامعة دمشقوأص والدبلوم العايل واإلجازة اجلامعية يف الفقه اإلسالمي

mailto:abozaid.abdulazeem@gmail.com
mailto:abozaid.abdulazeem@gmail.com


 2 

 المقدمة

حلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا حممدد بسم اهلل الرمحن الرحيم، وا    
خلفنا وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد؛ فداألموال علدى هداه البسديطة ةلوكدة هلل عدز وجدل، وقدد اسدت  

، كمدددا جدددال يف قولددده تعددداىل: وفدددق أصدددول وأحكدددام خاصدددة، تعدددرف بفقددده األمدددوال يف التصدددرف فيهدددا
}وآتدوهم مدن مدال اهلل [، وقوله تعداىل: 7آية  ،فيه{ ]سورة احلديد }وأنفقوا ةا جعلكم مستخلفني

 .[33آية  ،النور]سورة  الاي آتاكم{

، بالباطددل الد  يف أيدددي الندا  األمددوال جددواز أكدل دم  عد األصددول الفقهيدة املرتبطددة باملدال أصددل  ومدن 
 يف احلددددديث[. و 188 آيددددة ،]سددددورة البقددددرة تدددداكلوا أمددددوالكم بيددددنكم بالباطددددل{ قددددال سددددبحانه }وال

 . 2«كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه»:  الصحيح من رواية أيب هريرة

ومن األصول املرتبطة باملال كالك عدم تفضيل جنس على جنس يف احلقوق املالية، ليكون تعدي 
ل جنس على آخر بعد أن تساويا يف هاه احلقوق اعتداًل وأكاًل للمال بالباطل، حيرم مبقتضى األص

 السابق. 

ومددا خلقددت }قددال تعدداىل: والواقدع أن حقيقددة التكليددف تتندداقض مددع فكددرة التحيددز جلدنس بعيندده؛ فقددد 
سدددني الددداكر وكلمدددة اإلندددس لددداملة لل ن [56]سدددورة الدددااريات، آيدددة  .{اجلدددن واإلندددس إال ليعبددددون
ة خملوق ملنفعة جنس آخدر، بدل كدل جدنس باسدتقالل خملدوق لاايدة واحدد واألنثى، فليس جنس إذن

وهدددي عبددددادة اهلل سدددبحانه وتعدددداىل. وهددداا التسدددداوي يف التكليدددف يسددددتدعي يف األصدددل التسدددداوي يف 
، ألن الواجبات يف األصل هي تبعدات التكليدف، أمدا احلقدوق فهدي بني اجلنسني الواجبات واحلقوق

واإلمامدددة، وحدددق ، كالقوامدددة، اخدددتالف اجلدددنس عدددن اجلدددنس تدددهمدددن مزايددداه؛ إال فيمدددا تسدددتدعي طبيع
فالقضدددية يف مدددنح احلقدددوق ليسدددت قضدددية  .للرجدددل، وحدددق النفقدددة واحلضدددانة والرعايدددة للمدددرأة التطليدددق

 توزيع للحقوق مبا يتناسب وطبيعة اجلنسني وتكاملهما. تفضيل جنس على جنس آخر، بل هي 

وملددا كددان املددال يف اإلسددالم لدديس مقصددوداً لااتدده، بددل لالسددتعانة بدده علددى حتصدديل مقومددات العددي ، 
 ،لكن قدرهتما على الكسب وحتصيل املال خمتلفدةجل واملرأة إليه يف ذلك واحدة، وكانت حاجة الر 

                                 
رمي ظلددم املسددلم، حددديث رقددم واآلداب، بدداب حتددكتدداب الددرب والصددلة   صحححيم ممحح م ، ، مسددلم بددن احل دداس بددن مسددلم النيسددابوريمسددلم 2

 .1986، ص4س (،ه1403، 1، طدار إحيال الرتاث العريب)بريوت: ، 2564
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فقدد لدرع اإلسدالم  بسبب اختالف املقدرة البدنيدة وانشداال املدرأة دون الرجدل بواجدب رعايدة الادري،
كسددب لل نسددني ، حتقددق جمددا حاجاهتمددا مددن املددال وتراعددي الفددرق يف قدددرهتما علددى  سددباًل خمتلفددة لل

مصادر الكسب ال  تتميز هبا املرأة عن الرجل املهر والنفقة، فهما مصددران للكسدب فمن  كسبه.
 تستقل هبما النسال، وجيبان جن على الرجال.

واجبددات  الدد  يشددرتك  فيهددا الرجددل واملددرأة مددن حيددث األصددل: العمددل واملددرياث الكسددب ومدن مصددادر
ا املددرياث، فهددو حددق يسددتويان فيدده يف لكددن الرجددل أقدددر باجلملددة علددى العمددل مددن املددرأة؛ أمدد والوقددف؛

ال املدال أحوال وخيتلفان فيه يف أحوال أخرى، لكنه يف أهم حاالته وأكثرها ليوعاً، وهي حالة انتقد
اإلناث، وال ع ب وقد ألزم الرجال بنفقة النسال من أكثر  يف لاكور  من األب إىل األوالد، يكون ل

 ودفع املهور إليهن عند الزواس كما تقدم. 

 عقددد التصددرفات املاليددة هددي كاهليددة الرجددل، لعدددم قيددام مددا يسددتدعي التفريددق يفكددالك هليددة املددرأة  وأ
التصدرفات متماثلدة لتلبيدة متطلبدات اجلدنس البشدري مدن طعدام  بينهما يف ذلك، فحاجاهتما إىل هاه

َ التفريق بينهما ومها العاقالن البالاان املكلفان!!  ولراب ولبا  ومسكن، وِل 

 يف احملاور التالية: هي احلقوق املالية للمرأة يف اإلسالم احلديث عنو 

 الميراث أوال_ 

 Convention“تضدددددمنت اتفاقيدددددة القضدددددال علدددددى مجيددددددع ألدددددكال التمييدددددز ضدددددد املددددددرأة 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women”  

هتا مبعاهدة حقوق املرأة ، وهي ال  بدأت فكر  CEDAWواملعروفة اختصارا باسم "سيداو"    
  3،األساسددية الدد  أعدددهتا مفوضددية مركددز املددرأة بدداألمم املتحدددة وتبنتهددا اجلمعيددة العامددة ل مددم املتحدددة

يز ضد املرأة. فاملادة الثانية منها "تشمل سبعة بنود منها إبطال كل يتضمنت إلاال كل ألكال التم

                                 
م، ...بعدد 1967" تبنتها اجلمعية العامة ل مم املتحدة، مث أعدت إعالناً خاصاً بإزالدة التمييدز ضدد املدرأة، مث أجدازت ذلدك اإلعدالن عدام  3

م 1973مركددز املدرأة بدداألمم املتحددة يف إعددداد معاهدددة القضدال علددى مجيدع ألددكال التمييددز ضدد املددرأة يف عددام إجدازة اإلعددالن بددأت مفوضددية 
م وأصبحت سارية املفعول بعد توقيع مخسدني دولدة عليهدا 28/12/1979م واعتمدهتا األمم املتحدة يف 1979وأكملت إعدادها يف عام 

سددداواة املطلقدددة والتماثدددل التدددام بدددني املدددرأة والرجدددل يف التشدددريع ويف اجملددداالت السياسدددية م". " ترتكدددز االتفاقيدددة علدددى مبددددأ امل3/12/1981يف 
رة وقددوانني واالقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة ويف التعلدديم والعمددل واملددرياث واألنشددطة الرتوحييددة والرياضددية ويف احلريددات العامددة ويف قددوانني األسدد

حقححوا المححرأة بحححيع الإلححريعة اإلسحححالمي ن واإلقامددة ويف األهليدددة القانونيددة". نقددالً عددن مقدددال "مددنح اجلنسددية ويف احلددق يف اختيدددار حمددل السددك
 .3، ص"lahaonline.com" للدكتور عصام أمحد البشري، منشور على موقع "والقانون الوضعي
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واملدرأة يف قوانينهدا واسدتبداجا بقدوانني تؤكدد القضدال األحكام واللوائح واألعراف الد  ييدز بدني الرجدل 
 .4على التمييز ضد املرأة"

الفدروق بدني الرجدل واملدرأة يف أمدور كثدرية منهدا املدرياث بايدة حتقيدق  هبدا إلادالَ  وهاه املادة يعىن االلتدزام  
المية، وهددل للمددرأة، فهدل حيقددق هدداا املطلدب العدالددة للمدرأة املسددلمة يف ظددل الشدريعة اإلسدد "العدالدة"

 حرصت هاه االتفاقية على احلقوق املالية للمرأة أكثر من حرص اإلسالم عليها؟

 ميراث المرأة في اإلسالم:

، مهما كان حال هاا الوارث فقراً وغىًن، رلداً وسفاهةللوارث ذكراً وأنثى،  حقيف اإلسالم اإلرث 
ديب  ة ادا تَددَرَك الاَوال دَدان  َواأَلقدارَب دوَن َول لنَِّسدال  ل لرَِّجدال  نَ }. قدال تعداىل : عقاًل وجنونداً، صدالحاً وفسدوقاً  ص 

يباً َمفار وضاً  يب  ة اا تَدَرَك الاَوال َدان  َواأَلقدارَب وَن ة اا َقلا م ناه  أَوا َكثد َر َنص   [.7، آية النسالسورة ]{. َنص 

ملدرأة ادال، بدل كاندت مدن مجلدة أما قبل اإلسالم، فقد كان املدرياث للولدد الداكر األكدرب، وال تدرث ا 
ال نعطددي إال مددن قاتددل علددى ظهددور ":العددريب يقددولن متدداع البيددع يف بعددض األحددوال، تددورث معدده. وكددا

 5، وضارب بالسيف، وحاز الانيمة".اخليل، وطاعن بالرمح

،  عددن القبيلددة والكددر   ب  أي أن املددرياث عنددد العددرب يف جدداهليتهم كددان مرتبطدداً باحلمايددة والدداَ   والفددر 
صيانة النسب، وليس للمرأة يف ذلك نصيب، فهي غري قادرة على حتمل ليل من ذلك، بل هي و 

 احملتاجة إىل احلماية والصيانة وال سيما يف اجملتمع اجلاهلي العصيب القائم على الاارات واحلروب.

هلل صددلى اإىل رسددول اهلل  جددالت امدرأة سددعد بددن الربيدع أنده اهلل رضددي اهلل عنهمددا جدابر بددن عبدد روى
يددا رسددول اهلل، هاتددان ابنتددا سددعد بددن الربيددع، قتددل أبومهددا " بابنتيهمددا مددن سددعد، فقالددت: عليدده وسددلم

، فقددال معددك يف أحددد لددهيداً، وأن عمهمددا أخددا ماجمددا فلددم يدددع جمددا مددااًل، وال ينكحددان إال مبددال
 6."..ث، فنزلت آية املريايقضي اهلل يف ذلك: الرسول صلى اهلل عليه وسلم

                                 
 .3، ص "lahaonline.com، منشور على موقع "لإلريعة اإلسالمي والقانون الوضعيحقوا المرأة بيع ا البشري، عصام، 4

( هدد1372، 2، ط دار الشدعب)القداهرة: ، الجامع  ألحكام القرآن ،اخلزرجي األندلسي أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاريالقرطيب،  5
 .45، ص5س
، )مصددر: مؤسسددة 14840حددديث رقددم  ، مسددند جددابر بددن عبددد اهلل،الممحح د، بددن هددالل الدداهلي الشدديباي أمحددد بددن حنبددل، اإلمددام أمحددد 6
 .352، ص3س ،بة(قرط



 5 

، فقددد كانددت ال تددرث أيضدداً، بددل رمبددا كددان وأفضددلحددال املددرأة يف األمددم األخددرى أحسددن  وِل يكددن   
حاجا عند العرب يف جاهليتهم أقل سولاً منه يف بعدض األمدم األخدرى، فقدد كاندت الزوجدة تبداع يف 

م " صددر قدرار مدن الربملدان االسدكتلندي حيظدر 1567إجنلرتا حىت القرن احلادي عشر، ويف سدنة " 
 7ة أن يكون جا سلطة على ليل من األليال.على املرأ

لكددن األمددر الدداي يثددريه الددبعض يف لددرعة املواريددث يف اإلسددالم هددو قضددية ييددز الدداكر عددن األنثددى يف 
توزيع املرياث، فاملعروف فيها أن للاكر مثل حظ األنثيني؛ فهدل يعده هداا حتيدزاً للرجدل وتفضدياًل لده 

 !على املرأة؟

 بددد مددن القدددول إن الشددريعة ال  يكددن أن حتددايب الرجددل لرجولتدده، ألن هددداا توضدديحاً جدداه املسددالة، ال
يتناقض مع نظرة اإلسالم يف األصل للرجل واملرأة، فكل منهما خملوق لااية واحدة، هدي عبدادة اهلل 

 [56}وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون{. ]سورة الااريات، آية عز وجل كما نصت اآلية 

واحدددة مددن اجلنسددني، فمددا مددن اعتبددار لتفضدديل جددنس علددى آخددر. وقضددية  ومددا دامددت غايددة اخللددق 
لقدي ضدروري لبقدال اختالف اجلنس إمنا هي ألجل إعمار األرض ببقال اجلنس البشري، فهو أمدر خَ 

اجلددنس البشددري، ولتوزيددع األدوار بددني اجلنسددني لقيددام احليدداة علددى األرض، ولدديس لدده فددوق ذلددك أي 
 اعتبار. 

 األبديض واألسدود، وال العدريب والع مدي إال بدالتقوى، ِل يكدن ليفاضدل بدني إن الاي ِل يفاضل بني
 الرجدال قوامدون علدى النسدال}الاكر واألنثى إال لاات االعتبار أيضاً، وهو التقوى. أما قوله تعاىل: 

، فالتفضدديل املددراد بدده هنددا القدددرة علددى [34مبددا فضددل اهلل بعضددهم علددى بعددض{ ]سددورة النسددال، آيددة 
 ، وليس يعه حتيزاً. لتدبريوادارة اإل

والسدؤال اآلن إذا كاندت الشدريعة ال تفضددل الداكر علدى األنثددى، فمدا هدو املسددوا للتمدايز بدني الرجددل 
 ؟[ 11{. ]سورة النسال، آية للاكر مثل حظ األنثيني}عاىل: واألنثى يف املرياث يف قوله ت

 اجلواب على هاا ذو لقني:

                                 
 .129ص م(1997، 1دار رؤى، ط )دمشق: ،حضارة الغربعثمان، علي،  7
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إلنفاق على الرجل، جل باإلنفاق على املرأة، وِل تطالب املرأة باأوجما وأمهها أن الشريعة طالبت الر 
كالك، فمن الطبيعي، بل من مقتضى العددل أن تفدرض للرجدل حظداً أكدرب   وإذا كان لان الشريعة

مبصدطلح  اإلسدالم، تدامني لدامل مددى احليداة، يف املرياث؛ فدال غدنم إال بادرم. فللمدرأة، أي امدرأة يف
من ماكل ومشدرب ومسدكن وعدالس ومدا سدوى ذلدك، فرضدته الشدريعة  العصر، ضد كل احتياجاهتا

جا على الرجل أباً للمرأة أو زوجاً أو أخاً أو عماً أو غري ذلك. هاا فضاًل عن مسؤولية الرجل عدن 
 اإلنفاق على األوالد والوالدين، وبعض األقارب أحياناً.

عليهددا  غددري واجددب يكددون العمددل جدددى جددا وأنفددع، أنفددإذا كددان لددان املددرأة كددالك، فدداي األمددرين أ
نصف حدظ الرجدل مرياثداً؛ أم أن يكون جا ا بعموم أنواعها واجبة على الرجل على أن وتكون نفقته

يكدددون جدددا أي لددديل مدددن ذلدددك وتاخدددا مرياثددداً كمدددرياث الرجدددل!؟ ال لدددك أن اجلدددواب يف أذهدددان  ال
ون بني ماليني وضعفها، فاإلرث البعض يرتبط مببلغ اإلرث وقدره؛ فإن كان مثاًل إرثها يرتدد أن يك

أمدددا إن كدددان بدددني آالف وضدددعفها،  ان املدددايل املفدددروض جدددا علدددى الرجدددل؛خدددري جدددا حينادددا مدددن الضدددم
فالضمان املايل خري جا؛ هاا هو اجلواب املنطقي املتوقع. لكدن يف التعليدق علدى ذلدك نقدول مدا زال 

ري من غريهم، فلدان كدان التسداوي يف عطيدة وال يزال الاىن بني النا  قلياًل، ونسبة األغنيال أقل بكث
املدددرياث أجددددى للمدددرأة مدددن فدددرض الضدددمان املدددايل جدددا يف بعدددض احلددداالت، فدددإن الضدددمان املدددايل هدددو 
األجدى جدا واألصدلح يف األعدم األغلدب مدن احلداالت. مث إن املدرأة فدوق ذلدك، قدد ال تكدون قدادرة 

قت قلدياًل، لت دد املدرأة نفسدها مضدطرة للعمدل على إدارة املال واستثماره، فيادو الكثري بعد قصري و 
 الاي ال جتيده وال يتناسب وطبيعتها.

هاا، فضاًل عن  مسؤوليات الرجل املادية األخرى من اإلنفاق على األوالد وبعدض األقدارب، وعدن 
دفددع املهددر إىل الزوجددة ولددرال املسددكن وجتهيددزه ونفقددات الددزواس األخددرى، وكددل ذلددك ال جيددب علددى 

 يستلزم وجوب ييز الرجل على املرأة يف املرياث، حتقيقاً للعدل. املرأة؛ ةا

، أن ييز الرجل على املرأة يف املرياث ليس حالدة دائمدة يف لدرعة املواريدث، من اجلواب والشق الثاي
بل ييزه عنها مقصدور علدى حدالتني رئيسدتني: حالدة األوالد عندد إرثهدم مدن والدديهم، وحالدة األخدوة 

إخدوهتم الداين يددلون إلديهم بداألب واألم، ال بدالرحم، أي بداألم فقدط. وهداا التفريدق عند إرثهم من 
يف احلالة األخرية بني إرث األخوة األلقال حيث للاكر فيهم مثدل حدظ األنثثدني، وبدني األخدوة ألم 

يف الشددرع، فدداإلخوة  حيددث حددظ الدداكر فدديهم مثددل حددظ األنثددى، يدددل علددى أن العصددوبة جددا اعتبددار
جم أنصبة متساوية يف املدرياث مدن أخديهم أو أخدتهم، وهدم ليسدو عصدبات،  دالف  مواألخوات أل
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يف املدرياث،  صوبة. أي أن للعصبة اعتبداراً إذناألخوة األلقال، أو األبنال، فقرابتهم للميت قرابة الع
كور، ألن العاصدب وذلك ألهنا مارم أيضاً على الرجل العاصب، فلها تبعات ماليدة عائليدة علدى الدا 

مسؤولياته املالية العائلية يف نفقة األقارب، ويف قضايا الديات، باعتبار قدرب صدلته. يرث عن امليت 
أما األخوة واألخوات ألم، فقرابتهم من امليت خارجة عن نطاق العصوبة، أي ال مسدؤوليات ماليدة 

ليده اآليدة: على الاكر منهم دون األنثى، فلاا كان نصيب األنثدى مدنهم مسداوياً للداكر كمدا دلدت ع
ه َمدا الِسدد    فَدإ نا َكدان  )… ندا دُد م  دت  فَل ك دلِّ َواح  درَأَة  َولَده  َأو  أَوا أ خا وا َوإ نا َكاَن َرج دل  ي دوَرث  َكاللَدًة أَو  اما

ثَدَر م نا َذل َك فَده ما ل رََكال  يف  الثِدل ث      8[، فاملراد باآلية األخوة ألم.12]النسال، آية …( َأكا

"إنا اإلحصددال للنسددبة املاويدة للحدداالت الد  تاخددا فيهددا األنثدى نصددف نصدديب  ارسدنييقدول أحددد الد
فيهدا  تدرث (% 86.67من حاالت اإلرث فقط، والباقي )% 13.33الاكر كشف أهنا تساوي 

الرجدل يف أغلدب األحدوال يكدون عاصدباً منتظدراً ملدا  أنمثلما يرث الاكر أو أكثر، فضاًل عن  األنثى
 9.% نصيبها فرضاً"90األنثى يف أغلب أحواجا لريث، بينما تاخا  روضيفضل من أصحاب الف

" املستشدددرق فاخلالصدددة والنتي دددة أن غدددنم الرجدددل يف املدددرياث مقابدددل بارمددده. وقدددد قدددال املفكدددر الادددريب
غوستاف لوبون " عن مدرياث املدرأة يف اإلسدالم: " إن مبدادري املدرياث الد  يدن  عليهدا القدرآن علدى 

ل واإلنصداف .. ويظهدر مدن مقدابل  بينهدا وبدني احلقدوق الفرنسدية واإلجنليزيدة جانب عظيم من العدد
 10أن الشريعة اإلسالمية منحت الزوجات )النسال( حقوقاً يف املرياث ال جند جا مثياًل يف قوانيننا ".

 ميراث الزوج وميراث الزوجة:

أو مثندده مددال زوجهددا  ربددع، بينمددا تددرث الزوجددة أو ربعدده مددن املعلددوم أن الددزوس يددرث نصددف مددال زوجتدده
}ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن ِل يكن جن ولد فإن كان جدن ولدد فلكدم الربدع ةدا تدركن لآلية: 

مددن بعددد وصددية يوصددني هبددا أو ديددن. وجددن الربددع ةددا تددركتم إن ِل يكددن لكددم ولددد فددإن كددان لكددم ولددد 
تبددار عالقددة الزوجيددة بددني باعواجلددواب عددن هدداا [ 12فلهددن الددثمن ةددا تددركتم{. ]سددورة النسددال، آيددة 
ها وأنفق عليهدا، مث هدو واجدب عليده أن ينفدق علدى الطرفني أن الرجل فرتة حياة زوجته كان قد أمهرَ 

أوالدمها من بعدها  الف حاجا، إذ نفقة األوالد ليست بواجب عليها إن تويف زوجها قبلهدا. وإذا 

                                 
  .624، ص3هد(، س1405، )بريوت: دار الفكر، تفمير آي القران ععجامع البيان الطربي، حممد بن جرير،  8
 .4، ص "lahaonline.com، منشور على موقع "حقوا المرأة بيع الإلريعة اإلسالمي والقانون الوضعي البشري، عصام، 9

 .129، صحضارة الغربعثمان، علي،  10
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ع املهددر للزوجددة اجلديدددة، بينمددا هددي لددال الرجددل أن يتددزوس بعدددها تعويضدداً عددن فقددده زوجتدده لزمدده دفدد
يثبت جا مهر جديد إن أراد أن تتزوس من ثاُن. فضاًل عن أن غالب أو بعدض مدال الزوجدة حاصدل 

 من عطايا الزوس جا، فهو إمنا يعود عليه ليل من ماله.

 ال فقة: -ثانيا  

قدد حيدط مدن قددرها جدا مدن االضدطرار إىل العمدل الداي صديانة  عمومداً  أوجب اإلسالم النفقة للمرأة
جددا أمدداً وأختدداً وعمددة وزوجددة وغددري ذلددك. ولكددل  وثتهددا، ويعرضددها لالبتدداال واالسددتاالل، مث كرامددةً وأن

امدددرأة يف اإلسدددالم نفقدددة واجبدددة علدددى قريدددب أو زوس، وإن ِل يوجدددد أحدددد هدددؤالل، فعلدددى بيدددت مدددال 
 .املسلمني

ا اإلجيداب يتناسدب مدع مدا كدل أساسديات احليداة مدن طعدام ولدراب ومسدكن، وهدالداملة ل والنفقة 
قدمنا من طبيعة املرأة والواجبات امللقاة على عاتقهدا. وهدو مقيدد بضدوابط وأحكدام، يدراد منهدا تلبيدة 

، بل مع مراعاة حقوقه مقابل إجياب النفقة عليه، وقدرته على القيدام حاجة املرأة دون إرهاق الرجل
 هباا الواجب.

  :صنفانا ج املرأة من حيث لزوم النفقةو 

 :زوجة ال قريبة   المرأة: أوال  

 فروعها أو أصوجا أو غريمها حسب نوعية القرابة املوجبة لإلنفاق.  أحد   ينفق على املرأة غري املتزوجة

 : اق على نفسهاباإلنف هي لزموت   على املرأة، يسقط عن القريب وجوب النفقة اآلتية األحوال ويف

ا أم جدددة وسددوال وسددوال أكانددت أمادد ،ةإذا كاندت غنيددة سددوال أكانددت صددارية أم كبددري  -
 وحنو ذلك.  أم أختاً  أكانت بنتاً 

11ن يليه يف القرابة.، فتلزم مَ إذا كان من تلزمه نفقتها معسراً  -
 

                                 
 .447، ص3(، سم1982، )بريوت: دار الفكر، مغ ي المحتاجالشربيه، حممد بن أمحد اخلطيب، انظر  11
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وذهدب بعدض  12.أو كاندت هدي كدالك أو حربيداً  إذا كان من تلزمه نفقتهدا مرتدداً   -
13الفقهال إىل عدم وجوب النفقة ل قارب مع اختالف الدين.

 

 ب ات:نفقة ال

نفقة املرأة إن كانت بنتاً واجبة على أبيها، ووجوهبا على البنت آكد من وجوهبدا علدى الولدد الداكر، 
 ب حينادددا أن يدفعددده يف حرفدددة لددد، حيدددث ألهندددا جتدددب للددداكر علدددى أبيددده إىل أن يبلدددغ حدددد الكسدددب

ولديس لده  ،ليكتسب وينفق عليه من كسبه. أما البنت فتلزمه نفقتهدا أبدداً مدا دامدت عندده وِل تتدزوس
 14أن جيربها على العمل؛ إال أن يكون جا مال فتنفق أو ينفق عليها من ماجا.

 نفقة األم:

ابنهدا غري قادر على نفقة زوجته ، فنفقتها جتب علدى جا زوس لكنه كان   يكن للمرأة زوس، أو ِل لو
لددى زوس أمدده عنددد ق االبددن علددى أمدده لريجدع عفد، فينجددا ابددن منددهمنده، أو ابنهددا منهددا فقددط إن ِل يكدن 

   يساره.

فداألم  ومن ييز املرأة على الرجدل يف النفقدة كدالك أنده لدو ِل يقددر االبدن إال علدى نفقدة أحدد والديده
مددن يتكفددل بنفقتهددا يف  ففددي كددل األحددوال جتددد األم   مدده نفقتهددا هددي.أحددق، فتقدددم علددى األب، فتلز 

سان إليها ومن لكر أمومتهدا. اإلسالم، فال تضطر إىل عمل أو إىل تكفف النا ، وذاك من اإلح
وهدددي أبدددداً صددداحبة نصددديب يف املدددرياث، فدددال يقدددوى وارث علدددى ح بهدددا، ونصددديبها يف املدددرياث إمدددا 

 15السد  وإما الثلث.

                                 
الزيلعي، فخر  نظر؛ وا228، ص3ه(، س1406دار املعرفة،  بريوت:، )طالمبمو السرخسي، مشس األئمة حممد بن أمحد، انظر  12

 .63، ص3س(، 2)بريوت: دار املعرفة، ط، شرح ك ز الدقائق تبييع الحقائق مان بن علي،الدين عث

يف غدري الفدروع واألصدول؛ فدال للمالكيدة. وهدو قدول احلنفيدة إىل عدم وجوب النفقة ل قارب مدع اخدتالف الددين، وهدو قدول احلنابلة ذهب  13
شحرح )الثمر الداني فحي تقريحا المعحاني  األزهري، صاحل، ه النصراي. انظرجتب نفقة النصراي على أخيه املسلم وال نفقة املسلم على أخي

بدائع  ؛ الكاساي، عالل الدين أبو بكر بن مسعود، 98، ص2م(، س2009املكتبة الثقافية،  )بريوت:، (الرسالة البع أبي زيد القيرواني
، المغ ححي  ابنددا قدامددة ومشددس الدددينة، موفددق الدددين ابددن قدامدد ؛445، ص3(، سم1982، 2دار الكتدداب العددريب، ط  بددريوت:، )الصحح ائع
 .258، ص9مكتبة الرياض احلديثة( س )الرياض:

 .439، ص3، سبدائع الص ائعالكاساي،  14

 ،بحدائع الصحح ائعالكاسداي، الثلدث عنددما ال يكدون للميدت فددرع وارث أو عددد مدن اإلخدوة واألخددوات، والسدد  عنددما يكدون لده ذلددك.  15
 .439، ص3س
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 :(نفقة الزوجة) المرأة زوجة  ثانيا : 

لو كانت غنية، أو عاملة ذات دخل، فدال تضدطر إىل اإلنفداق مدن و  نفقة الزوجة واجبة على زوجها
الادايل النفديس من  سعد باليسري يقدمه إليها زوجهاأبطبيعتها  ، وللمرأةل ينفق عليها زوجهاماجا، ب

 .الاي تشرتيها مباجا

تشمل الطعام والشراب والسكن، بدل واخلادمدة إن كاندت منزلتهدا االجتماعيدة تقتضدي نفقة الزوجة و 
وعلدى املولدود لده }: يف هداا اً علدى ذلك.وقدد قدال تعداىلأن يكون جا خادمة وكان الزوس موسراً قادر 

 .[23اآلية  ،سورة البقرة] .{رزقهن وكسوهتن باملعروف

؟ قدددال: أن مدددا حدددق املدددرأة علدددى الدددزوس ": ه رجدددلويف احلدددديث أن النددديب صدددلى اهلل عليددده وسدددلم سدددال
مرأتددك ي ال تقددل الأ –وال تضددرب الوجدده وال تقددب ح  ،وتكسددوها إذا اكتسدديت تطعمهددا إذا طعمددت،

 16 هت ر إال يف البيت ".وال –اهلل  قب حك

وهي أقوى من نفقة عند أكثر الفقهال، من قبيل نفقة املعاوضة  هيهاه على زوجها  نفقة الزوجةو 
، وجدداا إذا تدداخر الددزوس يف دفعهددا 17مقابددل احتباسددها ألجلددهعلددى الددزوس احلاجددة، أي أهنددا جتددب جددا 
، في دب عليده تصبح ديناً على الزوسفإهنا  الزوس، أو أنفق عليها غري   مثالً  وأنفقت هي على نفسها

وضة، دفعها إىل زوجته. وهي بالك ختتلف عن نفقة القريب، فإهنا ألجل سد احلاجة، وليست معا
النفقدة  وعليه إذا وجبت على الرجل نفقة أبيده مدثاًل، ألنده فقدري عداجز مث تدرك فتسقط مبضي الزمان.

قددة مددا مضددى. أمددا لددو غدداب الرجددل عددن ، فلدديس مددن حددق األب أن يطالددب ابندده بنفعليدده لددهرا مددثالً 
مددثاًل وتركهددا بدددون نفقددة، أو قطددع نفقتهددا، فانفقددت هددي علددى نفسددها أو أنفددق عليهددا لددهراً زوجتدده 

                                 
، 2142كتاب النكاح، باب يف حق املرأة على زوجها، حدديث رقدم ،  س ع أبي داود، سليمان بن األلعث الس ستاي، بو داودرواه أ 16

  .651، ص1(، سحتقيق حمي الدين عبد احلميداملكتبة العصرية، )بريوت: 

انظدددر  ني مدددن االسدددتمتاع يف عقدددد الدددزواس.جتدددب يف مقابلدددة التمكددديدددرى بعدددض الفقهدددال، وهدددم الشدددافعية واملالكيدددة يف قدددول جدددم،  أن النفقدددة  17
 ، )القداهرة:اإلق اع في حل ألفاظ أبي شجاعالشربيه، حممد بن حممد اخلطيب مشس الددين،  ؛ 436ص ،3، سمغ ي المحتاجالشربيه، 

، )القدداهرة: جإلححش شحرح الم هححا  نهايحة المحتححاجالرملدي، لددهاب الددين حممددد بدن أيب العبددا ،  ؛ 95، ص2 مطبعدة عيسددى البدايب احللدديب( س
 ، )جددة: مكتبدة اإلرلداد(،المجمحوع فحي شحرح المهح بالنووي، أبو زكريا حيي بن لدرف،  ؛ 195، ص7مطبعة عيسى البايب احلليب(، س

 .290-287، ص15س
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وجدا كدالك أن تسدتدين علدى الدزوس بدإذن القاضدي إن ِل  شدهر.ذلدك الغريه، فلهدا أن تطالبده بنفقدة 
 18جتد ما تنفقه على نفسها أو من ينفق عليها.

  يمق  حقها في ال فقة:العمل المرأة 

، ومع موافقدة الدزوس يبقدى حقهدا الزوس ن كان باري موافقةعمل املرأة ال يسقط حقها يف النفقة إال إ
 يف النفقة، فال جيب عليها أن تنفق من كسبها، بل هو خاص هبا تضعه حيث لالت.

أن تعمدل حينادا وإذا امتنع الدزوس عدن اإلنفداق علدى زوجتده ذهدب حقده يف منعهدا عدن العمدل، فلهدا 
ولددو كانددت غنيددة ال حتتدداس إىل العمددل لإلنفدداق علددى نفسددها، ألهنددا ال جيددب عليهددا أن تطيعدده يف هدداا 

. وما تنفقه على نفسها من نفقة ضرورية حيناا يصبح دينداً يف ر مبا جيب عليه من نفقةقص   بعد أن
 ذمة الزوس.

ا نفسها له حيناا، وعملها قدد يضدر ر احلق يف منع زوجته عن العمل، ألهنا ال تف يف األصل وللزوس
، مث إن نفقتهدا واجبدة عليده، فهدي والتعب ياهب مجاجا ومجاجا حق الزوس ،ه، وألهنا بالعمل تتعبب

وإن كددان العمددل ةددا ال ضددرر لدده فيدده، فددورد عددن  19فكددان لدده أن  ينعهددا لددالك. ال حتتدداس إىل العمددل،
غيبتده عدن البيدت، لكدن يتقيدد أن يكدون خروجهدا احلنفية أنه ال وجه ملنعها عنه، وال سديما يف حدال 

 20من البيت بإذن الزوس.

 أثر ع ش نفقتها؟ فر مع زوجهاالمعع المرأة  مت اعهل ال

                                 
لصدالت ال ، وامعسدراً، ألهندم يعددون النفقدة صدلة أن نفقة الزوجدة تسدقط مبضدي الزمدان ويدوافقهم املالكيدة يف حدال كدون الدزوس احلنفيةيرى  18

تددتم إال بددالقبض، فالنفقددة عندددهم ال تثبددت بطريدددق املعاوضددة، بددل بطريددق الصددلة، فددال تتاكدددد إال بالقضددال أو الرتاضددي ، ألهنددا نفقددة مشدددروعة 
والدراجح عندد الشدافعية للكفاية فال تصري ديندا بددون القضدال ، وألهندا نفقدة مضدت اسدتاىن عنهدا مبضدي وقتهدا فتسدقط كنفقدة األقدارب. ويدرى 

مددع اليسددار أهنددا ال تسددقط مبضددي الزمددان بددل تعددد دينددا عليدده ، ألندده مددال جيددب علددى سددبيل البدددل يف عقدددها معاوضددة جددزال نابلددة واملالكيددة احل
 .184 ، ص5، سالمبموط السرخسي، ؛ 578، ص7، سالمغ ي ابن قدامة، االحتبا  فال تسقط مبضي الزمان. انظر

دار إحيدال الدرتاث العدريب، ط )بدريوت: ، ة ابع عابديع )رد المحتحار ع حش الحدر المرتحار(حاشي حممد أمني بن عمر، ،ابن عابدين انظر 19
 .578 ، ص3م(، س1987/هد1407، 2

 .604 – 603، ص 3 ، سحاشية ابع عابديع، انظر ابن عابدين 20
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ذهب أكثدر الفقهدال إىل أن الزوجدة إن رفضدت السدفر مدع زوجهدا سدقطت نفقتهدا إال أن تكدون قدد 
لرطت عليه يف عقد النكاح أال يسافر هبا، فدال تسدقط نفقتهدا حينادا يف قدول بعدض الفقهدال، ألن 

 21هاا من الشروط ال  جيب الوفال هبا.

مدن بلددها إىل س زوجتده للدزوس أن خيدر  إىل أنه ليس  –أبو حنيفة يف قول   – ذهب البعضوباملقابل 
إذا ِل يكدن جدا فيهدا قرابدة ومعدارف، فدال تعدد حينادا نالددزاً  هداة تؤذيألن الاربد ،بلدد غدريه إال برضداها
  22.، وبالتايل ال تسقط نفقتهابرتكها السفر معه

ضددروري وسددفر غددري ضددروري، ومددن السددفر الضددروري السددفر ق الددبعض بددني سددفر يددر لعلدده جيددب التفو 
العلم أو عند تعار الكسب يف بلد الزوجني، في ب على الزوجة حيناا أن تصحب زوجها لطلب 

 وتعد نالزاً برتك السفر معه فتسقط نفقتها.

 نفقة ال باس والمكع:

تقدير يف الشرع، بل قال الفقهال إن على الزوس أن يكسدو زوجتده باعتبدار حالتده  ليس لنفقة اللبا 
}وعلدى املولدود لده رزقهدن وكسدوهتن  اعيدة اسدب العدرف عمداًل باآليدة:ها االجتمتاملادية واعتبار مرتب

جدرت عدادة أمثاجدا الكسوة باملعروف هي الكسوة الد  فإن  [،23باملعروف{. ]سورة البقرة، اآلية 
الثيداب  ؛ أي فإن كانت مثاًل من طبقة موسرة، فإن عليه إن كان قادراً أن يشرتي جا فاخرَ 23بلبسه

 .قبل زواجهاالاي اعتادت لبسه 

وقد قدر بعض الفقهال الكسوة بلبا  للصيف وآخر للشتال كل عدام، واألرجدح الداي ندراه الرجدوع 
 إىل العرف يف هاه املسالة لتقدير الكسوة باعتبار حال الزوجني مالياً واجتماعياً.

ق ومثل الكسوة السكن، فإنه جيب للزوجة إسكاهنا يف بيت مستقل الئق هبا. ودليل أصل هداا احلد
. فدإذا {6{ ]سدورة الطدالق، آيدة من حيث سدكنتم مدن وجددكم أسكنوهن}قوله سبحانه وتعاىل: 

وجبت السكىن للمطلقات، وهن املرادات باآلية، فوجوهبا للزوجات أوىل. أما كون البيت الئقاً هبا، 

                                 
 .300، ص19، سالمغ يابن قدامة،  21

  .156، ص 2، سالحقائق تبييعالزيلعي، انظر   22
 380، ص1س ه(،1405)بريوت: دار الفكر،  ،تفمير القرآن العظيم عماد الدين إمساعيل، ،انظر ابن كثري 23



 13 

 [19{ ]سدورة النسدال، آيدة وعالدروهن بداملعروف}ف نه من املعالرة باملعروف الواجبة علدى الدزوس 
مددددن }قددددول سددددب حالدددده يسدددداراً أو إعسدددداراً ألن اآليددددة تولكددددن اسددددب قدددددرة الددددزواس املاديددددة، أي ا

 24أي وسعكم وطاقتكم. {وجدكم

 نفقة العالج والتطبيا

لكدن  25ال جتب علدى الدزوس، تطبيب الزوجة ودوائها نفقة ذكر بعض الفقهال أن مداواة الزوجة من
ال واخدددتالف األعدددراف فيمدددا أرى ويدددرى الدددبعض. هددداا مدددن األحكدددام الددد  ختتلدددف بددداختالف األحدددو 

فهددؤالل الفقهددال ذكددروا أيضدداً باملقابددل أن خدمددة البيددت لدديس بواجبددة علددى الزوجددة، وفددوق هدداا، فددإن 
علددى الددزوس أي حيضددر لزوجتدده خادمددة لتقددوم علددى لددؤوهنا هددي وختدددمها يف لددؤوهنا اخلاصددة هبددا إن  

س مدن زوجتده القيدام بشدؤون البيدت ورضديت كانت من عائلة اعتدادت اخلددم. وعليده، إن طلدب الدزو 
ها إن احتاجت العالس غرماً بادرم، إن عليه يف املقابل أن يلتزم تطبيبإذ ليس له أن جيربها، ف ،بالك

 قد تكون سبب اعتالل املرأة. وال سيما أن خدمة البيت والولد

 

 ة:نفقة المرأة المعتد

 الزوجية ال تنقطدع بدالطالق الرجعدي، فتكدون س، ألننفقة املرأة املطلقة طالقاً رجعياً واجبة على الزو 
املطلقددة طالقدداً رجعيدداً هددي يف حكددم الزوجددة فت ددب جددا النفقددة، كمددا جتددب جددا السددكىن أيضدداً. يقددول 

  .[1]سورة الطالق، آية }ال خترجوهن من بيوهتن{ :تعاىل

ئندداً، وذلددك بسددبب وجتددب النفقددة للمطلقددة احلامددل أيضدداً مطلقدداً، سددوال أكانددت مطلقددة رجعيدداً أو با 
{ ] سدورة الطدالق، َيَضدعاَن مَحاَله دنفَداَناف ق وا َعلَدياه نا َحدىتا  َوإ نا ك نا أ واَلت  مَحالُ }: احلمل. لقوله تعاىل

وال جتدب النفقدة للمعتددة عددن طدالق بدائن أو للمعتددة عددن وفداة، النقطداع الزوجيدة بالبددائن [. 6آيدة 
26 لنفقة.وبالوفاة، فال يبقى سبب صاحل لبقال ا

 

 المهر: -ثالثا  
                                 

 .148، ص18، سالجامع ألحكام القرآن القرطيب، انظر 24
 .233، ص9، سالمغ يابن قدامة،  25

 .254، ص9، سالمغ يابن قدامة، ؛ 418، ص3، سبدائع الص ائعالكاساي،  26
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مهر املرأة يسمى َصداقاً، وسبب تسميته بالك أنه دليل على صدق الرجل يف طلب املدرأة للدزواس، 
 إذ يبال يف سبيل الدزواس منهدا أكثدر مدا حيدرص عليده املدرل عدادة وهدو املدال، ففدي لدرعة املهدر إظهدار  

 وتكرمي للمرأة. خلطر عقد الزواس ومكانته وإعزاز  

ق املدرأة يف اإلسدالم، فلديس ألحدد أن يشداركها فيده أو ينتزعده منهدا ولدو أبداً أو أخداً أو كائنداً واملهر ح
مددن كددان. وقددد كددان املهددر قبددل اإلسددالم ياخدداه أبددو البنددت أو إخوهتددا، فدداتى اإلسددالم وأبطددل هدداا، 

ل حددد إال عددن طيددب نفددس منهددا. قددال تعدداىل: }وآتددوا النسدداوأوجددب املهددر للمددرأة فددال يشدداركها فيدده أ
 [. وقال4{ ]سورة النسال، آية فإن طنب لكم عن ليل منه نفساً فكلوه هنيااً مريااً  صدقاهتن حنلة

تعاىل: }وال حيل لكم أن تاخاوا ةا آتيتموهن ليااً إال أن خيافا أال يقيما حدود اهلل فإن خفتم أال 
  {.229يقيما حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به{. ]سورة البقرة، آية 

تدددفع املددرأة مهددراً للرجددل مقابددل زواجدده منهددا، يدفعدده الشددرقية اآلسدديوية والاربيددة ويف بعددض اجملتمعددات 
أهلها وكان الزوس قد تفضل على املرأة مبوافقته على الزواس منها، ال العكس. وهداا حدط مدن كرامدة 

 املرأة وإسفاف مبنزلتها.

أمورهدا االقتصدادية ، بدل  فقدط مدن التصدرف يف  -يف أوربدا  - "ال يندع املدرأةيقدول أحدد البداحثني: 
األسدرة املقبلدة الد  سدتتكون منهدا  عليهدا اكدم العدرف ، والعدرف قدانون ، أن تؤسدس خلطيبهدا بيدت

، وحيداول أن إلسالم على الرجدل مدن صدداق لزوجتدها . وجاا ال يفهم األوريب املادي ما فرضهمبدئياً 
، أو تحي حدىت فيمدا يسدميه أااثدا علميدةبيع والشرال ، وال يسدللرأة املسلمة بالسلعة القابلة يصور امل

 مثدددددن لدددددرال ، مدددددن تسدددددمية املهدددددر يف اإلسدددددالماماليوميدددددة علدددددى الدددددرأي العددددد فيمدددددا تطلدددددع بددددده اجلرائدددددد
(Kaufpreis)".27 

قددد الددزواس مددع ، فقددد كددان لددرطاً مددن لددروط صددحة عقددد الددزواس، فيفسددد عيف اإلسددالم وألمهيددة املهددر
[. وقولددده تعددداىل: 4ىل: }وآتدددوا النسدددال صددددقاهتن حنلدددًة{ ]سدددورة النسدددال، آيدددة نفدددي املهدددر، لقولددده تعدددا

وعليده، لدو تدزوس  [.25النسدال، آيدة ]سدورة  {بداملعروف }فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن
 28 رجل امرأة ولرط عليها أن ال مهر جا، فسد عقد الزواس هاا.

                                 
 .135ص ،1938، سنة 9اجمللد  ،األزهر ة لمقال مب ل مرأة في أوربا المميحية  ال مة الماليةالبهي، حممد، انظر  27
 .687، ص1، س(دار الفكر)بريوت: ، ونهاية المقتصد بداية المجتهد ،أبو الوليد حممد بن أمحدابن رلد )احلفيد(،  28
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صح بالاداً مدا بلدغ، بددليل قولده تعداىل: }وإن وليس للمهر يف اإلسالم حد أعلى ال يصح جتاوزه، في
ردمت اسددتبدال زوس مكددان زوس وآتيددتم إحددداهن قنطدداراً فددال تاخدداوا مندده لددياًا{ ]سددورة النسددال، آيددة أ

20.] 

واختلف الفقهال يف وجود حد أدىن للمهر، فبعضهم قال ال يصح املهر إن كان أقل من ربع دينار 
 29ة أقله دينار ذهيب )عشرة دراهم(.ة. وقال احلنفيذهيب أو ما يساويه، وهاا قول املالكي

إن ِل يتفقا على حتديد مهر بعينده،  مهر مثيالهتاولو تزوس رجل امرأة وِل يفرض جا مهراً، وجب جا 
واملثليددة هنددا هددي باعتبددار حددال منزلتهددا االجتماعيددة ومهددر قريباهتددا عنددد بعددض الفقهددال، وهددم احلنفيددة 

ومجاجددا و منزلتهددا االجتماعيددة أي مهددر قريباهتددا عنددد املالكيددة اسددتناداً إىل والشددافعية، وباعتبددار ماجددا 
 30تنكح املرأة ألربع ملاجا وحلسبها ومجاجا ولدينها فاظفر باات الدين تربت يداك". احلديث "

إىل قسمني: مع ل ومؤجل، ليثبت األول مع الزواس، والثاي يف حال الطالق عر فاً قسم املهر وقد ي  
فدداة. وقددد يكددون املع ددل مقبوضدداً، تقبضدده املددرأة قبددل الدددخول أو بعددده، أو غددري مقبددوض جيددب أو الو 

على الرجل دفعه عند طلدب املدرأة. ويف كدل األحدوال، سدوال مدع جتدزؤ املهدر أو عددم جتزئده فإنده حدق 
 ثابت للمرأة، مآله إىل االنتقال إليها.

 

 أه ية التصرفات المالية: -رابعا  

أهليددة أدال وتصددرف يامدداً كاهليددة الرجددل، وهددي الدد  تسددمى فقهدداً باهليددة األدال للمددرأة يف اإلسددالم 

ذمددة ماليددة  ، دون اعتبددار جنسدده. ويددنح أهليددة األدال صدداحبهال عاقددل بددالغالكاملددة، وهددي تثبددت لكدد

قدال احلدق يف أن يلدي مدا لدال مدن التصدرفات املاليدة دون حاجدة ملوافقدة طدرف آخدر. ، ختوله مستقلة

ولديس . [32سورة النسال، آيدة ] {ال نصيب ةا اكتسبوا وللنسال نصيب ةا اكتسنبللرج}تعاىل: 

                                 
 .688، ص1وهناية املقتصد، س بداية اجملتهدابن رلد )احلفيد(،  29

دمشددق: دار )، 4802كتدداب النكدداح، بدداب األكفددال يف الدددين، حددديث رقددم ،  صحححيم البرححاريمددد بددن إمساعيددل، ، حمأخرجدده البخدداري 30
، كتداب الرضداع، بداب اسدتحباب نكداح ذات الدين،حدديث رقدم ممح م صحيم، مسلم؛ و 1958، ص5س ،(العلوم، حتقيق مصطفى الباا

 .1086، 2س ،1086
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جيددوز يف اإلسددالم لشددخ  أن يتصددرف يف مددال مددن هددو متمتددع باهليددة األدال الكاملددة إال مبقتضددى 

إذ الشدراكة تتضدمن تدوكياًل ضدمنياً بالتصدرف، أو مبتقضدى عقدد  ،توكيل مسبق منه كعقد لركة مدثالً 

وعليه، ال جيوز ل. ن تصرف أجنيب يف مال غريه دون توكيو مبتقضى إجازة الحقة إة مستقل؛ أوكال

فال والية أو وصاية عليها يف مال ألي رجل أن يتصرف يف مال امرأة دون تفويض أو إجازة منها؛ 

هاا  الف بعض قوانني الارب ال  ال جتعل ذمة الدزوجني املاليدة واحددة، فتعطدي من زوس أو أب. 

ويف القددانون الفرنسددي الدداي صدددر عددام  مددال زوجتدده دون تفددويض منهددا.ق بالتصددرف يف الرجددل احلدد

أن ألات  1938ِل حيدث قبل سنة . و ، تشرتط موافقة الزوس على تصرف الزوجة يف ماجا1942

 : املتزوجة القانون اخلاص مبنع املرأةفرنسا 

 (الشيكات) من توقيع أذونات الصرف املالية  -

 .كمن البنو  يف أي بنك جارياً  من فتحها حساباً  -

 مايل من توقيع أي عقد -

 31.بدون إذن القاضي يف ذلك كله من استيالئها على اإلرث مبالرةو  -

 

                                 

 .135ص ،1938سنة  ،9اجمللد  ،األزهر ة لمقال مب ،المميحية ال مة المالية ل مرأة في أوربا البهي، حممد، 31
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 الرالصة والراتمة

م اإلسددالم املددرأة أ يددا تكددرمي، فدداعرتف  طددر وأمهيددة عملهددا ودورهددا األسددري، ف علدده مقدداباًل لعمددل كددر  
كدان لعمدل الرجدل أجدر. هداا األجدر جدا هدو الضدمان املدايل، أو ه، ففدرض لده أجدرأً، كمدا  الرجل وكدد  

، النفقة املفروضة جا؛ فاراد اإلسالم املرأة وقد ضمن جا النفقة أال يار  عمداًل بعدد ذلدك إال خمتدارةً 
  يضطرها إليه ضنك العي  ولظفه. ِل

بدل تندازجم عدن نصدف  الرجال الوارثون يف أيامنا بدني ضدمان عدي  كدرمي جدم مددى احليداة مقاليخري  و 
ري مدنهم دون الختار كثد ؛ إهنم لو خريوا،ضمان جماملرياث، وبني منحهم مرياثهم دون انتقاص وال 

النسددال غددري املسددلمات الالئددي يددنلن مرياثدداً يعددادل مددرياث الرجددل، بددني أن  تددردد األول. ولددو خددريت
 كالك.األغلب منهن الثاي  يتنازلن عن نصف مرياثهن مقال منحهن ضماناً مالياً دائماً الختار 

يف ظدل اإلسدالم أفضدل بكثدري كثدري مدن حدال بندات جنسدها  ،زاللقد كان حال املرأة املسلمة، وال ي
يف األمددم األخددرى، فهددي هندداك مضددطرة إىل العمددل الدداي قددد يليددق أو ال يليددق هبددا، وعلددى أن يضددي 

ا الشدعور باملكاندة والتكدرمي، لدرتى الساعات الطويلة يف املعامل ال  تاهب جبماجا وأنوثتها، وتفقده
ي مصددونة عددن طيلددة النهددار؛ أمددا يف اإلسددالم، فهدد نفسددها يف النهايددة امتددداداً لآللددة الدد  تعمددل عليهددا

ةارسة اجواية، أو الرغبة  دمة جمتمعها، أو الرغبدة يف  االضطرار إىل العمل، ليكون عملها من قبيل
 التوسع يف الرزق، وليس من قبيل االضطرار.

ة واملهر، كما املرياث، حق إضايف للمرأة  يكن أن يشكل جا مصدر إدخار، ألهنا بعدد الدزواس مكفي د
جددا مهرهددا، لتلددي بدده ومبددال مرياثهددا بعددد ذلددك مددا لددالت مددن األعمددال، متمتعددة اريددة  النفقددة، فيسددلم  

ماليددة بعددد  فدداي ماددام سددتقلة، دون تسددلط مددن قريددب أو زوس.التصددرف الكاملددة، وبالامددة املاليددة امل
ذلك خري من هاه! ولوال ما تقدم من عدالة اإلسالم بني اجلنسني، لكدان مشدروعاً لندا أن نظدن  أن 

 يف األموال!! اإلسالم قد حاىب املرأة
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