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 :الخالصة 
بينما كانت ادلرأة تباع وتشًتى يف الشرائع السابقة مثلها مثل ادلتاع، ال حق ذلا حىت يف العيش الكرمي ، جاء الشرع ليحررىا من 

أو تعدي قد العبودية، فجعل منها امرأة حرة ذلا حق التصرف يف كل ما سبلك، فكفل ذلا كامل حقوقها ادلادية ، وحفظها ذلا من أي ذباوز 
 يضر هبا ، وذلك رأفة ورضبة من اهلل هبا، وتعويضا وبدال ذلا عن تكوينها الضعيف مقارنة بالرجل، فكانت ىذه احلقوق كاأليت: 

:  كأن تكون أما أو أختا أو ابنة أو جدة أو عمة أو خالة أوغَتىا من احلاالت، وىي أوال: الحقوق األسرية باعتبار المرأة  فردا من األسرة
صوص حقوق النفقة ادلتمثلة يف احلقوق  ادلعيشية ، وأما حقها يف ادلَتاث، فكانت ادلرأة من أصحاب الفروض دائما, كما وجبت ذلا الوصية بالن

 الشرعية إن مل تكن من الورثة. 
 وىذه احلقوق باعتبارىا زوجة, وتنقسم إىل: الحقوق المالية الخاصة للزوجة: ثانيا:

وىي النفقة، والصداق بنوعيو ادلؤجل وادلعجل وحقها يف ماذلا ادلكتسب من عمل أو ذبارة وحق التصرف فيو،  : : حقوق أصلية للزوجة1
 وكذلك حقها يف ادلَتاث بوجوب النصاب ادلقدر ذلا،وحقها يف الوصية أن مل تكن من الورثة.

رأة الشريفة يف أجر الرااعة ، و حقها يف التعوي  عما مثل حقها يف أخذ ما ربتاجو من مال زوجها بادلعروف، و حقها ادل : حقوق تابعة:2
 يصيبها من ارر:  

: ومن ىذه احلقوق : الصداق ادلؤجل كما أسلفنا سابقا، كما أن ىناك حقوقا أخرى منها: حقا احلق يف : حقوق المرأة في حالة الطالق3
 العاجزة عن اإلنفاق اليت يطلقها زوجها لسبب من األسباب.متعة الطبلق واحلق يف نفقة احلضانة وحق النفقة والسكٌت و حق ادلطلقة 

هبذه التشريعات السامية اليت حضت هبا ادلرأة أكثر من الرجل، واليت كفلت حقوقها وكرامتها، وصارت هبا حرة مالكة بعد أن               
  ا دلصاحلهم ودرأ ادلفاسد عنهم.كانت عبدة شللوكة، نزداد يقينا أن ىذه الشريعة جاءت رضبة ورأفة بالعباد، وربقيق

Conclusion: 

While woman used to be sold and bought in previous religions , Islam came to free her 

from slavery , and gave her the freedom to do whatever she wants with her belongings 

and granted her all rights to protect her , it was Allah’s way to make up for making 

women the week ones compared to men , those  rights are : 

- First: Family rights as a family member, such as a mother, sister, daughter, 

grandmother, aunt or other.  Which are the rightsof alimony, and the right of 

inheritance, women’s inheritance was always obligatory, as it was requiredby the 

commandment of the legal texts if they were not heirs. 

- Second: the wife's special financial rights: these rights as a wife are dividedto: 

1: The wife's original rights: the alimony, and the dowry: the deferred and accelerated 

types , the right to the money earned from work or trade and the right to dispose of it, as 

well as the right of inheritance as estimated for her, and her right in the will if not a heir. 

2: sequel rights: such as the right to take what is neededfrom her husband's money , the 

honest woman’s right in the reward of breastfeeding , and the right of compensation in 

case of anyharm. 

3: Rights of women in case of divorce, These rights are : deferred dowry as mentioned 

above, there are other rights including the right to enjoy the divorce , the right of 

alimony and living expenses, and the right of a helpless divorced woman whose 

husband divorced for some reason. 

With these supreme laws of Islam, which encouraged women more than men, 

guaranteed their rights and dignity and made them free owners after beingowned slaves. 

We become more sure that this law came mercy and compassion to the people and their 

interests and as prevention ofevils. 



 دراسة مقاصدية اإلسالميةللمرأة يف الشريعة احلقوق املالية 

 

96 

 تمهيد:

، وذلك منذ العهود 1إن األسرة ىي اللبنة األوىل يف بناء اجملتمعات ادلدنية، "وىي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع"
وألن ادلرأة األوىل لئلنسانية على وجو األرض، حيث بدأت أول أسرة مع بدء خلق اإلنسان، واليت تكونت من آدم وحواء، 

كان االىتمام حبقوقها ادلالية  أكثر من الرجل، بل ميزىا اهلل عنو يف كثَت من   األسرة،نصف اجملتمع وىي أساس بناء ىذه 
احلقوق ،  فأعطاىا حقوقا مالية مل يعطها للرجل كحق النفقة، بل أعطاىا حق  التصرف يف ماذلا بكل حرية التنفق منو شيئا 

 إال براا نفس منها.

ع وتشًتى مثلها مثل ادلتاع، ال حق ذلا حىت يف احلياة, جاء الشرع ليحررىا وبعد ماكانت يف  الشرائع السابقة تبا         
من العبودية، فأعطاىا كامل احلقوق ادلادية  اليت مل تعطها ذلا حىت  ادلنظمات العادلية اليت دعت بتحررىا ، رأفة ورضبة من اهلل 

والضعيف مقارنة بالرجل، فما ىي ىذه  هبا, وتعويضا عن النقص والضعف  الذي قد يعًتيها بسبب تكوينها احلساس
 احلقوق وماىو ادلقصد الشرعي من تشريعها وحفظها؟  ىذا ماسيتم توايحو يف  ىذا البحث ادلتوااع كاأليت:

 المبحث األول: الحقوق األسرية باعتبار المرأة  فردا من األسرة  

وديكن أن نصنف ىذه احلقوق حسب  حلاالت،كأن تكون أما أو أختا أو ابنة أو جدة أو عمة أو خالة أوغَتىا من ا
 أنواع االستفادة منها، وىي احلقوق ادلعيشية بعموم، مث احلقوق اخلاصة باإلرث والوصية وغَتىا.

 أوال: الحقوق العامة 

وتتناول احلقوق العامة اليت تقتضيها معيشة ادلرأة يف األسرة، ومن ىذه احلقوق: حق ادلأكل وادلشرب وادللبس، وحق 
 سكن والعبلج والتأمُت، وما يتصل هبذه احلقوق بادلعروف.ادل

وبرغم ما تبدو عليو ىذه احلقوق من أهنا حقوق معيشية ال زبتص بالناحية ادلالية، إال أهنا ال ديكن أن تتحقق إال بادلال، 
 يبل واختصارا.ودبا أن ىذه احلقوق قد قومت بادلال إىل آخر ادلطاف، فجاز أن يطلق عليها بأهنا حقوق مالية تسه

 ثانيا: الحقوق الخاصة للمرأة

وكما للمرأة  حقوق مالية يف األسرة، دبا خيص وجوه ادلعيشة ادلختلفة من طعام وشراب وغذاء ودواء وتعليم وعبلج 
, واحلق يف الوصية 2وسكن ونفقة مالية عامة، كذلك ذلا من احلقوق ادلالية اخلاصة يف بع  اجملاالت, كاإلرث للعصبة 

 , إىل غَت ذلك من احلقوق ادلالية العامة. 3اجبة لؤلقارب الذين ال يرثون الو 

بل إن أولوية التقسيم يف ادلَتاث  فللمرأة حق يف اإلرث مثل ما للرجل حق فيو، سواء كانت بنتا أم زوجة أم أما أم جدة،
ذين صبيعهم رجال، فبل رلال أن للعصبات بالنفس لل ىي ألصحاب الفروض الذين أغلبهم من النساء، مث ما يبقى يعطى 



 دراسة مقاصدية اإلسالميةللمرأة يف الشريعة احلقوق املالية 

 

97 

لمسجاه ٌصٗب مما تسك الٕالداُ ٔاألقسبُٕ، قال تعاىل: يقل نصيب ادلرأة عن تلك النسبة احملددة ذلا يف الشرع، 

ٔلمٍساء ٌصٗب مما تسك الٕالداُ ٔاألقسبُٕ مما قن وٍْ أٔ كجس ٌصٗبا وفسٔضا
4 . 

، وحرماهنا من ىذا احلق يف اإلرث، يعترب يف نظر الشرع من اجلرائم ومن فحق ادلرأة ىنا ثابت ال جيوز أن حيرمها الورثة منو
من اقتطع حق امرئ الكبائر، وىي خيانة كربى، وذلك دلا ثبت يف الصحيحُت أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: "

وإن كان قضيبا من يسَتا؟، قال: "" قيل: يا رسول اهلل، وإن كان شيئا مسلم بيمينو فقد أوجب اهلل لو النار وحرم عليو اجلنة
 . 5"أراك

ىذا وقد قضى الشارع احلكيم  وإرث ادلرأة حق تقبضو ىي أو وكيلها بدون نقصان، إال ما تنازلت عنو عن طيب خاطر،
 يف نصيب كل من الرجل وادلرأة من اإلرث بالعدل، ومل يق  بادلساواة، دلاذا؟ ألن ادلساواة قد تفضي إىل الظلم، ولكن العدل
ال ديكن أن يفضي إىل الظلم، ألنو عدل، وألن ادلساواة من القيم اليت يعًتيها النقص، ولذا فإهنم أردفوىا بإاافة العدل ذلا 

 حىت تكتمل، فنادوا يف النزاعات الدولية بادلساواة )أو التسوية( العادلة للتفريق بينها وبُت التسوية الظادلة.

 النسبة للرجل اقتضت أن يكون نصيبها نصف نصيب الرجل، قال تعاىل:كما أن معادلة حق ادلرأة يف اإلرث ب
ٖٕصٗكي اهلل يف أٔالدكي لمركس وجن حظ األٌجٗني

6. 

وىي نسبة راعى فيها الشارع احلكيم ما زاد على الرجل من التكليف يف النفقة، يف حُت مل يكلف ادلرأة بشيء من النفقة 
بة للرجل فيها نقص عن مطالب احلاجة، وبالنسبة للمرأة فيها زيادة عن مطالب على اإلطبلق، فادلساواة يف اإلرث بالنس

احلاجة، ولكن العدل يكون يف زيادة حصة الرجل شلا جيعلو يعوض شيئا من نقصو، وبالنسبة للمرأة فإن النقص الذي حدث 
ل مل يُظلم وادلرأة مل ُتظلم، وىذا ىو يف حصتها مل يكن يف حقيقتو إال نقصا يف الزيادة اليت كانت تطمح إليها، ولذا فالرج

 العدل يف توزيع حصص ادلَتاث، وىو الذي تفتقر إليو ادلساواة اليت يطالب هبا من ال يفهمون معٌت العدل.

على أن مفهوم العدل يف توزيع حصص ادلَتاث ال يقتصر على مزاضبة ادلرأة الرجل يف نسب ادلَتاث فحسب، بل إن ىذا 
ت اليت تزاحم ادلرأة فيها للرجل وتطالب دبساواتو, وال ديكن أن ننقص ىنا من ادلساواة كقيمة مبدئية ينجر على كل اجملاال

ىامة, ولكن ادلساواة ادلطلوبة ىنا تعٍت ادلساواة بُت ادلتماثلُت يف احلاجة, وال  جيوز أن تكون ادلساواة بُت ادلختلفُت يف 
 احلاجة.
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 اصة للزوجةالمبحث الثاني: الحقوق المالية الخ

بعد أن تبُت حقها كفرد من أفراد األسرة يف صبيع حاالهتا، كابنة أو أم أوجدة يف النفقة واإلرث والوصية، فإنو يبقى للمرأة 
بع  احلقوق ادلالية األخرى فيما خيصها كزوجة، وديكن تقسيم ىذه احلقوق إىل ثبلث رلموعات: حقوق أصلية، وحقوق 

 حالة الطبلق: تابعة، وحقوق سلتلف فيها يف

 أوال: الحقوق األصلية للزوجة

 وىي احلقوق اليت زبتص هبا الزوجة وال سلطة للرجل عليها، ومن ىذه احلقوق:

. 7: وجيوز حاال ومؤجبل، وعينا ودينا، وسبلكو بالتسمية وتتصرف فيو بالقب أ ـ الصداق المعجل والصداق المؤجل
، إذ ليس ادلهر 8لزوج يف الزوجة، وكل ما صح جعلو شبنا صح جعلو مهراوالصداق مأخوذ من الصدق إلشعاره بصدق رغبة ا

يف الدراىم فحسب، بل ديكن أن يكون يف السويق أو التمر أويف ادلنافع. وقد روي عن جابر بن عبد اهلل أن النيب صلى اهلل 
 . 9"أو الذرة أو الشعَت ادلقلو من أعطى يف امرأة سويقا أو سبرا فقد استحل"، والسويق ىو دقيق القمحعليو وسلم قال: "

ُِ ومل جيعل الشرع حدا للمهر ترغيبا لؤلغنياء يف إعطاء ادلرأة ماتيسرمنو حىت لو كان قنطار من الذىب قال تعاىل:  َِٔإ

ُْ َشِّٗئا َّ ِقٍَِطاّزا َفَما َتْأُخُرٔا ِوٍِ ُِ ٍِٔج َٔآَتُِٗتِي ِإِحَدا ٍِٔج َوَكاَُ َش ُْ ۚ   َأَزِدُتُي اِسِتِبَداَه َش ُوِبٍّٗا َِٔإِثّىا بَُِّتاٌّا َأَتْأُخرٌَُٔ
، بل 10

 .11"اذىب فالتمس ولو خاسبا من حديدإنو حث الفقَت ادلعدم على تقدديو حىت لو  كان خاسبا من حديد قل رسول اهلل: " 

يطلق على وقد يقدم الزوج بع  الصداق ويؤخر بعضو إىل ما بعد الزواج، فيطلق على ادلقدم مسمى الصداق ادلعجل، و 
ادلرجأ بعد الزواج مسمى الصداق ادلؤجل، وقبضو ـ سواء ادلعجل أو ادلؤجل منو ـ يكون من حق الزوجة، بل إن ذلا نصف 
 ادلهر قبل الدخول يف حالة عدول الرجل عن الزواج حفظا لكرامتها وتعويضا عن الضرر النفسي الذي يلحقها بعد العدول.

الدخول، ويكون قبضو من حق الزوجة أيضا، وجيب الوفاء بو عند الطلب، كما وقد يؤجل كامل الصداق إىل ما بعد 
جيب الوفاء بو بعد موت الزوج، كما أن حق الزوجة زلفوظ يف الصداق يف احلالة اليت مل ُيسم فيها الصداق وحدث الدخول 

وذلك دلا ثبت عن ابن مسعود أنو  مث تويف الزوج ومل يعطها صداقها، فإن صداقها يكون مثل صداق مثيبلهتا وذلا حق قبضو،
 .12سئل عن رجل تزوج امرأة ومل يفرض ذلا صداقا ومل يدخل هبا حىت مات، فقال: "ذلا مثل صداق نسائها وال وكس"

 ب: حق الزوجة في النفقة

  أما حق الزوجة يف ىذه األمور فهو معروف، ألن طبيعة احلقوق بعموم وحق الزوجة خبصوص تكاد أن ذبمع على وجوبو
كل اجملتمعات البشرية منذ بدء التاريخ حىت ىذه الساعة، وبالعرف العام وباعًتاف كافة القوانُت، سواء السماوية منها أو 

 الواعية، اكتسبت الزوجة وأوالدىا ىذه احلقوق يف النفقة.
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نفقة زوجتو يوما  وقد ربدث الفقهاء عن حقوق الزوجة يف ادلعيشة كثَتا، فقد جاء يف عمدة السالك: "جيب على الزوج
، وذلا ما ربتاج إليو من الدىن للرأس والسدر وادلشط وشبن ماء 13فإن تراايا على أخذ العوض عن ذلك جاز… بيوم 

وذلا أن … وجيب ذلا من الكسوة ما جرت عليو العادة يف البلد من ثياب البدن والفرش والغطاء والوسادة… 14االغتسال
 .15وإن كانت زبدم يف بيت أبيها لزم إخدامها، وتلزمو نفقة اخلادم"… ب ذلا سكن تتصرف يف كسوهتا بالبيع وغَته، وجي

بل ذىب ابن حزم اىل أبعد من ذلك فقال:" واليلزم ادلرأة أن زبدم زوجها أصبل...وعلى الزوج أن يأتيها بكسوهتا سليطة 
 .16تامة، وبالطعام مطبوخا تاما"

اية يف كل ما يلزم من نفقة على األىل والعيال، ورد عن أيب أمساء عن وقد حث الشارع احلكيم رب األسرة على بذل الغ
ثوبان أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قد شجع على النفقة على العيال فقال: "إن من أفضل النفقة دينار أنفقو الرجل على 

الصبلة والسبلم: "من أنفق نفقة  ، وقال عليو17عيالو، ودينار أنفقو على أصدقائو، ودينار أنفقو على دابتو يف سبيل اهلل"
 .18على أىلو وىو حيتسبها كانت لو صدقة"

إنك لن تنفق نفقة وعن عامر بن سعد عن سعد بن أيب وقاص أنو أخربه أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال لسعد: "
د واجب األزواج يف الرعاية ، وىذه األحاديث تؤك19"تبتغي هبا وجو اهلل عز وجل إال أجرت هبا حىت ما ذبعلها يف فم امرأتك 

التامة لزوجاهتم, من حيث توفَت ادلأكل والغذاء الصاحل, وتوفَت السكن وادلأوى ادلريح, وتوفَت اللباس الذي يقيمهم شر احلر 
 .20والربد, والذي يعطيهم صباال وزينة يف حدود االعتدال

زوجا أو أبا أو أخا أو كفيبل، وسواء كانت النفقة  وخنلص يف هناية الدراسة حول إسناد النفقة إىل رب األسرة سواء كان
على ادلستوى الضيق أو على ادلستوى الواسع، فإن مقصد الشارع من تكليف رب األسرة خبصوص اإلنفاق على األسرة: ىو 
رب حىت ال تضيع مسؤولية ذلك بُت أفراد األسرة، ويركن كل واحد منهم إىل اآلخر، كما أن النفقة عندما تكون يف يد 

األسرة فإن ذلك يكون أامن الستمرارىا، ألن اإلنفاق حيتاج إىل سلطة تديره، وىذا يناسب ما يتميز بو رب األسرة من 
 سلطة تسيَتية يف العائلة.

لكن إذا عجز رب األسرة عن النفقة ومل يكن أحد يف األسرة غَته مؤىبل لئلنفاق، فإن النفقة حسب ما جاء يف الشريعة 
قن وا أٌفكتي وَ ل إىل اآلخرين حسب األولوية، فهي يف البداية تنتقل إىل أقارب رب األسرة، لقولو تعاىل : اإلسبلمية تنتق

خري فممٕالدَٖ ٔاألقسبني
ما آمن يب من ، فإن مل يستطيعوا تنتقل الكفالة إىل اجلَتان، لقولو عليو الصبلة والسبلم: "21

ن مل يستطيعوا، تنتقل الكفالة إىل أىل احلي، دلا أخرجو أضبد واحلاكم أن ، فإ22"بات شبعان وجاره جائع إىل جنبو وىو يعلم
من احتكر طعاما أربعُت ليلة فقد برئ من اهلل وبرئ اهلل منو، وأديا أىل عرصة أصبح رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال: "

قل الكفالة إىل احلاكم، ألن احلاكم راع وىو ، فإن مل يستطيعوا تنت23"فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة اهلل تبارك وتعاىل
ٔالرَٖ يف مسؤول عن رعيتو، فإن مل يستطع احلاكم وال دولتو انتقلت الكفالة إىل أغنياء البلد بأمر احلاكم، لقولو تعاىل: 

 ."24أوٕاهلي حل وعمًٕ لمسائن ٔاحملسًٔ
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اليت رمستها الشريعة بنظام دقيق وفعال، واليت فهذا مسلك من مسالك التكافل االجتماعي يف النفقة، حسب األولويات 
 افتقرت إليها األنظمة األخرى.

أيام على رأي  3وللزوجة حق التقدم إىل القااي طلبا لفسخ العقد يف حالة إعسار الزوج بنفقتها بعد إمهالو مدة 
  25.، بل ذلا احلق يف ىذه احلالة اخلروج طلبا للرزق والعملالشافعة ومن وافقهم

: وىذا احلق وغَته اكتسبتو ادلرأة من واقع اعًتاف اإلسبلم ذلا حبق المرأة في أجرها على عملها وفي تجارتها ب ـ حق
الفرق بينهما يف حرية التصرف فيو، قال تعاىل:  التملك وكسب ادلال بالطرق اليت حددىا الشارع للملكية، مثلها مثل الرجل،

اكتسنب لمسجاه ٌصٗب مما اكتسبٕا ٔلمٍساء ٌصٗب مما
ففي ىذه اآلية الكردية تدريب للنفوس وترويضها  ، 26

كسبتو ادلرأة  جيوز التطلع بعُت الطمع يف ما على عدم التطلع إىل ما أنعم اهلل بو على البع ، سواء كان رجبل أم امرأة، فبل
و ملكها،  ذلا احلق يف بكدىا وجهدىا بل حىت ماذلا الذي كسبتو دون عناء من نفقة ومهر وارث ووصية توصى ذلا فجميع

 جربا. تكرما وفضبل ال ،التصرف دون إذن من أحد  مادامت عاقلة راشدة، تصرفو بطيب خاطر منها

وليس ىذا فحسب، بل قد تفوق ملكيتها ملكية الرجل يف بع  األحيان، إذ أن مكتسبات ادلرأة من وظيفتها أومن  
على األسرة، حىت وال ُتكلف بالصرف على نفسها إال ما تطوعت بو  ذبارهتا جُيمد ذلا، وال يكلفها الشرع بصرف شيء منو

عن راا نفس منها، ال لشيء ولكن ألهنا يف األصل ليست مكلفة بالنفقة سواء كان ذلك على بيت زوجها أو بيت أبيها، 
 .27جيوز للزوج األخذ من راتب زوجتو ألنو حق شرعي خالص ذلا فبل

رم على الرجل كنز الذىب عن طريق احللي وأباح ذلا أن تتحلى بالذىب، فاغتنمت ىذا، وقد من عليها الشارع عندما ح
ىذه الفرصة لتكون حلي الذىب عندىا ىي حلي مكتسب تتزين بو وتدخره للحاجة، وما تستفيد من شبنو عندما يلزمها 

زكاة صبيع مالو ادلقوم ولو كان مالو  ذلك ىو ذلا، ومل ُيشًتط عليها فيها إال زكاة ما زاد منو عن حد احلل، بينما الرجل يدفع
 يف صياغة الذىب.

ويكون نصيبها من اإلرث )ربع الًتكة(إن مل يكن لو ولد, و)شبن الًتكة( إن كان لو ولد, قال  :ج ـ حق الزوجة في اإلرث
ٔهلَ الجمح مما تسكتي إُ مل ٖكَ لكي ٔلد, فإُ كاُ لكي ٔلد فمَّ الجىَ مما تسكتيتعاىل: 

، بل 28
الجيوز  للزوج تطليق زوجتو يف مرض ادلوت ليحرمها مَتاثها وكان للفقهاء يف ذلك أقوال اليتسع ادلقام لذكرىا، حيث إنو 

ذىب الكثَت منهم إىل بطبلن طبلق الفار من اإلرث، وتوريث زوجتو حىت لو كان الطبلق بائنا ، وحىت لو انتهت عدهتا، 
 .29عقوبة ونكاال لو على نيتو السيئة 

   ةالحقوق التابعة للزوج ثانيا:

ربدثنا عن احلقوق األصلية الوااحة, واليت تتملكها ادلرأة حقيقة وتتصرف هبا دبشيئتها, وىناك حقوق تتعلق بالزوج, وىي 
 تابعة وليست أصلية, بل ديكن أن يكون سبب ىذه التسمية ألهنا تنحصر يف بع  احلاالت االستثنائية, ومنها:
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 جه من مال زوجها بالمعرف: أ ـ حقها في أخذ ما تحتا

وخاصة يف حالة شح الزوج أويف حالة غيابو يف سفر أو غَته, إذ أن ىناك بع  األزواج الذين ال يعطون ادلرأة ما ربتاجو 
إال  بعد ربقيق وتدقيق وحساب, وبعد ذلك ردبا دين عليها فيعطيها شيئا قليبل أوال يعطيها شيئا, وذلك من باب ما طبع 

 احلرص ولذا أجاز ذلا الشارع احلكيم يف ىذه احلالة أن تأخذ من مال زوجها دون إذن منو.   عليو من شدة

وقد يكون ذلك خفية عنو لتنفق منو على نفسها وأوالدىا, شريطة أن يكون ىذا األخذ بادلعروف وحسب        
أيب سفيان مرة إىل رسول اهلل صلى  احلاجة, وليس بقصد التكاثر الذي ينهي عنو الشارع, وقد جاءت ىند بنت عتبة زوجة

إن أبا سفيان رجل شحيح, ال يعطيٍت ما يكفيٍت ويكفي َبٍِتَّ إال ما أخذت من مالو بغَت علمو, فهل اهلل عليو وسلم وقالت: 
، ولذا فإنو جيوز للمرأة اليت يكون زوجها 30"خذي ما يكفيك من مالو بادلعروف ويكفي بنيك علي يف ذلك جناح؟  فقال:"

 ذه الصفة أن تأخذ من مالو بدون إذنو وخفيو عنو ما يكفيها ويكفي بنيها بادلعروف, ويعترب ىذا من حقها وحق بنيها .هب

وىذا األجر زبتص بو ادلرأة الشريفة كما قرره بع  الفقهاء باعتباره ب_ حق المرأة الشريفة في أجر الرضاعة:        
اجلاىلية كان أشرافها يبعثون أطفاذلم لنساء البادية للرااعة, وقد تأصل ىذا عرفا أقره اإلسبلم، وأصل ذلك أن قريشا يف 

، وعندما جاء اإلسبلم مل يلغ 31ادلعروف يف اجلاىلية, وىو أن ادلرأة اليت تكون من أشراف القوم ال تكلف برااعة ولدىا 
دىا, وإذا ما ااطرت لذلك فيحق ذلا أن ىذا العرف, وكان من شأن ذلك أن ادلرأة الشريفة جيوز ذلا أن سبتنع عن إرااع ول

تطلب األجر سواء كان ماال أو كسوة، وقد تبٌت اإلمام مالك حق أجر الرااعة للمرأة الشريفة, مستنبطا ذلك من قولو 
ٔعمى املٕلٕد لْ زشقَّ ٔكسٕتَّ باملعسٔف تعاىل:

, باعتبار أنو جيوز زبصيص النص بالعرف, فاعترب أن ادلرأة 32
 النص ىي ادلرأة الشريفة زبصيصا بالعرف. ادلقصودة يف

وبرغم أن ىذا العرف ال يوجد لو أثر اآلن, إال أننا رغبنا يف تبيُت كل ما ديكن أن تتملكو ادلرأة يف الشريعة اإلسبلمية  
 من حقوق مالية خاصة كزوجة.

 ج _ حقها في التعويض عما يصيبها من ضرر:

رأة من بدل ما ي عما يصيبها من ارر, وىو بدل نقص حل هبا, فتأخذ وادلقصود بالتعوي  ىنا ىو ما تستحقو ادل 
عواو حقا خالصا ذلا, وىناك حاالت تتعرض ذلا ادلرأة تسبب ذلا النقص, ومن ذلك التسبب يف إتبلف عضو من أعضائها  

ن ىذه األعضاء  كاليد والرجل والعُت واألصابع, وتعوض ىنا بالدية عن ىذه األعضاء, وقد حدد الشارع دية كل عضو م
 , وىذا التعوي  حق ذلا من ماذلا اخلاص.33كما ىو معروف يف كتب الفقو

وىناك تعوي  ديكن أن يدفعو الزوج ذلا إذا ما طالبت بو, وىو بدل العزل الذي يقوم بو الرجل خشية اإلصلاب,   
ب أن يكون ربديد النسل برغبة وذلك يف حالة عدم موافقتها على العزل, ألن اإلصلاب يكون برغبة االثنُت, وكذلك جي
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, فإذا ما زبطى الرجل رغبتها يف اإلصلاب بالعزل كان عليو أن يدفع ذلا بدل ىذا الضرر تعويضا، وبرغم أن يف 34االثنُت أيضا
 األمر خبلفا بُت الفقهاء إال أنو يف حالة تنفيذه يعترب حقا ماليا خاصا بادلرأة.

 ثالثا: حقوق المرأة في حالة الطالق

ي احلقوق اليت تكفل للمرأة يف حالة طبلقها, ومن ىذه احلقوق الصداق ادلؤجل كما أسلفنا سابقا، كما أن ىناك وى
حقوقا أخرى تنشأ بعد الطبلق واليت منها: متعة الطبلق, ونفقة احلضانة خبصوص, والنفقة والسكٌت للمعتدة بعموم, وىي 

 حقوق ثابتة على اختبلف بُت الفقهاء.

 متعة الطالقأ ـ الحق في 

وادلقصود دبتعة الطبلق ىو مبلغ من ادلال يعطيو الرجل زوجتو عند طبلقها, وىو حق مكتسب ذلا, على خبلف بُت  
الفقهاء يف كوهنا واجبة أو مندوبة، وىل ىي يف كل حاالت الطبلق أم يف حاالت معينة؟ قال قوم من أىل الظاىر بوجوهبا 

د أوجبها أيضا يف كل احلاالت إذا كان الطبلق برغبة الرجل ما عدا حالة واحدة يف كل حاالت الطبلق، أما الشافعي فق
مستثناة وىي أن يطلق الرجل زوجتو قبل الدخول اليت مسى ذلا فيو الصداق، إذا اعترب أن من حقها أن تأخذ نصف 

حالة طبلق ادلرأة اليت مل يدخل  الصداق، وىذا النصف يكون يف مقابل متعة الطبلق، كما أن اإلمام أبا حنيفة قد أوجبها يف
 .35هبا ومل يسم ذلا الصداق، وقال قوم بأهنا غَت واجبة ولكن يندب إليها ومن ىؤالء اإلمام مالك

ال جٍاح عمٗكي إُ طمكتي الٍساء وا مل متسَِٕ أٔ تفسضٕا هلَ ٔوتعَِٕ عمى  :وقد استشهدوا يف ذلك بقولو تعاىل

املٕسع قدزٓ ٔعمى املكرت قدزٓ
، على أن تقدير ادلبلغ ادلا ي للمتعة حيتاج إىل النظر يف حال الزوج وتراعى فيو قدرتو ادلالية، 36

ويف ىذا إشارة إىل تدخل القااي يف ربقيق ىذا األمر ومن مث إصدار احلكم، وال بأس أن يرجع النظر يف مثل ىذه احلقوق 
يف ف  كل النزاعات اليت تنشأ يف مسائل حقوق ادلرأة  إىل تقدير القااي، وىذه نزعة عظيمة لتحقيق ادلقاصد الشرعية

والرجل، واختيار القااي باجتهاده حكما معينا من بُت األحكام اليت طرحها فقهاء ادلذاىب تعترب من ادلرونة احملمودة يف 
 ىذه الشريعة الغراء.

 ب ـ الحق في نفقة الحضانة:

يكون معها رايع أو أطفال صغار فتحضنهم، وىي حباجة ىنا ويكون ذلك عندما تنفصل ادلرأة عن زوجها بالطبلق و  
أن ينفق عليها وعلى طفلها الرايع وأوالدىا الصغار، وذلك لتستطيع القيام برعايتهم حىت يكربوا ومن مث خيَتوا بُت العيش 

عسٔفٔعمى املٕلٕد لْ زشقَّ ٔكسٕتَّ باملمع أبيهم أو مع أمهم، وخاصة إذا مل تتزوج األم، قال تعاىل: 
، وىو 37

إشارة إىل ادلرأة ادلطلقة احلاانة، وأما  زشقَّ ٔكسٕتَّإشارة إىل الزوج، وقولو:  ٔعمى املٕلٕد لْيف قولو تعاىل: 
، زشقَّ ٔكسٕتَّمقدار ىذا الصرف على الطعام والشراب واللباس والدواء ذلؤالء الصغار فقد أشار إليو بقولو: 
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شارة إىل أن الصرف يكون دبا يتعارف عليو الناس يف مثل ىذه احلالة، وكل ذلك يقدره ففيو إ املعسٔفبوأما قولو: 
 الزوج دبال تقبضو الزوجة وىو من حقها وحق أوالدىا.

 ج ـ حق النفقة والسكنى:

 لقد اختلف علماء السلف يف ىذا احلق أديا اختبلف، فهناك من ال يرى للمطلقة ثبلثا )البائن( حقا ال يف السكٌت وال 
يف النفقة، اعتمادا على حديث الصحابية فاطمة بنت قيس الذي رواه أبو بكر بن أيب اجلهم بن ُصخَت العدوي قال: مسعت 
قال فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثبلثا، فلم جيعل ذلا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم سكٌت وال نفقة، قالت: 

"، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول اهلل صلى حللت فآذنيٍت إذا"  ي رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
اهلل عليو وسلم: "أما معاوية فرجل ترب ال مال لو، وأما أبو جهم فرجل اراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد"، فقالت بيدىا 

وطاعة رسولو خَت لك"، قالت: فتزوجتو، ىكذا: أسامة.. أسامة؟! فقال ذلا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "طاعة اهلل 
 .38فاغتبطت

وتأسيسا على ىذا احلديث فقد أنكر بع  الصحابة، ومنهم: علي بن أيب طالب وعبد اهلل بن عباس، أن يكون 
 .39للمطلقة البائن احلق يف النفقة أو السكٌت. وأما من الفقهاء الذين أيدوا ىذا الطرح: أبو ثور وأبو داود

ين أيدوا أن يكون للمطلقة ثبلثا سكٌت ونفقة، فهم: عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن مسعود. وأما من أما الصحابة الذ
أسكٍَِٕ وَ ، وحجتهم يف ذلك قولو تعاىل: 40الفقهاء الذين أيدوا ىذا الطرح احلسن وعثمان البيت وأبو حنيفة

فكٕا عمَّٗ حتى حٗح سكٍتي وَ ٔجدكي ٔال تضازَِٔ لتضٗكٕا عمَّٗ، ٔإُ كَ أٔالت محن فأٌ

ٖضعَ محمَّ، فإُ أزضعَ لكي فآتَِٕ أجٕزَِ
41. 

وليس ادلقصود بالسكٌت والنفقة ىنا على إطبلقو، وإمنا يكون ذلك للمطلقة ثبلثا يف وقت العدة، أما النفقة فتكون 
بو فاطمة بنت  ، وبناءا على ذلك فإن عمر بن اخلطاب دلا مسع ما تتحدث42الرااعة للمطلقة ثبلثا فقط يف حال احلمل أو

ال ندع  قيس، من أهنا عندما طلقها زوجها ثبلثا وبانت منو مل جيعل ذلا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم سكنا وال نفقة قال: "
، وقد أنكر اإلمام أضبد ىذا من قول عمر راي اهلل عنو، وجعل يبتسم ويقول: "أين 43"كتاب اهلل لقول امرأة لعلها نسيت

 ، ولكن الوااح أن ذلك جاء يف اآلية السابقة الذكر.44السكٌت والنفقة للمطلقة ثبلثا؟"يف كتاب اهلل إجياب 

وعند استقراء مدلول ومنطوق احلديث الذي حدثت بو فاطمة بنت قيس وما جاء يف اآلية فليس ىناك من تناق  بتاتا، 
عليو الصبلة والسبلم ذلا سكٌت وال نفقة، فما  وديكن التوفيق بُت ما جاء يف احلديث وما جاء يف اآلية، فإذا مل جيعل الرسول 

 كان ذلك إال حلالتها اليت كانت فيها وليس عاما يف كل النساء.

ومن خبلل النظر يف حالتها فإهنا كانت صحابية عدلة، وإن حديثها صحيح كما ورد يف صحيح مسلم، وال يُطعن يف 
ُيكذهبا، واحلقيقة اليت ديكن أن نوفق فيها بُت نص احلديث  صدقها، بدليل أن عمر بن اخلطاب قد نسب إليها النسيان ومل
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ونص اآلية، ىو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مل جيعل ذلا سكنا خاصا يف حالة عدهتا عند زوجها، كان ذلك لسبب، 
ليو وسلم مل جيعل ، وىذا يعٍت أن رسول اهلل صلى اهلل ع45وىذا السبب ذكره سعيد بن ادلسيب، وىو استطالتها على أضبائها

 ذلا سكنا تبلفيا دلا حيصل بينها وبُت أضبائها من مشاكل، ولكنها يف حديثها مل تؤثر أن تتحدث بو، ردبا العتبارات أسرية.

أما أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مل جيعل ذلا نفقة، فإن اآلية وااحة يف أن النفقة تكون يف حالة العدة لصنفُت من 
احلامل وادلراعة، والظاىر أهنا مل تكن حامبل وال مراعة، والدليل على ذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليو  ادلطلقات وىن:

وسلم قال ذلا: "إذا حللت فآذنيٍت"، فلما حلت من عدهتا آذنتو، فعرض عليها أن تتزوج أسامة فًتددت، مث وافقت 
 هنا كانت حامبل أو مراعا.واغتبطت بو بعد الزواج، وعندما تزوجت أسامة مل يصل إلينا أ

ولذا فإن الذي نرجحو ىو قول عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن مسعود، وىو أن للمطلقة ثبلثا السكٌت والنفقة يف وقت 
العدة، وأن ما ذكرتو الصحابية فاطمة بنت قيس ىو صحيح من حيث أن الرسول صلى اهلل عليو وسلم مل جيعل ذلا سكٌت 

بسبب حالتها أثناء العدة، وليس من باب حرماهنا أصبل، فحالتها كانت استثنائية، ويبقى األصل  وال نفقة، ولكن كان ذلك 
  كما جاءت بو اآلية، والذي يتناسب مع مسو األخبلق اليت دعت إليها ىذه الشريعة الغراء.

 :مشكلة المطلقة العاجزة عن اإلنفاق

سباب، وىي تفقد ادلعيل ذلا وال ترجو الزواج من غَته، فقد وادلراد بذلك تلك ادلرأة اليت يطلقها زوجها لسبب من األ
 يكون ذلك لعدم رغبة الرجال فيها، إما لكرب سنها أو دلراها أو لغَت ذلك من األسباب. 

ويف ىذه احلالة، فإهنا إذا تقدمت بشكوى قبل الطبلق فإن القااي يستطيع أن يوقف مثل ىذا الطبلق، باعتبار أن 
ن قبل الزوج يف حالة يقع فيها الضرر اجلسيم على زوجتو سواء كان لكرب سنها أو لشيء آخر، قال الطبلق ىو تفريق م

. فإذا ربقق القااي من اإلارار يف ىذا الطبلق أوقفو، وذلك اقتداء 46"ال ارر وال اراررسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "
بالظهار وجاءت تشتكي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم،  دبا جاء يف قصة خولة بنت ثعلبة عندما أراد زوجها أن يفارقها

تبارك اهلل الذي أوعى مسعو كل شيء، مسع كبلم خولة بنت ثعلبة وأنا يف ناحية البيت قالت السيدة عائشة راي اهلل عنها: "
ا كربت سٍت ظاىر ما أمسع بع  ما تقول، وىي تقول: يا رسول اهلل، أكل شبايب وانقطع ولدي ونثرُت لو بطٍت، حىت إذ

ُٖظاِسُٔ وٍكي بقولو تعاىل:  47"مٍت، اللهم إين أشكو إليك، فما برحت حىت أنزل اهلل جربيل عليو السبلم ٔالرَٖ 

وَ ٌسائّي ثي ٖعٕدُٔ ملا قالٕا فتخسٖس زقبة وَ قبن أُ ٖتىاسا ذلكي تٕعظُٕ بْ ٔاهلل مبا تعىمُٕ بصري
48. 

ة جلهل أو غَته، فيجوز للقااي وىذه احلالة أن يبحث ذلا عن مصدر رزق، أما إذا نفذ الطبلق قبل أن تشتكي الزوج
وقد ال جيد إال الرجوع هبذا ادلصدر إىل ادلصدر األول وىو زوجها، ولو أهنا بانت وال تستحق النفقة يف األصل، ألن العبلقة 

ا فلو أن يرجع عليو بالنفقة أو الزوجية انقطعت فيتبعها قطع النفقة، ولكن إذا ربقق القااي من الضرر الذي حلق هب
التعوي ، اقتداء دبا فعلو عثمان بن عفان يف توريث زوجة عبد الرضبن بن عوف عندما طلقها يف مرض ادلوت لئلارار هبا 

 .49وحرماهنا من اإلرث
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 مقصد التشريع في منح المرأة الحق في النفقة وامتالك المال: 

إىل نصاهبا، وذلك بإقامة العدل بُت آدم وحواء، وادلساواة بينهما يف احلقوق جاءت الشريعة اإلسبلمية إلعادة ادلوازين 
والواجبات، فأعاد للمرأة مكانتها ادلسلوبة،  وحقوقها اليت ااعت منها بدافع الطمع واالستغبلل، فبعد أن كانت سلعة تباع 

ث أعطاىا حقوقا مالية مل يعطها حىت وتشًتى، صارت حرة مكرمة ذلا احلق يف التملك والتصرف يف ماذلا كما تشاء، حي
 للرجل، تشريفا ورفعة ذلا ، وصيانة لكرامتها، وردا العتبارىا ، فصارت حرة مالكة بعد أن كانت عبدة شللوكة. 

وتتضح ىذه  ادلقاصد يف احتياج ادلرأة دلن ينفق عليها، واحتياجها للنسل غريزة، ويف احتياج الرجل للسكن والسيادة 
نسل، والزواج ىو الشيء الوحيد الذي حيقق رغبة الطرفُت، فكان كل واحد منهما مكمل لآلخر، وىذه األمور والرغبة يف ال

 يف الغالب ىي اليت تتحكم يف العبلقة بُت الطرفُت سواء كان ذلك يف الزواج أم يف الطبلق.

ها يف ملكية كثَت من األموال حىت لو  والذي يبلحظو ادلراقب يف كل ما خيص ادلرأة من تشريعات يف النفقة، واالعًتاف حبق
كانت أمواذلا قناطَتا مقنطرة، وتفوقها يف ىذا احلق على الرجل يف كثَت من احلاالت، فإنو يرى أن ىذه التشريعات قد 
ة ساعدت ادلرأة على توفَت ماذلا ذباه مناحي الصرف العامة، وكوهنا ليست مكلفة بالنفقة جعلها تدخر كثَتا من حقوقها ادلالي
سالفة الذكر، وكان ذلك دبثابة تعويضات وامانات مناسبة، مقابل ما يعًتي ادلرأة من نقص يف ميادين الكسب اليت ديتلكها 
الرجل،  وذلك  رضبة ورفقا هبا نظرا دلا تتعرض لو من حاالت الضعف سببو  بنيتها الرقيقة اليت ال ربتمل أعباء احلياة 

،  ناىيك عن أهنا امانات الزمن اليت ديكن أن تتعرض ذلا ادلرأة 50"" رفقا بالقوارير:ومشاقها، قال صلى اهلل عليو وسلم 
 فتكون احتياجاهتا للمال أكثر وقعا على النفس من احتياجات الرجل.

ومن ىذه النوائب افتقادىا إىل ادلعيل، أو بسبب طبلق لئلارار هبا وحرماهنا من اإلرث، أو بسبب أهنا ال تنجب 
ب مراها، أو بسبب كرب سنها، ولذلك جاءت التشريعات ادلالية اخلاصة هبا لتعويضها عما تتعرض لو من أطفاال، أو بسب

 نقص يف تلك النوائب.

والن ىذه النوائب كثَتة ومتعددة  قد تعصف بادلرأة أثناء  حياهتا، فتكسر ىذه القارورة، جاءت الشريعة إلعطائها كامل 
ن كل طمع أو استغبلل ، واعترب من تعدى على حقوقها كمن تعدى على حدود اهلل حقوقها ادلالية، وتوىل اهلل حفظها م

عد ادلعتدي على وتو  ،  51 الظاملُٕ ِي كفأٔلئ اهلل حدٔد ٖتعد ٔوَ تعتدِٔا فال اهلل حدٔد تمكتعاىل، قال تعاىل:
 .بالعذاب الشديد حقوقها

األولوية للضعفاء من   العباد ودرأ ادلفاسد عنهم فكانتجاءت لتحقيق مصاحلاإلسبلمية السمحاء، ىذه ىي الشريعة 
 .للعبادورأفة ت رضبة ة جاءعىذه الشري أنلنجزم جزما قاطعا اإلذلية، من ىذه العناية  األوفركان للمرأة النصيب خلقو، و 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=669&idto=669&bk_no=50&ID=674#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=669&idto=669&bk_no=50&ID=674#docu
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 :الخاتمة

مت ىذه احلقوق  و ، وىبها حرية التصرف فيهاو   ،ىا كامل احلقوق ادلاديةافأعط ،وعدل بينها وبُت الرجل  ادلرأةكرم اهلل  
 باعتبارات عدة كالتا ي:تقسيمها 

 احلقوق اخلاصة باإلرث  والوصية : وىي احلقوق ادلعيشية بعموم مث أوال: الحقوق األسرية باعتبار المرأة  فردا من األسرة
  وغَتىا.
وتتناول احلقوق العامة اليت تقتضيها معيشة ادلرأة يف األسرة، كحق ادلأكل وادلشرب وادللبس، وحق  الحقوق العامة: -1

 ادلسكن والعبلج والتأمُت، وما يتصل هبذه احلقوق بادلعروف.
, واحلق يف الوصية الواجبة , إىل غَت ذلك من احلقوق ادلالية اإلرثكحقها ادلفروض يف   :بالمرأةحقوق مالية خاصة  -2
 العامة.

فيما خيصها كزوجة، وديكن تقسيم  للمرأةوىي احلقوق ادلالية األخرى  ثانيا:الحقوق المالية الخاصة باعتبارها زوجة:
 موعات: ىذه احلقوق إىل ثبلث رل

 زوجة وال سلطة للرجل عليها، ومن ىذه احلقوق:وىي احلقوق اليت زبتص هبا ال الحقوق األصلية للزوجة: -1

 أ ـ الصداق ادلعجل والصداق ادلؤجل: وجيوز حاال ومؤجبل
 حق الزوجة يف النفقة:-ب
 حق ادلرأة يف أجرىا على عملها ويف ذبارهتا: -ج
 لزوجة يف اإلرث: حق ا -د
 حالة غيابو ج أويف يف حالة شح الزو  تاجو من مال زوجها بادلعرف،حقها يف أخذ ما رب -ه
 بع  الفقهاء  فقط ادلرأة الشريفة عند زبتص بوو  لشريفة يف أجر الرااعة:حق ادلرأة ا -و
حقها يف التعوي  عما يصيبها من ارر: وادلقصود بالتعوي  ىنا ىو ما تستحقو ادلرأة من بدل ما ي عما يصيبها  -ي
 من ارر

 ة يف حالة طبلقها, ومنها:للمرأوىي احلقوق اليت تكفل حقوق المرأة في حالة الطالق:  -2

 .بقاالصداق ادلؤجل كما أسلفنا سا-ا
 .متعة الطبلق:  وىو مبلغ من ادلال يعطيو الرجل زوجتو عند طبلقها حقها يف -ب
 .كان معها رايع أو أطفال صغار ربضنهم  إذا  يف نفقة احلضانة: تكتسبو احلق -ج
 .لف الفقهاء يف وجوبوطبلق بائنا فقد  اخت أما ادلطلقة ،أثناء عدهتا  حق النفقة والسكٌت -د
  .األسباب، وىي تفقد ادلعيل ذلا يطلقها زوجها لسبب من جزة عن اإلنفاق عندماحق ادلطلقة العا -ه

ادلرأة بعموم والزوجة خبصوص واليت حضيت باىتمام الشارع وعدلو يف حق  والسامية هبذه التشريعات الراقية            
الضعفاء ادلفاسد عنهم ، خاصة  مصاحل العباد ودرأجاءت لتحقيق ، فإننا نزداد ثقة بأن ىذه الشريعة الرجلكثر من أورضبتو 
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،  فأعطاىا حقوقا مادية مل حيظ هبا حىت الرجل ، فصارت اإلذليةن ىذه الرعاية م األوفرالنصيب  للمرأةكان من خلقو ، ف
وحفظا   ،اشأهني تعدي أو طمع أو استغبلل ، تكرديا ذلا ورفعة لمالكة بعد أن كانت شللوكة وحفظ ذلا ىذه احلقوق من أ

 .طبيعتها الرقيقة مراعاة للكرامتها و 
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 _انظر: الفقو االسبلمي وأدلتو، وىبة الزحيلي. 29
 _متفق عليو. 30
 .262ابن خويزمنداد, للدكتور ناصر قارة, رسالة دكتوراه غَت مطبوعة, ص:_انظر: آراء  31
 .233_سورة البقرة , اآلية : 32
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 2/421وما بعدىا , بداية اجملتهد البن رشد:3/244_ انظر: سبل السبلم للصنعاين:  33
 .9/308_ فتح الباري, البن حجر العسقبلين:  34
 وما بعدىا. 3/153وسبل السبلم، للصنعاين:  ،2/97ـ أنظر: بداية اجملتهد، البن رشد:  35
 .236ـ سورة البقرة، اآلية:  36
 . وىذه اآلية ىي نفسها اليت خصصها اإلمام مالك بعرف ادلرأة الشريفة السابق، ولكن اإلمام ادلاوردي بُت أن ىذه اآلية نزلت يف النفقة236ـ سورة البقرة، اآلية:  37

 .3/250نظر: النكت والعيون، لئلمام ادلاوردي: للمرأة ادلطلقة اليت تراع ولدىا. أ
 .2/1119ـ رواه مسلم يف اجلامع الصحيح:  38
 وما بعدىا. 8/288ـ أنظر: ادلغٍت البن قدامة:  39
 8/289ـ ادلصدر السابق:  40
 .6ـ سورة الطبلق، اآلية:  41
 .4/256ـ أنظر: تفسَت ادلاوردي )النكت والعيون(:  42
 .7/475ي: ـ السنن الكربى، للبيهيق 43
 .170، حبث للدكتور نصر سلمان، بعنوان: مرويات نفقة وسكٌت ادلطلقة ادلبتوتة، ص: 1ـ أنظر: رللة ادلعيار اليت تصدرىا جامعة األمَت عبد القادر، العدد:  44
 .167ـ ادلصدر السابق، ص:  45
 .498م، ص: 1986ـ ادلقاصد احلسنة، للسخاوي، دار اذلجرة ـ بَتوت،  46
 .1/198والعيون، للماوردي: ـ النكت  47
 3ـ سورة اجملادلة، اآلية:  48
 .25ـ األحكام األساسية للمواريث، دكتور زكريا الربي، مطبعة ادلدين ـ القاىرة، ص:  49
 .546-10/543ـ فتح البارئ،  50
 .229ـ سورة البقرة:  51
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