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الباب الثالث

بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة
سيوقفك االستقراء الدقيق للنصوص الشرعية ،واليت جاءت خبصوص مباشرة التصرفات
املالية ،حقيقة مفادها أنه ال يوجد فرق بني الرجل واملرأة يف األهلية املالية ،وما يتبعها من
تصرفات ،ذلك أن اإلسالم أباح هلا كل ما أباح للرجل سواء بسواء ،وجعل هلا كالرجل حق
مباشرة العقود املدنية بكافة ألواهنا ،وجعلها صاحبة احلق املطلق على ملكها ،ومل جيعل
للرجل أيّا كانت صفته أو قرابته منها أي سلطان عليها ،فلها أن تتملك األرض ،واملباين،
وكافة املمتلكات ،واألموال ،وهلا أن متارس التجارة من بيع ،أو شراء ،أو مساقاة ،أو مزارعة،
أو شركة ،أو مضاربة ،وسائر تصرفات الكسب احلالل ،وهلا توكيل غريها فيما ال تريد
مباشرته بنفسها ،وهلا أن تضمن غريها ،وأن يضمنها غريها ،وهلا أن توصي ملن تشاء ممن هو
أهل للوصية ،ويصح أن تكون وصيًا ،ال فرق يف ذلك بينها وبني الرجل.
تباعا تؤكد أن املرأة متلك ماهلا وحيق هلا التصرف فيه كالرجل ،سواء
وستأيت لك األدلة ً

كانت متزوجة أم مل تكن؛ ألن الزوج ليست له والية على أمواهلا ،وألن األنوثة حبد ذاهتا مل
تكن سببًا يف احلجر عليها.
ولن جتد دين أو منهج أو نظام  ،يكفل للمرأة كامل حقوقها كما كفله هلا الدين
اإلسالمي ،ونصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية مألى بذلك ،وهي خري شاهد على ما
تتمتع به املرأة املسلمة من حقوق يف اإلسالم ،إذ أن البشر ملا حكموا ظلموا ،فقد حتملت
شائعا يف أوربا
املرأة يف الغرب األغالل باعتبارها خملوقًا ناقص األهلية ،وهذا األمر بقي ً
وملحقاهتا حىت فرتة قريبة ،إذ قضت دساتريهم على أنه ال جيوز للمرأة أن تتصرف مباهلا وما
متلك -إذا كانت متزوجة -إال بإذن زوجها وموافقته ،ومن أخطر الوسائل الظاملة حلقوق
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النساء –خاصة -ما هو شائع اآلن يف اجملتمع الغريب من جواز الوصية بالرتكة ألي كان،
جوزوا الوصية لكلب أو قط ؟!!!
وحرمان الورثة -أو بعضهم -من ذلك ،حىت ّ

()1

ويف هذا البحث سأورد بعض من ما جاء يف نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية يف بيان

حقوق املرأة املالية يف جمتمعها وأسرهتا.
وإليك -وفقك اهلل -عرض الفصول املتعلقة باحلقوق املالية للمرأة يف اإلسالم-:
الفصل األول :حقها يف الصداق.
الفصل الثاين :حقها يف النفقة.
الفصل الثالث :حقها يف اإلرث.
الفصل الرابع :حقها يف التعاقدات املالية.
الفصل اخلامس:املرأة والدية.
اخلامتة وحتوي أهم النتائج والتوصيات

( -)1ينظر :حقوق املرأة يف الشريعة اإلسالمية إلبراهيم النجار (.)36
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الفصل األول -:حقها في الصداق ,وفيه خمسة مباحث-:
المبحث األول :تعريف الصداق  ,واألدلة عليه:
الصداق لغة :مهر املرأة

(.)6

اصطالحا هو :املال الذي جيب يف عقد النكاح على الزوج لزوجته ّإما بالتسمية أو
و
ً

بالعقد(.)1

والصداق من أبرز احلقوق املالية للمرأة ،فرضه اهلل تعاىل يف النكاح على الزوج ،تكرميًا
وإظهارا لصدق رغبة الزوج فيها ،وحىت تربز املرأة مطلوبة من قبل الرجل ال طالبة له ،وال
هلا،
ً

خيفى ما يف ذلك من صون لكرامتها ،ورفع لشأهنا ،ومل يفرض املهر بدالً للبضع كالثمن يف

البيع ،أو أجرة له ،وإمنا جعله اهلل مبثابة العطية واهلدية اليت يقدمها الزوج لزوجته حني العقد
عليها ،يدل على ذلك قول احلق تبارك وتعاىل     :
.)2(
قال القرطيب يف تفسريه( " :)6أمرهم اهلل تعاىل بأن يتربعوا بإعطاء املهور حنلة منهم
ألزواجهم  .. ..قوله تعاىل (حنلة) النحلة -بكسر النون ،وضمها لغتان -وأصلها من
العطاء ،حنلت فالنًا شيئًا أعطيته ،فالصداق عطية من اهلل تعاىل للمرأة ،وقيل :حنلة ،أي:

عن طيب نفس من األزواج من غري تنازع .وقال قتادة :معىن (حنلة) فريضة واجبة ..
( -)6ينظر :لسان العرب ( ،)191/11القاموس احمليط ( )1101مادة ( ص د ق).
( -)1ينظر :شرح منتهى االرادات ( ،)5/6حواشي الشرواين ( ،)615/1العناية على اهلداية (.)210/6
( -)2النساء.)0( :
(.)20/5( -)6

 5 

أدلة مشروعية الصداق :والصداق ثابت للمرأة بالكتاب ،والسنة ،واإلمجاع.
فأما الكتاب:
 /1قوله تعاىل.      :
قال القرطيب :هذه اآلية تدل على وجوب الصداق للمرأة ،وهو جممع عليه وال خالف
فيه(.)1
 /2قوله تعاىل        :
.)2(    
يقول الشنقيطي" :مث ّبني أن من نكحتم منهن ،واستمتعتم هبا يلزمكم أن تعطوها

مهرها"(.)6

 /6ق ـ ـوله تعاىل      :
.)0(  
يقول ابن كثري" :وادفعوا مهورهن باملعروف أي عن طيب نفس منكم"(.)5
( -)1تفسري القرطيب (.)20/5
( -)2النساء.)20( :
( -)2النساء.)20( :
( -)0أضواء البيان (.)261/1
( -)5تفسري ابن كثري (.)013/1
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وأما من السنة-:
ّ
 /1ما أخرجه مسلم( )3يف صحيحه من طريق أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه سأل
عائشة زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم كم كان صداق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟
قالت :كان صداقه ألزواجه ثنيت عشرة أوقِيّة ،ونَ ّشا .قالت :أتدري ما النش؟ قال :ال.
قالت :نصف أوقية ،فتلك مخسمائة درهم ،فهذا صداق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ألزواجه.
قال النووي " :واستدل أصحابنا هبذا احلديث على أنه يستحب كون الصداق
مخسمائة درهم ،واملراد يف حق من حيتمل ذلك .فإن قيل :فصداق أم حبيبة زوج النيب صلى
اهلل عليه وسلم كان أربعة آالف درهم ،وأربعمائة دينار()1؟ فاجلواب أن هذا القدر تربع به
النجاشي من ماله إكر ًاما"(.)2
 /2أخرج البخاري( ،)6ومسلم( )0من حديث أنس أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أعتق صفية ،وجعل عتقها صداقها.

( -)3كتاب النكاح/باب :الصداق ،وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد ،وغري ذلك من قليـل وكثـري ،واسـتحباب كونـه
مخسمائة درهم ملن ال جيحف به (.1023 )1101/2
( -)1أخرجــه أبــو داود يف الســنن ( ،2111 )265/2واحلــاكم يف املســتدرك ( 2101 )191/2مــن حــديث أم حبيبــة.
قال احلاكم :حديث صحيح على شـر الشـيخني ومل خيرجـاه .ووافقـه الـذهيب .وصـححه األلبـاين يف صـحيح سـنن
أيب داود (.)1165
( -)2شرح صحيح مسلم (.)215/9
( -)6كتاب النكاح /باب :من جعل عتق األمة صداقها (.0191 )1953/5
( -)0كتاب النكاح /باب :فضيلة إعتاقه أمة ،مث يتزوجها (.1635 )1106/2
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 /6أخرج البخاري( ،)5ومسلم( )3من حديث أنس قال :سأل النيب صلى اهلل عليه
وسلم عبد الرمحن بن عوف ،وتزوج امرأة من األنصار" :كم أصدقتها ؟ قال :وزن نواة من
ذهب .واللفظ للبخاري.
 /0أخرج مسلم( )1يف صحيحه من حديث أيب هريرة قال :جاء رجل إىل النيب صلى
اهلل عليه وسلم فقال :إين تزوجت امرأة من األنصار .فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم:
"هل نظرت إليها؛ فإن يف عيون األنصار شيئاً؟" قال :قد نظرت إليها .قال" :على كم
تزوجتها ؟" قال :على أربع أواق .فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :على أربع أواق؟" كأمنا
تنحتون الفضة من عرض هذا اجلبل ،ما عندنا ما نعطيك ،ولكن عسى أن نبعثك يف بعث
تصيب منه" قال :فبعث بعثًا إىل بين عبس ،بعث ذلك الرجل فيهم.
وأما اإلجماع-:
ّ
فقد نقل اإلمجاع على وجوب املهر يف النكاح القرطيب يف تفسريه( ،)1وابن قدامة يف
املغين(.)2
المبحث الثاني :مقدار الصداق-:
ومذكورا يف العقد فيسمى عند الفقهاء
املهر ّإما أن يكون متف ًقا عليه بني الطرفني،
ً

(املهر املسمى) ،أو غري متفق عليه فيجب فيه ما يسمى مبهر املثل ،و بيانه كالتايل:

( -)5كتاب النكاح /باب :الوليمة ولو بشاة (.0112 )1916/5
( -)3كتاب النكاح /باب :الصداق .1021 )1106/2( .. ..
( -)1كتاب النكاح /باب :ندب من أراد النكاح إىل أن ينظر إىل وجهها وكفيها (.1020 )1101/2
( -)1اجلامع ألحكام القرآن (.)20/5
(.)91/11( -)2
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 /1املهر املسمى :األصل يف مقدار املهر املسمى أن يكون حسبما اتفق عليه طرفــا
مقدار معينًا من املهر ،بل "كل ما كان ماالً جاز أن يكــون
عقد النكـاح ،فلم حتدد الشريعة ً
صداقًا" كما قال ذلك ابن قدامة( )6ويدل على ذلك قوله تعاىل    :
.)0(        
ويطلق املال عند اجلمهور على النقد ،والعني ،واملنفعة(.)5
ودفعا للخصومة،
والعلماء يستحبون تسميته؛ اقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمً ،

يقول أبو بكر بن حممد احلسيين" :واملستحب أن ال يعقد عقد النكاح إال بصداق؛ اقتداء
برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فإنه مل يعقد إال مبسمى :وألنه أدفع للخصومة"(.)1
وإذا كان األصل في المهر أن يكون مسمى ,فهل هناك حد ألكثره وأقله؟
اتفق العلماء على أنه ال حد ألكثره ،بل قال ابن عبد الرب يف التمهيد(" :)2وأمجع
العلماء على أنه ال حتديد يف أكثر الصداق لقول اهلل تعاىل   :
.)6( 

( -)6املغين (.)131/1
( -)0النساء.)20( :
( -)5ينظر :املغين ( ،)111/11هناية احملتاج (.)221/6
( -)1كفاية األخيار (.)111/2
( .)113/2( -)2وانظ ـ ــر :اجل ـ ــامع ألحك ـ ــام الق ـ ــرآن ( ،)13/5إكم ـ ــال املعل ـ ــم ( ،)212/5املغ ـ ــين ( ،)131/1الف ـ ــتح
( ،)122/9سبل السالم (.)109/6
( -)6النساء.)21( :
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وقال القرطيب يف تفسري اآلية" :اآلية دليل على جواز املغاالة يف املهور؛ ألن اهلل تعاىل
ال ميثل إال مبباح"(.)0
والقنطار املال الكثري(.)5
وأما قليله فالراجح ما ذهب إليه مجهور العلماء إسحاق ،وأبو ثور ،وفقهاء املدينة من
التابعني( ،)1والشافعية( ،)1واحلنابلة( ،)9والظاهرية( )11من أنه ال حد ألقله.
واستدل اجلمهور بعموم األدلة من الكتاب والسنة الواردة يف ذكر الصداق .حيث مل
حيدد مقداره.
أيضا مبا أخرجه البخاري( ،)1ومسلم( )2من حديث سهل بن سعد الساعدي
واستدلوا ً

قال :جاءت امرأة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقالت :يا رسول اهلل جئت أهب

لك نفسي .قال :فنظر إليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فصعد النظر فيها وصوبه ،مث
طأطأ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رأسه ،فلما رأت املرأة أنه مل يقض فيها شيئًا جلست

فقام رجل من أصحابه فقال :يا رسول اهلل إن مل يكن لك هبا حاجة فزوجنيها .فقال" :وهل
( -)0تفسري القرطيب (.)99/5
( -)5ينظر :تفسري الطربي ( ،)616/0تفسري القرطيب ( ،)61/0تفسري ابن كثري (.)031/1
( -)1بداية اجملتهد (.)10/2
( -)1ينظر :اجملموع ( ،)623/13حواشي البجريمي (.)016/6
( -)9ينظر :املغين ( ،)99/11املبدع (.)162/1
( -)11احمللى (.)090/9
( -)1كت ــاب النك ــاح /ب ــاب :ت ــزويج املعس ــر لقول ــه تع ــاىل         :
(النور.0199 )1953/5()62 :
( -)2كتاب النكاح /باب :الصداق وجواز كونه تعلـيم قـرآن وخـامت حديـد وغـري ذلـك مـن قليـل وكثـري ،واسـتحباب كونـه
مخسمائة درهم ملن ال جيحف به (.1025 )1101/2
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عندك من شيء؟ قال :ال واهلل يا رسول اهلل .فقال " :اذهب إىل أهلك ،فانظر هل جتد
شيئًا" فذهب ،مث رجع .فقال :ال واهلل يا رسول اهلل وال خامتًا من حديد ،ولكن هذا إزاري-

قال سهل :ما له رداء -فلها نصفه .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ما تصنع بإزارك
إن لبسته مل يكن عليها منه شيء ،وإن لبسته مل يكن عليك شيء" فجلس الرجل حىت إذا
طال جملسه قام ،فرآه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم موليًا ،فأمر به فدعي فلما جاء قال:

"ماذا معك من القرآن؟ قال :معي سورة كذا وسورة كذا عددها .فقال" :ملكتكها مبا معك
من القرآن".
والشك أن األفضل عدم اإلجحاف باملرأة يف مهرها ،وعدم املغاالة فيه؛ ألن من
بركة املرأة يسر مهرها ،أخرج اإلمام أمحد يف املسند( )5عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم قال" :إن من ميمْن املرأة تيسري ِخطْبتها ،وتيسري صداقها ،وتيسري رمحها"
 /2مهر املثل :هو املهر الذي يساوي مهر نظريات املرأة املقصودة بالنكاح ،أو
املنكوحة من قريباهتا ،أو غريهن من النساء الاليت مياثلنها يف الصفات املعتربة يف النكاح(.)1
وقد سنه الشرع حتاشيًا لوقوع اخلالف والنزاع بني أطراف العقد بسبب الصداق ،يف

بعض األحوال منها-:

أ /إذا مل حيدد املهر يف العقد أو سكت عنه.
ب /إذا اتفق أطراف العقد على أن ال مهر هلا(.)2
(.2001 )21/01( -)5
( -)1ينظر :املغين ( )151/11تكملة اجملموع ( ،)615/3شرح فتح القدير (.)631/6
( -)2ويف كال احلالتني تسمى فيهما املرأة املف ضوضة -وجيوز فيه فتح الواو ،وكسرها -والتفويض اإلمهال ،كأهنا أمهلت املهر
حيث مل يسمه ،والتفويض على ضربني:
 /1تفويض البضع ،وهو الذي ينصرف إطالق التفويض إليه ،وهو أن يزوج األب ابنته البكر ،أو تأذن املرأة لوليها
يف تزوجيها بال مهر.
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مخرا أو
مهرا ً
شرعا ،كما لو جعل املهر ً
ج /إذا حدد يف العقد مهر ال يصلح أن يكون ً

خنز ًيرا.

د /إذا دخل الرجل باملرأة يف نكاح فاسد.
فإذا كان احلال كذلك وجب للمرأة مهر املثل ،قال ابن عابدين" :مث اعلم أن اعتبار

مهر املثل املذكور حكم كل نكاح صحيح ال تسمية فيه أصالً .. ..وحكم كل نكاح فاسد
مهرا أو ال"(.)6
بعد الو ء مسي فيه ً

ودليل مهر املثل ما أخرجه أبو داود يف السنن()3عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل

تزوج امرأة فمات عنها ،ومل يدخل هبا ،ومل يفرض هلا الصداق؟ فقال :هلا الصداق كامالً،
وعليها العدة ،وهلا املرياث .فقال معقل بن سنان :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه قضى يف
بَروع بنت َو ِاشق مبثل ذلك.
قال ابن قدامة :ومجلته أن النكاح يصح من غري تسمية صداق يف قول عامة أهل
العلم ،وقد دل على هذا قول اهلل تعاىل       :
 )1(       مث استدل حبديث ابن
مسعود(.)1
 /2ت فــويض املهــر وهــو أن يتزوجهــا علــى مــا شــاءت أو شــاء أجنــيب وحنــو ذلــك والنكــاح يف كــال احلــالتني صــحيح،
وجيب مهر املثل بالعقد .ينظر :املبدع ( ،)131/1حواشي الشرواين (.)665/1
( -)6حاشية الرد احملتار (.)1/6
(.2110 )261/2( -)3
( -)1البقرة .)263( :
( -)1املغين ( )116/1وانظر :نيل األوطار ( ،)611/3سبل السالم (.)151/6
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المبحث الثالث :استحقاق الزوجة كامل الصداق-:
تستحق الزوجة كامل املهر يف حالتني-:
األوىل :إذا طلقها زوجها بعد دخوله هبا-:
فإذا دخل الرجل بزوجته ووطئها فال خالف بني أهل العلم( )1يف استحقاقها مجيع
املهر؛ لقوله تعاىل       :
        
        
 )2(      وذهب ابن عباس،
وجماهد ،والسدي ،وغري واحد( )6إىل أن معىن اإلفضاء اجلماع.
ومبا أخرجه البخاري ،ومسلم من حديث ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
للمتالعنني" :حسابكما على اهلل ،أحدكما كاذب ،ال سبيل لك عليها" .قال :يا رسول اهلل
مايل ،قال" :ال مال لك إن كنت صدقت عليها فهو مبا استحللت من فرجها ،وإن كنت
كذبت عليها فذاك أبعد لك" واللفظ للبخاري(.)0
( -)1ينظــر :املبســو ( ،)09/5بــدائع الصــنائع ( ،)291/6املغــين ( ،)191/1بدايــة اجملتهــد ( ،)11/2كفايــة األخبــار
(.)61/1
( -)2النساء.)21-21( :
( -)6تفســري ابــن كثــري ( )031/1وانظــر :تفســري الطــربي ( ،)610/0الــدر املنثــور ( ،)031/2التفســري الكبــري لل ـرازي
(.)12/11
( -)0تقدم خترجيه ص ( .)11
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 أما مهر من خلى بها زوجها ,ولم يدخل بها بعد:فاختلف أهل العلم يف اخللوة اليت يقع فيها الو ء إىل أقوال أشهرها:
القول األول :ذهب احلنفية( ،)1واحلنابلة( ،)2وهو قدمي قول الشافعي( )6إىل ثبوت
كامل املهر باخللوة ،واشرت األحناف أن تكون اخللوة حقيقية أو صحيحة "واخللوة
شرعا ،فاملرض املانع من الو ء من
طبعا أو ً
الصحيحة هي اليت ال مينع فيها مانع من الو ء ً
طبعا ،وكذلك القرن ،والرتق ،واحليض ،واإلحرام ،وصوم رمضان،
جهته أو جهتها مانع ً

وصالة الفرض"(.)0

وال يصح كالم األحناف إذا وجد شخص ثالث ،أو كانا يف مكان ال يصلح للخلوة.
حاجا ،فاخللوة صحيحة،
أما إذا كان أحدمها مر ً
صائما صوم فرض أو ً
يضا أو ً

ويتحقق هبا الدخول ،وهذا مذهب احلنابلة؛ ألن املريض قد ال مينعه الو ء من املعاشرة،
واحملرم أو الصائم قد يرتكب احملظور(.)5
واستدلوا مبا يأيت-:
 /1قوله تعاىل )3(       :قال اجلصاص
يف أحكامه(" :)1وقد أخرب أن اإلفضاء اسم للخلوة ،فمنع اهلل تعاىل أن يأخذ منه شيئًا بعد
( -)1ينظر :اجلامع الصغري حملمد بن احلسن ( ،)111البحر الرائق (.)135/6
( -)2ينظر :املغين ( ،)192/1املبدع (.)961
( -)6املغين (.)192/1
( -)0االختبار لتعليل احملتار (.)116/6
( -)5ينظر :املغين (.)192/1
( -)3النساء.)21( :
(.)101/2( -)1
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ممنوعا فيها من االستمتاع؛
اخللوة ،وقد دل على أن املراد هو اخللوة الصحيحة اليت ال يكون ً
ألن اإلفضاء مأخوذ من الفضاء من األرض ،وهو املوضع الذي ال بناء فيه ،وال حاجر مينع

من إدراك ما فيه ،فأفاد بذلك استحقاق املهر باخللوة على وصف ،وهي اليت ال حائل بينها،
وال مانع من التسليم واالستمتاع إذ كان لفظ اإلفضاء يقتضيه" ونوزع االستدالل حبمل معىن
اإلفضاء على اجلماع.
 /2ما أخرجه البخاري()1من حديث ابن عمر يف قصة املتالعنني وفيه :قول رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ":اهلل يعلم أن أحدكما كاذب ،فهل منكما تائب؟ فأبيا ،ففرق
بينهما .قال الرجل :مايل .قال " :ال مال لك ،إن كنت صادقًا فقد دخلت هبا ،وإن كنت
كاذبًا فهو أبعد منك".
قال احلافظ" :واجلواب عن حديث الباب أنه ثبت يف الرواية األخرى يف حديث
الباب" :فهو مبا استحللت من فرجها" فلم يكن يف قوله "دخلت عليها" حجة ملن قال جمرد
الدخول يكفي"(.)2
 /6ما أخرجه الدارقطين يف سننه( )1عن ابن عمر ،عن عمر قال ":إذا أجيف الباب،
وأرخيت الستور ،فقد وجب املهر".
أيضا بأن الغالب عند إغالق الباب وإرخاء السرت على املرأة وقوع
 /0واحتجوا ً

اجلماع ،فأقيمت املظنة مقام املئنة؛ ملا جبلت عليه النفوس يف تلك احلالة من عدم الصرب عن
الوقاع غالبًا لغلبة الشهوة ،وتوافر الدعاية لوقوع اجلماع؛ وألن اخللوة هي اليت ميكن للقاضي

( -)1كتاب الطالق /باب :املهر للمدخول عليها (.5160 )2105/5
( -)2الفتح (.)015/9
(.261 )611/6( -)1
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التحقق منها ،أما ما وراء ذلك فيصعب التحقق منه عند النزاع()1؛ وألنه استحل منها ما ال
حيل لغريه من خلوة أو ملس أو تقبيل أو نظر ملا ال ينبغي إال للزوج(.)2
القول الثاين:
ذهب مالك( ،)6والشافعي يف اجلديد( ،)0وداود( )5بأن املهر ال يستقر باخللوة
فحسب ،بل البد من الو ء.
واستدلوا مبا يأيت-:
 /1قوله تعاىل        :واإلفضاء هنا
اجلماع ،وهذا ما رجحه ابن جرير الطربي ونقله عن غري واحد من السلف كما تقدم(.)3
 /2قوله تعاىل        :
    واملطلقة اليت خال هبا من غري و ء مطلقة قبل املسيس.
 /6حديث املالعنة وفيه" ال مال لك ،إن كنت صدقت عليها فهو مبا استحللت من
فرجها".

( -)1ينظر :احلاوي ( ،)110/12املغين ( ،)191/1الفتح (.)015/9
( -)2ينظر :املمتع للشيخ حممد بن عثيمني ( )611/5مركز فجر للطباعة.
( -)6ينظر :املدونة ( ،)621/5االستذكار (.)065/5
( -)0ينظر :املهذب ( ،)51/2حاشية البحريمي ( ،)026/6الفتح (.)015/9
( -)5احمللى (.)016/9
( -)3ص ( .)035
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 /0إن تأكد املهر يتوقف على استيفاء املستحق بالعقد وهو منافع البضع ،واستيفاء
منافعه يكون بالو ء -أي الدخول -وال حيصل هذا االستيفاء مبجرد اخللوة الصحيحة بني
الزوجني بال دخول ،فال يتأكد املهر هبا.
والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول األول من ثبوت املهر باخللوة؛ لقوة أدلته،
وحجته ،يقول ابن قدامة " :وإذا خال هبا بعد العقد فقال :مل أطأها وصدقته  ،مل يلتفت
إىل قوهلما ،وكان حكمهما حكم الدخول يف مجيع أمورمها إال يف الرجوع إىل زوج طلقها
ثالثًا ،أو يف الزنا فإهنما جيلدان وال يرمجان"(.)1
المبحث الرابع  :استحقاق الزوجة نصف الصداق-:
إذا وقع الطالق قبل الو ء واخللوة الصحيحة لزم نصف املهر املسمى ،وهذا ال
خالف فيه بني أهل العلم( ،)1ويف ذلك يقول الرب جل وعال   :
          
.)2(         
يقول الشيخ السعدي يف تفسريه( " :)6أي :إذا طلقتم النساء قبل املسيس وبعد فرض
املهر ،فللمطلقات من املهر املفروض نصفه ،ولكم نصفه .هذا هو الواجب ما مل يدخله
عفو ومساحمة بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها (أو يعفو الذي بيده عقد
( -)1املغين (.)191/1
( -)1ينظر:األم( ،)11/5املغين( ،)116/1روضة الطالبني( ،)610/1البحر الرائق( ،)131/6الثمر الداين(.)039/1
( -)2البقرة.)261( :
(.)115( -)6
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النكاح) وهو الزوج على الصحيح؛ ألنه الذي بيده حل عقدته ،وألن الويل ال يصح أن يعفو
عن ما وجب للمرأة لكونه غري مالك وال وكيل ،مث رغب يف العفو ،وإن من عفا كان أقرب
لتقواه ،لكونه إحسانًا موجبًا لشرح الصدر ،ولكون اإلنسان ال ينبغي أن يهمل نفسه من

اإلحسان واملعروف ،وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات املعاملة؛ ألن معاملة الناس فيما
وإما
بينهم على درجتني إما عدل وإنصاف واجب ،وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجبّ .

فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب ،والتسامح يف احلقوق ،والغض مما يف النفس،
خصوصا ملن بينك وبينه
فال ينبغي لإلنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو يف بعض األوقات
ً

معاملة أو خمالطة".

فإن طلق الرجل املرأة قبل الدخول عليها أو اخللوة هبا ،وبعد العقد املسمى فيه املهر
وجب هلا النصف إال أن تعفو املرأة عن حقها فيسقط عن الرجل الواجب ،أو يعفو هو عن
حقه فيكون املهر كامالً للمرأة ،وأوضح الرب جال وعال أن العفو أقرب للتقوى ،فأقرهبما
للتقوى من عفا.
المبحث الخامس :متعة المطلقات-:
ومن حقوق املرأة املطلقة حق املتعة.
ملطلقته(.)1

وعسرا يدفعه الزوج
يسرا ً
و املتعة -:مبلغ من املال خيتلف باختالف حال الزوج ً

أما مقدار املتعة-:

( -)1ينظر :النهاية ( ،)292/0لسان العرب ( ،)616/1مادة (م ت ع).
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يقول ابن عبد الرب" :مل خيتلف العلماء أن املتعة اليت ذكرها اهلل عز وجل يف كتابه
بقوله )2(     :وقوله   :
 )6(     أهنا غري مقدرة وال حمددة ،وال معلوم
مبلغها ،وال معروف قدرها معرفة وجوب ال يتجاوزه ،بل هي على املوسع بقدره ،وعلى املقرت
متاعا باملعروف كما قال اهلل عز وجل ال خيتلف العلماء يف ذلك"(.)0
ً
أيضا بقدرهً ،
()5

اقيني ،أخرج البخاري يف صحيحه
ومتّع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بثوبني رز ّ

من طريق عباس بن سهل ،عن أبيه وأيب أسيد قاال :تزوج النيب صلى اهلل عليه وسلم أميمة
بنت َشراحيل ،فلما أدخلت عليه بسط يده إليها ،فكأهنا كرهت ذلك ،فأمر أبا أسيد أن

جيهزها ويكسوها ثوبني رازقيني(.)1

قال ابن التني :متعها بذلك إما وجوبًا وإما استحبابًا(.)2
وأخرج ابن أيب شيبة( )3يف املصنف أن عبد الرمحن بن عوف متع امرأته اليت طلق
جارية سوداء.
( -)2البقرة .)201( :
( -)6البقرة .)263( :
( -)0االستذكار (.)111/3انظر :املبسو للسرخسي ( ،)31/3تفسري القرطيب ( ،)229/6الفتح (.)013/9
( -)5كتاب الطالق /باب :من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطالق؟ (.0953 )2112/5
( -)1قــال احلــافظ" :والرزاقيــة ثيــاب مــن كتــان بــيض طـوال .قالــه أبــو عبيــدة .وقــال غــريه :يكــون يف داخــل بياضــها زرقــة،
والرازقي :الصفيق" الفتح (.)212/9
وانظر :غريب احلديث البن اجلوزي ( ،)691/1النهاية ( )219/2مادة (رزق).
( -)2عزاه له احلافظ يف الفتح ( ،)659/9والعيين يف عمدة القارئ (.)262/21
(.11111 -11119 -11111 )101/0( -)3
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أيضا :-أن أنس بن مالك متع امرأته بثالث مائة.
وأخرج – ً
وأخرج أن احلسن بن علي متع امرأته بعشرة آالف.
آثارا أخر عن السلف الصاحل فراجعها إن رمت الزيادة.
وأورد ً
واختلف العلماء في حكم المتعة على أقوال:
القول األول-:
وجوب املتعة لكل مطلقة ،وهبذا قال علي بن أيب طالب ،واحلسن ،وسعيد بن جبري،
وأبو قالبة ،والزهري ،وقتادة ،والضحاك ،وأبو ثور( .)1وأمحد بن حنبل يف رواية حنبل عنه(.)2
القول الثاين-:
أن املتعة مستحبة لكل مطلقة ،وليست بواجبة ،ال فرق بني املطلقة قبل الدخول أو
بعده ،واملفروض هلا وغري املفروض هلا ،ذهب إىل هذا شريح ،والليث بن سعد ،وابن أيب
ليلى( ،)1ومالك(.)2
القول الثالث :وجوب املتعة للمف ضوضة ،وهي املطلقة قبل الدخول اليت مل يفرض هلا
مهر دون غريها من املطلقات وقال به ابن عمر ،وابن عباس ،واحلسن ،وعطاء ،وجابر بن
زيد ،والشعيب ،والزهري ،والنخعي( ،)2وهو مذهب أيب حنيفة وصاحبيه( ،)6والشافعي(،)0
وأمحد( )5يف رواية اجلماعة عنه.
( -)1عزاه ملن تقدم ابن عبد الرب يف االستذكار ( ،)121/3وابن قدامة يف املغين (.)110/1
( -)2املغين (.)110/1
( -)1عزاه ملن تقدم املاوردي يف احلاوي (.)111/16
( -)2ينظر :االستذكار (.)121/3
( -)2ينظر :االستذكار ( ،)122/3املغين (.)116/1
( -)6ينظر :اجلامع الصغري حملمد بن احلسن( ،)116املبسو للسرخسي ( ،)12/5البحر الرائق (.)133/6
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والراجح من األقوال أن املتعة واجبة لكل مطلقة على حسب يسار الزوج وإعساره،
ومرجع التقدير فيها االجتهاد يف ضوء ما تعارف الناس عليه ،وهذا مما خيتلف باختالف
األشخاص ،والعصور ،والبالد ،ورجح هذه الرواية شيخ اإلسالم ابن تيمية(،)1
والشنقيطي( ،)2فهل رأيت دينًا أكرم املرأة كاإلسالم؛ فأوجب على الزوج املتعة يف حق كل
جربا خلاطرها ،وتطييبًا لنفسها ،فصار التمتيع كاملرهم جلرح القلب لكي يتسامح
مطلقة ً

الناس ،فيقال :إن فالنًا أعطى فالنة كذا وكذا فهو مل يطلقها إال لعذر ،وهو آسف عليها،

معرتف بفضلها؛ ال أنه رأى عيبًا فيها أو رابه شيء من أمرها.
الفصل الثاني :حقها في النفقة-:
وكما كفل اإلسالم للمرأة بداية عرسها املهر ،فإنه يكفل هلا أثناءه النفقة عليها ،ومتتد النفقة
من قبل الرجل على مولودته ،وابنته ،وأمه ،وسنتناول يف هذا الفصل النفقة الزوجية  ،وهي
حتوي على مخسة مباحث:
المبحث األول :تعريف النفقة وحكمها ,وأدلة وجوبها -:
النفقة يف اللغة :ـ ـ مأخوذة من مادة النفوق .تقول :نفق الفرس والدابة أي :مات أو هلك.
أو من النفاق تقول :نفق البيع نفاقًا إذا راج(.)1
ويستفاد مما سبق أن النفقة إهالك املال ملصلحة اآلخر ،وروجانه يف يده.

( -)0ينظر :األم ( ،)255/5املهذب ( ،)36/2حاشية البجريمي (.)023/6
( -)5ينظر :املغين ( ،)115/1املبدع (.)13/1
( -)1جمموع الفتاوى (.)21/62
( -)2أضواء البيان (.)152/1
( -)1ينظر :خمتار الصحاح ( ،)111/2لسان العرب ( )265/12مادة ( ن ف ق).
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ويف الشرع عرفها الشافعية بأهنا :طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج ،ولغريمها من أصل
وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيه(.)0
أدما وكسوة ومسكنًا وتوابعها(.)5
وعرفها احلنابلة بأهنا :كفاية من ميونه ً
خبزا و ً
ّ
خاصا للنفقة الزوجية اكتفاء بتعاريفهم للنفقة
ومل يفرد الفقهاء فيما وقع نظري عليه تعري ًفا ً

عاما ،ولكن ميكن استخالص تعريف هلا من ثنايـ ـ ــا السطور ،ومن جمموع ما كتبوه
تعري ًفا ً

على النحو التايل-:

شرعا حنو زوجته من طعام وشراب وملبس ومسكن وفراش وخدمة وما
ما يطالب به الزوج ً
يتبع ذلك حسب العرف يف إطار القواعد الشرعية

()1

 حكمها ,وأدلة وجوبها:()2
أثرا من آثار
اتفق الفقهاء على أن حكم النفقة الزوجية الوجوب باعتبارها ً
حكما و ً

عقد الزواج الصحيح ،وح ًقا من حقوقه الثابتة للزوجة على زوجها مبقتضى عقد النكاح
شرعا.
املعترب ً

ولذلك جتب على الزوج حىت ولو كانت الزوجة غنية ،مسلمة كانت أم كتابية؛ ألن
سبب وجوهبا هو الزواج الصحيح ،وهو أمر متحقق يف مجيع الزوجات.
واستدلوا على ذلك بالكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،واملعقول .
أدلة الكتاب :
( -)0حاشية الشرقاوي على شرح التحرير (.)616/2
( -)5كشاف القناع (.)562/5
( -)1انظر :أحكام النفقة الزوجية يف الشريعة اإلسالمية حملمد يعقوب (.)21
( -)2ينظــر :بــدائع الصــنائع ( ،)26/0املهــذب ( ،)133/2املغــين ( ،)153/1جممــوع الفتــاوى ( ،)110/23حواشــي
الشرواين ( ،)611/11التاج واإلكليل (.)111/0
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 /1قوله تعاىل          :
.)1(     
يقول القرطيب " :أي لينفق الزوج على زوجته ،وعلى ولده الصغري ،على قدر وسعه
فقريا فعلى قدر ذلك"(.)2
حىت يوسع عليهما إذا كان ً
موسعا عليه ،ومن كان ً
 /2قوله تعاىل.        :
يقول ابن كثري" :وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوهتن باملعروف ،أي :مبا جرت
به عادة أمثاهلن يف بلدهن ،من غري إسراف ،وال إقتار حبسب قدرته يف يساره ،وتوسطه
وإقتاره"(.)6
وتأمل تصدير اآلية بـ (على) اليت معناها اإللزام واحلتمية ،واملولود له األب ،فعليه رزق
وكسوة الوالدات.
 /6قوله تعاىل        :
         
.)0(   
( -)1الطالق.)1( :
( -)2اجلامع ألحكام القرآن (.)111/11
( -)6تفسري ابن كثري (.)210/1
( -)0الطالق.)3( :

 23 

يقول الشيخ السعدي" :تقدم أن اهلل هنى عن إخراج املطلقات من البيوت ،وهنا أمر
بإسكاهنن ،وقدر إسكاهنن باملعروف ،وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها حبسب وجد
الزوج وعسره"(.)5
شرعا بإسكان زوجته املطلقة ما دامت
وهذه اآلية تدل على أن الزوج املطلق مطالب ً

يف العدة ،ملا تعارف عليه العلماء من كون األمر يدل على الوجوب ،وإذا كان اإلسكان
شرعا
واجبًا على الزوج لزوجته املطلقة حال قيام عدهتا ،فمن باب أوىل أن يكون مطالبًا ً
بنفقة الزوجة اليت مل تطلق.

 /0قوله تعاىل        :
.)1(       
يقول القرطيب" :ودلت هذه اآلية على تأديب الرجال نساءهم ،فإذا حفظن حقوق
وقوام فعال للمبالغة من القيام على الشيء،
الرجال فال ينبغي أن يسئ الرجال عشرهتاّ ،

واالستبداد بالنظر فيه ،وحفظه باالجتهاد ،فقيام الرجال على النساء هو على هذا احلد،
وهو أن يقوم بتدبريها ،وتأديبها ،وإمساكها يف بيتها ،ومنعها من الربوز ،وأن عليها طاعته

وقبول أمره ما مل تكن معصية ،وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة"(.)2
فاهلل تعاىل أثبت ّقوامة الرجل على املرأة ،وأنا ذلك بأمرين-:

الفضيلة( ،)6والنفقة.

(.)111( -)5
( -)1النساء.)60( :
( -)2اجلامع ألحكام القرآن (.)139/5
( -)6سيأيت حتقيق القول يف معىن اآلية ص ( .)110
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 /5ما أخرجه البخاري( ،)0ومسلم( )5من حديث عائشة أن هند بن عتبة قالت :يا
رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح ،وليس يعطيين ما يكفيين وولدي إال ما أخذت منه
وهو ال يعلم .فقال" :خذي ما يكفيك وولدك باملعروف".
قال النووي" :يف هذا احلديث فوائد منها :وجوب نفقة الزوجة .ومنها :وجوب نفقة
األوالد الفقراء الصغار"( )3وكذا قال احلافظ(.)1
وهذا احلديث أصل عظيم يف باب النفقات ،ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جعل
للزوجة احلق يف أخذ النفقة من مال الزوج ،قَبِل الزوج أو مل يقبل ،علم أو مل يعلم ،وحدد
ذلك باملعروف.
 /3ما أخرجه مسلم( )1يف صحيحه من حديث جابر الطويل يف صفة ح ـ ـ ـ ــج رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وفيه أنه قال يف خطبة عرفة" :فاتقوا اهلل يف النساء ،فإنكم
أخذمتوهن بأمان اهلل ،واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل( ،)2ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم
أحدا تكرهونه ،فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غري مربح ،وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن
ً

باملعروف".

( -)0كتاب النفقات /بـاب :إذا مل ينفـق الرجـل فللمـرأة أن تأخـذ بغـري علمـه مـا يكفيهـا وولـدها بـاملعروف ()2152/5
.5109
( -)5كتاب األقضية /باب :قضية هند (.1110 )1661/6
( -)3شرح النووي (.)1/12
( -)1الفتح ( )519/9وسيأيت مزيد بيان له عند مقدار النفقة ص (.) 510
( -)1كتاب احلج /باب حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم (.1211 )113/2
( -)2اختلــف يف معــىن (كلمــة اهلل) وصــحح النــووي أن امل ـراد هبــا قولــه تعــاىل      :
  النساء .6 :شرح صحيح مسلم (.)116/1
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يقول النووي" :وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوهتا وذلك ثابت باإلمجاع"(.)6
وقد أفاد لفظ (هلن) أن حق النفقة ثابت مبقتضى اإللزام ،وسبحان من أعطى رسوله
صلى اهلل عليه وسلم جوامع الكلم ،فقرر يف كلمات قليلة حتمل معان عظيمة قواعد احلقوق
والواجبات الزوجية.
 /1ما أخرجه اإلمام أمحد يف املسند( )0عن حكيم بن معاوية ،عن أبيه معاوية بن
حيده عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :سأله رجل :ما حق املرأة على زوجها؟ قال:
"تطعمها إذا طعمت ،وتكسوها إذا اكتسيت ،وال تضرب الوجه ،وال تقبضح ،وال هتجر إال يف
البيت" ويف احلديث النص على الطعام والكسوة ،وجعلها ح ًقا من حقوق املرأة.
اإلجماع :قال ابن قدامة" :نفقة الزوجة واجبة بالكتاب ،والسنة ،واإلمجاع"( )3ونقل
أيضا النووي يف شرح صحيح مسلم( ،)1وروضة الطالبني( ،)1واحلافظ يف الفتح(،)9
اإلمجاع ً
وابن اهلمام يف شرح فتح القدير(.)11

المعقول :ويستدل على وجوب النفقة الزوجية من املعقول أخ ًذا من القواعد الشرعية
املتفق على صحة العمل هبا ،ومنها :أن من حبس حلق غريه تكون نفقته واجبة عليه(.)11
المبحث الثاني :سبب وجوب النفقة الزوجية-:
( -)6شرح النووي على صحيح مسلم (.)110/1
(.21116 )211/66( -)0
( -)3املغين (.)153/1
(.)110/1( -)1
(.)01/9( -)1
(.)511/9( -)9
(.)619/0( -)11
( -)11ينظر :بدائع الصنائع ( ،)15/0املغين( ،)153/1الفتح (.)511/9
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إذا كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها فالبد أن يكون هلذا الوجوب سبب؛ ألن
عدما.
األحكام الشرعية تنا بأسباهبا ،وتدور معها ً
وجودا أو ً
وذهب مجهور الفقهاء إىل أن النفقة جتب بالتمكني التام ال مبجرد العقد ،والتمكني
يكون إذا سلمت املرأة نفسها إىل زوجها ،ومتكن من االستمتاع هبا ،ونقلها إىل حيث يريد،
وهي من أهل االستمتاع يف نكاح صحيح.
واستدلوا مبا يأيت-:
 /1أن النيب صلى اهلل عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنني ،ودخل هبا بعد
سنتني( ،)5ومل ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ،ولو كان ح ًقا هلا ملا منعها إياه ،ولو وقع
لنقل إلينا(.)3

 /2حديث جابر املتقدم( )1وفيه "اتقوا اهلل يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهلل،
واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل ،وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف".
فربط رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني العقد واالستمتاع ،ووجوب النفقة ،فدل
على أن النفقة حتصل مبجموع األمرين(.)1
وقد قاهلا صلى اهلل عليه وسلم يف خطبة حجة الوداع مبحضر اجلمع العظيم قبل وفاته
يوما.
ببضع ومثانني ً

( -)5أخرج قصة بنـاء رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم بعائشـة مـع بيـان سـنها البخـاري يف صـحيحه يف كتـاب الفضـائل
باب :تزويج النيب صلى اهلل عليه وسلم عائشة ،وقدومها املدينة وبنائه هبا (.6311 )1010/6
( -)3ينظر :املغين ( ،)065/1مغين احملتاج (.)065/6
( -)1ص ( .)516
( -)1ينظر :اإلقناع للشربيين (.)010/2
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 /6أن النفقة جتب الحتباس املرأة حلق الزوج ومصلحته ،واالحتباس املوجب للنفقة
هو الذي ميكن معه استيفاء الزوج حقوقه الزوجية ،والتمكن من االستمتاع هبا مىت أراد،
والقاعدة تنص على أن كل من حبس ملصلحة غريه ومنفعته ،فنفقته واجبة على من كان
حبسه ملصلحته ومنفعته ،ولذلك استحق القاضي وغريه من عمال الدولة اإلسالمية رزقهم
من بيت املال؛ لتفرغهم ألعماهلم؛ ملنفعة ومصلحة املسلمني(.)1
 /0أن العقد يوجب املهر ،والتمكني يوجب النفقة(.)2
المبحث الثالث :مقدار النفقة-:
اختلف الفقهاء يف تقدير النفقة على أقوال ،منها-:
القول األول :ما ذهب إليه مجهور العلماء أن النفقة مقدرة بالكفاية ختتلف باختالف
من جتب له النفقة مبقدارها.
واستدل اجلمهور مبا يأيت-:
 /1قوله تعاىل       :
.)1(
واهلل تعاىل أطلق يف كتابه الرزق والكسوة وشر يف ذلك املعروف ،والرزق شيء غري
حمدد ،وإمنا هو لبيان الكفاية والوفاء ،فالقول بالتحديد زيادة على النص ،والزيادة عليه أمر

( -)1ينظر :بدائع الصنائع ( ،)13/0حاشية ابن عابدين (.)113/2
( -)2ينظر :الكايف يف فقه احلنابلة (.)95/6
( -)1البقرة.)266( :
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شرعا ،ولو كان سبحانه يريد حتديد النفقة ،لبينه سبحانه ،وال جيوز تأخري البيان
غري جائز ً

عن وقت احلاجة(.)1

 /2ما تقدم من حديث عائشة رضي اهلل عنها ،وقوله صلى اهلل عليه وسلم هلند:
"خذي ما يكفيك وولدك باملعروف".
قال النووي " :يف هذا احلديث فوائد منها  .. ..أن النفقة مقدرة بالكفاية ال
باألمداد،ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا احلديث،
ونفقة الزوجة مقدرة باألمداد على املوسر كل يوم مدان ،وعلى املعسر مد ،وعلى املتوسط
مد ونصف وهذا احلديث يرد على أصحابنا"(.)1
قدرا،
وقال شيخ اإلسالم" :فأمرها أن تأخذ الكفاية باملعروف ،ومل يقدر هلا ً
نوعا وال ً
لبني هلا القدر والنوع كما ّبني فرائض الزكاة والديات .. ..وإذا
ولو تقدر ذلك بشرع أو غريه ّ
كان الواجب هو الكفاية باملعروف ،فمعلوم أن الكفاية تتنوع حبالة الزوجة يف حاجتها،
وبتنوع الزمان ،واملكان ،وبتنوع حال الزوج يف يساره وإعساره ،وليست كسوة القصرية
الضئيلة ككسوة الطويلة اجلسيمة ،وال كسوة الشتاء ككسوة الصيف ،وال كفاية طعامه
كطعامه ،وال طعام البالد احلارة كالباردة ،وال املعروف يف بالد التمر والشعري كاملعروف يف
بالد الفاكهة واحلمري"(.)2
هندا بأخذ كفايتها من مال زوجها من غري
فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر ً
تقدير معني بل قيد ذلك األخذ بالكفاية واحلاجة ،وهي أمر غري مقدر.

( -)1ينظر :أحكام النفقة الزوجية (.)05
( -)1شرح النووي على صحيح مسلم (.)1/12
( -)2جمموع الفتاوى (.)11/20
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 /6مل حيفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة ال مبد وال برطل ،بل الذي
اتصل به العمل يف كل مصر وعصر ما تقدم أنه باملعروف(.)6
القول الثاين :ذهب الشافعي يف اجلديد( ،)0والقاضي أبو يعلى من احلنابلة( )5إىل أهنا
مقدرة مبقدار حمدد .فقال القاضي أبو يعلى :أن املقدار الواجب هو رطالن من اخلبز يف كل
اعتبارا بالكفارات ،وهذا املقدار ال خيتلف يف الكمية بسبب اليسار وال اإلعسار ،وإمنا
يوم ً

خيتلف يف الصفة واجلودة.

وعسرا
يسرا ً
أما الشافعية فقدروها مبد ،ومد ونصف ،ومدين على حسب حالة الزوج ً
،وتوسطًا بني األمرين.
واستدلوا بقوله تعاىل          :
.     
والنفقة نفقتان :نفقة املوسر ،ونفقة املقرت عليه رزقه وهو الفقري ،وأقل ما يلزم املقرت من
نفقة امرأته املعروف ببلدها ،وأقل ما يعده هلا ما ال يقوم بدن أحد على أقل منه ،وذلك مد
النيب صلى اهلل عليه وسلم يف كل يوم من طعام البلد الذي يقتاتون.
موسعا عليه يف الرزق فرض هلا م ّدين مبد النيب صلى اهلل عليه وسلم.
وإن كان زوجها ً
مدا بالداللة عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف دفعه إىل الذي
وإمنا كان أقل الفرض ً
صاعا لستني مسكينًا ،فكان
أصاب أهله يف شهر رمضان بعرق فيه مخسة عشر أو عشرون ً
( -)6ينظر :زاد املعاد (.)096/5
( -)0ينظر :الفتح ( ،)511/9مغين احملتاج (.)023/6
( -)5ينظر :املغين ( ،)151/1زاد املعاد (.)096/5
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مدا لكل مسكني ،وإمنا جعل أكثر ما فرض مدان؛ ألن أكثر ما جعل النيب صلى اهلل
ذلك ً
عليه وسلم يف فدية الكفارة لألذى مدين لكل مسكني ،وبينهما وسط فال يقصر عن هذا،
ومل يتجاوز هذا(.)1
ورد اجلمهور على الشافعية فقالوا :إن قياس النفقة على الكفارة غري صحيح؛ ألن
الكفارة ال ختتلف باليسار واإلعسار ،وألن حتديد التقدير يف الكفارات ليس لكوهنا نفقة
واجبة،بل لكوهنا عبادة حمضة كالزكاة فكانت مقدرة بنفسها(.)2
قال شيخ اإلسالم" :مث من الفقهاء من يقول :إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع،
والصواب ما عليه اجلمهور أن ذلك مردود إىل العرف كما قال هلند" :خذي ما يكفيك
وولدك باملعروف"(.)1
قال احلافظ" :والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفاية ،وال سيما وقد نقل
بعض األئمة اإلمجاع الفعلي يف زمن الصحابة والتابعني على ذلك ،وال حيفظ عن أحد منهم
خالفه"(.)2

المبحث الرابع :نفقة الزوجة الموظفة-:
حي ــسن التنبيه قبل البدء يف عرض أق ـ ـوال الفقهاء بالنسبة لنفقة الزوجة املوظفة أن أشري
إىل أن اإلسالم كفل للمرأة حقها يف التملك ،وحرية التصرف فقال  :
( -)1ينظر :األم (.)11/5
( -)2ينظر :املغين (.)151/1
( -)1جمموع الفتاوى (.)629/22
( -)2الفتح (.)511/9
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         ومل يوجب
عليها نفقة يف بيت أبيها ،وال بيت زوجها ،كما أباح هلا العمل يف امليادين النسائية وفق
الضوابط الشرعية  ،واخنرطت كثري من النساء يف العمل يف هذه امليادين ،ودخلن سلك
أمرا ،فأحدقت
التوظيف .غري أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة سولت هلم أنفسهم ً

ببعض املوظفات عيون طامعة تتطلع إىل ما يف أيديهن من رواتب ظنًا من بعضهم أن املرأة

اعتقادا من آخرين أن املرأة ال حيق هلا التصرف فيها ،واستغالالً من
ليست أهال للتملك ،و ً
اجلميع؛ لضعف املرأة ،وقلة حيلتها.

ولعل يف مقدمة هؤالء الذين تشربت أنفسهم الطمع ،وسيطر على قلوهبم احلرص
حرج رسول اهلل
حىت غطى على بصائرهم األولياء واألزواج ،فاستخدموا حيالً شىت ألكل من ّ
صلى اهلل عليه وسلم ماله ،فيعمد أحدهم إىل االستيالء على بطاقة السحب املصريف

مظهرا املنة والفضل ،أو يقرتض مبالغ ضخمة
ليسحب كدح املسكينة ،ويرجع هلا فضلتهً ،
من البنك باسم املوظفة ،مث جيعلها مثقلة بالديون؛ لتقتطع من راتبها من غري طيب نفس

منها ،بل إن بعض اآلباء حيبس ابنته عن الزواج معلالً فعلته الشنعاء باخلوف على ماهلا؛ وإذا
به اللص األول هلذا املال ،ومجع يف فعلته جرميتني شنعاوين :ظلمها املايل ،وظلمها النفسي،
فأي ذنب فعل؟؟!!.
وقد تقاسي املسكينة وطأة زوج ال خياف اهلل فيها فيمتنع عن اإلنفاق لدفعها للنفقة،
ويرضى أن يقتات على ظهر امرأة ،فأي رجولة زعم؟!! أحيسب هؤالء أهنم يربون شاة حلوبًا
تغدو عليهم بإناء ،وتروح بآخر ،أال فليتق اهلل األولياء ،وليحذروا من أكل أموال الناس
بالباطل ،وليتذكروا قول الرب سبحانه      :
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.)1(   
واختلف الفقهاء يف نفقة الزوجة العاملة اليت تشتغل مبهنة أثناء النهار ،وتقوم بأشغال
البيت ،ومطالبه بالليل أو العكس ،هل جيب على زوجها نفقتها أو ال؟.
ولإلجابة عن هذا التساؤل نقول ال خيلو حال الزوج من أحد أمرين-:
 /1إما أن يكون خروج الزوجة للعمل برضا الزوج وإذنه ،وعلمه لتساعده على
متطلبات احلياة ،ومشكالت العصر ،ويف هذه احلالة يكون للزوجة النفقة على زوجها؛ ألن
عملها كموظفة وإن كانت قد فوتت على الزوج شيئًا من حق التمكني التام ،واالحتباس

الكامل إال أنه تفويت جزئي ال خيرج عن دائرة رضاه وعلمه ،وهذا احلق الفائت حق خالص

له من حقه أن يتصرف فيه مبا يشاء.
ويتأكد حق النفقة إذا اشرتطت الزوجة على زوجها يف عقد النكاح اخلروج للعمل أو
االستمرار فيه ،فإنه يلزم الزوج الوفاء به ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم" :إن أحق ما أوفيتم من
الشرو أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"(.)2
يرض بذلك ،فإن هلا الفسخ(.)6
وإذا مل يف الزوج به ،وطالبته الزوجة ومل َ
( -)1البقرة.)111( :
( -)2أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب النكاح/باب :الشرو يف النكـاح ،وقـال عمـر :مقـاطع احلقـوق عنـد الشـرو .
ـهرا لــه فــأثىن عليــه يف مصــاهرته ،فأحســن قــال:
وقــال املســور بــن خمرمــة مسعــت النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم ذكــر صـ ً
"حدثين فصدقين ،ووعدين فوىف يل" (.0153 )1911/5
( -)6ينظر :فتح الباري ( ، )211/9أثر راتب الزوجة املوظفة يف احلياة الزوجية ،دراسة فقهية ،رسالة دكتوراه من جامعة
امللك سعود للدكتور عبد العزيز الدبيش(.)212
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 /2وإما أن يكون خروج الزوجة للعمل بدون إذن الزوج ورضاه ،أو شر عليها يف
العقد أن ترتك عملها ،ففي هذه احلالة ال يكون للزوجة نفقة على زوجها لعدم رضاه
بعملها ،وعدم حتقق كمال االحتباس والتمكني املوجب للنفقة ،وألن عملها واحرتافها بعد
نشوزا ،والنشوز مسقط للنفقة على
علمها بعدم رضا الزوج ،وعدم امتثاهلا ألوامره يعترب ً

الراجح(.)0

وبعد هذا ال حيل للرجل أن يتنصل من املسؤولية ،ويتهرب من اإلنفاق على من
أخذها بأمان اهلل ،واستحل فرجها بكلمة اهلل ،فعليه أن يعيد احلق ألهله ،وأن حياسب نفسه
قبل أن حياسب.
المبحث الخامس :نفقة المعتدات من طالق-:
أن أهل العلم اتفقوا يف نفقة املعتدات على ما يأيت:
 /1ال نفقة للمطلقة قبل الدخول؛ ألنه ال عدة هلا؛ لقوله تعاىل   :
        
.)2(       

( -)0ينظر :األحوال الشخصية أليب زهرة( ،)211أحكام النفقة الزوجية ( ،)12وسيأيت مزيـد تفصـيل حـول نفقـة املـرأة
الناشز بعده ص (.) 529
( -)2األحزاب.)09( :
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 /2وجوب النفقة للمطلقة الرجعية؛ يقول ابن عبد الرب" :ال خالف بني علماء األمة
أن اللوايت ألزواجهن عليهن الرجعة هلن النفقة ،وسائر املؤنة على أزواجهن ،حوامل كن أو
كن يف العدة"(.)6
غري حوامل؛ ألهنن يف حكم الزوجات يف النفقة والسكىن واملرياث ما ّ
امتدادا للزوجية؛ لقوله
فاملطلقة الرجعية هلا النفقة والسكىن؛ ألن الطالق الرجعي يعترب ً
تعاىل          :
            
.)1(          
يقول ابن كثري        " :
أي يف مدة العدة هلا حق السكىن على الزوج ما دامت معتدة منه ،فليس للرجل أن خيرجها،
أيضا      .. ..
أيضا اخلروج؛ ألهنا متعلقة حلق الزوج ً
وال جيوز هلا ً
أي شرائعه وحمارمه       أي خيرج عنها ويتجاوزها إىل غريها
وال يأمتر هبا      أي بفعل ذلك ،وقوله    :

( -)6االستذكار (.)135/3
( -)1الطالق.)1( :
وانظر :االستذكار ( ،)39/11املغين ( ،)211/1كفاية األخيار ( ،)061/1شرح فتح القدير (.)010/0
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      أي إمنا أبقينا املطلقة يف منزل الزوج يف مدة العدة،
لعل الزوج يندم على طالقها ،وخيلق اهلل تعاىل يف قلبه رجعتها ،فيكون ذلك أيسر
وأسهل"(.)2
وتأمل اآلية تقف على اآليت-:
        /1أضاف البيوت
إىل الزوجات ،وهي لألزواج؛ لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأهنا
أمالكهن.
 /2قوله سبحانه بعد نواهيه    إشارة إىل ما ذكر من األحكام ،وما يف
اسم اإلشارة من معىن البعد مع قرب العهد باملشار إليه لإليذان بعلو درجتها ،وبعد منزلتها.
          /6أظهر حدود اهلل يف
الثانية مع أن املوضع موضع إضمار ،واإلظهار يف حيز اإلضمار لتهويل أمر التعدي،
واإلشعار بعلة احلكم(.)1
أيضا -مبا أخرجه النسائي يف اجملتىب( )6عن فاطمة بنت قيس قالت :أتيت
واستدلوا ً -

النيب صلى اهلل عليه وسلم فقلت :أنا بنت آل خالد ،وإن زوجي فالنًا أرسل يل بطالقي،

وإين سألت أهله النفقة والسكىن ،فأبوا علي .قالوا :يا رسول اهلل إنه قد أرسل إليها بثالث
( -)2تفسري ابن كثري (.)619/0
( -)1ينظر :تفسري أيب السعود (.)231/1
(.6016 )100/3( -)6
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تطليقات .قالت :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إمنا النفقة والسكىن للمرأة إذا كان
لزوجها عليها الرجعة" .
 /6احلامل املطلقة طالقًا بائنا جتب هلا النفقة ،يقول ابن عبد الرب" :إن كانت املبتوتة
حامالً فالنفقة هلا بإمجاع العلماء"( )1لقوله تعاىل      :
.)1(    
يقول الرازي ":وهذا بيان حكم املطلقة البائنة ألن الرجعية تستحق النفقة ،وإن مل
تكن حامالً ،وإن كانت مطلقة ثالثًا أو خمتلعة فال نفقة هلا إال أن تكون حامالً"( )9فالنفقة
هلا ألجل احلمل.
 -و ّأمــا املطلــقة املبتـ ــوتة غري احلامــل وكذا املختلعة؛ ألن مجهــور الفقـهاء يع ــدون

اخللــع طـالقًا بائنًــا( ،)1فإنه ال نف ـ ــقة هلا وال سكىن على الراجح م ـ ــن أقـ ـ ـوال أهـل العلم ،وإىل
هذا ذهب أمحد يف املشهور عنه( ،)2وأبو ثور( ،)6وأبو داود( ،)0ورجح هذا القول شيخ

اإلسالم ابن تيمية( ،)5وتلميذه ابن القيم(.)3
( -)1االستذكار (.)39/11
( -)1الطالق.)3( :
( -)9التفسري الكبري (.)66/61
( -)1ينظر :املغين ( ،)209/1فتح الباري ( ،)011/9زاد املعاد (.)191/5
( -)2ينظر :املغين ( ،)162/1املبدع (.)192/1
( -)6عزاه له ابن قدامة يف املغين ( ،)162/1واحلافظ يف الفتح (.)691/9
( -)0ينظر :احمللى ( ،)291/11خمتصر اختالف العلماء ( ،)109/1املغين (.)162/1
( -)5جمموع الفتاوى (.)66/66
( -)3زاد املعاد (.)522/0
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واستدلوا مبا أخرجه مسلم يف صحيحه( )1من طريق أيب سلمة بن عبد الرمحن ،عن
فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ،فأرسل إليها وكيله بشعري،
فسخطته ،فقال :واهلل مالك علينا من شيء ،فجاءت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
فذكرت ذلك له ،فقال" :ليس لك عليه نفقة" فأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك ،مث قال:
"تلك امرأة يغشاها أصحايب ،اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك،
فإذا حللت فآذنيين" قالت :فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أيب سفيان ،وأبا جهم
خطباين .فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ":أما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه،
وأما معاوية فصعلوك ال مال له ،أنكحي أسامة ابن زيد" فكرهته ،مث قال" :أنكحي أسامة"
خريا واغتبطت.
فنكحته ،فجعل اهلل فيه ً
أيضا -من طريق أيب سلمة ،عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها يف عهد
وأخرجً -

النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وكان أنفق عليها نفقة دون ،فلما رأت ذلك قالت :واهلل ألعلمن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فإن كان يل نفقة أخذت الذي يصلحين ،وإن مل تكن يل
نفقة مل آخذ منه شيئًا .قالت :فذكرت ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال" :ال
نفقة لك وال سكىن".

ووقع يف رواية اجلماعة إال البخاري أهنا طلقها زوجها ثالثًا ،فلم جيعل هلا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم نفقة وال سكىن(.)1

( -)1كتاب الطالق /باب :املطلقة ثالثًا ال نفقة هلا (.1011 )1110/2
( -)1أبو داود ( ،2213 )213/2وابن ماجة ( ،2163 )353/1والرتمذي ( ،111 )010/6والنسـائي ()211/3
 ،6501وانظ ــر تفني ــد اب ــن الق ــيم للمط ــاعن الـ ـواردة عل ــى ح ــديث فاطم ــة بن ــت ق ــيس ،فق ــد أف ــرده يف زاد املع ــاد
قل أن جتده عند غريه.
( )502 -521/0مببحث نفيسّ ،
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 "إمنا النفقة والسكىن للمرأة إذا كان:وقد تقدم قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
."لزوجها عليها الرجعة
  :مث إن هذا احلكم موافق ملا جاء يف كتاب اهلل عز وجل قال تعاىل
        
         
            
            
        
.)6(
فأمر اهلل سبحانه األزواج الذين هلم عند بلوغ األجل اإلمساك والتسريح بأن ال خيرجوا
 ف ّدل على جواز إخراج من ليس لزوجها، وأمر أزواجهن أن ال َخيْمرجن،أزواجهم من بيوهتن

أحكاما متالزمة ال ينفك بعضها
 فإنه سبحانه ذكر هلؤالء املطلقات،إمساكها بعد الطالق
ً
  : وأنه يف الرجعيات خاصة لقوله، وأشار سبحانه إىل حكمة ذلك،عن بعض

.)2-1( : الطالق-)6(
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        واألمر الذي يرجى إحداثه ها هنا:
املراجعة ،واقتضت حكمة أحكم احلاكمني ،وأرحم الرامحني ببقاء الزوجة يف بيتها لعل الزوج
يندم ،ويزول الشر الذي نزغه الشيطان بينهما ،فتتبعها نفسه ،فرياجعها.
خاصا باملطلقات الرجعيات يرشد لذلك القرينة يف قوله تعاىل:
وهكذا يكون السياق ً
        وقوله    :
      وما اإلمساك باملعروف إال
حيث تكون الرجعة ممكنة.
وإذا كان الطالق بائنًا بينونة كربى فال إحداث وال إمساك ،وكيف يكون اإلمساك
ممكنًا أو الرجعة وقد قال تعاىل يف شأن املبتوتة:
           
.)1(
وعلى هذا التخريج يتضح أن املتحدث عنهن يف آية الطالق هن املطلقات الرجعيات
ال غري.
وال سبيل إىل إقحام املبتوتة إال بتفكيك الضمائر واختالفها مع مفسرها ،وهو ما ال
حتتمله بالغة القرآن ونظمه الفصيح(.)2
( -)1البقرة.)63( :
( -)2ينظر :زاد املعاد (.)521 -523/5

 41 

يقول ابن القيم .. .." :وكان قول النيب صلى اهلل عليه وسلم " إمنا النفقة والسكىن
ومفسرا له ،وبيانًا ملراد
للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة" مشتقا من كتاب اهلل عز وجل،
ً

املتكلضم منه ،فقد تبني احتاد قضاء النيب صلى اهلل عليه وسلم وكتاب اهلل عز وجل ،وامليزان
أيضا ال خيالفما"(.)6
العادل معهما ً

الفصل الثالث :حقها في اإلرث-:
من عادات العرب يف جاهليتهم قبل اإلسالم أهنم كانوا ال يرون املرأة أهالً لإلرث
من أقارهبا؛ ألهنا ال حتمل سي ًفا ،وال تدافع عن قبيلة ،وال تعزو ،وال حتوز الغنائم ،وخشوا

على املال أن ينتقل إىل الغريب إن هي تزوجته ،فحرموها اإلرث واملهر والوصية()1؛ وأكلوا

لما وعدوانًا حىت أشرقت مشس اإلسالم لتزيل غياهب ظالم اجلاهلية ،وتثبت حق
ماهلا ظ ً

املرأة يف اإلرث ًأما كانت أو زوجة أو أختًا أو بنتًا ،وجاءت آيات القرآن لتؤكد حق املرأة يف
املرياث ،وكذا األحاديث النبوية ،وسنورد يف هذا الفصل بعض من نصوص القرآن الكرمي
والسنة النبوية يف بيان حق املرأة يف األرث ،والشبهات املتعلقة بأرثها..

المبحث األول :أدلة ميراث المرأة من القرآن الكريم والسنة النبوية :

( -)6املصدر السابق.
( -)1ينظر :حقوق املرأة يف اإلسالم حملمد عرفة (.)169

 40 

-:أما أدلة الكتاب
       : قال تعاىل/1
         
.)2(    
: وأكده من عدة نواحي،وقد أثبت اهلل يف هذه اآلية حق النساء يف املرياث

.)1( : النساء-)2(
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أ -أفرد سبحانه وتعاىل ذكر النساء بعد ذكر الرجال ،ومل يقل :للرجال والنساء
نصيب؛ لئال يستهان بأصالتهن يف هذا احلكم ،ودفع ما كانت عليه اجلاهلية من عدم
التوريث(.)6
ب -قوله تعاىل           :فليس أدل
من ذلك على أن حق املرأة يف اإلرث ثابت ،ولو من القليل التافه الذي خيلفه امليت ،مما ال
يدع جماالً للشك وال الريب وال اهلروب من إعطائها ملا تستحقه بعطاء اهلل هلا.
مفروضا" فبالرغم من أن ذكر نصيب املرأة جاء يف أول اآلية
جـ -قوله" :نصيبًا
ً

مفروضا) إلزالة
وللنساء نصيب ،إال أن اهلل تعاىل كرر ذكر هذا النصيب مع توكيده بكلمة ( ً

أي لبس ،وإلثبات هذا احلق ثبوتًا قطعيًا(.)1

 /2أثب ــت الق ـ ــرآن حــق األم يف اإلرث فقـ ــال عـ ّـز من قائل سبحان ــه   :
           
           

( -)6ينظر :تفسري أيب السعود ( ،)103/2فتح القدير (.)023/1
( -)1ينظر :تفسري أيب السعود ( ،)101/2شبهات يف طريق املرأة املسلمة لعبد اهلل اجلاليل (.)00-06
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.)2(           
      : فقال سبحانه، وأثبت حق الزوجة/6
           
.)6( 
      : فقال سبحانه، وأثبت حق البنت/0
            
           
.)0(   

.)11( : النساء-)2(
.)12( : النساء-)6(
.)11( : النساء-)0(
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     : فقال سبحانه، وأثبت حق األخت/5
           
 :) وقال1(         
           
               
           
            
.)2(   
-: و ّأما السنة
 وكانت الوصية، كان املال للولد:عن ابن عباس قال

)6(

 ما أخرجه البخاري/1

 وجعل لألبوين، فجعل للذكر مثل حظ األنثيني، فنسخ اهلل من ذلك ما أحب،للوالدين
. وللزوج الشطر والربع، وجعل للمرأة الثمن والربع،لكل واحد منهما السدس
.)12( : النساء-)1(
.)113( : النساء-)2(
.2593 )1111/6(  ال وصية لوارث:باب/ كتاب الوصايا-)6(
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 /2وأخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب الفرائض/باب :مرياث البنات( ،)0ومسلم

()5

مرضا أشفيت منه على املوت ،فأتاين
من حديث سعد بن أيب وقاص قال :مرضت مبكة ً

كثريا ،وليست ترثين إال
النيب صلى اهلل عليه وسلم يعودين ،فقلت :يا رسول اهلل إن يل ماالً ً

ابنيت ،أفأتصدق بثلثي مايل؟ قال :ال .قال :فالشطر .قال" :ال" قلت :الثلث؟ قال" :الثلث

كثري ،إنك إن تركت ولدك أغنياء ،خري من أن ترتكهم عالة يتكففون الناس ،وإنك لن تنفق
نفقة إال أجرت عليها حىت اللقمة ترفعها إىل امرأتك" احلديث واللفظ للبخاري.
أيضا -يف مرياث البنات( )1من طريق األسود بن يزيد قال :أتانا
وأخرج البخاري ً -

أمريا ،فسألناه عن رجل تويف ،وترك ابنته وأخته ،فأعطى االبنة
معاذ بن جبل باليمن ً
معلما و ً
النصف ،واألخت النصف.

 /6أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب الفرائض /باب :مرياث ابنة ابن مع ابنة(،)2
وباب :مرياث األخوات مع البنات عصبة( )6من طريق هزيل بن شرحبيل قال :سئل أبو
موسى عن بنت وابنة ابن وأخت ،فقال :للبنت النصف ،ولألخت النصف ،وائت ابن
مسعود فسيتابعين ،فسئل ابن مسعود وأخرب بقول أيب موسى فقال :لقد ضللت إذاً وما أنا
من املهتدين ،أقضي فيها مبا قضى النيب صلى اهلل عليه وسلم" :لالبنة النصف ،والبنة االبن
السدس ،تكملة الثلثني ،وما بقي فلألخت ،فأتينا أبا موسى فأخربناه بقول ابن مسعود،
فقال :ال تسألوين ما دام هذا احلِرب فيكم" واللفظ يف املوضع األول من البخاري.

(.3652 )2013/3( -)0
( -)5كتاب الوصية /باب :الوصية بالثلث (.1321 )1251/6
(.)3656( -)1
(.3655 )2011/3( -)2
(.3631 )2019/3( -)6
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 /0أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب الفرائض /باب :مرياث األخوات
واألخوة( ،)0ومسلم يف صحيحه يف كتاب الفرائض /باب :مرياث الكاللة( )5من طريق حممد
جابرا قال :دخل علي النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وأنا مريض ،فدعا
بن املنكدر قال :مسعت ً
علي من وضوئه ،قال :فأفقت ،فقلت :يا رسول اهلل ،إمنا يل
بوضوء فتوضأ ،مث نضح ّ

أخوات ،فنزلت آية الفرائض .ولفظ مسلم :حىت نزلت آية املرياث   :
.)3(     
 /5أخرج أبو داود يف السنن( )1عن جابر بن عبد اهلل قال :جاءت امرأة سعد بن
الربيع بابنتيها من سعد إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقالت :يا رسول اهلل هاتان
شهيدا ،وإن عمهما أخذ ماهلما ،فلم يدع
ابنتا سعد بن الربيع قتل أبومها معك يوم أحد ً
هلما ماالً ،وال تنكحان إال وهلما مال .قال" :يقضي اهلل يف ذلك" فنزلت آية املرياث ،فبعث
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل عمهما ،فقال :أعط ابنيت سعد الثلثني ،وأعط أمهما
الثمن ،وما بقي فهو لك.
 /5أخــرج البخاري يف صحيحه يف كتاب التفسري /باب   :
          

(.3632 )2019/3( -)0
(.1313 )1260/6( -)5
( -)3النساء.)113( :
(.2192 )121/6( -)1
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 )2(    من طريق عكرمة عن ابن عباس قال:
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ،إن شاء بعضهم تزوجها ،وإن شاؤوا
زوجوها ،وإن شاؤوا مل يزوجوها ،فهم أحق هبا من أهلها فنزلت اآلية.
يسريا من األحاديث النبوية اليت تثبت حق املرأة يف اإلرث ،وإال
وقد أوردت لك ً
نزرا ً

فكتب السنة مألى بأقوال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأحكامه يف إثبات حقها ،فراجع
كتب الفرائض منها إن رمت الزيادة.

المبحث الثاني :شبهة حول ميراث المرأ ,والرد عليها-:

( -)2النساء.)19( :

 48 

املطلع على توصيات املؤمترات العاملية للمرأة يقف على املطالبة مبساواة املرأة بالرجل
يف حق املرياث ،ويعترب عدم املساواة من باب التمييز ضد املرأة ،ويف هذه اإلجراءات ملز
بعضا من الدول اإلسالمية
بأحكام الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق مبرياث املرأة ،مما جعل ً

املشاركة يف هذه املؤمترات وغري املشاركة تعرتض على هذه اإلجراءات والتوصيات ،وتبني أن

هذا األمر من األحكام الشرعية القطعية اليت ال تقبل األخذ والرد ،ومن الدول املعرتضة:
ليبيا،ومصر ،وإيران ،وموريتانيا ،واملغرب ،وتونس يف كل من املؤمتر الدويل للسكان والتنمية
يف القاهرة1990 :م1015 -هـ ،واملؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة ببكني1995 :م-
1013هـ(.)1
وبدأ الناعقون الذي ينعقون مبا ال يعقلون يرددون كاألبواق توصيات املؤمترات ،ويتوىل
دعاة جهنم إثارة الشبهات؛ ليطفئوا نور اهلل ويأىب اهلل إال أن يتم نوره؛ ألن الزبد يذهب
جفاء ،وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض ،وأجزم أن مثري الشبهة لديه جهل تام
بأحكام الشرع ،ولو درس علم الفرائض خلجل من هذه املطالبة ،وإليك  -حفظك اهلل من
الشبه -تفنيد دعواه ،وإبطال شبهته-:
 /1اعلم -وفقك اهلل -أن التفاوت بني الذكور واإلناث يف بعض مسائل املرياث
حتكمه معايري ثالثة-:
ذكرا أو أنثى -وبني املورث -املتوىف -فكلما اقرتبت
أوهلا :درجة القرابة بني الوارث ً -

الصلة زاد النصيب يف املرياث ،وكلما بعدت الصلة قل النصيب يف املرياث دون ما اعتبار
جلنس الوارثني.

( -)1ينظر :رسالة الدكتوراة للدكتور فؤاد العبد الكرمي "قضايا املـرأة يف املـؤمترات الدوليـة دراسـة نقديـة يف ضـوء اإلسـالم"
.101 -111
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ثانيها -:موقع اجليل الوارث من التتابع الزمين لألجيال  ...فاألجيال اليت تستقبل
احلياة ،وتستعد لتحمل أعبائها ،عادة يكون نصيبها يف املرياث أكرب من نصيب األجيال اليت
تستدبر احلياة ،وختفف من أعبائها ،بل وتصبح أعباؤها عادة مفروضة على غريها ،وذلك
بصرف النظر عن الذكورة أو األنوثة للوارثني والوارثات.
ثالثها :العبء املايل الذي يوجب الشرع اإلسالمي على الوارث حتمله ،والقيام به
حيال اآلخرين ،وهذا هو املعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بني الذكر واألنثى .. ..لكنه

تفاوت ال يفضي إىل أي ظلم لألنثى أو انتقاص إنصافها(.)1

 /2البد أن تمـ ْعلَم احلكمة من كون نصيب املرأة على النصف من نصيب الرجل،

ذلك أن النصيب يف اإلرث مبين على األعباء االقتصادية يف احلياة العائلية ،لكل منهما؛
مر بدفع املهر( ،)2وااللتزام بالنفقة( ،)6وإن طلق زوجته كان هلا
فالرجل مكلف ً
شرعا كما ّ

املتعة( ،)0فالرجل يف شريعة اإلسالم هو امللتزم بأعباء األسرة من الناحية املالية ،فكان من
العدالة أن يكون هلذا الرجل حظ من اإلرث أكثر من حظ املرأة؛ ليستعني به على أداء هذه
التكاليف( ،)5أما املرأة فتأخذ نصيبها من املرياث دون أدىن مشاركة أو أدىن مسؤولية مالية.
وميكن بيان األمر بصورة حسابية على النحو التايل-:

( -)1ينظر :التحرير اإلسالمي للمرأة للدكتور :حممد عمارة (.)31
( -)2ص ( .)051
( -)6ص (.) 015
( -)0ص (.) 010
( -)5ينظــر :شــبهات يف طريــق امل ـرأة املســلمة لعبــد اهلل اجلــاليل ( ،)06أوضــاع امل ـرأة يف القــرآن لعبــد املــنعم ســيد حســن
( ،)611حقوق اإلنسـان يف اإلسـالم حملمـد الزحيلـي ( ،)222املـرأة وحقوقهـا يف اإلسـالم حملمـد الصـادق العفيفـي
(.)120

 51 

لو تويف رجل -مثالً -وترك بنتًا وو ًلدا ،وترك هلما مبلغ ستة آالالف ،فإن نصيب

مهرا ،وأن يعد
الولد أربعة آالف ،والبنت ألفان ،فإذا تزوج الولد فإن عليه أن يعطي زوجته ً

هلا منزالً ،وينفق عليها من ماله ،أما أخته فإنه ليس عليها أن تنفق على زوجها ،أو تدفع له
مهرا ،بل إن زوجها هو املطالب بالنفقة عليها ،وإذا مل تتزوج فنفقتها على أبيها أو أخيها أو
ً
أقرب الناس إليها ،ففي هذه احلالة تكون األربعة آالف له ولزوجته وأوالده ،فيكون نصيبه

مساويًا نصيب أخته ،أو أقل منها(.)3
قال اإلمام النووي -رمحه اهلل -يف بيان احلكمة من تفضيل الرجال على النساء يف
اإلرث" :حكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثرية يف القيام على العيال ،والضيفان ،واألرقاء
والقاصدين ،ومواساة السائلني ،وحتمل الغرامات وغري ذلك .واهلل أعلم"(.)1
وقال الشنقيطي" :احلكمة يف تفضيل الذكر على األنثى يف هذه اآلية ،أي قوله
تع ــاىل       :هي ما أشار إليه يف آية أخرى ،بقوله
تعاىل         :
 )2(      ألن القائم على غريه ،املنفق ماله
دائما ،واحلكمة يف
دائما ،واملَمقوم عليه املنفق عليه املال مرتقب للزيادة ً
عليه مرتقب للنقص ً
جدا"(.)6
جربا لنقصه املرتقب ظاهرة ً
إيثار مرتقب النقص على مرتقب الزيادة ً
( -)3ينظر :املرأة املسلمة أمام التحديات ألمحد احلصني (.)51
( -)1شرح صحيح مسلم (.)56/11
( -)2النساء.)60( :
( -)6أضواء البيان (.)611/1
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وختاما ميكن القول بأن مال املرياث مل يتسبب فيه أحدمها البتة ،وما سعيا يف حتصيله
ً

عرفًا ،وإمنا هو متليك من اهلل ملكهما إيّاه متلي ًكا جربيًا ،فاقتضت حكمة احلكيم اخلبري أن

يكون للذكر مثل حظ األثنني وإن أدليا بسبب واحد؛ لرتقب الذكر للنقص ،واملرأة للزيادة،

وهذه حكمة ظاهرة ال ينكرها إال من أعمى اهلل بصريته.
 /6إن استقراء حاالت ومسائل املرياث كما جاءت يف علم الفرائض -املواريث-
يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثريين عن أفكارهم املسبقة واملغلوطة يف هذا املوضوع....
فهذا االستقراء حلاالت ومسائل املرياث يبني لنا-:
 /1أن هناك أربع حاالت فقط ترث فيها املرأة نصف الرجل ،وهي-:
أ -وجود البنت مع االبن ،وذلك لقوله تعاىل    :
.)1(      
ب -وجود األب مع األم عند عدم وجود أوالد وال زوج أو زوجة ،وذلك لقوله
تعاىل )2(           :ففرض
لألم الثلث ،ويكون الباقي وهو الثلثان لألب.
جـ -وجود األخت الشقيقة أو ألب ،مع األخ الشقيق أو ألب ،وذلك لقوله تعاىل:
.)6(          

( -)1النساء.)11( :
( -)2النساء.)11( :
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دـ -الزوج والزوجة ،وذلك لقوله عز وجل     :
 )0( فإذا مات أحد الزوجني وترك اآلخر ،يكون املرياث كما يلي :عند
عدم الولد يكون نصيب الزوج النصف ،ونصيب الزوجة الربع ،وعند وجود الولد يكون
نصيب الزوج الربع ،ونصيب الزوجة الثمن(.)5
متاما ومن
 /2وهناك حاالت أضعاف هذه احلاالت األربع ترث املرأة فيها مثل الرجل ً

األمثلة على ذلك-:

أ -حالة مرياث األم مع األب مع وجود ولد ذكر؛ فاألب يأخذ السدس ،واألم
كذلك تأخذ السدس ،واالبن يأخذ الباقي تعصيبًا.
دائما يف املرياث يقول اهلل تعاىل  :
ب -مرياث اإلخوة ألم مع األخوات ألم ً
           
 )1(  فهذه اآلية ظاهرة الداللة على تساوي حظ املرأة مع الرجل ،إن
كانت األخوة من جهة األم.
 /6وهناك حاالت عشر أو تزيد ترث فيها املرأة أكثر من الرجل ،ومن هذه-:
( -)6النساء.)113( :
( -)0النساء.)12( :
( -)5ينظر :مرياث املرأة وقضية املساواة لصالح الدين سلطان ( ،)11خصائص النساء ألم عمرو بدوي (.)112
( -)1النساء.)12( :
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أ -فرض الثلثني مفيد للمرأة عن التعصيب للرجل أحيانًا ،ومثاله :إذا ماتت املرأة عن

ستني أل ًفا ،والورثة (زوج ،أب ،أم ،بنتان) فيكون نصيب الزوج الربع أي  12أل ًفا(،)2

ونصيب األب السدس أي 1آالف ،والباقي تعصيبًا (ومل يبق شيء) ،ونصيب األم السدس

أي  1آالف ،ونصيب البنتني الثلثان أي  62أل ًفا لكل بنت  13أل ًفا.

وإذا افرتضنا نفس املسألة ولكن بدل البنتني ابنان ،فسيكون نصيب الورثة كما يلي-:
نصيب الزوج الربع أي 15 :أل ًفا ،ونصيب األب السدس أي 11آالف ،ونصيب
األم السدس أي  11آالف ،ونصيب االبنني الباقي تعصيبًا أي  25أل ًفا ( لكل ابن

 )12511فيتضح من هذا املثال أن نصيب البنت ( )13أل ًفا ،كان أكثر من نصيب االبن
(.)12511
 /0احلاالت اليت ترث فيها املرأة ،وال يرث نظريها من الرجال-:
ومثال هذه احلاالت-:
أ /بنت االبن وابن االبن ومثال هذه احلالة-:
إذا كانت الرتكة  195أل ًفا ،والورثة (زوج ،أب ،أم ،بنت ،بنت ابن) فيكون نصيب

الزوج الربع أي 69 :أل ًفا( ،)1ونصيب األب السدس أي  23أل ًفا  +الباقي تعصيبًا (ومل يبق
شىء) ،ونصيب األم السدس أي  23أل ًفا ،ونصيب البنت النصف أي  11أل ًفا ،ونصيب
بنت االبن السدس أي  23أل ًفا.
( -)2املفــرتض أن يكــون نصــيبه  15أل ًفــا ،ولكــن املســألة فيهــا عــول ،فنقســم الرتكــة علــى جممــوع األســهم ،أي  31علــى
 0 =15آالف ،ويضــرب يف ســهم كــل واحــد؛ ليتحمــل مجيــع الورثــة الــنقص .والعــول يف الفـرائض :أن تزيــد ســهام
املسألة عن أصلها زيادة يرتتـب عليهـا نقـص أنصـبة الورثـة .ينظـر :التحقيقـات املرضـية يف املباحـث الفرضـية للشـيخ
صاحل الفوزان ( )131أحكام املواريث حملمد عبداحلميد (.)135
( -)1املسألة فيها عول.
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وإذا افرتضنا نفس املسألة ،ولكن بدل بنت االبن (ابن االبن) فسيكون نصيب الزوج
الربع أي 05 :أل ًفا ،ونصيب األب السدس أي  61أل ًفا ،ونصيب البنت النصف أي 91
أل ًفا،ونصيب ابن االبن الباقي تعصيبًا ،ومل يبق شىء.
فهنا أخذت بنت االبن بفرض السدس  05أل ًفا ،ومل يأخذ ابن االبن شيئًا ،وإذا قيل

إن ابن االبن هنا له وصية واجبة ،فإن هذا خالف رأي اجلمهور(.)2
ب -األخت ألب واألخ ألب ومثال هذه احلالة-:

إذا كانت الرتكة ( )10أل ًفا ،والورثة (زوج ،أخت شقيقة ،أخت ألب) فيكون نصيب

الزوج النصف أي 63 :أل ًفا( ،)1ونصيب األخت الشقيقة النصف أي  63أل ًفا ،ونصيب
األخت ألب السدس أي  12أل ًفا.

وإذا افرتضنا نفس املسألة ،ولكن بدل األخت ألب أخ ألب ،فسيكون نصيب الزوج
النصف أي 02 :أل ًفا ،ونصيب األخت الشقيقة النصف أي  02أل ًفا ،ونصيب األخ ألب
الباقي تعصيبًا ،ومل يبق شىء.
فهنا أخذت األخت ألب بفرضها السدس أي  12أل ًفا ،ومل يأخذ نظريها وهو األخ
ألب شيئًا ،وال توجد له وصية واجبة ؛ ألنه ليس من فرع ولد امليت.

( -)2ينظر :شرح صحيح مسلم للنووي (.)115/5
( -)1املسألة فيها عول.
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ونظرا للحقوق املالية اليت كفلها اإلسالم للمرأة يف ظله؛ جعلت منصفي الغرب يرونه
ً
أمنوذجا حري أن يقتدي به ،وال غرو فإن مشرعه اهلل      :
ً
 )6(  ومن أقواهلم يف ذلك-:
ما قاله مؤلف كتاب حضارة الغرب غوستاف لوبون" -:فالقرآن قد منح املرأة حقوقًا
إرثية أحسن مما يف قوانينا األوروبية ،ومبادئ املواريث اليت نص عليها القرآن على جانب
عظيم من العدل واإلنصاف ،وميكن للقارئ أن يدرك ذلك من اآليات اليت أنقلها منه ،وأن
أشري فيه بدرجة الكفاية إىل أحكامها العامة ،ويظهر من مقابليت بينها وبني احلقوق
الفرنسية ،واالنكليزية أن الشريعة اإلسالمية منحت الزوجات الاليت يزعمن أن املسلمني ال
يعاشروهنن باملعروف حقوقًا يف املواريث ال جند مثلها يف قوانينا"( .. .. ..)2فسبحان من
حكم فعدل.

( -)6امللك.10 :
( -)2ترمجة عادل زعيرت (.)010
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الفصل الرابع :حقها في التعاقدات المالية-:
ضمن اإلسالم للنساء حقوقهن يف متلك املال ،والضياع ،والدور وحنوها بأي سبب
من أسباب التملك املشروع ،وأباح هلا أن متارس التجارة ،وسائر تصرفات الكسب املباح،
وهلا أن هتب اهلبات من أمواهلا ،وأن تتصدق( ،)1وأن توصي منه ملن تشاء من غري ورثتها يف
حدود الثلث ،وأن ختاصم غريها إىل القضاء ،وهلا أن تفعل ذلك بنفسـها أو مبن توكلـه عنها
باختيارها ،ومما يدل على ذلك قوله تبارك تعاىل     :
.)2(         
فأمر اهلل تعاىل أولياء اليتامى أن يدفعوا إليهم أمواهلم بشر بلوغهم وإيناسهم رشدهم
من غري تفرقة بني الذكر واألنثى ،فدل ذلك على أهلية املرأة وحقها يف التصرف بأمواهلا،
وأن يدفع إليها ما ورثته بعد بلوغها وإيناس رشدها وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء من
احلنفية( ،)6والشافعية( ،)0واحلنابلة( )5يف املشهور عنهم وهو الراجح لظاهر داللة اآلية.
عموما-:
وستقف من األدلة على إثبات أحقيتها يف البيع والشراء ،والتعاقدات املالية ً
( -)1مضى ص (.) 151
( -)2النساء.)3( :
( -)6ينظر :املبسو للسرخسي ( ،)131/20البحر الرائق (.)91/1
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 /1أخرج البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع ،باب :الشراء والبيع مع النساء(،)3
ومسلم يف كتاب العتق ،باب :إمنا الوالء ملن أعتق( ،)1من طريق عروة بن الزبري ،قالت
علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فذكرت له ،فقال له رسول اهلل صلى
عائشة :دخل ّ

اهلل عليه وسلم" :اشرتي وأعتقي فإمنا الوالء ملن أعتق" مث قام النيب صلى اهلل عليه وسلم من
العشي ،فأثىن على اهلل مبا هو أهله مث قال " :ما بال أناس يشرتطون شروطًا ليست يف كتاب
اهلل ؟ من اشرت شرطًا ليس يف كتاب اهلل فهو باطل ،وإن اشرت مائة شر  ،شر اهلل أحق
وأوثق" واللفظ للبخاري.
وبوب عليه البخاري "باب الشراء والبيع مع النساء" قال العيين" -:مطابقته للرتمجة
ّ

يف قوله" اشرتى" خياطب به عائشة ،والبيع والشراء كان يف بريرة حيث اشرتهتا عائشة من
أهلها ،وصدق البيع والشراء هنا من النساء مع الرجال"(.)1

 /2وأخرج اإلمام أمحد يف املسند( )0عن عبيد اهلل بن عتبة ،عن رائطة امرأة عبد اهلل
صنَاع اليد قال :فكانت تنفق على ولده من صنعتها.
بن مسعود وأ ضم ولده ،وكانت امرأة َ

قالت :فقلت لعبد اهلل بن مسعود :لقد شغلتين أنت وولدك عن الصدقة ،فما أستطيع أن
أتص ّدق معكم بشىء .فقال هلا عبد اهلل :واهلل ما أحب -إن مل يكن يف ذلك أجر -أن
تفعلي .فأتت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقالت :يا رسول اهلل إين امرأة ذات صنعة
أبيع منها ،وليس يل وال لولدي وال لزوجي نفقة غريها ،وقد شغلوين عن الصدقة ،فما
( -)0ينظر :روضة الطالبني ( ،)112/0اجملموع شرح املهذب (.)612/16
( -)5ينظر :املغين ( ،)512/0املبدع (.)615/0
(.2101 )153/2( -)3
(.1510 )1101/2( -)1
( -)1عمدة القارئ (.)211/11
(.13113 )090/25( -)0
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أستطيع أن أتص ّدق بشيء ،فهل يل من أجر فيما أنفقت؟ قال :فقال هلا رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم " :أنفقي عليهم؛ فإن لك يف ذلك أجر ما أنفقت عليهم" .
وفيه اشتغال زوج عبد اهلل بن مسعود بالبيع والشراء ،بل وفضلها على زوجها وولدها،
وإقرار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هلا.
 /6أخرج مسلم( )6من أثر طويل من طريق ابن أيب مليكة ،أن أمساء قالت وفيه:
فجاءين رجل فقال :يا أم عبد اهلل إين رجل فقري أردت أن أبيع يف ظل دارك ،قالت :إين إن
إيل والزبري شاهد .فجاء ،فقال :يا أم عبد
رخصت لك ذلك ،أىب ذاك الزبري فتعال :فاطلب ّ
اهلل إين رجل فقري أردت أن أبيع يف ظل دارك .فقالت :مالك باملدينة إال داري ؟ فقال هلا

علي
الزبري :مالك أن متنعي رجال ً
فقريا يبيع ،فكان يبيع إىل أن كسب ،فبعته اجلارية ،فدخل ّ
الزبري ،ومثنها يف حجري ،فقال :هبيها يل .قالت :إين قد تصدقت هبا .قال ابن حزم" :فهذا
الزبري وأمساء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها ،وبيعها بغري إذن زوجها".
مر بنا يف البحث أن مال املرأة ملك هلا ،تتصرف فيه كيف شاءت ،وكانت
وقد ّ

اجلارية ملك ألمساء فباعتها ،ومل يفتقر ذلك إلذن الزبري زوجها -رضي اهلل عنهما.-

 /6أخرج مسلم( )5من طريق عائشة بنت طلحة ،عن عائشة أم املؤمنني .قالت :قال
يدا" قالت :فكن يتطاولن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " :أسرعكن حلوقًا يب ،أطولكن ً
يدا زينب؛ ألهنا كانت تعمل بيدها ،وتص ّدق.
يدا .قالت :فكانت أطولنا ً
أيتهن أطول ً

وأخرجه احلاكم يف مستدركه( )1من طريق عمرة ،عن عائشة قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل

يدا .قالت عائشة :فكنا إذا اجتمعنا يف بيت
عليه وسلم ألزواجه أسرعكن حلوقًا يب أطولكن ً
( -)6يف صحيحه كتاب السالم /باب :جواز إرداف املرأة األجنبية إذا أعيت يف الطريق (.2112 )1113/0
( -)5كتاب فضائل الصحابة /باب :من فضائل زينب أم املؤمنني رضي اهلل عنها (.2052 )1911/0
(.3113 )23/0( -)1
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إحدانا بعد وفاة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مند أيدينا يف اجلدار نتطاول ،فلم نزل نفعل
ذلك حىت توفيت زينت بنت جحش زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وكانت امرأة قصرية،
يدا ،فعرفنا حينئذ أن النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا أراد بطول اليد الصدقة.
ومل تكن أطولنا ً
قال :وكانت زينت امرأة صناعة اليد ،فكانت تدبغ وخترز ،وتصدق يف سبيل اهلل عز وجل.
ويف احلديث أن زينب -رضي اهلل عنها -كانت تدبغ وخترز ،وتبيع ذلك؛ لتتصدق
به يف سبيل اهلل ،فكوفئت بسرعة حلاقها باملصطفى صلى اهلل عليه وسلم.
 /0ذكر ابن األثري يف أسد الغابة( ،)2واحلافظ يف اإلصابة( )6أن مليكة والدة السائب
بن األقرع كانت تبيع العطر أيام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
 /5وذكر ابن عبد الرب يف االستيعاب( )0أن أمساء بنت خمرمة كانت تبيع العطر
باملدينة.
ومن هنا يظهر لك أن املرأة املسلمة كانت تقوم باملعامالت املالية من بيع وشراء،
وينفذ تصرفها يف ماهلا دون احلاجة إلذن وليها ،وحتررت املرأة من عوامل احلجر والوصاية يف
ظل شريعة اإلسالم.

الفصل الخامس :حقها في الدية-:
(.)211/1( -)2
(.11112 )120/1( -)6
( )1161/0( -)0عند ترمجة الربيع بنت معوذ (.)6663
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مل حيفظ اإلسالم حق املرأة يف حياهتا فحسب ،بل وحفظه بعد مماهتا؛ ألنه ساوى بني
املرأة والرجل يف أصل اإلنسانية ،وكفل لكل منهما حقوقه ،وألزمه بواجبات تتناسب مع
خلقته ،وحني يعتدى عليه فتتلف روحه أو جزء منه ،فإن اإلسالم يلزم املتعدي بلوازم سواءً
عامدا ،ومن تلك اللوازم الدية.
كان خمطئًا أو ً
والدية أصلهاَ :وْدية ،تقول :ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته ،وهي :املال

الواجب باجلناية على اجلاين يف نفس أو طرف أو غريمها(.)1

وتسمى الدية بـ (العقل) وأصل ذلك :أن القاتل كان إذا قتل قتيالً مجع الدية من

اإلبل ،فعقلها بفناء أولياء املقتول ،أي شدها بعقاهلا؛ ليسلمها إليهم(.)2
مشروعية الدية:

األصل يف وجوب الدية الكتاب ،والسنة واإلمجاع ،أما الكتاب فقول اهلل تعاىل  :
          
. )6(  
قال القرطيب" :وأمجع العلماء على أن دية املرأة على النصف من دية الرجل .قال أبو
عمر :إمنا صارت ديتها  -واهلل أعلم -على النصف من دية الرجل من أجل أن هلا نصف
مرياث الرجل ،وشهادة امرأتني بشهادة رجل ،وهذا إمنا هو يف دية اخلطأ ،وأما العمد ففيه

( -)1ينظر :فتح الباري ( ،)111/12التعاريف للمناوي ( ،)603فتح القدير (.)115/1
( -)2ينظر :النهاية ( )211/6مادة (ع ق ل ) ،فتح القدير (.)115/1
( -)6النساء.)92( :
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القصاص بني الرجال والنساء لقوله تعاىل    :
.)2( )1( 
وكما جرت عادت أذناب املستشرقني اجلهلة بالشريعة وأحكامها بدأوا يدندنون حول
موضوع دية املرأة ،ملاذا هي أقل من دية الرجل ،متمسكني خبيو أوهى من خيو بيت
العنكبوت ،مثريين التساؤالت ،ومبدين االستغرابات ،ومطالبني باملساواة؛ ونقض شبهتهم؛
كالتايل-:
 /1إن كان قتل اخلطأ فيه الدية ،فإن قتل العمد فيه القصاص ،ويستوي يف الثاين
منهما الذكور واإلناث ،قال ابن عبد الرب" :وأما مجهور العلماء ،ومجاعة أئمة الفتيا
باألمصار فمتفقون على أن الرجل يقتل باملرأة ،كما تقتل به لقول اهلل عز وجل :
 )6(    ولقول رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم" :املسلمون تتكافأ دماؤهم"(.)0
أيضا -ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الديات ،باب :قتل الرجل
ودليله ً -

باملرأة( ،)1ومسلم يف صحيحه يف كتاب القسامة ،واحملاربني والديات ،باب :ثبوت القصاص

( -)1املائدة.)05( :
( -)2اجلامع ألحكام القرآن (.)623/5
( -)6املائدة.)05( :
( -)0جزء من حديث أخرجه اإلمام أمحد (.1112 )511/11
(.3091 )2520/3( -)1
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يف القتل باحلجر وغريه من احملددات واملثقالت وقتل الرجل باملرأة( ،)2من حديث أنس بن
مالك قال :أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح هلا ،فقتلها حبجر .قال :فجئ هبا إىل النيب

صلى اهلل عليه وسلم ،وهبا رمق .فقال هلا" :أقتلك فالن؟" فأشارت برأسها أن ال :مث قال هلا
الثانية ،فأشارت برأسها أن ال .مث سأهلا الثالثة فقالت :نعم ،وأشارت برأسها ،فقتله رسول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني حجرين .واللفظ ملسلم.
قال النووي" :ويف هذا احلديث فوائد منها :قتل الرجل باملرأة وهو إمجاع من يعتد به،
قصاصا على الصفة اليت قتل ،فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف،
عمدا يقتل
ومنها أن اجلاين ً
ً
وإن قتل حبجر أو خشب أو حنومها قتل مبثله؛ ألن اليهودي رضخها ،فرضخ هو"(.)6

أثرا ،وأنكى أملا يتساوى فيها الرجال
ومن هنا تعلم أن العقوبات املعنوية اليت تعد أشد ً
ً
والنساء ،فتقاد املرأة بالرجل ،ويقاد هبا ،وال شك أن العقوبات املادية أقل منها مبراحل،
وعقوبة القتل العمد القصاص إال أن يعفو أهل املقتول ،فيقتص من القاتل رجالً كان أو
امرأة ،للمقتول أيَّا كان منهما؛ ألننا هنا بصدد روح إنسانية يف مقابل روح إنسانية أخرى،
والرجل واملرأة يف اإلنسانية سواء.
 /2وإذا كان القتل خطأ ،أو عفى أهل املقتول وطلبوا الدية؛ فإن الدية ال تعد مثنًا
مقابل املقتول؛ ألن اإلنسان ال يقدر مبال ،لكن الدية منحة ربانية روعي فيها اخلسارة املالية
اليت تلحق األسرة يف فقد رجل يعوهلا أو سيعوهلا إن آنس الرشد ،وبلغ مبلغ الرجال ،خبالف
املرأة اليت تعال وينفق عليها؛ فإذا كان الغنم بالغرم ،فال ختفاك حكمة اللطيف اخليرب ،ويدلل
ذكرا ،حيث قضى فيه بغرة
على هذا أن اإلسالم مل يفرق يف دية اجلنني بني كونه أنثى أو ً
(.1312 )1299/6( -)2
( -)6شرح النووي على صحيح مسلم (.)151/11
( -)1يأيت تفسريها يف اهلامش (. ) 0

()1
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ذكرا كان أم أنثى مل يكن قد دخل بعد يف
عبد أو أمة ،وعلة عدم هذه التفرقة أن اجلنني ً
املسؤولية يف نظام النفقات يف األسرة؛ ألنه مل يولد حيًا حىت يصبح بعد ذلك كاسبًا،
فحكمه على التساوي األصلي بني الذكر واألنثى يف الديات.

ودليل هذا ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الديات ،باب :جنني املرأة ،وأن
العقل على الوالد ،وعصبة الوالد ال على الولد( ،)2ومسلم يف صحيحه يف كتاب القسامة
واحملاربني والقصاص والديات ،باب :دية اجلنني ووجوب الدية يف قتل اخلطأ ،وشبه العمد
على عاقلة اجلاين( )6من حديث أيب هريرة قال :اقتتلت امرأتان من هذيل ،فرمت إحدامها
األخرى حبجر فقتلتها ،وما يف بطنها ،فاختصموا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقضى أن
غرة عبد أو وليدة( ،)0وقضى أن دية املرأة على عاقلتها .واللفظ للبخاري ،وزاد
دية جنينها ّ

يف رواية خالد بن عبد الرمحن عند البخاري يف كتاب الطب ،باب :الكهانة(" :)5فقال ويل

املرأة اليت غرمت :كيف أغرم يا رسول اهلل من ال شرب وال أكل وال نطق وال استهل ،فمثل
ذلك يطل( )3؟ فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم" :إمنا هذا من إخوان الكهان".

(.)2562/3( -)2
(.1311 )1619/6( -)6
( -)0قال النووي" :وقد فسر الغرة يف احلديث بعبد أو أمة ،قال العلماء :وأو هنا للتقسيم ال للشك ،واملراد بـالغرة عبـد
أو أمة وهو اسم لكل واحد منهما .قال اجلوهري :كأنه عـرب بـالغرة عـن اجلسـم كلـه كمـا قـالوا :أعتـق رقبـة ،وأصـل
الغرة :بياض يف الوجه .وهلذا قال أبو عمرو :املراد بالغرة األبيض منهما خاصـة ،وال جيـزئ األسـود ،قـال :ولـوال أن
رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم أراد بـالغرة معـىن زائ ًـدا علـى شـخص العبـد واألمـة ملـا ذكرهـا ،ولقتصـر علـى قولـه "
عبد أو أمة" هذا قول أيب عمـرو ،وهـو خـالف مـا اتفـق عليـه الفقهـاء أنـه جتـرئ فيهـا السـوداء وال تتعـني بالبيضـاء"
شرح صحيح مسلم ( ،)113/11وانظر :النهاية ( )656/6مادة ( غ ر ر ).
(.5023 )2112/5( -)5
( -)3قال العيـين " :يطـل – بضـم اليـاء آخـر احلـروف ،وفـتح الطـاء ،وتشـديد الـالم -هكـذا يف روايـة األكثـرين ،ومعنـاه:
يهدر .. .. ..ويف رواية الكشميهين :بطل -بالباء املوحدة -من البطالن" عمدة القارئ (.)215/21
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قال النووي . .. " :واعلم أن املراد هبذا كله إذا انفصل اجلنني ميتًا ،أما إذا انفصل

ذكرا وجب مائة بعري ،وإن كان أنثى
حيا مث مات ،فيجب فيه كمال دية الكبري فإن كان ً

فخمسون"(.)1

ذكرا أو
فإذا مات اجلنني يف بطن أمه غرم القاتل قيمة العبد أو األمة سواءً كان اجلنني ً

أنثى ،وما ذاك إال ملراعاة نظام النفقات ،فتنبه.

 /6إن من أعظم ما انفردت به شريعة اإلسالم -فيما أعلم -أن جعلت دية القتل
اخلطأ وما يف حكمه على عاقلة اجلاين.
والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الديات ،باب :العاقلة

()2

من طريق أيب جحيفة قال :سألت عليا -رضي اهلل عنه -هل عندكم شيء ما ليس يف
فهما يعطى
القرآن؟ فقال :والذي فلق احلبة ،وبرأ النسمة ،ما عندنا إال ما يف القرآن إال ً

رجل يف كتابه ،وما يف الصحيفة .قلت :وما يف الصحيفة؟ قال" :العقل  ،وفكاك األسري،
وأن ال يقتل مسلم بكافر".
أيضا  -من حديث أيب هريرة " :وفيه( :وقضى أي :رسول اهلل صلى
وما تقدم ً -

اهلل عليه وسلم) أن دية املرأة على عاقلتها".

يقول الشوكاين ......." :وعاقلة الرجل قراباته من قبل األب ،وهم عصبته ،وهم
الذين كانوا يعقلون اإلبل على باب ويل املقتول ،وحتميل العاقلة الدية ثابت بالسنة ،وهو
إمجاع أهل العلم كما يف الفتح( ،)6وتضمني العاقلة خمالف لظاهر قوله تعاىل   :
( -)3شرح صحيح مسلم (.)113/11
(.3511 )2561/3( -)2
(.)203/12( -)6

 65 

 )0(  فتكون األحاديث القاضية بتضمني العاقلة خمصصة لعموم اآلية؛ ملا يف
ذلك من املصلحة؛ ألن القاتل لو أخذ بالدية ألوشك أن تأيت على مجيع ماله ،ألن تتابع
اخلطأ ال يؤمن ،ولو ترك بغري تغرمي ألهدر دم املقتول ،وعاقلة الرجل عشريته ،فيبدأ بفخذه
األدىن ،فإن عجزوا ضم إليهم األقرب فاألقرب املكلف الذكر احلر من عصبة النسب ،مث
السبب ،مث يف بيت املال"(.)1
 /0أن عمر بن اخلطاب ،وزيد بن ثابت ،وسعيد بن املسيب ،وعمر بن عبدالعزيز،
وعروة بن الزبري ،والزهري ،وقتادة ،وابن هرمز( ،)6قال ابن عبد الرب :وهو قول فقهاء املدينة
السبعة ،ومجهور أهل املدينة ،ومالك( ، )0وأمحد ابن حنبل( .)5قالوا :تعاقل املرأة الرجل إىل
ثلث دية الرجل إصبعها كإصبعه ،وسنها كسنه ،وموضحتها كموضحته( ، )3ومنقلتها
كمنقلته(.)1
واستدلوا مبا أخرجه النسائي يف اجملتىب( )1عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده
قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :عقل املرأة مثل عقل الرجل حىت يبلغ الثلث من
ديتها".
( -)0األنعام.)130( :
( -)1نيل األوطار (.)206/1
( -)6ع ـزاه مل ــن تق ــدم اب ــن عبــد ال ــرب يف التمهي ــد ( ،)651/11والق ــرطيب يف التفســري ( ،)211/3واب ــن قدام ــة يف املغ ــين
(.)615/1
( -)0ينظر :التمهيد ( ،)651/11االستذكار (.)30/1
( -)5ينظر :املغين ( ،)615/1املبدع (.)651/1
( -)3قال حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي" :املوضحة :اليت تبدي وضح العظم أي :بياضه" املطلع (.)631
( -)1قال ابن األثري" :املنقلة من اجلراح ما ينقل العظم عن موضعه" النهاية (.)6111/1
(.0115 )00/1( -)1
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ويف ختام هذا الفصل فلتحمد النساء اهلل تعاىل على ما من به عليهن من نعم
عظيمة ،فله احلمد كما ينبغي جلالل وجهه ،وعظيم سلطانه.

اخلامتة:
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،الحمد هلل على مىا متىم عمنعىم ،عمعأى عم ى م،
الحمد هلل معالً عآخ ً ا عظاه ً ا عباأ ًنا ،وأخلص يف خامتة البحث إىل هذه التوصيات-:
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 /1نشــر موقــف اإلســالم مــن امل ـرأة عامليًــا ،وذلــك مــن خــالل مبــادرات إســالمية لعقــد
مؤمترات عاملية عن قضايا املرأة ،واألسرة ،وحقوق اإلنسان من منظور شرعي ،تتبناها جهـات
إسالمية معتربة.
 /2قي ــام القي ــادات النس ــائية املس ــلمة التابع ــة للجه ــات احلكومي ــة أو اخلريي ــة ،بتحم ــل
املســؤولية ،والتنســيق فيمــا بينهــا؛ إلصــدار وثيقــة لألســرة املســلمة ،تؤصــل فيهــا الرؤيــة الشــرعية
حول املرأة وحقوقها يف اإلسالم.
 /6القي ــام باملناش ــط الدعوي ــة التثقيفي ــة م ــن قب ــل مؤسس ــات اجملتم ــع ووس ــائل اإلع ــالم
لتعري ــف امل ـرأة حبقوقه ــا الش ــرعية ،واآللي ــات املتبع ــة للوص ــول إىل ه ــذه احلق ــوق ،يق ــدمها كب ــار
العلماء وطلبة العلم ،والقضاة ،واملسؤولني.
 /0ضرورة إعادة النظر يف خطط تعليم املـرأة ،حبيـث تتفـق مـع طبيعـة املـرأة مـن ناحيـة،
وظروف اجملتمع ،واحتياجات التنمية من ناحية أخرى.
 /5اعتمـ ــاد إدخـ ــال األسـ ــرة يف منـ ــاهج التعلـ ــيم يف املرحلـ ــة املتوسـ ــطة والثانويـ ــة للبنـ ــني
والبنــات ،ويشــتمل هــذا املــنهج -كصــيغة مقرتحــة -علــى :مكانــة امل ـرأة يف اإلســالم ،واملفهــوم
الشــرعي للعالقــة بــني الرجــل وامل ـرأة ،وحقــوق كــل منهمــا وواجباتــه ،والوســائل الفعالــة يف تربيــة
األوالد ،وعــالج املشــكالت ،والشــبهات املوجهــة للمـرأة املســلمة وتفنيــدها ،كمــا يشــتمل هــذا
املنهج على عرض تـارخيي للجهـود الراميـة إلفسـاد املـرأة واألسـرة ،وعوملـة احليـاة االجتماعيـة -
عمومـا -ومــن مث تقــدمي دراســة عــن أحـوال املـرأة الغربيــة ،وتقــدمي اإلحصــاءات املتعلقــة حبياهتــا،
ً
ورصد الظواهر يف تلك اجملتمعات ليتبني هلم أنه احلق.
 /3تكوين هيئات عليا للنظر يف كل ما يتعلق باألسرة من النواحي النفسية ،والثقافيـة،
واالجتماعية ،واملالية ،وتفعيل دور وزارات الشؤون االجتماعية؛ للقيام بدور فاعل لالسـتجابة
ملتطلبات احلياة.
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 /1تفعيــل دور األئمــة واخلطبــاء ،وإعطــاؤهم دورات شــرعية حــول حقــوق املـرأة والرجــل
وواجباهتمــا ،واإليعــاز إلــيهم بتكثيــف التوعيــة حــول املوضــوع مــع التنبيــه علــى خطــورة األيــادي
التغريبية على اجملتمعات اإلسالمية ،أو طغيان العادات والتقاليد على املفاهيم الشرعية.
 /1ض ـ ــرورة العم ـ ــل علـ ـ ــى إجي ـ ــاد مؤسس ـ ــات نسـ ـ ــائية متخصص ـ ــة (ش ـ ــرعيًا -تربويًـ ـ ــا-
اجتماعيًا -نفسيًا -اقتصاديًا) من شأهنا أن حتفظ حقوق املـرأة ،وتتبـىن الـدفاع عـن قضـاياها،
وتسهم يف توفري احلصانة الشرعية والفكرية ،والبناء الرتبوي للمرأة املسلمة.
 /9إنشـ ــاء مركـ ــز متخصـ ــص للدراسـ ــات والبحـ ــوث يتعلـ ــق بشـ ــؤون امل ـ ـرأة واألسـ ــرة يف
اإلسالم يتناول النواحي الشرعية واالجتماعيـة والنفسـية ،يسـتقطب الثلـة املتميـزة مـن البـاحثني
والباحثات؛ إلثراء اجملتمع بالدراسات والبحوث اليت تقـدم النظـرة الشـرعية الصـحيحة لكـل مـا
يتعلق باملرأة واألسرة ويدرس أوضاع النسـاء ،ومشـكالهتن ،ويقـدم احللـول املناسـبة هلـن ،ويركـز
عل ــى اآللي ــات املتبع ــة للحص ــول عل ــى ه ــذه احلق ــوق ،ويعط ــي تص ــورات دقيق ــة ع ــن املـ ـؤمترات
الدولية للمرأة ،وما ترمي إليه ،كما حيـرص هـذا املركـز علـى تقـدمي االستشـارات اجملانيـة لألسـرة
املسلمة.
/11إصدار جمالت علمية متخصصة فيما يتعلق باملرأة يف اإلسالم ،وتكثيف توزيعهـا،
وإقامة املسابقة عليها.
 /11البد للعلماء والدعاة إىل اهلل والكتاب أن يقوموا بـدورهم ،ويزيـدوا مـن نشـاطهم
يف خمتلــف أقطــار العــامل اإلســالمي؛ لتصــحيح بعــض األفكــار واملمارســات والعــادات والتقاليــد
االجتماعي ــة ال ــيت ليس ــت م ــن اإلس ــالم ،واس ــتغلها أع ــداؤه؛ لط ــرح ش ــبههم وتوص ــياهتم باس ــم
حقوق املرأة.
والبد من إيصال هـذه الرسـالة -بـنفس املسـتوى مـن احلـرص والقـوة -إىل الغـرب ،حـىت
ال يتهم اإلسالم من خالل ممارسات بعض أفراده ،وهو منها براء.
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 /12مناص ــحة الغ ــالني واجل ــافني يف حق ــوق امل ـرأة ،وبي ــان املوق ــف الص ــحيح منه ــا م ــن
خــالل م ـؤمترات حواريــة تعقــد ب ـني الط ـرفني يــديرها علمــاء متخصصــني يف القضــايا الشــرعية،
هبدف تصحيح الفكر لدى كل منهما.
 /16عقــد م ـؤمترات خاصــة بــاملرأة تــدعى إليهــا الك ـوادر النســائية املتخصصــة مــن كافــة
أحنــاء العــامل اإلســالمي ملناقشــة مشــكالت امل ـرأة ،ووضــع احللــول املناســبة هلــا ،علــى أن يتبــىن
املؤمتر أحد اجلهات اإلسالمية املعتربة.
 /10العمــل علــى توحيــد اجلهــود اإلســالمية مــن خــالل املـؤمترات واللجــان ،واملنظمــات
احلكومية وغري احلكومية من أجل استكمال النقص ،وصياغة مواقف إسالمية موحدة إزاء ما
تتضمنه املؤمترات اليت تعقدها األمم املتحدة ،واليت تثار فيها قضايا املرأة.
/15إنشاء قناة إعالمية هتتم بقضايا املرأة واألسـرة ،وتقـدم الـربامج النافعـة والتوجيهـات
الناجع ــة  ،واحلـ ـوارات األسـ ـرية املثم ــرة ،والـ ـربامج الرتفهي ــه اهلادف ــة ،ومعاجل ــة مش ــكالت املـ ـرأة
املعاصرة .
وختاما فإنه ال فالح للذكر واألنثـى إال برجـوع كـل منهمـا لكتـاب اهلل وسـنة رسـول اهلل
ً
تبعـا؛ وليحـذرا كـل احلـذر مـن خمالفــة
صـلى اهلل عليـه وسـلم ،وقيامـه بواجباتـه ،وسـتأتيه حقوقــه ً
أوامــر اهلل ورسـوله صــلى اهلل عليــه وســلم؛ ألن يف خمالفتهمــا الغوايــة والضــالل ،ولــتعلم املـرأة أن
اإلص ــالح منه ــا فه ــي مربي ــة الرج ــل ،وحاض ــنته؛ فلت ــزرع في ــه تع ــاليم ال ــدين املوص ــية هب ــا علـ ـى
اختالف درجة قرابتها؛ لتقطف حقوقها كاملة.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد

فهرس املصادر واملراجع:
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 أحكام النفقة الزوجية يف الشريعة اإلسالمية حملمد يعقوب –مصر -دار الفضيلة-1025هـ

 -أثر راتب الزوجة املوظفة يف احلياة الزوجية ،دراسة فقهية ،رسالة دكتوراه من جامعة امللك

سعود للدكتور عبد العزيز الدبيش.
 األم أليب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي-بريوت-دار املعرفة-الثانية1692:هـ. أوضاع املرأة يف القرآن لعبد املنعم سيد حسن –القاهرة-دار البيان. إكمال املعلم بفوائد مسلم لإلمام أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب-حتقيق:د.حيىي إمساعيل-دار الوفاء -األوىل1991 :م.
 أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن حملمد األمني بن حممد املختار-بريوت-عاملالكتب.
 البحر الرائق لزين بن إبراهيم بن حممد-بريوت-دار املعرفة. التعريفات لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين ،حتقيق :إبراهيم األبياري-بريوت-دارالكتاب العربي-األولى5041:هـ.
 تفس ــري القـ ــرآن العظـ ــيم إلمساعيـ ــل بـ ــن عمـ ــر بـ ــن كثـ ــري الدمشـ ــقي-بـ ــريوت -دار الفكـ ــر-1011هـ.
 تيســري الكــرمي الــرمحن يف تفســري كــالم املنــان لعبــد الــرمحن بــن ناصــر الســعدي – الريــاض –إدارة البحوث العلمية واإلفتاء1010 :هـ.
 حقوق اإلنسان يف اإلسالم حملمد الزحيلي-بريوت-دار ابن كثري1011:هـ. حقوق املرأة يف الشريعة اإلسالمية إلبراهيم النجار-دار الثقافة1015:هـ. حقوق املرأة يف اإلسالم حملمد عرفة-مصر-مطبعة املدين1691:هـ اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهلل القرطيب ،حتقيق :أمحد عبد العليم الربدوين-القاهرة-دار الشعب-الثانية1612:هـ.
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 خصائص النساء ألم عمرو بدوي –طنطا-دار الصحابة1016:هـ. عمدة القارىء شرح صحيح البخاري لبدر الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين-مطبعةمصطفى احلليب -األوىل1692:هـ.
 القاموس احمليط جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزبادي-بريوت-دار الكتب العلمية-األوىل1015:هـ.
 املغين لعبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي-بريوت-دار الفكر -األوىل1615:هـ. سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجيع أدلة األحكام حملمد بن إمساعيل الصنعاين،حتقيق:حممد عبد العزيز اخلويل-بريوت-دار إحياء الرتاث العريب-الرابعة1619:هـ
 املمتع للشيخ حممد بن عثيمني املدونة الكربى ملالك بن أنس –دار صادر -مطبعة السعادة. كشاف القناع عن منت اإلقناع ملنصور البهويت،راجعه وعلق عليه:هالل مصيلحي-بريوت-دار الفكر1012-هـ.
 الكايف يف فقه احلنابلة لعبد اهلل بن قدامة املقدسي ،حتقيق :زهري الشاويش-بريوت-املكتب اإلسالمي-اخلامسة1011:هـ.
 زاد املعاد يف هدي خري العباد أليب عبد اهلل حممد بن أيب بكر املعروف بابن القيماجلوزية ،حتقيق وختريج:شعيب األرنؤو .
 "قضايا املرأة يف املؤمترات الدولية دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم" رسالة الدكتوراة للدكتورفؤاد العبد الكرمي.
 شبهات يف طريق املرأة املسلمة لعبد اهلل اجلاليل –دار ابن كثري1019:هـ. امل ـرأة وحقوقهــا يف اإلســالم حملمــد الصــادق العفيفــي –مكــة املكرمــة -سلســلة دعــوة احلــقتصدر عن األمانة العامة لرابطة العامل اإلسالمي-عدد(1012:)11هـ.
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 املرأة املسلمة أمام التحديات ألمحد احلصني-القصيم-دار البخاري 1011هـ. م ـ ـ ـ ـرياث امل ـ ـ ـ ـرأة وقضـ ـ ـ ــية املسـ ـ ـ ــاواة لصـ ـ ـ ــالح الـ ـ ـ ــدين سـ ـ ـ ــلطان –القـ ـ ـ ــاهرة-دار النهضـ ـ ـ ــة-األوىل1999:م،
 روضة الطالبني للنوي –بريوت -املكتب اإلسالمي -الثانية1015:هـ. اجملموع شرح املهذب أليب زكريا حميي الدين بن شرف النووي-بريوت-دار الفكر-االوىل1011:هـ.
 املبدع يف شرح املقنع أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن مفلح احلنبلي-بريوت-املكتب اإلسالمي1011:هـ.
 املبسو لشمس الدين السرخسي-بريوت-دار املعرفة-الثانية1013:هـ. احمللى باآلثار أليب حممد علي بن حزم الظاهري ،حتقيق:جلنة إحياء الرتاث العريب-بريوت-دار اآلفاق اجلديدة.
 الســنن للحــافظ أيب داود ســليمان بــن األشــعث السجســتاين  ،حتقيــق :حممــد حميــي الــدينعبد احلميد – دار الفكر.
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أبو القاسم حممود بن عمرالزخمشري اخلوارزمني دار إحياء الرتاث العريب – بريوت حتقيق  :عبد الرزاق املهدي
 النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر جملــد الــدين أيب الســعادات املبــارك بــن األثــري اجلــزري خـ ّـرجأحاديثــه وعلــق عليــه :أبــو عبــد الــرمحن صــالح بــن حممــد بــن عويضــة -بــريوت -دار الكتــب
العلمية -األوىل1011 :هـ.
 املغين لعبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي -بريوت -دار الفكر -األوىل1015 :هـ. -جامع البيان يف تأويل القرآن حملمد بن جرير الطربي – بريوت -دار الفكر1015 :هـ.
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 سنن النسائي (اجملتىب) ألمحـد بـن شـعيب النسـائي ،حتقيـق :عبـد الفتـاح أبـو غـدة – حلـب– مكتب املطبوعات اإلسالمية -الثانية1013 :هـ.
 شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم أليب زكريــا حيــىي بــن شــرف النــووي -بــريوت -دار إحيــاءالرتاث العريب -الثانية1692 :هـ.
 صــحيح البخــاري حملمــد بــن إمساعيــل البخــاري ،حتقيــق :د .مصــطفى أديــب ،بــريوت -دارابن كثري -الثالثة1011 :هـ1911 -م.
 ص ــحيح مس ــلم أليب احلس ــني ب ــن احلج ــاج النيس ــابوري ،حتقي ــق :حمم ــد فـ ـؤاد عب ــد الب ــاقي،بريوت -دار إحياء الرتاث العريب.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر العسقالين ،رقـم كتبهـا وأبواهبـاوأحاديثهــا :حممــد فـؤاد عبــد البــاقي ،حقــق أصــلها :عبــدالعزيز بــن بــاز -رمحــه اهلل -بــريوت –
دار الكتب العلمية -األوىل1011 :هـ1919 -م.
 لسان العرب أليب الفضل مجال الدين بن منظور -بريوت -دار صادر1010 -هـ. لســان املي ـزان لشــهاب الــدين أيب الفضــل أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين -بــريوت-منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات -الثالثة1013 :هـ1913 -م.
 جممــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ،مجــع وترتيــب  :عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن قاســمالعاصمي النجدي احلنبلي.
 مسند اإلمام أمحد حنبل املشرف على التحقيق :شعيب األرنؤو – مؤسسة الرسالة –األوىل1021 :هـ 2111 -م.

مت حبمد اهلل

