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 اوالً:الظلم لؽة واصطالحاً :.

 
 معنى الظلم لؽًة : - أ

 
ُمه ,ُظْلماً, اصل الظلم :الجور ومجاورة الحد,ٌقال :َظلَمَه ,ٌَظل        

 ُ ,والظلم االسم ,وهو ظالم وظلوم  ,َمْظلمَة ,فالّظْلُم ,مصدره حقٌقًُظلَما
  .(ٔ)واصل الظلم وضع الشً فً ؼٌر موضعه

 
 

 معنى الظلم اصطالحاً  -ب
 

زٌادة  اوفً ؼٌر موضعه المختص به ,اما بنقصان  الشًءهو:)وضع     
 واما بعدول عن وقته او مكانه (

 
وقٌل :)هو عباره عن التعدي عن الحق الى الباطل وهو الجور .وقٌل      

 . (ٕ)ؾ فً ملك الؽٌر ومجاوزة الحد (هو التصر
 
 
 
 

                                                    . 
                                                                             لسان العرب  , فصل الظاء المعجمة , مادة ظلم (ٔ)
 لؽة , مادة ظلم .باب الظاء والالم          معجم مقاٌٌس ال (ٕ)
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 :الظلم فً القران الكرٌم -ٔ
( موضعاً 89ٕفً القران الكرٌم فً نحو )اشتقاقه لم الفعل ظ ورد      

تؽطً اكثر من نصؾ سوره .وقد جاء الفعل ظلم فً الكتاب العزٌز فً 
ر ظالمٌن , وهذا القد مشتقتهلؽوٌة , اكثرها وروداً (مشتقة ٖ٘صورة )

ٌدل على مدى خطورت هذا الداء  من ذكر الظلم بمترادفاتُه ومشتقاته
لجماعات والمجتمعات .نزه المولى عزه وجل على االفراد وا العضال

نزٌل ,ومن هذه االٌات ال نفسُه عن الظلم فً اٌات كثٌره فً محكم الت
ٌُِرٌُد } ,قال تعالى  (ٔ)الحصر  ُ َك بِاْلَحقِّ ۗ َوَما َّللاه ٌْ ِ َنْتلُوَها َعلَ اُت َّللاه ٌَ تِْلَك آ

ٍم  }: [ وقال تعالى  8ٓٔ]ال عمران:{ُظْلًما لِّْلَعالَِمٌَن  َوَما أََنا بَِظَّله
الظلم وحرمُه , ولم ٌوجب  القرآنً[ورفض الخطاب  9ٕ]ق:{لِّْلَعبٌِدِ 

َوالهِذٌَن إَِذا أََصاَبُهُم  }تعالى مخاطباً المؤمنٌن فً مكة  قالالصبر علٌه ,
ْثلَُها ۖ َفَمْن َعَفا َوأَصْ  َئٌة مِّ ٌِّ َئٍة َس ٌِّ نَتِصُروَن َوَجَزاُء َس ٌَ ًُ ُهْم  لََح َفأَْجُرهُ اْلَبْغ

الِِمٌَن َولََمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه  ٌُِحبُّ الظه ُه ََل  ِ ۚ إِنه ِهم  فأولئكَعلَى َّللاه ٌْ َما َعلَ
ْبُغوَن فًِ اْْلَْرِض  ٌَ اَس َو ْظلُِموَن النه ٌَ بٌِلُ َعلَى الهِذٌَن  َما السه ن َسبٌٍِل إِنه مِّ

ئَِك لَُهْم  ِر اْلَحقِّ ۚ أُولََٰ ٌْ لَِك لَِمْن َعْزِم بَِغ
َٰ
َعَذاٌب أَلٌٌِم َولََمن َصَبَر َوَغَفَر إِنه َذ

[ وقد علل الكتاب العزٌز فً تشرٌع جهاد ٕٗـ9ٖ]الشورى  {اْْلُُموِر 
ٌَُقاَتلُوَن  }الدفع لرفع الظلم الواقع على النفس بقولُه تعالى  أُِذَن لِلهِذٌَن 

َ َعلَىَٰ  ُهْم ُظلُِموا ۚ َوإِنه َّللاه [.لذالك جاء 9ٖ]الحج:{َنْصِرِهْم لََقِدٌٌر  بِأَنه

التحرٌم للظلم وهو نقٌض العدل فً مواضع عدة فً الكتاب العزٌز 
 القرانبصورة مباشرة وواضحة أللبس فٌها. وحذر هللا تعالى فً 

, ٌقول  للظالمٌنالكرٌم من التردي فً وهدة الظلم.وتوَعد بسوء العاقبة 
َ  }خر سورة أبراهٌم فً أواعز وجل فً اٌّات الظلم  َوََل َتْحَسَبنه َّللاه

ْوٍم َتْشَخُص فٌِِه  ٌَ ُرُهْم لِ ٌَُؤخِّ َما  الُِموَن ۚ إِنه ْعَملُ الظه ٌَ ا  َغافًَِّل َعمه
[ وفً سورة الكهؾ ,ٌتوعد هللا تعالى الظالمٌن ٕٗ]أبراهٌم:{اْْلَْبَصارُ 

ا أَْعَتدْ  }بالعذاب الشدٌد ٌوم القٌامة فٌقول تعالى  الِِمٌَن َناًرا أََحاَط إِنه َنا لِلظه
ْشِوي اْلُوُجوَه ۚ بِْئَس  ٌَ ٌَُغاُثوا بَِماٍء َكاْلُمْهِل  ْسَتِغٌُثوا  ٌَ بِِهْم ُسَراِدقَُها ۚ َوإِن 

َراُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا  [ وفً سورة االعراؾ ٌلعن 9ٕ]الكهؾ:{الشه
َن ُمؤَ  }المولى الظالمٌن وٌطردهم من رحمتِه بقولهُ  َنُهْم أَن لهْعَنُة َفأَذه ٌْ ٌن َب ذِّ

الِِمٌَن  ِ َعلَى الظه [.وهكذا لم ٌترك القراّن الكرٌم باباً ٗٗ]االعراؾ:{َّللاه

ذلك بالوعٌد بالعذاب الشدٌد  مقرنٌن وحذر منه. الإمن ابواب الظلم 
 وباللعن تارة أخرى .

                                                                                  .                                                                                                   

                                                                                                                                        ٖٖٕصٖٖٗٔ ,الرٌاضٖ٘( ناٌؾ الحمد ضلمات الظلم,مجلة العدل,وزارة العدل,عٔ)
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 ـ الظلم فً السنة النبوٌة:ٕ
أكدت السنة النبوٌة الشرٌفة كذالك حرمة الظلم, وقد ورد فً ذالك       

رضً هللا احادٌث كثٌرة .ففً الحدٌث القدسً قال أبو ذر الؽفاري 
لٌه واله وسلم( فٌما ٌروي عن تعالى عنه .قال رسول هللا )صل هللا ع

ٌاعبادي انً حرمت الظلم على نفسً وجعلته ]ربه عز وجل انُه قال 
هذا الحدٌث هو خطاب للناس عامه  (ٔ)[تظالموابٌنكم محرماً فال 

وللمؤمنٌن خاصه بأن ال ٌظلم احد . النه االسالم مبنً على العدل فً 
جاء الشرع  واالعراض ومن اجل ذالك وألنسابالدماء واالموال 

 فً هذه جمٌعاً , بالقصاصالحنٌؾ 
  ما فعللمعاقبة المعتدي بمثل  

قال النبً )علٌه الصالة والسالم ( ] انتقوا الظلم , فان الظلم       
ظلمات ٌوم القٌامه ,واتقوا الشح ,فان الشّح  فان الشّح اهلك من كان 

  (ٕ)محارمهم [ واستحلواعملهم على ان سفكوا دماءهم قبلكم 
وعن ابً هرٌره )رضً هللا عنه (,عن الرسول )صل هللا علٌه واله 

ال ال ٌؤتى به ٌوم القٌامه مؽلوالً , إامٌر عشرة  ما منوسلم ( قال :]
 (ٖ)الجور [ بقٌهوٌاال العدل او  ٌفكه

 ىه من حدٌث ابً بكر: ان النبً )صلاالمام احمد فً مسند ىرو     
حرى ان ٌعجل هللا تبارك وتعالى اهللا علٌه وسلم( قال ]ما من ذنب 

لصاحبه فً الدنٌة ,مع ما ٌدخر له فً االخرى من البؽً  العقوبة
وعن عبد هللا  ابن عمرو ابن العاص , رضً هللا  (ٗ)وقطٌعة الرحم [

سطٌن عند صل هللا علٌه وسلم( قال: ]ان المقتعالى عنهما, ان الرسول) 
ز وجل , وكلتا ٌدٌه هللا على منابر من نور على ٌمن الرحمان ,ع

النبوٌة  واالحادٌث (٘)لوا [د ٌعدلون فً حكمهم واهلٌهم وماٌمٌن,الذٌن 
الشرٌفه عن الظلم كثٌراً وٌصعب حصرها, وهً جمٌعاً تؤكد حرمته 

 وخطورته فً كل مكان وزمان .
                                              . 

,أنظر: مسلم ابن الحجاج النٌسابوري صحٌح مسلم تقٌق 77ٕ٘اخرجه مسلم , باب تحرٌم الظلم ,رقم  (ٔ)
 )بٌرت : دار احٌاء التراث العربً بدون تاٌخ( . محمدفواد عن الباقً 

 .78ٕ٘اخرجه مسلم باب تحرٌم الظلم رقم  (ٕ)
 اخرجه االمام احمد . (ٖ)
ث انظر :سلمان ابن االشع 98ٖٕٓواخجه االمام احمد حدٌث رقم  9ٕٓٗاخرجه ابو داود ,حدٌث رقم (ٗ)

 السمٌنانً 
 8ٖ7ٔاخرجه مسلم حدٌث رقم  (٘)
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 ثانٌاً : الحقوق لؽة واصطالحاً :
 *الحق لغة 

باطِل , وجمعُه حقوٌق وِحقاق,حقق:الحق:نقٌُض حقق :الحق ُ نقٌُض ال   
,لٌس لُه بناء أدنى عدد.وفً حدٌث الباطل ,وجمعُه حقوق وِحقاق

التلبٌة:لبٌك حقاً حقا أي ؼٌر باطل, وهو مصدر مؤكد لؽٌره أي انُه أكد 
به معنى :ألزم طاعتك الذي دل علٌه لبٌك , كما تقول:هذا عبد هللا حقا 

التأكٌد ,وتعبدا مفعول له , وحكى سٌبوٌه :  فتؤكد به وتكرره لزٌادة
لٌقٌن ذاك أمرك ولٌست  :حق الى انُه كأنُه قال بإضافةلحق انُه ذاهب 

فً كالم كل العرب , فأمرك هو خبر لٌقٌن ألنُه قد اضافه الى ذالك 
سمعنا  وأذا اضافُه الٌه لم ٌجز ان ٌكون خبراً عنه, قال سٌبوٌه :

لم أسمع هذا من العرب أنما  االخفش : فصحاء العرب ٌقولونُه,وقال
وجدناه فً الكتاب ووجه جوازه على مثلُه طول الكالم بما ضٌؾ هذا 

ما ٌجوز فٌه اذا المبتداء ألٌه,وأن طال الكالم جاز فٌه من الحذؾ 
قائل لك شٌئا؟ ولو  بالذيما انا  قصر,أألترى الى ما حكاه الخلٌل :

َوََل َتْلبُِسوا اْلَحقه  }عالى:قلت:ما أنا بالذي قائم لقبح.وقوله ت
الحق أمر النبً صلى هللا علٌه  [ قال أبوأسحاق :ٕٗ]البقرة:{بِاْلَباِطلِ 

َبلْ َنْقِذُف  }وسلم ,وما أتى بِه من القراّن؛ وكذالك قال فً قوله تعالى 
 [وحق أالمر ٌحق وٌحق حقا وحقوقا:8ٔ]االنبٌاء:{بِاْلَحقِّ َعلَى اْلَباِطلِ 

: معناه وجب ٌجب وجوباً,وحق علٌه  ت؛ قال االزهريصار حقا وثب
ِهُم  } :القول وأحققته أنا وفً التنزٌل  ٌْ َقالَ الهِذٌَن َحقه َعلَ

   (ٔ)[ٖٙ]ألقصص:{اْلَقْولُ 

 
 
 
 
 
 
 

                                     . 
                                                                                                   مادة حق . لسان العرب : ٌنظر : (ٔ)
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االمر َحًقا وحقة وحقوقاً َصحَّ َوثبت وصدق وفً التنزٌل العزٌز ;)حق  
قال بحق علٌك ان تفعل لٌنذر من كاّن حٌا وٌحق القول على الكافرٌن وٌُ 

 أن تفعل كذا ٌجب و ٌحق لك أن تفعل كذا ٌسوغ حق علٌككذا ٌجب وٌ
ًَ ذلِك واجب وانا حقٌق على كذا  وُهَو حقٌق بكذا جدٌر وحقٌق عل

 (ٔ)حرٌص(
 

)ألحُق: من أسماء هللا الحسنى , او من صفاتِه ,والقرأُن, وضد الباطل 
وأالمر المقضً والعدل وأالسالُم والماُل والملك والموجود الثابُت 

 (ٕ)والصدق والموت والحزْم(
 
 

 :لحق اصطَّلحاً ا*
 
تص به الشخص عن ؼٌره مادةٌ ومعنى وله ُقٌمة مما ـ هو ما ٌخٔ

ٌُمكن ان ٌكون الحُق  ٌخول الشخص بموجبه سلطة له او تكلٌفاً علٌه , و
مادٌاً مثل حق الملكٌة أومعنوٌاً مثل حق التألٌؾ وحق أالسم التجاري . 

ٌحمٌها  مالٌةجاء تعرٌؾ الحق المادي قانونٌاً بأنه مصلحة ذات قٌمة 
 (ٖ)القانون

ٌُقرره القانون لشخص من  الحق اصطالحاً هواالستئثارـ ٕ الذي 
, وٌكون بأخذ شً لُه من شخص أخر سوْاء مادٌاً او  األشخاص

معنوٌاً, وتظهر من خالل هذا التعرٌؾ العالقة بٌن ألحق والقانون , فال 
 (ٗ)وكان القانون مسانداً ومشاركاً لهُ  الإٌوجد حق 

 
 
 

                                            . 
 87ٔـ ص ٔالمعجم الوسٌط : ج ( ٔ)
 87ٗـٔ( ألقاموس المحٌط: ج ٕ)
( ٌنظر : مقال منشور فً الموقع االلكترونً : موضوع )اكبر موقع عربً ٖ)

,بواسطة سناء النٌوٌكات تحت عنوان مفهوم الحق لؽة واصطالحا  http||mawdoo3.comبالعالم(
 ٕٙٔٓدٌسمبر 8ٔ,بتارٌخ 
قال منشور فً نفس الموقع االلكترونً ,بواسطة سمر حسن سلٌمان تحت عنوان تعرٌؾ الحق لؽة ٌنظر: م

 ٕٙٔٓماٌو  ٙٔواصطالحا بتارٌخ 
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 الحقوق فً القران الكرٌم : -ٔ
اً فً البحوث فً االسالم اهتماماً واسع نالت حقوق المرأة     

 الفكرٌه التً تعرضت لها بالعرض والنقد والتحلٌل . والدارسات
كد الشرٌعة االسالمٌة المساواة بٌن الرجل والمرأة فً جمٌع ؤوت     

التكالٌؾ واالعباء الدٌنٌة فً العبادات والقواعد االساسٌة للدٌن التً بنٌة 
وصوم رمضان  الزكاةهادة واقامة الصالة واٌتاء علٌه االسالم كالش

بٌنهما  المفاضلةوعدم  فاألساسوالحج البٌت من استطاع الٌه سبٌالً. 
ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى  }من خالل قوله تعالى :  اُس إِنه َها النه ٌُّ ا أَ ٌَ

ِ أَْتَقا َ َعلٌٌِم َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِلَ لَِتَعاَرفُوا إِنه أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاه ُكْم إِنه َّللاه
 ]الحج[ {. (31َخبٌٌِر )

 وحقوق المرأة من خالل القران الكرٌم هً : 
حق المرأة فً اختٌار الزوج :ان االسالم حقق المسواة الكاملة فً -ٔ

القٌمة االنسانٌة بما ٌحقق السعادة الزوجٌة باهتمامه برأي المرأة بقوله 
ُ َجَعلَ لَُكم مِّ  }تعالى  ْن أَْزَواِجُكم َبنٌَِن َوَّللاه ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعلَ لَُكم مِّ

َباِت ۚ  ٌِّ َن الطه [ والزواج هو امران ذكر 7ٕ]النحل : { َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم مِّ
ُه َخلََق  }فهما زوجان قال تعالى  باألخربانثى وكل شً أقترن  َوأَنه
َكَر َواْْلُْنَثى ِن الذه ٌْ ْوَج للمرأة حق  اإلسالم[. وقد كفل ٘ٗنجم :]ال{ الزه

الزوج ورفض أن تجبر وفً الحدٌث الشرٌؾ نقراء )التنكح  اختٌار
البكر حتى ُتستأذن.قالوا ٌا رسول هللا كٌؾ  ال تنكحأالٌم حتى تستأمر و 
العقود وأهمها فً  اعظم.ولذالك فان الزواج من (ٔ)أذنها ؟؟ قال تسكت(

 اإلسالمٌةولذالك فأن الشرٌعة   حٌاة ألناس واستقرار المجتمعات
رة لؽرض وماٌنبع منها من قوانٌن أولت لهذا العقد أولوٌه وعناٌة كبٌ

حرم أألسالم عضل المرأة على  وقد (ٕ)مصالح االطراؾ فٌه. حماٌة
َساَء َفَبلَْغَن أََجلَُهنه َفََّل َتْعُضلُوُهنه أَْن  }ألزواج قال تعالى  َوإَِذا َطلهْقُتُم النِّ

نْ  ٌُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ٌَ َنُهْم بِاْلَمْعُروِف َذلَِك  ٌْ ِكْحَن أَْزَواَجُهنه إَِذا َتَراَضْوا َب
ْعلَُم َوأَْنُتْم ََل  ٌَ  ُ ْوِم اْْلِخِر َذلُِكْم أَْزَكى لَُكْم َوأَْطَهُر َوَّللاه ٌَ ِ َواْل ٌُْؤِمُن بِاَّلله ِمْنُكْم 

لمنع هو راجع الى معنى [ألعضل التضٌٌق وإٖٕ]البقرة:{َتْعلَُموَن 

 (ٖ)الحبس . ٌقال أردت أمراً فعضلنً أي منعنً.
                                      . 

. 97ٕٔوفقه أالسرة .دار الضباء للنشر . النجؾ االشرؾ  المدرسً . محمد تقً . أحكام الزواج( ٔ)
 ٖٔص

 . 8ٔ( المدرسً : ألمصدر السابق .ص ٕ)
هـ( الجامع ألحكام القران . تحقٌق 7ٔٙهللا محمد بن أحمد ابً بئر بن فرح )ت  ( القرطبً : ابو عبدٖ)

                                 .9٘ٔهـ . ص  7ٕٖٔ. ٕٕٓٓألقاهرة . دار ألشعب.  أحمد عبد البرودنً .
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 ـ الحقوق فً السنة النبوٌة الشرٌفة :ٕ 
حقوق العمال وردت الكثٌر من الحقوق فً السنة النبوٌة ومنه      

وحقوق الطفل وحقوق ألرجل وحقوق الزوجه وحقوق المرأة بصورة 
 عامة وهو هذا الذي سوؾ نبٌنه فً السنة النبوٌة :

 

 أوالً: بٌعة النساء وما ٌتعلق بها من أحكام :
 
 أَشراك المرأة مع الرجل فً جمٌع المسؤولٌات االسالمٌة العامة :ـ ٔ

من المساواة التامة فً جمٌع  المرأة مع الرجل .على اساس أشراك
المسؤولٌات التً ٌنبؽً ان ٌنهض بها المسلم ولذالك كاَن على الخلٌفة 
او الحاكم المسلم أن ٌأخذ علٌهنَّ العهد بالعمل على اقامة المجتمع 

بكل الوسائل المشروعة الممكنة كما ٌأخذ العهد فً ذالك على  اإلسالمً
 الرجال ولٌس بٌنهما فرق وال تفاوت 

بٌعة النبً )صلى هللا علٌه وسلم( ـ علمت مما ذكرناه من كٌفٌة ٕ
للنساء, ان مباٌعتهنَّ انما كانت بالكالم فقط من ؼٌر اخذ الكؾ وذالك 

مالمسة  ال ٌجوزعلى خالؾ بٌعة الرجال فدل على ذلك على انه 
اجنبٌة عنه وال اعلم خالفاً فً ذالك عند علماء  أمرأهالرجال بشرة 

معهم اال ان تدعو الى ذالك ضرورة تتطلب ذالك مثل قلع اجالمسلمٌن 
 ضرس او ما نحو ذالك.

 
ـ دلت أحادٌث البٌعة التً ذكرناها على ان كالم االجنبٌة ٌباح ساعة ٖ

منصب جمهور الفقهاء  لدى الحاجة وأن صوتها لٌس بصورة وهو
 (ٔ). للجنسومنهم الشافعٌة وذهب بعض الحنفٌة الى ان صوتها عورة 

 
 

 
 
                                            . 
ـ  ًٖٗ ـ ط فقه السنة النبوٌة مع موجز لتارٌخ الخالفة الراشدة . الدكتور محمد سعٌد رمضان  البوط (ٔ)

 م . ٕٕٔٓ/  هـٖٖٗٔمدقة متجددة ـ دار الفكر ـ دمشق / دار الفكر ـ بٌروت مطبعة دار الفكر افاق 
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                                                      ولالمبحث اال             
 
 حقوق العامة للمرأة فً االسالم:مفهوم ال  

 
 

واسعة فهو  ودالالتن لمفهوم الحق فً االسالم تعرٌفات كثٌرة إ      
 ٌطلق على ماٌاتً:

 
ما اوجبه هللا تعالى من الفروض كالزكاة و التً تعد حقاً من حقوق ـ  

َوالهِذٌَن فًِ أَْمَوالِِهْم َحقٌّ  }و واجباً على االؼنٌاء لقولى تعالى : الفقراء 
ْعلُومٌ   . [ٕٗ]المعراج :{ مه

الموت حق علٌنا جمٌعاً ,مهما طال عمر االنسان او قصر البد ان -
لَِك َما  }ٌنتهً بالموت ,لقوله تعالى :

َٰ
َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ ۖ َذ

 [9ٔ]سورة ق :{َتِحٌُد  ُكنَت ِمْنهُ 

حق النفقة على المرأة الحق فً الشرع ,مثال على ذالك  ما ثبت -
المطلقة وحق المٌراث للورثة وحق االنسان فً التحكم بما ٌملكه من 

 بٌع وشراء او صدقة ,أو وقؾ .
الصحٌحة والحج الطاهرة الباطل الممثل بالشك  باألدلةالٌقٌن المقرون -

المرٌضة والناقصة ,فقد كانت الدعوى  لحججباوالزٌؾ المقرون 
لَِك بِأَنه الهِذٌَن  :}االنبٌاء دعوى حق تبرهن على وجود هللا , قال تعالى 

َٰ
َذ

لَِك 
َٰ
ِهْم ۚ َكَذ بِّ َبُعوا اْلَحقه ِمن ره َبُعوا اْلَباِطلَ َوأَنه الهِذٌَن آَمُنوا اته َكَفُروا اته

اِس أَْمَثالَ  ُ لِلنه ْضِرُب َّللاه  (ٔ).[ٖ]محمد:{ ُهمْ ٌَ

 
                                     . 

( ٌنظر:موقع )موضوع( االلكترونً : مقال منشور بعنوان ماهو مفهوم الحق فً االسالم بواسطة  سارة ٔ)
 .ٕٙٔٓبر سبتم ٗقتٌبة , بتارٌخ 
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 أوالً : الحقوق العامة للمرأة فً االسالم :
 

دٌن من قبل ولم نسمع قاً لم ترد فً أي اعطى االسالم للمرأة حقو      
عنها فً أي قانون او نظام وضعً ,فهً اساس البٌت االمن المستقر 
وقوام المجتمع القوي المتكامل ومخرجه القٌادات ,نذكر عن هذه 

 الحقوق ماٌاتً :
 حق المرأة فً الحٌاة الكرٌمة :

ؼٌر ذالك ,  قبل االسالم كانت المرأة تقتل خشٌة العار او الفقر او    
َوإَِذا  }عز وجل : ولقد اشار الى ذالك فً القران الكرٌم , فٌقول هللا

[محرم 9-8 اآلٌات}سورة التكوٌر :{ اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت  بِأّي َذْنٍب قُتلَتْ 

 فً االسالم ذالك واعطاها الحق فً الحٌاة مثل سائر المخلوقات .
ار وسوء ولقد اشار القران الى المرأة على انها ع وكان العرب ٌنظرون

َر أََحُدُهم بِاْْلُنَثىَٰ َظله  }الكرٌم الى ذالك فقال تعالى عز وجل : َوإَِذا ُبشِّ
ا َوُهَو َكِظٌمٌ  [وجاء االسالم سوى بٌن الرجل 8٘]النحل { َوْجُهُه ُمْسَوًدّ

        والمرأة فً االحترام والتقدٌر والكرامة ,فقال هللا تبارك وتعالى : 
اُء َبْعٍض وَ  } ٌَ  (ٔ)[7ٔ]التوبة : { اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْولِ
 
 حق المرأة فً التعبٌر عن راٌها :-ٕ

كانت المرأة قبل االسالم مسلوبة الحرٌة حتى فً التعبٌر عن راٌها      
فً امورها الخاصة مثل الزواج ,وجاء االسالم لٌؽٌر هذا المفهوم 

اكراه النساء على الزواج ممن ٌكرهن ,فٌقول  الخاطئ ونهى عن
 مؤنساتنهن الوسلم ( ] وال تكرهوا البنات فأل الرسول )صل هللا علٌه

كما اعطى االسالم للمرأة حق التعبٌر عن رأٌها فً امور   (ٔ)الؽالٌات[
رأة فً المجتمع والسٌاسة , والتارٌخ االسالمً حافل بنماذج عن الم

 ذالك.
 
 

 
                                    . 

 (.8ٌ٘ٙنظر :المعجم الكبٌر :ج, رقم الحدٌث ) (ٔ)
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 ـ حق المرأة فً طلب العلم :ٖ
رأة محرومة من العلم , وجاء االسالم ٌحث قبل االسالم كانت الم     

ُ :} على طلب العلم, فٌقول هللا عز وجل  الرجال والنساء معاً  ْرَفِع َّللاه ٌَ
[, وٌقول ٔٔ]المجادلة:{الهِذٌَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذٌَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت 

م إال الرسول صلى هللا علٌه  و سلم )طلب العلم  فرٌضة على كل مسل
وهذا ٌعنً ان االسالم قد اجاز للمرأة , بل  (ٔ)ان هللا ٌحب بؽاة العلم(

 باالعمالأوجب علٌها,تعلم المبادىء االساسٌة والعلوم الضرورٌة للقٌام 
المنوطة ألٌها وهذا ألٌكون أال بدخول النساء الى ساحات العلم 

 والمعرفة.
 ـ حق ألمرأة فً العمل:ٗ

من متاع البٌت , وٌنظر لها على أنها من  سالماإلكانت المرأة قبل      
الدرجة الثانٌة , وجاء االسالم وأعطاها حق العمل الشرٌؾ الطٌب 

وهذا فً اطار مجموعة من الذي ٌتناسب مع طبٌعتها وأنوثتها وقدراتها 
. الحجاب وعدم الخلوة والعمل الطٌبالضوابط الشرعٌة منها: ألتزامها ب

تبدأ من نشر الوعً عن طرٌق القاء  كما وتستطٌع المرأة , ان
, وتألٌؾ الكتب , والكتابة فً الصؾ وما شابه ذالك . كما  المحاضرات

تستطٌع أن تؤسس جمعٌات نسائٌة تقوم باالعمال الخٌرٌة والممارسات 
االجتماعٌة . حتى تشارك معهم فً القضاٌا االنسانٌة والوطنٌة جنباً الى 

تتحول الى أمرأة فعالة, تقتحم جنبهم فالمرأة هً التً ٌجب ان 
المجاالت العامــــــــة, وال ٌجوز لها أن تنتظر الرجال لكً ٌفتحوا لها 

 (ٔ).الباب
 
 

 
 
 
 
                                              . 

 (.7ٖٖٔٔ, رقم الحدٌث ) ٕٙ, ص 7ٌٕنظر: وسائل الشٌعة ج  (ٔ)
, حوار مع المرأة أٌة هللا السٌد تجمع اسالمً عربً (  ٌنظر : منتدٌات شٌعة الحسٌن العالمٌة ) اكبر (ٕ)

 . ٕٗٔٓ/ ٕ/ٗهادي المدرسً منشور فً قسم المنتدٌات االجتماعٌة / بنات الزهراء )ع( بتارٌخ 
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 لثانــــــًالمبحث ا                    
 

 اإلسالمالحقوق المالٌة للمرأة فً         
 
 

 ٌة .أوالً / مفهوم الحقوق المال
 

  ثانٌاً / الحقوق المالٌة للمرأة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 موقف الشريعت اإلسالميت من ظلم المرأة 

        الحقوق والواجباث الماليت أُنموذجا  

 

 
13 

 المبحث الثانً
 

 الحقوق المالٌة للمرأة فً االسالم
 

 مدخل
من الحقوق التً اقرها االسالم للمرأة حقها فً المال , هذ الحق     

لم ٌعرفُه الؽرب الذي اقرهُ االسالم للمرأة على نحو تفصٌلً كما سٌأتً 
ففً الحضارة الحدٌثة نجد أن الؽرب ألذي ٌتشرؾ  اال من وقت قرٌب,

بالحرٌة والمساواة تعانً فٌه المراة من عدم القدرة على التصرؾ فً 
مالها ففً فرنسا . على سبٌل المثال بلد الحرٌة والمساواة والعدالة , 

, فاتها المالٌة أال بموافقة الزوجألزالت المرأة فٌها مقٌدة فً بعض تصر
/ من القانون المدنً الفرنسً ( ٕٙٗٔالمادة )ما اشارت ــــك

أذن ً بلجٌكا , لالن التستطٌع المرأة التصرؾ فً مالها أال بــــــــــــوف
زوج فً القانون البلجٌكً ان ٌعطً زوجته تصرٌحاً ـــــــــزوجها , ولل

حددة عن كل او بعض التصرفات, بٌد أن حق ــــعاماً دائماً او لمدة م
الزوج فً سحب هذا التصرٌح ٌظل قائماً , فهً أهلٌة تخضع لهٌمنة 

 الزوج .
بٌنما أالسالم اعطى للمرأة حقها فً ذمة مالٌة مستقلة ,      
رٌة فً التصرؾ فً مالها كٌفما تشاء ما دامت ألمرأة عاقلة ـــــــــوح

. قد اعطى االسالم للمرأة حق أحد  فٌه وراشدة فهو حقها أل ٌنازعها
ممارسة التصرفات أالقتصادٌة والمالٌة المختلفة مثل : البٌع والشراء 
وأالجارة والهبة والزكاة والتصدق و الخ ...... وهذا فً اطار قواعد 

 (ٔ)وأحكام الشرٌعة االسالمٌة .
 

                               . 
قسم البحوث   http:// ka .laholine.com لموقع االلكترونً : اونالٌنٌنظر : مقال منشور فً ا( ٔ)

 والدراسات , بعنوان المرأة حقوقها ومسؤولٌتها المالٌة , 
  .ٌٕٓٔٓولٌو   ٓٔبتارٌخ 
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 : مفهوم الحقوق المالٌة :أوالً 
وهً الحقوق التً تمنح صاحبها منفعة ذات قٌمة مالٌة وٌتضح من هذا     

الحقوق التً ٌجوز التعامل علٌها بالتصرؾ فٌها او التعرٌؾ ان تلك 
 التنازل عنها , وهً حقوق تنقسم الى ثالثة اقسام :ـ

الحقوق العٌنٌة وتعرؾ بأنها سلطة مباشرة لشخص معٌن القسم االول : 

على شًء معٌن  على او تلك السلطة المباشرة التً ٌعطٌها القانون لشخص
به بسلطة تخوله حق االستفادة من بالذات , فهو حق بموجبه ٌتمتع صاح

شًء مباشر دون توقؾ على أرادة احد ؼٌره مثل حقوق الملكٌة واالنتفاع 
 والتصرؾ واالستعمال والسكن والحقوق المجردة.

الحقوق الشخصٌة وهً ألطائفة الثانٌة من الحقوق القسم الثانــً : 

للتقوٌم قابل  المالٌة, ورؼم هً ذاتها ألتعتبرحقوقاً مالٌة اال ان محلها
بالنقود , وتعرؾ بأنها رابطة قانونٌة بٌن دأئن ومدٌن ٌكون للدائن 

 بمقتضاها مطالبة المدٌن بالقٌام بعمل او االمتناع عن عمل.

) حقوق معنوٌة اوأدبٌة أو ذهنٌة وتسمى احٌاناً بالملكٌة القسم الثالــث : 

ادارتها بالحس بل  الفنٌة او االدبٌة ألنها ال تنصب على اشٌاء مادٌة ٌمكن
على نتاج الفكر وثمرة الخاطر . كالمؤلفات العلمٌة واالدبٌة والمبتكرات 

الصناعٌة والتجارٌة , فهً سلطة ٌتمتع بها شخص او من ٌقوم  والنماذج
مقامه على فكرة ابتكرها وٌتمكن بها الوصول الى منفعة مالٌة وان ٌحتكر 

ختراعه وحق الشاعر فً لنسه هذه المنفعة المالٌة كحق المخترع أل
 (ٔ)قصٌدته.

 
 

 
 
 

 
 

                               . 
 .  ٕٕٗـ 8ٖٕ: ص ٌنظر : المدخل الى علم القانون  (ٔ)
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 :ـ  للمرأةٌاً : الحقوق المالٌة ثان
 حق المرأة فً المٌراث ـ  3  
 تعرٌؾ أالرث :ـ 3ـ3  

:) االرِث ـ بالكسرة ـ اصلُه الورث , مصدره َوِرث , ٌرث ِورثاً و  لؽةً 

ِورثة وِوراثة  وُوَراثاً , فأبدلت الواو همزةٌ وتاًء فصار إرثاً وتراثاً , 
 (ٔ)وكذا الٌاء فً المٌراث (

نٌه :) االصل والبقٌة من الشًء , واالمر القدٌم الذي توارثه ومن معا
و)ان ٌكون الشًء لقوم , ثم ٌصٌر الى اخرٌن  (ٕ)أالخر عن أالول (

 .(ٖ)ٌنسب أو سبب(
 .(ٗ)وٌقاربه على هذا االطالق فً المعنى التركة 

الٌوجد لدى الفقهاء لكلمة أالرث معنى ؼٌر المعنى :  اصطَّلحاً 

احد معانٌها اللؽوٌة , وانما اختلفت كلماتهم فً المعروؾ الذي هو 
تحدٌدها ٌكون مٌراثاً شرعاً , ومن ٌستحقُه , وقد ذكروا لُه عدة 

ملً المعرؾ تعارٌؾ على سبٌل المثال قال الشٌخ شمس الدٌن العا
إنسان بموت أخر بنسب او  ما ٌستحقهبالشهٌد أالول ان المٌراث هو 

  (٘) سبب االصالة
ٌّت حقٌقًة او حكماً إلى  المٌراثنداقً : قال الفاضل ال ) حٌق منتقل من م

ًً  كذالك ابتداء , قد خل فً الحّد الحق المالً وؼٌره كالحّد ودخل  ح
بقولنا : )حكماً( فً الموضعٌن المرتد الفطري وأن لم ٌقتل , والمفقود 

 . (ٙ)والؽرٌق والحمل ونحوه(
 
 
 

 
 

                                          . 
 . ٗٙٔـ ص ٔالقاموس المحٌط : ج  (ٔ)
 .٘٘ٔـ ص  ٘تاج العروس من جواهر القاموس ج  (ٕ)
 , باب الواو والراء وما ٌثلثهما . ٘ٓٔـ ص ٙمعجم مقاٌٌس اللؽة : ج  (ٖ)
/ )الكتاب مرقم ألٌا ؼٌر موافق للمطبوع وورد فً المكتبة  8ٖـ ص  ٌٕنظر : المحٌط فً اللؽة : ج  (ٗ)

 ( (الشامة ضمن حرؾ الكاؾ)ترك
 . ٖٖٖ, ص  ٌٕنظر : الدروس الشرعٌة فً الفقه أالمامٌة : ج  (٘)
                                                                                                                                        . 7, ص  9ٔمستند الشٌعة فً أحكام الشرعٌة : ج  (ٙ)



 موقف الشريعت اإلسالميت من ظلم المرأة 

        الحقوق والواجباث الماليت أُنموذجا  

 

 
16 

 : واالحادٌث بالقرانرث للمرأة ـ مشروعٌة أالٕـٔ
, بل هو من ضرورٌات  واألجماعرث مشروع بالكتاب و السنة األ

 :الكرٌم منها  القرانٌات عدٌدة من اودلت على مشروعٌته  (ٔ)الدٌن
َساِء  }قولُه تعالى: ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواْْلَْقَرُبوَن َولِلنِّ مه َجاِل َنِصٌٌب مِّ لِّلرِّ
مه  ا َقله ِمْنُه أَْو َكُثَر ۚ َنِصًٌبا َنِصٌٌب مِّ ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواْْلَْقَرُبوَن ِممه
ْفُروًضا  أي  األوالد[ وفً قوله تعالــى حٌث ٌذكر 7]النساء :  {مه

ِن ۚ  معاً:} واإلناثالذكور  ٌْ ٌَ َكِر ِمْثلُ َحظِّ اْْلُنَث ُ فًِ أَْوََلِدُكْم ۖ لِلذه ٌُوِصٌُكُم َّللاه
ِن َفلَُهنه ُثلَُثا َما َتَرَك ۖ َوإِن َكاَنْت َواِحَدًة َفلََها َفإِن  ٌْ ُكنه نَِساًء َفْوَق اْثَنَت

ْصُف ۚ   [.ٔٔ]النساء : { النِّ
ا َتَرَك إِن َكاَن :} وفً قوله تعالـى  ُدُس ِممه ْنُهَما السُّ ِه لُِكلِّ َواِحٍد مِّ ٌْ َوِْلََبَو

ُكن لههُ  ٌَ لُُث ۚ َفإِن َكاَن لَُه إِْخَوةٌ  لَُه َولٌَد ۚ َفإِن لهْم  ِه الثُّ َولٌَد َوَوِرَثُه أََبَواهُ َفِِلُمِّ
ُدُس  ِه السُّ  [.ٔٔ]النساء :  {َفِِلُمِّ

ُكن لهُهنه َولٌَد ۚ  {وفً قوله تعالى  ٌَ َولَُكْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزَواُجُكْم إِن لهْم 
ُبعُ  ٌُوِصٌَن بَِها أَْو  َفإِن َكاَن لَهُنه َولٌَد َفلَُكُم الرُّ ٍة  ٌه ا َتَرْكَن ۚ ِمن َبْعِد َوِص ِممه

ُكن لهُكْم َولٌَد ۚ َفإِن َكاَن لَُكْم َولٌَد َفلَهُنه  ٌَ ا َتَرْكُتْم إِن لهْم  ُبُع ِممه ٍن ۚ َولَُهنه الرُّ ٌْ َد
ٍن ۗ  ٌْ ٍة ُتوُصوَن بَِها أَْو َد ٌه ن َبْعِد َوِص ا َتَرْكُتم ۚ مِّ ُمُن ِممه  [.ٕٔ]النساء:{الثُّ

فً معرض تفسٌره ألٌة:}للذكر مثل حظ  الطبطبائًٌقول السٌد 
ٌفٌد أن سهم  اإلرثاالنثٌٌن{ : أن التأمل فً سهام الرجال والنساء فً 

فأن سهم أالم قد  األبوٌنالمرأة ٌنقص عن سهم الرجل فً الجملة أال فً 
ى أالب بحسب الفرٌضة ولعل تؽلٌب جانب أالم عل على سهم اٌربو

جانب أالب او تسوٌتهما لكونها فً االسالم أمس رحماً بولدها 
ومقاساتها كـكـل شدٌدة فً حمله ووضعه وحضانته وتربٌته وخروج 
نصؾ ما للرجال الى حد المساواة او الزٌادة تؽلٌب لجانبها قطعاً . وأما 

ضعؾ سهم المرأة فقد اعتبر فٌه فضل كون سهم الرجل فً الجملة 
ألالزم على  األنفاقأة بحسب تدبٌر الحٌاة عقالً وكون الرجل على المر

 . (ٕ)عهدته
 
 

 

                                       . 
 . ٙ, ص 9ٌٖنظر : جواهر الكالم فً شرح شرائع االسالم : ج  (ٔ)
 . ٕٕٔـ  ٕٕٓ, ص ٗالمٌزان فً تفسٌر القرأن : ج  (ٕ)
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وهناك ٌوجد الكثٌر من الرواٌات الشرٌفة التً تطرقت لألحكام المتعلقة 

 بأالرث , ومنها :ـ 
ــ عن محمد بن مسلم, عن أبً جعفر علٌه السالم قال : ألٌرث مع أالم وأل 

ع أالبن و ألمع أالبنة أالالزوج والزوجة وان الزوج أل مع أالب و ألم
الربع  فاللزوجٌنقص من النصؾ شٌئاً اذا لم ٌكن ولد فأذا كان معهما ولد 

 . (ٔ)الثمن والمرأة
ــ عن ٌونس بن عبد الرحمن عن أبً الحسن الرضا )ع( قال : قلت له : 

ترث  جعلت فداك كٌؾ صار الرجل أذا مات وولدهُ من القرابة سواء
النساء نصؾ مٌراث الرجال وهن اضعؾ من الرجال واقل حٌلة ؟ فقال : 
ألن هللا عز وجل فضل الرجال على النساء بدرجة و ألن النساء ٌرجعّنً 

 . (ٕ)عٌاالً على الدجال
ــ عن محمد بن عبد الجبار , عن صفوان عن عبد هللا بن خدامش المنقري 

ك ابنته وأخاه فقال : المال انه سأل ابا الحسن )ع( عن رجل مات وتر
 . (ٖ)هلألبن

ــ عن زرارة , عن ابً جعفر علٌه السالم فً رجل مات وترك أبوٌه قال: 
 .(ٗ)لالب سهمان ولألم سهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        . 
 . 8ٖــ  8ٕ, ص  7ٌنظر : الكافً للكلٌنً : ج  (ٔ)
 . 8٘ـ  8ٗ, ص  7المصدر نفسه , ج  (ٕ)
 . 87, ص  7ج  م.ن : (ٖ)
 . 9ٔص  م.ن : (ٗ)
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 ــ حق الــــــــدٌة :ٕ
تعرٌفها : ) ودي : الدٌة : حق القتٌل , وقد ودٌت ودٌاً . الجواهري : الدٌة 
ٌات , والهاء عوض مـن الواو , تقول : ودٌت القتٌل ادٌه دًٌة أذا  واحدة الدَّ

ِد فالناً  قلَت :أعطٌت دٌته , وأتدٌت أي أخذت دٌته , وأذا أدرت منه 
 . (ٔ)ولالثنٌن ِدٌا , وللجماعة ُدوا فالناً (

المقتول سواء كان ذكراً  اإلنسانأذن الدٌة هً عبارة عن عوض مالً عن 
او أنثى , وتكون فً الوقت نفسه جزاء وعقوبة للقاتل , كً ٌرتدع الناس 

 عن أقتراؾ القتل .
الجعل والتشرٌع قد جعل دٌة المرأة نصؾ دٌة الرجل , وهذا  اإلسالمولكن 

الٌنطلق من زاوٌة احتقار االسالم للمرأة , وال من زاوٌة عدم اعتبار 
وٌعود كما ٌتوهم البعض . بال المسألة خالؾ ذالك تماماً ,  اإلنسانٌةقٌمتها 

 الى اسباب وعلل أخرى , منها :
ان جسم الرجل أقوى من جسم المرأة , وبه ٌؤمن نفقة العٌال ,      

البٌت , لذا فأن قتل الرجل ـ فً الحقٌقة ـ قتل ألسرته ,  وٌتحمل اقتصاد
ألنه مصدر لرزقها واحتٌاجاتها , فلذالك كانت دٌته ضعؾ دٌة المرأة 

 . (ٕ)تؽطٌة لنفقات اسرته , وجبراً لما فاتها من ضٌره وكسب
بٌنما قتل المرأة الٌؤثر على االسرة من الناحٌة المالٌة واالقتصادٌة       

ونفقتها لٌس على ذمتها , فكانت دٌتها تعوٌضاً قٌام االسرة  بشًء , الن
 عن قتلها فقط .

ورب قائل ٌقول : أن النساء فً هذا العصر ٌشاركّن بشكل فعال فً       
كثٌر من الحقول االقتصادٌة الى جانب الرجل , فهل دٌة هؤالء النسوة 

 ؟! (ٖ)جل على النصؾ من دٌة الرجل أٌضاً ام انهّن ٌتساوٌّنً مع الر
ٌالحظ فٌه الحاالت العامة والؽالبة , أل  اإللهًالجواب : ان تشرٌع القانون 

الحاالت الفردٌة المحدودة , والشك فً أن مجموع الرجال فً أي مجتمع ـ 
حتى فً عصرنا هذا ـ أكثر فعالٌة ونشاطاً من مجموع النساء . لذا القانون 

لئك الذٌن التتوافر فٌهم حكمة بال استثناء حتى أو األفرادٌُطبق على كل 
    . (ٗ)القانون وؼاٌاته , كالرجال ؼٌر المتزوجٌن مثالً 

                                           .                                           
 . مادة وديلسان العرب :  (ٔ)
 . 8ٔحقوق وادوار : ص ٌنظر : المرأة  (ٕ)
 المصدر نفسه . (ٖ)
 . ٕٓــ 9ٔحقوق وأدوار : ص  ٌنظر : المرأة (ٗ)
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 ـ حق المرأة فً التصرؾ بما تملكه من أموال : ٖ
ك قول هللا تبارك ٌكون للمرأة ذمة مالٌة مستقلة عن زوجها وأساس ذال

ا اْكَتَسْبنَ  وتعالى : } مه َساِء َنِصٌٌب مِّ ا اْكَتَسُبوا ۖ َولِلنِّ مه َجاِل َنِصٌٌب مِّ {  لِّلرِّ

 [ فٌما ٌلً ذكر آراء العلماء حول ذالك :ٕٖ]النساء : 
ــ السٌد علً  السٌستانً : ) ٌجوز للزوجة أن تتصرؾ فٌما تملكه من 

أو ؼٌرها إال أذا  أجارهالى ؼٌرها ببٌع أو هبة قله النفقة كٌفما تشاء , فتن
ذلك , و أما ما تتسلمه من اشترط الزوج علٌها ترك تصرؾ معٌن فٌلزمها 

التصرؾ  البه ال ٌجوز لها نقله الى الؽٌر و  واالنتفاعدون تملٌك لالمتاع 
 .(ٔ)فٌه بؽٌر الوجه المتعارؾ إال بأذن من الزوج(

 رٌب ان الحر البالػ العاقل الرشٌد ٌجوز ــ ألشٌخ محمد صالح ألمنجد : ال
الجارة أو اله التصرؾ فً ماله مطلقاً فً حال الحٌاة سواء أكان بالبٌع او 

وهذا ال خالؾ فٌه عند اهل  او الوقوؾ وسائر انواع التصرفاتالهبة 
 .العلم
وال خالؾ بٌن اهل العلم اٌضا ان الزوج لٌس له حق االعتراض على      

ا كان تصرفها فً مالها بعوض كالبٌع واالجاره ونحوها اذا زوجه فٌما اذ
رشٌده جائزه التصرؾ ولٌست ممن ٌخدع فً المعامالت  المرأةكانت تلك 

 . (ٔ)عادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                . 
 ( .7ٕٗ, مسألة ) 8ٕٔ, ص ٖمنهاج الصالحٌن / المعامالت : ج  (ٔ)
 http://islamqa.infolar/4037ع أاللكترونً :االسالم , سوأل وجواب : الموقٌنظر  (ٕ)

 
 
 
 
 

http://islamqa.infolar/4037
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 ـ حق المرأة فً الصداق :ٗ
ٌُع        ناً فً ذمة الزوج  دفً المذهب الجعفري  ٌّْ المهر المؤجل د

لُمطالبة به وعلى هذا تستطٌع المرأة ا (ٔ)وٌجب على الزوج تسلٌم المهر
ما تشاء واٌضاً فً المذاهب السنٌة تستحق الزوجة المهر المؤجل وقت 

أذن مما اعطاه  طالقه لها. بحلول أقرب االجلٌن : موت الزوج او
ٌسقط اللها و اإلسالم للمرأة صداقها, فقد ألزم اإلسالم الزوج بدفع مهر

ع من الزوج , وهذا المهر المدفوعنه بحال ,حتى لو لم ٌسلم أثناء العقد
ان ٌتصرؾ  الحق خالص لها , وال ٌجوز ألحد أن ٌأخذ منه شٌئاً, و

و لها كامل الحرٌة فً التصرؾ به كباقً أمالكها كما  فٌه بدون إذنها ,
قال الرسول صلى هللا علٌه وسلم كذالك : )من أصدق امرأته صداقاً 

ًَ هللا وهو زاِن...( اٌاه ال ٌوفٌها    مجمع على ان وهو وفٌه راوي  (ٕ)لق
ضعٌؾ , وٌجوز للمرأة ان تتنازل عن صداقها كله أو جزءاً منه لمن 

او لزوجها... بشرط أ, ٌكون ذالك عن طٌب تشاء ألبٌها او ألخٌها 
َساَء خاطر منها , ولقد أشار القران الى ذالك فً قوله تعالى  } َوآُتوا النه

ْنُه َنْفساً َفُكلُوهُ َهنٌِئً شَ  َصُدَقاتِِهنه َبْحلًَة َفإِن ِطْبَن لَُكْم َعن ٍء مه ا ًْ
ِرًٌئا{ [ وٌقول ابن حزم فً كتابه المحلّى ألجزء التاسع :)ال ٗ]النساء :مه

من  ٌجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز الى الزوج بشًء أصالً ال
مالها و ال من صداقها, والصداق كله لها تفعل فٌه ما شاءت , ال أذن 

راض .وهو قول ابً حنٌفة و الشافعً وأبً للزوج فً ذالك وال اعت
 .( ٖ)سلٌمان وؼٌرهم(

وهذا ماٌتمٌز به االسالم على سائر الشرائع األخرى , وعلى       
القوانٌن والنظم الوضعٌة, فاالسالم ألزم الرجل أن ٌدفع للمرأة مهراً 

حق وٌطلق علٌه الصداق,وذالك فً حدود أمكانٌاته المالٌة , وهو 
ُم اْســتِْبَدالَ َزْوٍج نازعها فٌه أحد,ٌقول تعالىخالص لها ألٌ :}َوإْن أََردتُّ
ُتْم إِْحَدُهنه  ٌْ ًئا أَ قِنَطاًرا َفَّلَ َتأُْخُذوا َوآَت ٌْ بًٌنا  ًماَتأُْخُذوَنُه ُبْهَتاناً َوإِثْ ِمْنُه َش مُّ

َف َتأُْخُذوَنُه َوكَ  ٌَثاًقا َوَقْد أَْفَضى َبْعُضُكْم إِلى َبْعٍض َوأَخْذَن ِمنُكم مِّ ٌْ
 [ٕٔـٕٓ]النساء:َغلٌِظاً{

 
                                          . 

 ( .ٖٖٓ, مسألة ) 9٘, ص  ٌٖنظر : منهاج الصالحٌن  ج  (ٔ)
 ( .ٕٗٙٗٗ, الرواٌة ) ٕٕٖ, ص  ٙٔكنز االعمال فً سنن أالقوال وأالفعال : ج  (ٕ)
 ( .8ٖ٘ٔ, المسألة ) 8ٓٔ, ص  9المحلى باآلثار : ج  (ٖ)
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المرأة الدوطة لزوجها عند الزواج, والدوطة كما عرفها  لتإال اذا تناز
ه على تحمل القانون الفرنسً هً: المال الذي تقدمه الزوجة لزوجها لتعٌن

اعباء الزوجٌة , وكل ماتقدمه الزوجة من مال لزوجها أو جدها أو احد 
اقاربها والزوج وحده هو صاحب الحق فً أدارة أالموال التً تتكون منها 
الدوطة وأستؽاللها ما دامت العالقة الزوجٌة قائمة , كما نص على ذالك 

 . (ٔ)القانون الفرنسً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           . 
 ٌنظر : الموقع أاللكترونً : لها اونالٌن  (ٔ)
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 المبحث الثالث             
 

 الواجبات المالٌة للمرأة فً اَلسَّلم     
 
 
 

 فً اَلسَّلم  .الواجبات المالٌة للمرأة 
 الخاتمــــــــــة .
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 المبحث الثالـــث                      
 الواجبات المالٌة للمراة فً االسالم     

 عن تدبٌر شؤون المنزل : المرأة مسؤولٌةــ ٔ
على المرأة ان تتولى مسئولٌة تدبٌر شؤون المنزل ومنها المالٌة من     

لبٌت المطلوبة مثل المأكل والمشرب والملبس تخطٌط وتنظٌم نفقات ا
وؼٌرها من النفقات الالزمة لتحقٌق المقاصد الشرعٌة وهً حفظ الدٌن 
والنفس والعقل والعرض والمال . ولقد اشار الرسول صلى هللا علٌه وآله 
وسلم لذالك فقال : )إذا أنفقت المرأة من طعام بٌتها ؼٌر مفسدة, كان لها 

زوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذالك الٌنقص جرها بما أنفقت ول
, كما ٌجب  علٌها المساهمة فً تنمٌة موارد  (ٔ)آجر بعض شٌئا(بعضهم 

المنزل بأن تحولُه الى وحدة انتاج حٌث تستطٌع ان تصنع الكثٌر من 
 وتستؽنً عن شراءها  األشٌاء

ٌة , كما مصنوعة وفً ذالك توفٌراً للمال وٌدخل فً مجال التنمٌة االقتصاد
أن من مسئولٌاتها كذالك التعاون مع الزوج فً اعداد مٌزانٌة البٌت فً 

 والنفقات . لإلٌراداتاطار خطة 

 ــ مسئولٌة المرأة عن الكسب الحالل الطٌب :ٕ
ٌكون كسب البٌت حالالً طٌباً و تتجنب  على المرأة أنتحرص على أن

عن العمل  فً أن ٌبحثالحصول الحرام الخبٌث وأن تساعد زوجها 
الحالل والحصول على الكسب الطٌب وقد أكد هللا عز وجل على ذالك فقال 

ا سبحانُه : ٌَ َها} ٌُّ َباِت َما َرَزْقَناُكْم ْ{ أَ ٌه [ 7ٕٔ]البقرة :الهِذٌَن آَمنوا ُكلوا من َط
ِهُم وقوله تبارك وتعالى  ٌْ ُم َعلَ ٌَُحرِّ ٌُحلُّ لَُهُم ألطٌبات و  : }َو

 [ .7٘ٔاؾ :]االعرالَخَبائَِث{

 
 
 
 

                                              . 
( ــ كتاب الزكاة / باب أجر الخازن ٕٗٓٔ, الرواٌة ) ٔٔٔ, ص  7المنهاج شرح صحٌح مسلم : ج  (ٔ)

 والمرأة إذا تصدقت من بٌت زوجها األمــٌن 
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وعلى المراة ان تستشعر مسئولٌتها فً ذالك ومؤازرة زوجها ناصحة له 
الٌربو لحم نبت من سحت اال مدركة لقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم )

فسً بٌده وقوله صلى هللا علٌه واله وسلم )والذي ن (ٔ)كانت النار اولى به(
الٌكسب عبد ماالً من حرام فٌنفق منه فٌبارك له فٌه وال ٌتصدق فٌقبل منه, 
وال ٌتركه خلؾ ظهره أال كان زاد فً النار , إن هللا ال ٌمحو السًء 

 . (ٕ)بالسًء ولكن هللا ٌمحو السًء بالحسن , ان الخبٌث ال ٌمحو الخبٌث (
 

 تقبل :ــ مسؤولٌة المرأة فً الحث على االدخار للمسٖ

على المرأة ان تستشعر أن مسؤولٌتها االدخار لالجٌال القادمة الن لهم      
حقاً فً أموال االجٌال الحاضرة وٌكون ذالك عن طرٌق تنمٌة الكسب 
واالقتصاد فً النفقات فالكسب الحالل الطٌب واالنفاق المقتصد فً ضوء 

ابلة العسر والفقر االولوٌات االسالمٌة ٌساعد على االدخار واالستثمار لمق
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال )خذ من فً المستقبل وقد اوصانا 

 . (ٖ)ؼناك لفقرك(
 

 ــ مسؤولٌة المرأة فً اعداد مٌزانٌة البٌت :ٗ
ٌجب على المرأة ان التكلؾ زوجها بما ال ٌطٌق وان تدٌر النفقات       

ؾ او التفرٌط فً صرؾ فً حدود الكسب المتاح بعٌداً عن التبذٌر واالسرا
 اإلٌراداتاالموال العائدة لها او أموال زوجها , فعلٌها اعداد موازنة بٌن 

والنفقات تجنباً لوقوعهم فً مشاكل مالٌة مستقبلٌة حٌث قال تعالى فً 
ْقُتُروا َوَكاَن  } وصفه عباد الرحمن : ٌَ ٌُْسِرفُوا َولَْم  َوالهِذٌَن إَِذا أَنَفقُوا لَْم 

 
َٰ
َن َذ ٌْ [ وفً قوله تعالى ٌحث هللا جل جالله على 7ٙ]الفرقان :{ لَِك َقَواًماَب

َدَك َمْغلُولًَة إِلَىَٰ ُعُنقَِك َوََل َتْبُسْطَها ُكله  }االبتعاد عن التبذٌر :  ٌَ َوََل َتْجَعلْ 
ْحُسوًرا   [9ٕ]االسراء :{ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َملُوًما مه

 
 
 
                                       . 

 ( .ٕٕٙٗ, الرواٌة ) 7ٕٗ, ص  ٌٗنظر : التلخٌص الحبٌر : ج  (ٔ)
 ( .77ٕٔ, الرواٌة ) 8ٗٗ, ص  ٌٕنظر : مشكاة المصابٌح : ج  (ٕ)
 ( .78ٗٙ, الرواٌة ) ٖٔٗ, ص  ٌٗنظر : المستدرك على الصحٌحٌن , ج  (ٖ)
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 الخاتمـــــــــــــة                    
 

ـُه فً هذا البحث الى عدة توصلت الباحثــــــة مـــن خالل ما قدمت
 نقاط منها : 

ـ ان الحق من اسماء هللا تعالى ومن الصفات الربوبٌة وجاء فً ٔ
تعرٌؾ اصطالحاً انُه أالستئثار الذي ٌقدمه القانون لشخص من 

 قة بٌن الحق والقانون .أالشخاص . أذن توجد عال
ـ ان الدٌن االسالمً الحنٌؾ كّرم المرأة وكفل لها الحقوق الكاملة ٕ

لتعٌش حٌاة مكرمة مصونة بعد ما كانت مضطهدة فً عهد 
الجاهلٌة حٌث سمعنا وقرأنا عن حرمانها وسلبها الكثٌر من الحقوق 

. 
د االن الى ان لحـ من خالل النقطتٌن السابقتٌن توصلت الباحثـــة ٖ

تمر المرأة باالضطهاد القسري فً بعض الدول االوربٌة البعٌدة 
عن الدٌن والتعلٌمات االسالمٌة والتً تنص قوانٌنها بحرمان المرأة 
من المٌراث وؼٌرها من الحقوق وهذا ٌنافً ما ٌدعً بها 
المؽرضون بأن المرأة مكبوتة ومسلوبة الحقوق فً الدٌن االسالمً 

. 
ت بسٌطة بٌن المذاهب االسالمٌة فقد ُعرؾ كل ـ توجد اختالفاٗ

فقٌه بقاعدة ترتبط بأسمه لخلو باقً المذاهب وبالرؼم من ذالك اال 
انها وضعت مجتمعة احكام للمرأة ؼاٌة فً قوة الحماٌة من كل 

 عنت وسوء تفسٌراً للنصوص الشرٌفة .
ـ ان للمرأة دور هام فً تخطٌط وتنظٌم وأدارة مٌزانٌة البٌت ٘

وتجنب الخلل الذي ٌحدث وذالك فً ضوء تحقق االستقرار  بحٌث
 أحكام ومبادىء الشرٌعة االسالمٌة .
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