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 بمركز التعليم عن بُعذ 

 سلطنة ُعمان

ملخص البحث

 «.التعالدات المالٌة نُـُموَذًجا»عنوان البحث: حموق المرأة المالٌة فً ضوء السنة النبوٌة 

األحادٌث التً تطرلت إلى الحك المالً للمرأة فً السنة النبوٌة، والتركٌز  هذا البحث ٌتناول

على حمها فً إبرام التعالدات المالٌة الخاصة بها، وكٌؾ أن اإلسالم راعى حموق المرأة مثلما 

 راعى حموق الرجل فً هذا الجانب.

هل نصت علٌه بها،  حك المرأة فً التعالدات المالٌة الخاصةوٌتم طرح هذه االسئلة فً البحث 

وهل  ؟وهل هذا الحك ٌختلؾ عن حك الرجل ؟وما التطبٌمات الواردة فً هذا األمر ؟السنة النبوٌة

 فً هذا الحك لبل زواجها أو بعده؟ هنان فرق

بٌان موق المرأة فً التعالدات المالٌة، وتناولت ح التً ٌهدؾ البحث إلى إٌراد األحادٌث

نماذج تطبٌمٌة ، وعرض النبوٌة لممارسة المرأة لحمولها فً التعالدالتً وضعتها السنة الضوابط 

 عملٌة لمعامالت المرأة المالٌة فً زمن الصحابة.

أن توصلنا للنتائج  تمتضً طبٌعة البحث أن أجمع فٌه بٌن المنهج الوصفً والمنهج التحلٌلً.

التصرؾ فً مالها الخاص كالبٌع حك المرأة فً التعالدات المالٌة، ولها حك السنة النبوٌة بٌَّنت 

 والشراء، والتجارة، وسائر تصرفات الكسب المالٌة المباحة.

 ، عمود، ُسنَّة.مالٌة، حموق، المرأةالكلمات المفتاحٌة: 
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Abstract

Research title: Women's financial rights in light of the Prophet’s 

Sunnah, “The financial contracts as a model”. 

This research deals with hadiths that dealt with a woman's financial 

right in the prophet's sunnah, and and focusing on her right to conclude 

private financial contracts, and how Islam respected woman's rights as 

man's rights in this aspect. 

The right of women in her private financial contracts, Is it stipulated in 

the Sunnah? What are the applications mentioned in this matter? Is this 

right different from the man's right? Is there a difference in this right 

before or after her marriage? 

The research aims to include hadiths that dealt with woman's rights in 

financial contracts, explain the controls set by the Prophet’s Sunnah for 

the exercise of women's rights in contracting, and present practical 

practical examples of women's financial dealings during the time of the 

Companions. The followed approach: The nature of the research 

requires that I combine the descriptive approach with the analytical 

method. 

The Result of it The Prophet's Sunnah indicated a woman's right to 

financial contracts, and she has the right to dispose of her own money, 

such as buying and selling, trading, and all other permissible financial 

earnings. 

Key words: Rights, Woman, Financial, Contracts, Sunnah. 

 



 الممدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستهدٌه ونستؽفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سٌئات 

أعمالنا، َمن ٌهده هللا فال مضلَّ له، وَمن ٌُضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌن 

 له، وأشهد أنَّ محمًدا عبده ورسوله. 

 أما بعد: 

ن جمٌالع النالواحً، ووردت باسالمها سالورة فالً المالررن الكالرٌم، وهالً اهتم اإلسالالم بالالمرأة مالفمد 

اْستَْوُصالالوا بِالنَِّسالالاِء »ا، فمالالال فالالً حجالالة الالالودا : سالالورة النسالالاء، وأوصالالانا الرسالالول ء بالنسالالاء خٌالالرً 

ًٌْرا  .(1)«َخ

تورث إذا مات زوجها كما تورث العمارات واألنعام  ،تا  البٌتكانت المرأة لبل اإلسالم من مَ و

وكان المهر من  ،حرم من المٌراث ومن التصرؾ فً مالهاوتُ  ،با  وتشترىواألموال، فكانت سلعة تُ 

 لم ٌكن لها ذمة مالٌة أو كٌان مالً مستمل.فحك والدها أو ولً أمرها، 

تباشالالر المعالالامالت االلتصالالادٌة وجالالاء اإلسالالالم لٌعطالالً المالالرأة الحالالك فالالً المٌالالراث الشالالرعً وأن 

والمالٌة المشروعة كإبرام العمود، واإلجالارة والهبالة والوصالٌة، وحالك التملالن، وأن تزكالً مالهالا وأن 

تتصالالدق منالاله، وهالالذا فالالً إطالالار لواعالالد وأحكالالام الشالالرٌعة اإلسالالالمٌة والتالالً تسالالمو علالالى كافالالة المالالوانٌن 

 الوضعٌة.

وممارسالالة التجالالارة، ة، مالالن بٌالالع أو شالالراء، فالالً التعالالالدات المالٌالالهالالذا البحالالث حالالك المالالرأة  وٌتنالالاول

 المباح. وسائر تصرفات الكسب

 البحث: مشكلة

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتٌة:

 ما األحادٌث التً تناولت حك المرأة فً التعالد المالً؟ 

 هل الحك المالً للمرأة فً السنة النبوٌة خالص لها؟ 

  المالٌة؟ وما ضوابطه؟هل للمرأة حك التعالد فً األمور 

  هل وضعت السنة النبوٌة شروًطا معٌنة لممارسة المرأة حمها فً التعالد فً األمور

 المالٌة؟

 هل هنان تطبٌمات عملٌة فً حٌاة الصحابة تؤٌد حك المرأة فً التعالد؟ 

                                 



 هل هنان حجر أو وصاٌة على المرأة البالؽة فً حمها المالً؟ 

 ًلامت بها المرأة ووردت فً السنة النبوٌة؟ ما نو  التعالدات المالٌة الت 

 وهل التملن حك للمرأة كما هو حك للرجل دون تفرٌك؟ 

 أهداف البحث:

 إٌراد األحادٌث التً تناولت حموق المرأة فً التعالدات المالٌة.-1

 المالٌة للمرأة.بٌان الحموق -2

 ها فً التعالد.بٌان الضوابط التً وضعتها السنة النبوٌة لممارسة المرأة لحمول-3

 عرض نماذج تطبٌمٌة عملٌة لمعامالت المرأة المالٌة فً زمن الصحابة.-4

 منهج البحث:

 التضت طبٌعة البحث أن أجمع فٌه بٌن المنهج الوصفً، والمنهج التحلٌلً.

 :خطة البحث

 ٌتكون البحث من ممدمة، ومبحثٌن، وخاتمة.

 البحث، وخطته.ومنهج وأهدافه، : وفٌها: مشكلة البحث، الممدمة

 المبحث األول: تعرٌف العمود المالٌة، والذمة المالٌة للمرأة.

 .تعرٌؾ العمود المالٌةالمطلب األول: 

 .الذمة المالٌة للمرأةالمطلب الثانً: 

 .المبحث الثانً: حك المرأة فً التعالدات المالٌة فً السنة النبوٌة

 التصرف فً مالها دون إذن زوجها.و والبٌع والشراء التملن حك المرأة فًاألول: المطلب 

 حك المرأة فً التملن والبٌع والشراء.

 حك المرأة فً التصرؾ فً مالها دون إذن زوجها.

 عمل بعض الصحابٌات رضً هللا عنهن فً بٌع العطر.

 حك المرأة فً التملن والصدلة من مالها.المطلب الثانً: 

 من مالها على زوجها وأوالدها.حك المرأة فً التملن والصدلة 

 حك المرأة فً عتك الرلبة دون الرجو  إلى زوجها.



 حك المرأة فً العمل والتصدق مما تملن.

 

 

 المبحث األول: تعرٌف العمود المالٌة، والذمة المالٌة للمرأة

 طلب األول: تعرٌف العمود المالٌةالم

 تعرٌف العمود لغةً واصطالًحا:

 العمود لغةً: 

: عمد الحبل والبٌع والعهد: الفٌروزآباديربط والشد والضمان والعهد، لال ال فً اللغة:العمد 

 .(1)شده

على َوَعالَْدتُهُ بالتشدٌد توكٌد، َوَعمَّْدتَُها الٌمٌن وَعمَْدُت البٌع ونحوه، َعمَْدُت لٌل:  :الفٌومًلال 

النكاح وؼٌره: َوُعْمَدةُ الشًء مثل مجلس: موضع عمده، َوَمْعِمُد ، َعاَهْدتُهُ علٌه بمعنى: َوَعمَْدتُهُ كذا، 

 [،1}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن رَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُمُوِد{ ]المائدة: ومنه لوله تعالى:  ،(2)ودمُ ، والجمع عُ إْحَكاُمهُ َوإِْبَراُمهُ 

على عمدة  أي: أحكامه، والمعنى: ال تعزموا [235}َوالَ تَْعِزُموا ُعْمَدةَ النَِّكاحِ{ ]البمرة: ولوله تعالى: 

 .(3)النكاح فً زمان العدة

 العمود اصطالًحا:

 للعلماء فً معنى العمود إطاللان: عام وخاص.

: كل التزام وارتباط، سواء كان من طرفٌن كالبٌع، أو من طرؾ واحد العمود بالمعنى العام-1

 .(4)كالٌمٌن

ؾ (5)بٌن طرفٌن: االرتباط العمود بالمعنى الخاص-2 ، لال الجرجانً: العمد ربط أجزاء التصرُّ

ؾ الزركشً بموله: ارتباط اإلٌجاب بالمبول االلتزامً كعمد البٌع (6) باإلٌجاب والمبول ، وعرَّ

                                 

 



 .(1) والنكاح وؼٌرهما

وعند تمسٌمهم للعمود ٌذكرون العمود  وهذا المعنى الخاص هو الؽالب فً استعمال الفمهاء.

 .(2)الخاصبالمعنى 

 تعرٌف المالٌة لغةً واصطالًحا:

 المالٌة لغةً:

المالٌالالة نسالالبة إلالالى المالالال، وٌطلالالك فالالً اللؽالالة علالالى كالالل مالالا تملكالاله اإلنسالالان مالالن األشالالٌاء كالالالدراهم 

 .(3)والدنانٌر والحنطة، والحٌوان، والثٌاب، وؼٌرها

 المالٌة اصطالًحا:

إلى أن المال خاص باألعٌان دون المنافع،  (4)اختلؾ الفمهاء فً تعرٌؾ المال، فمد ذهب الحنفٌة

إلالى أن المالال ٌشالمل كالل مالا ٌملالن،  (7)والحنابلة (6)والشافعٌة (5)المنافع، وذهب الجمهور من المالكٌة

 ٌملن، وما فٌه منفعة، فٌشمل األعٌان والمنافع، فالجمهور ٌرون إطالق لفظ المال على المنافع.

ه لٌمة مادٌة بٌن الناس، وجاز شرًعا ما كان ل»وِمن التعرٌفات التً وردت موافمة للجمهور: 

 .(8)«االنتفا  به، فً حال السعة واالختٌار

  

                                 



 

 : الذمة المالٌة للمرأةالثانًالمطلب 

ذمة مالٌة مستملة كالرجل، وحمها فً التصرؾ فً مالها أمر ممرر فً الشرٌعة ما لها ألنثى ا

ٌِْهْم َواْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحتَّى دامت رشٌدة؛ لموله تعالى: } إَِذا بَلَؽُوا النَِّكاَح فَإِْن رنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فَاْدفَعُوا إِلَ

. ولها أن تتصرؾ فً مالها كله عن طرٌك المعاوضة بدون إذن من أحد، وهذا [6]النساء:  {أَْمَوالَُهمْ 

باتفاق الفمهاء. أما تصرفها فً مالها عن طرٌك التبر  به، فعند جمهور الفمهاء: ٌجوز لها التصرؾ 

فً كل مالها بالتبر  عند الحنفٌة والشافعٌة وابن المنذر ورواٌة عن اإلمام أحمد؛ لما روي أن النبً 

وأنهن تصدلن فمبل صدلتهن، ولم ٌسأل ولم  (1)«تََصدَّْلَن، ٌَا َمْعَشَر النَِّساِء، َولَْو ِمْن ُحِلٌُِّكنَّ  »: لال

ولهذا جاز لها التصرؾ بدون إذن لزوجها فً مالها، فلم ٌملن  هل أذن لكن أزواجكن؟ ٌستفصل

 .(2)الحجر علٌها فً التصرؾ بجمٌعه

اإلمام أحمد: أنه ٌجوز لها التبر  فً حدود الثلث، وال ٌجوز وعند اإلمام مالن، وفً رواٌة عن 

 .(3)لها التبر  بزٌادة على الثلث إال بإذن زوجها

وألن للمرأة ذمة مالٌة مستملة فمد أجاز الفمهاء لها أن تضمن ؼٌرها، جاء فً المؽنً: ٌصح 

به المال، فصح من ضمان كل جائز التصرؾ فً ماله، سواء كان رجال أو امرأة؛ ألنه عمد ٌمصد 

 المرأة كالبٌع.

وهذا عند من ٌجٌز لها التبر  بكل مالها، أما من ال ٌجٌز لها التبر  بأكثر من الثلث إال بإذن 

زوجها، فإنهم ٌجٌزون لها الضمان فً حدود ثلث مالها أو بزائد ٌسٌر باعتبار أن الضمان من 

 .(4)إجازة الزوج التبرعات، وأما ما زاد على الثلث فإنه ٌصح وٌتولؾ على

ضمن اإلسالم للنساء حمولهن فً تملن المال، والضٌا ، والدور ونحوها بأي سبب من ولد 

أسباب التملن المشرو ، وأباح لها أن تمارس التجارة، وسائر تصرفات الكسب المباح، ولها أن 

ود الثلث، تهب الهبات من أموالها، وأن تتصدق، وأن توصً منه لمن تشاء من ؼٌر ورثتها فً حد

وأن تخاصم ؼٌرها إلى المضاء، ولها أن تفعل ذلن بنفسها أو بمن توكله عنها باختٌارها ومما ٌدل 

                                 



ٌِْهْم على ذلن لوله تعالى: }َواْبتَلُوا اْلٌَتَاَمى َحتَّى إَِذا بَلَؽُوا النَِّكاَح فَإِْن رنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فَاْدفَعُوا إِ  لَ

 .(1)[6: أَْمَوالَُهْم{ ]النساء

أمر هللا تعالى أولٌاء الٌتامى أن ٌدفعوا إلٌهم أموالهم بشرط بلوؼهم وإٌناسهم رشدهم من ؼٌر و

تفرلة بٌن الذكر واألنثى، فدل ذلن على أهلٌة المرأة وحمها فً التصرؾ بأموالها وأن ٌدفع إلٌها ما 

، (3)، والشافعٌة(2)الحنفٌةورثته بعد بلوؼها وإٌناس رشدها، وإلى هذا ذهب جمهور الفمهاء من 

 ، فً المشهور عنهم وهو الراجح لظاهر داللة اآلٌة.(4)والحنابلة

وإنما أمر هللا بدفع أموال الٌتامى بأمرٌن لم ٌدفع إال بهما »ونمل عن اإلمام الشافعً أنه لال: 

والمرأة إذا وهما: البلوغ والرشد، والرشد الصالح فً الدٌن بكون الشهادة جائزة مع إصالح المال، 

أونس منها الرشد دفع إلٌها مالها تزوجت أو لم تتزوج كالؽالم نكح أو لم ٌنكح؛ ألن هللا تعالى سوى 

 .(5)«بٌنهما ولم ٌذكر تزوٌجا

وبهذا نجد أن اإلسالم لم ٌفرق بٌن الذكر واألنثى فً تمرٌر الحموق اإلنسانٌة، ولم تمؾ الذكورة 

 .(6)ة اإلنسانٌة للمرأة فً اإلسالمواألنوثة حاجًزا أمام تمرٌر الشخصٌ

 

 

فً السنة النبوٌة حك المرأة فً التعالدات المالٌة: المبحث الثانً  

 التً تناولت األحادٌث النبوٌةأة فً التعالدات المالٌة، وسنورد هنا حك المر كفلت السُّنَّة النبوٌة

بعض التصرفات الخاصة بالتعالدات المالٌة للمرأة مع الرجال، وإلرار النبً ء لتصرفها، وعمل 

 المرأة والتصدق مما تكسب.

 حك المرأة فً التملن والبٌع والشراء والتصرف فً مالها دون إذن زوجهاالمطلب األول: 

وحمها فً التصرؾ كحمها فً التملن والبٌع والشراء، تتعلك بالتملن، المرأة لها حموق كثٌرة 

 ، وبٌان ذلن فٌما ٌأتً:فً مالها دون الرجو  إلى إذن زوجها

                                 



 فً التملن والبٌع والشراء.حك المرأة أوًًل: 

فعن عروة بن الزبٌر، لالت عائشة رضً هللا عنها: دخل علً رسول هللا ء، فذكرت له، فمال  

، ثم لام النبً ء من العشً، فأثنى على «اْشتَِري َوأَْعتِِمً، فَإِنََّما الَوالَُء ِلَمْن أَْعتَكَ »ء:  رسول هللا

ِ، َمِن اْشتََرَط َشْرًطا لَ »هللا بما هو أهله، ثم لال:  ٌَْس فًِ ِكتَاِب َّللاَّ ٌَْس َما بَاُل أُنَاٍس ٌَْشتَِرُطوَن ُشُروًطا لَ

ِ أََحكُّ َوأَْوثَكُ  ِ فَُهَو بَاِطٌل، َوإِِن اْشتََرَط ِمائَةَ َشْرٍط َشْرُط َّللاَّ  .(1)«فًِ ِكتَاِب َّللاَّ

ب علٌه وهذا الحدٌث أخرجه البخاري فً صحٌحه فً كتاب البٌو ،  باب : »البخاريوبوَّ

)اشترى( ، ٌخاطب به عائشة، مطابمته للترجمة فً لوله: »: العٌنًلال « الشراء والبٌع مع النساء

والبٌع والشراء كان فً برٌرة حٌث اشترتها عائشة من أهلها وصدق البٌع والشراء هنا من النساء 

 .(2)«مع الرجال

 حك المرأة فً التصرف فً مالها دون إذن زوجها.ثانًٌا: 

ٌَْكةَ، أَنَّ أَْسَماَء، لَالَْت: ُكْنُت  للمرأة حك التصرؾ فً مالها دون إذن زوجها، فعَِن اْبِن أَبًِ ُملَ

ٌء أََشدَّ  ًْ ٌِْت، َوَكاَن لَهُ فََرٌس، َوُكْنُت أَُسوُسهُ، فَلَْم ٌَُكْن ِمَن اْلِخْدَمِة َش ٌَْر ِخْدَمةَ اْلبَ بَ ًَّ ِمْن أَْخُدُم الزُّ  َعلَ

ٌِْه َوأَُسوُسهُ، لَاَل: ثُمَّ إِنََّها أََصابَْت َخاِدًما، ِسٌَاَسِة ا ًَّ َصلَّى »ْلفََرِس، ُكْنُت أَْحتَشُّ لَهُ َوأَلُوُم َعلَ َجاَء النَّبِ

ًٌ فَأَْعَطاَها َخاِدًما ٌِْه َوَسلََّم َسْب ، فََجاَءنًِ َرُجٌل ، لَالَْت: َكفَتْنًِ ِسٌَاَسةَ اْلفََرِس، فَأَْلمَْت َعنًِّ َمئُونَتَهُ «هللاُ َعلَ

ْصتُ   لََن أَبَى َذاَن فَمَاَل: ٌَا أُمَّ َعْبِد هللاِ إِنًِّ َرُجٌل فَِمٌٌر، أََرْدُت أَْن أَبٌَِع فًِ ِظّلِ َداِرِن، لَالَْت: إِنًِّ إِْن َرخَّ

ٌُْر َشاِهٌد، فََجاَء فَمَاَل: ٌَا أُمَّ  بَ ، َوالزُّ ًَّ ٌُْر، فَتَعَاَل فَاْطلُْب إِلَ بَ َعْبِد هللاِ إِنًِّ َرُجٌل فَِمٌٌر أََرْدُت أَْن أَبٌَِع فًِ الزُّ

ٌُْر: َما لَِن أَْن تَْمنَِعً َرُجاًل فَ  بَ ِمًٌرا ٌَبٌُِع؟ فََكاَن ِظّلِ َداِرِن، فَمَالَْت: َما لََن بِاْلَمِدٌنَِة إاِلَّ َداِري؟ فَمَاَل لََها الزُّ

ٌُْر َوثََمنَُها فًِ َحْجِري، فَمَاَل: َهبٌَِها ِلً، لَالَْت: إِنًِّ ٌَبٌُِع إِلَى أَْن َكَسَب، فَبِْعتُهُ اْلَجارِ  بَ ًَّ الزُّ ٌَةَ، فََدَخَل َعلَ

 .(3)لَْد تََصدَّْلُت بَِها

فهذا الزبٌر، وأسماء بنت الصدٌك، لد أنفذت الصدلة بثمن خادمها، وبٌعها بؽٌر »لال ابن حزم: 

 .(4)«إذن زوجها

لمرأة ملن لها، تتصرؾ فٌه كٌؾ شاءت، وكانت الجارٌة ملن فالشاهد من الحدٌث: أن مال ا

ألسماء فباعتها، ولم ٌفتمر ذلن إلذن الزبٌر زوجها رضً هللا عنه، وهذا دلٌل على أن للمرأة أن 

                                 



 تتصرؾ فً مالها من دون إذن زوجها.

 عمل بعض الصحابٌات رضً هللا عنهن فً بٌع العطر:ثالثًا: 

 العطور، ومنهن:عمل بعض الصحابٌات فً بٌع 

 الصحابٌة الجلٌلة: ملٌكة أم السائب بن األلرع الثمفٌة رضً هللا عنها.

فمد ورد فً ترجمة الصحابٌة: ملٌكة أم السائب بن األلر  الثمفٌة. أنها كانت تبٌع العطر. فمد 

روى عطاء بن السائب، عن بعض أصحابه، عن السائب بن األلر  أن أمه ملٌكة دخلت تبٌع العطر 

ِمَن النبً ء، فمال لها: ٌا ملٌكة، ألن حاجة؟ لالت: نعم لال: فكلمٌنً فٌها ألضها لن. فمالت: ال، وهللا 

 .(1)فأتاه فمسح برأسه، ودعا له -وهو معها، وهو ؼالم -إال أن تدعو البنً

 والصحابٌة الجلٌلة: أسماء بنت مخرمة رضً هللا عنها.

 .(2)ها كانت أنها كانت تبٌع العطر بالمدٌنةفمد ورد فً ترجمتها أن

 

مرأة فً التملن والصدلة من مالهاالمطلب الثانً: حك ال  

المرأة لها حموق كثٌرة تتعلك بالتملن والصدلة، كحمها فً التملن والصدلة من مالها على 

عتك الرلبة دون الرجو  إلى زوجها، وحمها فً العمل والتصدق مما حمها فً وزوجها وأوالدها، 

 وبٌان ذلن فٌما ٌأتً:تملن، 

 على زوجها وأوًلدها. حك المرأة فً التملن والصدلة من مالهاأوًًل: 

بن النبً ء، فمد كانت الصحابٌة الجلٌلة َرائَِطة امرأة عبد هللا كان بعض النساء ٌعملن فً زمن 

مسعود تعمل فً األعمال الٌدوٌة وتبٌع وتكسب، وكانت تنفك على زوجها وأوالدها، وكانت ترٌد 

  من مالها، وعندما سألت النبً ء ألرها على نفمتها وأن لها أجًرا فً ذلن. التصدق

ٌِْد هللاِ ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن ُعتْبَةَ، َعْن َرائَِطةَ ف اْمَرأَةِ َعْبِد هللاِ ْبِن َمْسعُوٍد، َوأُّمِ َولَِدِه، َوَكانَْت اْمَرأَةً عَْن ُعبَ

ٌِْه َوَعلَى َولَِدِه ِمْن َصْنعَتَِها، لَالَْت: فَمُْلُت ِلعَْبِد هللاِ ْبِن  َمْسعُوٍد: لَمَْد َصنَاَ  اْلٌَِد، لَاَل: فََكانَْت تُْنِفُك َعلَ

ٍء، فَمَاَل لََها َعْبُد هللاِ: َوهللاِ َما َشؽَْلتَنًِ أَْنَت َوَولَُدَن َعِن ا ًْ َدلَِة، فََما أَْستَِطٌُع أَْن أَتََصدََّق َمعَُكْم بَِش لصَّ

ٌِْه َوَسلََّم، فَمَالَْت: ٌَا َرُسوَل هللاِ  أُِحبُّ إِْن لَْم ٌَُكْن فًِ َذِلَن أَْجٌر أَْن تَْفعَِلً، فَأَتَْت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌَْرَها، َولَْد َشؽَلُونًِ  إِنًِّ ٌَْس ِلً َواَل ِلَولَِدي َواَل ِلَزْوِجً نَفَمَةٌ َؼ ٌ َذاُت َصْنعٍَة أَبٌُِع ِمْنَها، َولَ َعِن اْمَرأَة

                                 



ٍء، فََهْل ِلً ِمْن أَْجٍر فٌَِما أَْنفَْمُت؟ لَاَل: فَمَاَل لََها َرسُ  ًْ َدلَِة، فََما أَْستَِطٌُع أَْن أَتََصدََّق بَِش وُل هللاِ َصلَّى الصَّ

ٌِْه َوَسلََّم:  ٌِْهمْ »هللاُ َعلَ ٌِْهْم فَإِنَّ لَِن فًِ َذِلَن أَْجَر َما أَْنفَْمِت َعلَ  .(1)«أَْنِفِمً َعلَ

: اشتؽال زوج عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه بالبٌع والشراء، بل وفضلها على والشاهد فٌه

  لها.زوجها وولدها، وإلرار رسول هللا ء

 دون الرجوع إلى زوجها: الرلبةحك المرأة فً عتك ثانًٌا: 

التً تملكها دون الرجو  إلى إذن تك الرلبة تملن الحك فً عِ فً زمن النبً ء كانت المرأة 

 زوجها.

ُ َعْنَها أَْخبََرتْهُ، أَنََّها أَْعتَ ف ًَ َّللاَّ ٌُْمونَةَ بِْنَت الَحاِرِث َرِض ٌٍْب َمْولَى اْبِن َعبَّاٍس، أَنَّ َم مَْت َوِلٌَدةً عَْن ُكَر

ٌَْها فِ  ا َكاَن ٌَْوُمَها الَِّذي ٌَُدوُر َعلَ ٌِْه َوَسلََّم، فَلَمَّ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌِه، لَالَْت: أََشعَْرَت ٌَا َولَْم تَْستَأِْذِن النَّبِ

ِ أَنًِّ أَْعتَْمُت َوِلٌَدتًِ، لَاَل:  ٌْتَِها أَْخَوالَِن َكاَن »، لَالَْت: نَعَْم، لَاَل: «أََوفَعَْلِت؟»َرُسوَل َّللاَّ أََما إِنَِّن لَْو أَْعَط

 .(2)«أَْعَظَم أِلَْجِرنِ 

أم المؤمنٌن مٌمونة بنت  لتصرؾ زوجته : إمضاء النبً صلى هللا علٌه وسلهوالشاهد فٌه

 فً العتك. رضً هللا عنها الحارث

ب له بعنوان: باب هبة المرأة لؽٌر زوجها  فً صحٌحه هذا الحدٌث البخاري ولد أخرج وبوَّ

 وعتمها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفٌهة، فإذا كانت سفٌهة لم ٌجز.

 التصدق مما تملن:العمل وحك المرأة فً ثالثًا: 

كانت المرأة تعمل فً أعمال كالدباؼة أو الخرز وتتصدق مما تكسب، ومن زوجات النبً صلى 

عَْن َعائَِشةَ أُّمِ اْلُمْؤِمنٌَِن، ف هللا علٌه وسلم من فعلن هذا كالسٌدة زٌنب بنت جحش رضً هللا عنها

ٌِْه َوَسلََّم:  لَالَْت: فَُكنَّ ٌَتََطاَوْلَن « لََحالًا بًِ أَْطَولُُكنَّ ًٌَدا أَْسَرُعُكنَّ »لَالَْت: لَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌْنَُب، أِلَنََّها َكانَْت تَْعَمُل بٌَِِدَها َوتََصدَّقُ   .(3) أٌََّتُُهنَّ أَْطَوُل ًٌَدا، لَالَْت: فََكانَْت أَْطَولَنَا ًٌَدا َز

                                 



ُ َعْنَها لَالَْت:وفً رواٌة  ًَ َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم أِلَْزَواِجِه:  َعْن َعائَِشةَ، َرِض ِ َصلَّى هللاُ َعلَ لَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ِ « أَْسَرُعُكنَّ لُُحولًا بًِ أَْطَولُُكنَّ ًٌَدا» ٌِْت إِْحَدانَا بَْعَد َوفَاةِ َرُسوِل َّللاَّ لَالَْت َعائَِشةُ: فَُكنَّا إَِذا اْجتََمْعنَا فًِ بَ

ٌِْه َوَسلََّم نَُمدُّ  ٌْنَُب بِْنُت َجْحٍش  َصلَّى هللاُ َعلَ ٌِْدٌَنَا فًِ اْلِجَداِر نَتََطاَوُل، فَلَْم نََزْل نَْفعَُل َذِلَن َحتَّى تُُوفٌَِّْت َز أَ

ً لَِصٌَرةً َولَْم تَُكْن أَْطَولَنَا، فَعََرْفنَا ِحٌنَئِ  ٌِْه َوَسلََّم َوَكانَِت اْمَرأَة ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًّ ًَّ َصلَّى ٍذ أَنَّ النَّبِ َزْوُج النَّبِ
َدلَةَ لَاَل:  ٌِْه َوَسلََّم إِنََّما أََراَد بُِطوِل اْلٌَِد الصَّ ٌ َصنَّاَعةَ اْلٌَِد فََكانَْت تَْدبُُػ »هللاُ َعلَ ٌْنَُب اْمَرأَة َوَكانَْت َز

ِ َعزَّ َوَجلَّ َوتَْخُرُز َوتََصدَُّق فًِ َسبٌِ  .(1)«ِل َّللاَّ

وتبٌع ذلن؛  وتخرزحش رضً هللا عنها كانت تدبػ والشاهد فً الحدٌث أن السٌدة زٌنت بن ج

 لتتصدق به فً سبٌل هللا، فكوفئت بسرعة لحالها بالنبً ء.

ومن هنا ٌظهر لن أن المرأة المسلمة كانت تموم بالمعامالت المالٌة من بٌع وشراء، وٌنفذ 

تصرفها فً مالها دون الحاجة إلذن ولٌها، وتحررت المرأة من عوامل الحجر والوصاٌة فً ظل 

 .(2)شرٌعة اإلسالم

وإذ لد ثبت أن التملن حك للمرأة، كما هو حك للرجل دون »البوطً:  سعٌد ٌمول الدكتور دمحم

تفرٌك، فذلن ٌستلزم أن مصادر الملكٌة بالنسبة إلٌهما واحدة، ومن المعلوم أن مصادر الملكٌة 

والهبات وما فً  -أي المٌراث–إحراز المباحات، والعمود المالٌة، والتولد من المملون والخلفٌة 

 .(3)«فهذه المصادر هً مصادر التملن لكل من الرجل والمرأة على السواءحكمها من الصدلات، 

ولد ٌُمال: إن المرأة لد ال تُحسن التصرؾ فً المال، ولكن هذا المول ال ٌصادق الوالع فكم من 

السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها، ومن األمثلة على ذلن امرأة لد عملت بالتجارة وصارت ماهرة فٌها، 

 المدبرات لبٌوتهن على وجه لد ال ٌستطٌعه الرجل. وكم من النساء

للمالرأة بخصوص مباشالرة التصالرفات المالٌالة  هذا االستمراء لألحادٌث واآلثار التً وردتبعد و

ٌوجالالد فالالرق بالالٌن الرجالالل والمالالرأة فالالً األهلٌالالة المالٌالالة ومالالا ٌتبعهالالا مالالن تصالالرفات، ذلالالن أن نجالالد أنالاله ال 

اإلسالم أباح لها كل ما أبالاح للرجالل سالواء بسالواء، وجعالل لهالا كالرجالل حالك مباشالرة العمالود المالٌالة، 

 ، فلهالاسلطانًا علٌها أًٌّا كانت لرابته منهاوجعلها صاحبة الحك المطلك على ملكها، ولم ٌجعل للرجل 

، وسائر تصرفات الكسب، أن تمارس التجارة من بٌع أو شراءوأن تتملن كافة الممتلكات واألموال، 

ولها توكٌل ؼٌرها فٌما ال ترٌد مباشرته بنفسها، ولها أن توصً لمالن تشالاء ممالن هالو أهالل للوصالٌة، 

                                 



 فال فرق فً ذلن بٌنها وبٌن الرجل.

أنوثالة  لالن مالهالا، والتصالرؾ فٌاله كالرجالل وأنً تمتؤكد حك المرأة فت معنا األدلة التً ولد مرَّ 

 المرأة لم تكن أحد أسباب الحجر علٌها.

والمتتبع لنصوص المررن الكرٌم ولهذا وضع اإلسالم منهًجا فرًٌدا ٌكفل للمرأة حمولها الكاملة، 

كفل ولن تجد دٌنًا أو منهًجا هذه الحموق فً كل المجاالت، والسنة النبوٌة ٌستطٌع الولوؾ على 

 للمرأة حمولها كما فعل اإلسالم.

هذه الدرجة التً رفع النساء إلٌها لالم ٌالرفعهن إلٌهالا دٌالن سالابك وال شالرٌعة مالن الشالرائع، بالل لالم 

تصل إلٌها أمة من األمم لبل اإلسالم وال بعده، وهالذه األمالم األوربٌالة التالً كالان مالن رثالار تمالدمها فالً 

امهن، وعنٌالالت بتالالربٌتهن وتعلالالٌمهن العلالالوم الحضالالارة والمدنٌالالة أن بالؽالالت فالالً تكالالرٌم النسالالاء واحتالالر

والفنون، ال تزال دون هالذه الدرجالة التالً رفالع اإلسالالم النسالاء إلٌهالا، وال تالزال لالوانٌن بعضالها تمنالع 

المالرأة مالالن حالالك التصالرؾ فالالً مالهالالا بالالدون إذن زوجهالا، وؼٌالالر ذلالالن مالالن الحمالوق التالالً منحتهالالا إٌاهالالا 

 .(1)الشرٌعة اإلسالمٌة من نحو أربعة عشر لرنًا

 

 الخاتمة

 أهم نتائج البحث:

 السنة النبوٌة حك المرأة فً التعالدات المالٌة.بٌَّنَت  .1

 التعالدات المالٌة للمرأة فً مالها الخاص عن التعالدات المالٌة للرجل.ال تختلؾ  .2

المرأة لها حك التصرؾ فً مالها الخاص كالبٌع والشراء، والتجارة، وسائر  إن .3

مع التزامها بأدب اإلسالم فً لباسها، وحدٌثها،  تصرفات الكسب المالٌة المباحة،

 وتعاملها.

 نفاذ تصرفات المرأة فً مالها الخاص ال ٌتولؾ على إذن الزوج. إن .4

 ال ٌحك للزوج الحجر أو الوصاٌة على الزوجة فً مالها الخاص. إنه .5

 

 

 

                                 



 التوصٌات

الفمه تخص الحموق المالٌة للمرأة فً سائر أبواب فمهٌة حدٌثٌة تألٌؾ موسوعة  .1

 المختلفة، مع ممارنتها بالمانون.

الجائرة كل أسباب الحجر ومنع على حموق المرأة المالٌة، رادعة للحفاظ سن لوانٌن  .2

 علٌها.
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