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 احلمد هلل رب العاملني وأفضل  الصالة وأكمل التسليم على سيدنا حممد وعلى آله

         :وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد

ناث من أجل قضت الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها بضرورة إجتماع الذكور واإلف

لقوا من أجلها أال وهي عبادة اهلل سبحانه وتعاىل وأداء الرسالة اليت خ  بقاء النوع اإلنساين، 

يت األرض يف أقصر زمان.  ولقد كان من اإلنسان لفن  ولوال هذه اجلبلة اليت خلق اهلل عليها 

ل رجل بأي امرأة شاء وقت ما فيجتمع ك هلل الناس إىل طبائعهم وغرائزهم،املمكن أن يرتك ا

 .كما ترك احليوانات إىل هذه الطبيعة-بدون شروط وبدون قيود-كيفما شاءو شاء

ة ويكون هو السبب يف لكن اهلل شرع الزواج ليكون الواسطة يف اتصال الرجل باملرأ

اآلخر واملطالبة مبا له من التزام كل واحد من الزوجني بالقيام مبا عليه من حقوق جتاه 

 . -الزواج -وعدم جتاوز احلدود اليت رمست حتت إطار هذا النظام  حقوق، 
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 : خلفية البحث

ورسم  -عالقة الزواج– قد تكفلت الشريعة اإلسالمية بتبيان حدود هذه العالقةل

        ،وضمنت للزوجة حقوقا كما للزوج من حقوقيالئم طبيعة احلياة اإلنسانية،  لنهج الذيا

﴾َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ  ﴿:قال تعاىل
1

إن يكن يف حياة بعض املسلمني ما و  ، 

احنرفوا عن يؤاخذ عليه , فليس سببه تعاليم دينهم  , ولكن السبب احلقيقي أن هؤالء قد 

 جادة هذه التعاليم .

هتم , وليعلموا أن د  من ح    -حقوق املرأة  -عون إىل ما  يسمونه د  فليخفف الذين ي  

م ن  ووضعها يف موضع كرمي من مواضع اإلنسانية وأ   ر ف للمرأة حقوقا،اإلسالم هو أول من ع

 العليم اخلبري.ا مما صنعه اهلل ا هبا اخلري , فلن يصنعوا هلا خرير و  مهما بغ  

 ة البحث: يلاشكإ

جتب على الزوج جتاه زوجته فمن بني ة اإلسالمية للزوجة حقوقا كثرية، منحت الشريع

يت املهر الذي يثبت بالعقد , عط  هذه احلقوق جند احلقوق املالية اليت حرمت منها سابقا فأ  

                                                 
1

 222سورة البقرة اآلية  
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احلق املايل يف حالة ول إليه هذا وما يؤ   رتتب على هذا العقد من نفقة وسكن،ومن مث ما ي

 يف حالة موت الزوج. يف حالة الفسخ أو الطالق أو

للزوجة حقوق مالية  وتكمن اإلشكالية يف يف ظهور قوانني لبلدان إسالمية تسن  

 خرى مرتتبة على الزوج يف حالة الطالق أو يف حالة موت الزوج. أ  

 وفق الزواج إىل نايتهس احلق املايل للزوجة من بداية ر  من أجل هذا ارتأيت أن أد  

وبني قانون الكد  من جهة، بني الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائريحتليلية دراسة 

 .والسعاية املغريب وقانون القونو قيين األندونيسي من جهة أخرى 

 وتتمثل اإلشكالية يف اإلجابة عن األسئلة التالية:

 إلسالمية للزوجة من بداية الزواج بالعقد ما هي احلقوق املالية اليت منحتها الشريعة ا

 إىل نايته؟

 املالية قوقاحليف جمال دى مطابقة قانون األسرة اجلزائري للشريعة اإلسالمية ما م 

 لزوجة ؟ ل

   قانون)يف كل  من الشريعة اإلسالمية و رأ على هذه احلقوق ط  ما هي احلاالت اليت ت 

 ( وتؤدي إما إىل سقوطها أو نقصانا أو تعويضها ؟  اجلزائري األسرة
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  ما طبيعة اآلراء الواردة يف قانون الكد والسعاية املغريب وقانون القونو قيين

يف حالة  األندونيسي وما مدى تأثريها على حق الزوجة وحق الورثة اآلخرين 

 أو يف حالة وفاة الزوج ؟.الطالق 

 ك للعرف؟ اآلراء إلسالمية من هذه ا موقف الشريعة ام   وهل حت  ك م  للشرع أم ت  رت 

 :وأهميته أهداف البحث

 يهدف البحث إىل :

 مبنحها هذه سالم للمرأة عامة وللزوجة خاصة، تسليط الضوء على مدى تكرمي اإل

 .وما احلكمة من ذلك املالية،احلقوق 

 باحلقوق املالية للزوجة املذكورة يف كتب الفقه  تعلقةحصر مجيع األحكام الشرعية امل

 .اإلسالمي 

  سالمية وتبيان مدى توافق هذه القوانني مع على الشريعة اإلعرض القانون اجلزائري

 ها يف جمال حقوق الزوجة املاليةاألحكام القانونية من الشريعة اإلسالمية، وكذا درجة استنباط

 سعاية املغريب والقونو قيين األندونيسي. حتليل موضوعي لكل من قانوين الكد وال 
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  يف حقوق الزوجة املالية يف حالة الطالق أو  مرجع شرعي لتلك اآلراء  إجيادحماولة

  .يف حالة موت الزوج

 

 وتكمن أمهية البحث يف :

 أما خيص الفوائد األكادميية فأمهية البحث تكمن يف: الفوائد العلمية )األكاديمية(: 

  اعتماد البلدان اإلسالمية يف سن قوانينها مستخرجة من أحكام الفقهاء، معرفة كيفية

 ومدى تأثري مذهب على آخر يف اصدار القوانني.

   ن  بيان سبب جلوء بعض البلدان إىل استحداث قوانني واعتمادها على العرف  يف س 

  .بعض قوانينها 

 

من هذه الدراسة واليت تعود  من الفوائد العلمية اليت ميكن أن تستشف : الفوائد العملية

 بالفائدة على كل من الزوج والزوجة : 

  حقوق غفلت عنها وأنه ما  من مبا شرع اهلل هلا -من جهة  -توعية الزوجة املسلمة

 شرعها هلا إال لكي تعينها على عبادة رهبا .
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  باحلقوق والواجبات بكل مايتعلق –من جهة أخرى  -توعية الزوجني املسلمني 

لكل واحد منهما ليعمل الزوجان على التمسك مبا أوجب اهلل عليهما من أداء للحقوق 

 .أو الفراق حسب مايوافق الشرع -إن كتب اهلل هلا الدوام-إلستقرار حياهتما 

 الدراسات السابقة :

  جند من البحوث اليت عنيت هبذا املوضوع :

  علي الصلييب جامعة النجاح حقوق املرأة بني الفقه والقانون حبث  لألستاذ حممد

 1.الوطنية قسم الفقه والتشريع كلية الشريعة نابلس

...ي غين عن إنشاء وإقامة دور الرعاية حلقوقها وواجباهتا : أن فهم املرأةوَخُلَص بحثه إلى

اإلجتماعية املنتشرة يف العامل املتحضر نتيجة انيار األسرة هناك، وقد جاء يف تقرير نشره 

املتحدة لرعاية الطفولة نقالر عن أحد اخلرباء، أن روسيا بأكملها تعاين من  صندوق األمم

حالة خلل قوية، وإنا يف طريقها لإلصابة بانيار عصيب والسبب هو انيار األسرة وانيار 

 املكانة األخالقية للمرأة هناك بسبب الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية.

                                                 
 -24)، جامعة الخليل للبحوث مجلة املرأة بني الفقه والقانون، م (، حقوق 2005علي الصلييب، حممد، ) 1

 .0العدد (، 55
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 جملة  1رنة لألستاذ أمحد عبد اجلبار الشعيباإلنفاق على الزوجة دراسة فقهية مقا ,

  .جامعة امللك عبد العزيز , اآلداب والعلوم اإلنسانية

اه زوجته قضاٌء على التنازع واإلختالف إلى وَخُلَص بحثه : أن قيام الزوج بواجب النفقة جت 

عن  الذي ينشأ عادة بني األزواج، وجتنيب املرأة أضرار العامل اإلقتصادي الذي أغناها

  العمل واخلروج له. مم ا يدل  على عناية اإلسالم باملرأة وحقوقها.

يف هذا املوضوع اليت قدمت من أجل نيل  درجة الرسائل الجامعية الحديثة  ومن

 املاجستري مايلي :

 اجلامعة اإلسالمية  ،حق الزوجة املايل الثابت بالزواج وإنتهائه  للطالبة هالة حممد لبد

  .كلية الشريعة والقانون قسم الفقه املقارن  ،غزة

 حق املرأة يف التملك واإلنفاق يف الفقه اإلسالمي للطالبة أممية حممد مسعود اجلملة، 

  .كلية الشريعة والقانون قسم الفقه املقارن  ،اجلامعة اإلسالمية غزة

                                                 
مجلة جامعة م (، اإلنفاق على الزوجة دراسة فقهية مقارنة، 2007ه / 1432، أمحد، ) الّشعبيعبد اجلب ار  1

 .،01مجلة ،(331 – 223)الملك عبد العزيز: اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
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  الفلسطيين حقوق الزوجة املالية يف الفقه اإلسالمي مقارنة بقانون األحوال الشخصية

كلية الشريعة والقانون قسم   ،باجلامعة اإلسالمية غزةللطالب عاطف مصطفى الرباوي الترت، 

 القضاء الشرعي .

جاءت هذه الرسائل يف حقوق الزوجة املالية وقد غلبت عليها الصبغة الشرعية ماعدا 

 رسالة الطالب عاطف مصطفى الرباوي الذي قام بدراسة مقارنة مع قانون األحوال

 الشخصية الفلسطيين .

ذه يتمثل يف إجراء دراسة حتليلية هلذه احلقوق أما اجلديد الذي أقدمه يف رساليت ه

إىل اآلراء  سرة اجلزائري من جهة وكذا التطرقبني الشريعة اإلسالمية وقانون األ املالية

ت الزوج يف  والقوانني املستحدثة يف جمال حقوق الزوجة املالية يف حالة الطالق أويف حالة مو 

 gonoوقانون الزواج األندونيسي )، والسعاية( )قانون الكد   كل من مدونة األسرة املغربية

gini.من جهة أخرى ) 

  منهج البحث :

  استداللية حتليلية سارت الدراسة يف هذا البحث وفق طريقة موضوعية  
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ما قاله  : فألنين كنت أبدأ  الكالم يف كل مسألة بذكر أما كونها موضوعية استداللية 

السنة واإلمجاع واملعقول من مقرونة باألدلة املستمدة من الكتاب و فقهاء الشريعة من آراء، 

مث أقوم من قوانني وتعديالت من جهة أخرى،  جهة، وذكر ما جاء يف قانون األسرة اجلزائري

 بدراسة األحكام املتعلقة هبا .

 مرتني :  فإنين اعتمدت التحليل تحليليةها أما كون

اإلقتصار على مذهب دون آخر  ألن   الفقه اإلسالمي ذكر ما جاء يف كتب: المر  األولى 

ال يعطي صورة حقيقية عن  الفقه اإلسالمي يف  مشوليته ومرونته وصالحيته فما يقصر عنه 

 أحد املذاهب يوجد يف  غريه هلذا كان ال بد من املقارنة . 

 ذكر وحتليل ما جاءت به القوانني الوضعي اجلزائري فيما خيص هذه احلقوق، الثانية : المر 

ما ذهب إليه القانون األندونيسي والقانون املغريب يف احلقوق املستحدثة يف حالة الطالق و 

  .الشريعة اإلسالميةموت الزوج وحتليلها مع ما يوافق  يف حالة أو 

 خطة البحث : 

خامتة , وقد أدرجت حتت كل باب فصوال  و بابني و مقدمة سالة يفجاءت هذه الر 

 فقسمتها إىل مباحث ينبثق عنها العديد من املطالب :
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 كما   وأمهيته البحث وأهداف خلفية البحث وإشكاليته، فتحتوي على أما املقدمة

 أذكر فيها منهج البحث الذي صارت عليه الدراسة .

املايل إىل بابني باب أذكر فيه حقها املايل بعدها قمت بتقسيم حق الزوجة 

 الثابت بالزواج والباب اآلخر حقها املايل الثابت بانتهائه .

 قسمت حقها املايل الثابت بالزواج إىل فصلني : يف  الباب األول 

فقمت الناتج عن عقد الزواج أو ما يعرف باملهر،  أذكر فيه احلق املايل فصل

، كما بينت أقل املهر أدلة وجوبه ومن له والية يف قبضهبتعريفه لغة واصطالحا وذكر 

احلاالت اليت جيب على الزوج كل مهر الزوجة  تذكر و  وأكثره وماهي أنواعه، 

، و مىت يسقط كل املهر، وهذا كله وفق دراسة واحلاالت اليت جيب عليه نصف مهرها

 حتليلية بني الشريعة اإلسالمية وقانون االسرة اجلزائري.

من الباب األول قمت بتعريف احلق املايل الناتج عن الزواج  ل الثانيفي الفص

املعروف بالنفقة لغة واصطالحا وذكرت حكم نفقة الزوجة ومشروعيتها دون أن 

 أنسى بيان سبب استحقاق الزوجة هلذه النفقة وكذا شروط استحقاقها  .
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النفقة ما يشمل إن تقدير النفقة خيتلف من مذهب إىل آخر فقمت بعرض كل 

نفقة اخلادم ونفقة  وتقديرها فذكرت نفقة الطعام، نفقة الكسوة، نفقة املسكن،

والنفقة تعرتيها أسباب تؤدي إىل سقوطها إما كليا أو جزئيا فكان ال بد من  العالج،

 ذكرها .

دون أن أنسى ذكر نفقة الزوجة اليت غاب عنها زوجها كيف  تقدر ومبا تقدر ومن له 

 .احلق يف تقديرها 

 : خاص باحلق املايل للزوجة الثابت بانتهاء الزواج واآلراء املستحدثة فيه  الباب الثاين

 مقسم إىل فصلني :

  .وموت الزوج فسخالطالق والذكرت احلق املايل الثابت بالفصل األول : 

ف الطالق ويذكر احلقوق املالية املرتتبة عليه يعر   مبحث احلق  املايل الثابت بالطالق

التيه أي الطالق قبل الدخول وكذا الطالق بعد الدخول ومايثبت من حقوق وهذا حب

 وما يسقط.
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بتعريف الفسخ شرعا وقانونا وبيان الفرق بني  ين  ع    مبحث احلق املايل الثابت بالفسخ

رتتب عليه من حقوق مالية للزوجة، وهذا إذا كان الفسخ قبل الفسخ والطالق وما ي

 البناء أو بعد البناء.

فت املرياث فعر   احلق املايل الثابت للزوجة مبوت زوجهاذكرت  املبحث األخرييف 

أثناء عدة –ا وقانونا، وكذا احلقوق املالية املتبقية وذكرت أدلة مشروعيته للزوجة شرع

 من هذه العالقة الزوجية. -املوت

تطرقت إىل ما يعرف بقانون الكد والسعاية يف مدونة في الفصل الثاني : 

 يف قانون الزواج األندونيسي  . gono- giniاملغربية وقانون األسرة 

قانون الكد والسعاية يعطي احلق  للمرأة يف أخذ نصيب من األموال املكتسبة       

ويف حالة موت زوجها تأخذ نصيبها من هذه  احلياة الزوجية يف حالة الطالق، خالل

وخيضع هذا القانون إىل حسبة الرتكة وتأخذ نصيبها من املرياث،  األموال قبل قسم

 املنمى خالل احلياة الزوجية ب أويستخرج هبا نصيب الزوجة حسب نوع املال املكتس
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سأقوم ببيان مفهوم الكد والسعاية ومشروعيته وأذكر طريقة إستخراج السعاية حسب 

كما يتبناه   الشريعة اإلسالمية  أصل مشروعية هذا القانون يفهذا القانون معرجا على 

 .وأختم هذا املبحث باملناقشة والتحليل أصحابه 

يقوم بتقسيم األموال املكتسبة أثناء احلياة الزوجية  gono-giniيف حني أن قانون      

باملناصفة بني الرجل واملرأة .يف هذا املبحث سأقوم أيضا أو يف حالة املوت يف حالة الطالق 

وأختم  كما يراه أصحابه  الشريعة اإلسالميةأصله يف ى ببيان مفهوم هذا القانون معرجا عل

 هذا املبحث باملناقشة والتحليل .

 اليت  هي  عبارة عن حوصلة ملا مت الوصول إليه من نتائج وأجوبة  ويف األخري اخلامتة

 على إشكالية البحث وذكر النقاط اليت ميكن أن تكون حماور دراسة مستقبلية .

 إىل النتائج التالية :مت التوصل  نتائج البحث: 

 بني الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائري دراسة التحليليةأ_ النتائج اخلاصة بال

 حق الزوجة في المهرأواًل: 

شرعرا بالدخول واخللوة واملوت، يف حني أن قانون األسرة اجلزائري  يجب كل المهر  .1

 يأخذ بقول مالك يف املسألة أي بالدخول واملوت فقط.
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يف الطالق قبل الدخول ويف كل فرقة من جهة الزوج ، وهنا يجب نصف المهر   .2

 يتوافق قانون األسرة مع الشرع. 

 بكل فرقة ناجتة عن الزوجة.يسقط كل المهر   .3

 حق الزوجة في النفقةثانًيا: 

 يالتمكني التام ال مبجرد العقد باإلتفاق بني الشرع والقانون.تجب النفقة   .4

 الطعام واملسكن وامللبس والعالج واخلادم باإلتفاق.تشمل النفقة   .5

 باإلتفاق.بالنشوز تسقط النفقة   .6

 ترجع للقاضي هو الذي يقدرها.تقدير نفقة زوجة الغائب   .7

 الحق المالي الثابت بالطالق قبل الدخول ثالثًا: 

 من الشرع والقانون. يف حال تسمية املهر عند العقد يف كل نصف المهريجب  .8

 يف حال املهر الغري مسمى، أما قانونرا فال متعة هلا.لها المتعة  .9

 الحق المالي الثابت بالطالق بعد الدخولرابًعا: 

 مبجرد انتهاء العدة يف الطالق الرجعي ومبجرد اللفظ بالطالق لها المهر المؤجل  .10
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 يف الطالق البائن.

 )النفقة والسكىن( يف الطالق الرجعي واملطلقة احلامل. تثبت نفقة العد   .11

)النفقة والسكىن( للمطلقة البائن احلائل شرعرا فقط ، أما  تسقط نفقة العد   .12

 قانونار فتثبت.

يف حال عدهتا،  ترث الزوجة المطلقة المتوفى عنها زوجهايف القانون اجلزائري   .13

 أما شرعرا فتختلف احلاالت.

 بالفسخ قبل الدخول الثابت الماليالحق خامًسا: 

إذا كانت من جهة  ونصفهإذا كانت الفرقة من جهة الزوجة،  يسقط كل المهر .14

 مبجرد الفسخ.  فيسقط كلهالزوج يف املهر املسمى، أما قانونرا 

 .قانونًا فال متعة لهايف حال املهر الغري املسمى، أما  شرًعا لها المتعة  .15

 بالفسخ بعد الدخولالحق المالي الثابت سادًسا: 

 هلا املهر املؤجل شرعرا وقانونرا، أم املتعة فتختلف باختالف احلاالت.  .16

 الحق المالي الثابت بموت الزوج قبل الدخول سابًعا: 
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 هلا كل املهر املسمى، ويثبت هلا مهر املثل يف حال عدم تسميته.  .17

 ونصيبها من مرياث زوجها الربع أو الثمن.  .12

 الدخول  الثابت بموت الزوج بعد لحق المالياثامًنا: 

 تثبت هلا السكىن وال نفقة هلا، وهلا نصيبها من مرياث زوجها الربع أو الثمن.  .19

 

    gono giniبني قانون الكد والسعاية وقانون  التحليلية ةالنتائج اخلاصة بالدراس -ب

أن السعاية هلا مقوماهتا احلضارية، والثقافية واألسس الشرعية اإلسالمية، فهي ال  أرى

الذي خيص الزوجة فقط يف هذا املال  ) مثل قانون األندونيسيختص فرد دون آخر

، بل هي عامة وشاملة لكل من ساهم يف تنمية املال وحتصيل املستفاد بكده (املكتسب

 اة فإن هلا احلق يف املال املستفاد.وسعيه، فالزوجة إذا كانت من السع

وال واألمالك اليت ميلكها الزوج الذي طلقها أو منصف األبفهذا القانون مل حيكم للزوجة 

أن  بعدتويف عنها، بل هلا سعايتها وكدها يف األموال واألمالك اليت سامهت يف حتصيلها 

 تزوجت به:

 بلغ ما بلغ ألمثاهلا ما أجرة فلها زوجته مع فيه يسعى وحده للزوج المال رأس كان فإن  

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A+%28%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9%29+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1+%28%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%28+%293%2F4%28&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-23&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 واحد كل مال رأس قدر على بينهما الربح قسم ،مال رأس منهما لكل كان وإن 

  منهما،

 بينهما املستفاد قسم بكدمها املال استفادا بل مال رأس هناك يكن لم وإن. 

 بنصي خصم أوال يتم فإنه ،الزوجين غير شركاء فيه قسمته المراد المال كان إذا أما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 : مايليك وحيدد الدمن باختالف خيتلف الذي( السعاية حظ أو) الدمنة

 األشجار، بغلل األمر تعلق إذا الربع  

 األرض، غلل يف والنصف  

 األغراس، يف ثوالثل  

 ما حبسب كثر أو قل عمله قدر على واحد كل ويأخذ الدمنة على الباقي فيقسم      

 .واملعرفة اخلربة أهل حيدده

مل  عاية الكد والس املغريب املشهور بقانون األموال املكتسبة واملالحظ هنا أن قانون

هلم أكل حق الورثة الذين شرع اهلل لقة الساعية يف مال مطلقها، ومل يهضم حق الزوجة املطي

ل م ثَّل ذلك خرقا فاضحا ألحكام املرياث  ذلك ر  غ ي    ولو كان نصيبرا يف مال فقيدهم، 

 .وقواعده وحقوق امللكية
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،   gono gini قانونأما بالنسبة لقانون األموال املشرتكة األندونيسي املعروف ب

أو تكد  –من غري املنطق أن يتعب الزوج ويكد لتحصيل املال ألنه فأرى أنه غري منصف 

مث تعترب أموال سعيهما أمواال مشرتكة وعند الطالق أو املوت تقسم  -الزوجة وتتعب

باملناصفة، والدين فصل الذمة املالية لكل من الزوج والزوجة، رغم أنا يقومان على أسرة 

" : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: واحدة، وهذا حلديث زينب امرأة عبد اهلل قالت

ْقَن يَا َمْعَشَر الِنَساِء َوَلْو ِمْن ُحليُِّكنَّ  ومل يأمرهن  أن يستأذن   أزواجهن  يف  صدقة  1"َتَصدَّ

حي  ك م  ، فكيف خرقا فاضحا ألحكام املرياث وقواعده وحقوق امللكيةكما أن فيه  حليهن .

 م الورثة، والسؤال الذي يطرح:، وحير  ف املال املكتسبنصبلمرأة ل

جها ) هذا إذا أخذنا مببدأ التوارث بني هل هلا نصيب يف املال املتبقي اخلاص بزو 

 الزوجني(؟.

سبة يف النصف يف مجيع احلاالت بل جيب األخذ بعني د النيدحت عدم جيبوعليه 

 .كل واحد من الزوجني يف حتصيل الثروة  جهدعمل و اإلعتبار 

تلخيص هذه الدراسة التحليلية لكل من قانوين الكد والسعاية وقونو قيين يف وميكن       
 :اجلدول التايل

                                                 
 .1466حديث رقم  1/323كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج واأليتام يف احلجر، صحيح البخاري:   1
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 قانون الكد والسعاية gono giniقانون  

  السعاية هلا األسس الشرعية اإلسالمية  له أساس شرعي  يوجدال

خيص الزوجة فقط يف هذا املال هذا القانون 
  املنمى

من ساهم السعاية عامة وشاملة لكل 
  يف تنمية املال

وال مهذا القانون حيكم للزوجة بنصف األ
واألمالك اليت ميلكها الزوج الذي طلقها أو تويف 

  عنه

هذا القانون مل حيكم للزوجة بنصف 
وال واألمالك اليت ميلكها الزوج ماأل

  الذي طلقها أو تويف عنها

حديد النسبة يف النصف يف مجيع يقوم بت
األخذ بعني اإلعتبار عمل وجهد  دون احلاالت ب

  كل واحد من الزوجني يف حتصيل الثروة

بل هلا سعايتها وكدها يف األموال 
د واألمالك اليت سامهت يف حتصيلها بع

  أن تزوجت به

فيه خرق حلقوق امللكية للزوج، و هضم حلقوق 
  الورثة يف حال موت الزوج

قانون الكد والسعاية  مل يهضم حق 
قة الساعية يف مال مطلقها، الزوجة املطل

 ومل يأكل حق الورثة 

ألحكام املرياث وقواعده وحقوق موافق   غري موافق ألحكام املرياث وحقوق امللكية
  امللكية
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 ثانًيا: التوصيات

 أتوجه بتوصيايت إىل ثالث جهات

 الجهة األولى: الزوج

إعلم أن الق و امة جعلت يف يديك، ولقد أ ع د د ت  هلا إعدادار يؤهلك للقيام بأعبائها، 
حياسبك عليها اهلل، فعلى األزواج أن   -فال تظنها تشريف فقط–وهي تكليف ومسؤولية 

يؤدوا نفقات زوجاهتم ويعطوهم حقوقهم كاملة فقد امتألت احملاكم من دعاوى النفقات 
انني الوضعية يف هذا التملص فأعلم و بطرق غري شرعية، فإن حالفتك القها ومتلص األزواج من

  مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم. ه ال مفر من اهلل يوم ال ينفعأن

 الجهة الثانية: الزوجة

 ينبغي للزوجة أن تعرف قدر زوجها وحقه عليها كما أمر اهلل تعاىل وأن تسعى
، واهلل ما شرع هلا هذه احلقوق إال كي تعينها على عبادة رهبا، إلرضائه فيما يرضي اهلل تعاىل

 يف ، وهي راعية يف بيت زوجها ومسؤولة يوم القيامة عن كل تقصريوإرضاء الزوج عبادة اهلل
  حق هذا الزوج.

 ت المشرعة لألحكام والقوانينالجهة الثالثة: الهيئا

ينبغي هلم أن يتقوا اهلل يف تشريعاهتم وحي  ك م وها إىل الدين قبل كل شيء فرسول اهلل 
 ح جَّة  البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، 

صلى اهلل عليه وسلم قد تركنا على امل



23 

 

 فنعرضها أوالر على القرآن ، فإن مل واملستجدات اليت تطرأ على األمة هلا أصل يف هذا الدين
لى القياس، فإن مل جند نعرضها على عمل جند نعرضها  فإن جند نعرضها على السنة

 .اإلجتهاد

 :النقاط التي يمكن أن تكون محاور دراسة مستقبلية 

دراسة خاصة بقانون األموال املكتسبة يف قانون بإجراء  أنصح اإلخوة األندونيسني
ينطلق من نفس املبدأ أال وهو الزواج األندونيسي باملقارنة مع قانون الكد والسعاية الذي 

مبراجعها  – تقسيم األموال املشرتكة، ولقد أحلقت هبذا البحث ملحق كامل خاص بدراسة
 بة وحىت تكون اللبنة االوىل يف حبثهم.ية للطل، لتسهيل البدا أجريت على القانون املغريب  -

 

وإنين أسال اهلل تعاىل األجر والثواب والتوفيق و السداد، ولست أزعم الكمال، فهو 

 هلل وحده، وحسيب أن أكون قد سددت وقاربت، فما كان من صواب فمن اهلل، وما كان

الذي بنعمته تتم من خطإ فمين ومن الشيطان، واهلل اهلادي إىل سواء السبيل. واحلمد هلل 

 الصاحلات، وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل، وآله وصحبه، ومن وااله، واتبع هداه.


