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)١٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

  

  

  :ملخص البحث

ــا يف اســتقرار األرسة  ــث  مفهــوم القوامــة وأمهيته ــت يف هــذا البح ثــم ، تناول

 ،مبينا التأصـيل الـرشعي للقوامـة الزوجيـة ، وأسباهبا ، تناولت مرشوعية القوامة الزوجية

و أداء الزوجـة ،  الزوج لواجباتـه نحـو املـرأة ثم تناولت أداء، وآثار ها ، و أسباب ثبوهتا 

، ثم تعرضت ألهم الشبهات املثارة حول القوامـة  والـرد عليهـا، لواجباهتا نحو الرجل 

و شـبهة القوامــة تقييـد حلريـة املـرأة وامتهــان ، شـبهة إنكـار القوامــة عـىل املـرأة : منهـا

ــاء لشخــصيتها ــر، لكرامتهــا وإلغ ــاية عــىل امل ــبهة القوامــة وص ــسلط و ش أة ووســيلة للت

.عليها

  .واجبات الزوجة، واجبات الزوج، استقرار األرسة ، القوامة :  الكلمات املفتاحية

 
 



 

)١٨( اا  أةا  ا ا وا طا  
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Abstract: 

   The present research tackles the concept of men’s superintendence 

of women, especially a husband’s superintendence of his wife, its 

importance for the stability of the family with evidence of its 

legitimacy and its rationale. The study indicates the origin of 

superintendence in the Islamic Shari‛ah, its authorization by 

scholars, and its effects. The study also touches on the husband’s 

duties towards his wife and the wife’s duties towards her husband, 

the fallacies made about this superintendence, and a clarification 

of the truth about it. Such fallacies include denying the husband’s 

right to superintendence, claiming that it restricts women’s 

freedom, insults their dignity, and abolishes their identity, acting 

as guardianship over women and a way to dominate them.      

Keywords: superintendence – stability of a family – husband’s 

duties – wife’s duties. 

  

 



  

)١٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 املقدمة

، وأصيل وأسلم عىل خاتم رسـل اهللا أمجعـني ، احلمد هللا رب العاملني 

ومـن ، وعىل آله وأصحابه ، سيدنا حممد النبي الكريم ، ورمحة اهللا للعاملني 

 .اهتدى هبدهيم واتبع طريقهم إىل يوم الدين 

 و...

 ،واخلـري املؤكـد ، فإن رشيعة اإلسـالم الغـراء فيهـا الـسعادة التامـة   

عـىل ، وعملوا بأحكامها ، متى التزموا هبا ، والفالح الكامل لبنى اإلنسان 

 .ومراد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، وفق مراد اهللا تعاىل 

تـرشيعات ، ومن بني ما تضمنته الرشيعة اخلالدة مـن أحكـام وتـرشيعات 

وهــــي هتـــدف يف الواقــــع إىل إســـعاد األرسة ومحايتهــــا ، ختـــص األرسة 

)  القوامـة(ولعل من أهم القواعد التـي يـستقر عليهـا بنـاء األرسة ، ارها واستقر

ِالرجال قوامون عىل النساء {: التي أوكلها اهللا عز وجل للرجل بقوله  ِّ َ ََ ََّ ُ ُِّ {(١).  

حيـث ، ويعترب موضوع القوامـة مـن املوضـوعات القديمـة قـدم اإلنـسان 

 . عالقة الرجل باملرأة تعود جذورها التارخيية إىل بدء وعي اإلنسان يف

ا  ــام خاطئ ــدأ فه ــذا املب ــة ه ــضارات القديم ــض احل ــت بع ــد فهم ــوق ً ً

فقادهم تفكريهم الضال إىل أن املرأة خملوق مـن غـري جـنس ، ًومنحرفا 

ــسالم  ــه ال ــشمل  اون ، آدم علي ــدة ت ــل ممت ــلطة الرج ــت س  كان

مل هـذه كـام كانـت تـش، الزوجات واألبناء وزوجات األبناء وأبنـاء بناتـه 

 .السلطة البيع والنفي والتعذيب والقتل 

                                                           

 .٣٤من اآلية : سورة النساء ) ١(



 

)٢٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

،  م كان حيق للرجل أن يبيع زوجتـه ١٨٠٥حتى عام  : و امن اي  

فلـام امتنـع ، حدث بالفعل أن باع رجل إيطايل زوجته آلخر عـىل أقـساط وقد 

 .(١) سداد األقساط األخرية قتله الزوج البائعاملشرتي عن

ومل يكـن ، للمرأة حق االستقالل عن زوجها أو أخيهـا مل يكن  : و اد 

وأن حتـرق معـه ، بـل جيـب أن متـوت معـه ، هلا حق احلياة بعد وفـاة زوجهـا 

 .وهي حية يف موقد واحد 

وإذا ملكتـه ، حمرومـة مـن املـرياث ، كانـت يف مرتبـة اخلـادم  : و اد 

 .(٢)لعدم وجود إخوة هلا حيرم عليها الزواج من عائلة غريبة

 قبل ا ا أيضا ما كانت تعانيه املرأة العربية يف فيوال خي

حيــث مل يكــن هلــا أي حقــوق عــىل ، اإلســالم مــن ازدراء وإذالل وإهانــة 

 .(٣)بل كانت تورث كاملتاع، زوجها 

أنه بعد أن جاء اإلسالم وكـرم املـرأة وأحاطهـا ، واألدهى واألمر من ذلك

حـاول العلـامء العلامنيـون وأصـحاب ،  واالحرتام بسياج من املهابة والصيانة

مـن خـالل ، النظرة القارصة تشويه صورة اإلسـالم فـيام يتعلـق بمكانـة املـرأة 

فتـاجروا بقـضية ، إبراز مفـاهيم خاطئـة عـن مكانـة املـرأة املـسلمة وحقوقهـا 

                                                           

 دار ابن حزم: النارش ، أمحد حسن كرزون ، مزايا نظام األرسة املسلمة ) ١(

 .٩٣ص ،  م ١٩٩٧ 

، الطبعـة األويل ، طمة بنت خليل حممد حمسن فا، دور املرأة بني األصالة واملعارصة )  ٢(

 .١٢ ، ١١ ، ١٠باختصار من ص ) فلسطني (بيت حلم ، مطبعة النربايس الفنية ،  م  ٢٠٠٣

  .١٢ص ، املرجع السابق : راجع يف هذا املعني )  ٣(



  

)٢١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
يف أنه جـار ، وهو منه براء ، وحاولوا أن يلصقوا باإلسالم ما ليس منه  ،القوامة 

 -  مــن وجهــة نظــرهم-فهــي ،  وأن املــرأة أســرية لــدى الرجــل ،عــىل املــرأة 

ال حريـة ، وهـو زوجهـا ، رهن إلرادة من يـشرتهيا ، كالسلعة التي يف األسواق 

فيتـسلط عليهـا  ، بل تتبع زوجها يف كـل مـا يريـده منهـا ، وال كرامة لدهيا ، هلا 

ن متارس وظائفهـا بحريـة أو أ،فال تستطيع أن تتمتع بكامل حقوقها ، ويقهرها 

 .مطلقة 

، قمت باختيار هذا املوضوع لبيان احلقائق الفقهيـة للقوامـة ، ومن أجل ذلك 

 : وجعلت عنوانه ، والرد عىل أباطيل وشبه املنكرين هلا واملشككني فيها 

            ) طا وا ا ا  أةا  اا. (  

ــت هــذا  ــد عرض ــرس وق ــلوب مي ــوع بأس ــه ، املوض ــرء فهم ــىل امل ــسهل ع ، ي

مـن خـالل رسد آراء املفـرسين والعلـامء حـول هـذا ، واإلحاطة بـه دون عنـاء 

كـام اسـتعنت بـرأي ، ًمراعيا االختالف الفقهي كلـام وجـد حملـه ، املوضوع 

، املعارصين من خمتلف املـذاهب اإلسـالمية الـذين أثـق بأمـانتهم وعلمهـم 

ومـن هـذا املنطلـق تناولـت املوضـوع ،  مصادرها األصـلية ونقلت اآلراء من

، ومبحــث متهيــدي ، بالبحــث والدراســة وفــق خطــة منهجيــة بــدأهتا بمقدمــة 

 :وذلك عيل النحو التايل ، وقائمة باملصادر ، وخامتة ، وثالثة مباحث 

  : لبيان أمهية املوضوع وخطة البحث. 

 .يف استقرار األرسة مفهوم القوامة وأمهيتها  :  ي

 .مفهوم القوامة : املطلب األول 

 .أمهية القوامة يف استقرار األرسة : املطلب الثاين 



 

)٢٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

 .مرشوعية القوامة الزوجية وأسباهبا  : ا اول

 .التأصيل الرشعي للقوامة الزوجية : املطلب األول 

 .أسباب ثبوت القوامة : املطلب الثاين 

ما القوامة الزوجية آثار : ا . 

 .أداء الزوج لواجباته نحو املرأة : املطلب األول 

 .أداء الزوجة لواجباهتا نحو الرجل : املطلب الثاين 

ا شبهات حول القوامة والرد عليها  : ا. 

 .شبهة إنكار القوامة عىل املرأة : املطلب األول 

 قوامة الرجل وحرية املرأة: املطلب الثاين 

شــبهة القوامــة وصــاية عــىل املــرأة ووســيلة للتــسلط : طلــب الثالــث امل

 .عليها 

  : تشتمل عىل أهم نتائج البحث. 

، واهللا العظيم أسأل أن أكـون قـد وفقـت يف عـرض هـذا املوضـوع ، هذا 

ــوله  ــريض اهللا ورس ــذي ي ــه ال ــىل الوج ــل ، وأن يكــون ع ــذا العم ــل ه وأن جيع

وصـىل اهللا وسـلم عـىل ،  ذلك والقادر عليـه إنه ويل، ًخالصا لوجه اهللا الكريم 

 .سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم 

در
   اد داود

 



  

)٢٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

مبحث متهيدي

مفهوم القوامة وأهميتها يف استقرار األسرة

 :

تقــوم العالقــة بــني الرجــل واملــرأة يف املجتمــع اإلســالمي ويف داخــل 

 -ولـيس املـساواة الكاملـة  ، دوارمهـا األرسة عيل أساس مـن التكامـل بـني أ

 -واحلقوق عنـد املـسلمني والواجبـات   ، -وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي 

  سـبحانه إنـام يقررهـا اهللا ،  ال يقررهـا الرجـل وال املـرأة - كام هو معلـوم

وبــذلك فـــإن وجــد يف واقــع املـــسلمني حيــف أو ظلـــم يف أداء ، خــالقهام 

ــال يف الواج ــوق وإمه ــر احلق ــاه آخ ــرف جت ــن ط ــات م ــة ، ب ــه نتيج ــاعلم أن ف

 .وضعف يف اإليامن باهللا ورسوله، وجهل بأحكامه ، النحراف يف الدين 

ــاىل عــىل األمــة  ــبة ، والقوامــة مــن متــام نعمــة اهللا تع فهــي مالئمــة ومناس

ومـا فطـر اهللا عليـه كـال مـنهام  مـن الـصفات ، لطبيعة كل مـن الرجـل واملـرأة 

بحيث يتالئم ذلك مع هذه الوظيفة الرشعية ، ت الفطرية واالستعدادا، الطبيعية 

ــي تــؤدي يف النهايــة إىل حفــظ األرسة والعمــل عــىل اســتقرارها ،الــسامية   الت

، وقيام كل من الـزوجني بـدوره ، عىل أساس من التعاون والتفاهم ، وصيانتها 

: قال تعـايل ، وبذلك يتحقق السكن والطمأنينة والرمحة واملودة واالستقرار 

ُ ومـن آياتـه أن خلـق لكـم مـن أنفـسكم أزواجـا لتـسكنوا إليهـا وجعـل بيـنكم " ُ ُ َُ ُ َ ْ َْ ْ ْ ْ ِّ ََ َ َ َ ً َ ْ ْ ََ َ ِّ َ ََ ِ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ

ُمودة ورمحة  إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون  َ َ َ ََّّ ٍَ ََ ًْ َ َ َّ ََ ًِّ ٍَٰ َِ ِ َّ ِ ْ"(١). 

 :ولبيان هذا املوضوع يتطلب األمر أن أقسم هذا املبحث إىل مطلبني 

                                                           

 .٢١: سورة الروم )  ١(



 

)٢٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

 .مفهوم القوامة: طلب األول امل

 .أمهية القوامة يف استقرار األرسة: املطلب الثاين 

املطلب األول

مفهوم القوامة

 : ع عىل النحو التايل وفرثالثة ويمكن تقسيم هذا املطلب إىل 

الفرع األول

 مفهوم القوامة يف اللغة

   ا  او قـائم فهـ، ًمـصدر مـن قـام يقـوم قيامـا وقومـا وقيامـة  : ا

أي حيــافظ عليــه : ًمـن قــام عــىل الــشئ يقـوم قيامــا ، والقوامــة .  (١)وقـوام وقــائم

 ، وقد ورد القيام وما يتـرصف منـه يف القـرآن الكـريم بعـدة (٢)ويراعي مصاحله

ــام بمعنــى أداء الــصالة : منهــا ، معــان  ــة تعــاىل ، القي ــوا ": كــام يف قول ُ وأقيم
ِ َ َ

َالــصالة   َ ــ ،  (٣)"...... َّ ــام املعيــشة وبمعن ــاىل  ، ى قي ــه تع َوال  ":   كــام يف قول َ

ًتؤتوا السفهاء أمـوالكم التي جعل اهللاَُّ لكم قياما  َ ْ ُ ْ ُّ
ِ ُِ َُ َ َّ ََ َ َ َ َ َ ُ  أي جعله ممـا يقـيمكم (٤)"... ُْ

                                                           

، عـرصية املكتبـة ال، املصباح املنري ألمحـد بـن حممـد عـيل املقـرئ الفيـومي )  ١(

 .قام : مادة  ، ٢٦٨ص ، ) هـ١٤١٧( الطبعة األوىل ، بريوت 

بريوت ، دار صادر ، ملحمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي ، لسان العرب )  ٢(

  .٥٠٢ص  ، ١٢ج ، الطبعة األوىل ، 

  .١١٠من اآلية : البقرة )  ٣(

  .٥من اآلية : النساء )  ٤(



  

)٢٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
كـام يف قولـه ، وقد يأيت القيام بمعنى قيام الرجل بمصالح النساء ، ويمسككم 

ُلرجال ا": تعايل  َ َقوامون ّ ُ ّ َعىل َ َالنساء َ ّ... "(١) . 

وقــام الرجــل عــىل املــرأة أي ،  (٢)فالقوامــة بمعنــي املحافظــة واإلصــالح

 .صاهنا 

ــساء ، وعــىل هــذا  ــال قوامــون عــىل الن ــى الرج ــإن معن ــأمور ، ف ــون ب أي متكفل

  . (٣)معنيون بشئوهنم، النساء 

وهـو ، والقـوام أبلـغ ، القـوام والقـيم بمعنـى واحـد  : ول ا اي   

 .(٤)قائم باملصالح والتدبري والتأديبال

عبـارة عـن القيـام بـأمر وشـئون : أن القوامة يف اللغة ،فاحلاصل مما تقدم 

واحلفـــاظ عـــىل ، وتكفــل معاشـــهم ، وتـــسييس أمـــورهم ، شــخص أو قـــوم 

 .وبقية شئوهنم ، مصاحلهم 

                                                           

وراجع أيضا بصائر ذوي التمييز يف لطـائف الكتـاب  ، ٣٤من اآلية : النساء )  ١(

املكتبـة ، حتقيق حممد عيل النجـار ، حممد بن يعقوب ، للفريوزآبادي ، العزيز 

  .١٢٨٦ص  ، ١ج ، بريوت ، العلمية 

  .٥٠٢ص  ، ١٢ج ، لسان العرب البن منظور )  ٢(

   .٥٠٣ص  ، ١٢ج ، املرجع السابق )  ٣(

،  دار املعرفـة  ، حتقيق خالد عبد الـرمحن العـك، م البغوي لإلما، تفسري البغوي )  ٤(

 . ٤٢٢ص  ، ١ج، بريوت 



 

)٢٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

الفرع الثاني

 مفهوم القوامة يف االصطالح

ــتخدامهم ــاء واس ــصوص الفقه ــل ن ــن يتأم ــة م ــظ القوام ــم ،  للف ــد أهن جي

 :يستعملونه يف أحد املعاين اآلتية 

وهــي واليــة يعهــد هبــا القــايض إىل ، القــيم عــىل القــارص  : ا اول

 .ليقوم بام يصلح أمر القارص يف أموره املالية ، شخص رشيد 

 ما وهي واليـة يفـوض بموجبهـا صـاحبها ، القيم عىل الوقف  : ا

بحـسب رشوط ، والعمـل عـىل بقائـه صـاحلا ناميـا ، وقـوف بحفـظ املـال امل

 .الواقف 

 ا وهـي واليـة يفـوض بموجبهـا الـزوج ، القيم عىل الزوجـة  : ا

 . (١)والقيام بام يصلحها، لتدبري شئون زوجته 

 .هو الذي يتصل بموضوع البحث واملعنى األخري هذا 

  ءو    ان ا  : مـصالح النـساء مـن الكفالـة قيام الرجال ب

واليــة يفــوض : وبــنفس املعنــى عرفــت القوامــة بأهنــا  ، (٢)والرعايــة واإلنفــاق

 .(٣)والقيام بام يصلحها، بموجبها الزوج لتدبري شئون زوجته 

                                                           

ص  ، ٥ج ، دار الكتـب العلميـة ، ملحمـد بـن أمحـد القرطبـي ، اجلامع ألحكام القـرآن ) ١(

مؤسـسة الـرتاث العـريب ، لعالء الـدين الكاسـاين ، وبدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع  ، ١٦٩

دار ، للــشيخ نظــام ومجاعــة مــن علــامء اهلنــد األعــالم ، اوى اهلنديــة والفتــ ، ١٦ص  ، ٤ج 

  .٤٠٩ص  ، ٦ج  ، ٢١٤ص  ، ٦ج ،  هـ  ١٤٠٠الطبعة الثالثة  ، لبنان ، إحياء الرتاث العريب 

  .٣٠٩ص  ، ٤ج ، للفريوز آبادي ، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ) ٢(

 ، ٤ج، وبـدائع الـصنائع للكاسـاين  ، ١٦٩ص  ، ٥ج، ي للقرطبـ،  اجلامع ألحكام القرآن )٣(

  .٤٠٩ص  ، ٦ج  ، ٢١٤ص  ، ٦ج ، والفتاوى اهلندية  ، ١٦ص 



  

)٢٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
فكــل هــذه املعــاين التــي ذكرهــا أهــل اللغــة أو التــي نــص عليهــا الفقهــاء 

، ومتامسـكة ، رتادفـة األلفـاظ م، مـا هـي إال ألفـاظ متقاربـة املعـاين ، للقوامة 

ــي جتتمــع عــىل أن القوامــة ، بحيــث يكمــل بعــضها بعــضا  ــصيانة ، وه هــي ال

وأن قوامــة الرجــل يف بيتــه تعنــي أن يــوفر هلــم ، والرعايــة والكفالــة واحلاميــة 

فــضال عــن تعلــيمهم أمــور ، كــل أســباب احليــاة مــن مأكــل وملــبس ومــسكن 

ُيـا أهيـا الـذين آمنـوا  ": لـه تعـاىل لقو، ألنه مـسئول عـنهم ، دينهم ورشيعتهم  َ ََ َ
ِ َّ َ ُّ َ

ْقـوا أنفــسكم  َُ ُْ َ ُوأهلــيكم نــارا وقودهــا النــاس واحلجــارةُ ََّ ً َْ َ ُ َ ُ َ ْ َ
ِ ِْ ُ َ ُ كــل ذلــك يف ،  (١)"...  َ

  .(٢)إطار من التعاون والتآلف والتشاور والرتاحم

     م اا   اقيـام الـزوج بمـصالح زوجتـه  : و ،

وإمـساكها يف بيتهـا ومنعهـا مـن اخلـروج إال ، واإلنفاق عليهـا ، ورعايتها 

 .(٣)وتأديبها يف احلق بام هو مؤمتن عليه ، بإذنه

                                                           
  .٦من اآلية : سورة التحريم )  ١(

بحـث منـشور ، عمـران مجـال حـسن ، مفهوم القوامة يف الرشيعة اإلسالمية )  ٢(

الـسنة ، جلـد الـسادس امل ، ٢العـدد ، بمجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية 

  .٣ص ،  م ٢٠١١، السادسة 

حممـد : حتقيـق ، أبـو بكـر ، ألمحد بن عـيل الـرازي اجلـصاص ، أحكام القرآن )  ٣(

 ، ١٤٨ص  ، ٣ج ،  هــ  ١٤٠٥، بـريوت ، دار إحياء الرتاث العريب  ،الصادق قمحاوي 

، مد اجلوزي عبد الرمحن بن عيل بن حم، ابن اجلوزي ، وزاد املسري يف علم التفسري 

وراجـع أيـضا  ، ٧٤ص  ، ٢ج،  هــ ١٤٠٥الطبعة الثالثـة  ، بريوت ، املكتب اإلسالمي 

بحث منشور يف جملة ، القوامة وأحكامها الفقهية للدكتورة وفاء بنت عبد العزيز السويلم 



 

)٢٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

الفرع الثالث

 الفهم اخلاطئ ملعىن القوامة

مـا هـي إال آليـة تنظيميـة تفرضـها رضورة الـسري ، القوامة يف نظر العلامء 

وما ينتج عنهام مـن نـسل ، اآلمن لألرسة املسلمة  القائمة بني الرجل واملرأة 

 .(١)وما يستتبع  ذلك من تبعات، طيب 

وهبذا يتبني أن قوامة الرجل عـىل زوجتـه مـا هـي إال تكليـف للـزوج وتـرشيف 

حيث أوجب الشارع عىل هذا الـزوج رعايـة زوجتـه التـي ارتـبط هبـا ، للزوجة 

واســتحل االســتمتاع هبــا بالعقــد الــذي وصــفه اهللا عــز وجــل ، بربــاط الــرشع 

ــيظ  ــاق الغل ــاىل ، بامليث ــال اهللا تع ُوكيــف تأخذو  ": حيــث ق ُ َ َْ َ ْ ــد أفــىض َ ــه وق َن َْ ََ ْ َ ُ

َبعضكم إىل بعض وأخذن ْ َ َُ َ ْ َ ْ ٍَ َ ِ ْ ًمنكم ميثاقا غليظا  ُ ً َِ َِ ُِّ")٢(. 

ألهنـا جتعلهـا حتـت قـيم ، ًفهذه القوامة إذا ترشيف للمـرأة وتكـريم هلـا 

، ويذب عنها بكـل مـا أويت مـن قـوة ، وينظر يف مصاحلها ، يقوم عيل شئوهنا 

 .)٣(استقرارها وطمأنينتهاويبذل كل األسباب املحققة لسعادهتا و

                                                                                                                                              

 هــ ١٤٣٦مجـادى األوىل / صـفر ، العدد احلادي والعرشون ، اجلمعية الفقهية السعودية 

  .٣٩٥ص ،  م ٢٠١٥ /٢٠١٤- 

 .٣ ص -  مرجع سابق –عمران مجال حسني ، مفهوم القوامة يف الرشيعة اإلسالمية )  ١(

  .٢١: النساء )  ٢(

، دكتـور حممـد سـعد املقـرن ، مقتـضاها ، ضـوابطها ، أسباهبا ، القوامة الزوجية )  ٣(

مـساواة و ، ٢ص ، موقع صيد الفوائد زاد كل مسلم ، بحث منشور عيل شبكة اإلنرتنت 

دكتـور إسـامعيل صـديق عـثامن ، املرأة بالرجل وشبهات القوامة يف العرص احلـديث 

  .٢ص ،  م ٢١/٤/٢٠١٨ ، ٦العدد ، دراسات مقارنة ، إسامعيل 



  

)٢٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــساء   ــري مــن الن ــدى كث ــصحح الفهــم اخلــاطئ ل يف أن ، ولعــل هــذا مــا ي

وانتقــاص مــن قـــدرها ، وإلغـــاء لشخــصيتها ، القوامــة تــسلط وقهــر للمــرأة 

وجعلـه نافـذة يلجـون ، وهذا أيضا ما حياول أعداء اإلسالم تأكيـده ، وكرامتها 

 فيعملون فيهـا بالتـشويه مـن خـالل ،من خالهلا إىل أحكام  الرشيعة اإلسالمية 

، وضع الـشبهات والعراقيـل التـي يريـدون النيـل مـن خالهلـا بأحكـام اإلسـالم 

 .وهو ما سنبينه يف حينه ويف موضعه من هذا البحث 

يولـع بعـض أعـداء اإلسـالم باالستـشهاد ، ولرتسيخ هـذا الفهـم اخلـاطئ 

 هـذا التميـز والتـسلط ًبعد تفسريها تفسريا يدلل عـىل، بنصوص القرآن والسنة 

ومـن أبـرز النـصوص التـي يستـشهدون هبـا لرفـع مكانـة ،  عيل النـساء للرجال

ِالرجال قوامون عـىل النـساء   ": قول اهللا تعايل ، الرجال وخفض منزلة النساء  ِّ َ ََ ََّ ُ ُِّ

ْبام فضل اهللاَُّ بعضهم عىل بعض وبام أنفقوا من أمواهلم  ْ ْ
ِِ َِ َْ َ ْ َ َ ْ َُ ََ ْ ِ ٍِ ُ َ حيـث يـزعم ،  )١("... ََّ

وهــذا هــو ، هـؤالء أن اآليــة تـنص رصاحــة عــىل تفـضيل الرجــال عــىل النـساء 

ألن ، ولست أدري من أيـن جـاء هـؤالء هبـذا الفهـم ، معنى القوامة يف نظرهم 

 تعنـي القيـام عـىل  كـام سـبق هؤالء قد نسوا أو تناسوا أن القوامة يف اللغـة 

وهـو املعنـى ذاتـه الـذي ،  )٢(هـرهولـيس التـسلط عليـه وق، شأن اآلخر ورعايتـه 

: حيث يقول ابن العريب يف تفـسري هـذه اآليـة ، نجده عند املفرسين والفقهاء 

عليهـا لـه ، يتـويل أمرهـا ويـصلحها يف حاهلـا ،  أي أمني عليهـا " قوام "

                                                           

  .٣٤من اآلية : النساء )  ١(

ْللمقــري ، واملــصباح املنــري  ، ٥٠٣ ، ٥٠٢ص  ، ١٢ج، البــن منظــور ، لــسان العــرب )  ٢(

 .قام :  مادة  ،٢٦٨ ص،الفيومي 



 

)٣٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

،  أن يبـذل املهـر والنفقـة وحيـسن العـرشة  أي الزوج وعليه ، الطاعة 

مـن ، ويرغـب إليهـا شـعائر اإلسـالم ،  تعـاىل وحيميها ويأمرها بطاعـة اهللا

واإلحسان إىل أهله وقبول قوله ، وعليها احلفاظ عىل ماله ، صالة وصيام 

 .)١(يف الطاعات

يف تـأديبهن ،  الرجال أهل قيـام عـىل نـسائهم  " : ويقول اإلمام الطربي

 .)٢("واألخذ عىل أيدهين فيام جيب عليهن هللا وألنفسهن 

بعـد تفـسري اآليـة املباركـة يف ،  يف فقه القـرآن نديويقول القطب الروا

وجيـب عليـه ،  عىل الرجل أن يقوم بـأمرهن وبتـأديبهن ": بيان مفهوم القوامة 

ألن فـضله وإنفاقـه معـا علـة لكونـه قـائام ، أن يدبر أمر املـرأة وأن ينفـق عليهـا 

، يـة ، فالقوامة ليست مـسحا لشخـصية املـرأة بالكل)٣("عليها مستحقا لطاعتها 

  . وصيانة ومحاية وتكريم وكفاية وإنام هي معاونة ومؤازرة ورعاية 

                                                           

 . ٥٣١ ، ٥٣٠ص  ، ١ج،  م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧بريوت ، طبعة دار اجليل : أحكام القرآن )  ١(

  .٥٩ص  ، ٤ج ،  هـ ١٣٢٣املطبعة األمريية ، جامع البيان يف تأويل القرآن )  ٢(

الـسيد أمحـد : حتقيـق ، القطب الراوندي السيد فضل اهللا بن عيل احلسيني ، فقه القرآن )  ٣(

  .١٩٢ص  ، ٢ج،  هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية ،  مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش ،سيني احل



  

)٣١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

املطلب الثاني

أهمية القوامة يف استقرار األسرة

ــة  إذا كــان اإلســالم يقــرر أن العالقــة الزوجيــة إنــام تقــوم عــىل املحب

ــور هكــذا مهــال ، واملــودة والــسكن  ــه ال يــرتك األم ــذه ، ًإال أن ــد هل إذ الب

عمـال بقـول رسـول اهللا صـىل اهللا ، د يقودها ويتـوىل أمرهـا السفينة من قائ

فاألمري هنـا ، (١)" إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم ": عليه وسلم  

فاألرسة  ،  (٢)وأقلهم استفادة من إمارته، وأعظمهم مسئولية ، أكثرهم تبعة 

 وهــي املؤســسة األوىل يف احليــاة، هـي اللبنــة األويل يف بنــاء املجتمـع 

وهـو أكـرم عنـارص هـذا ، ألهنا تقوم بتنـشئة العنـرص اإلنـساين ، اإلنسانية 

 .الكون يف التصور اإلسالمي 

كاملؤســـسات املاليـــة والـــصناعية ، وإذا كانـــت املؤســـسات األخـــرى 

  عـادة ال يوكـل أمرهـا ، ًوهـي األقـل شـأنا مـن مؤسـسة األرسة ، والتجارية 

فـوق مـا وهبـوا ، ا يف هـذا الـشأن إال ألكفأ املرشحني ممن ختصصوا وتدربو

فإنــه مـــن األوىل أن تتبــع هـــذه ، مــن اســتعدادات طبيعيـــة لــإلدارة والقوامـــة 

                                                           

، باب يف القوم يسافرون يؤمرون أحدهم ، كتاب اجلهاد ، أخرجه أبو داود يف سننه ) ١(

  .٢٦٠٨حديث  ، ٣٦ص ، ٣ج

يل طبعـة الـدار الـسعودية األو، دكتور حممد عيل البـار ، عمل املرأة يف امليزان )  ٢(

 .٤٧ص،  م ١٩٨١/ هـ ١٤٠١



 

)٣٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

وهــــو العنــــرص ، القواعـــد يف األرسة التــــي تنـــشئ أثمــــن عنــــارص الكـــون 

 .(١)اإلنساين

ــل  ــرش أن القوامــة والرئاســة رضورة لك ــارب الب ــت الواقــع وجت فلقــد أثب

الـشارع أن تـرتك األرسة دون أن يعـرف هلـا وليس من احلكمة يف نظر ، أرسة 

ألننــا إذا ، ملعرفـة رأيـه يف مهـام األمـور وعنـد االخـتالف ، رئـيس يرجـع إليـه 

تصورنا أرسة عىل هذا النحـو فإننـا نكـون أمـام جمتمـع لـيس لـه حمـور يـدور 

ــه  ــه ، حول ــتام إىل الــسقوط واالنحــالل ، ويعتــصم ب ــع مآلــه ح ، فهــو جمتم

ــة إ ــائر ال حمال ــع ص ــطراب جمتم ــوىض واالض ــضارب ،ىل الف ــازع والت ، بالتن

ــات  ــاقض الرغب ــب ، وتن ــىل عق ــا ع ــع رأس ــب املجتم ــذلك ينقل ــك ، وب تتفك

 .(٢)وتضيع الثمرات املرجوة منه، وتتناثر رغباته ، وحداته 

إال ، ومع اعرتاف اإلسالم برضورة الرئاسة والقوامة عىل املرأة ، هذا

 أداة قهر أو بطش أو استبداد أو إذالل أنه مل ينظر إىل هذه القوامة عىل أهنا

ــرأة  ــل ، للم ــة وحتم ــودة والرمح ــىل امل ــة ع ــة مبني ــة رحيم ــا قوام ــل إهن ب

، وأهنا أداة لتحقيق أهداف األرسة وغايتها الدينية والدنيويـة ، املسئولية 

                                                           

،  دكتورة وفاء بنت عبد العزيـز الـسويلم – دراسة فقهية مقارنة –مسقطات القوامة )  ١(

  .١١٩ص ،  هـ ١٤٣٥ربيع األول  ، ٦٢العدد ، بحث منشور يف جملة العدل 

ــلتوت ، اإلســالم عقيــدة ورشيعــة : راجــع )  ٢( دار ، لإلمــام األكــرب الــشيخ حممــود ش

وشــبهات حــول قــضايا  ، ١٥٨ ، ١٥٧ص ،  م ٢٠٠١/  هـــ ١٤٢١ ، ١٨ ط ، الــرشوق 

، موقـع شـبكة األلوكـة ، دكتور عبد احلميـد عيـد عـوض ، املرأة املسلمة والرد عليها 

  .٤٢ ، ٤١ص



  

)٣٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
إذا : فهـي ،  جللب اخلري واملصلحة للمرأة يف مجيـع أحواهلـا وأهنا وسيلة

ظهــر القوامــة واإلرشاف يتمثــل  يف حمافظــة ويل كانــت غــري متزوجــة كــان م

فــإذا مــا جــاء دور ، حتــى ال تبتــذل بعمــل هيينهــا أو يــسئ إليهــا ، أمرهــا عليهــا 

فلهـا أن ختتـار رشيكهـا بمـشورة ويل أمرهـا  دون ، زواجها وهي بالغـة عاقلـة 

وبعـد متـام الـزواج تنتقـل القوامـة إىل ، أن جيربها عىل الزواج ممن ال ترضاه 

بـل ، ُفال تـسلب اسـمها أو اسـم أرسهتـا ، دون أن ينتقص من كرامتها ، زوجها

 .(١)تظل بعد زواجها حمتفظة به وبكل حقوقها

َّوهلـن  ": حيـث يقـول اهللا تعـايل ، وهبذا فإن القوامـة جتلـب االسـتقرار  ََُ

ِمثل الذي عليهن باملعروف  ِ ِ
ُ ْْ َّ ََْ ِ ِ َ َّ ُ ْ")٢( . 

 وهـذه اجلملـة تعطـي " :  ا ل ا ر ر  ه ه    

فـإذا مـا هـم ، الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجه يف مجيع الـشئون واألحـوال 

وهلـذا قــال ابـن عبــاس ريض ، بمطالبتهـا بـأمر مــن األمـور تـذكر أن عليــه مثلـه 

، فـإن احلقـوق بيـنهام متبادلـة ،  إنني ألتزين المرأيت كام تتزين يل ":  عنهام 

كـام أهنـام مــتامثالن ، فهـام مـتامثالن يف احلقـوق واألعـامل ، وإهنـام أكفـاء 

ــم يقــول "... األخــرى مــن األحاســيس واملــشاعر وغريهــا يف األمــور   ":  ث

فالواجب عىل الرجل بمقتىض هذه الدرجـة أن يعامـل زوجتـه بـاللطف واللـني 

ــة  ــودة والرمح ــا، ،وامل ــب عليه ــام جي ــام ب ــن القي ــا م ــا يمكنه ــا م  وأن يعلمه

                                                           

 ، ٧٠٦ ، ٧٠٥ص ، دكتور عيل عبـد الواحـد وايف ، حقوق اإلنسان يف اإلسالم : راجع )  ١(

 .١٦٦ ، ١٥٥ص،  الشيخ حممد الغزايل ، لراكدة والوافدة وانظر قضايا املرأة بني التقاليد ا

  .٢٢٨من اآلية : البقرة )  ٢(



 

)٣٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

فاإلنـسان بحكـم ، يف النفوس احرتاما يعـني عـىل القيـام بحقوقهـا وجيعل هلا 

 .)١("الطبع حيرتم من يراه مؤدبا عاملا بام جيب عليه  عامال به 

هذا إىل جانب أن املرأة تتـوق مـن نفـسها إىل وجـود الرجـل القـوام 

فهـي ، وترى فيه األمن واحلصن املنيع الذي تلجأ إليه وتأنس بـه ، عليها 

تـشعر ، وتنقـصه صـفاهتا ، مع رجـل ال يـزاول مهـام القوامـة عندما تعيش 

ولكـن ال يعنـي ذلـك أن يتعـاىل ، باحلرمان والنقص والقلق وقلة السعادة 

، وإنام يعني ذلك الرعاية واملشورة يف شئون األرسة ، الزوج عىل زوجته 

فالقوامة ليـست إال مـسئولية كلـف هبـا ، واالحرتام املتبادل بني الزوجني 

فهـي تكليـف قبـل أن ، )٢(وجيب عليه أن يؤدهيا عىل أكمـل وجـه ، الرجل

ومقدرته الفطرية ، جعلها اهللا من حق الرجل لصالحيته هلا، ًتكون ترشيفا 

 .عىل القيام بتكاليفها 

                                                           

اهليئة املـرصية العامـة ، حممد رشيد رضا ) تفسري املنار ( تفسري القرآن احلكيم )  ١(

  .٢٩٩ص  ، ٢ج، م ١٩٩٠للكتاب 

نــساء يف كتــب قوامــة الرجــال عــيل ال: وانظــر  ، ٥٦ص  ، ٥ج، تفــسري املنــار :  راجــع )  ٢(

رسـالة ماجــستري مـن كليـة الـرشيعة والقـانون والدراســات ،  مجعـه صـالح الكـريب ،التفـسري 

وشـبهات حـول قـضايا  ، ٢٥ص ،  هــ ١٤٣٧/  م ٢٠١٧طبعة ينـاير ، جامعة قطر ، اإلسالمية 

  .٤٤ ، ٤٣ص ، موقع األلوكة ، دكتور عبد احلميد عيد عوض ، املرأة املسلمة والرد عليها 



  

)٣٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

املبحث األول

  مشروعية القوامة الزوجية وأسبابها

  :  

ــر املــستنري أن  ــسوية والفك ــرة ال ــرأة ذات الفط ــة ال يمكــن للم ــر قوام تنك

بل إن الفطـرة الـسليمة ، وال أن ترفض تبعيتها وخضوعها له ، الرجل وترفضها 

ــة ، هلــا تــسعد هبــذه القوامــة  ــا جــزءا مكمــال ملقتــضيات األنوث ًوتعتربه ألن ، ً

ــصية والرجولــة  ــش الــضعيف املنعــدم الشخ ــب الرجــل اهل ــرأة ال حت ، امل

ًوغالبـا مـا ، ة القويـة فاملرأة تستهوي من الرجـال الرجـل الـشجاع ذا الشخـصي

 .)١(تبحث عن الرجل القادر عىل محايتها

وهذا ما يؤكد أن قوامة الرجل عىل املرأة بسبب اجلانـب الفطـري الـذي 

ــا  ــساء عليه ــال والن ــاىل الرج ــر اهللا تع ــا ، فط ــي يتحمله ــسئولية الت ــسبب امل وب

رأة فـامل، والقيـام عـىل شـئوهنم بـاحلفظ والرعايـة ، الرجال للنساء من النفقة 

ألن املـرأة ال تـشعر بالـسعادة وهـي يف كنـف رجـل ، أحوج إليهـا مـن الرجـل 

 .)٢(تساويه أو تستعيل عليه، ضعيف 

ولدراســة هــذا املبحــث يقتــيض ذلــك تقــسيمه إىل مطلبــني عــىل النحــو 

 :التايل 

                                                           
، بريوت ، دار املحجبة البيضاء ، حممد صنقور ، مقاالت حول حقوق املرأة )  ١(

  .٣٢ص  

، ١٩٩٦مطبعـة الـدواوين ، الطبعـة الرابعـة ، عبد اهللا وكيـل الـشيخ ، املرأة وكيد األعداء )  ٢(

  -عمران مجال  حسن  ــ مرجع سابق ،  ومفهوم القوامة يف الرشيعة اإلسالمية  ،٢٥ص 

  . ٧ ، ٦ص 



 

)٣٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

 .التأصيل الرشعي للقوامة الزوجية : املطلب األول 

 .أسباب ثبوت القوامة : املطلب الثاين 

طلب األول امل

التأصيل الشرعي للقوامة الزوجية

ومــا دلــت عليــه ، األصـل يف قوامــة الرجــل عــىل زوجتــه الكتــاب الكــريم

 .وكذلك املعقول ، السنة النبوية املطهرة 

الفرع األول

القوامة يف االستخدام القرآني

 : األصل يف ثبوت القوامة من القرآن ما ييل 

َجــال قوامــون عــىل النــساء بــام فــضل اهللاَُّ ِّالر ": قــول اهللا عــز وجــل  : أو َُّ َِّ َ َِ ِ
َ ََّ ُ

ْبعضهم عىل بعض وبام أنفقوا من أمواهلم  ْ ْ
ِِ َِ َْ َ ْ َ َ ْ َُ َ ْ ِ ٍ ُ َ ...")١(. 

وهـذا مـا ، فهذه اآلية الكريمة هـي األصـل يف قوامـة الـزوج عـىل زوجتـه 

ـــة وســـياقها  ـــزول اآلي ـــبب ن ـــده س ـــامء ، يؤك ـــه مجهـــور العل ـــص علي ـــا ن وم

 .والشك أهنم  أدرى الناس بمراد اهللا تعاىل ، واملفرسون 

ومناســبتها ملــا ، وســياقها ، ومـن املناســب بيــان سـبب نــزول هــذه اآليـة 

 : ونصوص الفقهاء واملفرسين حول معنى هذه اآلية ، قبلها 

فقـد أخـرج الطـربي يف تفـسريه عـن :   أما عن سبب نـزول هـذه اآليـة -١

إن : فقالـت ، بي صىل اهللا عليه وسـلم إن امرأة أتت الن: قال ، احلسن البرصي 

فـأنزل اهللا ، بينكام القـصاص :  فقال صىل اهللا عليه وسلم ،   زوجي لطم وجهي

                                                           

  .٣٤من اآلية  :  النساء ) ١(



  

)٣٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ُ وال تعجل بـالقرآن مـن قبـل أن يقـىض إليـك وحيـه ": عز وجل  ْ َ ْ ْ َ ْ َُ ْ ُ َْ َ ْ ِْ َ ْ َ ُْ َ ِ َِ ِ ِ فأمـسك  ، )١("َ

ـــبحانه  ــق س ــول احل ــزل  ق ــى  ن ــلم  حت ــه وس ــي صــىل اهللا علي ــال   " :النب ُالرج ِّ

ِقوامون عىل النساء  ِّ َ ََ ََّ ُ")٢(. 

، فهــو مرســل ، لكــن احلــسن تــابعي ، إىل احلــسن وهــذا إســناد صــحيح 

 .واملرسل من أنواع الضعيف 

  لوكـان مـن النقبـاء ، نزلت هذه اآلية يف سعد بن الربيـع  : و

ــصار (  ــاء األن ــرة ) نقب ــد بــن أيب هري ــة بنــت زي ــه حبيب ــن ، وامرأت ومهــا م

  . (٣) ...وذلك أهنا نشزت عليه فلطمها ، األنصار 

فإن اهللا تعاىل ذكـر يف :   وأما عن سياق هذه اآلية ومناسبتها ملا قبلها -٢

ــساء  ــال عــىل الن ــضيل الرج ــة ســبب تف ــات ، هــذه اآلي ــة آلي ــا جــاءت تالي ألهن

واحلظـوظ واحلقـوق بـني النـساء ، املساواة التي تتحدث عن توزيع األنـصبة 

ودون متييــز خيــل بمبــدأ ، دونــام غــبن لطــرف عــىل حــساب آخــر ، والرجــال 

وإنام وفق اجلهد والكسب الذي حيصل  به كل طـرف مـا يـستحق ، املساواة 

كـام هنـى اهللا تعـاىل عـن متنـي الرجـال والنـساء مـا فـضل اهللا بـه ، مـن ثمـرات 

                                                           

  .١١٤: طه )  ١(

  . ٣٤: النساء )  ٢(

: حتقيـق ، حممـد بـن جريـر الطـربي ، جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن : راجع )  ٣(

حممد بن ، واجلامع ألحكام القرآن  ، ٦٨٨ص  ، ٦ج، دار هجر ، دكتور عبد اهللا الرتكي 

ص ، وأسـباب النـزول للـسيوطي  ، ١٧٣٨ص  ، ٣ج، نرش دار الريان ، أمحد القرطبي 

  . ٥٣٣ص  ، ١ج، وفتح القدير للشوكاين  ، ٧٦



 

)٣٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

ِوال تتمنـوا مـا فـضل اهللاَُّ بـه ": قـال تعـاىل ، بعضهم عىل بعض  ِ َ َّ َّ َ ََ َ َْ َ بعـضكم عـىل َ َ ْ َْ ُ َ

ُبعض للرجال نصيب ممـا اكتـسبوا ٌ َ ْ ََ َِّ ْ َّ ِ ِ َِ ِ ُوللنـساء نـصيب ممـا اكتـسبن واسـألوا اهللاََّ  ٍ َ ْ َ ََ َ ْ ٌ ََ ْ َِّّ ِ ِ ِ َِ

ًمن فضله إن اهللاََّ كان بكل يشء عليام  ْ
ِ ٍ ِ ِ ِ

َ َْ َِّ ُ ِ َ ََّ ٍّولكل ، ِْ ُ ِ
َجعلنا َ ْ َ َمـوايل َ ِ َ َّممـا َ َتـرك ِ َ ِالوالـدان َ َ ِ

َ ْ 

َواألقر ْ َ ْ َبونَ َوالذين ُ َ
ِ ْعقدت َّ َ َ ْأيامنكم َ ُْ ُ َ ْفـآتوهم َ ُ ُ ْنـصيبهم َ ُ َ

ِ َّإن َ َكـان اهللاََّ ِ َعـىل َ ِّكـل َ ٍيشء ُ
ْ َ 

ًشهيدا ِ َالرجال قوامـون عـىل النـساء بـام فـضل اهللاَُّ بعـضهم عـىل بعـض وبـام  ، َ َِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َّ ٍَ َ َ َ َْ َ ُ ُِّ َ َّ َِّ ُِ َ

ْأنفقوا من أمواهلم  ْ
ِِ ِ

َ َْ َُ َ ْ")١(. 

ــذا  ــىل ه ــ، وع ــان ف ــنوان مقرتن ــة ص ــساواة والقوام ــنهام ، إن امل ــل م ــرتبط ك ي

 .حتى ال يتوهم واهم أن القوامة نقيض من املساواة ، وليسا نقيضني ، باآلخر 

 الـذي دعـا لـه عبـد اهللا بـن عبـاس ، وهلذا فقد فطن إىل ذلك حرب األمـة 

 رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم  ربــه أن يفقهــه يف الــدين ويعلمــه التأويــل 

فقـال يف تفـسري قـول اهللا ، وفهم احلكمة اإلهلية من اقـرتان املـساواة بالقوامـة 

ِوهلن مثل الذي عليهن باملعروف   ":  تعاىل  ِ ِ
ُ ْْ َّ َ َّ ََْ ِ ِ َ َّ ُ ْ إنني ألتزين المـرأيت كـام ، )٢("َُ

 .)٣(تتزين يل

                                                           

  .٣٤ ، ٣٣ ،٣٢اآليات : سورة النساء )  ١(

  .٢٢٨: سورة البقرة )  ٢(

قوامة الرجـال : وراجع أيضا  ، ٢٩٩ص  ، ٢ج ، للشيخ رشيد رضا ، تفسري املنار )  ٣(

وقضايا التجديد يف فقه  ، ٢٥ص ، ريب مجعة صالح الك، عىل النساء يف كتب التفسري 

العدد الرابع عـرش ، نرش جملة األزهر ، دكتور حممد عامرة ، قوامة الرجال عىل النساء 

ــسطس  ــهر أغ ــن ش ــرأة  ، ٢١٦٥ ،٢١٦٤ص ،  م ٢٠١٧م ــىل امل ــل ع ــة الرج  –وقوام

،  املرشف العام الشيخ صالح املنجد ،  موقع اإلسالم سؤال وجواب –مفهومها وسببها 



  

)٣٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 ):آية القوامة (   ما نص عليه الفقهاء واملفرسون بصدد هذه اآلية -٣

ا   :  

 : فيام ييل اآليةذكره املفرسون حول هذه  يمكن إمجال ما

ُلرجـالا  ": عند الرجوع إىل تفـسري قولـه تعـاىل  َ َقوامـون ّ ُ ّ َعـىل َ َالنـساء َ ّ "  

الرجـال أهـل قيـام : حيث قال . نجد اإلمام الطربي يرى القوامة تأديبا وتوجيها 

يام جيـــب علـــيهن هللا فــ، عــىل نـــسائهم يف تـــأديبهن واألخــذ عـــىل أيـــدهين 

 .)١(... وألنفسهن 

يقومون علـيهن بالتأديـب : حيث قال ، فرياها تأديبا وتدبريا  : أ اص 

ملـا فـضل اهللا بـه الرجـل عـىل املـرأة يف العقـل ، والتدبري واحلفـظ والـصيانة 

  .)٢(... وبام ألزمه اهللا تعاىل باإلنفاق عليها ، والرأي 

ًرا وهنيا فرياها أم: وأما الزخمرشي   يقومـون علـيهن آمـرين : حيث قال ، ً

ًسموا قواما لذلك ، كام يقوم الوالة عىل الرعايا ، ناهني  َُ ...)٣( . 

                                                                                                                                              

وقوامة الرجل عىل املـرأة تكليـف أم تـرشيف ؟ املنتـدى ، ٣ص،  م ٢٩/١٢/٢٠١٨

    . ٣ص ، اإلسالمي

 ، ٢٩٠ص  ، ٨ج، حممد بن جرير الطربي ، جامع البيان يف تأويل آي القرآن )  ١(

٢٩١.  

، دار الكتـب العلميـة ، أمحـد بـن عـيل الـرازي اجلـصاص ، أحكـام القـرآن )  ٢(

  .٢٣٦ص  ، ٢بريوت ج 

أبو القاسـم جـار اهللا حممـود ، حقائق التنزيل عن عيون األقاويل يف وجوه التأويل )  ٣(

  .٥٢٣ص  ، ١ج، بن عمر الزخمرشي 



 

)٤٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

مــسلطون عــىل أدهبــن واألخــذ : قــال ، تــسليط وتأديــب : وعنــد الــرازي 

  .)١(... ًفكأنه تعاىل جعله أمريا عليها  نافذا حكمه يف حقها ، فوق أيدهين 

ُلرجـالا  ": فيقـول يف تفـسري قولـه تعـاىل ، رياسـة   : ويراها ابن كثري َ َقوامـون ّ ُ ّ َ  

َعىل َالنساء َ أي هو رئيـسها وكبريهـا واحلـاكم ،أي الرجل قيم عىل املرأة  : " ّ

 .  )٢( ..عليها ومؤدهبا  إذا اعوجت 

 ا :

وإن كـان ، فقد محلت بعض الـدالالت املغـايرة ، أما تفاسري املتأخرين 

 .بعضهم قد نقل عن القدامى 

  ا ا ا :  شـأهنم القيـام علـيهن قيـام : حيث قال، أهنا والية

 .)٣(... الوالة عىل الرعية باألمر والنهي  

   أم ر ر ا افيقول عند تفسري قـول ، رئاسة ومحاية  : و

َوللرجال عليهن درجة  ": اهللا تعاىل  َ َّ َ َ ََ ِِّ َ ِ يوجب عىل املرأة شيئا وعىل  فهو "ِ

ذلـك أن هـذه الدرجـة هـي درجـات الرياسـة والقيـام عـىل ، الرجال أشياء 

ُلرجالا ": املصالح املفرسة بقولة تعاىل  َ َقوامون ّ ُ ّ َعىل َ َالنساء َ ّ " .   

 . (٤)... اجتامع من رئيس والبد لكل ، فاحلياة الزوجية حياة اجتامعية 

                                                           
  .٨٨ص   ، ١٢ج ، فخر الدين الرازي ، مفاتيح الغيب )  ١(

 :حتقيـق ، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي ، تفسري ابن كثري )  ٢(

بـريوت ، دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيـع ، محن املرعشيل يوسف عبد الر

  .٤٩١ص  ، ١ م ج١٩٩٢

  .٦٧ص  ، ١٧ج، اإلمام األلويس ، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين )  ٣(

  .٣٠٢ص  ، ٢ج، تفسري املنار )  ٤(



  

)٤١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ولكـن رياسـة تـأبى التـسلط ، رياسـة : ده أهنـا وكذلك يراها  اإلمـام حممـد عبـ

ــتبداد  ــول ، واالس ــا : فيق ــرصف  فيه ــي يت ــة الت ــو الرياس ــا ه ــام هن ــراد بالقي امل

، ًوليس معناها أن يكون مقهـورا مـسلوب اإلرادة ، املرؤوس بإرادته واختياره 

  .)١(إال ما يوجهه إليه رئيسه ًال يعمل عمال 

ًم :  َُوهل  ": قول اهللا تعاىل ِن مثـل الـذي علـيهن بـاملعروف وللرجـال َ َ َ ْ َّ َ َِّّ ُ ْ
ِ ِ ِ َِْ ِ ِ َ َّ ُ ْ

ٌعليهن درجة  واهللاَُّ عزيز حكيم  َ ْ
ِ

َ َ َ َ َ َّ ٌَ ِ ٌ ِ َ" )٢( . 

أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية أن لكـل واحـد مـن الـزوجني :  ل اص 

ومل ، وأن الزوج خمـتص بحـق عليهـا لـيس هلـا عليـه مثلـه ، عىل صاحبه حقا 

وقـد بينـه ،  هذه اآلية ما لكل واحد منهام عىل صاحبه من احلق مفرسا يبني يف

 .(٣)يف غريها وعىل لسان رسوله صىل اهللا عليه وسلم

 طل اوتـشعر بـأن ، فدرجة تقتـيض التفـضيل ، وعىل اجلملة  : و

: وقـال ابـن عبـاس ريض اهللا عنـه .. حق الـزوج عليهـا أوجـب مـن حقهـا عليـه 

والتوســع للنــساء يف ، حــض الرجـال عــىل حــسن العـرشة الدرجـة إشــارة إىل 

: قـال ابـن عطيـة . أي أن األفضل ينبغي أن يتحامل عىل نفـسه ، املال واخللق 

 .(٤)وهذا قول حسن بارع

                                                           

  .٥٦ ، ٥٥ص  ، ٥ج، مشار إليه يف تفسري املنار )  ١(

  .٢٢٨: بقرة ال)  ٢(

، دار إحيـاء الـرتاث العـريب ، حممـد الـصادق قمحـاوي : حتقيق ، أحكام القرآن )  ٣(

  .٦٨ص  ، ٢ج،  هـ ١٤٠٥بريوت 

  .١٦٩ ، ١٦٨ص  ، ٥ج، القاهرة ، دار الشعب ، اجلامع ألحكام القرآن )  ٤(



 

)٤٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

ظهـر ، وإذا ثبت فضل الرجل عىل املرأة يف هـذه األمـور  :  ول اازي 

 ": هللا عليـه وسـلم  وهلذا قال صىل ا، أن املرأة كاألسري العاجز يف يد الرجل 

 .(١)"ًاستوصوا بالنساء خريا فإهنن عندكم عوان 

وكأن  ، (٢)"اليتيم واملرأة :  اتقوا اهللا يف الضعيفني " : و  آ ل

كانوا ، معنى اآلية أنه ألجل ما جعل اهللا للرجال من الدرجة عليهن يف االقتدار 

لـك كالتهديـد للرجـال يف فكـان ذكـر ذ، مندوبني أن يوفوا مـن حقـوقهن أكثـر 

وذلك ألن كل من كانت نعـم اهللا عليـه أكثـر ، اإلقدام عىل مضارهتن وإيذائهن 

 .(٣)واستحقاقه للزجر أشد، كان صدور الذنب عنه أقبح 

       ل يتـضح أن القوامـة حـق ثابـت للرجـل عـىل املـرأة : و ،

ه وبيته بالرعاية ووالية يفوض الزوج بموجبها يف القيام بام يصلح شئون زوجت

                                                           

 ، ٥ ج،باب كيف الرضب  ، كتاب حقوق الزوج ، رواه النسائي يف السنن  الكربى )  ١(

باب حق املرأة عىل الـزوج ، كتاب النكاح ، وابن ماجة يف سننه ، ) ٩١٦٩ ( ٣٧٢ص 

بـاب مـا جـاء يف حـق ، كتاب الرضاع ، والرتمذي يف سننه ، ) ١٨٥١ (٥٩٤ص  ، ١ج

 .هذا حديث حسن صحيح : وقال ،  )  ١١٦٣ ( ٤٦٧ص ، ٣ج، املرأة  عىل وزجها 

 ،بـاب حـق املـرأة عـىل زوجهـا ، كتاب حقوق الزوج ، رواه  النسائي يف السنن الكربى )  ٢(

 ، ٢ج ، باب حق اليتيم ، كتاب األدب ، وابن ماجة يف سننه ،  ) ٩١٤٩ (٣٦٣ص  ، ٥ج

هذا : وقال ، ) ٢١١ (١٣١ص  ، ١ج، واحلاكم يف املستدرك ، ) ٣٦٧٨( ، ١٢١٢ص 

حيح هذا حديث ص: وقال البوصريي  ، ومل خيرجاه  ، حديث صحيح عىل رشط مسلم 

 ) .١٠٣ص  ، ٤ج، مصباح الزجاجة ( رجاله ثقات 

 ، ١ط، بــريوت ، دار الكتــب العلميــة ، مفــاتيح الغيــب أو التفــسري الكبــري للــرازي )  ٣(

  .٨٢ص  ، ٦ج،  م ٢٠٠٠/  هـ ١٤٢١



  

)٤٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
فمن اخلطأ البني أن ، فهي تكليف للرجل وترشيف للمرأة ، والتدبري والتوجيه 

ومنحه سلطوية له ، ينظر إىل القوامة عىل أهنا حمض حق للرجل عىل املرأة 

يف أنـه مطالــب بـأن يـوفر هلــا النفقـة والــسكن ،  فهـي تكليــف للرجـل ، عليهـا 

 . ا حتصل عىل هذه األشياء دون عناء وهي ترشيف للمرأة يف أهن، والكسوة 



 

)٤٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

الفرع الثاني

القوامة يف السنة النبوية

والتـي يـأمر فيهـا ، تواترت األحاديث عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  

، مادام ذلك يف حدود الرشع ، النبي صىل اهللا عليه وسلم  املرأة بطاعة زوجها 

 : ومن ذلك ،  أن يكون يف حدود قدرهتا واستطاعتها وبرشط

صـىل اهللا عليـه قـال رسـول اهللا :  ما روي عن عبد الـرمحن بـن عـوف قـال - ١

 ،وحفظــت فرجهـــا ، وصــامت شـــهرها ، مخــسها    إذا صــلت املـــرأة": وســلم 

 .(١)"ادخيل اجلنة من أي األبواب شئت : قيل هلا ، وأطاعت زوجها 

اهللا ىل صـأن رسـول اهللا  ) ريض اهللا عنـه (  ما روي عن أيب هريـرة - ٢

،  ال حيل للمـرأة أن تـصوم وزوجهـا شـاهد إال بإذنـه ": قال ، عليه وسلم

 .(٢)"وال تأذن يف بيته إال بإذنه 

                                                           

والطـرباين ،  ) ١٦٦١ (١٩١ص  ، ١ج، مـرص ، مؤسسة قرطبـة ، رواه أمحد يف مسنده  ) ١(

، وعبـد املحـسن إبـراهيم احلـسيني ، طـارق بـن عـوض اهللا : ق حتقيـ، يف املعجم األوسط 

ــاهرة ، دار احلــرمني  ـــ ١٤١٥، الق ــحيحه ،  ) ٤٥٩٨ (٢٤ص  ، ٥ج،  ه ــان  يف ص ــن حب ، واب

ص  ، ٩ج،  م ١٩٩٣/ هــ ١٤١٤ ، ٢ج، بـريوت ، مؤسـسة الرسـالة ، حتقيق شعيب األرنؤط 

، وحديثـه حـسن ، فيـه ابـن هليعـة و، رواه أمحد والطرباين يف األوسط :  وقال اهليثمي ٤٧١

 .٣٠٦ص  ، ٤ج، ) جممع الزاوئد(وبقية رجاله رجال الصحيح 

، باب ال تأذن املرأة يف بيت زوجهـا ، كتاب النكاح ، رواه  البخاري يف صحيحه )  ٢(

ـــ ١٤١١الطبعــة األويل ، دار الفكــر  ورواه  ، ) ٤٨٩٩ (١٩٩٤ص  ، ٥ج،  م ١٩٩١/ ه

، بـريوت ، دار إحيـاء الـرتاث العـريب ، حممد فؤاد عبد الباقي : حتقيق ، مسلم يف صحيحه 

  ).١٠٢٦ (٧١١ص  ، ٢ ج، م ١٩٧٢الطبعة الثانية ، لبنان 



  

)٤٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
صـىل قـال رسـول اهللا : قـال ) ريض اهللا عنـه (  ما روي عن أيب هريـرة -٣

مـا مـن رجـل يـدعو امرأتـه إىل فراشـه ،  والذي نفـيس بيـده ": اهللا عليه وسلم  

 .(١)"ن الذي يف السامء ساخطا عليها حتى يرىض عنها إال كا، فتأبى عليه 

صـىل اهللا عليـه وسـلم  ما روي عن جابر ريض اهللا عنه ، أن رسـول اهللا  -٤

واســـتحللتم ،  فـــاتقوا اهللا يف النـــساء فـــإنكم أخـــذمتوهن بأمـــان اهللا ": قـــال 

 .(٢)"ًولكم عليهن  أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فروجهن بكلمة اهللا 

، ل من هذه األحاديث  وغريها عىل وجوب طاعة الزوجة لزوجهـا ويستد

، وال ختـرج مـن البيـت إال بإذنـه ، من حيث إنه ال يصح هلا أن تصوم إال بإذنـه 

، وأال متتنع عـن فراشـه إذا دعاهـا إليـه ، وال تسمح لغريه  بدخول بيته إال بإذنه 

فهـي داخلـة يف  ، إىل غري ذلك من األمور العائليـة التـي حتـدث داخـل األرسة

ــصدع  ــن الت ــا م ــىل األرسة ومحايته ــاظ ع ــل يف احلف ــالحيات الرج إطــار ص

وإنام استحق الرجل ذلك عىل املرأة يف األمور املـذكورة بـسبب . والتفكك

 .قوامته عليها

                                                           

، باب حتريم امتناعها من فراش زوجهـا ، كتاب النكاح ، رواه  مسلم يف صحيحه )  ١(

  ) .١٤٣٦ (١٠٦٠ص  ، ٢ج

 ، ٢ج، نبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  باب حجـة ال، كتاب احلج ، رواه  مسلم يف صحيحه )  ٢(

 ) .١٢١٨ (٨٩٠ص 



 

)٤٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

الفرع الثالث

 االستدالل من املعقول على القوامة

اخـل إن قوامة الرجل عـىل املـرأة هـي رضورة لقيـام حيـاة مـستقرة د

وتفرضه كذلك اخلصائص الفطرية لكل ، وهو ما يفرضه العقل ، األرسة 

 .من الرجل واملرأة 

ــل  ــا يفرضــه العق ــسة ، فأمــا م ــدة أو مؤس ــوم بداهــة أن أي وح فمــن املعل

والشـك أن األرسة هـي ، اجتامعية البد هلـا مـن قائـد يـسوسها ويتـوىل أمرهـا 

وهـذا ، من قـائم عـىل أمورهـا والبد هلا ، االجتامعية وأمهها  أقدم املنظامت

فنكــون أمـام عـدة احــتامالت لتـويل القوامــة يف ، مـا ال خيتلـف عليــه العقـالء 

 :األرسة 

وإمـا أن يكونـا ، فإما أن تكون القوامـة للرجـل وإمـا أن تكـون للمـرأة 

  .ًقيمني معا

ألن التجارب أثبتـت أن وجـود رئيـسني ، فاالحتامل الثالث يسقط ويبطل 

 ســبحانه -واهللا ، وتــرك األمـر فــوىض بـال رئــيس ،  للفــساد واحــد أدعـى لعمـل

َلو كان فيهام آهلـة إال اهللاَُّ لفـسدتا  {:  يقول -وتعاىل َ ََ َ َ ََّ ِ ٌ َِ ِ
َ ِ َ ِ فـسبحان اهللاَِّ رب العـرش ْۚ ْ َ َُ ِّ َ ْْ َ َ

َعام يصفون  ُ ِ
َ َّ ْ ما اختذ اهللاَُّ من ولد وما كان معـه مـن{: ًويقول أيضا ،  )١(}َ ُ َ َ َ

ِ ٍ ِ
َ َ ََ َ َ َ َ ً إلـه  إذا َّ َِٰ ٍِ

َلذهب كل إله بام خلق ولعال بعضهم عىل بعض  سبحان اهللاَِّ عام يصفون  َ َُ ِ ٍ
َ ُ َّْ ٰ ََ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ٍَ َ ُ ُ َ َُ َ َ َٰ ُّ َ َِّ ِ{)٢( ، 

  ؟نيفكيف يكون احلال بني برش اعتيادي، فإذا كان هذا بني آهلة متومهني 

                                                           

  .٢٢: األنبياء )  ١(

  .٩١: املؤمنون )  ٢(



  

)٤٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
هـو ال يـصح ف، وهـو  أن تكـون القوامـة للمـرأة ،  االحـتامل الثـاين أما عن

وتتغلــب عاطفتهــا عــىل عقلهــا يف أي ، ألن املــرأة انفعاليــة بطبيعتهــا ، ًأيــضا 

ــا  ــد أفــراد أرسهت ــا أو أح ــر هب ــة مت ــريه ، أزم ــور غ ــوره أو أم ــدبر أم ــذي ي وال

كـام يعـرض نفـسه ، باالنفعال والعاطفة كثريا ما حييـد عـن الطريـق املـستقيم 

 .وغريه ألزمات كان باإلمكان ختطيها 

وهـو الـذي ، وهو أن تكون القوامة للرجـل ،  إال االحتامل األول فلم يبقى

حيـث يتمتـع بقـدرات جـسمية وعقليـة ، يتفق مع طبيعته التـي خلقـه اهللا عليهـا 

 .أكرب بكثري من التي عليها املرأة 

ودفـع ، هذا إىل جانـب أن اهللا تعـاىل كلـف الرجـل باإلنفـاق عـىل أرستـه 

فلــيس مــن ،  الواجبــات وااللتزامــات إىل غــري ذلــك مــن، املهــر إىل زوجتــه 

دون أن يكـون لـه حـق ، العدالة واإلنصاف يف شئ أن يكلف الرجل بكل ذلك 

 .(١)القوامة واإلرشاف عىل أرسته

                                                           

، دار الــرشوق  ، حممـد قطـب ، شـبهات حــول اإلسـالم : راجـع يف هـذا املعنـي )  ١(

، مواقـع إسـالمية  ، ٣ ، ٢ص ، دكتـور مـسلم اليوسـف ، والقوامـة  ، ١٢٢ص ، بريوت 

موقـع ،  ، هلـا أون اليـن ،  دكتـور مـسلم اليوسـف -الطـات الـشبهات واملغ: والقوامة 

 والقوامة يف ضوء ٣ ، ٢ص ،  م ٢٠١٦ديسمرب / هـ ١٤٣٨ ربيع أول ٦، املرأة العربية 

 ١٤٣٠ ذو احلجة ٢٠، دراسات وتقارير يف دائرة الضوء ، الرشع والرضورة االجتامعية 

واملفصل يف الرد عىل  ، ٤ ، ٣ ص، موقع املرأة العربية ، هلا أون الين ،  م ٢٠٠٩/هـ 

ودستور األرسة  املـسلمة  ، ١٧١ص ، عىل بن نايف الشحود ، شبهات أعداء اإلسالم 

  .١٣٣ص ، أمحد فائز  ، يف ظالل القرآن 



 

)٤٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

املطلب الثاني

أسباب ثبوت القوامة

  :

يتـضح أن القوامـة ، ومما تقدم من األدلة عىل القوامـة ، من خالل ما سبق 

بام أودعـه اهللا فيـه مـن خـصائص ومـا كلفـه مـن ، مرأته حق ثابت للرجل عىل ا

 .بحيث يكون هو األقدر عىل تويل هذه املهمة ، مهام 

 قـد جعـل هـذه القوامـة بيـد الرجـل أناطهـا  عز وجل وإذا كان اهللا 

  : -  سـبحانه وهي تظهر من خـالل اآليـة التـي يقـول فيهـا ربنـا ، بأسباب 

ىل ال { ون ع َالرجـال قوام َـَ ََّ ُـ ام ُِّ ض وب ىل بع ضهم ع ُ بع ضل اهللاَّ ام ف ساء ب ِــن ــ َِ ْـ َ َـ ْـ ٍَ ْ ُ َ َّ َِّـ َـ ِ

ْأنفقوا من أمواهلم  ْ
ِ ِ َِ َْ ُ َ ْ {(١). 

 : وهذه األسباب يمكن بياهنا يف فروع عىل النحو التايل 

                                                           

  .٣٤: النساء )  ١(



  

)٤٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
الفرع األول

قوامة الرجل على املرأة

 من خالل آية القوامة أن سبب ثبـوت القوامـة - سبحانه وتعاىل  -بني اهللا 

 : ويظهر هذا فيام ييل ، ل عىل املرأة هو تفضيله عليها للرج

كـام أن هلـم زيـادة ، إن الرجال هلم فضيلة يف زيادة العقل والتدبري  : أو

ــساء  ــست للن ــع لي ــنفس والطب ــرارة ، يف ال ــه احل ــب علي ــال يغل ــع الرج ألن طب

ة وطبـع النـساء يغلـب عليـه الرطوبـ، فيكون فيه معنى القوة والـشدة ، واليبوسة 

وهبذا جعل اهللا هلـم حـق القوامـة ، فيكون فيه معنى اللني والضعف ، والربودة 

 .(١)عليهن

ًم : فــاملرأة متتــاز عــن ، إن فطــرة الرجــل ختتلــف عــن فطــرة املــرأة

، الرجل وتفضل عليـه بـام جبلـت عليـه مـن احلنـان والرقـة والرأفـة والرمحـة 

ــت  ــئون البي ــوىل ش ــا أن تت ــسب هل ــن األن ــان م ــدب، فك ــصالح األوالد وت ، ري م

 ،ومشاعر فياضـة ، وعاطفة جياشة ، وحضانتهم بام عرف عنها من طبع لطيف 

ومتـأل أرواحهـم ، فتفكـر بعقـوهلم ، يسهل معها أن تنـزل إىل مـستوى أبنائهـا 

، وتنمـي أحاسيـسهم الطفوليـة ، وتـسعد قلـوهبم مـودة وصـفاء ، أمال وإرشاقا 

                                                           

 ١٧٣٩ ، ١٧٣٨ص  ، ٣ج، القـاهرة ، دار الريان للـرتاث ، تفسري القرطبي : راجع )  ١(

ــري رشح  ــاوي الكب ــزين واحل ــرص امل ــد حبيــب ، خمت ــن حمم ــىل ب ــسني ع أليب احل

 هــ ١٤١٤الطبعة األويل ، الدكتور حممود مطرجي ومعه آخرون : حتقيق ، املاوردي 

  .٢٢٠ص  ، ٢٠ج، بريوت ، دار الفكر ،  م ١٩٩٤/ 



 

)٥٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

ويتحملـوا ، ذوا عنـه جتـارب احليـاة فإذا ما كربوا تسلمتهم يـد األب كـي يأخـ

 .بأسها بقوة وإرادة وتدبري سليم 

، وصحة التقدير ، وقوة التفكري ، فإنه يفضلها يف القوة البدنية ، أما الرجل 

والكـدح وراء ، بحيث يعـد أهـال للكفـاح ومعاجلـة املـشاق ، ورباطة اجلأش 

 .(١)ة عىل كياهناودفع ما يتهددها من أخطار يف سبيل املحافظ، معاش األرسة 

ومن هنا يتضح أن اخلصائص العقلية والفطرية والنفـسية املـزود هبـا كـل مـن 

تؤهــل الرجـل بـشكل أمثــل لتحمـل مــسئوليات ، الرجـل واملـرأة بــصفة عامـة 

ومواجهة كل ، والقيام عىل رعايتها والزود عنها ،  وإدارة شئوهنا ،األرسة 

رجل هذه جاءت خصائص ويف مقابل خصائص ال، يتهددها من أخطار ما 

ــل ،املــرأة  ــضانة واحلم ــية يف األمومــة واحل ــا األساس ــب مــع وظيفته  لتتناس

فكــان مـن العـدل أن يمــنح الرجـل مــن ، والوضـع واإلرضـاع ورعايــة الـصغار 

اخلصائص يف تكوينه العضوي والنفيس والعقيل والعصبي ما يعينه عـىل أداء 

ــه هــذه  ــا العــ، وظائف ــنح املــرأة يف تكوينه ــيس والعقــيل وأن مت ضوي والنف

 .(٢)والعصبي ما يعينها عىل أداء وظائفها تلك

                                                           

، هــ ١٣٩٨الطبعـة اخلامـسة ، حممد حممـد حـسني ، حصوننا مهددة من داخلها )  ١(

دكتورة وفاء بنت ، ومسقطات القوامة  ، ١١٦ ، ١١٥ص ، ت  بريو،املكتب اإلسالمي 

،  هــ ١٤٣٥ربيـع أول  ، ٦٢العدد ، بحث منشور يف جملة العدل ، عبد العزيز السويلم 

 ١٤١٨ الصادر يف ذي احلجـة ٣٨٨وجملة الوعي اإلسالمي العدد  ، ١١٩ ، ١١٨ص 

  .٧٥ص ،  م ١٩٩٨إبريل / هـ 

 .اضع نفس املو، املراجع السابقة )  ٢(



  

)٥١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ومن أجل ذلك وجدنا أن احلكمة والطبيعة الـسليمة والعقـل الـسليم 

يقتيض بأن تكون القوامـة بيـد الرجـل؛ ملناسـبة ذلـك لطبيعـة اخللقـة وإال 

ورشع فأبـدع عـىل ، فسبحان من خلـق فـسوى ، اختل التوازن االجتامعي 

وصدق احلق تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز ، يعة ومالئمة اخللقةوفق الطب

 .) ١()أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري(  :فقال

                                                           

 .١٤ :سورة امللك)  ١(



 

)٥٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

الفرع الثاني

 (١)إنفاق الرجل على املرأة

                                                           

واسـتدلوا عـىل وجوهبـا ، اتفق أهل العلم عىل أن نفقة الزوج عـىل زوجتـه واجبـة )  ١(

 : إمجاال بام ييل 

ِ الرجال قوامون عىل النـساء بـام فـضل اهللاَُّ بعـضهم عـىل بعـض وبـام {:  قوله تعايل -أ َِ ْ َ َ ْ َ َ ٍَّ ْ ُ ُِّ َ َّ َِّ َ ََ ِ َ ُ

ْأنفقوا من أمواهلم  ْ
ِِ َِ َْ ُ َ   . ٣٤:  النساء }ْ

والكلـف التـي أوجبهـا اهللا ،  أي املهـور والنفقـات " : ٤٩٢ص  ، ١ج، يقول ابن كثري 

  ."عليهم هلن يف كتابه وسنة نبيه صىل اهللا عليه وسلم 

ُ لينفق ذو سعة من سعته  ومن قدر عليه رزقه فلينفـق ممـا آتـاه اهللاَُّ{:  قوله تعايل -ب ُ َ َ ََ َّْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
ُ َ َ َ ِّ َ ُْ ُ ُ َُ ِ  { 

  .٧: الطالق 

حتى يوسع عليها إذا ، وعىل ولده الصغري عىل قدر وسعه ، أي لينفق الزوج عىل زوجته 

  .١٧٠ص  ، ١٨ج، تفسري القرطبي . ومن كان فقريا فعىل قدر ذلك  ، كان موسعا عليه 

َْ وعىل املولود له رزقهن وكسوهتن بامل{:  قوله تعايل –ج  َِْ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َُ ُ ْْ
ِ ِ

ُ ُ َ ُ ِعروف َِ
ُ   .٢٣٣ البقرة } َ ْۚ

أي بام جرت به عادة أمثاهلم ، أي عىل والد الطفل نفقة الوالدات وكسوهتن باملعروف 

. وبحـسب قدرتـه يف يـساره وتوسـطه وإقتـاره ، من غري إرساف وال إقتـار ، يف بلدهن 

  .٢٨٤ص  ، ١ج، تفسري ابن كثري 

ِ وهلن مثل الذي عليه{:  قوله تعايل -د ِ َِّ ُ ْ َّ ِن باملعروف ََُ
ُ ْ ََّْ   .٢٢٨  البقرة }ِ

أي جيب هلن من احلق عىل الرجال من املهر والنفقة وحسن العـرشة وتـرك املـضارة 

، مــدارك التنزيـل وحقـائق التأويــل .  مثـل الـذي جيــب هلـم علـيهن مــن األمـر والنهـي 

  . " نسخة إلكرتونية " ١٤٤ص  ، ١ج، للنسفي 

 اتقوا اهللا ": ن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  قال  ما روي عن جابر ريض اهللا عنه أ-هـ 

ولكم عليهن ،  واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ، يف النساء  فإنكم أخذمتوهن بأمان اهللا 



  

)٥٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وهو املشار إليه يف ، هذا هو السبب الثاين من أسباب ثبوت القوامة 

ِِوبام أنفقوا من أمواهل {: تعايل قوله  ِ
ْ َ َْ َُ َ ْ  .)١(}ْم ِ

 هو املـسئول يف نظـام اإلسـالم عـن اإلنفـاق -  وفقا هلذه اآلية-فالرجل 

مـن مأكـل ومـرشب ، والبحـث عـن مـوارد رزقهـا خـارج البيـت ، عىل األرسة 

وجتهيـز البيـت هلـا ، كام أنه مـسئول أيـضا عـن دفـع املهـر لزوجتـه ، وملبس 

 .وهتيئته هلا 

                                                                                                                                              

وهلـن ،  فإن فعلن ذلك فارضبوهن رضبا غري مربح ، ًأال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه 

باب حجـة النبـي ، احلج كتاب ،  صحيح مسلم "عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف 

 ) .١٢١٨ (٨٩٠ص  ، ٢ج، صىل اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا إن أبا سـفيان :  ما روي عن عائشة ريض اهللا عنها أن هند بنت عتبة قالت -و

 ": فقال ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم ، رجل شحيح 

بـاب إذا مل ، كتـاب النفقـات ،  البخـاري  صحيح"خذي ما يكفيك وولدك باملعروف 

: يف هذا احلديث فوائـد منهـا : ، قال النووي ) ٥٠٤٩ (٢٠٥٢ص  ، ٥ج، ينفق الرجل 

رشح .   وجــوب نفقـة األوالد الفقــراء الــصغار -ب: ومنهــا ،  وجـوب نفقــة الزوجـة -أ

 .٧ص  ، ١٢ج، النووي لصحيح مسلم 

ات الزوجات عىل أزواجهن إذا كانوا أمجع أهل العلم عىل وجوب نفق:   اإلمجاع -ن

ـــــن حـــــزم . بـــــالغني إال الناشـــــز مـــــنهن  ـــــب اإلمجـــــاع الب  .                                              ٧٩ص  ، ١ج، مرات

فالبـد ، إن املرأة حمبوسة عىل الزوج يمنعها من الترصف واالكتـساب :  املعقول -ي

 ، ١٦ص  ، ٤ج، بدائع الـصنائع : النفقة أن ينفق عليها،  انظر يف اإلمجاع عىل وجوب 

  .٥٦٩ ، ٥٦٤ص  ، ٧ج ، واملغني البن قدامة   ، ٤٥ص  ، ٢ج، وبداية املجتهد 

  .٣٤بعض اآلية : النساء )  ١(



 

)٥٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

،  بـأمرين وهبـي وكـسبي قوامـة  يعنـي ال وعلل ذلـك ": )١(يقول البيضاوي

ٍبام فضل اهللاَُّ بعـضهم عـىل بعـض {: فقال  ْ َ َ ْ ََ َْ ُ َ ََّ َ هـو تفـضيله تعـاىل : فـالوهبي  ، )٢(} ِ

ومزيـد القـوة يف األعـامل ، الرجال عىل النساء بكـامل العقـل وحـسن التـدبري 

، وإقامــة الــشعائر ، والواليــة ، واإلمامــة ، ولــذلك خــصوا بــالنبوة ، والطاعــات 

، واجلمعـــة ونحوهـــا ، ووجـــوب اجلهـــاد ، الـــشهادة يف جمـــامع القـــضايا و

 .وملك الطالق ، وزيادة السهم يف املرياث ، والتعصيب 

ــو  ــواهلم {: والكــسبي ه ــوا مــن أم ــام أنفق ْب ْ
ِِ َِ َْ ُ َ ْ ــتهن   )٣(} ِ ، يف مهــورهن  ونفق

 . "وكسوهتن 

َ بام فضل اهللاَُّ بعض{وقد ورد النظم الكريم بعبارة   َّْ َ َ َ ٍهم عـىل بعـض َ ْ َ ََ ْ ومل  ، }ُ

 أو بعبـارة " بتفـضيلهم علـيهن " أو بعبـارة "ن  بام فضلهم علـيه"يرد بعبارة 

،  لكي يشري إيل أن هذا التفضيل إنام هـو للجـنس " بام فضلهم عىل النساء "

فكم من امرأة تفضل زوجهـا ، ال جلميع أفراد الرجال عىل مجيع أفراد النساء 

، وكـذلك فـإن الرجـل مفـضل مـن بعـض األوجـه ، ل يف العلم والـدين والعمـ

                                                           

 ، ٢ج، بـريوت ، دار الفكر ، عبد اهللا بن عمر بن عىل البيضاوي ، تفسري البيضاوي )  ١(

  .٨٤ص 

  .٣٤النساء بعض اآلية )  ٢(

 –دكتورة وفاء الـسويلم ، مسقطات القوامة : وراجع أيضا  ، ٣٤ النساء بعض اآلية ) ٣(

 . وما بعدها ١٢١ ص –مرجع سابق  



  

)٥٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
والرجـل هــو الــذي ، كاجلانـب العــاطفي ، واملـرأة مفــضلة مـن أوجــه أخــرى 

 .)١(يدفع املهر ويؤسس البيت وينفق عليه

ــىل هــذا  ــىل ، وع ــاق ع ــن اإلنف ــسئول ع ــل هــو امل ــت أن الرج ــه إذا ثب فإن

مـن العـدل أن ألنـه لـيس ، فمن حقـه أن تكـون لـه حـق القوامـة عليهـا ، األرسة 

ــا  ــة عليه ــون لــه القوام ــم ال تك ــة ث ــة أو مجاع ــىل هيئ ــرد باإلنفــاق ع ، يكلــف ف

 .)٢(" الغنم بالغرم "عمال بقاعدة ، واإلرشاف عىل شئوهنا 

أن الرجل قد اكتسب خاصية القوامة لكونه القـائم ، ومما جيب ذكره هنا 

مكـن أن يـرد وال ي، عىل الزوجة من جهة اإلنفـاق والتـدبري والـصيانة واحلفـظ 

ألن ذلـك ، هنا فرضية إنفاق الزوجة عىل زوجها مما جيعلهـا صـاحبة القوامـة 

                                                           

اجلمعــة ، موقــع يــا لــه مــن ديــن ، دكتــور خالــد ســعيد النجــار ، القوامــة الزوجيــة )  ١(

  .٢ ، ١ص ،  م ١٢/٢٠١٨ /٢٨املوافق ،  هـ ٢٠/٤/١٤٤٠

 .   ٢٣٥ص ، واألشباه والنظائر للسيوطي  ، ١٥١ص ،  نجيم األشباه والنظائر البن)  ٢(

فأساس هذه ، وهذه القاعدة قد قامت الديمقراطيات احلديثة والدساتري املعارصة عليها 

الدساتري أنـه ملـا كـان املواطنـون يف أمـة مـا  هـم الـذين يـدفعون الديمقراطيات وهذه 

اجب إذن أن يكـون هلـم احلـق يف  فإن من الو،ويقومون عىل مرافق الدولة ، الرضائب 

ويلخـص ، ووضع ما يصلح هلا من ترشيع ، القيام عىل أمورها ومراقبة مجيع سلطاهتا 

 مـن " أو " مـن ينفـق يـرشف "علامء القانون الدستوري هذا املبدأ يف العبارة التاليـة 

طبعـة ، دكتـور عـىل عبـد الواحـد وايف ، حقوق اإلنـسان يف اإلسـالم   . "يدفع يراقب 

شبهات حـول قـضايا املـرأة : وراجع أيضا  ، ١٠٤ ، ١٠٣مرص ص ، دار النهضة ،  هـ ١٣٩٨

ــد احلميــد عيــد عــوض   ، ٤٥ ،٤٤ ص – مرجــع ســابق –املــسلمة والــرد عليهــا، دكتــور عب

  .٤ ،٣ ص – مرجع سابق –دكتور مسلم اليوسف ، والقوامة 



 

)٥٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

، فاألصل أن اإلنفـاق يكـون عـىل الرجـل ، خمالف لألصل الذي قرره الشارع 

وأمـا مـا شـذ عـن ذلـك ، فهو الذي يقوم بدفع املهر والنفقـة والـسكن لزوجتـه 

 .)١(فهو خمالف لألصل

  املبحث الثاني

 مة الزوجيةآثار القوا

 :

مل جيعـل ذلــك ، إذا كـان الـشارع احلكـيم قـد جعـل القوامـة بيـد الرجـل 

ومـا تـشتهيه ، والتحكم هبا وفق أهوائه ، حقا مطلقا له يستغله يف إذالل املرأة 

من شأهنا أن تكـون سـببا يف فهـم الرجـال ، بل قيد ذلك بضوابط وقيود ، نفسه 

وتـردع كـل مـن يـستغل ، بـه النـساء إىل ذلـك وتن، للقوامة  التي أرادها الشارع 

 .واحلط من قدرها وكرامتها ، تلك الوظيفة الرشعية إلهانة املرأة

ــذين جهلــوا احلكــم ،  هــو واقــع كثــري مــن الرجــال  لألســف وهــذا  ال

فعملوا فيها باجلهل الذي هـو سـبب لكـل رش ، الرشعي لتلك الوظيفة الرائدة 

أو محلـوا تلـك الوظيفـة مـا مل ، م جتاهلوه أو علموا احلكم الرشعي إال أهن، 

فجعلوهــا نافـــذة يلجــون مــن خالهلـــا إيل ســلب حقــوق املـــرأة ، حتتمــل 

بـل ، ) القوامـة ( مما كـان سـببا المتعـاض املـرأة مـن هـذه الكلمـة ، ومكانتها 

 .حدا األمر بكثري من النساء إىل التمرد عىل تعاليم الدين احلنيف  

                                                           

إسـامعيل صـديق  ، مساواة الرجل باملرأة وشـبهات القوامـة يف العـرص احلـديث)  ١(

  .٥ ص – مرجع سابق –عثامن 



  

)٥٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وجعـل هلـا ، احلكيم قد ضبط تلك القوامـة فإن الشارع ، ومن أجل ذلك 

حيث وضـع احلقـوق التـي جيـب أن تتـوافر للمـرأة ، ضوابط بينها أحسن بيان 

ووضـح كـذلك حقـوق الرجـل التـي تطالـب ، جتاه الرجل كاملة غري منقوصة 

وقـد متثـل ذلـك يف واجبـات كـل مـن الـزوجني جتـاه ، هبا املرأة قبل الرجل 

 .اآلخر 

ــة   ــىض القوام ــ، فمقت ــه ه ــرأة وأرست ــاه امل ــه جت ــل بواجبات ــام الرج ، و قي

 .هو قيام املرأة بواجباهتا جتاه زوجها ،ومقتىض القوامة أيضا 

 : فإنه يمكن دراسة هذا املبحث وتقسيمه عىل النحو التايل ، وعىل هذا 

 .أداء الزوج لواجباته نحو املرأة : املطلب األول 

 .و الرجل أداء الزوجة لواجباهتا نح: املطلب الثاين 

املطلب األول

أداء الزوج لواجباته حنو املرأة

مـن ، يقتيض قيام الرجل بواجباته جتاه املرأة وأرستـه ، إن مقتىض القوامة

وأداء النفقـة الواجبـة ، وتوفري املسكن الالئق هبـا ، تقديم املهر ابتداء للمرأة 

ــه وأرستــه  ــه لزوجت ــا بــاملعروف ، علي ــدل واإلنــصاف ، ومعارشهت يف والع

 ) .القوامة( استخدام هذه الوظيفة الرشعية 

وهــذا يــستدعي دراســة هــذا املطلــب يف عــدة فــروع تكــون عــىل النحــو 

 : التايل 



 

)٥٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

الفرع األول

 واجب الزوج يف دفع املهر

 ا  :

  فهـي ممهـورة ، قطعـت هلـا مهـرا : مأخوذ من مهرت املـرأة  : ا ،

 .(٢)هو الصداق: وقيل ،  (١) أمهرهتا:فإذا زوجتها رجال عىل مهر قلت 

ً(٣)مـا تـستحقه املـرأة بعقـد النكـاح والـوطء: عرفـه احلنفيـة بأنـه  : وا ، 

وعرفــه ،   (٤)مــا جيعــل للزوجـة يف نظــري االســتمتاع هبــا: وعرفـه املالكيــة بأنــه 

وعرفـه ،  (٥)املال الواجب للمـرأة عـىل الرجـل بالنكـاح والـوطء: الشافعية بأنه 

ــه احلنا ــاح : بلــة بأن ــرض بعــده ، العــوض يف النك ــد أو ف ــمي يف العق ســواء س

                                                           

حتقيـق الـدكتور مهـدي ، أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، العني )  ١(

  .٥٠ص  ، ٤ج ، دار مكتبة اهلالل ، املخزومي والدكتور إبراهيم السامراين 

ويل الطبعــة األ، ملحمـد بـن أيب بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي ، خمتـار الـصحاح )  ٢(

  .٦٨٢ص  ، ١لبنان ج ، بريوت ، دار مكتبة اهلالل ،  م ١٩٨٣

 .٢٣٠ص  ، ٤ج، بريوت ، دار الكتب العلمية ، حاشية ابن عابدين )  ٣(

، مكتبـة نـزار ، للقايض عبد الوهاب البغدادي ، املعونة عىل مذهب عامل املدينة )  ٤(

  .٧٥٠ص  ، ٢ ج ،مكة املكرمة 

 ،  ٩ج، بـريوت   ، دار الكتـب العلميـة ، ي بن رشف النـووي ليح، روضة الطالبني )  ٥(

  . ٢٧٤ص 



  

)٥٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــاكم  ــرفني أو احل ــاح ، بــرتايض الط ــشبهة ، أو العــوض يف نحــو النك ــوطء ال ك

 .(١)ووطء الكراهة

وهـي تـدل يف مجلتهـا ، والواقع أن هذه التعريفات قريبة جدا يف معناهـا 

رجـل بالنكـاح مقابـل ما تـستحقه املـرأة قبـل ال: عىل أن املهر أو الصداق هو 

 .سواء سمي يف العقد أو مل يسم ، االستمتاع هبا 

ًوآتــوا النـساء صــدقاهتن نحلــة  {: ويـدل عــىل مــرشوعيته قـول اهللا تعــاىل  ََ ْ َّ َ َ
ِ ِ ِ ُ ِّ َُ َ{)٢(  ،

ِ وآتــوهن أجــورهن بــاملعروف {: وقولــه تعــاىل 
ُ َْ َّ ُ ُ َّ ُ ََْ ِ ُ ، واملــراد بــاألجر هــو املهــر ، )٣(}ُ

ًفـام اسـتمتعتم بـه مـنهن فـآتوهن أجـورهن فريـضة    {: وقوله تعاىل  َ َ ََ ُ ْ ُ َ َِ َِّ ُ ُ َّ ُ َّ َْ ْ ْ ُْ ُ ِ ِ
وصـح يف ، )٤(}َ

  رأى عبـد الـرمحن بـن عـوف وعليـه صـىل اهللا عليـه وسـلماحلديث أن رسول اهللا 

ــران  ــران ( ردع زعف ــر زعف ــي ، ) أث ــال النب ــلم فق ــه وس ــىل اهللا علي ــيم  ؟ ": ص ْ مه َ َْ"       

مــا : قــال ، تزوجــت امــرأة : فقــال يــا رســول اهللا ،  ) أو مــا شــأنك مــا حالــكأي ( 

 . )٥(" أومل ولو بشاة ": قال ، وزن نواة من ذهب :  قال  ،"أصدقتها  ؟ 

                                                           

، حتقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي ، البن قدامة املقديس ، املغني )  ١(

، هجر للطباعـة والنـرش ،  هـ ١٤٠٨الطبعة األويل ، والدكتور عبد الفتاح حممد احللو 

  .٤٣٨ص  ، ٥ج، القاهرة 

  .٤: لنساء سورة ا)  ٢(

  .٢٥: سورة النساء )  ٣(

 .٢٤:سورة النساء )  ٤(

، ) ١٤٢٧  ( " النكـاح "ومسلم يف ،  ) ٢٠٤٩ ( " البيوع "أخرجه البخاري يف )  ٥(

من حديث أنس بن مالـك  ) ٢١٠٩(  باب قلة املهر " النكاح "واللفظ أليب  داود يف 

 .ريض اهللا عنه



 

)٦٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

، وأنه حـق خـالص للمـرأة ، كل هذه النصوص تدل عىل مرشوعية املهر

فال حيل للزوج وال ألوليائها أن يأخذوا منـه شـيئا بغـري ، وليس لغريها حق فيه 

 .إذهنا 

حيـث ،  نقل اإلمجاع عـىل وجـوب املهـر يف النكـاح ابـن عبـد الـرب وقد

ــه وطء يف النكــاح بغــري : قــال  أمجــع علــامء املــسلمني عــىل أنــه ال جيــوز ل

ًصداق دينا أو نقدا ً(١) . 

توثيقـا لعقـد الـزواج الـذي هـو ، وهذا املهر حق للمرأة أثبته الشارع هلـا 

ودلـيال عـىل صـدق رغبـة ، هـا وتأكيدا عىل مكانة املرأة ورشف، أخطر العقود 

، حيث بذل هلـا املـال الـذي هـو عزيـز عـىل الـنفس ، الرجل يف االرتباط هبا 

 .كام أنه سبب لديمومة النكاح واستمراره ، وال يبذل إال فيام هو عزيز 

إن ملـك النكـاح : ً مؤكـدا هـذا املعنـى  رمحـه اهللا  (٢)يقول اإلمام الكاسـاين

وال ،  ال حــصول هلــا إال بالــدوام عــىل النكــاح بــل ملقاصــد، مل يــرشع لعينــه 

ملا جيـري بـني الـزوجني مـن األسـباب ، يدوم إال بوجوب املهر بنفس العقد 

فلـو مل جيـب املهـر ، التي حتمل الزوج عىل الطالق من الوحشة واخلـشونة 

ــأدنى خــشونة حتــدث  بــنفس العقــد ال يبــايل الــزوج عــن إزالــة هــذا امللــك ب

ــزوم املهــر ألنــه ال يــشق . بيــنهام  ــه ملــا مل خيــف ل فــال حتــصل ، عليــه إزالت

وألن مــصالح النكــاح ومقاصــده ال حتــصل ، املقاصــد املطلوبــة مــن النكــاح 

                                                           

دار التحـف ، حممد املغـراوي ، مهيد ابن عبد الرب فتح الرب يف الرتتيب الفقهي لت)  ١(

  .  ١٦٨ص  ، ١٠ج ، الطبعة األويل ، والنفائس الدولية 

  .٥٦٠ص  ، ٢ج، مرجع سابق ، بدائع الصنائع للكاساين )  ٢(



  

)٦١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وال حتــصل املوافقـة إال إذا كانــت املـرأة عزيــزة مكرمـة عنــد ، إال باملوافقـة 

وال يكـون ذلـك إال بـامل ، وال عزة إال بانـسداد طريـق الوصـول إليهـا ، الزواج 

فيعــز بــه ، ألن مــا ضــاق طريــق إصــابته يعــز يف األعــني ، عنــد الــزوج لــه خطــر 

ومتـى ، فيهـون إمـساكه ، وما يتيـرس طريـق إصـابته هيـون يف األعـني ، إمساكه 

ــشة ــا  الوح ــا  تلحقه ــني زوجه ــة يف ع ــت الزوج ــع املوافقــة وال ، هان ــال تق ف

 إمــا  أي الزوجــة وألن امللــك ثابــت يف جانبهــا ، حتــصل مقاصــد النكــاح 

فــال ، وأحكـام امللـك يف احلـرة تـشعر بالـذل واهلـوان ،  نفـسها أو املتعـة يف

 .لينجرب الذل من حيث املعنى ،  بد أن يقابله مال له خطر 

الفرع الثاني

  واجب الزوج يف اإلنفاق

وأثره على القوامة

فـإن الرجـل ، فبمجرد عقد النكاح ومتكن الزوج من االستمتاع بالزوجـة 

والبحـث عـن مـوارد رزقهـا مـن مأكـل ، فاق عىل أرستـه يكون مسئوال عن اإلن

ًباعتبارهـا سـببا ، وهـذه النفقـة واجبـة عليـه رشعـا ، ومرشب وملبس ومـسكن 

 .(١)ًوأثرا من آثار قوامة الرجل عىل املرأة

                                                           

، راجع يف أسباب ثبوت القوامة الفرع الثاين املتعلق بإنفـاق الرجـل عـىل املـرأة )  ١(

ً  متنـا ٢٩واألدلـة عـىل ذلـك ص ، عىل زوجته  وأرستـه حيث وجوب إنفاق الزوج من 

وراجع أيـضا املوقـع الرسـمي لفـضيلة الـشيخ أيب عبـد املعـز حممـد عـىل  ،ًوهامشا 

 مجـادي اآلخـرة ٩الـسبت ،  يف واجبـات الـزوج جتـاه زوجتـه - حفظه اهللا -فركوس 

  .٢ص  ، ٢٠١٩ فرباير ٩ هـ املوافق ١٤٤٠



 

)٦٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

مفـروض ) اإلنفـاق (ولعلنـا نلمـس أن هـذا الواجـب املكلـف بـه الرجـل 

 -  عليـه الـسالم- تعـاىل آلدم وذلك حني تقرأ قـول اهللا، عليه منذ بدء اخلليقة 

َفال خيرجنكام  {: وينبهه لوسوسة الشيطان ، يغريه بالبقاء يف اجلنة وهو  ُ َّ َُ ِ ْ َ َ

شقى ة فت ن اجلن ٰم َ َْ ـــ َ ـــ َِّ ـــ َِ ْ ـــال خيـــرجنكام "أي ، )١(}َ ـــشيطان بوسوســـته " ف  ال

، ً جامعا بني آدم وحواء يف اإلخراج من اجلنة " من اجلنة "وطاعتكام له 

ـــشقى " ـــ" فت ـــا آدم ت  أن ـــارة إىل ، وحـــدك ي ـــشقاء إش ـــدح وال ـــأفرده بالك ف

 فالرجـل راع متخـصص يف القوامـة بـام فـضله ،مسئوليات القوامة وتبعتهـا 

ــة ، اهللا مــن اســتعداد لتحمــل مــسئولياهتا والقيــام بتكاليفهــا  واملــرأة راعي

متخصصة يف األمومة وإعداد البيت بام فضلها اهللا به من استعداد لتحمـل 

 فكلكم راع وكلكم مسئول "، وما يرتبط هبا من تبعات ، ية  هذه املسئول

 . (٢)"عن رعيته 

فمـن العـدل ، ًفإذا كان الرجل مسئوال عـن اإلنفـاق عـىل زوجتـه وأرستـه 

الغـنم : ًجريـا عـىل قاعـدة ، واإلنصاف أن تكـون لـه القوامـة عـىل هـذه األرسة 

 .(٣)بالغرم

                                                           

  .١١٧: سورة طه )  ١(

ــق أخر)  ٢( ــيده ، جــه البخــاري يف كتــاب العت ــال س ــاب العبــد راع يف م ،  ) ٢٤١٩( ب

واحلـث ، وعقوبة اجلـائر ، باب فضيلة اإلمام العادل ، وأخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة 

  ) .٣٥١٦(عىل الرفق 

 ، ٢٣٥ص ، واألشباه والنظائر للسيوطي  ، ١٥١ص ، األشباه والنظائر البن نجيم )  ٣(

 مرجع سابق –دكتور عىل عبد الواحد وايف ، ق اإلنسان يف اإلسالم حقو: وراجع أيضا 



  

)٦٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

   

اا    قما  وجع ا؟ا   

إذا كــان حــق القوامــة قــد ثبــت للرجــل بــسبب توليــه مهمــة اإلنفــاق عــىل 

 فهل تسقط قوامة الرجل إذا مل ينفق عىل زوجته ؟  ، املرأة 

   اعا    :

ًإذا امتنع الزوج عن اإلنفاق عىل زوجته وكان قـادرا مـورسا  فإهنـا تأخـذ ، ً

، وال فــسخ هنــا ،  فــإن احلــاكم يأخــذ منــه فــإن مل تــستطع، مالــه إن اســتطاعت 

، أو باحلـاكم  إذا مل تـستطع ، لتمكنها من حتصيل حقهـا بيـدها إن اسـتطاعت

 (٢)واملالكيـة (١)وهو ما ذهب إليه احلنفيـة، وبالتايل فال يسقط حق القوامة عليها

 .(٤)واحلنابلة)  (٣)والشافعية

 وامة ؟فهل تسقط الق، ًأما إذا كان الزوج معرسا بالنفقة 

 : اختلف أهل العلم يف ذلك عىل رأيني 

                                                                                                                                              

دكتور عبد احلميد عيـد ، وشبهات حول قضايا املرأة املسلمة والرد عليها  ، ١٠٣ص 

 مرجـع –دكتـور مـسلم اليوسـف ، والقوامـة  ، ٤٥ ، ٤٤ ص – مرجـع سـابق -، عوض 

  . ٤ ، ٣ ص –سابق 

  .١٨٨ ،١٨٧ص  ، ٥ج، املبسوط للرسخيس )  ١(

، دار الفكـر ،  هــ ١٣٩٨الطبعـة الثانيـة ، للمواق ، التاج واإلكليل ملخترص خليل )  ٢(

  . ٢٠٥ص  ، ٤ج، بريوت 

دار ، للخطيـب الـرشبيني ، مغني املحتاج إيل معرفة معاين ألفـاظ املنهـاج )  ٣(

  .٤٤٢ص  ، ٣ج، بريوت ، الفكر 

 ، هــ ١٤٠٥الطبعـة األويل ،  البـن قدامـة املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين)  ٤(

 .١٦٤ص  ، ٨ج، بريوت ، دار الفكر 



 

)٦٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

:اأي اول 

ألنـه لـيس للزوجـة اخليـار يف البقـاء مـع ، أن حق الرجل يف القوامة ال يـسقط 

 وهو ما ذهب إليه، بل تبقى عىل نكاحها ، الزوج أو فسخ عقد النكاح  

 .(٢) يف أحد القولني والشافعية (١) احلنفية

 مأي اا :

ــة يــسقط أن حــق    ــزوج يف القوام ــع ،  ال ــاء م ــار يف البق ــا اخلي ألن الزوجــة هل

  (٤) والـشافعية يف القـول الثـاين (٣)وهـو رأي املالكيـة، أو فسخ النكـاح ، الزوج 

 .(٥)واحلنابلة

  :أد أب اأي اول 

ــسار  ــدم ســقوط حــق القوامــة بإع ــرأي األول عــىل ع اســتدل أصــحاب ال

 :الزوج بام ييل 

ٍوإن كان ذو عرسة فنظرة إىل ميرسة   {: ل اهللا تعايل بقو : أو ِ ٍ
َ ٰ ََ ْ َ َ َْ َِ ٌِ َ َُ َُ َ{(٦). 

                                                           

ملحمد  ، ) املسامة بحاشية ابن عابدين( حاشية رد املحتار عىل الدر املختار )  ١(

ص  ، ٣ج،  هـ ١٣٩٨بريوت ، دار الفكر للطباعة والنرش ، أمني بن عمر بن عابدين 

٥٩١.  

  .٤٤٢ص  ، ٣ج ، -لسابق  املرجع ا–مغني املحتاج )  ٢(

  .١٩٤ص  ، ٤ ج– املرجع السابق –التاج واإلكليل )  ٣(

  .٤٤٢ص  ، ٣ ج- املرجع السابق –مغني املحتاج )  ٤(

ــة )  ٥( ــن قدام ــي الب ــسابق –املغن ــدع يف رشح  ، ١٦٧ص  ، ٨ ج – املرجــع ال واملب

  . ٢٠٨ص  ، ٨ج ،  هـ ١٤٠٢، بريوت ، املكتب اإلسالمي ، املقنع البن مفلح 

 .٢٨٠: سورة البقرة )  ٦(



  

)٦٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ولـو ، فقـد أفـادت اآليـة أن املعـرس منظـر إىل ميـرسة  : و ال  

، بـل جيـب أن تـصرب عليـه ، أجلته يف ذلك مل يكن للزوجة أن تطالبـه بالفرقـة 

 أجـل ذلـك نـص بعـض ومـن، وبالتايل فال يسقط حـق القوامـة للرجـل عليهـا 

ويقـال هلـا اسـتديني ، ومن أعـرس بنفقـة امـرأة مل يفـرق بيـنهام : العلامء بقوله 

 .(١)"عليه 

ًم :  ِلينفق ذو سعة من سعته  ومن قدر عليـه  {: قول اهللا عز وجل ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َ َ َ ِّ َ ُُ َ َ َ ُ ْ

ُ نفسا  ُ ال يكلف اهللاَّ ًرزقه فلينفق مما آتاه اهللاَّ ُ ُْ َ ُ َِّ َْ ُ َُ َّْ ِْ ِ َ ُ د ِ ُ بع َإال ما آتاها  سيجعل اهللاَّ ْـَ َ َ ْ َُ َ َ َ َّ ِ

ًعرس يرسا  ْ ُ ٍْ ُ{)٢(. 

: و ال 

فـال جيـب عليـه اإلنفـاق ، أن من مل يقدر عـىل النفقـة ال يكلـف باإلنفـاق 

ــة ــزوج ،  (٣)يف هــذه احلال ــاح بإعــسار ال ــال يفــسخ النك ــايل ف ــسقط ، وبالت وال ت

 .القوامة بسبب هذا اإلعسار 

ً :  ويف إبطــال النكــاح ، يف الفــسخ لعــدم اإلنفــاق إبطــال النكــاح أن

ويف إلزام املـرأة باالنتظـار والـصرب مـع وصـول ، إبطال حلق الزوجية بالكلية 

ال يرتتـب عليـه سـوى تـأخري اســتيفاء ، حقهـا إليهـا عـن طريـق اسـتدانة نفقتهــا 

                                                           

  .٤١ص  ، ٣ج، اهلداية رشح بداية املبتدى لربهان الدين املرغيناين )  ١(

  . ٧: سورة الطالق )  ٢(

  .٥٤ص  ، ٣ج، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق للزيلعي )  ٣(



 

)٦٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

ني تـأخري وإذا دار األمر بني إبطـال حـق الزوجـة بالكليـة وبـ، حقها يف نفقة منه 

 . (١)كان تأخري حقها أوىل، استيفاء حقها 

 مأي اب اأ أد:

 : استدل أصحاب هذا الرأي عىل سقوط حق القوامة بإعسار الزوج بام ييل   

 أو :   با  اا:

َالرجال قوامون عىل النـساء بـام فـضل اهللاَُّ {: قول اهللا تعايل  -١ َُّ َِّ َ َِ ِ
َ ََّ ُ ْ بعـضهم ِّ ُ َ ْ َ

ْ بعض وبام  أنفقوا من أمواهلم َعىل ْ
ِِ َِ َْ َ ْ َُ َ ْ ِ ٍ{)٢(. 

    ه ا   طا ل ا ... ) :  وقد فهم العلامء مـن

  أنه متى عجز عن نفقتها مل يكن " وبام أنفقوا من أمواهلم ": قوله تعاىل 

لــزوال ، العقــد كــان هلــا فــسخ ، وإذا مل يكــن قوامــا عليهــا ، قوامــا عليهــا 

 .(٣)املقصود الذي رشع ألجله النكاح

  ذ  ألن فيهـا إثبـات القوامـة بـسبب ، بأنـه ال حجـة يف اآليـة  : وأ

 .(٤)ال إجياب النفقة بسبب القوامة، النفقة 

ٍ فإمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان {:  قوله تعاىل -٢ َ ْ ُ َ َ ْْ ٌ ْ ِْ ِِ ِِ َ َ ٍ ٌ َ{(٥). 

                                                           

ص  ، ٤ج، رشح فتح القدير لكامل الدين حممـد بـن عبـد الواحـد بـن اهلـامم احلنفـي )  ١(

الطبعــة ، دكتــور عبـد الكــريم زيــدان ، واملفـصل يف أحكــام املــرأة والبيـت املــسلم  ، ٣٩١

 .٤٧٣ص  ، ٨ج ، مؤسسة الرسالة ، األويل 

  . ٣٤: سورة النساء )  ٢(

  .١٦٩ص  ، ٥ ج– مرجع سابق -تفسري القرطبي  )  ٣(

  .١٦ص  ، ٤ ج– مرجع سابق –بدائع الصنائع )  ٤(

  .٢٢٩: سورة البقرة )  ٥(



  

)٦٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  ا     أ  :  أو تـرسيح ، إما إمساك بمعروف

فمتـــى عجـــز عنـــه تعـــني عليـــه ، وتـــرك اإلنفـــاق لـــيس بمعـــروف ، بإحـــسان 

 .(١)الترسيح

  ذ  بأن العاجز عن نفقة امرأتـه يمـسكها بمعـروف إذا مل يكلـف  : وأ

فمـن غـري اجلـائز أن يقـال إن املعـرس غـري ممـسك ، باإلنفاق  يف هذه احلـال 

ولــو كــان العــاجز عــن النفقــة غــري ممــسك بمعــروف لوجــب أن ، بــاملعروف 

يكون فقراء الصحابة الذين عجزوا عن النفقة عىل أنفسهم فـضال عـن نـسائهم 

وبالتايل فال دليـل فيـه عـىل ،  (٢)وهذا خلف من القول، غري ممسكني بمعروف 

 .   سقوط حق القوامة بإعسار الزوج 

 ًم :   ا  اا:   

سألت سعيد بن املـسيب عـن الرجـل ال :  ما روي عن أيب الزناد قال -١

قـال . سـنة : قـال أبـو الزنـاد . يفـرق بيـنهام  : قـال .  جيد ما ينفـق عـىل امرأتـه 

والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكـون سـنة رسـول : قال الشافعي . سنة : سعيد 

 .(٣)اهللا صىل اهللا عليه وسلم

                                                           

 مرجع سابق –واملغني  ، ٩٨ص  ، ٢ ج–مرجع سابق ، أحكام القرآن للجصاص )  ١(

 .١٦٣ص  ، ٨ ج –

  .٩٩ ، ٩٨ص  ، ٢ ج– املرجع السابق –أحكام القرآن )  ٢(

، والبيهقي يف السنن الكربى ، ) ١٩٣ (٢٩٧ص  ، ٣ج ، رواه ا لدارقطني يف سننه )  ٣(

وسعيد بن ، ) ١٥٤٨٥ (٤٦٩ص  ، ٧ج ، ة امرأته باب الرجل ال جيد نفق، النفقات كتاب 

غايته أن يكون من مراسيل : وقال ابن القيم ) . ٢٠٢٢ (٨٢ص  ، ٢ج ،منصور يف سننه 

 .٥١٢ص  ، ٥ ج،زاد املعاد . سعيد بن املسيب 



 

)٦٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

  إنـه سـنة :  عـن سـعيد بـن املـسيب يف قولـه بـأن املـروي : وأ ،

فقـد ثبـت عنـه إطـالق مثـل ، لعله ال يريد سنة رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم 

 .(١)ذلك غري مريد به ذلك

كتـب إىل أمـراء اجلنـد ) ريض اهللا عنه( ما روي أن عمر بن اخلطاب -٢ 

لقـوا بعثـوا فـإن ط، يـأمرهم أن ينفقـوا أو يطلقـوا ، يف رجال غابوا عن نـسائهم 

 .(٢)بنفقة ما حبسوا

  فإن نفقة عيـال مـن ، بأهنم كانوا عاجزين عن املهر والنفقة  : وأ

، واإلمام هو الـذي يوصـل ذلـك إلـيهم ، هو من اجلند من بيت مال املسلمني 

ولكنه خاف عليهن الفتنة لطـول غيبـة أزواجهـن وأمـرهم أن يبعثـوا إلـيهن بـام 

                        .         (٣)يطيب قلوهبن

     ً :  ل اا  ا  :  أنه إذا ثبـت الفـسخ بـالعجز عـن الـوطء ،

فـألن يثبـت ، ألنـه إنـام فقـد لـذة وشـهوة يقـوم البـدن بدونـه ، والرضر فيـه أقـل 

 . (٤)الفسخ بالعجز عن النفقة التي ال يقوم البدن إال هبا أوىل

      وقـد أعـرس هبـا الـزوج ، ًلنفقـة أن تكـون دينـا يف الذمـة بـأن غايـة ا : وأ، 

فإنه ليس دينا يف ، بخالف الوطء ، فكانت املرأة مأمورة باالنتظار بالنص 

                                                           

  .٣٩١ص  ، ٤ج، فتح القدير )  ١(

 ٤٦٩ ص  ،٧ج، والبيهقــي يف ســننه  ، ٢٦٧ص  ،١ج، رواه  الـشافعي يف مــسنده )  ٢(

)١٥٤٨٤.( 

 .٩١ص ،٤ ج–مرجع سابق – املبسوط )٣(

  .١٦٣ص  ، ٨ ج – مرجع سابق –املغني البن قدامة )  ٤(



  

)٦٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وبالتايل جاز الفسخ يف حالة العجز عن الوطء ، فال يصح تأخريه ، الذمة 

 .ومل جيز يف حالة اإلعسار بالنفقة 

 اأي اا :

، ء الفقهاء يف مسألة الفسخ إلعسار الزوج بالنفقـة يبدو يل من عرض أرا

، لـيس فيهـا دليـل قطعـي ينبغـي الرجـوع إليـه واألخـذ بـه، أهنا مسألة اجتهادية 

فإنه جيب األخذ بالرأي األنسب واألقرب للحكمة التـي مـن ،  ومن أجل ذلك

 ، ومن هنا فإين أرجح رأي  احلنفية ومـن معهـم (١)أجلها قامت احلياة الزوجية

وبالتـايل فـال ،  أنه ليس للزوجة فسخ النكاح يف حالة إعسار الزوج بالنفقـة يف

 :وذلك لألسباب اآلتية ، يسقط حق القوامة للزوج عليها 

ــالق  : أو ــرة الط ــؤدي إىل كث ــق ي ــض ، إن التفري ــده بع ــو مل يع ــى ول حت

 إال أنه قد حيدث بسببه مـن النـزاع مـا يـؤدي إىل الكراهيـة بـني، الفقهاء طالقا 

وهـذا لـيس ، ومن ثم يؤدي إىل الطـالق يف املـستقبل ، الزوجني وبني األرس 

والسـيام وأن عـدد النـساء يفـوق ، لصالح املرأة وال لـصالح املجتمـع ككـل 

 .عدد الرجال 

ًم :  ًإن يف التفريق رضرا كبريا عىل األبناء ففي صرب املرأة عىل ، ً

هـذا ، م من الترشد والـضياع إعسار الزوج حمافظة عىل األبناء وصيانة هل

فضال عن أن الزوجة إذا صربت عىل إعسار زوجهـا يكـون هلـا مـن األجـر 

 .والثواب ما اهللا به عليم 

                                                           

 مرجـع –لعبـد الكـريم زيـدان ، املفصل يف أحكام املرأة والبيـت املـسلم )  ١(

 .٤٥٧ص  ، ٨ ج –سابق 



 

)٧٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

ً :  إن أصحاب رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  كـان مـنهم املـورس

ــرسوهم أضــعاف مــورسهيم ،واملعــرس  ــل كــان مع ــول اهللا ،  ب ــن رس فــام مك

ــلم   ــه وس ــا صــىل اهللا علي ــسار زوجه ــسخ بإع ــن الف ــدة م ــرأة واح ــط ام وال ، ق

وهـو ، وإن شـاءت فـسخت ، فـإن شـاءت صـربت ، أعلمها أن الفسخ حق هلا 

أفــام كــان ، فهــب أن الزوجــات تــركن حقهــن ، يــرشع األحكــام عــن اهللا بــأمره 

واحدة تطالب بحقها ؟ وهؤالء نـساؤه صـىل اهللا عليـه وسـلم  خـري فيهن امرأة  

ًوحلف أال يـدخل علـيهن شـهرا ، البنه بالنفقة حتى أغضبنه  يط،نساء العاملني 

فلو كان مـن املـستقر يف رشعـه أن املـرأة متلـك  ، (١)من شدة موجدته عليهن

وقـد رفـع إليـه مـا ، ولو من امرأة واحـدة ، الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك

  .(٢)رضورته أقل من رضورة فقد النفقة

الفرع الثالث

  سان العشرةواجب الزوج يف إح

وأثره على القوامة

ــه  بحيــث تكــون ، مــن الواجــب عــىل الــزوج أن حيــسن عــرشة زوجت

وخمالطته إياها ، بحسب ما تعرفه بطبعها : أي ، مصاحبته هلا باملعروف 

بمعنى ، ًوهذا مرشوط بام ال يستنكر من ذلك رشعا ، بام تألفه من سجيتها 

ألن مراعـاة عـرف  ، أال خترج عرشة زوجته عن حـدود العـرف واملـروءة

                                                           

ص  ،  ٢ ج،بـاب بيـان أن ختـري امرأتـه ، كتاب الطـالق ، رواه  مسلم يف صحيحه )  ١(

١٤٧٨ (١١٠٤. ( 

 .٥١٩ص  ، ٥ج، زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم )  ٢(



  

)٧١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
مقيد بعدم خمالفة األحكام واألخالق التي يدعو الرشع  ،الناس وعاداهتم 

 .(١)واآلداب التي حيث عليها، إليها 

ومما يدل عىل وجوب معـارشة الزوجـة بـاملعروف واإلحـسان إليهـا مـا 

 : ييل 

ُ وعـارشوهن بـاملعروف  فـإن كرهتمـو{:  قول اهللا تعـايل -١ ُُ َْ ْ َّ ُ َ َِ ِِ َ ِ َِْ ٰهن فعـسى ُ َ َ َّ َُ

ًأن تكرهوا شيئا وجيعل اهللاَُّ فيه خريا كثريا   ً
ِ ِ َِ َ َ ً َْ ْ ََ َ ْ َ َُ ْ وعـارشوهن ( فاألمر يف اآليـة . (٢)}َ

:  عليـه وسـلم  يفيد الوجوب ويتأكد هذا احلكم بقوله صـىل اهللا) باملعروف 

قبـول :  االستيـصاء ": ، قـال املبـاركفوري (٣)"ً استوصوا بالنساء خريا "

  .(٤)"َ أوصيكم هبن خريا فاقبلوا وصيتي فيهن ": واملعنى ، الوصية 

وحـث عـىل ، وقد أكد اإلسالم عىل حسن معارشة الـزوج لزوجتـه              

ألن ، وجعـل خيـار املـسلمني خيـارهم لنـسائهم ، مصاحبتها بـاملعروف 

رش واملداعبـة والتلطـف  ِـاألهل هـم أحـق مـن غـريهم بحـسن اخللـق والب

وقـد جـاء ذلـك ، وغريها من وجوه حـسن املعـارشة ، نفقةوالتوسع يف ال

                                                           

املوقع الرسمي لفضيلة الشيخ أيب عبد املعز ، يف واجبات الزوج جتاه زوجته :  راجع )  ١(

،  م ٢٠١٩ فربايـر ٩ هـ املوافـق ١٤٤٠ مجادي اآلخرة ٤عدد السبت ، حممد عىل فركوس 

  .٢ص 

 .١٩: لنساء  سورة ا)  ٢(

باب خلق آدم صلوات اهللا وسالمه عليه وذريته  ، أخرجه البخاري يف أحاديث األنبياء )  ٣(

 .من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه ) ١٤٦٨ (" الرضاع "ومسلم يف، ) ٣٣٣١(

  .٣٢٦ص  ، ٤ج، حتفة األحوذي للمباركفوري )  ٤(



 

)٧٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

وأنـا خــريكم ،  خــريكم خـريكم ألهلـه ": قولـه صـىل اهللا عليـه وسـلم  يف 

 أكمـل املـؤمنني إيامنـا ": ويف قوله صـىل اهللا عليـه وسـلم  ،   (١)"ألهيل 

 .(٢)"وخريكم خريكم لنسائهم ، أحسنهم خلقا 

ُوهلن مثل ا { " قوله تعاىل -٢ ْ ِ
َّ َّلذي عليهن بـاملعروف وللرجـال علـيهن ََُ َ َ ْ َِّ ِِ

ِّ ُ
ِ ِ َِْ ِ َّ

ٌدرجة  َ ٌ واهللاَُّ عزيز حكيم ََۗ
ِ

َ َ ٌَ ِ")٣( . 

  ا ل ا :  التامثـل هـا هنـا يف تأديـة : وقال بعض أهل العلـم

، وال يمطلـه بـه ، كل واحد منهام ما عليـه مـن احلـق لـصاحبه بـاملعروف 

وهــذا ... وال يتبعــه أذى وال منــة  ، بــل ببــرش وطالقــة، وال يظهــر الكراهــة 

، ويستحب لكل واحد منهام حتـسني اخللـق مـع صـاحبه ، من املعروف 

 .)٤(والرفق به واحتامل أذاه

  
  

                                                           

اج النبي صىل اهللا عليه وسـلم   باب يف فضل أزو" املناقب"أخرجه الرتمذي يف )  ١(

 بـاب حــسن " النكـاح "وابــن ماجـة يف ، ) ٣٨٩٥(مـن حـديث عائـشة ريض اهللا عنهـا 

وانظر السلسلة الصحيحة ، ) ١٩٧٧(معارشة النساء من حديث ابن عباس ريض اهللا عنه 

 ) .٢٨٥(لأللباين 

، ) ١١٦٢ ( باب ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها" الرضاع "أخرجه الرتمذي يف )  ٢(

 باب الدليل عىل زيادة اإليامن ونقصانه من حديث أيب " السنة "وأخرج أوله أبو داود يف 

 ) .٢٨٤(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ، ) ٤٦٨٢(هريرة ريض اهللا عنه 

  .٢٢٨: البقرة )  ٣(

  .٢٢٣ص  ، ٧املغني ج )  ٤(



  

)٧٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

  اا  ةءة اإ أ :  

 فللمرأة اخليـار بـني البقـاء، (١)أو نشز عليها، إذا أساء الزوج عرشة زوجته 

 .(٢)هاء املذاهب األربعة وهذا ما ذهب إليه فق، معه أو الفسخ 

   ذ  اا و :

َوإن امرأة خافت من بعلها نـشوزا أو إعراضـا فـال  {: قول اهللا تعاىل  : أو َ ًَ ُ َُ َ ْْ ْ ْ َ َِ َِ ًَ ْ َ ٌَ ِ ِ ِ

ُجنــاح علــيهام أن يــصلحا بيــنهام صــلحا  والــصلح خــري  وأحــرضت األنفــس  ْ َ ُ ُّ َ ً ُ َ َ ْ َ ُُ َ ْ ِ ِ ِ
َ ٌ َ َُ َ ِْ ْ َُ َ َْ ْ ُ

َح  وإن حتسنوا وتتقوا فإن اهللاََّ كان بام تعملونُّالش َ َّ ُْ َ ْ َ َ ََّ َ َّ َ َُ ِ ِ َِ ُ ِ ًخبريا ُ ِ َ { )٣(. 

   طا ل ا :  ويف هـذا أن أنـواع الـصلح كلهـا : قـال علامؤنـا

أو أن تعطـي هـي ، بأن يعطي الـزوج عـىل أن تـصرب هـي ، مباحة يف هذه النازلة 

أو يقع الـصلح عـىل ، ر ويتمسك بالعصمة أو عىل أن يؤث، عىل أن يؤثر الزوج 

 .)٤(فهذا كله مباح، الصرب واألثرة من غري عطاء 

                                                           

مـأخوذ مـن ، عليهـا لبغـضه إياهـا قيل يف معني النشوز أنه الرتفع : قال اجلصاص )  ١(

 يعني ملوجـدة أو أثـرة فأبـاح اهللا " أو إعراًضا ": وقوله . وهي املرتفعة ، نشز األرض 

الفـرق : قال النحـاس :  ، ويقول القرطبي ٢٦٩ص  ، ٣ج، أحكام القرآن . هلام الصلح 

،  هبـا واإلعـراض أال يكلمهـا وال يـأنس، أن النـشوز التباعـد ، بني النـشوز واإلعـراض 

  .١٩٧٣ص  ، ٣ج ، تفسري 

 ، ٢ج، وبـدائع الـصنائع للكاسـاين  ، ٢٢٠ص  ، ٥ج، راجع املبسوط للرسخيس )  ٢(

ص  ، ٩ج، واحلاوي الكبري للاموردي  ، ٣٣٥ص  ، ٥ج، واملدونة الكربى  ، ٣٣٣ص 

  .١٣٨ص  ، ٣ج، والكايف البن قدامة  ، ٧٠ص  ، ٢ج، واملهذب للشريازي  ، ٥٩٥

  .١٢٨: لنساء سورة ا)  ٣(

  .١٩٧٥ص  ، ٣ج، تفسري القرطبي )  ٤(



 

)٧٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

َّيف هذه اآلية من الفقه الرد عىل الرعن اجلهال الذين يـرون أن  :  ل  ُّ

قـال ابـن أيب . َّالرجـل إذا أخـذ شـباب املـرأة و أسـنت ال ينبغـي أن يتبـدل هبـا 

ت أراد النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم  أن َّإن ســودة بنــت زمعــة ملــا أســن: مليكــة

ففعـل ، أمسكني واجعل يومي لعائـشة : فقالت له ، فآثرت الكون معه ، يطلقها 

 .)١(النبي صىل اهللا عليه وسلم  وماتت وهي من أزواجه

 ًم :   ا  اا :

ــات  -  ١ ــذه اآلي ــا يف تفــسري ه ــشة ريض اهللا عنه ــن عائ ــت ، مــا روي ع  ": قال

تقـول ، هي املرأة تكون عند الرجـل ال يـستكثر منهـا فرييـد طالقهـا ويتـزوج غريهـا 

فأنـت يف حـل مـن النفقـة عـيل والقـسمة ، له أمسكني وال تطلقني ثـم تـزوج غـريي 

 .)٢("يل 

   ل ا :  وجماهـد بـن ، وعبيدة السلامين ، وكذا فرسها ابن عباس

، ومكحــول ، وعطيــة العــويف  ، وعطــاء، وســعيد بــن جبــري، والــشعبي ، جبــري

وال ، وغـري واحـد مـن الـسلف واألئمـة ، وقتـادة ، واحلكم بن عتبـة ، واحلسن

 .)٣(واهللا أعلم، أعلم يف ذلك خالفا أن املراد هبذه اآلية هذا 

                                                           

  .١٩٧٤ص  ، ٣ج، املرجع السابق )  ١(

 وإن امـرأة خافـت مـن بعلهـا "بـاب ، كتاب النكـاح ، رواه  البخاري يف صحيحه )  ٢(

ص  ، ٤ج، كتاب التفـسري ، ومسلم يف صحيحه ، ) ٤٩١٠ (١٩٩٨ص  ، ٥ ج"ًنشوزا 

٣٠٢١ (٢٣١٦. ( 

  .٥٦٤ص  ، ١ج، آن العظيم تفسري القر)  ٣(



  

)٧٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 أن ســودة ":    مــا رواه البخــاري يف صــحيحه عــن عائــشة ريض اهللا عنهــا - ٢

تبتغــي ، ج النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم بنـت زمعـة وهبـت يومهـا وليلتهـا لعائــشة زو

 .)١("بذلك رضا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  

ــت ":  مــا رواه مالــك يف املوطــأ عــن رافــع بــن خــديج - ٣        ــزوج بن ــه ت  أن

فتـزوج عليهـا فتـاة ، فكانـت عنـده حتـى كـربت ، حممد بن مسلمة األنـصاري 

ثـم عـاد ، قها واحدة ثـم راجعهـا فطل، فناشدته الطالق ، شابة فآثر الشابة عليها 

فـإن شـئت ،مـا شـئت إنـام بقيـت واحـدة : فقال ، فناشدته الطالق ، فآثر الشابة 

قالـت بـل أسـتقر عـىل ، وإن شئت فارقتك ، استقررت عىل ما ترين من األثرة 

ومل يـر رافـع عليـه إثـام حـني قـرت عنـده عـىل ، فأمـسكها عـىل ذلـك ، األثرة 

 .)٢(األثرة

 أنـه  واهللا أعلـم يظهـر يل ،   ذهب إليه الفقهاء وأدلتهم وبعد هذا الذي

وهـو أوىل مـن ، عند إساءة العرشة تكون املرأة باخليار بـني البقـاء أو الفـسخ 

 .حفاظا عىل كيان األرسة ، الرضا بالبقاء مع إسقاط حق القوامة 

الفرع الرابع

  العدل واإلنصاف يف استعمال حق القوامة

ــشارع إن قوامــة الرجــل عــىل  ــة جعلهــا ال ــام هــي وظيفــة رشعي املــرأة إن

مراعـاة ،ومن ثم فإن عىل الرجل عنـد مبـارشة تلـك الوظيفـة ، احلكيم للرجل 

                                                           

، باب هبة املـرأة لغـري زوجهـا ، كتاب اهلبة وفضلها ، رواه البخاري يف صحيحه )  ١(

 ) .٢٤٥٢ (٩١٦ص  ، ٢ج

 ) .١١٤٥ (٥٤٩ – ٥٤٨ص  ، ٢ج، رواه  مالك يف املوطأ )  ٢(



 

)٧٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــرشعية  ــصوص ال ــه ، الن ــع زوجت ــه م ــادال يف تعامل ــون ع ــأن يك منــصفا يف ، ًب

 .مراعيا حقوقها وواجباهتا نحوه، معارشته هلا 

أ أن القوامــة ســيف ًوممــا يؤســف لــه أن كثــريا مــن الرجــال يفهمــون خطــ

وكأنه ال حيفظ مـن القـرآن ، ووسيلة لقهرها وجربها ، مسلط عىل رقبة املرأة 

وال من أحاديث رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  سـوى ، الكريم إال آية القوامة 

وينــسى بعـد ذلـك أو يتناســى ، األحاديـث التـي تبـني حــق الـزوج عـىل زوجتـه 

وكذلك التـي تبـني ، اج من ظلم أزواجهم اآليات واألحاديث التي حتذر األزو

وهـذا ممـا جيعـل الكثـري مــن ، حرمـة االعتـداء عـىل النـساء وسـوء معـاملتهن 

ــشويه ، أعــداء اإلســالم يتمــسكون بمثــل هــذه القــضايا والتعــامالت الــشاذة  لت

 .)١(صورة املسلمني واإلسالم

فإن الشارع احلكيم عنـدما أعطـى القوامـة للرجـل عـىل ، ومن أجل ذلك 

، وألزمـه تبعـات حتفـظ للمـرأة حقوقهـا، ملرأة أمره بالعدل يف هذه الوظيفـة  ا

ًوهو هبذا مل جيعـل الرجـل قـيام عـىل ، وترفع قدرها ومكانتها ،وتعيل شأهنا 

وإنام كـان ، وممارسة القهر والظلم هلا ، استعراض العضالتاملرأة من أجل 

بام منح مـن ،  هذه املؤسسةقيام ملا وهبه اهللا من اإلمكانيات التي تؤهله لقيادة

فكـان ، وحكمـة يف التعامـل ،  وقـوة يف التفكـري ،ُوبعد يف النظـر ، عزم وحزم 

                                                           

  –دكتور حممد بن سعد املقرن ، القوامة الزوجية ـ أسباهبا وضوابطها ومقتضاها ـ)  ١(

  .١٠  ص –مرجع سابق 



  

)٧٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــة ــذه الوظيف ــدر هب ــتبداد، األج ــم واس ــل ظل ــن ك ــد ع ــة أن يبتع ــي ،  (١)رشيط فف

 يـا عبـادي إين حرمـت الظلـم " : -احلديث القديس يقول اهللا ـ تبارك وتعاىل 

 . (٢)"ا فال تظاملوا ًوجعلته بينكم حمرم، عىل نفيس 

ــر واإلذالل  ــسلط والقه ــيلة للت ــست وس ــسئولية ولي ــة إذا م ــن ، فالقوام فم

 .فإنه خيرجها عن غرضها الذي رشعت ألجله ، فهمها عىل غري معناها 

 إنـام كـانوا مـسيطرين علـيهن بـسبب تفـضيل " : ل ا اي  

وفيـه دليـل عـىل ، ء وهـن النـسا، عىل بعـض، وهم الرجال ، اهللا تعاىل بعضهم

 .(٣)أن الوالية إنام تستحق بالفضل ال بالتغلب واالستطالة والقهر

فليعلم كل عاقل أن اهللا عزيز ال حيـب أن يـستذل رجـل أي امـرأة هـي خملـوق 

واهللا حكــيم قــادر عــىل أن يقــتص للمــرأة لــو فهــم الرجــل أن درجتــه فــوق ، هللا 

فــال ، هــي منــة منهــا عليــه أو فهمــت املــرأة أن وجودهــا مــع الرجــل ، املــرأة 

: قـال تعـاىل ، ألن الزواج أساسه املـودة والرمحـة ، استذالل يف شأن الزواج 

ًوجعل بينكم مودة ورمحة  { َ َ َّ َ َ َ َ َْ َ َّ ًْ َُ َ{)٤(. 

                                                           

 مرجـع –مجعه صالح الكـريب ، قوامة الرجال عىل النساء يف كتب التفسري )  ١(

  .٤٣ ص –سابق 

 ، ٤ج، باب حتـريم الظلـم ، كتاب الرب والصلة واألدب ، رواه  مسلم يف صحيحه )  ٢(

 ) .٢٥٧٧ (١٩٩٤ص 

  .٥٢٤ص  ، ١ج، الكشاف )  ٣(

  .٢١من اآلية : سورة الروم )  ٤(



 

)٧٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

و  ا  ل افــاتقوا اهللا يف النــساء فــإنكم   "  : و

 .(١)"...  واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا،  اهللا ةأخذمتوهن بأمان

                                                           

بـاب صـفة حجـة النبـي صـىل اهللا عليـه ، كتاب املناسك ، رواه  أبو داود يف سننه )  ١(

، كتـاب املناسـك ، والنـسائي يف الـسنن الكـربى ، ) ١٩٠٥ (١٨٢ص  ، ٢ج، وسلم  

 ) .٣٩٨٧ (١٥٥ ص  ،٤ج، اخلطبة عىل الناقة بعرفة 



  

)٧٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

  املطلب الثاني

 أداء الزوجة لواجباتها حنو الرجل

 :  

فإهنـا أوجبــت ، كـام أوجبـت القوامـة قيــام الرجـل بواجباتـه نحــو املـرأة 

كذلك عىل املرأة رضورة قيامها بالواجبات امللقاة عىل عاتقهـا نحـو الرجـل 

ئذان واســت، ووجـوب القــرار يف البيـت، كوجــوب طاعتهـا لزوجهــا ، وأرستـه 

إىل غـري ، وكـذلك اسـتئذانه يف إدخـال غـريه منزلـه ، الرجل يف اخلـروج منـه 

 .ذلك من األمور التي جيب عىل الزوجة أن تلتزم هبا جتاه زوجها 

 : وهذا يستلزم دراسة هذه الواجبات يف الفروع التالية 

الفرع األول

 واجب الزوجة يف طاعة زوجها باملعروف

وكثـرة ، وتـداخل الثقافـات ، ة تغـري األزمـان إن مما عمت به البلوى نتيج

ــرق متنوعــة ، املجــادالت  ــشويه اإلســالم بط ــداء اإلســالم حيــاولون ت ، أن أع

، فأصبحوا يزينـون للمـرأة عـصيان زوجهـا باسـم املدنيـة واحلريـة والتحـرض 

، وهم غافلون يف ذلك عن أن الشارع احلكيم جـاء بـام يـصلح حيـاة الطـرفني 

وهتيئـة لبنـاء ، جها هي يف احلقيقة تعاون بـني الـزوجني وأن طاعة الزوجة لزو

فإن كانت هـذه اللبنـة صـاحلة كـان املجتمـع ، اللبنة األوىل يف بناء املجتمع 



 

)٨٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

فأي مؤسـسة يف هـذه احليـاة البـد هلـا مـن قائـد واحـد يملـك القـرار ، صاحلا 

 .(١)ًوال يستقيم حال األرسة إال بزوج يعطى هذه القيادة ويكون مطاعا، فيها 

، فقد أوجـب الـشارع طاعـة الزوجـة لزوجهـا يف غـري معـصية اهللا ، وعليه 

 .وأن يكون ذلك وفق الضوابط الرشعية 

 :وقد استدل العلامء عىل وجوب طاعة الزوجة لزوجها بام ييل 

 ب : أوا  اا:  

َالرجــال قوامــون عــىل النــساء بــام فــضل اهللاَُّ {:  قولــه تعــاىل -١ َُّ َِّ َ َِ ِ
َ ََّ ُ ْ بعــضهمِّ ُ َ ْ َ  

ْعىل بعض وبام أنفقوا من أمواهلم   ْ
ِِ َِ َْ َ ْ َ َُ َ ْ ِ ٍ{)٢(. 

كـام ، ألن وصفه بالقيام عليها يقتـيض ذلـك ، فقد أفادت اآلية لزوم طاعته 

ومنعهـا ، وإمـساكها يف بيتهـا ، دلت عىل أن الزوج يقوم بتدبري املرأة وتأديبها 

 .)٣(ول أمره ما مل يكن معصيةوأن عليها طاعته وقب، من اخلروج إال بإذنه 

ظ {:  قوله تعايل - ٢ ام حف ب ب َ فالصاحلات قانتات حافظات للغي ِـَ ِ ِ ِ
َ َ ََّ ِـ ِ ْـ َ ْ ِّ ٌ ٌ َ َُ ََ

ُ  .)٤(} اهللاَّ

                                                           

دار ، لبي حممـد مـصطفي شـ، أحكام األرسة يف اإلسـالم : راجع يف هذا املعني )  ١(

 –وقوامـة الرجـال عـىل النـساء يف كتـب التفـسري  ، ٣٢٩ص ،  بريوت ،النهضة العربية 

 مرجـع – دكتور مجعة صالح الكـريب –دراسة حتليلية تطبيقية عىل املجتمع القطري 

 دكتور حممد بن – أسباهبا وضوابطها ومقتضاها –والقوامة الزوجية  ، ٤٧  ص –سابق 

  . ١١ ص –  مرجع سابق–سعد املقرن 

  .٣٤: من اآلية : سورة النساء  )  ٢(

 .١٤٩ص  ، ٣ج، وأحكام القرآن للجصاص  ، ١٧٠ص  ، ٥ج، تفسري القرطبي )  ٣(

  .٣٤: من اآلية :  سورة النساء)  ٤(



  

)٨١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وقــال . )١( يعنــي مطيعــات ألزواجهــن" قانتــات " : ل ا س

ومقصوده األمر بطاعـة الـزوج والقيـام بحقـه يف ، هذا كله خري : القرطبي 

  . )٢(سها يف حال غيبة الزوجماله ويف نف

َ فإن أطعنكم فـال تبغـوا عليهـن سـبيال  إن اهللاََّ كـان عليـا {:  قوله تعايل -٣ َّ َْ َ َِ ًِ َِ َ َّْ ْ ِْ َُ َُ ََ

ًكبريا  ِ َ{(٣). 

 ،فقد أفادت اآلية أنه إذا أطاعت املرأة زوجهـا يف مجيـع مـا يريـده منهـا 

ولـيس لـه رضهبـا وال  ، فـال سـبيل لـه عليهـا بعـد ذلـك، مما أباحه اهللا لـه منهـا 

وهــذا يلــزم منــه ، فــدل ذلــك عــىل أن التأديــب كــان لــرتك الطاعــة ،  (٤)هجراهنــا

 . (٥)وجوب طاعة األزواج

ــا كبــريا { : و ً إن اهللاََّ كــان علي ِ َ ََ َّ ــد للرجــال إذا بغــوا عــىل   (٦)}ِ فيــه هتدي

ــيهن ، النــساء مــن غــري ســبب  ــإن اهللا هــو العــيل الكبــري ول ن وهــومنتقم ممــ، ف

 .(٧)ظلمهن وبغى عليهن

  
  

                                                           

  .٤٩٢ص  ، ١ج، تفسري ابن كثري )  ١(

 .١٧٠ص  ، ٥ج، تفسري القرطبي )  ٢(

  .٣٤: من اآلية : سورة النساء )  ٣(

  .٤٩٣ص  ، ١ج، تفسري ابن كثري )  ٤(

  .٣٣٤ص  ، ٢ج، بدائع الصنائع للكاساين )  ٥(

  .٣٤: من اآلية : سورة النساء )  ٦(

  .٤٩٣ص  ، ١ج، تفسري ابن كثري )  ٧(



 

)٨٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

 م  :   ا  اا:  

قـال رسـول : قال ) ريض اهللا عنه( ما روي عن عبد الرمحن بن عوف - ١

، وصـامت شــهرها ،   إذا صـلت املرأة مخسـها ":  اهللا صىل اهللا عليه وسلم  

واب مـن أي أبـادخـيل اجلنـة : قيـل هلـا ، وأطاعت زوجها ، وحفظـت فـرجها 

 .(١)"اجلنة شئت 

صـىل سـئل رسـول اهللا : قـال ) ريض اهللا عنـه(روي عن أيب هريـرة   ما-٢

وتطيعـه إذا ، الـذي تـرسه إذا نظـر إليهـا :   أي النساء خـري ؟ قـال اهللا عليه وسلم

 .(٢)"ختالفه فيام يكره يف نفسها وماله  وال، أمر 

 أيام امـرأة ماتـت ":     قال صىل اهللا عليه وسلمروي أن رسول اهللا   ما-٣

 .(٣)"وزجها عنها راض دخلت اجلنة 

                                                           

وصححه ابن حبان يف ، ) ١٦٦١ (١٩٩ص  ، ٣ج، رواه  اإلمام أمحد يف املسند )  ١(

كر إجياب اجلنة للمرأة إذا أطاعت زوجها مع وذ،  باب معارشة الزوجني ،كتاب النكاح 

 ).٤١٦٣ (٤٧١ص  ، ٩ج، إقامة الفرائض هللا 

، والنسائي يف السنن الكـربى ، ) ٧٤١٥ (٢٥١ص  ، ٢ج، رواه  أمحد يف مسنده )  ٢(

 :وقال ، ) ٢٦٨٣ (١٧٥ص  ، ٢ج، واحلاكم يف املستدرك ، ) ٨٩٦١ (٣١٠ص  ، ٥ج

ــسلم ومل خي ــىل رشط م ــحيح ع ــديث ص ــذا ح ــاه ه ــذهبي ، رج ــه ال ــيص (ووافق التلخ

 ) .١٧٥ص  ، ٢ج، احلبري

 ، ٣ج، باب مـا جـاء يف حـق الـزوج عـىل املـرأة ، أبواب الرضاع ، سنن الرتمذي )  ٣(

  ،١ج، باب حق الزوج عـىل املـرأة ، كتاب النكاح ، وابن ماجة ، ) ١١٦١( ، ٤٥٨ص 

 ) .١٨٥٤( ، ٥٩٥ص 



  

)٨٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــة الــصاحلة تكــون مطيعــة  فقــد أفــادت هــذه األحاديــث أن املــرأة املؤمن

ال عــن قــرس وإجبــار ، وأن طاعتهــا تكــون عــن إرادة ورغبــة وحمبــة ، لزوجهــا

ــام  ــزوج ، وإرغ ــة ال ــيم إىل طاع ــب العظ ــث الرتغي ــذه األحادي ــام أن يف ه ، ك

  .(١)ا موجبة للجنةوأهن، وطلب مرضاته 

أن طاعـة الزوجـة  لزوجهـا  يكـون  يف  حـدود ، ومما ينبغي  التأكيد  عليه ، هذا

فال طاعـة ، أما إذا خالف الزوج يف طلبه أحكام الرشع ، املعروف واملرشوع 

يدل عىل ذلك ما روي عـن ، لعموم األمر بالطاعة ما مل تكن معصية ، له عليها 

 ال ": أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  قـال )  عنهريض اهللا( عيل بن أيب طالب 

 .(٢)"إنام الطاعة يف املعروف ، طاعة يف معصية اهللا 

    اأة و وا ؟

والزوجـة ، إذا كانت طاعة املرأة لزوجها قد أقرهـا الـشارع احلكـيم 

، فنالت رضا اهللا ورضا زوجهـا ، الصاحلة هي التي استجابت لذلك األمر 

ه يتفرع عىل هذا أن املرأة هل تكلف بخدمة زوجها باعتبارها نوعا من فإن

 أنواع الطاعة أم ال ؟  

 : لإلجابة عن هذا السؤال اختلفت كلمة الفقهاء عىل النحو التايل 

                                                           

  .٤٧ ص - مرجع سابق  – وفاء السويلم دكتورة، القوامة وأحكامها الفقهية )  ١(

بـاب مــا جـاء يف إجــازة خــرب ، كتـاب التمنــي ، رواه  البخـاري يف صــحيحه )  ٢(

بـاب ، كتاب اإلمـارة ، ومسلم يف صحيحه ، ) ٦٨٣٠ (٢٦٤٩ص  ، ٦ج، الواحد 

 ).١٨٤٠ (١٤٦٩ص  ، ٣ج، وجوب طاعة األمراء 



 

)٨٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

بـل أوجبـوا عـىل ، يرون أن خدمة املرأة لزوجها ليست واجبة  : ا

 إذا كـان هلـا خـادم ":  القدير قال يف فتح، الزوج أن يوفر لزوجته من خيدمها 

 . (١)"ًفيفرض هلا ولو كان معرسا ، ألهنا مل تكتف بخدمة نفسها ، يفرض هلا 

   أ   ليفرض عىل الـزوج النفقـة إذا كـان مـورسا ونفقـة " : و 

 .(٢)"املراد بيان نفقة اخلادم كام ذكر املؤلف ، خادمها 

ا حيتني فنظروا إيل املسألة من نا : أ : 

 وأة: ال ا:  

فمـن كانـت مـن أهـل ، فقد فرقوا بني التي من أهل اإلخدام ومن ليست كذلك 

ــدام  ــت ، اإلخ ــة البي ــن خدم ــاة م ــي معف ــن ، فه ــا م ــوفر هل ــل أن ي ــزم الرج ويل

 .فعليها خدمة البيت ، أما من مل تكن من أهل اإلخدام ، خيدمها 

 ما :وا ا   وجل ا  :  

     ا ا  ل : " وعليـه إخـدامها إن كانـت ممـن ال ختـدم حلاهلـا 

فعليهـا ، وال يف صـداقها ثمـن خـادم ،  وإن مل تكن ذات رشف ،وغني زوجها 

 :وقال يف موضع آخر ... اخلدمة الباطنة من العجن والكنس والطبخ والفرش 

 .(٣)" اإلخدام وال يلزم املعرس، يكلف إخدامها إذا اتسعت حاله لذلك 

     اه ا   ي اإال أهنم مل يراعوا حال الـزوج املاديـة  ، و

ًيرسا وعرسا ، قال يف زاد املحتاج   وعليـه ملـن ال يليـق هبـا خدمـة نفـسها ": ً

                                                           

  .٣٢٩ص  ، ٣ج، فتح القدير )  ١(

 .٣٢٧ص  ، ٣ج، ابق املرجع الس)  ٢(

  .٥٤٧ ، ٥٤٦ص  ، ٣ج، مواهب اجلليل للحطاب )  ٣(



  

)٨٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
أو باإلنفاق عىل من صحبتها من حـرة أو ، إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة 

 .(١)"رس ومعرس وسواء يف هذا مو، أمة خلدمة 

ا ولكنهــا ، فـريون أن خدمــة املــرأة لزوجهـا ليــست واجبــة  : أ

 .مستحبة من باب العرف واإلحسان 

 ا  ل : " نـص عـىل ذلـك ،  خدمة املـرأة لزوجهـا ليـست واجبـة

لـيس عـىل املـرأة خدمـة زوجهـا مـن العجـن : قـال ابـن قدامـة ، اإلمام أمحـد 

فهـو مـن بـاب املعـروف ، أما ما تقوم به مـن خدمـة  ، واخلبز والطبخ وأشباهه

ومــا تليــق بــه األخــالق املرضــية وجمــرى العــادة ال عــىل ســبيل ، واإلحــسان 

 .(٢)اإلجياب

 اأي اا :  

ــة هــو الــراجح  ــي أرى أن مــذهب املالكي ــث يــرون أن خدمــة ، وإنن حي

وكـان ، الزوجة ليست واجبة عليهـا جتـاه زوجهـا إذا كانـت مـن أهـل اإلخـدام 

ًأو كان الزوج معـرسا ، أما إذا مل تكن الزوجة من أهل اإلخدام ، ًالزوج مورسا 

 .فإنه جيب عليها اخلدمة 

   أيا ا ر و :  

وقـد أمـر اهللا عـز وجـل ،  أن خدمة الزوجة لزوجها نوع من طاعتهـا لـه -١

 . فوجبت خدمتها له ، الزوجة بطاعتها لزوجها 

                                                           

 .٥٧٣ ،٥٧٢ص  ، ٣ج، زاد املحتاج برشح املنهاج )  ١(

 .٣٣ص  ، ٧ج، املغني البن قدامة )  ٢(



 

)٨٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــريا مــن ا-٢ ــية ال  أن كث ــصادية القاس ــروف االقت ــل هــذه الظ ألزواج يف ظ

 .جيد من النفقة إال ما يسد به رمق نفسه وزوجته وأوالده 

أن بــالال بطــأ عــن صــالة :  مــا روى عــن أنــس بــن مالــك رض اهللا عنــه -٣

فقـال مـررت  ، " ما حبـسك ؟ ": فقال له النبي صىل اهللا عليه وسلم  ، الصبح 

إن شــئت كفيتــك الرحــى : فقلــت هلــا ، ي بفاطمــة وهــي تطحــن والــصبي يبكــ

أنــا : فقالــت ، وإن شــئت كفيتــك الــصبي وكفيتنــي الرحــى ، وكفيتنــي الــصبي 

 .(١)" فرمحتها رمحك اهللا ": قال ، فذاك حبسني ، أرفق بابني منك 

ولعل يف هذا ما يوايس قلوب كثري من النساء إذا عرفن أن نـساء الـصحابة 

 القـرون كـن خيـدمن أزواجهـن ويقمـن  وهـن مـن خـري رضوان اهللا عليهم 

بل كن يرين ذلـك مـن العبـادة التـي أخـرب هبـا النبـي صـىل اهللا عليـه ، بشئوهنن 

ــلم   ــديث ، وس ــال يف احل ــام ق ــسها ": ك ــرأة مخ ــلت امل ــامت ،  إذا ص وص

ادخـيل اجلنـة مـن أي : قيل هلـا ، وأطاعت زوجها ، وحفظت فرجها ، شهرها 

 . األنسب األخذ هبذا الرأي، فكان من (٢)"أبواب اجلنة شئت 

                                                           

حدثنا عبد الصمد : قال أمحد ، ) ١٢٠٦٦(أخرجه اإلمام أمحد يف املسند برقم )  ١(

ًلزعفراين عن أنس بن مالك رض اهللا عنه أن بـالال أخربنا عامر يعني أبا هاشم صاحب ا

، ألن عامرا مل يـدرك أنـسا ، إسناده ضعيف النقطاعه : قال حمقق السند ، احلديث ... 

 .وهذا احلديث مما تفرد به اإلمام أمحد 

 .احلديث سبق خترجيه)  ٢(



  

)٨٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
الفرع الثاني

وجوب قرار الزوجة يف البيت وعدم خروجها منه إال بإذنه

مما ال شك فيه أن مـن حقـوق الـزوج عـىل زوجتـه قرارهـا يف بيتـه وعـدم 

وقرارهـا ، ما مل تكن هناك رضورة رشعيـة تبـيح ذلـك ، خروجها منه إال بإذنه 

بـل هــو تـرشيف هلـا ومنــع ، كبتــا حلريتهـا ًيف بيتهـا لـيس فيــه اسـتعبادا هلـا أو 

ّ وقرن يف بيـوتكن {:  وذلك عمال بقول اهللا تعاىل ، (١)البتذاهلا ُ َُ ِ
ُ ِْ َ ، فالبيـت هـو (٢)}َ

 ،فاألصل أال خترج املرأة إطالقا من البيـت ، املكان الطبيعي الفطري للمرأة 

 ، والـرضورة تقـدر بقــدرها، إال إذا كانـت هنـاك رضورة رشعيـة تقتـيض ذلـك 

وليس أدل عـىل ذلـك مـن قـول ابنتـي شـعيب عليـه الـسالم فـيام حكـاه القـرآن 

ِ قالتا ال نسقي حتى يصدر الرعاء  وأبونا شيخ كبري{ : الكريم  َ ٌ َّ َْ ِّ َ ُ ٰ َْ ََ َُ َ َ ْ ََ ُ
ِ ِ َ َ {(٣). 

كـذلك فـإن رســول اهللا صـىل اهللا عليــه وسـلم  قــد بـني احلكمــة مـن قــرار 

وتقـوم عـىل تنظـيم ، وحتوطهم بعنايتهـا ، ها أهنا تراعي أبناء، املرأة يف بيتها 

 ": حيـث قـال صـىل اهللا عليـه وسـلم  ، بيتها بام يكفل السعادة ألفراد أرسهتـا 

 .(٤)"واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها 

                                                           

كتـور حممـد د، مقتضاها ، ضوابطها ، أسباهبا ، القوامة الزوجية : يف هذا املعني )  ١(

  .١١ ص – مرجع سابق –شبكة صيد الفوائد زاد كل مسلم ، بن سعد املقرن 

  .٣٣من اآلية : سورة األحزاب )  ٢(

  .٢٣من اآلية  : سورة القصص )  ٣(

  ،٢٤١٩حديث رقم ، باب العبد راع يف مال سيده ، أخرجه البخاري يف كتابه العتق )  ٤(

 .٣٥١٦حديث رقم ،  اإلمام العادل باب فضيلة، ومسلم يف كتاب اإلمارة 



 

)٨٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

وإذا كانت قوامة الرجـل عـىل املـرأة يف األصـل تقتـيض قـرار املـرأة يف 

فإنه ال ريب أن خروج املـرأة املنـوط هبـا  ، البيت وعدم اخلروج منه إال بإذنه

بحيـث ال متـس ، والقيام عىل شئون األرسة حيتاج إيل ضوابط ، رعاية األبناء

بحيـث ، من أجل ذلك حتتاج يف هذا اخلـروج إىل إذن الـزوج ، األرسة بأذى 

وهــو ،  (٢)واحلنابلــة،  (١)وهــو مــا رصح بــه الــشافعية، حيــرم اخلــروج بغــري إذنــه 

 . (٤)واملالكية ،  (٣)احلنفيةظاهر قول 

كزيــارة ،  خروجهــا لعــذر (٧)والـشافعية،  (٦)واملالكيــة،  (٥)واسـتثنى احلنفيــة

أن تكـون مأمونـة   (٨)واشرتط املالكية، أبوهيا أو املطالبة بحق هلا عند القايض 

 . فإن كان بخالف ذلك مل خترج ، ال خييش عليها الفساد 

 للــزوج منــع زوجتــه مــن عيــادة والــدهيا وإذا كــان احلنابلــة ذهبــوا إىل أن

ــارهتام ــك ، وزي ــه ذل ــي ل ــه ال ينبغ ــام ، إال أن ــة هل ــن قطيع ــه م ــا في ــال ، مل ومح

                                                           

 .٢٥٢ ، ٤٣٧ص  ، ٣ج، مغني املحتاج )  ١(

  . ٢٢٤ص  ، ٧ج، املغني )  ٢(

 . ١٤٥ص  ، ٣ج، الدر املختار )  ٣(

  .٢٥٧ص  ، ١ج، الكايف )  ٤(

  .١٤٦ ، ١٤٥ص  ، ٣ج، الدر املختار )  ٥(

  .١٨٦ص  ، ٤ج، مواهب اجلليل )  ٦(

  .٤٣٧ ص ، ٣ج، مغني املحتاج )  ٧(

  .١٨٦ص   ، ٤ج، ومواهب اجلليل  ، ٥١٢ص  ، ٢ج، الرشح الكبري )  ٨(



  

)٨٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ولـيس ، لزوجته عىل خمالفتها أمر اهللا تعاىل يف معارشة والـدهيا بـاملعروف 

 .  (١)هذا من املعارشة باملعروف

 : يل وقد استدل العلامء عىل حق الزوج يف املنع من اخلروج بام ي

أوال
ً

 أن رجـال خـرج وأمـر امرأتـه "ما رواه أنس بـن مالـك ريض اهللا عنـه  : 

ــا  ــن بيته ــرج م ــدار ، أال خت ــا يف أســفل ال ــان أبوه ــا ، وك ــت يف أعاله ، وكان

، فأرسـلت إىل النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  فـذكرت لـه ذلـك ، فمرض أبوها 

 اهللا عليه وسـلم  فأرسلت إىل النبي صىل، فامت أبوها ، أطيعي زوجك ، فقال 

فأرسل إليها النبي صىل اهللا عليه وسلم  أن اهللا قـد غفـر . أطيعي زوجك : فقال 

 .(٢)"ألبيها بطاعتها لزوجها 

 :وجياب عن هذا االستدالل من وجهني 

ــديث ضــعيف  : األول ــي ، أن هــذا احل ــام اهليثم ــه اإلم ــال في ــد ق رواه : فق

ومعلـوم أن ،  (٣)وهـو ضـعيف ، وفيه عصمة بن املتوكل، الطرباين يف األوسط 

 .الضعيف ال تقوم به حجة 

ــاني ــا : الث ــه يتن ــرب بالوالــدين يفأن ــرشيعة يف ال ــام وآداب ال ــع أحك  ، م

 .والسيام عند الكرب واملرض ، ورعايتهام والقيام بحقوقهام 

 

 

                                                           

 .٢٢٤ص  ، ٧ج، املغني )  ١(

 ) .٧٦٤٨( ، ٣٣٢ص  ، ٧ج، رواه الطرباين يف األوسط )  ٢(

 .٣١٣ص  ، ٤ج، جممع الزوائد )  ٣(



 

)٩٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

ثانيا
ً

 ال ": مـا رواه ابـن عمـر أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  قـال  : 

 .(١)" مساجد اهللا متنعوا إماء اهللا

فقـد خاطــب النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم  األزواج بعــدم منــع النــساء مــن 

مما يدل بمفهومـه عـىل أن هلـم حـق مـنعهم يف غـري ، اخلروج إيل املساجد 

 .(٢)املساجد

، بـأن هـذا ختـصيص احلكـم باللقـب  : ويعرتض على هذا االسـتدالل

 .ومفهوم اللقب ضعيف عند األصوليني 

وقـد ، بأن منـع الرجـال للنـساء مـن اخلـروج مـشهور معتـاد :  وجياب عنه

وإخراجـه عـن ، وإنام علق احلكم باملساجد لبيان حمـل اجلـواز ، أقروا عليه 

وعىل هذا فال يكـون منـع ، فيبقى ما عداه عىل املنع ، املنع املستمر املعلوم 

ــه لغــري املــسجد مــأخوذ مــن تقييــد احلكــم باملــسجد  الرجــل خلــروج امرأت

 .(٣)فقط

                                                           

باب هل عـىل مـن مل يـشهد اجلمعـة ، كتاب اجلمعة ، رواه البخاري يف صحيحه )  ١(

ــحيحه ، ) ٨٥٨( ، ٣٠٥ص ،  ١ج ، غــسل ــاب الــصالة ، ورواه مــسلم يف ص ــاب ، كت ب

 ) .٤٤٢( ، ٣٢٧ص  ، ١ج، خروج النساء إل املساجد 

ًوقيل إن يف احلديث دليال عىل أن للرجل أن يمنع امرأته مـن : قال ابن دقيق العيد )  ٢(

فإن ذلك ، د وهذا إن أخذ من ختصيص النهي باخلروج إىل املساج، اخلروج إال بإذنه 

إحكـام األحكـام رشح عمـدة . يقتيض بطريق املفهوم جـواز املنـع يف غـري املـساجد 

  .١٦٩ص  ، ١ج، بريوت ، دار الكتب العلمية ، األحكام البن دقيق العبد 

 ، - املرجـع الـسابق –إحكـام األحكـام : راجع يف هذا االعرتاض واجلواب عنه )  ٣(

 .١٦٩ص  ، ١ج



  

)٩١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ثالثــا
ً

مــا تقتــضيه ، كــذلك فإنــه يــستدل عــىل منــع املــرأة مــن اخلــروج  : 

وتقليل خروجها إال فـيام يـأذن فيـه ، مصلحة األرسة ورعايتها من بقاء الزوجة 

ويـؤمن فيـه مـن فـساد املـرأة أو ، ويكون فيه مصلحة ظاهرة أو حاجـة ، الزوج 

 .(١)تعرضها لألذى

ملـا سـبق مـن ،  يعـود إىل الـزوج هذا ومما الشك فيه أن اإلذن بـاخلروج

بــرشط ، وحلاجـة األرسة إىل نظـام تقـوم عليـه ، األدلـة التـي تؤكـد هـذا احلـق 

وبـام ال يكــون فيــه ، أن يكـون متوافقــا مـع قواعــد الـرشع العامــة يف هـذا األمــر 

ثـم يمنعهـا بعـد ذلـك مـن ، كأن يمتنـع مـن اإلنفـاق عليهـا ، رضر عىل الزوجة 

أو يمنعها كي ترب والـدهيا وحتـسن ، و يمنعها تعنتا أ، ألجل التكسب اخلروج 

ألن هــذا لــيس مــن حــسن ، فــال ينبغــي لــه ذلــك املنــع ، ونحــو ذلــك ، إلــيهام 

  .العرشة يف شئ 

                                                           

 - ٤٠٥ ص – مرجـع سـابق –دكتـورة وفـاء الـسويلم ، ا الفقهيـة القوامة وأحكامه)  ١(

٤٠٧.  



 

)٩٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

  الفرع الثالث

وجوب استئذان الزوج يف إدخال غريه منزله

 أال تـأذن ألحـد غـريه،       لعل من أهم احلقوق التي ترتبها القوامة عىل املـرأة 

ــه  ــه إال بإذن ــدخل بيت ــة ، أن ي ــن احلنفي ــل العلــم م ــه أه ــق علي ــا اتف ــو م ،  (١)وه

 .(٤)واحلنابلة ،  (٣)والشافعية ،  (٢)واملالكية 

فـإن علمـت ، واشرتاط اإلذن هنا حممول عىل ما ال يعلم رضـا الـزوج بـه 

 .(٥)جاز هلا أن تدخله بال إذن، رضا الزوج به

   ذ  اا و:

ما روي أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  قال يف حـديث طويـل  : أو :

وال يـأذن يف ، فأما حقكم عىل نسائكم فال يـوطئن فرشـكم مـن تكرهـون  ... "

 . (٦) " ...بيوتكم ملن تكرهون 

                                                           

دار ، الــشيخ نظـام ومجاعـة مـن علـامء اهلنــد ، الفتـاوى اهلنديـة يف مـذهب أيب حنيفـة )  ١(

  .٤٣٢ص  ، ٤ج، الفكر 

ص  ، ٧ج، بــريوت ، دار الفكــر ، حممــد علــيش ، مــنح اجلليــل رشح خمتــرص خليــل )  ٢(

٤٦٧.  

، املكتـب اإلسـالمي ، حيي بـن رشف النـووي ،  وعمدة املفتني روضة الطالبني)  ٣(

  .١٨٦ص  ، ٥ج، بريوت 

حتقيق هالل مصيلحي ، منصور بن يونس البهويت ، كشاف القناع عن متن اإلقناع )  ٤(

  .١٨٨ص  ، ٥ج، بريوت ، دار الفكر ، مصطفي هالل 

  .١١٥ص  ، ٧ج، رشح النووي عىل صحيح مسلم )  ٥(

 ،وأخرجه الرتمذي يف سننه ، رواه سليامن بن عمرو بن األحوص عن أبيه احلديث )  ٦(

، ) ١١٦٣( ، ٤٦٧ص  ، ٣ج، باب ما جاء يف حق املرأة عـىل زوجهـا ، كتاب الرضاع 



  

)٩٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
  ا والسـيام إذا كــان ، ًأن إدخــال الزوجـة أحـدا بغــري إذن زوجهـا  : و

عـىل الغـرية التـي هـي سـبب مـن أسـباب ويبعـث ، يكرهه يوجـب سـوء الظـن 

 .وبالتايل فال جيوز هلا أن تفعل هذا،(١)القطيعة

ًم :  ما روي عن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه

وال تـأذن ،  ال حيـل للمـرأة أن تـصوم وزوجهـا شـاهد إال بإذنـه ": وسلم  قـال 

 .(٢)"يف بيته إال بإذنه 

 ا و :  

قد دل هذا احلـديث بـرصاحة ووضـوح عـىل وجـوب اسـتئذان الزوجـة و

 .ًوأنه ال حيل هلا أن تدخل أحدا بيته بغري إذنه ورضاه ، زوجها 

     ل ا :  بـل خـرج ،  ال مفهـوم لـه  وهـو شـاهد وهـذا القيـد

ــب  ــن ، خمــرج الغال ــأذن مل ــرأة أن ت ــيض اإلباحــة للم ــزوج ال تقت ــة ال وإال فغيب

لداللـة األحاديـث الـواردة يف هنـي ،  يتأكد حينئذ عليهـا املنـع بل، يدخل بيته 

، وحيتمـل أن يكـون لـه مفهـوم . من غاب عنها زوجهـا عـن إدخـال غـريه بيتـه 

                                                                                                                                              

حـديث رقـم  ، ١ج، باب حق املرأة عىل الزوج ، وابن ماجة يف سننه يف كتاب النكاح 

)٩٢٤.( 

دار إحيــاء ، در الــدين حممـود العينــي  بــ، عمـدة القــاري رشح صــحيح البخـاري )  ١(

  .١٨٥ص  ، ٢٠ج، بريوت ، الرتاث العريب 

ج ، باب ال تأذن املرأة يف بيت زوجها ، كتاب النكاح ، رواه البخاري يف صحيحه )  ٢(

، صحيح مسلم  . " وهو شاهد إال بإذنه ": وزاد مسلم بلفظ ) . ٤٨٩٩(حديث رقم  ، ٥

 ) .١٠٢٦(حديث رقم  ، ٧١١ص  ، ٢ج، عبد باب ما أنفق ال، كتاب الزكاة 



 

)٩٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــتئذانه  ــرس اس ــزوج تي ــرض ال ــه إذا ح ــك أن ــذر ، وذل ــت ، وإذا غــاب تع ــو دع فل

 .(١)الرضورة إىل الدخول عليها مل تفتقر إىل استئذانه لتعذره

:ج   اع اان او

كذلك فإن أهل العلم قد اتفقوا عىل أنه لـيس للمـرأة أن تـصوم تطوعـا إال 

ــإذن زوجهــا ــلم  ،  (٢)ب ــه صــىل اهللا عليــه وس ــصوم ": لقول  ال حيــل للمــرأة أن ت

 .(٣)"وزوجها شاهد إال بإذنه 

، ألن حـق الـزوج فـرض ، وهذا إنام رشع لعظم حق الـزوج عـىل زوجتـه 

ملـا فيـه مـن ، واألفضل للزوج أن يأذن لزوجتـه بالـصوم ، فل فال جيوز تركه لن

ــة  ــأجورا ، إعانتهــا عــىل الطاع ــذلك م ــة ، ًويكــون ب ــزوج حاج ــن لل وإن مل يك

 .(٤)فإنه يكره له منعها من الصيام، لزوجته يف النهار

نـستطيع أن نؤكـد ، وبعد هذا العرض آلثار القوامـة عـىل الرجـل واملـرأة 

 القوامــة يف الــرشيعة اإلســالمية هلــا مــدى تقــف وهــي أن، عــىل حقيقــة هامــة 

فلـيس للـزوج أن يكـره ، فهي ال متتـد إىل الـدين واملعتقـد ، عنده وتنتهي إليه 

وال أن جيربهـا عـىل إتبـاع مـذهب ، زوجته عـىل تغيـري دينهـا إذا كانـت كتابيـة 

                                                           

  .٢٩٦ص  ، ٩ج، فتح الباري )  ١(

  .٩٥ص  ، ٣ج، ورشح النووي لصحيح مسلم  ، ١٨٣ص  ، ٣ج، املغني البن قدامة )  ٢(

 .احلديث سبق خترجيه )  ٣(

إرشاف ، وراجــع أيــضا اإلســالم ســؤال وجــواب  ، ٢٩٦ص  ، ٩ج، فــتح البــاري )  ٤(

 . موقع عىل شبكة اإلنرتنت –الشيخ صالح املنجد 



  

)٩٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
، إذا كانـت مـن أهـل القبلـة ، أو اجتهاد  حمدد من االجتهادات الفقهية ، معني 

 .وال خيالف احلق وأهله ، دام هذا الرأي ال يعترب بدعة مضلة ما

ــة  ــا اخلاص ــرأة يف أمواهل ــة امل ــة إيل حري ــد القوام ــام ال متت ــا يف ، ك وحريته

وال يف املـساواة بينهـا  وبـني الرجـل يف احلقـوق التـي أراد اهللا ، السياسية احلقوق 

 لقولـه صـىل اهللا عليـه ،(١) وال طاعـة لـه عليهـا إذا أمرهـا بمعـصية،فيها املـساواة 

 .(٢)" ال طاعة ألحد يف معصية اهللا ": وسلم  

                                                           

 ،هلـا أون اليـن ،  موقـع املـرأة العربيـة –الشبهات واملغالطـات : القوامة :  راجع ) ١(

والـرد عـىل  ، ٤ص ،  م ٢٠١٨ديسمرب  / ٢٩ -  هـ ١٤٤٠ ربيع اآلخر ٢٠السبت 

 ٨ /١٦ – عـن املـسيح احلـق – شبكة ابن مـريم اإلسـالمية –شبهة قوامة الرجل 

 .٨ص  ، ٢٠٠٦/

 ، ١٥٥ص  ، ١ج، والطرباين يف األوسط  ، ٤٣٢ص  ، ٤ج، رواه أمحد يف مسنده )  ٢(

ص  ، ٣ج، واحلــاكم يف املــستدرك  ، ٢٢٦ص  ، ٥ج، واهليثمـي يف جممــع الزوائــد 

٤٤٣.  



 

)٩٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

  املبحث الثالث

والرد عليها شبهات حول القوامة

  :  

، أدعيـاء التحريـر واملـساواة املوهومـة ، ًدائام ما حياول أعداء اإلسـالم 

ومن تبعهم من أدعياء نـرصة املـرأة تـشويه صـورة اإلسـالم مـن خـالل قنـوات 

وال شك أن موضوع املرأة من املوضوعات التـي يتعلـق هبـا هـؤالء ، ة متعدد

مــن خــالل إبــراز مفــاهيم خاطئــة عــن مكانــة املــرأة ، لتــشويه صــورة اإلســالم 

حيــث ، ومـن ذلــك موضـوع قوامـة الرجــل عـىل زوجتـه ، املـسلمة وحقوقهـا 

يف أن ،  (١)ًوجعلــوا منهــا ســببا إلثــارة ضــغائن النــساء، محلوهــا مــا ال حتتمــل 

 .اإلسالم مل يسوي بينها وبني الرجل 

 :ولعل من أهم الشبهات التي أوردها هؤالء عىل موضوع القوامة 

 .إنكار القوامة عىل املرأة : الشبهة األويل 

ــة املــرأة وامتهــان لكرامتهــا وإلغــاء : الــشبهة الثانيــة  القوامــة تقييــد حلري

 .لشخصيتها 

 . ووسيلة للتسلط عليها القوامة وصاية عىل املرأة: الشبهة الثالثة 

                                                           

موقـع بيـان اإلسـالم للـرد عـىل ، حممـد قطـب ، إنكار قوامة الرجـل عـىل املـرأة )  ١(

 ، ١ص ،  م ٢٠٠١/  هــ ١٤٢٢طبعـة ، القـاهرة ، دار الـرشوق ، شبهات حول اإلسـالم 

، موقـع هلـا أون اليـن ، حممد بـن سـعد املقـرن / د، وشبهات خمترصة حول القوامة 

  .٢ ،١ص ،  م ٢٠١٦،  نوفمرب ١/  هـ ١٤٣٨ حمرم ٣٠



  

)٩٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وهـذا يــستدعي دراسـة هــذا املبحـث وتقــسيمه إىل ثالثـة مطالــب تكــون 

 :عىل النحو التايل 

املطلب األول

  شبهة إنكار القوامة على املرأة

، ًيزعم بعـض املـسمون أنفـسهم بـالتنويريني  أن القوامـة ليـست تـرشيعا 

ا ليـست تفـضيال كـام أهنـ، وإنام هي وصف حلالة بحسب التقاليد واألعـراف 

وهـذا الواقـع مطلـوب ، للرجال عىل النساء مطلقا بقـدر مـا هـي تقريـر للواقـع 

كـام أن الدرجـة التـي ، حتقيقا للمساواة األصلية بـني الرجـل واملـرأة ، تغيريه 

َوللرجال علـيهن درجـة  {: للرجال عىل النساء الواردة يف قول اهللا تعايل  َ َّ َ ََ ِِّ ِ ِ{)١(  ،

 .التقاليد واألعراف املستقرة يف املجتمع إنام تكون بحسب 

بعـد أن  ، (٢))نـرص حامـد أبـو زيـد ( وممن قال بذلك العلامين املـدعو بــ 

واستشهد ببعض اآليات التي زعـم أهنـا ، وفصل فيها ، أورد هذه املسألة 

                                                           

  .٢٢٨من اآلية : سورة البقرة )  ١(

لعربيـة وباحـث متخـصص يف فقـه اللغـة ا، نرص حامد أبـو زيـد أكـاديمي مـرصي )  ٢(

 يوليو ١٠والعلوم اإلسالمية، ولد نرص أبو زيد يف إحدى قرى طنطا حمافظة الغربية يف 

يف البداية مل حيصل عىل شهادة الثانوية العامة ، ونشأ يف أرسة ريفية بسيطة ،  م ١٩٤٣

ألن أرسته مل تكن لتستطيع اإلنفاق عليه ، التوجيهية ليستطيع استكامل دراسته اجلامعية 

هلذا اكتفى يف البداية باحلصول عىل دبلوم املـدارس الثانويـة الـصناعية ، معة يف اجلا

حصل نرص عىل الليسانس بعدها من قـسم اللغـة العربيـة . م ١٩٦٠قسم الالسلكي عام 

ثم ماجـستري بـنفس القـسم ،  م بتقدير ممتاز ١٩٧٢وآداهبا بكلية اآلداب جامعة القاهرة 

ثم دكتوراه من نفس القسم  ،  م ١٩٧٦قدير ممتاز عام والكلية يف الدراسات اإلسالمية بت



 

)٩٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

دوائر اخلوف : وذلك يف كتاب له أسامه ، ًوصف وليست تقريرا لألحكام 

 .(١)قراءة يف خطاب املرأة

   ه ا  دا و :  

إن القوامــة ليــست وصــفا حلالــة بحــسب التقاليــد واألعــراف  : أو ،

ُالرجــال  {: كــام قــال اهللا تعــايل ، وإنــام هــي حكــم رشعــي بــنص الــوحي  ِّ

ِقوامون عىل النساء  ِّ َ ََ ََّ ُ{(٢). 

                                                                                                                                              

  م، وقد أثارت١٩٧٩والكلية يف الدراسات اإلسالمية بتقدير مرتبة الرشف األويل عام 

واهتـم ، كتابات الباحث املرصي ضجة إعالمية يف منتصف تسعينات القـرن املـايض 

ر وسـائل قانونيـة يف مـرص ًونظـرا لعـدم تـواف.بسبب أبحاثه العلمية باالرتداد واإلحلـاد 

عمل خصومة عـىل االسـتفادة مـن أوضـاع حمكمـة األحـوال ، للمقاضاة بتهمة االرتداد 

) احلـسبة ( والذي وجـدوا فيـه مـسمي ، الشخصية التي يطبق فيها فقه اإلمام أيب حنيفة 

 ،واستجابت املحكمة لذلك ، طالبوا عىل أساسه من املحكمة التفريق بينه وبني زوجته 

عىل أساس أنه ال جيوز للمرأة املـسلمة ، ًت بالتفريق بني أبو زيد وزوجته قرسا وحكم

ابتهـال / ويف هنايـة املطـاف غـادر نـرص أبـو زيـد وزوجتـه  د، الزواج من غري املسلم 

حيث ، ليقيام هناك ، يونس األستاذة يف األدب الفرنيس القاهرة نحو املنفى إيل هولندا 

موقـع أبجـد عـىل شـبكة . دراسات اإلسالمية بجامعة اليدن ًعمل نرص أبو زيد أستاذا لل

 .اإلنرتنت

، الطبعـة الثانيـة ، املركـز الثقـايف العـريب : النارش ، نرص أبو حامد أبو زيد )  ١(

  .١٥ ، ١٤ص ، م ٢٠٠٤

  .٣٤من اآلية : النساء )  ٢(



  

)٩٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
مـة حكـم فقد فهم فقهاؤنا ريض اهللا عـنهم مـن هـذه اآليـة وغريهـا أن القوا

هـذه اآليـة : ( قـال ابـن عاشـور ، مؤداه أن الرجال قوامون عىل النـساء ،رشعي 

وحكـم ، فهـو كاملقدمـة ، أصل ترشيعي كيل تتفـرغ عنـه األحكـام التـي بعـده 

فموقـع الرجـال قوامـون عـىل النـساء موقـع ... عام جئ به لتعليل رشع خاص 

 .(١))املقدمة  للحكم بتقديم دليله لالهتامم بالدليل 

 ،دلــت اآليــة عــىل أن الرجــال قوامــون بتــدبري النــساء  : ( ول اص

وأن ، ومــنعهن مــن اخلــروج ،وإمــساكهن يف البيــوت ،وحفظهــن وصــيانتهن 

وقــد فــرس العلــامء هــذه ،  (٢))علــيهن الطاعــة وقبــول األمــر مــا مل يكــن معــصية 

َوللرجـال علــيهن درجـة {: الدرجـة الــواردة يف قولـه تعــايل  َ َّ َ ََ ِِّ ِ ،  بأهنــا القوامــة } ِ

  .)٣(وبمثل ذلك قال القرطبي

كذلك فقد تـواترت األحاديـث الـصحيحة عـن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 

، ما دام ذلـك يف حـدود الـرشع ، والتي يأمر فيها املرأة بطاعة زوجها ، وسلم  

 .(٤)وبرشط أن يكون ذلك يف حدود قدرهتا واستطاعتها

                                                           

 .٣٨ ، ٣٧ص  ، ٥ج ، ١٩٨٤ – تونس –الدار التونسية للنرش ، التحرير والتنوير )  ١(

  .١٤٩ص  ، ٣ج، مرجع سابق ، أحكام القرآن )  ٢(

  .١٦٩ص  ، ٥ج، مرجع سابق ، أحكام القرآن )  ٣(

 إيل ١٤التأصيل الرشعي للقوامـة الزوجيـة يف الكتـاب والـسنة ص: راجع بتوسع )  ٤(

 .من هذا البحث ٢٤ص



 

)١٠٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

 ًم :  الرجــل بطبيعتــه خيتلـف عــن املـرأة يف القــدرات واإلمكانــات ،

وللمــرأة ، فللرجــل وظــائف تتناســب مــع تكوينــه الفطــري والنفــيس والعقــيل 

 .وظائف تتناسب مع تكوينها الفطري والنفيس والعقيل 

كـام أن املـرأة ال تـستطيع ، فالرجل ال يستطيع أن يـؤدي وظـائف املـرأة 

. ذا منح  الرجل القوامة بنـاء عـىل تلـك الـصفات هل، أن تؤدي وظائف الرجل 

 ،يف حني نجد املرأة منحت وظائف أخرى ال تقل أمهية عن وظائف الرجـل 

فلامذا نقحم املـرأة يف وظـائف الرجـل وهـي ال تـستطيع القيـام هبـا ؟ إن هـذا 

فـال أصـل ، وال مـن املـساواة التـي يزعمهـا أبـو زيـد ، ليس من العدل يف شـئ 

 .(١) الرجل واملرأة  التي يدعيها أبو زيدللمساواة بني

ً :  بـل جعلهـا قيمـة عـىل عـرض ، مل يلغ اإلسالم قوامـة املـرأة كليـة

ال ، فاملرأة يف كل أحواهلـا منـوط هبـا مـسئولية عظمـى ، زوجها وشئون بيتها 

ويف ذلـك يقـول ، تقل يف أمهيتها عام يناط بالرجل من مسئوليات والتزامات 

فاإلمـام ،  كلكم راع وكلكم مـسئول عـن رعيتـه ": وسلم   عليه النبي صىل اهللا

ــه  ــن رعيت ــسئول ع ــه ، راع وهــو م ــن رعيت ــسئول ع ــه وم ــل راع يف أهل ، والرج

والرجــل راع يف ، واملــرأة راعيــة يف بيــت زوجهــا وهــي مــسئولة عــن رعيتهــا 

 .(٢)"وكلكم راع ومسئول عن رعيته ، مال أبيه ومسئول عن رعيته 

                                                           

 مجعة صـالح ،قوامة الرجال عىل النساء يف كتب التفسري : راجع يف هذا املعني )  ١(

  .٥٨ص ، مرجع سابق ، الكريب 

، وأخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة  ، - ريض اهللا عنهام –احلديث رواه ابن عمر )  ٢(

بـاب فـضيلة ، ومـسلم كتـاب اإلمـارة ، ) ٨٩٣(بـرقم ، باب اجلمعة يف القرى واملـدن 



  

)١٠١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــر ــإن امل ــذلك ف ــا   وب ــت هب ــي أنيط ــسئولية الت ــن امل ــي ، ُأة ال تنجــو م وه

 .(١)االضطالع برعاية األرسة واألبناء وكل شئون البيت

ــأمني األرسة ، ومــن جهــة أخــري  ــد أزال الــشارع عنهــا مــسئولية ت فق

وأراحها من السعي وراء تأمني ميزانية ، ومحايتها مما يتهددها من أخطار 

 قـرر تـرشيعاته مل يكـن يريـد أن يـضع واحلقيقة أن اإلسالم حني، األرسة 

ألنه ، وال ملصلحة الرجل ضد املرأة ، ًقانونا ملصلحة املرأة ضد الرجل 

إنـام يأخـذ بعـني االعتبـار ، ال يتحيـز لطـرف عـىل حـساب الطـرف اآلخـر 

، وما يتولد عن تلك السعادة من بنني وحفـدة ، ًسعادة الرجل واملرأة معا 

 ،أن يتم بتجاهل الفطرة والقوانني الطبيعية والطريق لتحقيق ذلك ال يمكن 

وبـام أن اهللا هـو خـالق ، التي وضعتها يد اخلالق األعىل يف الذكر واألنثى 

ا  ا ، ًـاالثنني مع ا حلـساب ، ًـوهـو رب االثنـني مع ًـفـال يمكـن أن يظلـم طرف

ًتعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا، الطرف اآلخر  ً(٢).  

                                                                                                                                              

ن إدخال املـشقة والنهي ع، واحلث عىل الرفق بالرعية ، وعقوبة اجلائر ، اإلمام العادل 

ــيهم  ــرقم ، عل ــسند ، ) ١٨٢٩(ب ــد يف امل ــرقم ، وأمح ــوه ، ) ٢٢٧٨١(ب ــال حمقق : وق

 ) .٥٦٩٦(و ) ٥٦٩٥(برقم ، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ، صحيح لغريه 

موقـع بيـان اإلسـالم للـرد عـىل ، حممـد قطـب ، إنكار قوامة الرجـل عـىل املـرأة )  ١(

  . ٩ص ، ق مرجع ساب، الشبهات واالفرتاءات 

  .١٠ص ، املرجع السابق )  ٢(



 

)١٠٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

  املطلب الثاني

 ة املرأةقوامة الرجل وحري

وحتـط مـن ، يزعم أعداء اإلسالم أن القوامة تنتقص من حرية املرأة 

بحيـث ، ًوتعطي للرجل متييزا عليها ، وتسلب حقوقها ، قدرها وكرامتها 

وهـذا لـيس ، ال حول هلا وال قوة أمام إرادته وجربوتـه ،تكون دون الرجل 

 .من املساواة يف شئ

وعملوا عىل انتشارها يف   ، وقد أثار هؤالء هذه الشبهة يف كل مكان

ثم أعدوا هلا عمالء خملصني يتولـون إثـارة هـذه الفتنـة مـن ، كل األزمان 

من رجال ونساء باعوا ضامئرهم وعقـوهلم ورسائـرهم حلـزب ، الداخل 

، ولو كان األمـر بيـد هـؤالء املـرجفني حلرفـوا القـرآن وبـدلوه ، الشيطان 

لرجـال مـساواة مطلقـة حقيقـة ليجعلوا مـن أوهـامهم يف مـساواة النـساء با

 .(١)ًوواقعا

   ىه ا أن م   ه ا  دو :  

راعــى اإلســالم يف اعتبــار النــاس ومــدى تكــريمهم وتفــضيلهم  : أو

فـال شـك أنـه عنـد اهللا خـري ، فـام كـان عـىل تقـوى مـن اهللا ، ميزان التقـوى 

                                                           

دكتور عبد ، املرأة يف عرص الرسالة بني واقعية اإلسالم وأوهام املرجفني : راجع )  ١(

وافــرتاءات عــىل اإلســالم  ، ١٦٣ص ، طبعــة دار الفــتح اإلعالمــي ، العظــيم املطعنــي 

 ،دار السالم ،  م ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٢، الطبعة األويل ، دكتور أمري عبد العزيز ، واملسلمني 

ــة وخوافيهــا  ، ٤٧ص ، القــاهرة  ــر الثالث ــسن حنبكــة ، وأجنحــة املك ــد الــرمحن ح عب

  .٥٩٧ص ، دمشق ، طبعة دار القلم ،  م ١٩٩٤/  هـ ١٤١٤الطبعة السابعة ، امليداين 



  

)١٠٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
َ إن أكرمكم عند ا{وأفضل   ِْ

ْ َ َُ َ َّ ِ أتقاكم ِ ْهللاَّ ُ َْ وهذه حقيقة ال حمل فيها لشك ،  (١)}َ

فـال ، وأكثـر طاعـة هلـام ، ًفأيام امرأة أكثر إيامنا بـاهللا ورسـوله ، أو جدال 

اخلالية ، جرم أهنا خري من صفوف مرصوصة من الرجال اخلاوية قلوهبم 

 .(٢)أفئدهتم من اإليامن والتقوى

ًم : فقـد أوجـب هلـا مـن بـالغ االهـتامم ، كريم إن اإلسالم كرم املرأة أيام ت

وقـــدوة ، والعنايــة مــا لـــيس لــه نظـــري يف عامــة املجتمعــات القديمـــة واحلديثــة 

 هـو رسـول،املسلمني يف هذه اخلـصال مـن تكـريم الزوجـة وعـدم اإلسـاءة إليهـا 

، َوأبـرهم هبـن ،فقـد كـان أكـرم النـاس مجيعـا لزوجاتـه . صىل اهللا عليه وسـلم   اهللا

إذ مل يــرد يف سـريته صــىل اهللا عليــه وســلم  البتـة أنــه أهــان يومــا ، يهن وأحنـاهم علــ

، أو غــري ذلــك مــن وجــوه اإليــذاء ، بــشتم أو ســب أو رضب ،واحــدة مــن زوجاتــه 

وحـذر ، وحـث عـىل تكـريمهن ، ًفلقد أوىص صـىل اهللا عليـه وسـلم  بالنـساء خـريا 

ــيهن  ــ، مــن اإلســاءة إل ــاء األب  أكمــل ": رارحيــث قــال يف وصــف املــؤمنني األتقي

 .(٣)"املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم 

                                                           

 .١٣من اآلية : سورة احلجرات )  ١(

وشـبهات  ، ٨٤ص ، عزيـز دكتور أمري عبـد ال، افرتاءات عىل اإلسالم واملسلمني )  ٢(

موقــع ، دكتـور عبـد احلميـد عيـد عـوض ، حـول قـضايا املـرأة املـسلمة والـرد عليهــا 

  .٤١ ، ٤٠ص ، األلوكة 

وأخرجـه  ، ١١٦٣باب ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها بـرقم ، أخرجه الرتمذي )  ٣(

  .٧٤٠٢أمحد يف املسند برقم 



 

)١٠٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

    و  ا  لإن من أكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقـا "  : و 

 .(١)"وألطفهم بأهله 

ل أما أكرم النساء  ، (٢)وأنا خريكم ألهيل،  خريكم خريكم ألهله " : و

 .(٣)"م كريم وال أهاهنن إال لئي إال 

ألنه ال جيـرتئ عـىل ، فهو بذلك حيذر املسلمني من إهانة النساء أشد حتذير 

أمـا ، إهانتهن بإيذاء أو جتريح أو سب أو شـتم إال مـن اتـسم باخليبـة والـضعة 

ويـستعيل عــىل ، املـسلم الـصادق الـودود فإنـه يـتحىل بالـصرب وسـعة الـصدر 

ن إيـذاء الزوجـة بـشتم أو ليرتفـع عـ، حظ الـنفس يف االنفعـال وإشـفاء الغليـل 

 .رضب أو نحومها 

ً :  وأن تقـول ، وأجاز هلا  أن تديل برأهيا ، اعترب اإلسالم رأي املرأة

ًاحلق والصدق جهارا هنارا  أو ، دون أن تبايل بخـصام الـساسة وأويل األمـر ، ً

 : ومن ذلك . جمادلتهم فيام ترى أنه حق 

                                                           

ل اهللا صىل اهللا عليه وسلم  باب مـا جـاء أبواب اإليامن عن رسو، أخرجه الرتمذي )  ١(

ــرقم  ــه ونقــصانه ب ــسلة  ، ٢٦١٢يف اســتكامل اإليــامن وزيادت ــاين يف السل ــره األلب وذك

  .٢٨٣حديث رقم  ، ٥٧٤ص  ، ١ج، الصحيحة 

وصـححه األلبـاين يف ، ) ٣٨٩٥(رواه  الرتمذي عـن عائـشة ريض اهللا عنهـا بـرقم )  ٢(

 ).١١٧٤(صحيح الرتمذي ويف السلسلة الصحيحة 

ــشق )  ٣( ــاريخ دم ــساكر يف ت ــن ع ــادة اب ــذه الزي ــعفه  ، ٣١٣ص   ، ١٣ج، رواه هب وض

 ) . ٨٤٥(السلسلة الضعيفة ، وقال إسناده  واه ، األلباين 



  

)١٠٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وهــي ، يــه وســلم  يف زوجهــا  جادلــت امــرأة نبــي اهللا صــىل اهللا عل- ١

وهي خولة بنت ثعلبة التي اشـتكت زوجهـا . تشتكي أمرها إيل اهللا تعايل 

ــه كعــادة العــرب ، ًأوس بــن الــصامت الــذي ظــاهر منهــا ظهــارا  وهــو قول

 فاشـتكت إىل اهللا وحـدهتا وفاقتهـا " أنت عيل كظهـر أمـي ": اجلاهلني 

ومـا كــان ، رب للظهـار فأبطــل اهللا مفهـوم العـ، وقلـة حيلتهـا بـسبب فراقـه 

فنزل قول اهللا عز وجـل .  الزوجة من الضياع والقلة واجلور تعليقيقتضيه 

ًخماطبا نبيـه صـىل اهللا عليـه وسـلم  يبـني لـه مراجعـة هـذه املـرأة يف أمـر 

شتكي {زوجها املظاهر  ا وت ك يف زوجه ي جتادل ُ قول الت ِ قد سمع اهللاَّ ِ ِـ َِ َـ َ ْْ َ ْ ْ َـَ ِ ِ َ ُـ َّ ََ ُ َ ََ

ِ َإىل اهللاَّ  .(١)إيل آخر اآليات يف مسألة الظهار} ِ

ويـستدل مـن ذلــك عـىل أن املـرأة املــسلمة قـد أتـيح هلــا مـن املجادلــة 

مـا يكـشف عـن مـدى التكـريم هلـا ، وعام تود أن تديل به ، والتعبري عن رأهيا 

ومـا أصـاهبا مـن ، وهي تتحدث عام أمل هبا من ظلم وحيف ، يف اعتبار رأهيا 

 .فاقة وفقر 

مرأة جتـادل عمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنـه يف املهـور ملـا  وهذه ا-٢

 .توعد املغالني يف الصداق بالتغريم 

: فقـال عمـر ، ركب عمر ريض اهللا عنه املنـرب  :  روي  وق ل  

فقـد كـان رسـول اهللا صـىل اهللا ، ال أعرف من زاد الصداق عىل أربعامئة درهـم 

 ، بينهم أربعامئة درهم فام دون ذلك عليه وسلم  وأصحابه إنام الصدقات فيام

، ثـم نــزل ، ولـو كـان اإلكثـار يف ذلــك تقـوى أو مكرمـة ملـا ســبقتموهم إليهـا 

                                                           

 . من سورة املجادلة٤ -١اآليات من  )  ١(



 

)١٠٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــا أمــري املــؤمنني : فقالــت ، فاعرتضــته امــرأة مــن قــريش  هنيــت النــاس أن ، ي

أمـا سـمعت اهللا يقـول : قالـت ، يزيدوا يف صدقاهتن عىل أربعامئة ؟ قال نعـم 

 : يف القرآن 

َ وآت{ ًيتم إحداهن قنطـارا َ ْ َْ ِ
َّ ُ َْ كـل النـاس أفقـه مـن !! ًاللهـم غفـرا : فقـال ،  (١)}ُِ

إين كنـت قـد هنيـتكم أن ، أهيـا النـاس : فقـال ، ثم رجع فركب املنـرب ، عمر 

فمن شاء أن يعطـي مـن مالـه مـا أحـب أو ، تزيدوا يف صدقاهتن عىل أربعامئة 

 .(٢)ما طابت نفسه فليفعل

      درأي املـرأة يف خمتلـف املـسائل واملـشكالت أن : و 

فلـئن كانـت املـرأة جتـادل . ًجدير باالعتبار واالحرتام مادام كان حقا وسديدا 

يف شـدة بأسـه وقــوة ، وجتـادل أصـحابه كعمـر ، النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  

فال جـرم أهنـا تكـون أعظـم درجـة وجـدارة يف املجادلـة يف ، عزمه وشكيمته 

وبذلك فال بأس أن تتاح هلا الفرصـة كاملـة يف أن ، واألزمان خمتلف األعامر 

ترشــح نفــسها لتكــون مــن املختــارين الــذين يمثلــون الــشعب ويــدافعون عــن 

ويـسعون جاهـدين إلسـامع الـساسة واحلكـام واملـسئولني ، قضايا املجتمـع 

هـذا باإلضـافة إىل أن املـرأة . وماهلم  مـن رغبـات ومطالـب ، نداءات الناس 

                                                           

  .٢٠من اآلية : سورة النساء )  ١(

وانظـر حيـاة ، ) ١٣٤٣٤(قم كتـاب الـصداق بـر، رواه  البيهقي يف السنن الكـربى )  ٢(

 .٦٧٣ص  ، ٢ج، حممد يوسف الكاندهلوي ، الصحابة 



  

)١٠٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
فهـي أجـدر أن تبـني ألويل األمـر مـشكالهتن ،  أدرى بقضايا النساء من جهتها

 .(١)وشكايتهن وما يبتغني

ًأن النبــي ، وممــا يــدل عــىل أن القوامــة ال تلغــي شخــصية املــرأة  : را

فكان يشاورهن ويأخـذ بـرأهين ، عليه وسلم  كان يأخذ برأي أزواجه صىل اهللا 

عنــدما أمــىض النبــي ، ديبــة وهــو مــا حــدث إبــان صــلح احل، صــائبات إذا كــن 

فلـم ، فـأمر أصـحابه أن ينحـروا ، صىل اهللا عليه وسلم  الصلح مـع املـرشكني 

فقالـت ، فـذكر هلـا مـا لقـى مـن النـاس ، فدخل عىل أم سـلمة ، يقم منهم أحد 

ًاخـرج ثـم ال تكلـم أحـدا مـنهم كلمـة حتـى ، أحتب ذلـك : أم سلمة يا نبي اهللا  

حتـى ، ًفخـرج فلـم يكلـم أحـدا مـنهم ، حلقـك وتدعو حالقك في، تنحر بدنك 

، فلـام رأوا ذلـك قـاموا فنحـروا ، ودعـا حالقـه فحلقـه ، فنحر بدنـه ، فعل ذلك 

ًحتى كاد بعضهم يقتل بعضا غام، وجعل بعضهم حيلق بعضا 
(٢). 

والعنايـة بـدورها يف ، واحـرتام فكرهـا،وهذا يدل عىل اعتبار رأى املـرأة 

فقد كانـت عائـشة ريض اهللا عنهـا مـن املكثـرين  ، املجاالت العلمية والثقافية

وكان الصحابة ريض اهللا عنهم ، يف الرواية عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  

 وكان ،ويسألوهنا عن أفعاله صىل اهللا عليه وسلم  ، يأخذون عنها السنة النبوية 

ــلم   ــه وس ــىل اهللا علي ــول اهللا ص ــحاب رس ــن أص ــريه م ــاب وغ ــن اخلط ــر ب عم

                                                           

 .٥٦ ، ٥٥ص ، أمري عبد العزيز / د – مرجع سابق –افرتاءات عىل اإلسالم واملسلمني )  ١(

 ) .٢٧٣١(رواه  البخاري يف صحيحه برقم )  ٢(



 

)١٠٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــد اهللا يــسرتش ــآراء الــشفاء بنــت عب وحــسن تقــديرها ، لرجاحــة عقلهــا ، دون ب

 .(١)لألمور

                                                           

صام عبد الباسط ع، يف هذا املعني القوامة يف ضوء الرشع والرضورة االجتامعية )  ١(

 ربيع آخر ٢٠ أخر حتديث السبت – موقع املرأة العربية –هلا أون الين ، زيدان أبو زيد 

  . ٥ص ،  م ٢٠١٨ ديسمرب ٢٩،  هـ ١٤٤٠



  

)١٠٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 

  املطلب الثالث

  القوامة وصاية على املرأة 

  ووسيلة للتسلط عليها

يزعم أعداء اإلسالم أن القوامة عىل املرأة تعنـي مـنح الرجـل حـق القهـر 

تعطـل قـوى وبـذلك ت، وفرض الوصاية والتـسلط عليهـا ، أو االستبداد باملرأة 

ــرأة  ــات امل ــدر طاق ــق ه ــن طري ــه ع ــع وفعاليات ــا ، املجتم ــول حياهت ــل ط فتظ

 .(١)حمبوسة ال خترج إال إىل بيت الزوجية ومنه إىل القرب

رهن إلرادة ، فإن املرأة تكون كالسلعة التي يف األسواق، ومن أجل ذلك 

ا يريـد بـل تتبـع زوجهـا يف كـل مـ، وال حرية لدهيا ، ال إرادة هلا ، من يشرتهيا 

 .أو متارس وظائفها بحرية مطلقة ، وال تستطيع أن تتمتع بكامل حقوقها ، منها 

وقبــل أن أجيــب عــن هــذه الــشبهة التــي حيــاول أعــداء اإلســالم إلــصاقها 

ــف   ــدين احلني ــشبهة ، هبــذا ال ــسات هــذه ال ــري إىل مالب ــد أن أش وهــي أن ، الب

سلمني مــن بعــض املوروثــات االجتامعيــة املهرتئــة شــكلت عنــد بعــض املــ

ــرة  ــول املتحج ــحاب العق ــق ، أص ــيقة األف ــة ، ض ــسها ثقاف ــىل نف ــة ع املنغلق

ــة  ــشاركة ، خاطئ ــا ال م ــزواج امتالك ــرأت يف ال ــراف ، ف ــض األع ــريت بع وص

فكان االسـتبداد هـو شـعار الرجـل يف ، ًاخلاطئة دستورا يف التعامل مع املرأة 

                                                           

حممـد حـسني أبـو ، املرأة بني الـرشيعة وجاهليـة العـرص : راجع يف هذا املعني )  ١(

وقوامـة  ، ٩٠ص ،  م ٢٠١١بعـة ط،  األردن –دار أمواج للطباعة والنرش عـامن ، ملحم 

  .٥٥ص ، مرجع سابق –مجعة صالح الكريب ، الرجال عىل النساء يف كتب التفسري 



 

)١١٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

لتعامـل األمثــل واعتـربت أن التعــسف والـشدة هـي لــون ا، التعامـل مـع املــرأة 

 .مع الزوجة 

ألن ، ولكــن اإلســـالم لــيس مـــسئوال عــن تلـــك املامرســات اجلهـــالء 

يقتـضيها سـري احليـاة ، ترشيعاته قد  جعلت  مـن قوامـة الرجـل مهمـة تنظيميـة 

 .(١)الزوجية واألرسية

   ه ا  دا و :  

ــرش : أو ــل مل ي ــة للرج ــنح القوام ــدما م ــالم عن ــه االســتبداد إن اإلس ع ل

، أو قهرها أو فرض نوع مـن أنـواع الوصـاية عليهـا ، أو التسلط عليها ، باملرأة 

تــستلزمها هندســة املجتمــع واســتقرار ، بـل إنــه جعــل القوامــة مهمــة تنظيميــة 

فهـي ، وال تسلم احلياة يف جمموعها إال بالتزامهـا ، األوضاع يف احلياة الدنيا 

ـــة  ـــشبه قوام ـــاء وأويل األت ـــر الرؤس ـــع ، م ـــستلزمها املجتم ـــا رضورة ي باعتباره

 . ويأثم املسلم باخلروج عليها مهام يكن من فضله ،اإلسالمي والبرشي 

ألن الرجـل بطبيعتـه أقـوى مـن ، فطبيعة الرجل تؤهله ألن يكون هو القـيم 

فاملشاريع ، وأجلد منها يف خوض معركة احلياة وحتمل مسئولياهتا ، املرأة 

ــديرها  ــرية ي ــالكب ــال ، ال الرج ــا الرج ــة يقوده ــارك احلربي ــة ، واملع ــة الدول ورئاس

 وهكذا ترى األمور الكـربى واملـصالح العامـة يوفـق ،العليا يضطلع هبا الرجال 

 . ويندر أن تفلح فيها امرأة دون أن يكون من ورائها رجل ، فيها الرجال غالبا 

                                                           

هلـا ، عبد الباسط زيـدان أبـو زيـد ، القوامة يف ضوء الرشع والرضورة االجتامعية )  ١(

 ) .بترصف (  ، ٤ص ، موقع املرأة العربية ، أون الين 



  

)١١١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 هذا وإن النطاق الذي تشمله قوامـة الرجـل ال يمـس كيـان املـرأة وال

وهذا هو الرس العظـيم يف القـرآن الكـريم الـذي مل ، كرامتها وال سيادهتا 

 ": وإنـام  اختـار هـذا اللفـظ الـدقيق ) الرجال سـادة عـىل النـساء : ( يقل 

،  معني ساميا وراقيـا وهـو أن الرجـال يقومـون بالنفقـة علـيهن  ليفيد"قوامون 

واملـسئول ، سئولية وبالتـايل فـإن القوامـة درجـة إرشاف ومـ،  (١)والذب عـنهن

فهـي ، البد أن يتصف بالرمحة واملـودة والرأفـة والعـدل والتـسامح والتـشاور 

، فــاملرأة يف ظــل القوامــة ، ليــست درجــة تــسلط أو اســتبداد أو قهــر أو تعنــت 

 ، (٢)تتمتع بكامل حقوقها ومتارس مجيع وظائفها املنوطـة هبـا بحريـة مطلقـة

ِهلن مثل الذي عليهن باملعروف َو {: ًعمال بقول ربنا سبحانه وتعاىل  ِ ِ
ُ ْ َّ ََّْ ِ ِ َّ ُ ْ َُ{(٣). 

ًم :  ــة إن القوامــة عــىل املــرأة يف نظــام اإلســالم ورشعــه قوامــة رعاي

ثـم إهنـا ليـست عنوانـا عـىل أفـضلية ، وليست هيمنة وتـسلط وسـيادة  ،وإدارة 

متـع وإنام هـي عنـوان عـىل كفـاءة يت، ذاتية يف الرجل  يتميز هبا عند اهللا تعاىل 

 .لكي يقوم هبذه املسئولية ،هبا 

ــاملرأة  ــل ب ــسئولية أن يــستبد الرج ــذه امل ــى قيامــه هب أو ، ولــيس معن

ـــت  ـــإدارة البي ـــشاورة وال ، ب ـــي امل ـــة ال تنف ـــل التبع ـــي تقاب ـــة الت فالرئاس

فالرئاسـة الناجحـة هـي التـي تقـوم ، بل عىل العكس مـن ذلـك ، املعاونة 

                                                           

 .٥ ، ٤ ص – مرجع سابق –الرضورة االجتامعية القوامة يف ضوء الرشع و)  ١(

 ، ٣٩ص ، عـصام الـرشيف ، ملن القوامة يف البيت : نقال عن  ، ٥ص ، املرجع السابق )  ٢(

٤٠.  

 .٢٢٨من اآلية : سورة البقرة )  ٣(



 

)١١٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

وتوجيهـات اإلسـالم دائـام ، ر عىل التعـاون والتعـاطف والتفـاهم املـستم

وإىل تغليــب ، مــا هتــدف إىل إجيــاد هــذه الــروح العظيمــة داخــل األرسة 

ــــب والتفــــاهم عــــىل النــــزاع والــــشقاق   {: واهللا تعــــاىل يقــــول ، احل

ِوعارشوهن باملعروف  ِ
ُ ْ َّ ُ َ ََ ْ ِ  ": والرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم  يقـول ،  (١)}ُ

 .(٢)"خريكم خريكم ألهله 

ــت توجي ــد جعل ــة وق ــو طريق ــل ه ــري يف الرج ــزان اخل ــالم مي ــات اإلس ه

فـام يـسئ رجـل معاملـة رشيكتـه ، وهو ميزان صادق الداللة  ، معاملته لزوجته 

تفـسد معـني اخلـري أو تعطلـه ، إال أن تكون نفسه منطوية عـىل انحرافـات شـتى

 .(٣)عن االنطالق

ــل ذلــك  ــن أج ــت إال بالقوامــة ، وم ــام البي ــن أن يــستقيم نظ ــه ال يمك فإن

ورب البيــت أجـدر وأليــق مــن غـريه هلــذا املنــصب ، اإلرشاف عـىل أمــوره و

ولـيس معنــى هــذا أن اإلسـالم جعــل الرجــل راعيــا ، اجلليـل يف نظــر اإلســالم 

                                                           

  .١٩من اآلية : سورة النساء )  ١(

 ،كتاب النكاح ، ي يف سننه والدارم، ) ٣٨٩٥(رواه الرتمذي عن عائشة ريض اهللا عنها برقم )  ٢(

بـاب ، كتـاب النكـاح ، وابـن ماجـة يف سـننه ) ٢٢٦٠(بـرقم ، باب يف حسن معـارشة النـساء 

 ). ٢٨٥(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ) ١٩٧٧(برقم ، حسن معارشة النساء 

دكتـور حممـد ، راجع املرأة بني طغيان النظام الغريب و لطائف التـرشيع الربـاين )  ٣(

 ، ١٠٠ ، ٩٩ص ،  م ٢٠٠٥،  هـ ١٤٢٥ ، ٧ط ، دار الفكر دمشق ، عيد رمضان البوطي س

  .١٢٣ ، ١٢٢ ص – مرجع سابق –حممد قطب ، وإنكار قوامة الرجل عىل املرأة 



  

)١١٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
وأن املـرأة فوضـت إليـه ، ًقاهرا متسلطا عىل أفراد بيتـه يـسوسهم كيـف يـشاء 

 .ا ال جمال هلا يف تدبري البيت وال نفوذ هل، أمرها وأصبحت مملوكة له 

فـإذا كـان ، فاملودة والرمحة مها األساس احلقيقي للعرشة يف اإلسـالم 

فكذلك جيب عىل الزوج أن يـستعمل نفـوذه يف ، عىل املرأة أن تطيع زوجها 

ــاء  ــسعادة واهلن ــالفالح وال ــىل األرسة ب ــود ع ــا يع ــور ، م ــستعمله يف اجل وال ي

  .(١)والعدوان

ً : بل هلـا مـدى ، ت عىل إطالقها إن القوامة يف الرشع اإلسالمي ليس

فلـيس ، فمثال ال متتد القوامة إىل حرية الـدين ، تقف عنده وحدود تنتهي إليها 

كـام ال جيـوز لـه أن ، للرجل أن يكره زوجته عىل تغيري دينها إذا كانـت كتابيـة 

أو اجتهـاد حمـدد مـن االجتهـادات الفقهيـة ، جيربها عىل إتباع مـذهب معـني 

ما دام املذهب أو الرأي الذي تتبعـه ال خيـالف ، ت مسلمة يف اإلسالم إذا كان

 .أحكام الرشيعة 

أن القوامــة ال متتـد كــذلك إىل حريـة املــرأة يف ، وممـا يـشار إليــه أيـضا 

ـــة  ـــة ، أمواهلـــا اخلاص ـــون هلـــا إجـــراء ، وال يف احلقـــوق املدني ـــث يك بحي

اهلبــة وســائر التــرصفات األخــرى ك، التــرصفات املاليــة مــن البيــع أو الــرشاء 

. وذلـك بمقتـىض األهليـة التـي تثبـت هلـا بمقتـيض الـرشع ، والصدقة ونحوها 

 وأمـــا املرتـــدة فتـــصح مزارعتهـــا قـــوال واحـــدا ": يقـــول اإلمـــام الكاســـاين 

                                                           

 .املرجع السابق نفس املوضع)  ١(



 

)١١٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

فتـصح املزارعـة ، ألن ترصفاهتا نافذة بمنزلة تـرصفات املـسلمة ، باإلمجاع 

 .(١)"منها بمنزلة املسلمة 

، فـإذا صـح مـن املـرأة املـسلمة، ملاليـة وعقد املزارعة من الترصفات ا

 .(٢)صح منها الترصفات املالية األخرى

وأهنـا ال ، إىل أنـه إذا كانـت القوامـة عـىل هـذا النحـو ،نخلـص مـن ذلـك 

ومل ، ًوأهنـا ال متثـل قيـدا عـىل حريتهـا ، متتد إىل احلقوق األساسـية للمـرأة 

ًتـرشع اسـتبدادا أو تعـسفا أو تــسلطا أو ترفعـا وتعاليـ ً فـام الــذي ، ا عــىل املـرأة ً

 خييف دعاة حترير املرأة من قوامة الرجل ؟ 

أهم يريدون للمرأة مكانة أفضل وأكرم مـن تلـك املكانـة املرموقـة التـي 

حظيت هبا يف ظل اإلسالم ؟ وهـل يريـدون هلـا رعايـة أكمـل ومحايـة أعظـم 

 من تلك الرعاية واحلامية التي كفلها اإلسالم ؟ 

حيـث جعلـوا ،  منصفني يف االعرتاف بوظيفة املـرأة إن هؤالء مل يكونوا

، عـن حقوقهـا ًرأة أو دفاعـا لـيس حبـا يف املـ، جل اهتامماهتم مسألة القوامـة 

ألن ، وجعلهـا وسـيلة لتنفيـذ خمططـاهتم ،  إلخراجهـا عـن تعـاليم دينهـا وإنام

يـث ح، فاهنالـت أقالمهـم يف تـزيني تلـك املـسائل هلـا ، املرأة رسيعة التأثر 

                                                           

  .٢٥ص  ، ١٤  ج- مرجع سابق –بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )  ١(

دكتـور عبـد ، ام املرأة والبيـت املـسلم يف الـرشيعة اإلسـالمية املفصل يف أحك)  ٢(

ص  ، ١٠ج،  م ١٩٩٧/ ،  هــ ١٤١٧الطبعـة الثانيـة ، مؤسـسة الرسـالة ، الكريم زيـدان 

٣٣٨.  



  

)١١٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
، يبحثـون عـن احلـق ويـدافعون عنـه ، أظهروا أنفـسهم بـأهنم أنـاس منـصفون 

 . (١)وهم يكيدون هلا كل املكائد

  : دة ا  اب 

، ولقد شهد املنصفون من الغـرب بعظمـة النظـام االجتامعـي اإلسـالمي 

وهـذا شـأن ديـن اإلسـالم الـذي تبقـي ، والتي تعـد القوامـة مـن أعظـم مكوناتـه 

تبقـى تفـرض نفـسها بقـوة احلقيقـة ، ائعه مهام تلقت من طعنات الغـادرين رش

فـال جيـدون ، عندما يكتشف البرش فشل قوانينهم التـي وضـعوها ،عىل الواقع 

التــي يــتعطش إليهــا واقــع ،ًبـدا مــن االعــرتاف بــسالمة ورقــي الـنظم اإلســالمية 

 .الناس حقيقة 

ا أ   رة     ان ا  ،ل:  

ــة (  ــرأة مغفل ــوم ، إن امل ــد ي ــوم بع ــوءا ي ــد س ــع يزي ــا يف املجتم ، ألن مركزه

ألننـا بـذلنا اجلهـد الكبـري خـالل الـسنني ، فنحن النساء نترصف ترصفا أمحقا 

ــع الرجــل  ــل م ــل واملــساواة يف العم ــق العم ــصول عــىل ح ــية للح ، املاض

ًمعلنـني أنـه ال مـانع مطلقـا مـن ،  ذلـك والرجال ليسوا أغبياء فقد شجعونا عىل

 .أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الرجل 

ــا اجلــنس اللطيــف  ــا أثبتنــا نحــن النــساء أنن ــم نعــود ، ومــن املحــزن أنن ث

 .(٢))لنتساوى اليوم يف اجلهد والعرق اللذين كانا من نصيب الرجل وحده 

                                                           

  .٥٦ ، ٥٥ ص –مرجع سابق –مجعة صالح الكريب ، قوامة الرجال عىل النساء )  ١(

  مرجع–عصام عبد الباسط زيدان  ، القوامة يف ضوء الرشع والرضورة االجتامعية)  ٢(

 .٤٣ص ، هني قاطرجي ، نقال عن شبهات حول حقوق املرأة يف اإلسالم  ، ٦ ص –سابق 



 

)١١٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

وجـدت املـرأة املـسلمة حمرتمـة  : ( و   م ل        

ــة و ــن األوربي ــر م ــا أكث ــل بيته ــدرة داخ ــشان ، مق ــة واألم تعي ــد أن الزوج وأعتق

ــوق ســعادتنا  ــسعادة تف ــول ، ب ــن العائلــة : وأق ــذي م ــرأة املــسلمة ال تأخ للم

ُألهنا نموذج رديء ال يصح مثاال حيتذى ، األوربية مثاال  ً((١). 

، وتلك امرأة غربية أخرى تعرب عن حمنتها وسبب عزوفها عن الزواج 

ألنني مل أجد الزوج الذي حيرتم املرأة ويميزها ، مل أتزوج بعد : ( ول فتق

هنا يف الغرب يعامل ، ويعرف قدرها كالزوج العريب ، ويقدمها عىل نفسه 

إهنـا شـئ يف ، الزوج زوجته عىل قدم املساواة مع أي جار هلا أو صـديق 

فضلة مدللة فالزوجة م، أما يف العامل العريب ، حياته جيوز االستغناء عنه 

 .(٢))يسعي الرجال إلسعادها قبل أن يسعد نفسه ، حمرتمة املكانة 

       م  ه أو) ( ، ل ) :  سـبعة أسـابيع

وهـا  أنـا أعـود إىل ، َقضيتها يف زيارة كل من بـريوت ودمـشق وعـامن وبغـداد 

يتعـب ، ًباريس فـامذا وجـدت ؟ وجـدت رجـال يـذهب إىل عملـه يف الـصباح 

ومـع اخلبـز ، حتى إذا كان املساء عاد إىل زوجته ومعه خبـز ، ويشقى ويعمل 

 .ورعاية هلا ولصغارها ،حب وعطف 

والعنايـة بالرجـل ، فاألنثى يف تلك البالد ال عمل هلا إال تربية اجليل 

 .أو عىل األقل الرجل الذي كان قدرها ، الذي حتب 

                                                           

 مرجـع  –حممد حسني أبو ملحم ، املرأة بني الرشيعة وجاهلية العرص : نقال عن )  ١(

  .٢٧ ص –سابق 

  .٩٤ص ، أمحد حسن كرزون ، مزايا نظام األرسة يف اإلسالم )  ٢(



  

)١١٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
فالرجـل وفـر هلـا ، قـق مـا تريـد ففي بالد الرشق تنام املـرأة وحتلـم وحت

، ويف بالدنا حيـث ناضـلت املـرأة مـن أجـل املـساواة ، ًخبزا وراحة ورفاهية 

 فامذا حققت ؟ 

اهنـيض : فالرجـل يقـول هلـا ، املرأة يف غرب أوربا سلعة تبـاع وتـشرتى 

ومـع الكـد والتعـب لكـسب اخلبـز ، فأنت قد طلبت املساواة ، لكسب خبزك 

 .(١))وتبقى احلياة بال معنى ، وينسى الرجل رشيكته ، تنسى املرأة أنوثتها 

، فهذه كتابات املنصفات مـن نـساء الغـرب الـاليت تعـالني عـىل القوامـة 

 .ًفضال عن العقل والدين ، وطلبن   املساواة التي متنعها الفطرة السليمة 

                                                           

وانظر موقع  ، ٣٦ص ، حممد بن إبراهيم احلمد ، من صور تكريم اإلسالم للمرأة )  ١(

مشار إليه يف موقـع ، ) القوامة حترر املرأة وتقيد الرجل : ( هلا أون الين حتت عنوان 

، أســباهبا ، القوامــة الزوجيــة : ( صــيد الفوائــد زاد لكــل مــسلم حتــت عنــوان -شــبكة 

  .- مرجع سابق –ر حممد بن سعد املقرن دكتو، مقتضاها ، ضوابطها 

 



 

)١١٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

  امتةاخل

 : أهم نتائج البحث يف النقاط اآلتيةصيمكن تلخي

قيــام الرجــل بمــصالح النــساء مــن الكفالــة والرعايــة : تعنــي القوامــة: أو

ــاق ــل ،واإلنف ــف للرج ــى تكلي ــذا املعن ــي هب ــريم ، وه ــرأة وتك ــرشيف للم وت

ويـذب ،  مـصاحلها يفوينظر ، ألهنا جتعلها حتت قيم يقوم عىل شئوهنا ،هلا

ويبـــذل كــل األســـباب املحققــة لـــسعادهتا ، عنهــا بكــل مـــا أوتــى مـــن قــوة

 .واستقرارها وطمأنينتها

م :وبموجبهـا ،القوامـة ثبتـت مـرشوعيتها بالكتـاب والـسنة واملعقـول

ــدبري  ــة والت ــه بالرعاي ــه وبيت ــصلح شــئون زوجت ــام بــام ي يفــوض الــزوج يف القي

َفمن اخلطأ البني أن ينظر إىل القوامة عىل أهنا حمـض حـق للرجـل ،والتوجيه

ب بـأن  أنـه مطالـيففهى تكليـف للرجـل ،ومنحة سلطوية له عليها،عىل املرأة

 أهنـا حتـصل عـىل يفوهي ترشيف للمـرأة ،يوفر هلا النفقة والسكن والكسوة

 .هذه األشياء دون عناء

 :فهـى ليـست متييـزا للرجـل ،القوامـة مـن متـام نعمـة اهللا عـىل األمـة

، بل إهنا وظيفة مالئمة ومناسبة لطبيعـة كـل مـن الرجـل واملـرأة  ،عىل املرأة

، مـن الـصفات الطبيعيـة واالسـتعدادات الفطريـةوما فطـر اهللا عليـه كـال مـنهام 

 النهايـة إىل يفبحيث يتالئم ذلك مع هذه الوظيفة الرشعية السامية التي تـؤدي 

عــىل أسـاس مــن التعــاون ، والعمــل عـىل اســتقرارها وصـيانتها، حفـظ األرسة

وبـذلك يتحقـق الـسكن ، وقيـام كـل مـن الـزوجني بـدوره ، والتفاهم والتشاور

 .محة واملودة واالستقراروالطمأنينة والر



  

)١١٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
جعل الشارع احلكيم القوامة بيد الرجل باعتبارهـا وظيفـة رشعيـة: را ،

 ذات الوقت اشرتط عليه عند مبارشة هذه الوظيفة مراعـاة النـصوص يفولكنه 

منـصفا ،  معاملتـه معهـايفبـأن يكـون عـادال ،  اإلحسان إىل زوجتهيفالرشعية 

ــايف ــه إياه ــا و،  معارشت ــا حقه ــوهمراعي ــا نح ــر . واجباهت ــصحح الفك ــذا ي وه

أن - خطـأ -اخلاطئ لدى أصحاب النظرة القـارصة مـن الرجـال الـذين فهمـوا

وكـأهنم ال ، ووسـيلة لقهرهـا وإذالهلـا، القوامة سيف مسلط عىل رقبـة املـرأة

وال من السنة إال األحاديث التـي تبـني حـق ، حيفظون من القرآن إال آية القوامة

ا بعد ذلك أو تناسوا اآليات واألحاديـث التـي حتـذر ونسو، زوجتهالزوج عىل 

وكـذلك التــي تبـني حرمـة االعتـداء عـىل النــساء ، األزواج مـن ظلـم أزواجهـن

 ممـا جعـل كثـريا مـن أعـداء اإلسـالم يتمـسكون بمثـل هـذه ،وسوء معـاملتهن 

 . لتشويه صورة اإلسالم واملسلمنيالشاذةالقضايا و التعامالت 

 :حــدود يفىل أن طاعــة الزوجــة لزوجهــا يكــون  التأكيــد عــينبغــي 

فـال ، طلبه الطاعة أحكام الـرشعيف خالف الزوج إذاأما ،املعروف واملرشوع

يـدل عـىل ذلـك قـول ، لعموم األمر بالطاعة ما مل تكـن معـصية، طاعة له عليها

ـــي ـــلمالنب ـــه وس ـــة ، معـــصية اهللايفال طاعـــة ":  صـــىل اهللا علي  يفإنـــام الطاع

 .(١)"املعروف

د: فقـد أوجــب هلـا مــن بــالغ ،  إن اإلسـالم كــرم املـرأة أيــام تكــريم

 عامـــة املجتمعـــات القديمـــة يفاالهـــتامم والعنايـــة هبـــا مـــا لـــيس لـــه نظـــري 

                                                           

ومـسلم يف  ،)٦٨٣٠(٢٦٤٩ص،٦ ج- مرجع سابق - رواه البخاري يف صحيحه )١(

 ).١٨٤٠(١٤٦٩ص،٣ ج- مرجع سابق -صحيحه 



 

)١٢٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــة ــسلمني ،واحلديث ــدوة امل ــدم يفوق ــة وع ــريم الزوج ــن تك ــصال م ــذه اخل  ه

فقد كان أكرم النـاس مجيعـا . هو رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم ،اإلساءة إليها

إذ مل يرد يف سريته صـىل اهللا عليـه ، وأحناهم عليهن ، وأبرهم هبن ، ته لزوجا

وسلم البتة أنه أهـان يومـا واحـدة مـن زوجاتـه بـشتم أو سـب أو رضب أو غـري 

، ذلــك مــن وجــوه اإليــذاء ، فلقــد أوىص صــىل اهللا عليــه وســلم بالنــساء خــريا 

ــيهن ، وحــث عــىل تكــريمهن  حيــث قــال يف وصــف ، وحــذر مــن اإلســاءة إل

وخيـاركم ، أكمل املؤمنني إيامنا أحـسنهم خلقـا ": املؤمنني األتقياء األبرار

 .(١)"خياركم لنسائهم

     و  ا  لإن مـن أكمـل املـؤمنني إيامنـا أحـسنهم " : و

 .(٢)"خلقا وألطفهم بأهله

 ل أمـا أكـرم النـساء  ، (٣)وأنـا خـريكم ألهـيل، خريكم خريكم ألهلـه ": و

 .(٤)" أهاهنن إال لئيمإال كريم وال

                                                           

وأخرجـه ،١١٦٣بـرقم ، باب ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها ،أخرجه الرتمذي )  ١(

 .٧٤٠٢أمحد يف املسند برقم 

باب ما ،  يف أبواب اإليامن عن رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم أخرجه الرتمذي)  ٢(

وذكـره األلبـاين يف ، ) ٢٦١٢(جاء يف استكامل اإليـامن وزيادتـه ونقـصانه بـرقم

 ) .  ٢٨٣(برقم،٥٧٤ص،١ج ،السلسلة الصحيحة 

 رواه الرتمذي عن عائشة ريض اهللا عنهـا عـن رسـول اهللا صـل اهللا عليـه وسـلم بـرقم )٣(

 ).١١٧٤( األلباين يف صحيح الرتمذي و يف السلسلة الصحيحةوصححه،)٣٨٩٥(

، وضـعفه األلبـاين،٣١٣ص،١٣ج،رواه هبذه الزيادة ابن عساكر يف تـاريخ دمـشق)  ٤(

 .)٨٤٥(السلسة الصحيحة،وقال اسناده واه 



  

)١٢١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ألنـه ال جيـرتئ عـىل ،فهو بذلك حيذر املسلمني من إهانة النساء أشد حتـذير

أمـا ، إهانتهن بإيذاء أو جتريح أو سب أو شـتم إال مـن اتـسم باخليبـة والـضعة 

ويـستعيل عـىل ، فإنـه يـتحىل بالـصرب وسـعة الـصدر، املسلم الصادق الـودود 

ليرتفـع عـن إيـذاء الزوجـة بـشتم أو ، ليـل حظ الـنفس يف االنفعـال وإشـفاء الغ

 .رضب أو نحومها

        : بـل هلـا مـدى ،  ليـست عـىل إطالقهـا اإلسـالميالقوامة يف الـرشع

فلـيس للـزوج أن ، فهـي ال متتـد إىل الـدين واملعتقـد ، تقف عنده وتنتهي إليه 

تبــاع وال أن جيربهــا عــىل ا، يكــره زوجتــه عــىل تغيــري دينهــا إذا كانــت كتابيــة 

أو اجتهـاد حمـدد مـن االجتهـادات الفقهيـة إذا كانـت مـن أهــل ، مـذهب معـني

 .وال خيالف احلق وأهله،مادام هذا الرأي ال يعترب بدعة مضلة ، القبلة 

ــة  ــا اخلاص ــرأة يف أمواهل ــة امل ــة إىل حري ــد القوام ــام ال متت ــا يف ، ك وحريته

 احلقـوق التـي أراد وال يف املساواة بينها وبـني الرجـل يف، احلقوق السياسية 

لقوله صـىل اهللا عليـه ، وال طاعة له عليها إذا أمرها بمعصية  ، اهللا فيها املساواة 

 .(١)"ال طاعة ألحد يف معصية اهللا": وسلم 

        : بـل جعلهـا قيمـة عـىل عـرض ، مل يلغ اإلسـالم قوامـة املـرأة كليـة

ال ،ا مـسئولية عظمـى فاملرأة يف كـل أحواهلـا منـوط هبـ، زوجها وشئون بيتها 

ويف ذلـك يقـول ، تقل يف أمهيتها عام يناط بالرجل من مسئوليات والتزامات 

فاإلمـام ، كلكـم راع وكلكـم مـسئول عـن رعيتـه": النبي صىل اهللا عليه وسـلم 

ــه ــن رعيت ــسئول ع ــو م ــه، راع وه ــن رعيت ــسئول ع ــه وم ــل راع يف أهل ، والرج

                                                           

، والطـــــــــرباين يف األوســـــــــط ،٤٣٢ص،٤ج،رواه أمحــــــــد يف مـــــــــسنده )  ١(

، واحلـاكم يف املـستدرك، ٢٢٦ص،٥ج، واهليثمي يف جممـع الزوائـد،١٥٥ص،١ج

 .٤٤٣ص،٣ج



 

)١٢٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

والرجـل راع يف مـال ، رعيتهـاواملرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسئولة عن 

 .(١)"وكلكم راع ومسئول عن رعيته، أبيه ومسئول عن رعيته

وهـي االضـطالع ، وبذلك فإن املرأة ال تنجو مـن املـسئولية التـي أنيطـت هبـا

 .برعاية األرسة واألبناء وكل شئون البيت

فكـان ،كـذلك فـإن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم كـان يأخـذ بـرأي أزواجـه 

وكــان الــصحابة ريض اهللا عــنهم ، ن ويأخــذ بــرأهين إذاكــن صــائبات  يــشاوره

ويـسألوهنا عـن أفعالـه صـىل ، يأخذون السنة النبوية عن عائـشة ريض اهللا عنهـا 

وكان عمر بن اخلطاب وغريه مـن أصـحاب رسـول اهللا صـىل ، اهللا عليه وسلم 

ا وحـسن لرجاحـة عقلهـ، اهللا عليه وسلم يسرتشدون بآراء الشفاء بنت عبـد اهللا 

 .تقديرها لألمور

وبذلك فـال بـأس أن تتـاح هلـا الفرصـة كاملـة يف أن ترشـح نفـسها لتكـون مـن 

ويـسعون ، املختارين الذين يمثلون الـشعب ويـدافعون عـن قـضايا املجتمـع 

ومـا هلـم مـن ، جاهدين إلسامع الساسة واحلكام واملسئولني نداءات النـاس 

أة من جهتهـا أدرى بقـضايا النـساء هذا باإلضافة إىل أن املر.رغبات ومطالب 

 . وشكايتهن وما يبتغني ناألمر مشكالهتفهي أجدر أن تبني ألويل ، 

                                                           

، وأخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة، احلديث رواه ابن عمر ــ ريض اهللا عنهام ــ )  ١(

باب فضيلة اإلمام ، ومسلم كتاب اإلمارة، )٨٩٣(برقم ، باب اجلمعة يف القرى واملدن

، شقة علـيهمواحلث عىل الرفق بالرعية والنهـي عـن إدخـال املـ،العادل وعقوبة اجلائر

، صـحيح لغـريه: وقـال حمققـوه،)٢٢٧٨١(وأمحـد يف املـسند بـرقم ، )١٨٢٩(بـرقم

�).٥٦٩٥(و)٥٦٩٦(برقم ،وصححه االلباين يف صحيح اجلامع �



  

)١٢٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 )١(املصادر واملراجع

أو :ا :  

دار : ط،حممـد الـصادق قمحـاوي : حتقيـق ، للجـصاص،  أحكام القـرآن -١

 . هـ ١٤٠٥بريوت  ، إحياء الرتاث العريب 

 .مؤسسة الكتب الثقافية : ط، الدين السيوطي  أسباب النزول  جالل -٢

ــز-٣ ــصائر ذوي التميي ــادي،  ب ــق، للفريوزآب : ط، حممــد عــيل النجــار : حتقي

 .بريوت، املكتبة العلمية 

ــن عاشــور -٤ :  تــونس ســنة–الــدار التونــسية :ط،  التحريــر والتنويرللطــاهر ب

 .م١٩٨٤

ــن كثــري-٥ ــسري اب ــق ،  تف ــرمحن املرعــشيل: حتقي ــف عبــد ال دار : ط،يوس

 . م ١٩٩٢بريوت ، املعرفة

 . بريوت، داراملعرفة: ط، خالد عبد الرمحن:حتقيق،  تفسريالبغوي -٦

، دار الفكـر : ط،عبـد اهللا بـن عمـر بـن عـىل البيـضاوي ،  تفسري البيـضاوي -٧

 .بريوت 

اهليئــة : ط،حممــد رشــيد رضــا ) تفــسري املنــار (  تفــسري القــرآن احلكــيم -٨

 .م ١٩٩٠:  سنةاملرصية العامة للكتاب

 . هـ ١٣٢٣املطبعة األمريية : ط،  جامع البيان يف تأويل القرآن للطربي-٩

 .دار الكتب العلمية: ط، اجلامع ألحكام القرآن  للقرطبي -١٠

                                                           

 ).لا( هجائيا مع إغفال أداة التعريف ثم رتبت، ًمرتبة ترتيبا موضوعيا) ١(



 

)١٢٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

ــل-١١ ــاب العــريب: ط، للزخمــرشي،  حقــائق التنزي ــة ، دار الكت ــة الثالث الطبع

 .  هـ١٤٠٧: سنة

ــرآن الع- ١٢ ــسري الق ــاين يف تف ــاين روح املع ــسبع املث ــيم وال ــام ،ظ اإلم

 .املكتبة التوفيقية:  ط،األلويس 

لعبـــد الـــرمحن بـــن عـــيل بـــن حممـــد ،   زاد املـــسري يف علـــم التفـــسري-١٣

 .الطبعة الثالثة، بريوت ، املكتب اإلسالمي : ط ،اجلوزي

 ١٤٢١: سـنة، بـريوت ، دار الكتـب العلميـة : ط،  مفاتيح الغيب للـرازي -١٤

 . م ٢٠٠٠/ هـ 

ًم :ا :  

دار الكتـب ،  إحكـام األحكـام رشح عمـدة األحكـام البـن دقيـق العبـد - ١

 .بريوت ، العلمية 

حممـد : حتقيـق، أليب عبـد اهللا حممـد بـن يزيـد القزوينـي،  سنن ابن ماجه-٢

 .دار إحياء الكتب العربية: ط، فؤاد عبد الباقي

حممـد حميـي : حتقيـق، أليب داود سـليامن بـن األشـعث ،  سـنن أيب داود-٣

 .املكتبة العرصية، بريوت: ط، الدين عبد احلميد

أليب عيــسى حممــد بــن عيــسى بــن الــضحاك الرتمــذي، ،  ســنن الرتمــذي -٤

،  مــرص-مــصطفى البــايب احللبــي: ط، وغــريه، أمحــد حممــد شــاكر:حتقيــق

 . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥: الطبعة الثانية سنة



  

)١٢٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
د بن مهدي البغـدادي أليب احلسن عيل بن عمر بن أمح،  سنن الدارقطني-٥

مؤســـسة الرســـالة، : ط، شـــعيب االرنـــؤوط، وآخـــرون: حتقيـــق، الـــدارقطني

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤: الطبعة األوىل سنة، لبنان، بريوت

: ط، حممـد عبـد القـادر عطـا: حتقيـق، أليب بكـر البيهقـي،  السنن الكربى-٦

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤:الطبعة الثالثة سنة،  لبنان–دار الكتب العلمية، بريوت 

، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب اخلراسـاين النـسائي،  السنن الكربى-٧

الطبعــة ،  بــريوت–مؤســسة الرســالة : ط، حــسن عبــد املــنعم شــلبي: حتقيــق

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١: األوىل

 . بريوت-دار إحياء الرتاث العريب: ط،  رشح النووي لصحيح مسلم -٨

 . م ١٩٩١/ هـ ١٤١١لطبعة األويل ا، دار الفكر : ط،  صحيح  البخاري-٩

دار إحيـاء الـرتاث ، حممد فـؤاد عبـد البـاقي : حتقيق ،  صحيح  مسلم- ١٠

 . م ١٩٧٢الطبعة الثانية ، لبنان ، بريوت ، العريب 

، مؤسـسة الرســالة : ط،حتقيـق شـعيب األرنــؤط ،  صـحيح ابـن حبــان - ١١

 . م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٤، بريوت 

ــحيح ال-١٢ ــاري رشح ص ــدة الق ــاري  عم ــي، بخ ــرتاث : ط، للعين ــاء ال دار إحي

 .بريوت ، العريب 

: ط ، حممـد املغـراوي ،  فتح الرب يف الرتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الرب -١٣

 .دار التحف والنفائس الدولية 

 .دار الفكر:  جممع الزاوئد  للهيثمي ط-١٤



 

)١٢٦( اا  أةا  ا ا وا طا  

ر مـصطفى عبـد القـاد: حتقيـق، للنيـسابوري،  املستدرك عىل الصحيحني-١٥

 .م١٩٩٠ – هـ ١٤١١األوىل، : الطبعة،  بريوت–دار الكتب العلمية : ط، عطا

 .مرص، مؤسسة قرطبة : ط،  مسند اإلمام أمحد -١٦

رشكة غـراس للنـرش : ط، ماهر ياسني فحل: حتقيق،  مسند اإلمام الشافعي-١٧

 .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: الطبعة األوىل سنة، والتوزيع الكويت

وعبـــد ، طــارق بـــن عــوض اهللا : حتقيــق ، طـــرباين املعجــم األوســط  لل-١٨

 . هـ ١٤١٥، القاهرة ، دار احلرمني ، املحسن إبراهيم احلسيني 

دار إحيـاء الـرتاث : ط،  حممد فؤاد عبد البـاقي: حتقيق،  موطأ اإلمام مالك-١٩

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٦: سنة،  لبنان–العريب، بريوت 

 :ا :  

مهـدي .د: حتقيـق ، ن اخلليل بن أمحد الفراهيدي العني أليب عبد الرمح-١

 .دار ومكتبة اهلالل: إبراهيم السامرائي ، ط .املخزومي  د

دار : ط ، )هــ٧١١ت( لسان العرب، ملحمد بن منظور األفريقي املـرصي-٢

 .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧: الطبعة الرابعة سنة،  بريوت –صادر 

حممد بـن أيب بكـر بـن عبـد لزين الدين أيب عبد اهللا ،  خمتار الصحاح- ٣

: ط، يوسف الـشيخ حممـد: حتقيق، )هـ٦٦٦: ت(القادر احلنفي الرازي 

الطبعـة اخلامـسة ،  صـيدا– الـدار النموذجيـة، بـريوت - املكتبة العرصية 

 .  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠: سنة

الطبعــة األوىل ، بــريوت ، املكتبــة العــرصية ، للفيــومي ،املــصباح املنــري -٤

 .هـ١٤١٧: سنة



  

)١٢٧(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 را :ا :  

زين الدين بن إبراهيم بن حممـد، املعـروف بـابن نجـيم ،  األشباه والنظائر-١

 –دار الكتـب العلميـة، بـريوت : ط ، الشيخ زكريا عمريات: حتقيق، املرصي

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩: الطبعة األوىل سنة، لبنان

 :ت(عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر جـالل الـدين الـسيوطي ،  األشباه والنظائر-٢

ــــ٩١١ ـــة، )ه ـــة: طبع ـــب العلمي ـــنة : الطبعـــة، دار الكت ــــ ١٤١١األوىل س  -ه

 .م١٩٩٠

أبــو الوليــد حممــد بــن رشــد القرطبــي  ،  بدايــة املجتهــد وهنايــة املقتــصد-٣

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥: سنة، القاهرة، دار احلديث: ط، احلفيد

، أبو بكر بن مسعود الكاسـاين احلنفـي،  بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع -٤

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦:الطبعة الثانية سنة، دار الكتب العلمية: ط

حممـــد بـــن يوســـف العبـــدري ،  التـــاج واإلكليـــل رشح خمتـــرص خليـــل-٥

 .بريوت ، دار الفكر: ط ،الغرناطي

ــدقائق-٦ ــز ال ــائق رشح كن ــني احلق ــي ،  تبي ــدين الزيلع ــر ال ــة : ط،فخ املطبع

 .هـ١٣١٣: سنةالطبعة األوىل ، بوالق، القاهرة،  الكربى األمريية

، ) املـسامة بحاشـية ابـن عابـدين(  حاشية رد املحتار عىل الـدر املختـار -٧

بـريوت ، دار الفكـر للطباعـة والنـرش : ط، ملحمد  أمني بـن عمـر بـن عابـدين 

 . هـ ١٣٩٨



 

)١٢٨( اا  أةا  ا ا وا طا  

أليب احلـسني عــىل بــن حممــد ،  احلـاوي الكبــري رشح خمتــرص املــزين -٨

دار : ط، مطرجـي ومعـه آخـرون الدكتور حممود : حتقيق ، حبيب املاوردي 

 . م ١٩٩٤/  هـ ١٤١٤الطبعة األويل ، بريوت، الفكر 

دار الكتـب : ط، ليحي بن رشف النووي ،  روضة الطالبني وعمدة املفتني-٩

 .   بريوت، العلمية 

مؤســـسة : ط، البــن قـــيم اجلوزيـــة ،  زاد املعــاد يف هـــدي خـــري العبـــاد-١٠

 .م١٩٩٤/هـ ١٤١٥: لعرشون سنةالطبعة السابعة وا، الرسالة، بريوت 

ــدير-١١ ــتح الق ــسيوايس ،   رشح ف ــد ال ــد الواح ــن عب ــد ب ــدين حمم لكــامل ال

 .دار الفكر: ط، املعروف بابن اهلامم

الـشيخ نظـام ومجاعـة مـن ،  الفتاوى اهلنديـة يف مـذهب أيب حنيفـة - ١٢

 .دار الفكر : ط، علامء اهلند 

: حتقيـق، ونس البهـويت منـصور بـن يـ،  كشاف القنـاع عـن مـتن اإلقنـاع -١٣

 .بريوت ، دار الفكر : ط، هالل مصيلحي مصطفي هالل 

ــدع يف رشح املقنــع البــن مفلــح - ١٤ بــريوت  ، املكتــب اإلســالمي : ط، املب

ـ ١٤٠٢  . ه

 :ط ،  املبسوط، شمس الدين أبو بكـر حممـد بـن أبـى سـهيل الرسخـيس-١٥

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤: سنة، دار املعرفة بريوت

، للقـايض عبـد الوهـاب البغـدادي ،  مـذهب عـامل املدينـة  املعونة عىل-١٦

 .مكة املكرمة ، مكتبة نزار : ط



  

)١٢٩(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــق، البــن قدامــة املقــديس ،  املغنــي -١٧ ــد : الــدكتور : حتقي ــد اهللا بــن عب عب

ــي  ــسن الرتك ــدكتور، املح ــو : وال ــد احلل ــاح حمم ــد الفت ــة األويل ، عب الطبع

 .القاهرة، هجر للطباعة والنرش ،  هـ ١٤٠٨

 ،للخطيـب الـرشبيني ، غني املحتاج إيل معرفة معاين ألفـاظ املنهـاج  م-١٨

 .بريوت، دار الفكر : ط

ــل -١٩ ــرص خلي ــل رشح خمت ــنح اجللي ــيش ،  م ــد عل ــر : ط، حمم ، دار الفك

 .بريوت

: ط، طـالل يوسـف: للمرغينـاين، حتقيـق،  اهلداية رشح بداية املبتـدي-٢٠

 .بريوت،  الرتاث العريبإحياءدار 

 : ة:  

، عبـد الـرمحن حـسن حنبكـة امليـداين ،  أجنحة املكر الثالثة وخوافيهـا -١

 . م ١٩٩٤/  هـ ١٤١٤الطبعة السابعة ، دمشق ، دار القلم : ط

 ،دار النهـضة العربيـة ، حممد مصطفي شـلبي ،  أحكام األرسة يف اإلسالم -٢

 .بريوت 

دار : ط،د شـلتوت لإلمـام األكـرب الـشيخ حممـو،  اإلسالم عقيدة ورشيعـة -٣

 . م ٢٠٠١/  هـ ١٤٢١الرشوق 

ــز ،  افــرتاءات عــىل اإلســالم واملــسلمني -٤ ــد العزي ــور أمــري عب دار : ط، دكت

 . م ٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٢، الطبعة األويل ، القاهرة ، السالم 



 

)١٣٠( اا  أةا  ا ا وا طا  

موقـع بيـان اإلسـالم للـرد ، حممـد قطـب ،  إنكار قوامة الرجل عىل املرأة -٥

ــالم  ــبهات حــول اإلس ــىل ش ــة ، القــاهرة ، ار الــرشوق د، ع /  هـــ ١٤٢٢طبع

 . م ٢٠٠١

ــا - ٦ ــن داخله ــددة م ــصوننا مه ــسني ،  ح ــد ح ــد حمم ــب : ط،حمم املكت

 .هـ ١٣٩٨الطبعة اخلامسة ،  بريوت ،اإلسالمي 

دار : ط، دكتـور عـىل عبـد الواحـد وايف ،  حقوق اإلنسان يف اإلسـالم - ٧

  . هـ ١٣٩٨طبعة ، مرص، النهضة 

ــ-٨ ــتور األرسة  امل ــرآن  دس ــائز، سلمة يف ظــالل الق مؤســسة : ط، أمحــد ف

 . بريوت-الرسالة

، فاطمة بنت خليـل حممـد حمـسن ،  دور املرأة  بني األصالة واملعارصة -٩

 . م٢٠٠٣: الطبعة األويل ، )فلسطني (بيت حلم، النرباس : ط

 .بريوت ، دار الرشوق  : ط، حممد قطب ،  شبهات حول اإلسالم -١٠

، الـدار الـسعودية: ط، دكتور حممد عيل البار ،  امليزان  عمل املرأة يف-١١

 . م١٩٨١/ هـ ١٤٠١: الطبعة األويل

، السيد فـضل اهللا بـن عـيل احلـسيني ، القطب الراوندي،  فقه القرآن - ١٢

، مكتبـة آيـة اهللا العظمـى املرعـيش :  ط،الـسيد أمحـد احلـسيني : حتقيق 

  . هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية 

دكتـور حممـد ، يـد يف فقـه قوامـة الرجـال عـىل النـساء  قضايا التجد- ١٣

 . م ٢٠١٧العدد الرابع عرش من شهر أغسطس ، جملة األزهر ، عامرة 



  

)١٣١(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
: ط، الشيخ حممد الغـزايل ،  قضايا املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة -١٤ 

 .دار الرشوق

، مجعــة صـالح الكــريب ،  قوامـة الرجـال عــيل النـساء يف كتــب التفـسري -١٥

جامعــة ، رسـالة ماجــستري مـن كليــة الـرشيعة والقــانون والدراسـات اإلســالمية 

 . هـ ١٤٣٧/  م ٢٠١٧: طبعة سنة، قطر 

، وفـاء بنـت عبـد العزيـز الـسويلم ،  القوامة وأحكامها الفقهيـة للـدكتورة -١٦

، العدد احلادي والعرشون ، بحث منشور يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية 

 . م ٢٠١٥ /٢٠١٤- هـ ١٤٣٦ألوىل مجادى ا/ صفر 

/  هــ ١٤١٨ الـصادر يف ذي احلجـة ٣٨٨ جملة الوعي اإلسالمي العـدد -١٧

 . م ١٩٩٨إبريل 

دار : ط،حممـد حـسني أبـو ملحـم ،  املرأة بني الرشيعة وجاهلية العرص -١٨

 . م ٢٠١١طبعة ،  األردن –عامن ، أمواج 

ــان النظــام الغــريب و لطــائف ا-١٩ ــور ، لتــرشيع الربــاين  املــرأة بــني طغي دكت

 .دار الفكر دمشق:  ط،حممد سعيد رمضان البوطي 

دكتـور ،  املرأة يف عرص الرسالة بني واقعية اإلسالم وأوهـام املـرجفني -٢٠

 .دار الفتح اإلعالمي : ط، عبد العظيم املطعني 

 الطبعـة الرابعــة، الـدواوين: ط، عبـد اهللا وكيــل الـشيخ ،  املـرأة وكيـد األعـداء - ٢١

 .م١٩٩٦: سنة

، دارابـن حـزم : ط ، أمحـد حـسن كـرزون ،  مزايا نظام األرسة املسلمة -٢٢ 

 . م ١٩٩٧سنة 



 

)١٣٢( اا  أةا  ا ا وا طا  

دكتــور ،  مـساواة املـرأة بالرجــل وشـبهات القوامـة يف العــرص احلـديث -٢٣

بحـث منـشور يف جملـة جيـل للدراسـات ، إسامعيل صديق عثامن إسـامعيل 

 .املقارنة 

 دكتورة وفاء بنـت عبـد العزيـز –قهية مقارنة  دراسة ف– مسقطات القوامة -٢٤

 . هـ١٤٣٥ربيع األول  ، ٦٢العدد ، بحث منشور يف جملة العدل ، السويلم 

: ط،لعبــد الكــريم زيــدان،  املفـصل يف أحكــام املــرأة والبيــت املــسلم -٢٥

 .مؤسسة الرسالة 

بحــث ، عمــران مجــال حــسن ،  مفهــوم القوامــة يف الــرشيعة اإلســالمية -٢٦

ــشور  املجلــد  ، ٢العــدد ، بمجلــة جامعــة كركــوك للدراســات اإلنــسانية من

 . م ٢٠١١، السنة السادسة ، السادس 

ــرأة - ٢٧ ــة : ط،حممــد صــنقور ،  مقــاالت حــول حقــوق امل دار املحجب

 .بريوت ، البيضاء 

د :مما ا:  

 عـن املـسيح – شبكة ابـن مـريم اإلسـالمية – الرد عىل شبهة قوامة الرجل -١

  .٢٠٠٦ /٨ /١٦ –ق احل

دكتـور عبـد احلميـد ،  شبهات حول قـضايا املـرأة املـسلمة والـرد عليهـا -٢

 .موقع شبكة األلوكة ، عيد عوض 

موقـع هلـا ، حممـد بـن سـعد املقـرن / د،  شبهات خمترصة حول القوامة -٣

 . م ٢٠١٦،  نوفمرب ١/  هـ ١٤٣٨ حمرم ٣٠، أون الين 

 . موقع صيد الفوائد، دكتور مسلم اليوسف،  القوامة -٤



  

)١٣٣(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
ــرأة -٥ ــىل امل ــببها – قوامــة الرجــل ع ــالم ســؤال – مفهومهــا وس ــع اإلس  موق

 . م ٢٩/١٢/٢٠١٨،  املرشف العام الشيخ صالح املنجد ، وجواب 

 . قوامة الرجل عىل املرأة تكليف أم ترشيف ؟ املنتدى اإلسالمي-٦

ور حممــد ســعد دكتــ، مقتــضاها ، ضــوابطها ، أســباهبا ،  القوامــة الزوجيــة -٧

 .بحث منشور عيل شبكة اإلنرتنت  موقع صيد الفوائد زاد كل مسلم ، املقرن 

اجلمعـة ، موقع ياله من ديـن ، دكتور خالد سعيد النجار ،  القوامة الزوجية -٨

 . م ١٢/٢٠١٨ /٢٨املوافق ،  هـ ٢٠/٤/١٤٤٠

، يــن هلــا أون ال،  موقــع املــرأة العربيــة – القوامــة الــشبهات واملغالطــات -٩

 . م ٢٠١٨ديسمرب  / ٢٩ - هـ ١٤٤٠ ربيع اآلخر ٢٠السبت 

ــور مــسلم اليوســف / القوامــة الــشبهات واملغالطــات -١٠ ــن ، دكت  ،أون الي

 . م ٢٠١٦ديسمرب / هـ ١٤٣٨ ربيع أول ٦، موقع املرأة العربية 

عــصام عبــد الباســط ،  القوامــة يف ضــوء الــرشع والــرضورة االجتامعيــة -١١

 أخـر حتـديث الـسبت – موقـع املـرأة العربيـة –ا أون اليـن هل، زيدان أبو زيد 

 . م ٢٠١٨ ديسمرب ٢٩،  هـ ١٤٤٠ ربيع آخر ٢٠

 .عىل بن نايف الشحود ،  املفصل يف الرد عىل شبهات أعداء اإلسالم -١٢

 . موقع أبجد عىل شبكة اإلنرتنت-١٣

،   املوقع الرسمي لفـضيلة الـشيخ أيب عبـد املعـز حممـد عـىل فركـوس-١٤

 هــــ ١٤٤٠ مجــادي اآلخـــرة ٩الـــسبت ،  واجبــات الـــزوج جتــاه زوجتـــه يف

.٢٠١٩ فرباير ٩املوافق 



 

)١٣٤( اا  أةا  ا ا وا طا  

   املوضوعاتفهرس

 الصفحة املوضوع  م

 ١٩  .املقدمة ١

 ٢٣ .األرسة مفهوم القوامة وأمهيتها يف استقرار: مبحث متهيدي ٢

 ٢٤ .مفهوم القوامة :املطلب األول ٣

 ٢٤ .مفهوم القوامة يف اللغة :الفرع األول ٤

 ٢٦ .مفهوم القوامة يف االصطالح: الفرع الثاين ٥

 ٢٨ .الفهم اخلاطئ ملعنى القوامة :الفرع الثالث ٦

 ٣١ .أمهية القوامة يف استقرار األرسة: املطلب الثاين ٧

 ٣٥ .مرشوعية القوامة الزوجية وأسباهبا :املبحث األول ٨

 ٣٦ . التأصيل الرشعي للقوامة الزوجية:املطلب األول ٩

 ٣٦ .القوامة يف االستخدام القرآين :الفرع األول ١٠

 ٤٤ .القوامة يف السنة النبوية :الفرع الثاين ١١

 ٤٦ .االستدالل من املعقول عىل القوامة :الفرع الثالث ١٢

 ٤٨ .أسباب ثبوت القوامة: طلب الثاينامل ١٣

 ٤٩ .قوامة الرجل عىل املرأة :الفرع األول ١٤

 ٥٢ .إنفاق الرجل عىل املرأة: الفرع الثاين ١٥

 ٥٦ .مة الزوجيةآثار القوا :املبحث الثاين ١٦

 ٥٧ .أداء الزوج لواجباته نحو املرأة :املطلب األول ١٧



  

)١٣٥(  نموا ا � داان  اء واام١٤٤١ ( ا - ٢٠١٩(  

 
 ٥٨ .واجب الزوج يف دفع املهر :الفرع األول ١٨

 ٦١ .وأثره عىل القوامة واجب الزوج يف اإلنفاق :الفرع الثاين ١٩

٢٠ 
وأثره عىل  سان العرشةواجب الزوج يف إح :الفرع الثالث

 .القوامة
٧٠ 

 ٧٥ .العدل واإلنصاف يف استعامل حق القوامة :الفرع الرابع ٢١

 ٧٩ .و الرجلأداء الزوجة لواجباهتا نح: املطلب الثاين  ٢٢

 ٧٩ .واجب الزوجة يف طاعة زوجها باملعروف :الفرع األول ٢٣

٢٤ 
وجوب قرار الزوجة يف البيت وعدم خروجها  :الفرع الثاين

 .منه إال بإذنه
٨٧ 

 ٩٢ .وجوب استئذان الزوج يف إدخال غريه منزله :الفرع الثالث ٢٥

 ٩٦ .والرد عليها شبهات حول القوامة :املبحث الثالث ٢٦

 ٩٧ .شبهة إنكار القوامة عىل املرأة :املطلب األول ٢٧

 ١٠٢ .ة املرأةقوامة الرجل وحري :املطلب الثاين ٢٨

٢٩ 
ووسيلة للتسلط القوامة وصاية عىل املرأة  :املطلب الثالث

 .عليها
١٠٩ 

 ١١٨ .اخلامتة ٣٠

 ١٢٣ .املراجعاملصادر  ٣١

 ١٣٤ .فهرس املوضوعات ٣٢


