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  القوامة الزوجیة في ضوء القرآن والسنة
  

  الباحثة ذكرى منصوري –منوبة برھاني  ةالدكتور

  1جامعة باتنة 

  :مقدمة

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سید المرسلین نبینا 
  :محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد

اإلسالم لھا؛ ینطلق المنھج اإلسالمي في بناء األسرة من خالل نظرة 
ألنھا األساس في بناء المجتمع واستقراره، فاألسرة كما نعلم ھي اللبنة األولى 

لقد أحاط اإلسالم األسرة . في بناء المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع بأسره
بسیاج من النظم والتشریعات حّدد بموجبھا الحقوق والواجبات لكل من 

عت االختصاصات بما یتفق مع القدرة الجسمیة والحاجة  الزوجین، وُوزِّ
النفسیة لكل منھما، فھذه النُّظم والتشریعات، تبني وال تھدم، تصلح وال تفسد، 
وبذلك یتحقق للمجتمع المسلم الطمأنینة واالستقرار والنأي عن التفكك 

  .واالنھیار

ومما شغل كثیر من الباحثین الیوم القضایا المستجدة التي واجھت 
ل ما نشھده الیوم من سیطرة فكریة غربیة، ونشر األسرة المسلمة في ظ

. لشبھات حول صالحیة التشریعات اإلسالمیة لتسییر المجتمع في ھذا العصر
وتعد قضیة قوامة الرجل إحدى القضایا التي دار حولھا الكثیر من الجدل، لما 

ن أسرتھ، ورعایتھا، ویترتب علیھا من تفویض الزوج سلطة القیام على شؤ
ا ینادي بھ الغرب الیوم من المساواة بین الرجل والمرأة، وقیام على عكس م

كل واحد منھما برعایة مصالحھ بنفسھ، لذلك وجب إعادة دراسة قضیة 
  .القوامة في ظل ما جاءت بھ الشریعة اإلسالمیة
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  :ویمكن تحدید إشكالیة ھذه المداخلة فیما یلي

الرجال "ھ تعالى ما ھي الحقیقة الشرعیة لوظیفة القوامة، في ضوء قول
وغیرھا من اآلیات القرآنیة؟ وماھي األسباب التي " قوامون على النساء

منحت الرجل ھذه السلطة؟وكیف یمكن ضبط مفھوم القوامة ومقتضیاتھا في 
  ضوء األحادیث النبویة؟

ولإلجابة على ھذه اإلشكالیة اشتملت ھذه الدراسة على مدخل ومبحثین 
  :كالتالي

  القوامة الزوجیة لضبط مفھوم  :مدخل

  القوامة الزوجیة في ضوء القرآن لكریم :المبحث األول

  القوامة الزوجیة في ضوء السنة لنبویة :المبحث الثاني

  مدخل 

قبل الشروع في دراسة القوامة الزوجیة في ضوء القرآن والسنة یجب 
    .أوال ضبط مفھوم القوامة

لزوجیة البد من من أجل تعریف القوامة ا: تعریف القوامة الزوجیة
  .تعریف كل من لفظ القوامة، والزوجیة، الكل على حدى

  تعریف القوامة لغة - أوال

على أمر أو وھي القیام ) قام، یقوم، قیاما(جاء لفظ القوامة من األصل 
مال، أو والیة أْمر، والقوام صیغة مبالغة من قام وھو المتول لألمور، مع 

ة ھو زوجھا یقوم بالنفقة علیھا والذب عنھا، حسن القیام بھا، فالقوام على المرأ
والقیم ھو الذي یقوم على الشيء ویصلحھ وھي صفة مشبھة تدل على 

  .1الثبوت

: وقیم القوم. ھو السید وسائس األمر: القیم" :وقد جاء في لسان العرب
یقوم بأمرھا وما تحتاج  زوجھا ألنھ: وقیم المرأة. الذي یقومھم ویسوس أمرھم
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مائن : وإنھ لقوام علیھا. مانھا: وقام الرجل على المرأة. بأمر كذا وقام. إلیھ
  .2"لھا

ومنھ فالقوامة لغة ھي بمعنى القیام على الشيء والحفاظ علیھ، 
ورعایة مصالحھ، والقیم ھو السید والسائس، ومنھ قیم القوم ھو سیدھم الذي 

من نفقة یقّومھم ویسوس أمورھم، وقیم المرأة زوجھا الذي یتولى أمورھا 
  .وحمایة وصیانة

بمعنى الزواج، ) مصدر صناعي) (الزوجیة( :تعریف الزوجیة لغة
ھو اقتران أحد شیئین باآلخر، وازدواجھما، أي صارا زوجا بعد أن كان كل 

  .3واحد منھما فردا

بعد بیان المعنى اللغوي لكل من لفظي القوامة والزوجیة، نعرج إلى 
  :بیان معنى المركب

فسرون وضع تعریف للقوامة الزوجیة عند تفسیرھم لقد حاول الم
اُموَن َعلَى النَِّساءِ  : لقولھ تعالى َجاُل قَوَّ بتعریفات عدة، ، )34: النساء( الرِّ

مسلطون : الرجال قوامون على النساء أي" :البغوي ومما جاء في ذلك قول
بالمصالح  على تأدیبھن، والقوام والقیم بمعنى واحد، والقوام أبلغ وھو القائم

  .4"والتدبیر والتأدیب

ھو من القیام على الشيء واالستبداد بالنظر فیھ : "وقال ابن عطیة
  .5"وحفظھ باالجتھاد، فقیام الرجل على النساء ھو على ھذا الحد

ھو أن یقوم بتدبیرھا وتأدیبھا : "وزاد القرطبي على ھذا الحد
عتھ وقبول أمره ما لم البروز، وأن علیھا طا وإمساكھا في بیتھا ومنعھا من

  .6"تكن معصیة

ھي والیة تمنح الزوج حق القیام على شؤون  ومنھ فالقوامة الزوجیة
  .زوجتھ بما یصلحھا، ویحفظھا ویؤدبھا ویصونھا
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  القوامة الزوجیة في ضوء القرآن الكریم: األول لمبحثا

لقد جاء القرآن الكریم بنظام حیاة شامل لكل ما یصلح الفرد والمجتمع 
إلسالمي، فقد جاءت السور المكیة لبناء الفرد المسلم من خالل بیان وترسیخ ا

أما السور المدنیة فقد جاءت بعد ذلك لبناء األسرة . العقائد، والعبادات
والمجتمع اإلسالمي وذلك بوضع شرائع وقوانین لكافة مناحي الحیاة، 

كریم ذكر أحكام السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة، فقد جاء في القرآن ال
الزواج والطالق وما یتعلق بھما من قضایا لتسیر المجتمع اإلسالمي وحفظ 

  .نظامھ

ومن بین تلك القضایا المتعلقة بالزواج التي عالجھا القرآن الكریم 
قضیة القوامة، وقد ورد لفظ القوامة في موضع واحد من القرآن الكریم في 

اُموَن عَ  :قولھ تعالى َجاُل قَوَّ ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض الرِّ َل هللاَّ لَى النَِّساِء بَِما فَضَّ
تِي  ُ َوالالَّ الَِحاُت قَانَِتاٌت َحافِظَاٌت لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاَّ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم فَالصَّ

ِربُوھُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواضْ 
َ َكاَن َعِلیًّا َكِبیًرا   ).34: النساء( فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال إِنَّ هللاَّ

ولبیان مسائل قضیة القوامة التي عالجتھا ھذه اآلیة سنذكر أوال 
المعنى اإلجمالي لھا، ثم نعرج على تفصیل المسائل المتعلقة بالقوامة التي 

  .  ھا ھذه اآلیةتضمنت

 منك لسؤال إن ھذه اآلیة جاءت جوباً  :7بیان المعنى اإلجمالي لآلیة
ومما روي في  النساء؟ فضلوا فكان لھم حق الوالیة على للرجال ما: قال أنھ

ما بال : قالت سبب نزول ھذه اآلیة أن أم سلمة رضي هللا عنھا زوج النبي 
شھادة امرأتین مثل شھادة رجل؟ النساء لھن نصیب وللرجال نصیبان؟ ما بال 

اُموَن َعلَى : وذكرت أشیاء في فضل الرجال، فأنزل هللا عز وجل َجاُل قَوَّ الرِّ
  .طالب المكي أبي النَِّساءِ 

أن : عن الحسن البصريمناسبة نزول ھذه اآلیة  وروى الطبري عن
َجاُل ال :، فأراد أن یقصھا منھ، فأنزل هللارجال لطم امرأتھ، فأتت النبي  رِّ
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ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن  َل هللاَّ اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ قَوَّ
  .أردت أمرا وأراد هللا غیره: فتالھا علیھ، وقال ، فدعاه النبي أَْمَوالِِھمْ 

اُموَن َعلَى النَِّساءِ : یقول هللا تعالى َجاُل قَوَّ على  الرجل قیم: أي الرِّ
المرأة، أي ھو رئیسھا وكبیرھا والحاكم علیھا ومؤدبھا إذا اعوجت، فعلى 

تأدیبھن،واألخذ على أیدیھن فیما یجب علیھن � الرجال تعلیم النساء و
لذلك، سبب موھبي في قولھ  وألنفسھم، وفي كل أمر ونھي، ثم بین سببین

نھ وفضال من غیر أي الذي لھ الحكمة البالغة، ھبة م} بما فضل هللا{: تعالى
ولھذا كان فیھم  وھم الرجال، في العقل والقوة والشجاعة،} بعضھم{تكسب 
والوالة واإلمامة والوالیة في النكاح ونحو ذلك من كل أمر یحتاج إلى  األنبیاء

ثم أتبعھ السبب . یعني النساء} على بعض{فضل قوة في البدن والعقل والدین 
من المھور والنفقات والكلف : أي} أموالھموبما أنفقوا من {الكسبي في قولھ 

حسن  ولما بان بذلك فضلھم .التي أوجبھا هللا علیھم لھن في كتابھ وسنة نبیھ 
بیان ما یلزم الزوجات من حقوقھم وتأدیب من جحدت الحق، فقال مسببا لما 

أي } فالصالحات قانتات{یلزمھن من حقوقھم عما ذكر من فضلھم 
طیعات � تعالى وألزواجھن، ولذلك ترتب علیھ فالصالحات من النساء م

  .أي تحفظ زوجھا في غیبتھ في نفسھا ومالھ} حافظات للغیب{

أي بما حفظھن هللا في مھورھن وإلزام الزوج من } بما حفظ هللا{
النفقة علیھن وقال آخرون بما حفظ هللا إنھن إنما صرن صالحات قانتات 

وفیقھ وما أمدھن بھ من ألطافھ حافظات بحفظ هللا إیاھن من معاصیھ وت
  .ومعونتھ

والنساء الالتي : أي والالتي تخافون نشوزھن :وقولھ تعالى
ھو االرتفاع، فالمرأة الناشز : والنشوز. تتخوفون أن ینشزن على أزواجھن

ھي المرتفعة على زوجھا، التاركة ألمره، المعرضة عنھ، المبغضة لھ وقد 
أة متدرجا في ثالث مراحل وھي الوعظ، ثم جعل هللا تعالى عالج نشوز المر

أي متى ظھر لھ منھا أمارات } فعظوھن{: قال تعالى. الھجر، ثم الضرب
وعظھا بما یرقق قلبھا ولیخوفھا عقاب هللا في عصیانھ فإن هللا قد  النشوز
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أوجب حق الزوج علیھا وطاعتھ، وحرم علیھا معصیتھ لما لھ علیھا من 
} واھجروھن{: با لتحقق الطاعة أو المعصیة قالولما كان الوعظ موج.الفضل

وروي عن ابن عباس } في المضاجع{أي إن لم یرجعن بالوعظ فھجروھن 
الھجران ھو أال یجامعھا، ویضاجعھا على فراشھا : في معنى الھجر قولھ

السدي، والضحاك، : منھم-وكذا قال غیر واحد، وزاد آخرون . ویولیھا ظھره
وال یكلمھا مع ذلك وال یحدثھا، : - وایةوعكرمة، وابن عباس في ر

أي إن أصررن ضرب تأدیب غیر مبرح، وھو ما ال یكسر } واضربوھن{
عظما وال یشین عضوا، ویكون مفرقا على بدناه وال یوالي بھ في موضع 

  .واحد، ویتقي الوجھ ألنھ مجمع المحاسن

  :المسائل المتعلقة بالقوامة التي تضمنتھا اآلیة 

 ذه اآلیة أن السیاسة للرجل دون المرأة، وأن لكل واحدبین تعالى في ھ
واألخرى من .تسخیر من هللا تعالى: إحداھما: من الرجل والمرأة فضیلتین

: المرأة، والثانیة ما خصھ بھ من علوه على: كسبھ، فإحدى فضیلتي الرجل
من طاعة األزواج،  قیامھا بما یلزمھا: بإنفاق المال، وإحدى فضیلتي المرأة

إسبال هللا ستر رحمتھ علیھا : ظ غیبھم، وتحصین ما سلموا إلیھن، والثانیةوحف
  .8للقیام بمراعاتھا وحفظھا بوصیة الزوج بھا، وتسخیره

ویمكن تقسیم ھذه المسائل المتعلقة بالقوامة والتي عالجتھا ھذه اآلیة إلى ثالث 
  :مسائل، ھي

لرجال قوامون على ا :قوامة الرجل، وھي في قولھ تعالى: المسألة األولى
   .النساء

بما فضل هللا  :أسباب القوامة، وقد دل علیھ قولھ تعالى: المسألة الثانیة
  .بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم

المرأة من قضیة القوامة،  تفقھالموقف األمثل الذي یجب أن : المسألة الثالثة
صالحات قانتات فال :وھو طاعة الزوج، وھذا ما دل علیھ قولھ تعالى

  .حافظات للغیب بما حفظ هللا
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  :وفیما یلي تفصیل ھذه المسائل

إن األسرة المسلمة التي تكونت بمقتضى عقد : قوامة الرجل - أوال
جمع بین الرجل والمرأة في بیت واحد مكونة بذلك مؤسسة  الزواج الذیي

ة مصغرة لكل واحد من الزوجین وظائفھ ومھامھ فیھا وفق خصائصھ الخلقی
والجبلیة التي خلقھ هللا تعالى بھا وجبلھ علیھ في منھج تكاملي لضمان استمرار 

  .ھذا الزواج، وتحقیق سعادة ھذه األسرة

وقد جاء القرآن الكریم بتعالیم ربانیة تحفظ لھذه األسرة استقرارھا، 
وتبین لكل من الزوجین ما علیھما من حقوق وواجبات تجاه بعضھما، لكن 

سة من رئیس یسرھا ویقوم بحمایتھا وحفظھا، وأیضا یكون البد في كل مؤس
لھ األمر والنھي فیھا، ولقد أوكل هللا تعالى مھمة رئاسة األسرة إلى الزوج 

أي قوامة الرجل على  الرجال قوامون على النساء :وذلك في قولھ تعالى
كلكم راع ومسئول عن رعیتھ، : "بقولھ زوجتھ، وكذا ما أكده رسول هللا 

إلمام راع وھو مسئول عن رعیتھ، والرجل في أھلھ راع وھو مسئول عن فا
  .9"رعیتھ

وروى بن جریر ما جاء عن الضحاك والسدي في تفسیر القوامة بأن 
الرجال أمراء على النساء، یأمرونھن بطاعة هللا، ویأخذون على أیدیھن 

  .10ویؤدبونھن

رجل القیام بھا وقد حاول المفسرون بیان المسؤولیة التي یتعین على ال
الجصاص إلى أن مسؤولیتھ تتمثل في التأدیب  في ضوء ھذه القوامة، فرأى

ھو الذي یقوم بتدبیرھا وتأدیبھا، وھذا یدل على أن لھ إمساكھا :"والتدبیر فقال
في بیتھ، ومنعھا من الخروج، وأن علیھا طاعتھ وقبول أمره ما لم تكن 

  .11"معصیة، ودلت على وجوب نفقتھا علیھ

ا ابن العربي المالكي رحمھ هللا فذھب إلى أن مسؤولیتھ ھي تعلیمھا أم
ھو أمین "دینھا من صالة، وصیام، وحجاب، وغیرھا من الشرائع فقال 
فالزوجان  علیھا، یتولى أمرھا ویصلحھا في حالھا، وعلیھا لھ الطاعة،

 وللرجال علیھن درجة: مشتركان في الحقوق، كما قدمنا في سورة البقرة
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بفضل القوامیة؛ فعلیھ أن یبذل المھر والنفقة، ویحسن العشرة ] 228: لبقرةا[
تعالى، ویرغب إلیھا شعائر اإلسالم، من صالة ویحجبھا، ویأمرھا بطاعة اللھ

  .12"إذا وجبا على المسلمینوصیام، 

ومنھ فإن مسؤولیة الرجل التي تفرضھ علیھ قوامتھ تتمثل في القیام 
ھا، وتأمین المأكل، والملبس، والمسكن، وكل ما على مصالح المرأة، وحمایت

یلزمھا من نفقات، وكذا وتعلیمھا أمور دینھا، وما فرضھ هللا تعالى علیھا من 
تكالیف، ولذلك منح هللا تعالى للزوج حق تأدیب زوجتھ، وإلزامھا بطاعتھ فیما 

  .أمر هللا، بالوعظ، والھجر، والضرب غیر المبرح، بالتدرج في ذلك

ر اإلشارة إلى أن ھذه القوامة قد قیدت بضوابط من القرآن لكن تجد
َوَعاِشُروھُنَّ  :والسنة تمنع استبداد الزوج لزوجتھ، وظلمھ لھا بقولھ تعالى

ُ فِیھِ َخْیًرا َكثِیًرا  بِاْلَمْعُروِف فَإِْن َكِرْھتُُموھُنَّ فََعَسى أَْن تَْكَرھُوا َشْیئًا َویَْجَعَل هللاَّ
فعلى الرجل إحسان عشرة زوجتھ، والتلطف معھا، واختیار ، )19: النساء(

معاویة  لما سألھ فقد جاء في حدیث . القول الحسن حتى عند نصحھ لھا
أن تطعمھا إذا «: یا رسول هللا، ما حق زوجة أحدنا علیھ؟، قال: القشیري

طعمت، وتكسوھا إذا اكتسیت، أو اكتسبت، وال تضرب الوجھ، وال تقبح، وال 
  .13» في البیتتھجر إال

وبھذا یتبین أن هللا تعالى أوجب على الزوج رعایة ھذه الزوجة التي 
ارتبط بھا برباط الشرع واستحل االستمتاع بھا بالعقد الذي وصفھ هللا تعالى 

َوَكْیَف تَأُْخُذونَھُ َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض : بالمیثاق الغلیظ، قال تعالى
، فإذاً ھذه القوامة تكلیف للزوج، )21: النساء( ْم ِمیثَاقاً َغِلیظاً َوأََخْذَن ِمْنكُ 

وتشریف للمرأة وتكریم لھا بأن جعلھا تحت قیّم یقوم على شؤونھا وینظر في 
مصالحھا ویذب عنھا، ویبذل األسباب المحققة لسعادتھا وطمأنینتھا عكس ما 

لغاء لشخصیتھا، وقد یظنھ كثیرون من أن القوامة تسلط وتعنت وقھر للمرأة وإ
نشر ھذا المفھوم الخاطئ، وجعلھ نافذة یلُِجون من خاللھا  حاول أعداء اإلسالم

إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة فیعملون فیھا بالتشویھ، ومن أمثال ھؤالء دعاة 
ما یسمى بالمساواة بین الرجال والنساء فھم یدعون المرأة بالمطالبة بمساواتھا 

ك تمرد المرأة على أنوثتھا التي ھي قوام شخصیتھا وأن بالرجل ویریدون بذل
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تتمرد على فطرتھا، وأن تھجر عش الزوجیة إلى حیاة حائرة ال تدري فیھا 
ھذه األخیرة حقیقة دورھا، وال طبیعة مسؤولیاتھا، ولقد خسرت المرأة الكثیر 

  .  من األمن واالستقرار بسلوكھا ھذا الطریق

أن تبین لنا أن القوامة إنما ھي مھمة وكلت بعد : أسباب القوامة -ثانیا
إلى الرجال، سنتطرق إلى بیان أسباب ھذه القوامة التي ذكرھا هللا تعالى في 

ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن  :سورة النساء بقولھ َل هللاَّ بَِما فَضَّ
القوامة إنما جعلت بید  ، فا� تعالى بین أن ھذه)34: النساء( ...أَْمَوالِِھمْ 

الرجل بسبب طبیعة خلقتھ التي خلقھ هللا تعالى علیھا وھو ما یمكن أن نطلق 
علیھ  السبب الوھبي، وأیضا بسبب ما یقدمھ الرجل للمرأة من مھر ونفقة 

  .نتیجة وظیفتھ االجتماعیة في األسرة، ویطلق علیھ السبب الكسبي

لى تفضیل الرجال على النساء لقد اقتضت حكمة هللا تعا: السبب الوھبي
وللرجال  :وفي قولھ ..بما فضل هللا بعضھم على بعض: في قولھ تعالى

، ولذلك منح الرجل حق القوامة على زوجتھ، )228: البقرة( ...علیھن درجة
قوامون على النساء یقومون علیھن آمرین ناھین، كما یقوم : "قال الزركشي

والضمیر في بعضھم للرجال والنساء . ا لذلكوسموا قوم. الوالة على الرعایا
جمیعا، یعنى إنما كانوا مسیطرین علیھن بسبب تفضیل هللا بعضھم وھم 

وفیھ دلیل على أن الوالیة إنما تستحق . الرجال، على بعض وھم النساء
العقل، : وقد ذكروا في فضل الرجال. بالفضل، ال بالتغلب واالستطالة والقھر

  .14..."قوةوالحزم، والعزم، وال
وقد جمع البغوي بعض الخصائص التي تمیز بھا الرجال عن النساء، 

فضل الرجال على النساء بزیادة العقل : وقیل أن تفضیلھم علیھن بسببھا قال
فإن لم یكونا رجلین فرجل : بالشھادة لقولھ تعالى: والدین والوالیة، وقیل

عبادات من الجمعة بال: بالجھاد، وقیل: وقیل] 282: البقرة[ وامرأتان
ھو أن الرجل ینكح أربعا وال یحل للمرأة إال زوج واحد، : والجماعة، وقیل

بالنبوة، وبما : بالدیة، وقیل: بالمیراث، وقیل :بأن الطالق بیده، وقیل: وقیل
  .إعطاء المھر والنفقة: أنفقوا من أموالھم، یعني
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أنھ یمكن القول وقد ذكر غیرھا من األمور التي ال یمكن استقصاءھا، إال 
أن التفضیل متعلق بما وھبھ هللا تعالى للرجل من زیادة في العقل وقوة في 

 والقوة العقل في : ذا ما ذھب إلیھ البقاعي في قولھوھ الجسم وشدة في الطبع،
 والعقل البدن في قوة فضل إلى یحتاج أمر كل من ذلك ونحو ...والشجاعة

 وثقاالً  خفافاً  انفرواللرجال  فقال النساء، یعني} بعض على{والدین 
وذلك  .15]"33: األحزاب[ بیوتكن في وقرن: للنساء وقال] 41: التوبة[

مرد نقص عقل  عكس المرأة التي جبلت على الرقة واللین، وقد بین النبي 
 "ما رأیت من ناقصات عقل ودین أغلب لذي لب منكن" :المرأة ودینھا بقولھ

أما نقصان  ول هللا، وما نقصان العقل والدین؟یا رس: -امرأة جزلة -فقالت 
فشھادة امرأتین تعدل شھادة رجل فھذا نقصان العقل، وتمكث اللیالي ما : العقل

وھذا ال یعتبر طعن في . 16"تصلي، وتفطر في رمضان فھذا نقصان الدین
المرأة ألنھ راجع إلى ما خلق هللا تعالى علیھ كل من الرجل والمرأة وفق ما 

واحد منھما بأداء وظائفھ المنوطة بھ، غیر أن الغرب یدعي أن  یسمح لكل
المرأة قادرة على القیام بكل المھام التي یقوم بھا الرجال، غیر أن ھذا االدعاء 
تكذبھ الشریعة والعقل والتاریخ كما تكذبھ المرأة حین تعتذر عن عدم القدرة 

ریحات كثیرة على القیام ببعض األمور الصعبة كونھا امرأة، فھناك تص
لكاتبات غربیات یتمنین فیھا أن یصیر حال المرأة الغربیة كحال المرأة 

     .المسلمة في ظل ما رعایة وصیانة اإلسالم
ومن األسباب التي أعطت الزوج حق القیام على زوجتھ  :السبب الكسبي

أي  وبما أنفقوا من أموالھم :ما جاء في قولھ تعالى باإلضافة إلى ما سبق،
ما ینفقھ علیھا من مالھ بعد دخولھ بھا،  قدم إلیھا من مھر للزواج بھا، وكذا بما

من أكل ولباس، ومسكن، وغیرھا من الكلف التي أوجبھا هللا علیھم لھن في 
لما منح هللا تعالى لرجال قدرة على الكسب أكثر مما  ، ألنھكتابھ وسنة نبیھ 

احد للنساء، وأمر النساء للنساء، وجعل لھم نصیبان من المیراث، ونصیب و
ھیأ لزوجة أسباب االستقرار والراحة وضمن لھا نفقتھا، بالقرار في بیوتھن 

بأن أوجب على زوجھا تأمین ما تحتاج إلیھ من الطعام والكسوة والسكن، كل 
وعلى المولود لھ رزقھن : قولھ تعالىعلى حسب مقدرتھ، وقد دل على ذلك
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لینفق ذو سعة  :ھو نظیر قولھ تعالى، و)233: البقرة( وكسوتھن بالمعروف
 .)7: الطالق( من سعتھ ومن قدر علیھ رزقھ فلینفق مما آتاه هللا

وفي ھذه اآلیة داللة أن القوامة والطاعة إنما تستحق بالنفقة، وقد استدل 
جماعة من  بھذه اآلیة على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجتھ 

: وقولھ تعالى" :لك والشافعي وغیرھما ، الكیاالھراسيوكسوتھا، وبھ قال ما
 ْبِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْموالِِھم یدل على أن الزوج جعل قّواما علیھا، حابسا لھا ،

ففي ھذه اآلیة  ...على نفسھ، ومانعا من البروز ألجل ما أنفق علیھا من المال
جز عن نفقتھا لم یكن ذكر علة النفقة، فال جرم، فھم العلماء منھما أنھ متى ع

قواما علیھا، حتى زال الحبس في الدار على المذاھب كلھا، ولھا فسخ النكاح 
على مذھب الشافعي رضي هللا عنھ، ألنھ إذا خرج عن كونھ قواما علیھا، 
وحابسا لھا، فقد أخل غرض التحصین بالنكاح، فإن الغرض من النكاح 

فات، فإذا لم یكن قواما علیھا، تحصینھا، وإال فھن حبائل الشیطان وعرضة اآل
كان لھا فسخ العقد، لزوال المقصود الذي شرع ألجلھ النكاح، وفیھ داللة 
ظاھرة من ھذا الوجھ على ثبوت فسخ النكاح، عند اإلعسار بالنفقة 

  . 19، والشوكاني18وھذا ما ذھب إلیھ القرطبي17.والكسوة

  ضیة القوامةالموقف األمثل الذي یجب أن تقفھ المرأة من ق: ثالثا

فحري بالمرأة الصالحة بعد معرفتھا لمقتضى القوامة واألسباب التي 
منح هللا تعالى من أجلھا السلطة للرجل فیبیتھ أن یكون لھا موقفا منطلقا من 

وصالحھا وحفظھا لما أمر هللا أن یحفظ فتمتثل أوامر ربھا، وتطیع إیمانھا 
زوجھا في نفسھا، وفیما أمرھا بھا، لذلك قال هللا تعالى بعد إثبات القوامة 

فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ  :للرجال، ذكره لألسباب ذلك
 ،"جھنھن المستقیمات ألزوا} فالصالحات{" :قال أبو طالب المكي، هللا
أي یحفظن أنفسھن } حافظات لِّْلَغْیبِ {طائعات � وألزواجھن : أي} قانتات{

طائعات : المعنى: وقیل.عند غیبة أزواجھن في فروجھن وأموال أزواجھن
  ...ما غاب عنھم من سرھن وشأنھن ألزواجھن
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أي صیرھن كذلك قال : یحفظ هللا إیاھن: أي} بَِما َحفِظَ هللا{ومعنى 
  . إیاھا إذ جعلھا كذلكلحفظ هللا:سفیان

فیھن یحفظھن هللا في : وھي قراءة جعفر، فالمعنى" هللا " ومن نصب 
  .20"طاعتھ، وأداء حقھ فیما لزمھن بھ في حفظ غیبة أزواجھن

حال المرأة الصالحة وطاعتھا لزوجھا في حضوره،  وبین النبي 
إذا أمرتھا و. خیر النساء امرأة إذا نظرت إلیھا سرتك: " وفي غیبتھ بقولھ

 ثم قرأ رسول هللا " أطاعتك وإذا غبت عنھا حفظتك، في مالك ونفسھا 
  .21"}فالصالحات قانتات{

قد دل القرآن والسنة على أن للزوج حقا مؤكدا على زوجتھ، فھي 
مأمورة بطاعتھ، وحسن معاشرتھ، وتقدیم طاعتھ على طاعة أبویھا وإخوانھا، 

عات فطاعة هللا سبحانھ فیھا أولى إذا أمرھا إال ما كان متعلقا بالعبادات والطا
  .بما یخالف أمر هللا تعالى

وسنأتي بتفصیل مسألة طاعة الزوج وبیان مقتضى القوامة كل ذلك 
  .في ضوء السنة النبویة في المبحث التالي

  القوامة الزوجیة في ضوء السنة النبویة: المبحث الثاني

من خالل بیان ما جاء في في تبلیغ الرسالة  لقد تجلت مھمة النبي 
القرآن الكریم، وإرشاد أصحابھ إلى تعالیم ھذا الدین، لیبلغوه عنھ، لذلك لم یدع 

  . أمرا یحتاجون إلیھ في دینھم، ودنیاھم إال وبینھ لھم النبي 

الكثیر من األحادیث المتعلقة بأمور النكاح،  ولقد بلغنا من ھدیھ 
الرجل على زوجتھ، وعظیم حقھ علیھا، وأحكامھ، ومن ذلك تأكیده على قوامة 

  :وفیما یلي تفصیل ذلك. ووجوب طاعتھا لھ، وأیضا وصیتھ بالنساء خیرا

أحادیث كثیرة تؤكد قوامة  لقد جاء عن النبي : تأكید القوامة - أوال
الرجل على زوجتھ وتبین وجوب طاعتھا لھ، ومن ذلك ما رواه أبو ھریرة 

أحدا أن یسجد ألحد ألمرت المرأة أن تسجد لو كنت آمراً " :قال  النبيعن 
لزوجھا، والذي نفسي بیده ال تؤدي امرأة حق هللا علیھا حتى تؤدي حق 
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لو كان السجود مشروعا ألحد من المخلوقین لكان  فبین لنا أن .22"زوجھا
  .للزوج، لتأكد حقوقھ على زوجتھ لكنھ لم یشرع

نفس محمد بیده ال والذي : "زاد وفي روایة عن أبي أوفى أن النبي 
تؤدي المرأة حق ربھا حتى تؤدي حق زوجھا كلھ حتى لو سألھا نفسھا وھي 

 :قولھ قال صاحب تحفة األحوذي في شرحھ للحدیث .23"على قتب لم تمنعھ
ألمرت المرأة أن تسجد لزوجھا، أي لكثرة حقوقھ علیھا وعجزھا عن 

لمرأة في حق زوجھا طاعة ا بشكرھا وفي ھذا غایة في المبالغة لوجوب  القیام
 .24..".فإن السجدة ال تحل لغیر هللا

ویتأكد عظم حق الزوج على زوجتھ، ووجوب مراعاتھا لھذه السلطة 
أن عمة لھ أتت : التي منحھا لھ هللا تعالى ما روي عن الحصین بن محصن

أذات زوج أنت؟ قالت  في حاجة ففرغت من حاجتھا فقال لھا النبي  النبي 
فانظري أین : "قال. إال ما عجزت عنھ أنت لھ؟ قالت ما آلوهكیف : نعم قال

أي ھو سبب دخولك الجنّة إن قمت بحقّھ،  ،25"أنت منھ فإنما ھو جنتك ونارك 
: وسبب دخولك النار إن قّصرت في ذلك، فعن أم سلمة رضي هللا عنھا قالت

  .26"أیما امرأة ماتت وزوجھا عنھا راض دخلت الجنة: "قال رسول هللا 

انظري أیتھا المرأة التي ھي ذات بعل أین أنت منھأي " :ل المناويقا
في أي منزلة أنت منھ أقریبة من مودة مسعفة لھ عند شدتھ ملبیة لدعوتھن أم 

جنتك (أي الزوج ) فإنما ھو(متباعدة من مرامھ كافرة لعشرتھ وإنعامھ، 
ھو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك، وسبب لدخولك النار : أي) ونارك

بسخطھ علیك، فأحسني عشرتھ وال تخالفي أمره فیما لیس بمعصیة، وأخذ 
  .27"الذھبي من ھذا الحدیث ونحوه أن النشوز كبیرة

عائشة رضي هللا عنھا أنھا  ومما جاء في ھذا الباب أیضا ما روي عن
 28."زوجھا: یا رسول هللا أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: قلت: قالت

جل من حق على زوجتھ، لما لھ من فضل علیھا، من قیام وھذا یؤكد ما للر
  .على أمورھا، ورعایة لمصالحھا



  الباحثة ذكرى منصوري –منوبة برھاني / د
  

 
  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                           154

فكل ھذه األحادیث تؤكد عظم حق الزوج على زوجتھ، وأنھ طاعتھ 
  .سبب لدخول الجنة، ومعصیتھ سبب لدخول النار

إن مقتضى القوامة ھو قیام الرجل بواجباتھ : مقتضى القوامة -ثانیا
ھ من تقدیم المھر ابتداًء للمرأة وتوفیر المسكن والملبس تجاه المرأة وأسرت

كما إن من مقتضى القوامة إشراف ، الالئق بھا وأداء النفقة الواجبة علیھ
الرجل على المرأة من جھة أمرھا بالمعروف ونھیھا عن المنكر بالحسنى، 

ن وكذلك تعاھدھا بالتعلیم والرعایة، إدارة الرجل ألسرتھ وقیادتھ لھا إلى أ
وفي مقابل الحدیث عن قوامة الرجل على أھلھ البد من تصل إلى بر األمان، 

الحدیث عما تقتضیھ ھذه القوامة من طاعة الزوجة لزوجھا في نفسھا، وفي 
بیت زوجھا ومالھ، وغیرھا من األمور التي یجب علیھا إتباع أمره فیھا، وقد 

على المرأة طاعة أحادیث كثیرة تبین المواطن التي یجب  جاء عن النبي 
  :ومن ذلك. زوجھا فیھا

طاعة المرأة لزوجھا في نفسھا إذا دعاھا، وأال تمتنع عن ذلك إال بعذر،  -
إذا دعا الرجل امرأتھ إلى : "قال رسول هللا : فعن أبي ھریرة، قال

قال  .29"فراشھ، فلم تأتھ، فبات غضبان علیھا، لعنتھا المالئكة حتى تصبح
فإذا وجب على المرأة أن تطیع : "قا على ھذا الحدیثاأللباني رحمھ هللا معل

زوجھا في قضاء شھوتھ منھا، فباألولى أن یجب علیھا طاعتھ فیما ھو أھم 
من ذلك مما فیھ تربیة أوالدھما، وصالح أسرتھما، ونحو ذلك من الحقوق 

  .30"والواجبات
، أو أي ال تأذن ألحد من محارمھا: أال تأذن ألحد في بیت زوجھا إال بإذنھ -

غیره من النساء التي یدخلن علیھا إال بإذن زوجھا، أما غیر المحارم من 
أن : الرجال فال یجوز دخولھم علیھا أصال، عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ

ال یحل للمرأة أن تصوم وزوجھا شاھد إال بإذنھ، وال : "قال رسول هللا 
: ھذا الحدیث قال الحافظ ابن حجر في شرحھ .31"تأذن في بیتھ إال بإذنھ

على المرأة من التطوع بالخیر ألن حقھ  أكدوفي الحدیث أن حق الزوج "
واجب والقیام بالواجب مقدم على القیام بالتطوع قولھ وال تأذن في بیتھ إال 

في ھذا إشارة إلى أنھ ال یفتات على الزوج باإلذن في بیتھ إال بإذنھ ... بإذنھ
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بھ أما لو علمت رضا الزوج  وھو محمول على ما ال نعلم رضا الزوج
وحاصلھ أنھ ال بد من اعتبار إذنھ تفصیال أو إجماال ... بذلك فال حرج علیھا

قولھ إال بإذنھ أي الصریح وھل یقوم ما یقترن بھ عالمة رضاه مقام 
  .32"التصریح بالرضا فیھ نظر

ومما یجب على المرأة أیضا استئذان زوجھا عند خروجھا إلى المسجد،  -
قد جاء  .33"إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فال یمنعھا: " قال النبي

ھذا الحدیث في االستئذان عند الخروج إلى المسجد، لكنھ عام في الخروج 
باب في استئذان : "إلى المسجد أو إلى غیره، لذلك ترجم لھ البخاري بقولھ

  ".المرأة زوجھا في الخروج إلى المسجد وغیره
وج، ورعایة جمیع أموره فتحفظ مالھ، وتربي أبناءه، القیام على شؤون الز -

وتتعاھد مأكلھ ومشربھ، ومنامھ، ولقد كان ھذا ھو شأن الصحابیات 
 .رضوان هللا تعالى علیھن

أمر النساء بطاعة  كما أن النبي : الوصیة بالنساء خیرا -اثالث
 أزواجھن، أمر كذلك الرجال باإلحسان إلى زوجاتھن، وعشرتھن بالمعروف،
فالزوجة شریكة الحیاة بالنسبة للزوج، خلقھا هللا لیسكن إلیھا، وجعل بینھ 
وبینھا مودة ورحمة، وعلیھما بنیت حیاة البشر على األرض، بث هللا منھما 
رجاالً كثیًرا ونساء وكان مقتضى ذلك أن یتأقلما وأن یتعاونا على الحیاة 

  .بةومشاكلھا، وتربیة األطفال ومسئولیاتھم الضخمة الصع

لكن النزعات الطبیعیة التي خلقت مع كل من الجنسین عملت كعنصر 
مفرق بینھما، الرجل بما خلق هللا فیھ من قوة العضالت، وخشونة الجسم 
والصوت والحركة، وبما فرضھ هللا علیھ من واجبات النفقة والرعایة 
 والحمایة والمسئولیة عن الزوجة وأوالدھا، تربع على عرش القوامة شرًعا

وعقالً وعرفًا وواقًعا، وھذا حق ال نزاع فیھ، لكن بعض الرجال یتعسف كثیًرا 
وفي مقابل  في استخدام ھذا الحق، فیحولھ إلى سلطة وسیطرة وقھر وإذالل

ذلك تحس بعض الزوجات فضالً أو میزة ما لھا على زوجھا، فتتمرد على 
أنھا ستكون وظیفتھا، وتنازع زوجھا، وتنابذه، وقد تصارعھ مع یقینھا ب

  .المغلوبة، ال الغالبة، المھزومة، ال الھازمة
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من ھنا كانت وصیة الرجال أن یترفقوا بنسائھم، وأن یضعوا بین أعینھم 
طبیعة المرأة وخلقتھا، وأن یصبروا على ما یقع منھن من اعوجاج، فإن ما 
فیھن من شر، لھ فیھن ما یقابلھ من خیر، ومنذ حواء تلك طبیعتھن فعن أبي 

من كان یؤمن با� والیوم اآلخر، فإذا شھد أمرا : "قال ریرة، أن النبي ھ
فلیتكلم بخیر أو لیسكت، واستوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن 

تقیمھ كسرتھ، وإن تركتھ لم یزل  أعوج شيء في الضلع أعاله، إن ذھبت
  .34"أعوج، استوصوا بالنساء خیرا

أي أن اإلنسان یقوم علیھا خیر قیام،  استوصوا بالنساء خیر ومعنى
فیحسن عشرتھا ومخالطتھا، وینفق علیھا بالمعروف، ویغفر لھا الزلة 

ویتجاوز ویعفو ویصفح، وال یقف عند كل صغیرة وال كبیرة، وال  والخطأ،
  .35یستوفي حقھ منھا، وإنما یترك بعض الشيء ویفوت بعض التقصیر

لنساء في حجة الوداع عندما الرجال بوصیتھ في ا  ولقد ذكر النبي
خطب بعرفات في بطن الوادي فقال اتقوا هللا في النساء فإنكم أخذتموھن 
بأمانة هللا واستحللتم فروجھن بكلمة هللا وإن لكم علیھن أال یوطئن فرشكم أحدا 

ضربا غیر مبرح ولھن علیكم رزقھن  تكرھونھ فإن فعلن فاضربوھن
  .36"وكسوتھن بالمعروف

إن . ال یفرك مؤمن مؤمنة: "قال رسول هللا : ة، قالوعن أبي ھریر
ال یبغضھا بغضا كلیا یحملھ على : أي37."كره منھا خلقا رضي منھا آخر

فال ینبغي لھ ذلك، بل یغفر سیئاتھا إلحسانھا، ویتغاضى عما یكره لما  فراقھا
ألنھ إن وجد فیھا خلقا یكره وجد فیھا خلقا مرضیا بأن تكون شرسة  یحب،
  .38"لكنھا دینة أو جمیلة أو عفیفة أو رفیقة بھ أو نحو ذلكالخلق 

، للزوج في معاشرة زوجتھ من أكبر ھذا اإلرشاد من النبي 
األسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، فنھى المؤمن عن سوء 

وأمره أن یلحظ ما فیھا من . والنھي عن الشيء أمر بضده. عشرتھ لزوجتھ
مور التي تناسبھ، وأن یجعلھا في مقابلة ما كره من األخالق الجمیلة، واأل

أخالقھا؛ فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجتھ من األخالق الجمیلة، والمحاسن 
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التي یحبھا، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منھا وسوء عشرتھا، 
ض فإذا كان منصفاً غ. رآه شیئاً واحداً أو اثنین مثالً، وما فیھا مما یحب أكثر

  .عن مساوئھا الضمحاللھا في محاسنھا

تدوم الصحبة، وتؤّدى الحقوق الواجبة والمستحبة وربما أن ما : وبھذا
  .كره منھا تسعى بتعدیلھ أو تبدیلھ

فھذا . وأما من غض عن المحاسن، ولحظ المساوئ ولو كانت قلیلة
  .39وال یكاد یصفو مع زوجتھ. من عدم اإلنصاف

  خاتمة

السالم على رسول هللا، لقد تم انجاز ھذا البحث الحمد � والصالة و
بتوفیق من هللا تعالى، ویكن إجمال أھم النتائج المتوصل إلیھا في ھذا البحث 

  :فیما یلي

القوامة الزوجیة ھي والیة تفوض للزوج للقیام على مصالح زوجتھ،  - 1
  .ورعایتھا، وصیانتھا

  .ة لھاأن القوامة تكلیف للرجل، وتشریف للمرأة وحمای - 2

السبب : أوكل هللا سبحانھ وتعالى وظیفة القوامة للرجل، وذلك لسببین - 3
  .األول وھبي ناجم عن طبیعة الخلقة، والثاني كسبي

  .موقف المرأة الصالحة من ھذه القوامة ھو الطاعة � تعالى، ولزوجھا - 4

قوامة الرجل على زوجتھ، وعظیم حقھ علیھا،  أكدت سنة النبي  - 5
  .اعتھا لھووجوب ط

جعل اإلسالم القوامة بید الرجل لم یجعل ذلك مطلقاً دون قید أو شرط،  لما - 6
  .بل جعلھ مقیدا بالمعاشرة بالمعروف، والوصیة بالنساء خیرا

 تسلطاً  ولیس بحكمة، وإدارتھا األسرة رعایة ھي إنما الزوجیة القوامة أن - 7
  .تعنتاً  أو
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أعداء اإلسالم، إنما ھي وسیلة إلفساد أن الشبھ واالفتراءات الذي یثیرھا  - 8
  .األسس التي تقوم علیھا األسرة المسلمة المجتمعات المسلمة، وھدم

   :الھوامش
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