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البحث ملخص  
 اجلان  النظري ففي ،ينيوتطبيق نينظري   جانبني فتناولنا فيهاالتفســــط وتطبيقا ا يف اجملتمع القطري.  هدفت هذه الرســــالة را دراســــة القوامة يف كت 

رين يف هذا املعىن من عصر ووجدنا اختالفاً بني املفس ،ا آراء املفسرين يف معىن القوامة قدمياً وحديثاً، وحررنا مفهوم القوامةن  قمنا بشيء من التحليل واملناقشة وبيـ  
 ها من اسأسباب.وغط  ،التغط يف املوروثات البيئيةو  ،االختالف يف الثقافةتغط دالالت الكلمة، و  :منها وأرجعنا هذا اخلالف را عدة أسباب ،را عصر

 .لة القوامة والرد عليهاثارة حول مسأالشبهات املرا ك تطرقنا وتطرقنا را ضوابط القوامة ومقتضيا ا، وكذل

وطالبات جامعة  عت على طالبباســـــتبانات و   ، وقمنا مقابالت مع مســـــتشـــــارين يف مركت االســـــتشـــــارات العا ليةبإجراء قمنا فاجلان  التطبيقي أم ا 
 وقمنا بتحليل هذه االستبانات. ،قطر ومراجعي مركت االستشارات العا لية

 الدراسة:توصلت إليه  ما وأهم
 قدمياً وحديثاً. أثبتت الدراسة اختالف املفسرين يف تعريف القوامة (1
 القوامة مسؤولية ورشراف وتوجيه، وليست سلطة وسيطرة وقهراً. الدراسة أنأثبتت  (2
 تفسطات تبتعد كل البعد عن مقاصد القرآن الكرمي ومبادئ الدين اإلسالمي ومساحته وعدله.حوت أن بعض كت  التفسط قد  (3
 يف اإلسالم، بل املرأة يف اإلسالم معت ة مقدرة.له  وجوداملرأة ال ظلم ن ر (4
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ABSTRACT 

The aim of this letter is to study the custodianship of men offer women in the books of 
interpretation and its implementation in the Qatari Community. We have taken two sides in this 
study; theoretical and applied sides. In the theoretical side, we have done some analysis and 
discussion and have illustrated the opinions of interpreters in the meaning of custodianship in the 
past and present . 

We have cleared the concept of custodianship and have found out a difference among 
interpreters in this meaning from time to time. We based this difference to many reasons from it; 
the change in the meaning of the word (custodianship), the difference in cultures, and the change 
in the environmental legacies. We have discussed the terms of custodianship and their 
requirements; also we have discussed the suspicions around custodianship and the responses to 
them . 

In the applied side, we have done some interviews with consultants at the Family 
Consulting Center (FCC), and questioners have been distributed to the students of Qatar University 
and the visitors of Family Consulting Center (FCC), then we have analyzed the questioners . 

The most important findings we have achieved are : 

1) The study has approved the difference of interpreters in defining the custodianship in the 
past and present . 

2) The study has approved that the custodianship is responsibility, observation and guidance 
not hardship and wardship. 

3) Some of the interpretation books have included some interpretations which are far away 
from the purpose of the Quran and the principle of Islamic religion and its justice. 

4) Woman's issue is a fabricated issue not exists in Islam, but woman in Islam is valuable and 
appreciated . 
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 شكر وتقدير

:  ، ولقول النيب[7ســـــورة ربراهيم:] {ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}: تعاا امتثااًل لقول اهلل
 .(3)((َيشككررر النهاسَ  َيشككررر اللهَه َمنك َل َل )):  ولقوله (2)(ن أشكر الناس هلل أشكرهم للناس(إ)):  ، وقوله(1)(ن لم يشكر الناس، لم يشكر اهلل(م))

وال هذه ط اعرتافاً بالفضـــل سأهله، أتقدم لتيل الشـــكر والتقدير را أســـتاري الدكتور رمضـــان ميا، فكان نعم املشـــرف متابعاً ن أوالً بأول حتملي
تضأت بنوره، فجتاه ومربياً ناصحاً، ولقد استأنست برأيه، واس صدر، فوجدت فيه عاملاً متواضعاً، وأستاراً مرشداً،بأسئليت ومالحظايت املتكررة بكل سعة الرسالة 

 اهلل عي جتاء مشكوراً.

  ، وأخص بذكر كل من:وغطها عرفان لكل من مد ن يد العون يف هذه الكليةيفوتي أن أتقدم لتيل الشكر والوال 

 األنصاري. د. إبراهيم -
 د. محمد عياش الكبيسي. -
 لطيف.ال عبد د. محمد -
 الهاجري.د. شافي  -
 . السويدياهلل عبد د. -

 وىف.اكم اهلل عي اجلتاء اسأبنوركم الظلمات واجنلت الكربات، فجت  يضيء ن الطريق، فتبددت اً لقد كنتم نرباس

لكثط الكثط، فجتاها االيت أعطتي من وقتها حبة القل  الكبط والعلم الغتير خالص الشكر وعظيم االمتنان را د. هدية غا ي صايفوتي أن أقدم  ال كما
 اهلل عي خط اجلتاء.

 وشكر موصول لكل من ساعدين وقدم ن يد العون للوصول را هذه املرحلة.

  

                                                           
أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ، مسند اإلمام أحمد بن حنبلو«. حسن صحيح»(. وقال: 1955( برقم )4/329) ،أىب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي، سنن الترمذي (1)

 «.صحيح لغطه»(. وقال اسألباين: 2501( برقم )2/356) ،أيب القاسم ُسلمْيمان بن أمحد الط بـمرماينوالمعجم الكبير، (. 7504( برقم )12/472)، الشيباين
( برقم 1/171، )المعجم الكبيرو. (21846( برقم )36/166) مسنننند اإلمام أحمدو .رســـناده صـــحيح، (1144( برقم )2/277) ، ســـليمان بن اسأشـــعث أبو داود الســـجســـتاين اسأ ديسننننن أبي داود (2)
 «.حديث صحيح» (. وقال:1008( برقم )1/233) حممد ناصر الدين اسألباين،، صحيح الجامع الصغير وزياداتهو  ،(425)
 .1/776، حممد ناصر الدين اسألباين، السلسلة الصحيحةينظر:  .صحيح :(، حكم احلديث4811، رقم احلديث )2/671، كتاب اسأدب، باب يف شكر املعروف، سنن أبي داود (3)
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 المقدمة

ونســتهديه، ونعور باهلل من شــرور أنفســنا ومن ســيئات أعمالنا، من يهد اهلل فال مضــل له ومن يضــلل فال  نســتعينهو ، رن احلمد هلل، حنمده ونســتغفره 
 للعاملني هادياً ومبشراً ونذيراً. بعثه اهلل رمحةشريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله،  ال رله رال اهلل وحده ال هادي له. وأشهد أن

 :أما بعد

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال تعاافقد 

 .[1:النساءسورة ] {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

ىن عيقدم العالج لكل مشكالت الناس، واملتتبع آلياته جيد أنه قد صف بالشمول والكمال، و يت أن القرآن الكرمي منهاج حياة، فيهشك  ال مما 

 ڑ ژ ژ ڈ} :قال تعااف ،التواج آية من آياته الكربى اهلل ، فسن القوانني اليت تنظم أمورها، وحتفظ حقوقها، وقد جعلباسأسرة وشؤوهنا عناية بالغة

 .[21]سورة الروم: {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .ومحايتها من اآلفات واالحنرافاتاحلياة  واستمرار ،والسرت االجتماع االستقرار والسكينة،ذا هباهلل سبحانه وتعاا  أراد قدو 

الرجال قوامة  :مقدمة هذه املرتكتات ، ويفَجلة من املرتكتات اليت تضــــمن اســــتقرارهاشــــرع  ا  ذه املؤســــســــة الصــــغطة واســــتمرارها،وحفاظاً على كينونة ه 
 .االستغالل من سوء متنع أصول وثوابت تقوم علىجعلها على النساء اليت 

ول القوامة، وســوء تنبع من خطأ الرجال يف فهم مدل التوجية أن كثطاً من املشــكالتحظت بناء على متابعايت و يارايت ملركت االســتشــارات العا لية وقد ال 
اسأهداف  يعاكا وكرتت  على رلك سلف قتضيا ا،وتأبيهم على مرفض عدد من النساء  ذه القوامة هم، كما تنبع من جا و أيف عالقتهم ب استخدامهم آلثارها

 السكينة والرمحة.و املبتغاة من التواج أال وهي املودة 

ت، والث قافات تداخلْت، وكثُرت حماوالت أعداء املسلمني تشويه صورة هذا الدين بيد أن  اسأ مان ط مباشرة، بل احلنيف، بطرٍق ُمباشرة وأخرى غ تغط 
 القوامة ووظيفِتها لدى كثٍط من املسلمني ملعىن املرأة، وباِطُنها العذاب، كّل هذه اسأمور، مضافًا رلْيها سوء الفهموالعمْطف على  بطُرق ظاهُرها الر مْحة والش فقة

اليت وجهت  ذا  ه واالد عاءاتويبني   يف تلك الشب احلديث عن هذه الوظيفة الش رعي ة السامية، مبا يوض ح حقيقتمها الش رعي ة، الش رعية، جعل من اسأمهية مبكانٍ 
 الت وجي ة يف الش ريعة اإلسالمي ة. الدين عرب قوامة الر ُجل

فيها من صــــواب جي   ما الرجال على النســــاء يف كت  التفســــط سأقف علىفهوم ومقتضــــيات قوامة مســــتفيضــــة مل بدراســــة من هذا املنطلق ارتأيت القيام 
لكرمي امن خطأ أورده املفســــــر تأثراً ببيئته اليت نشــــــأ فيها دون أن يتنبه را ضــــــرورة فهم القوامة يف ضــــــوء النظرة الكلية للقرآن  أو تعميم معرفته على الناس َجيعاً،

 هعلعت وجل أن جي ســـــا لة املوا وفقاً لألصـــــول والثوابت القرآنية اليت تقوم على العدل واملســـــاواة وحفظ احلقوق وحســـــن العشـــــرة.ورلك ، بالنســـــاءلعالقة الرجال 
 موفقاً وخالصاً لوجهة الكرمي وينفع به اإلسالم واملسلمني. عمالً 

 أهمية البحث:
 تكمن أهمية البحث فيما يأتي:

 بيان الفهم الصحيح ملدلول القوامة املقصودة يف القرآن الكرمي. (1

 يرصد أوجه اخلطأ والصواب يف كت  التفسط حول القوامة ومتطلبا ا. (2

لعربية، واإلسالمية، ااملنظمات احلقوقية املعنية بقضايا املرأة على الساحة ت كثطاً من أهم القضايا يف واقع اجملتمع، وقد شغليتعلق بقضية تعد من أنه  (3
 والعاملية.

ملفهوم اداخل املؤســــــســــــات املســــــؤولة عن رعاية اسأســــــرة وتقدمي احللول  ا من خالل  دراســــــة ميدانية لتقصــــــي حقا ق هذه املســــــألة من على ينبيأنه  (4
 الصحيح للقوامة.

 .استطالع آراء اجملتمع حول مسألة القوامة يهدف را (5
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 أسباب اختيار البحث:
 أسباب ذاتية: 

 .كت  التفسطلقوامة ومتطلبا ا يف  يأيت يف رطار رغبيت للوقوف على مدلول ا (1

 الوقوف على آراء املفسرين واستخراجها من مظاهنا اسأصلية مع دراستها ونقدها. (2

 ةيف رطار رغبيت يف املشــــــاركة يف مشــــــروع لتنقية الرتا  التفســــــطي من اسأقوال غط الصــــــحيحة، وهو املشــــــروع الذي أرجو أن تتبناه كلية الشــــــريع يأيت  (3
 لامعة قطر.

 م.2030 رؤية قطر الوطنية اسأسرة القطرية حبيث ميكن  ذه اسأسرة أن تسهم رجيابياً يف حتقيق حل مشكالتيف اإلسهام  (4

 موضوعية:أسباب  
لها، وأبر  يأن بعض كت  التفســــط قد تضــــمنت أقوااًل غط صــــحيحة تتعلق مبســــألة القوامة، فأحببت أن أكشــــف النقاب عن هذه اسأقوال وأبني دخ (1

 تعارضها مع املقاصد القرآنية.

ن التأويالت الفاسدة م حيتمل ال ما القوامة ومحلوهأن بعض احلداثيني ممن ينتسبون را اإلسالم قد شوهوا التوجيه القرآين الذي مينح الرجل مسؤولية  (2
 .غطاء لتمرير دعوات ا رمنوطيقا وراتية القراءة وغطها حىت يتخذوها

ها مع دكتور وقفت عليه من خالل مقابلة أجريت ما مشـــــكلة موجودة يف اتمعنا القطري وتعاين منها املؤســـــســـــات الرتبوية وهذا أن هذا البحث يتبىن (3
 حدى املؤسسات التابعة لشؤون اسأسرة.يف ر نفسيواستشاري 

 أهداف البحث:
 للبحث أهداف عديدة أركر أمهها: 

 فاهيم الصــــحيحة اليت تضــــمنها القرآن الكرمي يف عالج املشــــكالت التوجية واليت يأيت الفهم اخلاطل للقوامة والتطبيق الســــليبااللتتام هبذه امل رأث بيان (1
 .املشكالتملقتضيا ا على رأس أسباب تلك 

اليت تســــــمو على اخلطأ وبني فهوم املفســــــرين  ذه النصــــــوي واليت ينبغي أن تكون حمال للنقد وفق أصــــــول  بني نصــــــوي الوحي املعصــــــوم بيان الفرق (2
 .بط أقرها أ مة الدراسات القرآنيةوضوا

 تقدمي رؤية تفسطية تسهم يف عالج كثط من املشكالت اسأسرية يف اجملتمع القطري. (3

 البحث:أسئلة 
 واج ؟ أهي حق أم صفة أم وما حدودها، الرجال على النساء، قوامةما مفهوم  (1

 ؟ي ملصلحة الرجل أم ملصلحة اسأسرةهأالقوامة،  ما ا دف من تشريع (2

 هل للمرأة قوامة؟ (3
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 الدراسات السابقة:
 الرسائل الجامعية: (1

غط   اجملال الرتبوييف عدا رســــالة ،لى رســــالة جامعية يف اصــــص التفســــطاملوضــــوع، كما مل تقف ع هذا  تقف الباحثة على دراســــات يفمل بعد البحثو 
علي ربراهيم  على الرسالة: فاملشر حسن ربراهيم،  اهلل عبد اسم املؤلف: ،اآلثار الرتبوية للقوامة التوجية بعنوان:اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  وهي يفمنشورة 
 التهراين.

 مث وموضـــــوع الدراســـــة وحدودها وخطة البحث،قدمة امل ضـــــمن، وتمدخل را الدراســـــة :بعنوان ومتهيد ســـــتة فصـــــول احتوت هذه الرســـــالة علىوقد 
ار الرتبوية للقومة الناجحة، الفصل الثالث: اآلث ،عداد الفرد للقوامة التوجيةالوسا ل الرتبوية إل :اينالفصل الث ،القوامة التوجية يف الرتبية اإلسالمية :فصل اسأولال

 الج ضعف القوامة التوجية.ية يف عالفصل اخلاما: توجيهات الرتبية اإلسالم، ضعفها أو فقدان القوامة، علىثار الرتبوية السلبية املرتتبة اآل الفصل الرابع:

مفهوم القوامة،  عدا ام . اتلف عن رســـــــاليت يف َجيع فصـــــــو ا ومباحثهاالدعويةالناحية الرتبوية  دعوية تناولت املوضـــــــوع من ةرســـــــالة تربوي :هذه الرســـــــالةو 
، ةصـــــــــــطالحيالاو  ة،لغويال الناحية من ناول هذا املفهومتتأما رســـــــــــاليت  ،املفهوم اللغوي واالصـــــــــــطالحي لكن هذه الرســـــــــــالة تناولتو ، فكالمها تناول هذا املفهوم

 .ةتفسطيالو 

 كتب متخصصة: (2

هذا تناول  قد، و صـــــــاحل الكراينبن  ميداحل عبد للدكتور (القوامة وأثرها على األسننننننرة) :كتاب  يفرال املوضـــــــوع  ومل أقف على دراســـــــة مســـــــتقلة  ذا
املنهج  ضـــــوء القوامة يف تناولت ، وقدبو الفضـــــل ســـــالمال عبد تين ل (قوامة النسنننناء المشننننكلة والحل اإلسننننالمي) كتاب، و دعويةربوية و املوضـــــوع من ناحية ت
ركرت بعض اسأحاديث الضعيفة اليت استدل هبا بعض العلماء ضد حقوق املرأة اليت نص عليها الوحي بشقيه القرآن الكرمي والسنة املطهرة  و اإلسالمي املتكامل

 اإلسالمي لتلك اسأمور.مث عرضت احلل ، اإلسالميف  الطعن أعداء اإلسالم على حىت محل الدينوتصوير رلك يف نظر العامة أنه من أصل 

 .تربوي دعوي أساس موضوعهما وأصله آلية القوامة رال رن ان عرضر، و ي الدعويالقوامة من اجلان  الرتبو  وهذان الكتابان تناوال

 الجديد في الدراسة: (3

 :من النواحي اآلتية الفاً واضحاً تاخ اتلف عن الدراسات السابقة دراسيت هذهرن 

ة، وقلما كتبت يمنا تناولوا القوامة من الناحية الرتبوية الدعو رين مل أجد دراســــــــة قد تناولت القوامة من الناحية التفســــــــطية رأهنا دراســــــــة قرآنية حيث  -1
 .عدا الرسالة اليت ركر ا سابقاً  ما رساالت يف هذا املوضوع

 باجملتمع القطري من هذه الناحية.هذه الدراسة دراسة تطبيقية تتعلق باجملتمع القطري، وهي الدراسة اسأوا اليت تتعلق  -2

را بعض كت  الفقه والرتبية  هفي أقوال املفسرين قدمياً وحديثاً، ورن رجعت تتطرق را حتليلية نقديةدراسيت هذه دراسة تفسطية وعليه أخلص را أن 
 .ومقتضـــيا ا قوامةلاواملقابالت، وتقدم رؤية ملدلول  االســـتباناتمن خالل  ميدانية اتدراســـ على تنبين مرتكت دراســـيت، وأســـاســـها كت  التفســـط، وأيضـــاً أرال 

ذه هي اإلضافة اجلديدة اليت وه ،وهديف أن تنبثق هذه الرؤية من مقاصد القرآن الكرمي، وأن تتوافق مع أصوله يف تكرمي املرأة، ويف ررساء العدالة يف رقرار حقوقها
 .تقدمها الدراسة

 منهج الدراسة:
 .حث من مناهجب، وما تطلبه فصول ال، مث املنهج النقديالتحليليستقرا ي واملنهج اال سأعتمد املنهج

 طريقة البحث:
 .{...} اريج اآليات ورلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية، ومتييت اآليات بوضعها بني هاللني هبذا الشكل (1



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

5 

 

وضـعها بني ورد يف الصـحيحني ومتييت اسأحاديث النبوية ب ما العلماء عليها عداحكم  االسـتدالل باسأحاديث النبوية وعتوها را مظاهنا احلديثية ونقل (2
 .((...))هاللني هبذا الشكل 

وعند  املراجع، ، مث رقم اجلتء والصفحة وأترك التوثيق كامالً يففاسم املؤلفتوثيق النصوي املنقولة سأول مرة يف ا امش، مبتد ة بذكر اسم الكتاب،  (3
عند و  تكرار ركر املرجع أكت  اســم الكتاب واجلتء والصــفحة، أال ررا كان هناك أكثر من كتاب بنفا العنوان، فعندها أكت  اســم املؤلف للتمييت،

 سنة طبعة، أكت  بدون طبعة، بدون سنة طبعة. أو تكرار املرجع يف نفا الصفحة أكت  املرجع السابق، ويف حالة عدم وجود رقم طبعة

 أقل. أو ا  اد اسم الكتاب عن ثال  كلمات، أكتبه أول مرة كاماًل، وبعد رلك اختصره را ثال  كلماترر (4

 بيان معىن الكلمات الغريبة ورلك يف ا امش. (5

 .«...» أقيد النصوي احلرفية بعالمات التنصيص هبذا الشكل (6

 رعداد الفهارس الال مة. (7

 خطة البحث:
 .خامتةو  فصول أربعةو  ،يشتمل البحث على مقدمة

 مقدمة. 
 حث.، والدراسات السابقة، وخطة البالعلمي يف البحث نهجامل، و تهأهداف البحث، وأسئلختياره، و أمهية املوضوع وأسباب ا: وتشتمل على

 :وأهميتها في استقرار األسرة.القوامة  مدلول الفصل األول  
 :وفيه مبحثان

  .المفسرين مدلول القوامة عندالقرآن  استعمالوفي  اصطالحاو غة ل المبحث األول: مدلول القوامة -
 :مطالب أربعةوفيه 
   غوي للقوامةالل دلولاملاسأول: املطل. 
  :ي للقوامةحاالصطال دلولاملاملطل  الثاين. 
 :يف االصطالح القرآين لقوامةا املطل  الثالث. 
  :عند املفسرين مدلول القوامةاملطل  الرابع. 

  .القوامة في استقرار األسرةالمبحث الثاني: أهمية  -
 :وفيه مطلبان

 عالقة بني التوجني.ال يف استقرار وأثرها القوامة املطل  اسأول: أمهية 
 .املطل  الثاين: أمهية القوامة وأثرها يف تنشئة اسأبناء 

  دراسة تحليلية في كتب التفسير الرجال على النساء قوامة :الثانيالفصل. 
 :ثالثة مباحث وفيه

 عند المفسرين.أسباب القوامة المبحث األول:  -
 :وفيه مطالبان

  :السب  الوهيب املطل  اسأول.  
 السب  الكسيب. :املطل  الثاين 

  .عند المفسرين المبحث الثاني: ضوابط القوامة -
 وفيه مطلبان:
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  :أداء التوج لواجباته.املطل  اسأول 
 القوامة. يف استعمال حق: العدل واإلنصاف يناملطل  الثا 

 .عند المفسرين قتضيات القوامةم :الثالثالمبحث  -
 :مطالب ثالثةوفيه 
  :حتم يف لنياملطل  اسأول. 
 :حتمل املسؤولية املطل  الثاين 
 :الطاعة املطل  الثالث. 

 :الشبهات المثارة حول القوامة عرض ونقد الفصل الثالث. 
 :ثالثة مباحثوفيه 

 .بحث األول: القوامة وحرية المرأةالم -
 المرأة. استقاللو القوامة الثاني:  مبحثال -
 .عقل المرأةالقوامة و الثالث: المبحث  -

 .الفصل الرابع: القوامة وتطبيقاتها في المجتمع القطري 
 مقابالت. -
 استبانات. -

  خيراً الخاتمة وتتضمن:أو 
 النتا ج. (1
 التوصيات. (2
 الفهارس: (3
 .املصادر واملراجع 
 .فهرس اآليات القرآنية 
  النبوية.فهرس اسأحاديث 
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 الفصل األول
 امة وأهميتها في استقرار األسرةمدلول القو 

 وفيه مبحثان:
 .نالمفسريوعند مدلول القوامة و  يالقرآن ستعماللوفي ا واصطالحاغة ل المبحث األول: مدلول القوامة -

 :مطالب أربعةوفيه 
  :غوي للقوامةالل دلولاملاملطل  اسأول. 
  :للقوامة حياالصطال دلولاملاملطل  الثاين. 
   الثالث: القوامة يف االصطالح القرآيناملطل. 
  :عند املفسرين مدلول القوامةاملطل  الرابع. 

 .استقرار األسرة المبحث الثاني: أهمية القوامة في -

 وفيه مطلبان:

 العالقة بني التوجني. يف استقرار املطل  اسأول: أمهية القوامة وأثرها 
  وأثرها يف تنشئة اسأبناء.املطل  الثاين: أمهية القوامة 

  



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

8 

 

 املطلب األول
 املدلول اللغوي للقوامة

؛  مدلول القوامةيف املفســـرين أراءبد من الوقوف على مدلول القوامة لغة، واصـــطالحاً، ويف االســـتعمال القرآين، و  ال باحث هذه الرســـالة،مب البدءقبل 
 ينبي عليه الحقاً. ما حىت يتضح لنا املدلول الصحيح ملعىن القوامة، ورلك سأمهية

أما أو اهنا، ، (1)وأقا م قا م من قوم وقيم وقوام وقيام، واجلمع أقوام وأقاوم وأقاومي نتصـــــــ ا: أي من قام يقوم قوماً وقومة وقياماً وقامة :القوامة في اللغة
قومت الشيء تقومياً، وأصل ، أي القاف والواو وامليم أصالن صحيحانف :قوموأصلها من ، (2)على و ن: فيعال، حنو ديون، وديانقيوم على و ن: فيعول، وقيام 

 :يلي ما عدة معان منهايف اللغة تدل على  لقوامةاو ، (3)القيمة الواو، وأصله أنك تقيم هذا مكان راك. يقال: هذا ِقوام الدين واحلق، أي به يقوم

 .(4)ونقيضه اجللوسالذي هو ضد  :القيام -
 .(5)العدل والستواء والستقامة -
 .(6)ررا اعتنق يقال: قامم هبذا اسأمر ،العزم -
عماده ونظامه وما يقيم قوام كل شــــــــــيء يقوم به الشــــــــــيء أي يثبت كالعماد والســــــــــناد ملا يعمد ويســــــــــند به، و  ما قال املناوي: .(7)الوقوف والثبات -

 . (8)يقوم به وهو قوام أهل بيته يقيم شأهنم ما اإلنسان من القوت وقوام اسأمر
 .وما يعاش به نظام األمر وعماده ومالكه، -
 . (9)حسن القيام باألمور -
م الشيء أدامه، اويقال أق .سأنه يقوم بأمرها وما حتتاج رليه وقام بأمر كذا وقام الرجل على املرأة ماهنا ؛قيم املرأة  وجها :يقال ،السيد وسائس األمر -

 .(10)حقه وأنشأه مويف
 وفيه من القيام بأعباء اسأسرة ما فيه. (11).ثقيلةباألعباء الالستقالل  -
 .(12)ولية األمر أو المال أو على األمرالقيام  -
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 .768، يالمعجم الوسيطاملرجع السابق،  (9)
 .382عمر التخمشري، ي، حممود بن أساس البالغة، 3/89، تهذيب اللغة، 678، 2/767، المعجم الوسيط. 3783، 3782ي لسان العرب،املرجع السابق،  (10)
 .278املرجع السابق، املناوي، ي (11)
 .2/768، المعجم الوسيط (12)
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 طلب الثانيامل
 االصطالحي للقوامةاملدلول 

هي . (1)اً ، ومرشــــــد، ومعلماً م  ، مؤدباً معليه عي قيام الرجل على أهله أميناً ت ياللغوي، فه دلولعن امل خيتلف ال القوامة يف االصــــــطالح دلولمرن 
س مقهوراً مســـلوب واختياره وليا معناها أن يكون املرؤو أيضـــا احلماية والرعاية والوالية والكفاية واحلفظ واإلصـــالح، والر اســـة اليت يتصـــرف فيها املرؤوس بإرادته 

 .(2)يوجهه رليه ر يسه ما ل عمالً راليعم ال اإلرادة
يتها، ب اإلســــالم املرأة يف َجيع نواحي حيا ا، فقد كفل  ا ســــبل االســــتقرار واحلياة الكرمية والطمأنينة النفســــية، وجعلها مصــــونة مكرمة ملكة يفكرم 
حمرتمة مقدرة البيت  يف ا كرامتها وشخصيتها املستقلة، فهي  من أجل اإلنفاق عليها ويف حني حفظواسعة حتفظها، فكلفه باخلروج للعمل  وألتم الرجل بتبعات

 كذلك.  فهين أرادت اخلروج للعمل رو 

                                                           
 )بتصرف يسط...(. 17، عبد اهلل حسن ربراهيم، ياآلثار التربوية للقوامة الزوجية (1)
 .68، 5/67، حممد رشيد رضا، تفسير المنار (2)
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 املطلب الثالث
 القوامة يف االصطالح القرآني

ان وثالثون ســــورة مثمنها  يت:مو عة على النحو اآل ســــورة، آية، ورلك يف ثال  وســــتني  يتاومعشــــر يف  اومشــــتقا  (قوامةال)اســــتعمل القرآن لفظ 
 .(1)وعشرون سورة مدنية وما، مكية

 يأيت: ما ستنتجلأللفاظ الواردة يف القوامة ن ومن خالل تتبعنا

 مرة باملعىن ةســـــــــــبعة عشـــــــــــر ن البقرة مثال جاء فيها لفظ القوامة رأكثر من املكية حيث فيها  لفظ القوامة الســـــــــــور املدنية ورن كانت أقل، فقد وردن أ (1
 ....رخلواالعتدالللقوامة ومنه الثبات واإلصالح واحلفظ  الصحيح

وح على أن ضـن مدلول القوامة بداللته الصـحيحة من حيث املمارسـات االجتماعية قد جاء وروده يف السـورة املدنية أكثر من املكية، وهذا يدلل بو ر (2
 .تأسست قواعدها يف املدينة املنورة قدالتشريعات االجتماعية 

 :منها ،بصيغ متعددة (قوامةال)وردت كلمة  وقد
 .(يقومون، )تقوم، يقوم، نقيمصيغة املضارع  -
َت، َأقَامروافَ )قَاَم، َأقَاَم، َأقاََمهر،  صيغة املاضي -  .(أَِقمك
 .َأِقمك()قرمك، قرومروا، َأِقيمروا، صيغة اسأمر  -
 .)مرَقاَم(صيغة اسم املصدر  -
 .()قَاِئٌم، قَاِئَمةٌ صيغة املذكر واملؤنث  -
 .()قائمون، قائمينصيغة اجلمع  -
 .)يقومان، يقيما(صيغة املثىن  -
َن()بنون النسوة  متصالً جاء  -  .(2)َأِقمك

 املصـدر،و نث، واسأمر، واملذكر واملؤ  ،ملضـارع، واملاضـي: امتعددةمبشـتقا ا وردت يف االسـتعمال القرآين بصـيغ  القوامةلفظ  نسـبق أ ما ونالحظ من خالل
على  وهذه الصـــيغ تفيد احلدو  والتجدد واحلركة والثبات واالســـتمرار، فوروده باملصـــدر يدل بنون النســـوة، وكذلك بصـــيغة املثىن، وجاء متصـــالً  ،وبصـــيغة اجلمع

التجدد  يثوهذا يدلل على أمهية هذا الفعل من ح املضارع، فقد جاء يف مسة وثالثني موضعاً،ب ورودهأما احلدو  ووروده بالفعل يدل على التجدد واحلركة، و 
 واهلل أعلم. اجلان  التطبيقييف لقوامة حكم ثابت ولكن له مرونته على أن ا ثبوته وجتدده يدلن إوعليه فالدميومة واالستمرار والثبات، و احلركة و 

 اليت استعمل القرآن الكرمي فيها لفظ القوامة فهي كما يأيت: وأما الدالالت

  :يأتي القيام بمعنى
 .(3) [19]سورة الجن: {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ} كما يف قوله تعاا:  ،عليه العزمو  المراعاة للشيء -

وقوله  [34]سننورة النسنناء: قيام الرجال بمصننالح النسنناءهي بمعنى  وأيضننا {ٱ ٻ ٻ ٻ} ، ومنه قوله تعاا:المحافظة واإلصننال  -

 .أي مال ما حمافظا [75]سورة آل عمران: {ھ ے ے ۓ ۓڭ}تعاا: 

 .وقفوا وثبتواأي  [20 البقرةسورة ] {ڈ ژ ژ ڑڑ }تعاا:  قولهكما يف   ،الوقوف والثبات -

                                                           
 )بتصرف(. 738-734الباقي، ي، حممد فؤاد عبد المعجم المفهرس األلفاظ القرآن (1)
 .735، 734املرجع السابق، ي (2)
 .307، يبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 628، يالمفردات في غريب القرآن (3)
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عـاة حـدود اهلل فيمن بـأن القيم البـد لـه من مرا رقـامـة احلـدود دليـل واضـــــــــــــــحيف  .[229البقرة:سنننننننننننورة ] {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ} :إقامة الحدود -
 .اسرتعاهم

 .[8المائدة:سورة ] {ھ ھ ھ} :على سنن العدل الستقامة -

 .أمنا  م. وقيل: قواما يأ [97المائدة:سورة ] {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} :األمن -

 .أي قواماً  م يقوم به معاشهم ومعادهم [5النساء:سورة ] {ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} قيام المعيشة: -

 .[66المائدة:سورة ] {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ}: يالقيام باألوامر والنواه -

 .(1)[105الكهف:سورة ] {ڭ ۓ ۓ ے ے ھ} :القيامة ينصب ميزان العدل ف -

 .[36التوبة:سورة ] {ۆۈ ۆ ۇ} :قياد الدين على سنن السداد -

 ، قيل القيوم:[111طه:سننورة ] {وئۇئ وئ ەئ ەئ} ،[33الرعد:سننورة ] {ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ}: والقدرةكمال األلوهية  -
 به قوامه. ما ء، واملعطى لهيالقا م احلافظ لكل ش

 .[34النساء:سورة ] {ٻ ٻ ٱ}: قيام الرجال بمصالح النساء -

 .[26الحج:سورة ] {ڍ ڍ ڇ ڇ}: قيام الحاج بإتمام المناسك -

 .[2المدثر:سورة ] {ۓ ے}: الهتمام بإبالغ الرسالة -

 .[75عمران:آل سورة ] {ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} :المالزمة والمداومة -

 .[100هود:سورة ] {ڦ ڦ ڦ}: الثبوت -

 .[6المطففين:] {ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}: الوقوف -

 .[11الجمعة:سورة ] {ڇڇ ڇ}: ضد القعود -

وقد تكون مرتادفة يف  ،هذه اسألفاظ متقاربة املعاين القول بأنميكن  يف مدلوله اللغوي، واالصــــــــطالحي، واالســــــــتعمال القرآين القوامةوبعد تتبع مصــــــــطلح 
 يأيت: ما ستنتجنفمن خالل هذه املصطلحات بعض اسأحيان، 

أن القوامة  وهذا فيه داللة واضــــــحة على ،المحافظة واإلصننننال  والسننننياسننننة والنظاميف االســــــتعمال القرآين تأيت مبعىن و  االصــــــطالحو  لغةيف ال أن القوامة (1
يه دليل أيضا ، وفيف هذه اسأمور من غطه فيسـوس أمورها ويعرف اسأصـلح واسأنسـ   ا رجل أقدرالف ،احلفاظ على اسأسـرة ورصـالح شـؤوهناجل سأت شـرع

 .(2)ضاء حوا ج ومصاحل من يتوا أمرهمعلى أن القيم هو الذي يقوم بق
 اج رليها تدبط املعاشتنقطع وال تتوقف، حيت ال رشــارة را عظم املســؤولية يف اسأســرة املتمثلة يف القوامة، والقوامة مســؤولية ضنند الجلوس القيامأن يف معىن  (2

احلماية  اش ووسا لوتوفط احلماية واسأمن للبيت، مث رهنا تتطل  مظهراً خاصاً للقيام بتدبط املع وفيه دليل على سعي القيم وتوفط املعيشة ملن يقوم عليهم،
 .(3)فهي مسؤولية احلياة كلها واسأمن

الرجل سأســــرة، سأن ا أن القوامة تســــتدعي ثبات الرأي واحلســــم يف القضــــايا املتنا ع عليها داخل ىيســــتدل به عل ما الوقوف والثباتويف ايء القيام مبعىن  (3
 .(4)بيدهجعلت القوامة أكثر من املرأة  وحيكم العقللديه روية واتتان يف هذه اسأمور 

سأن يف رلــك اتقــان  ؛عليــه يؤديــه على أكمــل وجــهاؤمتن تمــاً مواظبــاً على عملــه الــذي أن يكون ملت القيمعلى ينبغي  المالزمة والمواظبةعىن مب ايئهــا ويف (4

                                                           
 .308، ضفي لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز. 630، 629، 628، يالمفردات في غريب القرآن (1)
 )بتصرف(. 16، عبد اهلل حسن ربراهيم، يامة الزوجيةاآلثار التربوية للقو  (2)
 املرجع السابق )بتصرف يسط...(. (3)
 .17بتصرف يسط...( ي) املرجع السابق (4)
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 .(1)للعمل
القّيم مال مة العدل واالعتدال، ففي معىن العدل جي  أن يكون املرشـــــح للقوامة عاداًل مع من يتوا أمرهم ويقوم على  عليويف ايئها مبعىن العدل، ينبغي  (5

 شؤهنم.
 ن يتوا أمورهم.على م حيسن القيام أن القيم جي  أنعلى  واضحة دللة حسن القيامعىن ويف ايئها مب (6
من اسأ واج  ذا قد الى كثطهفي عصــــرنا ف ،عاتق املرأة وال يلقي هبا على يتحمل أعباء اسأســــرة، داللة على أن القيم السنننتقالل باألعباءعىن ايئها مب ويف (7

 بداءرباالستقاللية و ه أن يشعر أهل بيتبل البد  بالرأي، اً يكون مستبد ال القيم على ة، ويف معىن االستقالل أيضاعن محل هذه اسأعباء وألقوا هبا على املرأ
 .الرأي ومشاور م يف شؤون اسأسرة

 .املعنوي واملاديداللة على أن القيم هو مصدر اسأمن ملن يقوم برعايتهم من حيث توفط اسأمن  األمنويف ايئها مبعىن  (8
 

 .من اسرتعاهمعاة حدود اهلل فيبأن القيم البد له من مرا يف ايئها مبعىن رقامة احلدود دليل واضح  (9

                                                           
 ملرجع السابق )بتصرف(.ا (1)



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

13 

 

 رابعاملطلب ال
 عند املفسرين القوامة مدلول

 به املسلمون عناية د عيكتاب عرفة التاريخ، فقالقرآن الكرمي دراسة وحفظاً وتفسطاً وال غرابة يف رلك، فالقرآن الكرمي أعظم  ب تم العلماء قدمياً وحديثاً ها
فســـــــرون عن به املكت ما من هذه العلوم من خالل فها حنن نغرتف ،هم لينهلوا من هذا العلم الغتير، فذللوا الصـــــــعاب ملن خلفهم ومهدوا الطريق أماممثيل  ا ال

، ومنهم من اً تســـــــــــــلطو  ، منهم من يراها ســـــــــــــيطرةً اً وهني اً ، ومنهم من يراها أمر اً وتوجيه اً يرى القوامة تأديبمن هم يف معىن القوامة، فمنهم القوامة حيث تباينت آراؤ 
 راء املفسرين يف مدلول القوامة.آ نييت: مبينوسنتكلم حبس  التفصيل اآل ،...رخلومحايةً  عايةً ور  وكفايةً  اً ورصالح يراها ردارةً 

 تفاسير المتقدمين: 

قال: الرجال أهل قيام ، هاً وتوجي اً تأديبعند الطربي: جندها  [34النسننناء:سنننورة ] {ٻ ٻ ٻ ٱ} وعند الرجوع را تفســـــط قوله تعاا:
 ورنفاقهم مهورهن، رليهن وقهمس من على أ واجهم الرجال به اهلل فضل مبا ، يعيهلل وسأنفسهم خذ على أيديهن، فيما جي  عليهن  تأديبهن واسأ على نسا هم يف

من  رليهم اهلل جعل فيما ليهن  ع مراسأ نافذي ،عليهن   قواما ولذلك صـــاروا ،عليهن   رياهم وتعاا تبارك اهلل تفضـــيل ورلك. مؤهنن   وكفايتهم رياهن   أموا م، عليهن  
 .(1)أمورهن  

 حافظة أهله را نةحمس تكون وطاعته أن طاعته، من به اهلل أمرها فيما تطيعه أن أمراء عليها»عباس:  ابن وقد ركر الطربي عدة أقوال يف رلك، قال
 بنفقته الفضــــل عليها وله ربح،م غط ضــــربا يضــــرهبا أن فله فإن أبت، اهلل، بطاعة يأمرها املرأة على قا م الرجل قال الضــــحاك: .وســــعيه بنفقته عليها وفضــــله ملاله
 .(2)«أيديهن ويؤدبوهنن   على يأخذون: السدي قال .وسعيه

 ومبا والرأي العقل يف املرأة لىع الرجل به اهلل فضل ملا والصيانة واحلفظ والتدبط بالتأدي  عليهن  يقومون »قال:  اً وتدبير  اً تأديب اهاأما اجلصاي فط 
 له أن على يدل وهذا تأديبهاو  بتدبطها يقوم الذي هو وأنه املنتلة يف املرأة على الرجل تفضيل أحدها: معان على اآلية فدلت عليها، اإلنفاق من تعاا اهلل ألتمه

 {ٺٺ ڀ ڀ ڀ} بقوله: عليه نفقتها وجوباآلية  على ودلت معصية تكن مامل أمره وقبول طاعته عليها وأن اخلروج من ومنعها بيته يف رمساكها

 وقوله [7الطالق:سورة ] {چچ ڃ ڃ ڃ ڃ} تعاا: ، وقوله[233البقرة:سورة ] {ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} قوله: نظط وهو، [34سورة النساء:]

 .(3)وتدل على أن الرجل ال فضل له على املرأة بسب  اإلنفاق « ا التوج يلتم مما َجيعا سأهنما والنفقة للمهر منتظم {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ}: تعاا

آمرين ناهني كما يقوم الوالة على الرعايا، مسو قّواماً لذلك، ورمنا كانوا مســـــــــــــــيطرين عليهن  يقومون عليهن  »، قال: اً ونهي اً أمر  طاهافأما التخمشـــــــــــــــري 

 بقيامه الفضــيلة فله فضــيلةو  احلق يف  يادة {ڻ ں ں} .بالتغل  واالســتطالة والقهر ال بســب  التفضــيل، وفيه دليل أن الوالية رمنا تســتحق بالفضــل
 .(4)«يقومون عليهن آمرين ناهني كما يقوم الوالة على الرعايا ومسوا قواماً لذلك :النسفي مصاحلها. وبذلك قال يف ورنفاقه عليها

 قال: مســـــــــلطون على أدهبن واسأخذ فوق أيديهن، فكأنه تعاا جعله أمطاً عليها نافذ احلكم يف حقها، وبذلك قال: تسننننننلط وتأديبعند الرا ي: و 
  .(5)باملصاحل والتدبط والتأدي  قال: والّقوام والقيم مبعىن واحد، والّقوام أبلغ وهو القا م اجلو ي وقال: البغوي رال أنه البغوي ابن

                                                           
 .291، 8/290، حممد بن جرير الطربيجامع البيان في تأويل آي القرآن،  (1)
 نفا املرجع جتءاً وصفحة. (2)
 ) بتصرف يسط...(. 149، 3/148(، ه 370، أيب بكر أمحد بن علي الرا ي اجلصاي )القرآنأحكام  (3)
، د النســـــــفي، سأيب الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممو مدارك التنزيل وحقائق التأويلينظر:  ،1/523 حممود بن عمر التخمشـــــــري، ، أبو القاســـــــم جار اهللحقائق التنزيل عن عيون األقاويل في وجوه التأويل (4)
1/313. 
، سأيب الفرج َجال الدين عبد الرمحن علي بن زاد المسنننير في علم التفسنننير. ينظر: 1/335، سأيب حممد احلســـني بن مســـعود الفراء البغوي، معالم التنزيل. ينظر: 12/88، فخر الدين الرا ي، مفاتح الغيب (5)

 .2/74حممد اجلو ي القرشي البغدادي، 
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  م اهلل  أوج فيما ،أيديهن   على واسأخذ ،تأديبهن   يف هم،نســـا  على قيام أهل يعي {ٻ ٻ ٻ ٱ}» قال املاوردي حنو رلك:و 
 . (1)أمرهن   ورصالح وتأديبهن   بتعليمهن   عليهن   القيام يف البالغون: النساء، والقوامون تأدي  على مسلطون أي»وقال بذلك النيسابوري قال:  .«عليهن  

وكسيب،  وهيب أمرينب رلك وعلل «تأديبهم على مسلطون الرعية على الوالة قيام الفضا ح عن والنهي باملصاحل باسأمر أي قا مون»قال اإلمساعيلي: 
  .(3) «الشربيي، واجلاللني والبغدادي أيضاً  بذلكوقال  ،(2)السمرقنديوقال بذلك 

 العقل بكمال النساء لىع الرجال تعان وكسيب، وهيب تفضيله وهيب بأمرين رلك وعلل «الرعية على الوالة قيام عليهن يقومون أي»قال البيضاوي: 
 .(4)«.والنفقة.. كاملهر  نكاحهن يف أموا م من أنفقوا التدبط.. رخل، وكسيب مبا وحسن

 . تعالىالسبب الوهبي، والكسبي في مبحث مستقل إن شاء اهلل نر وسأبي  

 ں ں} .الطاعة له وعليها ،حا ا يف ويصـــــــــلحها أمرها، يتوا عليها أمنيالرجل »فيقول:  اً أمانة وإصنننننننالحالعريب فطى القوامة  ابن أما

 يف سأمره وااللتتام أهله، ار واإلحســان ملاله، احلفظ وعليها اهلل، بطاعة ويأمرها وحيجبها، العشــرة وحيســن والنفقة، املهر يبذل أن فعليه القوامية؛ بفضــل {ڻڻ
 .(5) «بإرنه رال وغطها احلجبة

 هذا على هو لنســـــــــاءا على الرجال فقيام، باالجتهاد وحفظه فيه بالنظر واالســـــــــتبداد الشـــــــــيء على القيام من للمبالغة، فعال ""قوام»وقال القرطيب: 
اسأفضـــلية لســـببني الكســـيب  وتعليل «معصـــية تكن مل ما أمره وقبول طاعته عليها وأن الربو ، من ومنعها بيتها يف ورمســـاكها وتأديبها بتدبطها يقوم أن وهو احلد،
 (6) .والوهيب

ظر فيه، ّقوام: فعال، بناء مبالغة، وهو من القيام على الشيء واالستبداد بالن» :، قالالقيام على الشيء والستبداد بالنظر فيهعطية هي  ابن عندو 
بذلك قال  .(7)«يف تعليل الفضـــــــــلية والنفقة يقتضـــــــــي أن للرجال عليهن اســـــــــتيالء وملكاً مااحلد، و وحفظه باالجتهاد، فقيام الرجال على النســـــــــاء هو على هذا 

 .(8)مبصاحل النساءالثعاليب. أما صاح  النهر املاد فطاها القيام 

بطها أي: الرجل قيم على املرأة، أي هو ر يسها وك» {ٻ ٻ ٻ ٱ} فيقول يف تفسط وقوله تعاا: رياسةكثط فطاها  ابن أما

أي: سأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خط من املرأة؛ و ذا   [34سورة النساء:] {ڀ پ پ پ پ ٻ}واحلاكم عليها ومؤدهبا ررا اعوجت 
ال، فناس  أن ضكانت النبوة خمتصة بالرجال وكذلك امللك اسأعظم؛ وكذا منص  القضاء وغط رلك. فالرجل أفضل من املرأة يف نفسه، وله الفضل عليها واإلف

ن أي تطيعه فيما أمرها به م يعي: أمراء عليها {ٻ ٻ ٻ ٱ} عباس: ابن قال .{ڻڻ ں ں} يكون قيما عليها، كما قال تعاا:

القيام أي: يف الفضيلة يف اخللق، واملنتلة، وطاعة اسأمر، واإلنفاق، و  {ڻڻ ں ں ڱ}قال تعاا:  طاعته، وطاعته: أن تكون حمسنة را أهله حافظة ملاله.

]سورة  {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}باملصاحل، والفضل يف الدنيا واآلخرة، كما قال تعاا: 
 .(9)« [34النساء:

                                                           
 .303، 3/302، أبو رسحاق أمحد بن حممد بن ربراهيم الثعليب النيسابوري، الكشف والبيان، ينظر: 1/480، أبو احلسن علي بن حممد بن حبي  املاوردي البصري، النكت والعيون (1)
 .1/325ر بن حممد بن ربراهيم السمرقندي الفقيه احلنفي، ، أبو الليث نصبحر العلوم. ينظر: 201، 2/160اإلستانبون احلنفي اخللويت، ، رمساعيل حقي بن مصطفى تفسير رو  البيان (2)
وجالل الدين عبد  جالل الدين حممد بن أمحد احمللي، تفسننننننير الجاللينينظر: ، 1/241، حممد بن أمحد اخلطي  الشـــــــربيي، السننننننراج المنير في اإلعانة على معرفة بعي معاني كالم ربنا الحكيم الخبير (3)

 .1/518، عالء الدين على بن حممد بن ربراهيم البغدادي الشهط باخلا ن، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيلينظر: ، 105السيوطي، يالرمحن بن أيب بكر 
 .2/72، أنوار التنزيل واسرار التأويل (4)
 .1/530البن العريب،  أحكام القرآن، (5)
 .5/168حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح اسأنصاري اخلترجي القرطيب، ، أبو عبد اهلل الجامع ألحكام القرآن (6)
 .1/369، عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ينظر: 41، 4/40، سأيب حممد عبد احلق بن عطية اسأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (7)
 .457، 1، سأيب حيان اسأندلسي، لبحر المحيطالنهر الماد من ا (8)
 .293، 2/292، 1/610، أبو الفداء رمساعيل بن عمر بن كثط القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم (9)
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 متأخرينتفاسير ال: 

 عن القدامى. قد نقلن كان بعضهم رفقد محلت بعض الدالالت املغايرة، و  أما التفاسط املتأخرين

 لإليذان املبالغة يغةصــــ مع االمسية اجلملة واختيار رلك وحنو والنهي باسأمر الرعية على الوالة قيام عليهن القيام شــــأهنم»: قال ،ولية اسألوســــي فطاها
 .(1) وكسيب وهيب: رلك بأمرين وعلل « االستحقاق مرات  تفاوت را رمتاتقدم  ماوفي ،رليهم أسند مبا االتصاف يف ورسوخهم بعراقتهم

 قال كما  ا،عليه حق و يادة اســـــة، ور  رفعة: أي» {ڻڻ ں ں} فيقول عند تفســـــط قوله تعاا: اســـــة ور  وليةفطاها أيضـــــا  أما الســـــعدي

 من كثط  يف  ا ما ضـعف وله بالرجال، خمتص الواليات وسـا ر والكربى، الصـغرى واإلمامة والقضـاء، النبوة ومنصـ  .{ٻ ٻ ٻ ٱ} :تعاا

 فرا ضــــــــــــــــه لىع احملــافظــة من تعــاا، اهلل حبقوق بــإلتامهن   عليهن   قوامون: أي {ٻ ٻ ٻ ٱ} الرجــال أن تعــاا خيرب .وحنوه كــاملطا   اسأمور،
 .(2)«واملسكن والكسوة ،عليهن   باإلنفاق أيضا عليهن   وقوامون املفاسد، عن ن  هِ وكف  

 ؛أشـــياء لرجالا وعلى شـــيئا املرأة على يوج  فهو {ڻڻ ں ں} فيقول عند تفســـط قوله تعاا: اسننة وحمايةئر وكذلك رشـــيد رضـــا يراها 

 لكل بد وال ةاجتماعي حياة التوجية فاحلياة {ٻ ٻ ٻ ٱ}: تعاا بقوله املفسرة املصاحل على والقيام الرياسة درجة هي الدرجة هذه أن رلك
 لئال ؛اخلالف يف رأيه را يرجع ر يا  م كان  ررا رال مصـــــــــلحتهم تقوم وال اسأمور، بعض يف ورغبا م آراؤهم اتلف أن بد ال اجملتمعني سأن ؛ر يا من اجتماع
  مث ومن وماله، قوتهب التنفيذ على وأقدر باملصــــــلحة، أعلم سأنه ؛اســــــة بالر  أحق والرجل النظام، وخيتل اجلامعة، الوحدة عروة فتنفصــــــم اآلخر ضــــــد على كل  يعمل
 .املعروف يف بطاعته مطالبة هي وكانت عليها، والنفقة املرأة حبماية شرعا املطال  هو كان

 بإرادته املرؤوس يهاف يتصــــــــرف اليت الرياســــــــة هو هنا بالقيام املراد» :فيقول رياسننننننة ولكن رياسننننننة تأبى التسننننننلط والسننننننتبدادطاها فأما حممد عبده 
 عن بارةع هو آخر على قيما الشـــــــــخص كون  فإن ر يســـــــــه، رليه يوجهه ما رال عمال يعمل ال اإلرادة مســـــــــلوب مقهورا املرؤوس يكون أن معناها وليا واختياره،
 هبا يأرن اليت واسأحوال اسأوقات يف رال لتيارة ولو مفارقته وعدم املنتل حفظ ومنها وتربيته، أعماله يف مالحظته: أي رليه يرشـــده ما تنفيذ يف عليه واملراقبة ررشـــاده
 .(3)«ويرضى الرجل

 أهنمشــــــ من رن: أي» ،{ٻ ٻ ٻ ٱ} فيقول عند تفســــــط قوله تعاا:، وإصننننالًحاحماية ورعاية وولية عاشــــــور فطاها  ابن أما
 الذي: القوامو   ن، مايةاحل يتضــــمن فإنه دوهنن، اجلهاد عليهم يفرض أن رلك لوا م ومن والكفاية، والوالية والرعاية باحلماية النســــاء على القيام املعهود املعروف
 .(4)«املان واإلنتاج االكتساب وقيام والدفاع، احلفظ قيام هو النساء على الرجال فقيام ويصلحه، ويليه شيء شأن على يقوم

 ڳ ڳ} :بقوله مشــــــروعة املســــــاواة أن يظن لكيال نســــــا هم على كثطة  حقوق يف اسأ واج لتفضــــــيل رثبات {ڻڻ ں ں}: تعاا قوله

 .والعادية الشرعية املقتضيات نتول عند التفضيل هذا أثر ويظهر رجل، لكل اإلَجال على ثابت التفضيل ، وهذا{ڱڱ ڱ ڱ

 قوله يف االستحقاق رلك را أشط كما  الدرجة، تلك استحقاقهم معىن من الالم تفيده مبا لالهتمام قدم ،{ڻ} عن خرب {ں}:  وقوله

 :آنفاً  قوله من تومهاً  احلقوق، كل  يف والنســـــــــــاء الرجال بني املســـــــــــاواة توهم دفع أحدمها مقصـــــــــــدان االهتمام هذا ويف {ٻ ٻ ٻ ٱ} :تعاا

                                                           
 .17/67، رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (1)
 .177، 101ناصر السعدي، ي ، عبد الرمحن بنتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان (2)
 .56، 5/55، 2/302، حممد رشيد علي رضا، تفسير المنار (3)
 .5/38، حممد الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير (4)
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 .(1)هليةاجلا يف متبعاً  كان  الذي املطلق، ريثارهم إلبطال خمصوي، مبقدار النساء على الرجال ريثار حتديد وثانيهما ،{ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}

 ما، مؤســســة يف القيم ووجود. ومحايتها وصــيانتها اخلططة، املؤســســة هذه إلدارة اسأســرة كيان  داخل وظيفةهي » :فيقول إدارة ســيد قط  فطاهاأما 
 .(2)«وظا فها يف والعاملني فيها، الشركاء حقوق وال شخصية وال وجود يلغي ال

يقوم  يقال هذا قيم املرأة وقوامها ررا كان»: {ٻ ٻ ٻ ٱ} ، فيقول يف تفســـــــــط قوله تعاا:القيام بالمصنننننننالحها اأما املراغي فط 
مو وغايا ا، بأمرها ويهتم حبفظها، وما به الفضـــــــــــل قســـــــــــمان: فطري وهو قوة متاج الرجل وكماله يف اخللقة، ويتبع رلك قوة العقل وصـــــــــــحة النظر يف مبادئ اسأ

 .(3)«النساء والقيام برياسة املنتلوكسيب وهو قدرته على الكس  والتصرف يف اسأمور، ومن مث كلف الرجال باإلنفاق على 

ذه الدرجة اليت للرجال ه ما مل يبني هنا» {ڻ ں ں ڱ} قوله تعاا:فيقول عند تفســط  بأفضنلية الرجل المطلقةأما الشــنقيطي فيفســرها 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} على النســـــــــــــــاء، ولكنه أشـــــــــــــــار  ا يف موضـــــــــــــــع آخر وهو قوله تعاا:

 ي طبيعي، واخللق كأنه امع على رلك؛قِ لْ فأشــار را أن الرجل أفضــل من املرأة؛ ورلك سأن الذكورة شــرف وكمال واسأنوثة نقص خِ ، [34لنسنناء:]ا {ٺٺ
ن احللي كورته يكفيه عر  سأن اسأنثى جيعل  ا َجيع الناس أنواع التينة واحللي، ورلك رمنا هو جلرب النقص اخللقي الطبيعي الذي هو اسأنوثة، خبالف الذكر فجمال

 .(4) «وحنوه

؛ سأن [18الزخرف:] {ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} وقد أشــــار تعاا را نقص املرأة وضــــعفها اخللقيني الطبيعيني، بقوله:

ڀ ڀ ڀ  }وأشــــــــار بقوله: ، وسأن عدم ربانتها يف اخلصــــــــام ررا ظلمت دليل على الضــــــــعف اخللقي نشــــــــأ ا يف احللية دليل على نقصــــــــها، املراد جربه،

طاثه و ذه احلكمة املشـــــــــار رليها جعل م، ن قا ما على الضـــــــــعيف الناقص خلقةأن الكامل يف وصـــــــــفه وقوته وخلقته يناســـــــــ  حاله، أن يكو ، را {ٺٺ
 .(5)اهر احلكمةظمضاعفا على مطاثها؛ سأن من يقوم على غطه مرتق  للنقص، ومن يقوم عليه غطه مرتق  للتيادة، وريثار مرتق  النقص على مرتق  التيادة 

 النســــــاء، وهو: أي {ڀ پ} الرجال وهو أي {پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :بقوله رلك را تعاا أشـــــــار كما

 حمســـوس هو كما  طبيعي، وضـــعف خلقي، نقص واسأنوثة ،وَجال وشـــرف طبيعية، وقوة خلقي، كمال  يف الذكورة سأن ورلك ،{ڻ ں ں ڱ} :وقوله
  .احملسوس يف مكابر رال ينكره يكاد ال العقالء، جلميع مشاهد

 اآلية هذه يف عليهم أنكر اهلل سأن ؛[16الزخرف:]سنننورة  {ڳ گ گ گ گ ک ک} :بقوله رلك را وعال جل أشــــار وقد
 .(6)وأضعفهما وأنقصهما الولدين أخا له نسبوا رلك ومع الولد، من به يليق ال ما له نسبوا أهنم الكرمية

 من دفعه على يقدر ال ما هعن ويدفع النفع، من جلبه على يقدر ال ما له اخللقي ليجل  نقصه ليجرب واحللل احللي أنواع من التينة أي احللية يف ينشأ ولذلك

 .{ٻ ٻ ٻ ٱ} :تعاا قال كما.  الضر

 يكون أن رلك ىاقتض الكامل، القوي قبل من عليه مقوما الناقص الضعيف يكون أن تقتضي البالغة، احلكمة كانت  ملا أنه: فاعلم رلك علمت وررا
 عرقا، صيلهحت يف مسحا ما املطا  ومال، {ٺٺ ڀ ڀ ڀ}: تعاا قال كما.  احلياة يف لوا مهن لميع والقيام نسا ه، على باإلنفاق ملتما الرجل

                                                           
 .2/401، التحرير والتنوير (1)
 .2/121، سيد قط ، في ظالل القرآن (2)
 .2/26، أمحد مصطفى املراغي، تفسير المراغي (3)
 .1/103، حممد اسأمني بن حممد بن املختار اجلكي الشنقيطي، في إيضا  القرآن بالقرآنأضواء البيان  (4)
 .1/104املرجع السابق،  (5)
 .416، 7، أضواء البيان في إيضا  القرآن بالقرآن (6)
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 الرجل سأن ؛واحد بسب  أدليا نور املطا  يف املرأة على الرجل يؤثر أن كمةاحل فاقتضت. جربيا متليكا رياه ملكهما اهلل من متليك هو ورمنا البتة، فيه تسببا وال
 . الدهر نوا   يف والبذل  ن، املهور وبذل نسا ه، على باإلنفاق دا ما للنقص مرتق 

 املرتق  نقصه بعض جلرب دا ما التيادة مرتق  على دا ما النقص مرتق  وريثار .بشؤوهنا وقيامه عليها ورنفاقه املهر،  ا الرجل بدفع للتيادة مرتقبة واملرأة

 هذه وسأجل، [11]سورة النساء: {ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}: تعاا قال ولذا. واملعاصي بالكفر بصطته اهلل أعمى من رال ينكرها ال واضحة، ظاهرة حكمته ـ
 .(1)أحوا ا َجيع يف املرأة عن املسؤول هو الرجل اخلبط احلكيم جعل والطبيعة، اخللقة أصل يف اسأنثى نوع على الذكر نوع فضل هبا بينا اليت احلكم

 .التعقيب والمناقشة 
 ل مرفوض َجلة وتفصيال سأن، وهذا القو يف التفسط وهو هبذا الرأي خيالف منهجه مل يقل به أحد من أسالفه اسأثرين اً طي رأييوهبذا القول يتبىن الشنق

 .فرق بني ركر وأنثي رال بالتقوى والعمل الصاحل اليت جاءت تقرر أصل الوحدة اإلنسانية، وأنه الالقرآن الكرمي  أورده الشنقيطي ال تفق مع مقاصد ما

ها قســـيمة لاإلســـالم من شـــأن املرأة وأعلى مكانتها، وأحاطها بســـياج من الرتبية واحلماية والرعاية، وأكرمها مبا مل يكرمها به دين من اسأديان، فجعلقد رفع  (1
 قال تعاا: ي،بينهما يف رخوة النســ  البشــر  ىشــقا ق الرجال وســاو يال م تكوينها وفطر ا، فجعلهن  الرجل  ا ماله من احلقوق، وعليها من الواجبات ما

ومل جيعل كمال  [13الحجرات:] {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ}
اسأخط  ورمنا وضـــــع لذلك امليتان التقوى والعمل الصـــــاحل؛ سأن ،اجلمال هو املقياس احلقيقي الذي يقاس به الفروق بني الذكر واسأنثى الشـــــرف أو اخللقة أو

ا واحدة، فتتحقق به الغاية اليت شـــرعت من أجلها أحكام الشـــريعة، أما أصـــل اخللقة، فالقرآن نفســـه ينطق بأن اهلل خلق الرجل واملرأة من أصـــل واحد ون
تتعج   يكون أكمل خلقاً منها وهي خلقت منه فالفرع تابع سأصــله؟ وأنك ال بل خلقت املرأة من الرجل فهي جتء منه وله، وهو جتء منها و ا، فكيف

  كتسبه.مورو  ا  عندما ترى املفسر يلوي عنق اآلية لتعرب عن هوى يف نفسه، أو

ر من رلك ثوعلو منتلته، فقد وصــــــــف املرأة بالنقص، بل أك مع جاللة قدره يصــــــــدر رلك من عامل يف مكانة الشــــــــنقيطي بل رن العج  العجاب عند ما
آنية؟ ر وصـــفها باخلســـة، وال أدري من أين اســـتقى هذا الكالم؟نن والقرآن واضـــح يف خطابه ويف أهدافه وغاياته، بل رنك تتعج  كيف غابت املقاصـــد الق

 عن هذا العامل اجلليل مع أنه عامل أصون له باع كبط يف هذا العلم.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  }  اإلنســـــاين قال جل شـــــأنه:بينهما يف وحدة املعياة ســـــاو بامل فها هو القرآن ينطق (2

 .[1]سورة النساء: {ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ } :العمل ويف اجلتاء عليه: قال تعااكذلك كانت املســــــــــــــــاواة يف و  (3

 .[195آل عمران: سورة ] {ٺٿ

بكمال  يله، أوضـــبل رن اإلســـالم جاء باملســـاواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات وماعدا القوامة اليت منحها الرجل سأمور جبلية فيه ليا بســـب  تف (4

ڱ   ڳ ڳ}حها الرجل وهي ليســــت أفضــــل منه، لكن هذه التو يعات حســــ  االختصــــاصــــات. قال تعاا:املرأة منحت أشــــياء مل مينن خلقة، بل ر

خاط  اهلل تعاا النســاء باإلميان واملعرفة واسأعمال الصــاحلة يف العبادات ، وقد [228لبقرة:]سورة ا {ڻ ڻ ۀ ڱ ڱڱ ں ں ڻڻ
املؤمنات كما بايع  جعله  م عليهن، وقرن أمساءهن بأمسا هم يف آيات كثطة، وبايع النيب  واملعامالت كما خاط  الرجال، وجعل  ن عليهم مثل ما

 .(2)املؤمنني 

 .[189ألعراف:]سورة ا {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ} تعاا:قال  (5

 {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ} قال تعاا: (6

                                                           
 .7/419املرجع السابق،  (1)
 .2/300، المنارتفسير  (2)
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 فكيف يكون هناك سكينة ومودة ورمحة مع تسلط واستبداد وتكرب واستعلى؟ [21روم:]سورة ال

وما جي   ا وعليها،  امكانتهبينت و  ا من تكرمي، كذلك أولت السنة املطهرة املرأة املسلمة عناية فا قة،  أوج كما بني القرآن الكرمي فضل املرأة املسلمة، وما و 
الل تعامله أنه كان يقدر املرأة يوليها عناية فا قة، وحمبة ال قة، ولقد ضرب أمثلة را عة من خ جيد أفضل الصلوات وأ كى التسليم ليهوالناظر يف سطة املصطفى ع

يف اسأمور   واجهأ، بل أكثر من رلك كان يأخذ مبشـــــــورة ننفقتهويوســـــــع  وميا حهن، ن أخالقه َجيل العشـــــــرة، ويتلطف هب، فكان يفأ واجهيف حياته اليومية مع 
 ، وفيما يأيت بعض النصوي اليت نصت على أمهية دور النساء:~رأي أم سلمة خذ بيأالعظام، فها هو يوم احلديبة 

بَنَقِني فَنقَ  ِفي ننهَها َكاَنتك َمَع النهِبي  أَ )): ~عن عا شــة   (1 ابَنقكترهر َفسننَ َم سننَ ، فَنَلمها َحَملكتر اللهحك َليه بَنقكترهر َعَلى رِجك ابَنقكترهر َفسننَ : َفسننَ َفرق قَاَلتك َهِذِه بِِتلكَك »اَل: سننَ
َقةِ   .(1)((السهبنك

ِلقرواقر ))سأصحابه:  بن خمرمة ومروان قاال: قال رسول اهلل  بن التبط عن املسور أخرج البخاري يف صحيحه عن التهري عن عروة  (2 ، ((ومروا فَانكَحرروا ثرمه احك
، فَنَلمها َلمك يَنقرمك ِمننكهرمك َأَحٌد َدَخَل َعَلى أرم  َسَلمَ  قَاَل: فَنَواللههِ  ذََكَر َلَها َما َلِقَي ِمَن النهاِس، فَنَقاَلتك أرم  َة، فَ َما قَاَم ِمننكهرمك رَجرٌل َحتهى َقاَل َذِلَك َثاَلَث َمرهاتق

ررجك ثرمه لَ تر  ِلَقَك، فَ َسَلَمَة: يَا نَِبيه اللهِه، أَترِحب  َذِلَك، اخك عرَو َحاِلَقَك فَنَيحك َنَك، َوَتدك َخَرَج فَنَلمك يرَكل مك َأَحًدا ِمننكهرمك َحتهى َكل مك َأَحًدا ِمننكهرمك َكِلَمًة، َحتهى تَننكَحَر بردك
نَهر، َوَدَعا َحالَِقهر َفَحَلَقهر، فَنَلمها رََأوكا َذِلَك قَامروا، فَنَنَحرروا َوجَ  ِلقر بَنعكًضا َحتهى كَ فَنَعَل َذِلَك َنَحَر بردك  .(2)((اَد بَنعكضرهرمك يَنقكترلر بَنعكًضا َغمااَعَل بَنعكضرهرمك َيحك

ِليخَ )):  اهلل رسول قال :قالت عا شة، عن  (3 ِلِه، َوَأنَا َخينكرركرمك أِلَهك  .(3)((ينكرركرمك َخينكرركرمك أِلَهك

َلِع َأعكاَلهر، فَِإنك َذهَ ا))  اهلل : قال رســــولقال  هريرة أيب عن  (4 ءق ِفي الضننن  يك ، َوِإنه َأعكَوَج شنننَ َلعق اِء، فَِإنه الَمركَأَة خرِلَقتك ِمنك ضنننِ وا بِالن سنننَ تَنوكصنننر بكَت ترِقيمرهر  سنننك
تَنوكصروا بِالن َساءِ  َتهر َلمك يَنَزلك َأعكَوَج، فَاسك  .(4)((َكَسركَتهر، َوِإنك تَنرَكك

 .[4لقلم:]سورة ا {ڱ ڱ ڱ ں}هكذا كان اسأسوة احلسنة والرمحة املهداة يتعامل مع أ واجه، وصدق اهلل رر قال: 

الرجل واملرأة يف وحدة اسأصل واحلقوق والواجبات والعمل واجلتاء عليه فهم سواسية يف هذا كله، ورمنا من خالل هذه النصوي يتبني أن اإلسالم قد ساوى بني 
ني من اختل النظام الذي خلقوا من أجله، فاإلسالم ينظر را كفاءات كل من اجلنس االختالف يف التكوين الفطري الذي فطر اخللق عليه فلو تساووا يف هذا ال

 ه.عقل وما را رلك رمنا يعطي كل ري حق حق لكمال اخللقة أو لشرف أو ليا حماباة عطي كل واحد الوظيفة اليت تناس  فطرتهالناحية الفطرية، وي

 البقرة:]سننننننورة  {ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}قال تعاا: ح، جلتا ري محاية ورعاية ورصـــــــــالاوكذلك يراها 
 .أخرب أن للرجل على املرأة درجة مل ترقها املرأة ومل تكن  ا وهي القيومّية املفهومة. [228

ورصــــــــالحا، مث قال: هذه اآلية  ومحاية رعاية الشــــــــيء على يقوم من وهو: قوام َجع: {ٻ}: {ٻ ٻ ٻ ٱ} :قوله تعاامن 
 من أكمل عقل من أويت امب ويصلحها ويربيها يرعاها املرأة على الرجل قواما دام ما .املرأة يف املفقودة الرجولة ميتات من اهلل وهبه ملا املرأة على الرجل سيادة تقرر
 هي تلتتم مل نفقاتب والتتم تدفعه، مل مهرا دفع أنه رلك را يضـــــــــــــــاف نظرها من أبعد وهنايا ا اسأمور مبادئ يف نظر عدوب غالبا علمها من أغتر وعلم ،عقلها
 ملن املؤدب كضــرب  ا  ضــربه فيكون عضــوا يكســر أو جارحة يشــني ال مبا يضــرهبا أن احلق له كان  شــرعية ر اســة وهي عليها الر اســة له وجبت فلما ،منها بشــيء
 .(5)ليهاع وأثىن لضعفها هبا والرفق رليها واإلحسان املرأة بإكرام تعاا اهلل أمر  وجته على للتوج السلطان هذا تقرير وبعد ويربيه يؤدبه

                                                           
 ،1/636، حممد بن يتيد أبو عبد اهلل القتويي، كتاب النكاح، باب حســن معاشــرة النســاء، سننن ابن ماجهينظر: (، 2578رقم احلديث ) 3/29، كتاب اجلهاد، باب يف الســبق على الرجل، سننن أبي داود (1)

 حكم احلديث: صحيح. (.262277، رقم احلديث )43/313~، ، اإلمام أمحد بن حنبل، مسند الصديقة عا شة بنت الصديق مسند أحمد مخرجا(، ينظر: 1979رقم احلديث )
 (.2731، رقم احلديث )3/973، حممد بن رمساعيل بن ربراهيم بن املغطة البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب، صحيح البخاري (2)
، 1/636، أبو عبد اهلل حممد بن يتيد القتويي، كتاب النكاح، باب حســن معاشــرة النســاء، سنننن ابن ماجه، (3895، رقم احلديث )، 5/368أبواب املناق ، باب يف فضــل أ واج النيب ، سنننن الترمذي (3)

 (. حكم احلديث: حسن صحيح.1977رقم احلديث )
 (.3331، رقم احلديث )4/133، باب خلق آدم صلوات اهلل عليه ورريته، صحيح البخاري (4)
 .1/259أبو بكر اجلتا ري، ، يرأيسر التفاس (5)
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 .التعقيب والمناقشة 
 .«عضوا كسري أو جارحة يشني ال مبا يضرهبا أن احلق له كان»تعليق على مسألة الضرب اليت أوردها اجلتا ري عند تفسطه لآلية حيث يقول: 

كون يكأنه جعل الضــرب حقاً مســلماً به بدون أن يبني اسأســباب والدواعي  ذا الضــرب، نعم رن االســالم شــرع الضــرب ولكن مىت وما ا دف منه وكيف  (1
امل ن الذي يفهم من اآلية ومن تعرفيه من كراهية، مث  شـــرعه اإلســـالم، بل هو آخر العالجات مع ما ن التأدي  بالضـــرب ليا كل مارهذا الضـــرب؟ مث 

مع  وجاته ومن مقاصــد القرآن والشــريعة ككل خيالف رلك؛ سأن اســتخدام الضــرب يولد العنف وهذا يؤدي را خوف املرأة وكراهيتها لتوجها  الرســول 
 سرة.وهبذا تنهار اسأسرة حاضنة اسأجيال واملنبع اسأول لألمة وهو خيالف املقاصد اليت شرعت للحفاظ على اسأ

أت رال بعد يكأنه قرن القوامة بالضـــرب وهذا غط صـــحيح، فالقوامة مســـؤولية وتدبط لشـــؤون اسأســـرة والقيام مبصـــاحل، مث رن الضـــرب الذي جاء يف اآلية مل  (2
ضـــوا وال وال يكســـر ع يشـــن جارحة مراحل من اإلصـــالح، وهو ضـــرب غط مربح كما جاء يف اسأثر وقد حدد العلماء آلته، فقالوا بالســـواك وحنوه، فهذا ال

رب ضـــــــ يعد ضـــــــرباً ورمنا نوع من التأدي ، وهو يتفق مع مقاصـــــــد القرآن وأهدافه اليت شـــــــرعت من أجل اســـــــتقرار اسأســـــــرة واحملافظة عليها، مث كيف يكون
 بالسواك وما أشبهه؟ رن هذا كله ارد تأدي  وتوجيه.

يصـــلح حا ن رال الضـــرب؛ ولكن اإلســـالم حني أرن بضـــرب  ث رن هناك نســـاء الننكر الضـــرب الذي حيمل التأدي  واإلصـــالح حي وعليه فنحن هنا ال
ي  تصــحبه ترضــى هبا، ورمنا هو ضــرب للحاجة والتأد املرأة مل يأرن بالضــرب الذي قصــد به التشــفي، واالنتقام والتعذي ، ورهانة املرأة وررغامها على معيشــة ال

كإجراء وقا ي عند   شــــرعت، مث رن هذا الضــــرب مل يأت رال بعد مراحل من العالج وكما يتاوله املريب مع تلميذهكما يتاوله اسأب مع أبنا ه عاطفة املريب واملؤدب  
يست معركة بني الرجل ل رهنا أبداً ، باملذلة والرضوخ لتيادة رفساد القلوب، وملئها بالبغض واحلنق، أو للمبادرة بإصالح النفوس واسأوضاع، ال ،النشو  من وفاخل
 .(1)تهذييب العمل ال ،وهذا هو أول واجبات القيم ورب اسأسرة رن هذا قطعا ليا هو اإلسالم حتطيم رأس املرأة حني  م بالنشو هبا يراد  ،واملرأة

 يفســروا مل عضــهمب أن رليه نلتفت ما أول» ،{ٻ ٻ ٻ ٱ} فيقول يف تفســط قوله تعاا: القيام بمصنالح النسناءأما الشــعراوي فطاها 
 البنات، على وامق فاسأب و وجه، التوج على مقصورة اآلية فليست نساء، ومطلق رجال مطلق عن تكلمت اآلية أن من الرغم على و وجته الرجل على رال اآلية
 . أخواته على واسأخ

 حنرتم أن منا طل ي وتعاا سبحانه واحلق. التع  تعطيهن أم واملركت التفوق النساء تعطي أهذه وننظر تعي؟ ومارا ،{ٻ ٱ} أوال ولنفهم

 وجد رن حيوض أن عليه فيها خيالف والذي {ٻ ٻ ٻ ٱ} اإلميانية القضية وأوضح خلقه شيء كل  أحسن الذي اخلالق فهو كونية،  قضية
 أي القوم؛ على قومي فالن: تقول وعندما تع ، فيه الذي بالقيام هنا احلق وجاء. القيام يف املبالغ هو القوام ،«قوام» معىن ما املخالفة، ولنفهم را يؤدي ما
 مةوكل عمومها، على {ٱ} بكلمة جاء احلق أن وجند. اسأمر يصلح ما بأداء يقوم أن أي النساء، على القيام مبهمة مكلف فالرجل. أبدا يرتاح ال

، [34]سورة النساء: {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قوله يف رلك بعد فيه تكلم واحد وشيء عمومها، على {ٻ}
 يقوم عندما الال قة اةاحلي سبل للمرأة يكفل حىت املعاش، ورلك على السعي وله اسأرض يف الضرب وله الكدح له الرجل أن التفضيل وجهالتفضيل؟  وجهما 

 .(2)«للرجل تكون املهمة وهذه سعي، ورا جهد، ورا تع ، را حتتاج القوامة، و برعايتها

 على والقيام كةاملشــرت  اسأســرة شــؤون تســيط أي: القوامة درجة» {ڻ ں ں} فيقول عند تفســط قوله تعاا: مسننلولية فطاهاأما التحيلي 
 من وكســـــبه ماله ينفق الذي وسأنه العابرة، بالعواطف الســـــريع التأثر دون واالّتتان واحلكمة واخلربة، العقل بســـــعة املرأة على الّله فضـــــله ملا الرجل، بقيادة مصـــــاحلها

 ٻ ٻ ٱ} :تعاا الّله قال كما  ،والطعام وامللبا املســـــــــــــــكن بتوفط احلياة شـــــــــــــــؤون على الدا مة بالنفقة هنايته را املهر، بدفع التواج تكوين بداية

، أي أن القوامة تعي الر اســــــــــة وتســــــــــيط شــــــــــؤون اسأســــــــــرة واملنتل، وليا من لوا مها التســــــــــلط ويأخذون على أيديهن   ويؤدبوهنن  ، يقومون بأمرهن   ... {ٻ

                                                           
 )بتصرف يسط...(. 19، 18، حممد بن ربراهيم احلمد، يمن صور تكريم اإلسالم للمرأة، 2/654، في ظالل القرآن (1)
 .315، حممد متون الشعراوي، يتفسير الشعراوي (2)
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من املطا  ا، وله والرجل قيم املرأة، أي هو ر يسها وكبطها واحلاكم عليها ومؤدهبا ررا اعوجت، وهو القا م عليها باحلماية والرعاية، فعليه اجلهاد دوهن ...بالباطل
 .(1)«ضعف نصيبها؛ سأنه هو املكلف بالنفقة عليها، وايء اجلملة االمسية إلفادة الدوام واالستمرار

للرجل القوامة  جعلت هذهوقد  القوامة، درجة هيو  للرجلاملذكورة درجة  ا دة  الدرجة [228البقرة:]سنننننننننننورة  {ڻڻ ں ں}قوله تعاا: 
 . اسأسرة للمجتمع، وهي اسأوا اخللية الصغط، اجملتمع هذا شؤون تسيط سأجل

 أكثر الرجال على  ءع التكليف وهذا، والنفقة والوالية والرعاية باإلدارة تكليف هي ورمنا وترفعا، أو تســلطا أو تعســفا أو اســتبدادا ليســت والقوامة
 .(2)للرجل القوامة حق يسقط النفقة عن والعجت النساء من

 :التعقيب والمناقشة 
 .بعد تتبع مفهوم القوامة لدى املفسرين تبني أن املفسرين، قد تباينت أقوا م حول معىن القوامة قدمياً وحديثاً 

 .اً استبدادو  اً ن البعض يراها متلكرحىت والوالية اسأمر والنهي، و السلطة، والسيطرة، والتأدي ،  )مفهوم( قدمنيتفقد محل معىن القوامة عند امل (1

واإلصــــــالح، وقد محلت أيضــــــا الر اســــــة والوالية ولكن الر اســــــة اليت تقبل الشــــــورى وتأىب التســــــلط  ، واحلماية والرعاية،ةدار ففســــــروها باإلاملعاصــــــرون، أما  (2
يتطرق القدامى للحماية واإلدارة ورمنا غل  على تفاســـطهم العبارات اليت توحي بالقوة والســـيطرة االســـتبداد بالرأي، بينما  واالســـتبداد والســـيطرة، بينما مل

نيت باجلان  ع أوحت عبارات املعاصـــرين باملرونة واليســـر، ومن املالحظ أن املعاصـــرين قد تأثروا باخلطاب الغريب حول قضـــايا املرأة وخاصـــة التفاســـط اليت
قوامة أو يف مســـــألة الجتماعي، فقد بر  فيها اجلان  اإلصـــــالحي من خالل هذه القضـــــية ورلك توضـــــيحاً ملقاصـــــد اإلســـــالم وأنه مل يهضـــــم حق املرأة اال

 غطها.

التوجيه والرتبية و اإلصـــــــــالح  احلماية والرعاية و تعي ن القوامة مســـــــــؤولية الرجل جتاه أهل بيته وهذه املســـــــــؤوليةروبني هذا القول وراك أســـــــــتطيع أن أقول:  (3
يطرة والتأدي  الذي حتمل الســـلطة والســـ ج القرآين، والســـنة املطهرة، ولكن القوامة يف را ا الا وينطوي حتت هذا كله التأدي  الرتبوي الذي ينبع من املنه

م جتاه هذه الفئات عموماً، فواج  القي واسأبناءوالبنات ، ةعلى اسأم واسأخت والتوج اً لتوج، فالرجل يكون قيملن، فالقوامة ليست فقط ييراه بعض املفسر 
 ، ورمنا حتمل الرأفة والرمحة واإلحسان.يناملفسر بعض ره  رليه  حتمل ما احلماية والرعاية واإلصالح والتوجيه واإلنفاق، وهذه املعاين ال

 وجدنا أنه. حديثاً و فسرين حول معىن القوامة قدمياً املورن حبثنا يف علية التباين بني 

ي اليت للغوية نفســــــــــــها، فمراحل تطور املفردة اللغوية أكســــــــــــبتها دالالت جديدة هاولكن يف املفردة  ،والتقاليد ن لكل  من ثقافته ليا فقط يف العاداتر (1
 ن.املفسري باينأدت را ت

 القوامة مبالبيئية، فالقدامى فســـــــــــروا معىن اتطور ومواكبة الثقافة لن املفردة اللغوية قابلة حلمل دالالت أخرى حســـــــــــ  كل عصـــــــــــر من العصـــــــــــور، وقابلة لر (2
نه  فيه كان عصــــرا حمافظاً، وال يتالون حديثي عهد باجلاهلية، فنظروا را املرأة هبذه النظرة، على رغم أيتناســــ  مع حميطهم الثقايف، فالعصــــر الذي عاشــــوا 

ية أثرت يف نابعها اسأصــيلة اليت مل يتكدر صــفوها، ولكن الثقافة البيئكان أقرب العصــور را عصــر الرســالة، ومن املفرتض أن يقتبا لنا تلك اسأنوار من م
، هذه الداللة، بينما ألقى العصـــر احلاضـــر بظالله على معىن القوامة عند املعاصـــرين، من تطور وانفتاح فكري وثقايف تهاهذا املعىن ومحل هاكســـبتأفاملفردة، 
عوامل  شــك بال حبقوق املرأة، فإن هذه املســا ل كلها ةفكار، وما حصــل من مناداللمفردة واسأ، من تصــدير تصــالاالمع الغرب وما أحد  هذا  واتصــال
 فالتمن والبيئة والثقافة هي عوامل مهمة يف كس  املفردة اللغوية دالالت جديدة. رراً  ،املفردة دالالت جديدة را اكتساب قد أدت ةمؤثر 

جيعلها اإلســـــالم بيد الرجل من أجل التســـــلط والســـــيطرة واالســـــتبداد، هذا خبصـــــوي القوامة أما النظرة را املرأة هذه اسأقوال حباجة را تفنيد، فالقوامة مل و 
ديان را املكانة اليت عموماً عند بعض املفســـــــرين فإهنا حباجة را تنقيح أيضـــــــاً، فالقرآن نفســـــــه قد رفع منتلة املرأة وأعلى شـــــــأهنا، فلم تصـــــــل امرأة يف دين من اسأ

                                                           
 .54، 5/53، 2/321، وهبة مصطفى التحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (1)
 .1/125، وهبة التحيلي، التفسير الوسيط (2)
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اقض هذا يتناســ  مع تكوينها وفطر ا، مث نرى من املســلمني أنفســهم من ين ها املرأة يف اإلســالم، لقد اهتم هبا اهتماماً بالغاً وشــرع  ا من احلقوق ماوصــلت رلي
 بسب  الثقافة واملوروثات البيئية، وما را رلك.

الطربي، و  طي،السيو  منوقد أخرج هذا احلديث بأسانيد كل  ،يعني ومنهم من مل ،فمنهم من عني الصحايب سب  نتول هذه اآلية، ركر معظم املفسرين
 كثط. بناو  يب حامت، وابن مردويه،روابن 

، فأمر أن تلطمه كما لطمها، مع أبيها را رسول اهلل أيب  هط، فجاءت بن  الربيع لطم  وجه حبيبة بنت  يدبن  سعد أن اآلية هذه نتول سب  يف يروى -1
ونقض احلكم اسأول وقال: أردت  فدعاهم رسول اهلل  ،مبيحة للرجال تأدي  نسا هم [34النساء:]سورة  {ٻ ٻ ٻ ٱ} :فنتلت اآلية

 .(1)شيئا وما أراد اهلل خط
: َث ابن َعْبِد اْلمَ حدثنا أبو سعيد األشجع، ثنا َخَلُف ْبُن َأيُّوَب اْلَعاِمِريُّ، َعْن َأْشعَ  :طريق أشعث، قال من حامت أيب ابن أخرج -2 ََ ََْْسِن قَا ، َعِن ا ِِ ِل

ََ َرُسوَُ اَّللَِّ  ِإََل النَِّبَّ َجاَءِت اْمَرَأٌة   ٻ ٻ ٻ ٱ} فَأَنْ َزََ اَّللَُّ تَ َعاََل: ،((اْلِقَصاصُ )): َتْستَ ْعِدي َعَلى َزْوِجَها َأنَُّه َلَطَمَها، فَ َقا

 . (2)فَ َرَجَعْت ِبَغْْيِ ِقَصاص   [34]سورة النساء: {ڀ پ پ پ پ ٻ

 ثنا :قال بشار،بن  حممد حدثنا: قال. بالقصاي  ا فقضى رلك، يف  النيب را فخوصم امرأته، لطم رجل يف اآلية نتلت هذه» :قال الطربي -3
 ٻ ٱ} فَأَننكَزَل اللههر: ،فََأرَاَد َأنك يَنقرصهَها ِمنكهر  فَأََتِت النهِبيه  ،َلَطَم امكَرأََتهر  َأنه رَجراًل : احلسن ثنا: قال قتادة، عن سعيد، ثنا: قال على،اسأ عبد

َرهر ))فَنَتاَلَها َعَليكِه َوقَاَل:  َفَدَعاهر النهِبي   {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  .(3)((َأَردكتر َأمكًرا َوَأرَاَد اللههر َغينك
َنكَصاِر َلَطَم امكَرأَتَهر مِ نه رَجراًل أَ )) احلسن: عن حا مبن  جرير طريق من ردويهموابن  حامت أيب وابن املنذر وابن جرير وابن محيدبن  وعبد الفريايب وأخرج -4  ،َن األك

نَنهرَما الكِقَصاصَ  َفَجَعَل النهِبي  ، َفَجاَءتك تَنلكَتِمسر الكِقَصاصَ  لرهر  فَننَنَزلَ ، بَنينك ]سورة  {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ} :قَنوك

:  اهلل رسول فقال {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} عاا:قوله ت ونتل  اهلل رسول فسكت ،[114طه:
َرهر ))  .(4)((َأَردكنَا َأمكًرا َوَأرَاَد اللههر َغينك

بن  موسى ناحدث اسأشعث، حممدبن  حممد حدثنا ا امشي، اهلل بن عبد حممد حدثنا النسا ي، عليبن  أمحد حدثنا قال: علي، عن مردويه ابن وأخرج -5
َنكَصاِر بِ  :علي عن أبيه، عن حممد،بن  جعفر عن جدي، عن أيب، حدثي حممد،بن  جعفربن  موسىبن  رمساعيل : َأَتى النهِبيه رَجرٌل ِمَن األك امكَرَأةق لَهر، فَنَقاَلتك

ِهَها، فَنَقا َنكَصاِري ، َوِإنههر َضَربَنَها فَأَثنهَر ِفي َوجك  ٱ}: . فَأَننكَزَل اللههر ((ليكَس َذِلَك َله)): َل َرسرولر اللهِه يَا َرسروَل اللهِه، ِإنه َزوكَجَها فراَلنر بكنر فراَلنق األك

َرهر )):  اهلل رسول فقال ،{ٻ ٻ ٻ لديه معرفة كافية باملنهاج اإلسالمي وما حيمل  رن القارئ الذي (1) .(5)((َأَردكتر َأمكًرا َوَأرَاَد اللههر َغينك
 أن هذا احلديث حباجة را دراسة منهجية. كهذا املنهاج من أخالق سامية يف التعامل مع الناس، ناهيك عن التوج؛ ليدر 

 لتعقيب والمناقشة:ا 

ابق وكأهنم اســــــــتقوا معىن القوامة منه، وقبل أن حنكم على احلديث البد من البحث يف هذا احلديث رن كان الســــــــ )اللطم(حديث لقد أورد املفســــــــرون 
 يت:على النحو اآل يتفق مع املنهاج القرآين، والسنة املطهرة، وأخالق الرسول 

، وكما هو معلوم أن الضــــــرب على يتفق مع املنهاج القرآين وال الســــــنة النبوية، وال أخالق الرســــــول  رن احلديث الذي ركر ســــــابقاً من ناحية امل  ال (1

                                                           
 .4/41لقد حبثت يف كت  احلديث املعتمدة ومل أجد له رواية فيها، ورمنا ورد يف كت  التفسط، وسيأيت التعليق عليه الحقاً، تفسط ابن عطية،  :اريج احلديث (1)
 .4/238، تفسط ابن أيب حامت، أيب حامت الرا ي، 56النساء، ي، جالل دين السيوطي، سورة لباب النقول في أسباب النزول (2)
 .6/688، الطربي، تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن (3)
 .1/533، للشوكاين، فتح القدير، 5/168، تفسير القرطبي، 76، للسيوطي، يأسباب النزول، 2/513، الدر المنثور، للسيوطي (4)
 .6/688، الطربي، جامع البيان في تأويل القرآن، 2/293، سأبن كثط، تفسير القرآن العظيم، 2/513، للسيوطي، الدر المنثور، 76ي، ي، للسيوطأسباب النزول (5)
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مثل  فكيف يقر النيب  .(1)((قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه إذا)) :قاَ رسَو هللا ، عن رلك جيو  يف اإلسالم، فقد هنى النيب  الوجه ال
 هذا؟ بل ينتل قرآن يف رلكنن

 .(2)ن شروط املقبول، وهو اتصال السندضعيف مردود، لفقده شرطاً م املرسلحكم و  ،ناحية السند، فإن هذا احلديث مرسلأما من  (2

 مجمل أقوال العلماء في المرسل:

 .ضعيف مردود عند َجهور احملدثني، كثط من أصحاب اسأصول والفقهاء 
 ة.املشهور عنه وطا فة من العلماء، بشرط أن يكون املرسل ثقة وال يرسل رال عن ثق صحيح حيتج به عند اسأ مة الثالثة، أيب حنيفة ومالك وأمحد يف 
 قبوله بشروط، وهذا عند الشافعي. 

 :الشافعي شروطبعي 

 .أن يكون املرسل من كبار التابعني 
 .أن يرسل عن ثقة 
 (3)أخر اال خيالف حديث. 

عدي:  بن حممد اسأشــــــــعث وقد ضــــــــعفه علماء احلديث قال فيه ابن عن علي ضــــــــعيف ورلك سأن؛ يف رســــــــناده حممد مردويه الســــــــند الذي أخرجه ابن  (3
 عدى ابن عدى ا مه ابن شـــــيوخ من الكويف اسأشـــــعثبن  حجر: حممد . وقال ابن(4)الكويف متهم بالوضـــــع احلســـــن أبو اسأشـــــعثبن  حممدبن  حممد

 .(5)احلديث يف بذاك يكن مل وقال: العتيقي، قال وكذا عليه يعتمد أصل له يكن ومل بالكذب
 ضوبعد تتبع هذه الروايات مل أعثر على أين منها يف كت  احلديث املعتمدة ولذلك مل أجد حكماً عليها من علماء احلديث ولكن حكم عليها بع (4

ولكنه مما روي عن احلســـن،  وليا يف هذا الســـب  حديث صـــحيح وال مرفوع را النيب »: ققني لكت  التفســـط قال ابن عاشـــورعلماء التفســـط واحمل
  :حمقق كتاب أسباب النتول للواحدي قال. و  (6)«والسدي، وقتادة

 ، عن احلسن حنوه مرسالً ورسناده صحيح.وابن أيب حامت وابن املنذر ما أخرجه ابن جرير -1
 . (7)صحيحما أخرجه ابن جرير، عن قتادة مرسالً حنوه، ورسناده  -2

ن سأن كل رواية وابن املنذر وابن مردويه عن طريق جرير عن احلســــــ الفريايب وابن أخرجه اليت والرواية ين أرجح رواية الطربيإ ذه اسأســــــباب اليت ركر ا فو  (5
 .تعضد اسأخرى
 ايسيء يف استخدام هذا احلق، فاإلسالم قد وضع له ضوابط وحدود ال حق الرجل؛ ولكن جي  أن خنلص را حكم القوامة، فنقول: رهناومما سبق 

 من أجل صيانة املرأة وضمان حقها.

ودة تســـــــيط، فمن العدل أن تكون هذه القوامة رحيمة قا مة على املون؛ ورلك سأن اسأمر أمر تدبط و املتها أو قوامة املتعدي بإلغاء فال جتد الشـــــــريعة حرجاً 
 .(8)ورصالح وليست بسيطرة وال استبدادواإلرشاد والتناصح، فهي رعاية وصحبة خملصة وليست بسلطان مفروض، وهي توجيه 

، فهي مقلدة كيســعدها يف الدارين، وأما الرافضــة لذل ما يشــرع رال ال سأهنا تعلم أن هذا من لدن حكيم خبط ميكن  ا أن تعارض ال املرأة املؤمنة وكذلك

                                                           
 (.6817) ،31، 8، كتاب الرب والصلة واسأدب، باب النهي عن ضرب الوجه،صحيح مسلم (1)
 .88ي ،طحان النعيميأبو حفص حممود بن أمحد بن حممود ، تيسير مصطلح الحديث (2)
 .90، 89املرجع السابق، (3)
 .292/ 7، عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن حممد اجلرجاين، الكامل في ضعفاء الرجال (4)
 .3/88، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين، لسان الميزان (5)
 .40، 5التحرير والتنوير،  (6)
 .144، يأمحد بن حممد بن علي الواحدي، أبو احلسن علي بن أسباب النزول  (7)
 )بتصرف يسط...(. 182، عبد املنعم العسيلي، يالفروق الفقهية بين الرجل والمرأة في األحوال الشخصية (8)
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 .مضّللة أو ،تفقه ال تنعق مبا
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 املطلب األول
 يف استقرار العالقة بني الزوجني القوامة وأثرها

، االهنيارو  تصدعللاً ورال تعرض هذه اسأركان صلح البناء كله وشد بعضه بعضسرة وعليهما تؤسا أركاهنا، فإرا صلحت لرجل واملرأة مها أساس نشأة اسأا
م املهام اليت يقوم ، ومن أعظالقة جتانا وانســـجام وتبادل مهامهبما تناط كل مســـؤوليا ا، فالعالقة بينهما ليســـت ارد شـــركة ورمنا هي عو فهما أســـاس تكوينها 

وال يعي رلك  ،االســــتقرار والتغل  على النتاع، ولكل منهما مهامه اخلاصــــة را ن االلتتام هبذه املهام يؤديرحيث الرجل واملرأة العمل على اســــتقرار اسأســــرة  هبا
 رة.منة مستقآسفينة احلياة وتعيش اسأسرة  ، وهبذا التفاهم والتعاون تنجوالثاينخر؛ بل كل منهما يكمل عن اآلمبهامه منهما يستقل  أن كال

للمرأة،  الرجليكفل رعاية هذه العالقة التوجية فأوصــــى حبســــن اختيار  ما الضــــوابط والشــــروط له منحث اإلســــالم على التواج ووضــــع ومن أجل رلك 
 رلكيف سأن  ؛رفض الطرف اآلخر وقرر بناء على رلك حقوقاً وواجبات وألتم كل طرف حبقوقه وواجباته أو ،الطرفني يف قبولمن  كل  وقرر حقواملرأة كذلك 

نهوض الو  الرتقاءرا ا هذه اسأســرةا لتتهيأ مورفع شــأهنمعاً  املرأةالرجل، و  ودين اإلســالم دين تشــريع ونظام، فلذلك جاء بإصــالح حال ،اســتقرارهاو اسأســرة قوام 
 .(1)سؤوليا امب

 تية:ظا ف كل من التوجني يف النقاط اآلوميكن التعرف على و 

 :الزوج (1

على االجتماع والتجانا، فكان لتاما وجود قيادة حتمي أفرادها من االختالف املؤدي را اهنيار كياهنم االجتماعي، حىت اخلليقة وفطرهم تعاا خلق اهلل 
يســـتقيم اسأمر جلماعة وال يســـتقر حا ا مهما صـــغرت رال ررا جعلت سأحد أفرادها الر اســـة عليهم، يتوا تدبط أمور اجلماعة، ويطيعه  ال صـــار من املســـّلم به أنه

ي اخللية اسأوا يف مل تنتكا فطرهم، ومن املعلوم أن اسأســــرة ه ما فرادها فيما ينبغي أن يطاع فيه، فكانت هذه الفطرة ســــنة ربانية أقام اهلل هبا شــــئون اجملتمعاتأ
، م عناصـر هذا الكونالعنصـر اإلنسـاين، وهو أكر  واسأوا من ناحية اسأمهية سأهنا تتاول رنشـاء وتنشـئة ،ا نقطة البدء اليت تؤثر يف كل مراحل الطريقبل رهن ،اجملتمع

 .(2)يف التصور اإلسالمي

 مادي ومعنوي:قسمني تنقسم را  وهي عظامالهام املهبذه الرجل فكلف 

 اخلساراتو مل اسأعباء فيحمل املغارم الرجل يتح، فألسرة سبل االستقرارلتوفر  ت الضرورية اليتجااإلنفاق والسكىن وامللبا وكل احلامادي: ال. 
 رتمه، ملا له من قدره يف حي الكلوهذه السمات جتعل  فالرجل ميتا  بالقوة واحلتم، ويتمتع بروية واتتان تدبط اسأمور،الرعاية واحلماية واإلشراف و عنوي: الم
 سيطر على اسأبناء أكثر من اسأم.ي أبنا ه لذلك جتدهة كبطة يف نفوس يتمتع هبيب نهرمث  ،اسأجدر يف حل املشاكل حيث رنهأسرته وتربيتهم تربية صاحل،  حتواءا

ه... وهذه اخلصا ص يعينه على أداء وظا فه هذ ما منح الرجل القوامة خلصا ص يف تكوينه العضوي والعصيب والعقلي والنفسياهلل  رن»: قط  يقول سيد
 املعاش للمؤسسة ومن جيعله بدوره أوا بالقوامة، سأن تدبط تو يع االختصاصات كما أن تكليفه باإلنفاق وهو فرع من  جتعله أقدر على القوامة، وأفضل يف اا ا

 (3).«فيها داخل يف هذه القوامة؛ واإلشراف على تصريف املال فيها أقرب را طبيعة وظيفته فيها

                                                           
 )بتصرف...(. 2/402، التحرير والتنوير .21/2 24-2/21 ،ربراهيم بن مبارك اجلوير ،األسرة وأثرها في تحقيق األمن الفردي والمجتمعي (1)
 .2/119، يف ظالل القرآن، 13، ياآلثار التربوية للقوامة الزوجية (2)
 .2/121، في ظالل القرآن (3)
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 الزوجة: (2

فللنســــــاء حقوق  ،ويرعى اسأســــــرة يف بدايتها وأثناء وجودهام اإلســــــالم العالقة بني التوجني مبا يكفل دوام العشــــــرة التوجية وحيقق ســــــعادة الطرفني، ظلقد ن
 .(1)فق مع طبيعتهاتمبا ي ا فكلفهاورغبا  ا، وتفكطهاوكرامته اوحريته ة املرأةشخصيوقد راعى وعليهن واجبات، 

 تية:النقاط اآل َجا ا يفرتقل أمهية عن وظيفة الرجل وميكن  ال أما مهام املرأة فهي اسأخرى

 اإلجناب. 
 الرتبية. 
 ردارة البيت. 

ة كذلك لألنثى؛  توفط احلماي توفط احلاجات الضـــروريةل ذلك أن ينوط بالشـــطر الثاينك  فكان عدالً ، رن وظا ف املرأة ضـــخمة وخططة»ط : يقول ســـيد ق
املرأة  ولذلك منحت احدنوطفلها يف آن و  حلماية نفســــــهامث تعمل وتكد وتســــــهر اخلططة،  ةفليا من العدل أن حتمل هذه الوظيفكي تتفرغ لوظيفتها اخلططة؛ 

ارج املنتل، وررا كان اضـــــــطالع الرجل غالبا باملهام امللقاة على عاتقه خ ...يعينها على أداء وظيفتها تلك ما يف تكوينها العضـــــــوي والعصـــــــيب والعقلي والنفســـــــي
يت تريب اسأوالد على للتوفط املورد والكس  املطلوب حلياة اسأسرة، فإن املرأة تضطلع غالبا مبسؤوليات جسام تكمل مهمة الرجل، يف رحاب البيت، فهي امللكة ا

 .(2)«توفط متطلبات احلياةاسأخالق والفضا ل، وهي اليت تعني الرجل على 

 الستقرارتجلب  قوامة: 
هذه اجلملة تعطي الرجل ميتانا يتن به معاملته لتوجه يف َجيع الشــــئون واسأحوال، فإرا »قال رشــــيد رضــــا:  {ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} قال تعاا:

ن احلقوق بينهما إفعباس رضــي اهلل تعاا عنهما: رني سأتتين المرأيت كما تتتين ن،  ابن هم مبطالبتها بأمر من اسأمور يتذكر أنه جي  عليه مثله بإ ا ه، و ذا قال
شـر تام أي أن كال منهما ب ،شـاعر وغطهاوامل اسأخرى من اسأحاسـيا اسأمور يف فهما متماثالن يف احلقوق واسأعمال، كما أهنما متماثالن هنما أكفاء،رمتبادلة و 

يظلمه،  أو رفليا من العدل أن يتعاا أحد الطرفني على اسأخ يال مه وينفر منه، ال ما يال مه ويســــــــــر به، ويكره ما له عقل يتفكر يف مصــــــــــاحله، وقل  حي 
، هذه الدرجة ليهن رال م ع ما ررا كان اهلل قد جعل للنساء على الرجال مثل ،تكون سعيدة رال باحرتام كل من التوجني اآلخر والقيام حبقوقه ال حلياة املشرتكةفا

 النفوسيف  اوجيعل   االقيام مبا جي  عليه من اميكنه ما اأن يعلمهني واملودة والرمحة، و لهذه الدرجة أن يعامل  وجه باللطف وال مبقتضــــــــى لفالواج  على الرج
 .(3)«به مبا جي  عليه عامالً  عاملاً  ، فإن اإلنسان حبكم الطبع حيرتم من يراه مؤدباً ايعني على القيام حبقوقه احرتاماً 

تاول مهام القوامة؛ وتنقصـــــــه ي ال املرأة بطبيعتها تأنا بقوامة الرجل، وترى فيه اسأمن، واحلصـــــــن املنيع الذي تلجأ رليه، فهي عندما تعيش مع رجل،وعليه ف
واملشـــــــورة يف شـــــــؤون  ، ورمنا يعي الرعايةويتجرب على  وجهيعي رلك أن يتعاا التوج  ال ولكن ،صـــــــفا ا الال مة؛ تشـــــــعر باحلرمان والنقص والقلق وقلة الســـــــعادة

يتصرف فيها املرؤوس و كلف هبا الرجل وجي  أن يؤديها على أكمل وجه. يقول حممد عبده:   ال مسؤوليةرفالقوامة ليست ، اسأسرة واالحرتام املتبادل بني التوجني
 .(4)ر يسهيوجهه رليه  ما مل عمالً راليع ال بإرادته واختياره وليا من العدل أن يكون املرؤوس مقهوراً مسلوب اإلرادة

  ۈ ۈ} ورمنا هي مســـؤولية رصـــالح، وتوجيه قال تعاا: فقط، رنفاق وأمر وهنيولية ؤ مســـ ليســـت الرجل ســـبحانه تعاا اهلل محلوهذه املســـؤولية اليت 

وررا كان الرجل يقي نفســــــــــه وأهله نار  ،علموا أنفســــــــــكم وأهليكم اخلط وأدبوهم [6]سنننننننورة التحريم: {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
 .(5)اآلخرة بتعليمهم وتأديبهم، فهو كذلك يقيهم بذلك نار الدنيا وهي املعيشة املنغصة بالشقاء وعدم النظام

                                                           
 )بتصرف...(. 1/124، للتحيلي، التفسير الوسيط (1)
 .120-2/119، في ظالل القرآن (2)
 .2/299، تفسير المنار (3)
 )بتصرف...(. 5/56، تفسير المنار، في ظالل القرآن (4)
 .2/300، تفسير المنار (5)
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َها آَخرَ َل )): قال  ، بل أوصى الرجل هبا خطًا.للمرأة حقها الشارع حفظوقد  َها خرلرًقا َرِضَي ِمننك ِمَنًة ِإنك َكرَِه ِمننك ِمٌن مرلك  .(1)(( يَنفكَركك مرلك

ج الرباين الذي ارتضــــاه هي املنه، و القوامة التوجية يف منهج الرتبية اإلســــالمية حتقق للتوجني الســــكن النفســــي والطمأنينة املرجوة من التواجوعليه فإن 
من كثط من أمراض  إلســــــــالمياهلل لعباده يف تنظيم العالقات اسأســــــــرية بني التوج والتوجة، فقيامها على وجهها املطلوب شــــــــرعا يقي اسأســــــــرة املســــــــلمة واجملتمع ا

عض عناصـــــر اســـــتقرارها، ب أو ضـــــعفها يعي بالضـــــرورة فقدان احلياة التوجية أو ، وفقداهنابني التوجنيوجود اسألفة واملودة والســـــعادة العصـــــر، فنجاح القوامة يعي 
 .(2)فتكون عرضة للضياع والتفكك والتصدع واالهنيار

حنو اآلخر، وليســـــــــــــت احلياة التوجية كبقية أدوار احلياة حتكمها الرمسيات، ورمنا هي كل تقوم رال ررا قام التوجان مبا جي  عليهما   ال القوامة العادلةف

 ہ ہ ۀ ۀ} :على اإلحســـــــان را التوجة، فقال تعااوقد حث القرآن الكرمي حياة قا مة على الرمحة والعطف واملودة املتبادلة بني التوجني، 

واإلحســـان را التوجة، والقيام حبقوقها من  والصـــاح  باجلن  هي امرأة الرجل اليت تكون معه را جنبه [36]سننورة النسنناء: {ھ ہ ہ
 .(3)ررا أراد أن ترضى املرأة بقوامته عليها همظاهر القوامة العادلة يف البيوت، وعلى القّيم أن حيسن را  وج

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ}قال تعاا:  (4).للنفا بشــــطريهاواالســــتقرار والرمحة واملودة توفط الســــكن والطمأنينة ل املؤســــســــة:وقد جعلت هذه 

 . [21الروم:سورة ] {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک

ما ك  وهذه املعاين واسأخالق الســـــامية ررا ســـــادت بني التوجني حالت دون تفكط أي فرد من أفردها يف االســـــتئثار بالر اســـــة والتحكم مبن حتت يده،
متاثل، وهبذا تكون القوامة  ال هما، وعلى كٍل من التوجني أن يدرك متاماً أن العالقة اليت تربط بينهما عالقة تكاملشــــــــــاحة يف احلقوق والتنا ع فيما بينمتنع املأهنا 
 .(5)من النتوات العارضة ة  امن التفسخ ومحاي املؤسسة ذه  صيانة

يف املواقف اليت  ا ماً يف املواقف اليت تتطل  اللني، ح يناً سأســـــــــرته، ل اً بحم أن يكون عطوفاً لألســـــــــرة مهمة كبطة وللقيم أثر أكرب، فيج  ن خنلص را أ
تعيش يف ســـعادة  اإليثارو اليت تبىن على املودة والرمحة، والســـكن واسألفة  واسأســـرة ،  احلتم، وأن يكون قدوة حســـنة حىت يســـتطيع أن يؤثر فيمن حتت رعايتهلتتط

فيها  وليات، الحتا من مســؤ هب ررا مل تقم مبا أنيط أما القيم الذي الى عن مهمته يف اسأســرة ســيضــيع نفســه وأوالده و وجه، واملرأة كذلك، فاسأســرة واســتقرار،
يط، فإهنا جتاه اسأخر بدون رفراط وال تفر واجبه ا، أما ررا التتم كل من طرفني ببالتصــــــدع واالهنيار ت اسأســــــرة مهددةبوادر الشــــــقاق، ودق ناقوس اخلطر، وأصــــــبح

 خر وقراراته.ما رأي اآلمن احل  واسألفة والو ام حيرتم كل منه اً تعيش جو 

                                                           
 (.8345، رقم احلديث )8/290، صحيفة مهام بن منبه، مسند اإلمام أحمد(، 1469، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم احلديث )2/1091، صحيح مسلم (1)
 .27، ياآلثار التربوية للقوامة الزوجية (2)
 .25، اسأثار الرتبوية للقوامة التوجية، ي8/343، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (3)
 .2/117، في ظالل القرآن (4)
 .5/353، في ظالل القرآن، )بتصرف يسرب...( 62، يالقوامة وأثرها في استقرار األسرة (5)
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 املطلب الثاني
 أهمية القوامة وأثرها يف تنشئة األبناء

ا، ذل الغان ونفيتب وإلســـــعادهمتتحمل الصـــــعاب،  وفيهم جتد الســـــرور وا ناء، وسأجلهم تســـــعد اسأســـــرة، هبما و ينتها و اسأبناء هم  هرة احلياة الدني
 فمن أحسن الغرس جىن أفضل الثمار. ،حسن غرسهأتقطف مثاره رال ررا  ال قشا فاآلباء أمام مهمة صعبة وعمل

 م؛ وتنمية أجســـــادهسأبناءاالطبيعي الذي يتوا رعاية احملضـــــن وهي ، بأفضـــــل العناصـــــر هغذياملعني اسأول الذي ي فهييف اجملتمع  ةكبط   مهمة لألســـــرةو 
طفال اسأ ربيةثر كبط يف ترجياباً، و ا أ أو مدى احلياة؛ سلباً  مبالطابع الذي يال مه ينطبعونعر احل  والرمحة والتكافل، و مشا يتلقون؛ ويف ظله مرواحهوأ موعقو 
 .(1)انت أم سيئةديه سواء حسنة كواليتأثر بسلوك فتجده  ،حولهمبن ثر تأوال ،للتلقىة لديه استعداد كبط الطفل يف هذه املرحل صاحلة؛ سأن ربيةت

 :القوامة الناجحة وأثرها في التربية 
مرحلة الطفولة اإلنســــانية  فطوليف توفط الســــكن والطمأنينة،  و رن القوامة الناجحة  ا أثر يف تكوين الشــــخصــــية الســــوية املتوا نة الفعالة يف اجملتمع،

 يفته االجتماعية، والنهوض بدورهظخال ا را بيئة حتميه أوالً حىت يستطيع أن يكس  ر قه للمعاش، وأهم من هذا أن تؤهله بالرتبية را و  ، وحاجتهجتعله حيتاج
يســـــودها احل   ذه املهمة حنيه تنشـــــئة صـــــاحلة، وتتحقق ســـــرة مهمة كبطة يف تنشـــــئة أبنا ها، فلأليف ترقية اجملتمع اإلنســـــاين، وجعله أفضـــــل مما كان عليه ســـــابقاً 

ى توفط ضــمانات بعيد، فحري عل أو محايتها من كل عوامل التدمط من قري صــيانتها، و  و ا فها والغاية منهاثار، وقد اهتم اإلســالم بوظيوالو ام، والنصــح واإل
ا سأنه ضـــــــعيف رمة القوامة فيها ليســـــــت لألب؛ ي، ورن مما يتعتع أمن اسأســـــــرة واســـــــتقرارها أن ينشـــــــأ الطفل يف مؤســـــــســـــــة عا لالبقاء واالســـــــتقرار وا دوء يف جوها

سوياء، وقل أال ينحرفوا أ ما ينشأ اسأبناء لعدم وجود أب شرعين وحينئذ قل أو رما سأنه مفقود: لوفاته؛و عليه شخصية اسأم وتسيطر؛  تتغل  الشخصية، حبيث
ن أقوى جســــماً التجارب العلمية أن الطفل الذي يعيش بني أبويه يكو  العملي واخللقي، وقد أثبتت يف ســـــلوكهمو يف تكوينهم العصـــــيب والنفســـــي،  ما را شـــــذور

 .(2)وعاطفة من اسأطفال الذين ينشؤون يف املالجل ودور احلضانة

 حضـانة واسـتغالل والرتبية، ورا اصـص اآلخر يف اسأسـاسـية للحياة واحلاجياترن مسـألة الرتبية حتتاج را اصـص أحد اسأبوين يف توفط الوسـا ل »
 مجيه قدرات اسأطفال، ليا رلك من أجل اإلتقان الوظيفي لدوري اسأبوين فحســــــــــ ؛ بل سأن حســــــــــن تو يع اسأدوار واملســــــــــؤوليات والتخصــــــــــص فيها بالعلوتو 

ت االجتماعية، لصالاوالسلوك، مع سالمة العالقة التوجية من الصراع والتنافر حيدد لدى الطفل منهجه يف احلياة، ويكون لديه روح اإلخالي للحياة اسأسرية، و 
سأبوين والتأســـي با ءوخيدم القســـمة الطبيعية، اليت تعني الرجولة، ومتنح الطفل الذكر خصـــا صـــه؛ وتعني اسأنوثة، ومتنح الطفل اسأنثى خصـــا صـــها من خالل االقتدا

ا حىت لو ينقطع ثواهب ال من اسأعمال اخلالدة اليت وهذا النجاح يعده اإلســــالم من أعظم اسأعمال اليت قدمها اسأبوان للحياة، بل .«وتذوق طعم اسأســــرة الســــليمة
 .(3)«مات أصحاهبا

  مرحلة الطفولة:أهمية اآلباء في 
  للدور دري، رلك أن مرحلة الطفولة هي فرتة رعداد و يؤ وتكا ن حي آخر  كثر من أيواإلنســــــــــــــــان هو أطول اسأحياء طفولة، رر متتد طفولته أ

ودوره يف اسأرض هو أضـــــــخم دور؛ امتدت طفولته فرتة أطول؛ ليحســـــــن رعداده ، كانت وظيفة اإلنســـــــان هي أكرب وظيفةوملا  ، حياته قيةاملطلوب من كل حي ب
وألصـــق بفطرة  ،رة ا اد ة ألتم للنظام اإلنســـاينوكانت اسأســـرة املســـتق آخر،كا ن حي أبويه أشـــد من حاجة أي  وتدريبه للمســـتقبل، ومن مث كانت حاجته ملال مة 

 لدوره، ورخالصه له نيلذا كانت ملرحلة احلضانة يف السنني اسأوا للطفولة أثرها اخلطط، املرتبط مبقدار فهم كل من التوج، ودوره يف هذه احلياة اإلنسان وتكوينه
ياة الطفل ومحايته؛ وسأن اسأسرة حلاجات العضوية واملادية والنفسية الطفولة اسأوا، وتوفط االحتي سنوات احلضانة هي العناية والرعاية يف الصغر ويفف وجناحه فيه،
خيلو من أضرار  ال مها، بليعوض عنها، وال يقوم مقا ال اسأسرة أثبتت التجارب العلمية أن أي بيئة غط بيئة، فقد الناشئة طبيعي الذي يتوا محايةهي احملضن ال

ملبادئ الرفيعة اليت امفســـــدة لتكوين الطفل وتربيته، خباصـــــة احملاضـــــن اجلماعية، ففرتة احلضـــــانة من الفرتات املهمة يف حياة اإلنســـــان؛ رر يكمن فيها غرس القيم و 

                                                           
 )بتصرف...(. 2/342، في ظالل القرآن (1)
 ، )بتصرف يسط...(.83، يالقوامة وأثرها في استقرار األسرة، 356، 5/352، في ظالل القرآن (2)
 .82، يالقوامة وأثرها في استقرار األسرة (3)
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وحىت يصــبح الطفل  ه صــالحه وصــالح أســرته واتمعه؛ي فيتســهم كثطاً يف ربعاده عن الســلوكيات الســيئة، والتيارات املنحرفة، وررشــاده را الطريق الســوي، الذ
اسأخرى من حيث  نعضـــواً مســـتقالً يف اجملتمع البد من مروره بعدد من املراحل احليوية يف طفولته، وال تقل عن مســـة عشـــر عاماً، وال يقل خطر مرحلة منها ع

لطفل را اســتقالله، وال شــك أن ملرور ا وكها، وجتعله معرباً أميناً ســل ملعارف اليت تصــححالدين بالعلوم وافشــله، مما يؤكد ضــرورة تتود الو  أو تأثطها يف جناح الطفل
 .(1)بني أسباب ترقي احلياة اإلنسانيةجناح الوليد واملريب معاً يرتبط بالقدرة على التوفيق بني القيم السلوكية و 

 :التربية الذاتية 
ك القدرة لعدم وجود خربة كافية يف احلياة لدى الطفل مما جتعله حباجة را والديه، حىت ولو كان ميتلرن للوالدين مهمة كبطة يف الرتبية الذاتية، ورلك 

ون لديه يعرف كيف الســــــــبيل رليه، وعليه فإن الطفل حيتاج را الوالدين يف الرتبية الذاتية حىت يبصــــــــرونه بالقوى الكامنة فيه، ويبعث ال على اإلنتاج الفردي رال أنه
توقف عليها، منتاج ويتودونه باخلربات املناســـــبة ملراحل عمره، فالتنشـــــئة الفكرية من اجلوان  ا امة يف التنشـــــئة، ورلك سأن التقدم العلمي واحلضـــــاري ا مة يف اإل

ملســــؤوليات صــــغطها ا وهي مهمة يف حياة اسأفراد واجلماعات، وعليها فإن مســــؤولية الوالدين كبطة يف توجيهها وحســــن اســــتخدامها، فالطفل يف صــــغره خال من
ســـــؤولية الكربى، ها، را حتكم يف العواطف واالنفعاالت، را أن يؤهل لتحمل املعباء خلع املالبا وارتدا أوكبطها، فيتدرج يف محلها شـــــيئاً فشـــــيئاً بدءاً بتحمل 

يرب  قدراته حلل لولده لفتدرج الطفل على املســــــــــــــؤوليات وتكوين حا قيادي لديه من اسأمهية مبكان، واسأب الواعي حياول قدر املســــــــــــــتطاع أن يعطي الفرصــــــــــــــة 
 .(2)يهاللصعوبات املختلفة وتغلبه عل ولد الصغط تنمو بشكل أفضل من خالل مواجهة الولدن شخصية الرالصغطة يف عامل الطفولة حبث  املشاكل

 :العتناء بصحة العقل 
املفســـدات  نمن املســـؤوليات امللقاة على الوالدين، االعتناء بالصـــحة العقلية للطفل وتوفط اسأجواء املناســـبة للمنو العقلي، ورلك من خالل محايته م

آن ر العقل وتشـــــــل عميلة التفكط لدى اإلنســـــــان، وكذلك ينبغي على الوالدين االهتمام باجلان  العلمي والعملي للطفل، وأهم تعليم هو تعليم القاليت تؤثر على 
 اإلصـــالح والرتبية يف الوا ع الديي يعد من أهم املقومات الذاتية للفرد حيث رن منهج اإلســـالما تثبيت العقيدة، ورســـوخ اإلميان، فوحتفيظه فإنه حيفظه ويؤدي ر

 ، الســـــــر وعلنيف يبدأ بصـــــــالح الفرد من داخل النفا اإلنســـــــانية، ويبدأ الصـــــــالح والرتبية بطهارة الضـــــــمط، و ذي  الوجدان، والتدرج على مراقبة اهلل عتو جل
امللكة الفطرية،  هدماد عليه واالســــــــــــــتعانة به، تصــــــــــــــبح عنفالطفل منذ نعومة أظافره حني ينشــــــــــــــأ على اإلميان باهلل، ويرتىب على اخلشــــــــــــــية منه، واملراقبة له، واالعت

اليت ترســـــخت يف  ةواالســـــتجابة الوجدانية لتقبل كل فضـــــيلة ومكرمة، واالعتماد على كل خلق فاضـــــل؛ سأن الوا ع الديي الذي تأصـــــل يف ضـــــمطه، واملراقبة اإل ي
 .(3)املررولةدات اآلمثة و حا الً بني الطفل وبني الصفات القبيحة والعاأعماق وجدانه، واحملاسبة النفسية اليت سيطرت على تفكطه كل رلك بات 

 :التربية بالقدوة 

اً تربية اسأطفال، حيث تصــــــــبح الرتبية بالقدوة فاعلة، وتســــــــاعد على صــــــــالح ســــــــلوك الفرد وبالتان يكون القول مطابقللقدوة الرتبوية أمهية كربى يف 
اها م االســـــــــتعداد للنمو والتطور حســـــــــ  املؤثرات اليت حتيط به وتؤثر فيه، لذا فإنه يســـــــــتجي  للقدوة بوالديه يف اجتدون تناقض، فإن الطفل يولد ولديه  للفعل

لوالديه،  اً خاطئة، فالقدوة الصــــــاحلة أمر ضــــــروري يف تربية اسأبناء ملا لذلك من أثر بالغ يف تربيتهم؛ سأن الطفل يف مرحلة الطفولة يكون مقلد أو صــــــحيحة كانت
لرودق يروَلدر َعَلى الكِفطكَرةِ كر )) :قال ، (4)لآلباء واسأمهات رظهار الصـــــــفات احلســـــــنة أمام الطففعلى ا َرانِِه َأوك يرَمج   ،ل  َموك انِهِ فَأَبَنَواهر ينرَهو َدانِِه َأوك ينرَنصننننن  ، َكَمَثِل سنننننَ

َعاءَ تَنَرى ِفيَها َهلك  َبِهيَمةَ التنرنكِتجر  الَبِهيَمةِ   .(5)((َجدك

، أما ررا كانت غط والسلوك القومي احلديث يوضح مدى تأثر اسأبناء باآلباء، فإرا كانت معتقدا م صحيحة وأخالقهم حسنة، نشأ اسأبناء على االعتقاد السليم
 .(6)ة الصحيحةفولته املبادئ اإلسالمييف أسرته كي يتشرب منذ طحسنة نشأ اسأبناء على املعتقد اخلاطل والسلوك السيل، فالبد للطفل من قدوة حسنة 

                                                           
 .2/342، في ظالل القرآن. 84، 83، يالقوامة وأثرها في استقرار األسرة (1)
 .83، 84، ياآلثار التربوية للقوامة الزوجية (2)
 .84، ياآلثار التربوية للقوامة الزوجية، 298، 177، 1/160، عبد اهلل ناصح علوان، تربية األولد في اإلسالم (3)
 )بتصرف...(. 162، 184، يتربية األولد في اإلسالم، 94، ياآلثار التربوية للقوامة الزوجية (4)
 (.1385، رقم احلديث )2/100، كتاب اجلنا ت، باب ما قيل يف أوالد املشركني، صحيح البخاري (5)
 .1/177، تربية األولد في اإلسالم (6)
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فتت بنياهنا؛ تإن اسأبوين أسـاس متاسـك اسأسـرة وتوادها وترامحها، وينبغي عليهم التناصـح فيما بينهم والتغاضـي عن اسأمور اليت تؤدي را تفكك اسأسـرة و وعليه ف
  رة، بل يف حاالتتشـــــتت اسأســـــرا عقلوا رلك جيداً وأن يبتعدوا عن الصـــــراعات واخلالفات اليت تؤدي سأن هذا ينعكا على اسأبناء فعلى اآلباء واسأمهات أن ي

عليها الرتبية، فإن  ومبا أن اسأم هي أســــاسوكياً وفكرياً وأخالقياً، الذي ينعكا ســــلباً على اسأبناء فيؤدي را تشــــردهم واحنرافهم، ســــل كثطة تؤدي را االنفصــــال
 ألسرة واحملافظة عليها من كل بوادر الشقاق.لتوجية، و يئة املناخ املال م لاحتواء اخلالفات امسؤولية عظمى يف 
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 الفصل الثاني
 دراسة تحليلية التفسيرب في كت قوامة الرجال على النساء

 :وفيه ثالثة مباحث
 أسباب القوامة عند المفسرين.المبحث األول:  -

 لبان:وفيه مط
  :الوهيب.السب   املطل  اسأول  
 :السب  الكسيب. املطل  الثاين 

 . في كتب التفسير دراسة تحليلية المبحث الثاني: ضوابط القوامة -
 وفيه مطلبان:

  :أداء التوج لواجباته.املطل  اسأول 
 القوامة. يف استعمال حق: العدل واإلنصاف يناملطل  الثا 

 مقتضيات القوامة.: الثالثالمبحث  -
 :مطالبثالثة وفيه 
  :حتم يف لنياملطل  اسأول. 
 :حتمل املسؤولية املطل  الثاين 
 :الطاعة املطل  الثالث. 
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  طلب األولامل
 السبب الوهبــــــي

السببني بشيء من  املبحث نتناول هذينني ومها كمال العقل والدين ويف هذا تلك اسأسباب على سببني ر يس صروااملفسرون را أسباب القوامة وق تطرق

 .التفصيل واملناقشة

 السبب األَو كماَ العقل: 

قوله يب واجلاللني. وابن عطية والقرط القا لون بكمال العقل من املتقدمني هم: ابن العريب واجلصاي والرا ي واملاوردي والتخمشري والنيسابوري والبغدادي
ي أن اهلل سبحانه جعل القوامة على املرأة للرجل سأجل  [34]سورة النساء:{ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  تعاا:

 .(1)كمال العقل  :تفضيل اهلل له عليها، ورلك بسب 

فإهنم قالوا  يادة على رلك رن من أســـــباب التفضـــــيل اختالف ولكن املتقدمني مل يصـــــفوا هذا الكمال بالذكاء أو أي وصـــــف آخر رال القرطيب واملاوردي، 
ول غط مقبول وهذا الق الطباع، فاملتقدمون يرون هذا الكمال ناجتاً عن أســــــــباب وهذه اسأســــــــباب هي غتارة العلم واحلتم والعتم والقوة والقضــــــــاء واخلالفة واإلمارة

 .(2)وسنبني رلك يف التعقي  واملناقشة الحقاً 

فوا والشنقيطي وحممد عبده والتحيلي ورن مل يقولوا بكمال العقل بعبارة صرحية ورمنا وص العقل وهم: اسألوسي وابن عاشور ملتأخرين بكمالوقد قال بعض ا
ام يف اخللقة، مت أودعه اهلل يف صـــــــــنف الرجال من  يادة القوة العقلية والبدنية، فإن الذكورة يف احليوان قال ابن عاشـــــــــور: وهذه الدرجة اقتضـــــــــاها ما رلك بالذكاء

ع اسأنثى بفضـــل نوع الذكر على نو »وقال حنو رلك الشـــنقيطي، فقال: «. ولذلك جند صـــنف الذكر يف كل أنواع احليوان أركى من اسأنثى، وأقوى جســـماً وعتماً 
سألوســـــــــــــي . أما االرجل أقوى وأكمل وأمت رن متاج يف أصـــــــــــــل اخللقة، وبذلك جعل اهلل الرجل هو املســـــــــــــؤول عن املرأة يف َجيع أحوا ا. وقال بذلك حممد عبده:

 .(3)اب كمالهرين يف توصيف العقل وأسبوالتحيلي فيتفقان مع املتقدمني يف توصيفهم للعقل، وقد اختلف معظم املفسرين من املتقدمني واملتأخ

 السبب الثاين كماَ الدين: 

سب  رلك الكمال فهو  يادة الشهادة واجلمعة واجلماعات التيادة يف املطا  والقا لون من املتقدمني بكمال الدين هم الذين: قالوا بكمال العقل أما 
رجل حيل له أن يتتوج باسأران واخلطبة واإلمامة وأن ال والتيادة يف سهم الغنيمة واسأمر باملعروف والنهي عن املنكر والتكبطات يوم التشريق واجلهاد وبتيادة اليقني

 .(4)قول مرفوض الطالق والرجعة وهذا أربعاً وبيده

                                                           
، الكشننننننننف والبيان. 1/538، للتخمشــــــــــري، الكشنننننننناف. 6/82، مفاتيح الغيب. 1/481، النكت والعيون.5/170، تفسننننننننير القرطبي. 4/41، المحرر الوجيز ،2/336، أحكام القرآن ألبن العربي (1)

 .1/519، للبغدادي، تفسير الخازن. 1/105، تفسير الجاللين. 3/303للنسابوري، 
 .وجزاء وصفحةينظر: المراجع السابقة  (2)
 .5/54، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج 103 /1، أضواء البيان في إيضا  القرآن بالقرآن. 5/69، تفسير المنار. 2/403، التحرير والتنوير .3/23 رو  المعاني، األلوسيينظر:  (3)
، الكشنننننننف والبيان. 1/538، للتخمشـــــــــري، الكشننننننناف. 6/82، مفاتيح الغيب. 1/481، النكت والعيون.5/170، القرطبيتفسنننننننير . 4/41، المحرر الوجيز ،2/336، أحكام القرآن ألبن العربي (4) 

 .1/519، للبغدادي، تفسير الخازن. 1/105، تفسير الجاللين. 3/303للنسابوري، 
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يها املتأخرين، عنهم يف بعض اآلراء اليت وافق ف التحيلي اختلف ومل يقل أحد من املتأخرين بكمال الدين كما قال املتقدمني رال اسألوسي والتحيلي ولكن
ثر من حظ املرأة يف بأن اهلل جعل حظ الرجل أك تفسطا م جاءت خمالفة للمتقدمني فمثال قالوا املتأخرين اسأسباب اليت ركرها املتقدمني رال أن بعض ورن ركر

فكان من  رجللاملطا ، بسب  النفقة سأنه مرتق  النقص وكذلك قالوا رن اجلهاد فرض على رجل حلماية املرأة سأهنا كلفت بوظا ف أخرى اتلف عن وظا ف ا

 .(1)تها اليت خلقت سأجلها واهلل أعلماحلكمة أن حيميها كي تتفرغ لوظيف

 ةرن القوام»لوا: عليها، وقد قال بذلك القرطيب واملاوردي فقا اليت فطره اهلل أن الرجل منح القوامة؛ سأهنا تتناس  مع طبيعته وفطرته د قط سي فطى
 الرجل ود  » فهذه القوامة منحت على أساس الطباع واخلصا ص، وليست على أساس التفاضل والتمييت، فيقول:، (2)«جعلت للرجل بسب  اختالف الطباع

فهو  تناس  مع وظا فه،ت سأهنا واالستجابة؛ احلركة قبل والتفكط الوعي واستخدام واالستجابة؛ االنفعال وبطء والصالبة، اخلصا ص باخلشونة من به  ود فيما
 الفكر، ورعمال إلقدام؛ا قبل الرتوي من قدر را حتتاج كلها  وظا ف وهذه احلياة يف تكاليفه سا ر را املعاش واسأطفال، وتدبط التوج حلماية دا ما ميارسه
 تكليفه أن كما  اا ا، يف وأفضل القوامة، على أقدر جتعله اخلصا ص تكوينها، وهذه يف املرأة خصا ص عمق تكوينه يف عميقة االستجابة، وكلها يف والبطء
 تصريف على إلشرافوا القوامة؛ هذه يف داخل فيها ومن للمؤسسة املعاش تدبط سأن بالقوامة، أوا بدوره جيعله االختصاصات تو يع من فرع وهو باإلنفاق
 .(3)«فيها وظيفته طبيعة را أقرب فيها املال

 املتايا هو فالتفضيل» سيد قط ، فيقول:، والرأي الثاين يتفق مع كما ركرنا سابقا  لقدامىعاشور فلديه رأيان، رأي يوافق فيه آراء املفسرين ا ابن أما
 مكتسبا حقا فصار ال،واسأجي العصور مر على آثاره ظهرت التفضيل را ا، فهذا لبقاء وحراستها عنها الذب يف الرجل را املرأة حاجة تقتضي اليت اجلبلية
 .(4)«وتضعف تقوى كانت  ورن مستمرة الناحية هذه من الرجال را النساء حاجة فإن النساء على قوامني الرجال كون  على برهانية حجة وهذه للرجال،

 جهد، ورا  ،تع را حتتاج القوامة أن على يدل أما الشعراوي، فطى سب  رلك أن الرجل له الكدح وله الضرب يف اسأرض والسعي على املعاش وهذا
ني يسرتيح عندها ح أن الفضل يشمل االثنني فضل الرجل بالقوامة، وفضل املرأة بالسكن «بعضهم» للرجل، ويرى يف لفظ تكون املهمة وهذه سعي، ورا

 .(5)الرجل وتقوم مبهمتها

 عنها، مسئول ار ي وجود تتطل  اجتماعية حياة أو شركة كل  أن القوامة وسب »رأي وافق به القدامى والرأي اآلخر يقول فيه:  له رأيانف أما التحيلي
 تعليما وخارجه، نتلامل داخل واالستقرار، يف والسعادة اسأمن شاطل را يوصلها مبا املؤسسة هذه أمر ويدير واخلسارات، املغارم لتحمل ويستعد اسأعباء، يتحمل
 .(6)«ومستقبله وهذا من شأن الرجل سأنه أقدر وأجدر بذلك التمان حاضر يف والفتاة التوجة تفيد اليت واملهارات اخلربات ممارسة من ومتكينا وتعّلماً،

يرى بعض  منتلته أعلى من منتلتها كما أو سأنه خط منها أو للرجل بسب  تفضيله على املرأةوبعد تقصي هذه اآلراء فإين أرى أن القوامة مل متنح 
سأن القوامة  ولكن على أن الرجل أفضل من املرأة سيد قط ، وهذا ليا دليالً س  مع طبيعته وخصا صه، كما قال تنات ااملفسرين، ورمنا منح رلك سأهن

الرجل ولكن  يعي أهنا أفضل من ال نرى أن املرأة قد منحت وظا ف تتناس  مع طبيعتها وخصا صها وهذاتتناس  مع هذه الطباع واخلصا ص، يف حني 
 تلك الوظا ف سأهنا تنسجم مع تكوينه. عطى الرجلأالوظا ف سأهنا تنسجم مع تكوينها الفطري و  أعطيت هذه

                                                           
 316، 1، الوسيط للزوحيلي، 53، 5،للزحيلي المنير 23، 3 المعاني، األلوسيرو  ، 38، 5،التحرير والتنوير، 345، 5/344، ، في ظالل القرآن56، 5ينظر: تفسير المنار،  (1)
 .5/169، تفسير القرطبي (2)
 .2/120، في ظالل القرآن (3)
 .40، 5/39، التحرير والتنوير (4)
 .315، تفسير الشعراوي (5)
 .321، 2، التحيلي، الوسيط (6)
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بيت مبادئ اإلسالم ومساحته وعدله اليت جاءت لتقرير وتثتتعارض مع و  عن مقاصد الشريعةآراء بعيدة كل البعد  يهاوقفت علمن ضمن اآلراء اليت و 
 أواصر اسألفة واحملبة والرمحة بني أفراد اسأسرة.

 ومن هذه التفسيرات:
املرأة أم  وررا طلقها فهو قادر على مراجعتها شـــــــــاءت أن التوج قادر على تطليق  وجهأعطى الرجل كافة الصـــــــــالحيات يف التطليق واملراجعة، فطى الرا ي  (1

 .(1)املراجعةتقدر على مراجعة التوج وال تقدر أيضا على أن متنع التوج من  ال أبت أما املرأة فال تقدر على تطليق التوج وبعد الطالق

لك اسأعظم، فالرجل املرجال أفضل من النساء، والرجل خط من املرأة؛ و ذا كانت النبوة خمتصة بالرجال وكذلك لا»: كثط ابن خطية الرجل وفضله، يقول (2
 .(2)«فضال، فناس  أن يكون قيما عليهاأفضل من املرأة يف نفسه، وله الفضل عليها واإل

 متام احليوان يف كورةالذ  فإن والبدنية، العقلية القوة  يادة من الرجال صــنف يف اهلل أودعه ما اقتضــاها الدرجة وهذه» عاشــور: ابن الذكاء ومتام اخللقة، يقول (3
 الذكر ضـــل نوعبف»وقال حنو رلك الشـــنقيطي، فقال:  .«وعتماً  جســـماً  وأقوى اسأنثى، من أركى احليوان أنواع كل  يف الذكر صـــنف جند ولذلك اخللقة، يف
أقوى وأكمل  ن متاج الرجلوقال بذلك حممد عبده: ر .أحوا ا َجيع يف املرأة عن املســــــــؤول هو الرجلاهلل  وبذلك جعل لقة،اخل أصــــــــل يف اسأنثى نوع على

 .(3)«... ورننا نرى ركور َجيع احليوانات أكمل وأَجل من رناثها، رن الرجل أَجل من املرأة، ورمنا اجلمال تابع لتمام اخللقة وكما ا وأمت وأَجل

هنضـــــم حق  ال وحىتتتالءم مع مقاصـــــد القرآن وال مبادئ الدين اإلســـــالمي وعدله،  ال هذه التفســـــطات وغطها من التفســـــطات الســـــابقةن أومن املالحظ 
من دليل  قوالذا اسأهل   ه اسأقوال، ولكنالعلماء فيما وصـــــــــــــــلوا رليه من منتلة علمية كبطة نلتما  م اسأعذار املختلفة اليت جعلتهم يأخذون هبذ أولئك
 :يأيت ماالسابقة ك وميكن مناقشة اآلراء ؟علمي أو شرعي

 من حيث الدليل الشرعي: (1

 أي ســـــب  من اسأســـــباب اليت ركرها املفســـــرون، بل أو حديث قد فضـــــل الرجل على املرأة بســـــب  العقل والدين أو قف على آية،أأما الدليل الشـــــرعي مل 
بني الرجل واملرأة  فقد ساوى اهلل التمييت، أو التفاضل،اسأحكام الشرعية ملبيه حلاجات الرجل واملرأة على حد سواء ومل تفرق بني رجل وامرأة على أساس  جاءت

ما خلق هيف أصـــــــــــــــل اخللقة ويف احلقوق والواجبات، ويف العمل واجلتاء عليه وأعطى كل ري حق حقه، أما غط هذه اسأمور فال ميكن تســـــــــــــــاوي فيها، فكل من
نها وليا كويمع خصــا صــه واملرأة هيأها لوظا ف تتناســ  مع خصــا صــها وترجل هيأه اهلل لوظا ف تتناســ  اللوظا ف تتناســ  وتنســجم مع تكوينه الفطري، ف

يء الختل التمييت ولو تســاوى الرجل واملرأة يف كل شــ أو هذه الفروق ليا  ا دخل يف التفضــيلو لثاين، مكمل  اخر، بل كل منهميف رلك فضــل سأحد على اآل
 نظام احلياة.

 من حيث األدلة العلمية: (2
أكد أهنما  ام وقاً بني الرجل واملرأة، فمنهاالذكور أركى من اإلنا  وَجيع الدراســــــــــــــــات اليت وجد ا تؤكد أن هناك فر  بأنمل أعثر على دليل علمي يقول 
جدت املناخ الرجل ررا و تفوق على تقد  ن املرأةرقال  ما ومنها خر،آالرجل يتفوق يف جان  واملرأة تتفوق يف جان   نرمتســـــــــــــــاويان يف الذكاء ومنها من قال 

املرأة  بني عقل اً ن الرجل أركى من املرأة، والســـــــــــــب  يف رلك أن دماغ الرجل أكرب من دماغ املرأة وقل  الرجل أكرب، وأن هناك فروقرقال  ما ومنها املناســـــــــــــ ،
مل تدلل عليها برباهني ، و باعتبارها فروقاً فقطفروق  ا تأثط على الذكاء فعالً ورمنا ركرت المل تؤكد أن هذه ســـــة الكن هذه الدر ، حيث احلجم والو نوالرجل من 

 .(4)ةيعلم

                                                           
 .70، 10، مفاتيح الغيب (1)
 .293 ،2، تفسير ابن كثير (2)
 .5/57، تفسير المنار 18/46، أضواء البيان في إيضا  القرآن بالقرآن. 2/401، التحرير والتنوير (3)
سلسلة الفتراءات، ان: و : حبث بعنموقع عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي، د: مسط بوارس، ينظر: العلم اليقين في شر  ناقصات عقل ودين، حبث بعنوان: موقع اإلعجازي العلمي للقرآن والسنة (4)

 ، د: عبد الدا م الكحيل. )بتصرف...(.نساء ناقصات عقل ودين
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ملســألة الذكور أركى من اإلنا ، وســأتطرق  ذه ا على أن بني الرجل واملرأة كغطها من الفروق اسأخرى وليســت دليالً  اً أراها رال فروق ال وحصــيلة هذه اآلراء
 شاء اهلل يف مبحث القوامة وعقل املرأة الحقاً.بالتفصيل رن 

أن املادة الرمادية املوجودة يف أدمغة اجلنســــني، تتكثف أثناء ممارســــة اسأنشــــطة الفكرية، كتعلم  فيها أكدت :العلمية «Nature»نشــــر ا الة اليت  الدراســــةو 
قادرات   وهذا يعي أن اإلنا  ،االســـــــتعانة بقدرات التحليل واملنطق وســـــــرعة البديهةممارســـــــة ألعاب الذكاء وســـــــواها من اسأنشـــــــطة اليت تتطل   أو لغات جديدة

 .(1)ناسبةكالذكور على اإلبداع يف حقلي العلوم والرياضيات، وقد يتفوقن عليهم يف حال وجود احلوافت والتشجيع، والبيئة االجتماعية والعا لية امل

ونردها من خالل  اعقب عليهول تحامالً على الرجل وإنما ن ليس دفاعاً عن المرأة، ينبعي المفسر  اليهإهذه التفسيرات التي ذهب على  عقبولن
 القرآن نفسه، ومن أقوال المفسرين أنفسهم.

 ٻ ٻ ٱ} قال تعاا: القرآين خاط  املرأة مبا خاط  به الرجل بل اخلطابكمل عقل من املرأة، أأنه بمل خياط  الرجل  سبحانه وتعاااهلل رن   (1

 .[1النساء:]سورة  {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

ي هنا توحي بأن هذه البشرية اليت صدرت من ررادة واحدة، تتصل يف رحم واحدة، وتلتقر يقول سيد قط  يف تفسط هذه اآلية: تقرر وحدة اسأصلاآلية و 
  {ڀ ڀ ڀ}يف وشــــيجة واحدة، وتنبثق من أصــــل واحد، وتنتســــ  را نســــ  واحد. واحلقيقة اليت تتضــــمنها اإلشــــارة را أنه من النفا الواحدة 

بع الرجا اسأليمة، اليت تردت فيها، وهي تتصور يف املرأة شىت التصورات السخيفة، وتراها منكانت كفيلة لو أدركتها البشرية أن توفر عليها تلك اسأخطاء 
خلقها اهلل لتكون له  وجا وليبث منهما رجاال كثطا ونســــاء، فال فارق يف اسأصــــل والفطرة، رمنا ، الرجلنفا وهي من  ..والنجاســــة، وأصــــل الشــــر والبالء.
ة من التمان حتت تأثط فرت  ،قد خبطت البشـــرية يف هذا التيه طويال جردت املرأة من كل خصـــا ص اإلنســـانية وحقوقهاول ..الفارق يف االســـتعداد والوظيفة.

فلما أن أرادت معاجلة هذا اخلطأ الشــــنيع اشــــتطت يف الضــــفة اسأخرى، وأطلقت للمرأة العنان، ونســــيت أهنا رنســــان خلقت  ،أصــــل له ال تصــــور ســــخيف
ة را هذه واملنهج الرباين القومي يرد البشــــري، ر مكمل لشــــطر، وأهنما ليســــا فردين متماثلني، رمنا مها  وجان متكامالنإلنســــان، ونفا خلقت لنفا، وشــــط

 .(2)ة البسيطة بعد رلك الضالل البعيداحلقيق

 قال تعاا: لصـــاحلتقوى والعمل االبخر رال آرن ميتان التفاضـــل والتمايت بني البشـــر عند اهلل جل وعل هو التقوى، فال أصـــل وال لون وال جنا يتميت على  (2

 .[13الحجرات:]سورة  {ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}

ء عليه، أة يف العمل واجلتالكان جتاء الرجل أعظم من جتاء املرأة ولكن اهلل ســـاوى بني الرجل واملر  اصـــحيح، فلو كان صـــحيحكمال الدين وهذا قول غط  (3

 گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} قـال تعـاا: املرأة من احليض والنفـاس. يعرتي مـا حـديـث هولل ظـاهرأمـا 

 .[97النحل:]سورة  {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ۀ ۀ ڻ ڻ} قال تعاا:املســـــــاواة يف احلقوق والواجبات  و رن اهلل ســـــــبحانه وتعاا يقرر املســـــــاواة يف اجلتاء والعمل (4

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

لرجال من على ا ما الشيخ املصلح رشيد رضا: من اجملمع عليه واملعلوم من دين اإلسالم بالضرورة أن على النساءيقول  [35:األحزاب]سورة  {ۅ
 تقضيو منهما،    أركان اإلسالم رال أن الصالة تسقط عن املرأة يف  من احليض والنفاس مطلقاً، فترتكها وال تعيدها لكثر ا، أما الصيام، فيسقط عنها يف

 (3)تطوف بالكعبة رال وهي طاهرة. ال أفطرته، أما حجها، فيصح يف كل حال، ولكنها ما

 اخالً يف مسألة التفضيل.د اً نه ليا أمر رالفرض سواء حبكم التنتيل، مث  والنهي عن املنكر فإن اهلل تعاا قد جعل الرجل واملرأة يف هذاأما اسأمر باملعروف  (5

                                                           
 .www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?7783، 2005، شهر آيار، 239، العدد مجلة الجيش اللبناني (1)
 .2/40، في ظالل القرآن (2)
 .11رشيد رضا، ي، حممد حقوق النساء في اإلسالم وحظهن من اإلصال  المحمدي العام (3)
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 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک}

أن اهلل سـبحانه وتعاا مل خيص الرجال باخلطاب، فلم يقل  نالحظ هنا [71التوبة:]سورة  {ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ
 املؤمنون فقط، بل قال املؤمنون واملؤمنات.

حظها من هذه اجملاالت، فقد نالت حظها من التعليم، فكان الرســول خيصــص يوماً للنســاء، فيأتيهن فيعلمهن  فقد نالت املرأة، اسأخرى اجملاالتأما يف  (6
  وجات النيبو  وقد مشل هذا الرعيل اسأول من الصــحابيات ،وكانت روايا ن مصــادر مهمة للمعرفة الدينيةوالفقيهات  هن الرواياتنمما علمه اهلل فكان م

  شـــــاهدات على أفعال وأقوال النيب  كن    لعهد، ففي هذا االصـــــحابة يف كثط من املســـــا ل قد رجع رليهاو  ~أم املؤمنني عا شـــــة وكان من بينهن  
 كان اجملال مفتوحاً للرجال والنساء على حد سواء.

يعية يف الرجل، ولكن كما قلنا هي الفروق الطب اً وال متيت  وصــــــــــــل رليه الرجل، ولكن هذا ليا نقصــــــــــــاً فيها ما أن املرأة مل تصــــــــــــل راب ســــــــــــلمنوعلينا أن 
تتناســ  مع  سأخرى سأهناا واملرأة تتفوق يف اجملاالت طبيعته تفوق يف هذه اجملاالت سأهنا تتناســ  مع رجلالفوالوظا ف واجملاالت اليت خلقوا من أجلها، 

ون املقارنة يف سأهنما غط متســـــاويني، فال توجد مقارنة ورمنا تك ح غط موجود أصـــــالً طبيعتها، ولكن اخللل يف ضـــــبط املعايط عند الناس، فاملعيار الصـــــحي
 .اسأمور اليت يتساوى فيها الفريقان

بيئة اليت لمع رلك هناك أســـــــباب أدت را تراجع املرأة عن بلوغ اجملاالت اليت تســـــــتطيع أن ادم أمتها فيها، ومن هذه اسأســـــــباب، العادات والتقاليد واو 
ت يف كثط من البلدان تفرق بني االبن والبنت، ومنها طبيعة املرأة والوظا ف اليت خلقت  ا؛ كاحلمل، ومنها الرتبية اليت كانت وما  ال فيها،نشــــــــــــــــأت 
اليت  له راجع للوظا فك  يف هذا اجملال عكا املرأة وهذا ليا عيباً يف املرأة وال أفضلية للرجل، ولكن هذا بلغ ما رتبية، فالرجل مهيأ أن يبلغالوالوضع، و 
بلغه الرجل رال أهنا وراء رلك  ما يبلغ الرجل، فاملرأة ورن مل تبلغ ال ما الرتبيةيف اال  نرى املرأة تبلغ ، ويف حنيخراآل تناســـــ  الطرف وال اً طرف تناســـــ 
 .قة بينهما عالقة تكاملالعال ورمنا وال مساواة تفاضل بني الرجل واملرأة ال ررن ها،أبنا والنفيا من أجل من أم بذلت الغان  فكم

 جت  عليهن ال أما املشاركة يف العبادات اسأخرى فالنساء يشاركن الرجال يف العبادات االجتماعية كصالة اجلماعة واجلمعة والعيدين، فتشرع  ن ولكن
أرن للحيض منهن حبضـــور اجتماع العيد يف املصـــلى  النيب وظيفة املرأة اليت ركرنا ســـابقاً، وصـــح أن  ولعل هذا التخفيف يتناســـ  مع ن،عليهافيفا 

 ... هو أكثر من رلك ما عية والسياسيةدون صالته، وعبادة احلج مفروضة عليهن كالرجال كما تقدم، وقد شرع  ن من اسأمور االجتما

 الشـــرع جعل ولو حكم، بكل مييتوا أن يقتضـــي فال الشـــرعي، بالوضـــع للرجال كان  فإمنا؛  ركروه مما معنامها يف وما واخلطبة رن اإلمامة»وقال يف املنار: 
 أكثر ولكن هن،علي قوامني الرجال يكون أن الفطرة مقتضى من يكون أن مانعا رلك كان  ملا الصالة ويقمن ويؤرن واحلج، اجلمعة يف خيطنب أن للنساء
 .(1)«أخرى أحكام من كله  رلك ويلتمسون الفطرة، دين أحكام حكمة تعليل يف الفطرة سنن را الرجوع عن يغفلون املفسرين

لرجال وقد شــهدت يســدها ا ال رن اهلل مل يكت  على املرأة اجلهاد ومل حيرمه عليها؛ ومل مينعها منه حني تكون احلاجة رليها،»ســيد قط : يقول  :الجهاد (7
والضــــــرورة، وعلى أية حال، فإن اهلل مل يكت  على املرأة اجلهاد كما  مقاتالت وكان رلك قلة وندرة حبســــــ  احلاجة  اإلســــــالمية آحادا من النســــــاء املغا ي

عدادهم كتبه على الرجال، مل يكتبه عليها؛ سأهنا تلد الرجال الذين جياهدون وهي مهيأة مليالد الرجال بكل تكوينها، العضـــــــــــــــوي والنفســـــــــــــــي؛ ومهيأة إل
ى الطويل، فاحلرب حني حتصد الرجال وتستبقي اإلنا ؛ تدع لألمة مراكت رنتاج للذرية للجهاد وللحياة سواء، وبالنظر الواسع را مصلحة اسأمة على املد
حني حتصــــــد النســــــاء وتســــــتبقي الرجال، وليا رلك رال باباً واحداً من أبواب احلكمة  أو تعوض الفراغ واسأمر ليا كذلك حني حتصــــــد النســــــاء والرجال،

 .(2)«اجلهاداملرأة من فريضة اإل ية يف رعفاء 

كم العقل تكوينه الفطري فإن الرجل يفكر باجلان  العقلي أكثر وحيو  يبدو ن أن القصــــــد منه تركيبة الرجل ظاهر احلديث الذي اســــــتدل به املفســــــرون أما (8
  ذايه وســــــــنتطرق عية، فطر الناس علفروق طبي تعطي اسأفضــــــــلية سأحد ورمنا هي ال وهذا كله خصــــــــا ص عضــــــــوية متيل را العاطفة أكثر أكثر، بينما املرأة

 من هذه الرسالة.ملوضوع بالتفصيل يف مبحث مستقل ا

الرجل ميتلك  ركره الرا ي، فأقول: صـــــحيح أن ما يف اخللقة ويف الذكاء، أمافضـــــلية قاله املفســـــرون يف اسأ ام  رته يف النقاط الســـــابقة قد أجاب عرك ما لعل

                                                           
 .5/58، تفسير المنار، 12حممد رضا، ي 11، يحقوق النساء في اإلسالم (1)
 .345، 5/344، في ظالل القرآن (2)
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ل، فهو مؤهل الذكاء وما را رلك ورمنا هي تركيبة الرج أو االســــتبداد بالرأي، مث أنه ليا داخالً يف مســــألة التفضــــيل،يعي  ال التطليق واملراجعة ولكن هذا
 ينها وبني  وجها اخللع.ق بيكون هناك وفا ال مان الشرع قد أباح  ا حينرتدبر يف اسأمور أكثر، مث يفكر بالعقل أكثر ولديه روية و   ذه املسؤولية؛ سأنه

الذي يتدبر القرآن الكرمي حيا املســــــــاواة العامة يف اإلنســــــــانية بني الذكور واإلنا  وأنه ررا أعطي الرجل حقاً أكثر فلقاء  رن» الشــــــــيخ حممد الغتان:يقول 
 .(1)«لتفضيل طا ش ال واج  أثقل،

جلهل عم اوالرجل قيم على بيته يقيناً، وهذه القوامة تكليف قبل أن تكون تشـــــــــريفاً وتضـــــــــحية قبل أن تكون وجاهة، املشـــــــــكلة يف اسأمة اإلســـــــــالمية أن »
 .(2)«التوجني الذكر واسأنثى

                                                           
 .40، حممد الغتان، يقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة (1)
 .42املرجع السابق، ي (2)
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 املطلب الثاني
 السبب الكسبــــــي

 ملبحث التان.ا ولن أفصل كثطاً يف هذا سأن التفصيل سيأيت رن شاء اهلل يفهو اإلنفاق،  ويف السب  الكسيب اتفق املفسرون على أن سب  القوامة

 ورنفاقهم مهورهن، رليهن سوقهم من على أ واجهم الرجال به اهلل فضل مبا يعي» :[34النساء:] {ڀ پ پ پ پ ٻ} قال القرطيب:
لك فقال: بالصداق حنو ر ، وقال املاوردي«عليهن قواما ولذلك صاروا عليهن، رياهم وتعاا تبارك اهلل تفضيل ورلك. مؤهنن وكفايتهم، رياهن أموا م، عليهن
 .(1)والكفاية

اق على ألتم به الرجال من رنف ما فضل اهلل به الرجال على النساء من علم وقدرة. وبسب  ما جعل الرجال قوامني على النساء بسب »طنطاوي: قال 

 يراد أن وجيو  أي املهر، {ٺٺ ڀ ڀ ڀ} » وقال اسألوسي: .(2)«هبن، ومن القيام برعايتهن وصيانتهنالنساء ومن تقدمي املهور  ن عند التواج 
 .(3)«عليهن أنفقوه مبا

 تمعاتاجمل يف تقرر قد أمر رلك أن را لإلمياء املاضي بصيغة أموا م، وقد جيء من بإنفاقهمأي : {ٺٺ ڀ ڀ ڀ} » عاشور: ابن قال
 يف كان  قدف الرجال، شأن من االكتساب سأن الرجال ضمط را اسأموال وأضيفت. وبنات أ واج من العا لة لنساء العا لون هم فالرجال ،القدم منذ اإلنسانية
 وحنو اسأبنية،و  واإلجارة والتجارة بالغرس احلضارة عصور يف الرجال اكتساب و اد الرجال، عمل من ورلك واحلر ، وبالغنا م وبالغارة بالصيد البداوة عصور
 .(4)«االكتساب من مساعي النساء تتوا أن ويندر. العرب سيما ال البشر، غال  مصطلح را ترجع سأهنا خطابية حجة وهذه رلك،

 فسخ  ا كان  عليها قواما يكن مل وررا عليها، قواما يكن مل نفقتها عن عجت مىت أنه {ڀ ڀ ڀ ٺٺ} :تعاا وقد فهم العلماء من قوله
 .(5)النكاح سأجله شرع الذي املقصود لتوال العقد،

 التوج لتمي مما َجيعا سأهنما والنفقة للمهر منتظم أي {ٺٺ ڀ ڀ ڀ} بقوله: عليه نفقتها وجوب على دلت هذه اآلية»قال اجلصاي: 
 .(6)«عطية وغطه من املفسرين ابن كثط وقال بذلك ابن  ا وقال بذلك صاح  روح البيان وقال حنو رلك

ا أيضا من أجا  فسخ واستدل هب، استدل باآلية على أن للتوج تأدي   وجته ومنعها من اخلروج وأن عليها طاعته رال يف معصية اهلل تعاا»قال اسألوسي: 
عل للتوج احلجر جالنكاح عند اإلعسار عن النفقة والكسوة، سأنه ررا خرج عن كونه قواما عليها، فقد خرج عن الغرض املقصود بالنكاح، واستدل هبا أيضا من 

 .(7)«لهفظ احلابالغة وهو الناظر على الشيء على  وجته يف نفسها وما ا فال تتصرف فيه رال بإرنه سأنه سبحانه جعل الرجل قواما بصيغة امل

                                                           
 .1/481، والعيونالنكت . 97، 29، يجامع البيان في تفسير القرآن (1)
 .3/137، لطنطاوي، التفسير الوسيط (2)
 .3/24، رو  المعاني (3)
 .5/41، التحرير والتنوير (4)
 .5/169، األحكام ألبن العربي (5)
أنوار . 1/538، للتخمشـــــري، الكشنننناف. 1/519، للبغدادي، تفسننننير الخازن 4/41، المحرر الوجيز. 2/293، تفسننننير ابن كثير. 2/160، تفسننننير رو  البيان. 3/150، للجصـــــاي، أحكام القرآن (6)

 .5/55، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. 5/38، التحرير والتنوير. 1/459للبيضاوي،  التنزيل واسرار التأويل،
 .3/24، رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (7)
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النفقات العامة، مثل املأكل وامللبا والسكن وغطها من  املهر وغطه منهذا اإلنفاق  ويشمل ، املفسرون هو اإلنفاقكما بني    السب  الكسيب رًرا
 احلاجات الضرورية.
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  ملطلب األولا
 هـــــأداء الزوج لواجبات

رة، وغطها من ســـرن من واجبات التوج اجتاه  وجه اإلنفاق واحلماية والرعاية وتوفط الســـكن وحســـن املعاشـــرة، واإلصـــالح والتوجيه والقيام بتدبط شـــؤون اسأ
 .للمرأة اجبات اليت أقرها الشارع على الرجلاملسؤوليات، ويف هذا املطل  سنبني الو 

 اإلنفاق:  (1
 :[4النساء:سورة ] {ہہ ۀ ۀ ڻ} قال تعاا: وهو املال الواج  للمرأة على الرجل بالنكاح المهر 

 و اد  ســــكن وملباحتتاجه من م ما توفطوقد ألتمه موظفة أم غط موظفة،  رأةســــواء كانت امل فقد كلف الشــــرع الرجل باإلنفاق على املرأة نفقة العامة:ال

 .[233البقرة:]سورة  {ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}قال تعاا:  الضرورية اتوغطها من احلاج

ء الفقهاء يف هذه املســـــــألة آرا يأيت وفيما ،ن معظم الفقهاء عد اإلعســـــــار بالنفقة ســـــــبباً موجباً للتفريق بني التوجنيرررن اإلنفاق واج  على الرجل للمرأة، حىت 
 بني ايت ومانع:

 :ممن يرى عدم جواز الفسخ لإلعسار
 بعي منها: أدلة نذكر واستدلوا بعدة، (1)ق بينهما ويقال  ا استديي عليهامرأة مل يفر  ومن أعسر بنفقة» قال صاح  ا داية: الحنفية:

 .[280البقرة:]سورة  {ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې} (1

 .[32النور:]سورة  {ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} (2

يق ر دم اإلنفاق ربطال للنكاح، ويف ربطال النكاح ربطال حلق التوجية بالكلية ويف رلتام املرأة باالنتظار والصــــــرب مع وصــــــول حقها رليها عن طعيف الفســــــخ ل (3
التأخط ا كان وررا دار اسأمر بني حق التوجية بالكلية وبني تأخط اســــــتيفاء حقه حقها يف نفقة منه، تأخط اســــــتيفاءيرتت  عليه ســــــوى  ال اســــــتدانة نفقتها

 .(2)أوا

 يقولون بوجوب الفسخ عند اإلعسار:فأما بقية الفقهاء 
 :(3)«ماضية ال عن نفقة حاضرة عجت رنو ا الفسخ » :تصر خليلخم مواه  اجلليل لشرح جاء يف المالكية. 

 :مما اقرتضــته  أو ن ما امنفقت على نفســها أو  فإن صــربت قةعن النفأعســر التوج  ررا» :«مغي احملتاج را معرفة ألفاظ املنهاج»جاء يف  الشافعية
 .(4)«خنا عليه وررا مل تصرب فلها الفسصارت دي

                                                           
 .3/41برهان الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل،  ،الهداية شر  بداية المبتدئ (1)
 .8/473، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، 4/391، كمال الدين حممد بن عبد الواحد بن ا مام احلنفي، شر  فتح القدير (2)
 .5/561، أيب عبد اهلل حممد بن حممد اخلطاب الرعيي، مواهب الجليل لشر  مختصر خليل (3)
 .3/589، عبد اهلل بن حسن الكرهجي، زاد المحتاج بشر  المنهاج، 3/443، حممد اخلطي  الشربيي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين (4)
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 (1)«خسفلها الف ببعضها أعسر التوج أو ،الواجبة نفقةالرن أعسر التوج ب»قال البهويت:  :الحنابلة.. 

 منها: اً يرى جواز الفسخ عند اإلعسار وقد استدلوا على ذلك بأدلة نذكر بعض الجمهور إًذا
 .(2)اق رمساكاً مبعروف فتعني التسريحاإلنفوليا يف اإلمساك مع ترك  [229البقرة:]سورة  {ھے ھ ھ ھ ہ} (1

ٌر ِمَن الَيِد السننننننننننن  أَ )) :قال النيب  (2 َدَقِة َما تَنَرَك ِغًنى، َوالَيدر العرلكَيا َخينك لر الصنننننننننننه َأةر: ِإمها َأنك ترطكِعَمِني، َوِإمها َأنك تَنقرولر الَمرك  ،فكَلى، َوابكَدأك ِبَمنك تَنعرولر فكضنننننننننننَ
 .(3)((...ترطَل َقِني

مبا أهنا مســــألة و ينبغي الرجوع رليه واسأخذ به،  رهنا مســــألة اجتهادية وليا فيها دليل قطعييبدو لنا من عرض أقوال الفقهاء يف مســــألة الفســــخ لإلعســــار و 
 ومن هنا فإين أرجح قول احلنفية ورلك لعدة أسباب: . (4)احلياة التوجية للحكمة اليت سأجلها قامتاجتهادية وج  اسأخذ بالرأي اسأنس  واسأقرب 

 اسأسر.  سأن التفريق قد يؤدي را حدو  كراهية بني (1

ني التوجني ومن مث ب يؤدي را الكراهية ما رن التفريق يؤدي را كثرة الطالق حىت ولو مل يعده بعض الفقهاء طالقاً رال رنه قد حيد  بســـــــــــــــببه من النتاع (2
 ن عدد النساء يفوق عدد الرجال. أيؤدي را الطالق يف املستقبل، وهذا ليا لصاحل املرأة وال لصاحل اجملتمع ككل وخصوصاً ررا علمنا 

 على اسأبناء ررا كان هناك أبناء.  اً رن يف التفريق ضرر  (3

 فإن من احلكمة واهلل وأعلم عدم التفريق لإلعسار كما ره  احلنفية. اهلل به عليم، ما ن اسأجر والثوابصرب املرأة على رعسار التوج فيه م رن (4

 لإلمياء املاضي ةبصيغ جيء {ڀ ڀ }»عاشور يف تفسط قوله:  ابن يقولسبباً من أسباب القوامة.  كما ركرنا سابقاً   وقد عد املفسرون اإلنفاق 
 شــــــأن من االكتســــــاب سأن ؛الرجال ضــــــمط را اسأموال وأضــــــيفت للنســــــاء، العا لون هم فالرجال القدم، منذ اإلنســــــانية اجملتمعات يف تقرر قد أمر رلك أن را

  .(5)«الرجال

 {ڀ ڀ ڀ ٺٺ}فهم العلماء من هذه اآلية: » : قال ا راســـــي، فلها الفســـــخ عن طريق القضـــــاء  وجه،على  اإلنفاقمن  امتنعررا رن التوج  بل
ن سأنه ررا خرج عن كونه قواما عليها، فقد خرج عن الغرض املقصـــود م ؛أنه مىت عجت عن نفقتها مل يكن قواما عليها، و ا فســـخ النكاح على مذه  الشـــافعي

 . (6)«النكاح، وفيه داللة ظاهرة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح، عند اإلعسار بالنفقة والكسوة

 ائ ى ى ې}لقوله تعاا: ، (7)كما ركرنا ســـــابقاً   ، وعدم جوا ه عند احلنفيةفســـــخ النكاح عند املالكية والشـــــافعية قال لوا  مث، اسألوســـــي بذلكوقال 

 .[280البقرة:]سورة  {ەئوئ ەئ ائ

                                                           
 .9/2828، منصور بن يونا البهويت، كشاف القناع عن متن اإلقناع (1)
 املرجع السابق. (2)
 (.5355، رقم احلديث )7/63، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على اسأهل والعيال، البخاريصحيح  (3)
 )بتصرف...(. 8/475، الفصل في أحكام المرأة (4)
 .5/39، التحرير والتنوير (5)
 .5/169، تفسير القرطبي، 2/449، هـ(504) الشافعي علي بن حممد بن علي، أبو احلسن الطربي، املعروف بالكيا ا راسي، أحكام القرآن للهراسي (6)
 .3/24، ينظر رو  المعاني لأللوسي (7)



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

41 

 

 بالقرآن والسنة واإلجماع:وقد نص الشارع على وجوب النفقة 

 :{ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ} :قال تعاا القرآن 
 .[7الطالق:]سورة 

 :قال  السنة: (( ََوتنرهرنه بِالكَمعكرروفِ َلهرنه و  .(1)((َعَليككرمك رِزكقنرهرنه وَِكسك

 :(2)«بالغني رال الناشت منهناتفق أهل العلم على وجوب نفقات التوجات على أ واجهن ررا كانوا » قدامة: ابن قال اإلجماع. 

 حسن عشرة الزوج:  (2
ر احملبة التوجني ليســــكن كل منها لآلخر، ولتتوطد أواصــــمن  خالق الطيبة بني كلرن العالقة التوجية يف اإلســــالم قا مة على املودة والعطف والســــكينة واسأ

رحسان الصحبة و  رةتبىن رال على حسن العش ال أن البيوت فإرا علم الرجلواملعاملة الطيبة، ورحسان الصحبة  والرمحة والسكينة وال تتأتى هذه رال حبسن العشرة
 .تبىن رال على احل  ال ن أن البيوتظمن اسأ واج ي اً ، ولكن كثط  وجهاشرة ري كل احلري على حسن معأن حيينبغي عليه 

فلو مل تكن املودة  ،رهنم يريدون أن يبنوا البيوت على املودة واحل  ،خيربوا البيوت ال وهذه قضــــية جي  أن يتنبه  ا املســــلمون َجيعا كي»يقول الشــــعراوي: 
ا املفروض يف املرأة أن لي ؛ شـــكلهالحىت لو مل حتبوهن، وقد يكون الســـب  الوحيد أنك تكره املرأة  العشـــرة معهنأحســـن  بل ،واحل  يف البيت خلرب البيت ال

دة  وايا؛ أنت كرهتها يف  اوية وقد تكون التاوية اليت كرهتها فيها هي اليت ســــتجعلها حتســــن يف ع من عدة  وايايف املرأة أن تنظر  ، ولكن املفروضحتبها لشــــكلها
  ، لكن هناك مسا ل أخرى كثطة، فال تأخذ من املرأة  اوية واحدة، وخذ  وايا متعددة.هذا ، فال تنب املسألة علىض بإحساهنا يف التوايا اسأخرىتعو لكي 

من  را غط رلك واعلم أن اهلل و ع أســـــــــــــــباب فضـــــــــــــــله على خلقه، هذه أعطاها َجاال، وهذه أعطاها عقال، وهذه أعطاها حكمة، وهذه أعطاها أمانة،
ح ل، فإن كنت تريد أن تكون منصـــــــفا حكيما فخذ كل التوايا، أما أن تنظر للمرأة من  اوية واحدة فقط نقول لك: ليســـــــت هذه هي التاوية اليت تصـــــــاسأســـــــباب

 يف كرهت  رن رنك فاطمئن [19النسنننننناء:]سننننننورة  {وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې} قال تعاا: لتقدير املرأة فقط.
 .(3)«كثطاً   خطاً  التوايا بقية يف لك اهلل جيعل عليه صربت رن أنك فاعلم بدينها، يتعلق ال شيئا املرأة

هذه اآلية »قال الشــعراوي:  .[19النسنناء: سننورة ] {ۉې ۉ}وقد أمر اهلل ســبحانه وتعاا حبســن عشــرة املرأة، فقال عت من قا ل: 
 .(4)«القول، ويضاروهن ئون عشرة النساء، فيغلظون  نيكان يف اجلاهلية، رر كان الرجال يس ما للرد على

هي تطيي  القول وحتســـني اسأفعال وا يئات واإلنصـــاف بالنفقة واملبيت، فإن املرأة رات عواطف ومشـــاعر حســـاســـة مرهفة، وهي  المعاشننرة بالمعروف:

 .[228البقرة:]سورة  {ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} كما قال تعاا:،(5)حي  منها ما حت  من الرجل مثل

أمر اهلل به من حســـــــــــــن املعاشـــــــــــــرة. ورلك توفية حقها من املهر والنفقة، وأال يعبا يف  ما أي على :{ۉې ۉ} »قال القرطيب: 
 .(6)وقال بذلك ا راسي. «فظا وال غليظا وال مظهرا ميال را غطها ال وجهها بغط رن ، وأن يكون منطلقا يف القول

أعق  النهي عن ركراه النســـاء واإلضـــرار هبن باسأمر حبســـن املعاشـــرة معهن، فهذا اعرتاض فيه معىن التذييل ملا تقدم من النهي، » عاشـــور: ابن وقال

                                                           
(، ســــنن ابن ماجه، كتاب 1905، رقم احلديث ) ،2/182باب صــــفة حجة النيب ، ســــنن أيب داود، كتاب املناســــك، (1218، رقم احلديث ) ،4/39، كتاب احلج، باب حجة النيب صنننحيح مسنننلم (1)

 (.3074، رقم احلديث ) ،2/1022املناسك، باب حجة رسول اهلل 
 .9/230، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي، المغني (2)
 .2083، 2082، 4/2081، تفسير الشعراوي (3)
 .4/285، تفسير الشعراوي (4)
 .4/302، التفسير المنير للزحيلي (5)
 .2/382، أحكام القرآن للهراسي. 5/97، جامع األحكام للقرطبي (6)
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 .(1)«سأن حسن املعاشرة جامع لنفي اإلضرار واإلكراه، و ا د مبعاين رحسان الصحبة

مع تودد رليهن بذلك، وكان جييو  عشرة، فكان يداع  أهله ويتلطف هبنأسوة حسنة، فكان أحسن الناس أخالقاً وأَجلهم  ولنا يف سطة الرسول 
احلبشة يوما هم  ول، ورأىاسأ، وقد مر بنا احلديث يف الفصل ~نه كان يسابق عا شة رنساءه كل ليلة يف بيت اليت يبيت عندها، فيأكل معهن العشاء، حىت 

 يلعبون يف املسجد وكانت عا شة ترغ  يف رؤية رلك فأسندها على منكبه لرتاهم، فهل يفعل رلك أي  وج اليوم؟ 

ان ك  رننا يف عصـــــــــر اختلت فيه املفاهيم وفقد فيه املنهج، بل رن نســـــــــاءه كانت الواحدة  جره يوماً را الليل ومع رلك مل يســـــــــل معاملتهن قط، بل
ضــرهبا و  ســباب، بل يصــل رلك را رهانة املرأةاليوم فإن الكثط منهم يســيئون العشــرة على أتفه اسأ ، أما الرجال ن باإلحســان هذه كانت أخالقهيقابل رســاء 
ِليخَ )) :قال ، (2)اسأخطاء ويتلمســــوا العيوب يتصــــيدون ويتلمســــونأحياناً و  ِلِه، َوَأنَا َخينكرركرمك أِلَهك ِمَنًة  )): ويقول، (3)((ينكرركرمك َخينكرركرمك أِلَهك ِمٌن مرلك َل يَنفكَركك مرلك

َها خرلرًقا َرِضَي  َها آَخرَ ِإنك َكرَِه ِمننك  .(4)((ِمننك

                                                           
 .4/286، التحرير والتنوير (1)
 )بتصرف...(. 4/320للتحيلي،  التفسير المنير (2)
(. حكم 1977، رقم احلديث )1/636باب حســــــن معاشــــــرة النســــــاء، ، كتاب النكاح، سننننننن ابن ماجه، (3895رقم احلديث ) ، ،5/368 أبواب املناق ، باب يف فضــــــل أ واج النيب، سننننننن الترمذي (3)

 احلديث: حسن صحيح.
 (.8345، رقم احلديث )8/290(، مسند اإلمام أمحد، صحيفة مهام بن منبه، 1469، رقم احلديث )2/1091، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، صحيح مسلم (4)
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 ثانياملطلب ال
 القوامة يف استعمال حقالعدل واإلنصاف 

ياً عن فقد جاء منادياً بالعدل ناه خر،آ على حســــاب اً ايب جنســــحت ال عدل مطلق ظلم يف ظل اإلســــالم، فشــــريعته عدل، فالالق و احلاإلســــالم دين 
َنكرمك مرَحرهًما، َفاَل َتظَاَلمروايَ ))وتعاا:تبارك ، ففي احلديث القدسي يقول الظلم ِسي، َوَجَعلكترهر بَنينك الرجل  ىأعط وعندما، (1)((ا ِعَباِدي ِإن ي َحرهمكتر الظ لكَم َعَلى نَنفك

ذا احلق رفع هبوهو  ســـلط،لغاء قوامة املتجرب املترجيد غضـــاضـــة يف  ال عات حتفظ للمرأة حقوقها، فالشـــارعبالعدل يف هذه الوظيفة وألتمه تبالقوامة على املرأة أمره 
 تؤهله ملا وهبه من اإلمكانيات اليت اً من أجل اســـــتعراض العضـــــالت وممارســـــة الظلم والقهر، ورمنا كان قيم اً اإلســـــالم مل جيعل الرجل قيمو  ،امكانتها وأعلى شـــــأهن

ملا   يكون أهالً  عامل، فكان اسأجدر هبذه الوظيفة، فينبغي عليه أنتوقوة يف التفكط وحكمة يف ال ،بعد يف النظرحتم وعتم، و  من منحهلقيادة هذه املؤســــــســــــة مبا 
 كلف به.

 تكرمي من لكربىا أهدافه لتحقيق ولكن لذا ا حماباة ال رنشــــاء  ا أنشــــأها اليت حقوقها واحرتم ،مســــتقلة شــــخصــــية ومنحها رم اإلســــالم املرأةكفلقد  
 حكم ال اهلل حكم را يعاَج بردهم أفرادها، بني االختالف ملنع فيها التنظيمية االختصاصات ووضح التوجية املؤسسة فنظم ،اإلنسانية احلياة ورفع كله  اإلنسان
 .(2)الشخصية والتأثطات اخلارجية واالنفعاالت ا وى

 فال ينبغي أن يســــــــــــيء عشــــــــــــر ا، بل عليه أن يكون ليناً لطيفاً يرفق هبا وحيســــــــــــن عشــــــــــــر ا، يذكرها را حفظت املرأة حقوق التوجر» يقول القرطيب:
ن، أما ررا ، فقد هنى اهلل سبحانه عن ظلمهن بعد تقرير التمكني من أدهببالدرجة اليت له عليهاواالعرتاف  أوج  اهلل عليها من حسن الصحبة وَجيل العشرة ما

للرجل أن  يحصــــل ترفع من التوجة وأبت نصــــح  وجها ولينه معها ورفقه هبا جا  له أن يضــــرهبا ضــــرب اسأدب غط املربح، فإرا رجعت عادت حقوقها، فال ينبغ
 .(3)«ةيفهم القوامة بأهنا قوة وفرض سيطر 

 القوامة أهنا ؛ فاسأصــــل يفسأجله الذي شــــرعت حتكم فهو خيرج هبا عن غرضــــهاتســــلط و  على أهنا هالية وليســــت تســــلطاً والذي يأخذؤو القوامة مســــف
 اسأسرة.لية لتنظيم ؤو مس

على أن الوالية رمنا  فيه دليلو  رمنا كانوا مســـــيطرين عليهن بســـــب  تفضـــــيل اهلل تعاا بعضـــــهم وهم الرجال على بعض وهن النســـــاء» قال التخمشـــــري:
حي  أن يســتذل رجل امرأة هي خملوق هلل، واهلل حكيم قادر على أن  ال ليعلم أن اهلل عتيت» قال القماش: .(4)«بالتغل  واالســتطالة والقهر ال تســتحق بالفضــل

واج مع الرجل هي منة منها عليه، فال اســـــتذالل يف التواج؛ سأن الت فهمت املرأة أن وجودها  أو يقتص للمرأة لو فهم الرجل أن درجته فوق املرأة هي لالســـــتبداد،
 .(5)«رمحةأساسه املودة وال

  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} قال تعاا:

 يف لموالظ البغي مينع الذي القســــط اال كل  ويف حال كل  يف رطالقه على بالقســــط القيام أمانة رهنا [135:النسننناء]سنننورة  {ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ
 .(6)حقه حق ري كل  يعطي والذي الناس بني العدل يكفل اسأرض والذي

 قه حقيقةنهم من مل يفم رن كانو  لهمكتســـ   فطى أن هذا حق، شـــتمالضـــرب و ال هو اهللبه التأدي  الذي أمر  أنخطأ  كثط من اسأ واج  يفهمقد 
 ؟مر اهلل به، ومىت جي  هذا احلق، وما هي ضوابطهالذي أ التأدي 

                                                           
 (.2577، رقم احلديث )4/1994رمي الظلم، ، كتاب الرب والصلة واسأدب، باب حتصحيح مسلم (1)
 )بتصرف يسط...(. 650، 2/649، ظالل القرآن (2)
 )بتصرف يسط...(. 172، 171، 5/169، جامع الحكام (3)
 .1/524، الكشاف (4)
 .9/347، عبد الرمحن بن حممد القماش، الحاوي في تفسير، القرآن (5)
 .2/775، في الظالل القرآن (6)



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

44 

 

 الصحيح:معنى القوامة  ي لتوضيحيأتويمكن الستشهاد بما 

ب، ا فالضر حأمر اهلل أن يبدأ النساء باملوعظة أوال مث با جران، فإن مل ينج»: [34]سورة النساء: {ڦ ڦ} قوله تعاا:يف تفسط  قال القرطيب
 .(1)«غط ال املقصود منه الصالح حيث رن اآلية هو ضرب اسأدب غط املربح والضرب يف هذه، له وحيملها على توفية حقهفإنه هو الذي يصلحها 

 أسباب تافهة، ورمنا يكون الضرب عند التقصط يف حق له.سأي  أو التشفي أو يف نفسه يضرهبا  وى ال من هذا يفهم أنه

َللكترمك فنررروَجهرنه ِبَكِلَمِة اا)) :قال  َتحك ترمروهرنه بَِأَمانَِة اللهِه، َواسننننننك اِء، فَِإنهكرمك َأَخذك كرمك، ِه، َوِإنه َلكرمك َعَليكِهنه لله تنهقروا اللهَه ِفي الن سننننننَ َأنك َل يروِطئكَن فنرررشننننننَ
َوتنرهر  ، َوَلهرنه َعَليككرمك رِزكقنرهرنه وَِكسننننك َر مربَنر  ق ركبًا َغينك رِبروهرنه ضننننَ َرهرونَهر، فَِإنك فَنَعلكَن فَاضننننك اعلم أن اهلل عت وجل مل يأمر يف »قال القرطيب:  .(2)((نه بِالكَمعكرروفِ َأَحًدا َتكك

مبعصــــــية الكبا ر، ووا اسأ واج رلك دون اسأ مة، وجعله  م دون  من كتابه بالضــــــرب صــــــراحا رال هنا ويف احلدود العظام، فســــــاوى معصــــــيتهن بأ واجهن ءشــــــي
 .(3)على النساء رجالات ا تمانا من اهلل تعاا للالقضاة بغط شهود وال بين

 العدل بين الزوجات:ومن ذلك 

 گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} التوجــات قــال يف حمكم التنتيــل:أمر اهلل تعــاا بــالعــدل بني 

 .[3النساء:]سورة  {ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

اافون أن جتوروا فيه منهن من واحدة  ال ما أال النســـــاء فال تنكحوا منهن  ، فكذلك فخافوا يف {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ} » قال الطربي:

 .(4)«ال جتوروا عليهن  انكم فإنه أحرى أفإن خفتم اجلور يف الواحدة أيضا فال تنكحوها، ولكن عليكم مبا ملكت أمي {گ گ}را اسأربع، 

 .(5)«لكثطات منهن مع عدم العدل بينهنهذه اآلية دلت على عدم ظلم النساء بتتوج ا»قال صاح  املنار: 

التخلص  وأ ال ميلك حموهحيلة فيه، و  ال ومن تلك اسأمور ميل القل ، فميل القل  خارج عن ررادته، وهذا ميل حياســـ  عليها الرجل ال هناك أمور
، َوَل َأمكِلكر لا)) يعدل يف القســـــــم بني نســـــــا ه. ويقول: ولذلك كان الرســـــــول  ،منه ِلكر ِني، ِفيَما َتمك ِمي، ِفيَما َأمكِلكر َفاَل تَنلرمك ولكن عليه  .(6)((لههرمه َهَذا َقسنننننك

، كالعدل يف املعاملة، والعدل يف القسمة، العدل يف املبيت، العدل النفقة، العدل يف احلقوق التوجية كلها، حىت العدل يف االبتسامة يطيقهااسأمور اليت العدل يف 
 يف الوجه، والكلمة الطيبة.

َم الكِقَياَمِة َوَأَحدر ِشقهيكِه َساِقطٌ مَ )) :قال  َرى، َجاَء يَنوك رخك َداهرَما َعَلى األك َرَأتَاِن، َيِميلر َمَع ِإحك  .(7)((نك َكاَنتك َلهر امك

  

                                                           
 .5/172، األحكامجامع  (1)
طبة كتاب املناسك، اخل  ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعي  بن علي اخلراساين النسا ي، السنن الكبرى للنسائي(. 1905، رقم احلديث ) ،2/182 كتاب املناسك، باب صفة حجة النيبسنن أبي داود،  (2)

 (.3987، رقم احلديث )4/155على الناقة بعرفة، 
 .5/173، جامع األحكام (3)
 .7/531، جامع البيان في تأويل القرآن (4)
 .4/286، تفسير المنار (5)
 .7/88حممد ناصر الدين اسألباين، ، إرواء الغليل( حكم احلديث: ضعيف. ينظر: 2134، رقم احلديث )2/242، كتاب النكاح، باب يف القسم بني النساء، سنن أبي داود (6)
 صحيح. :( حكم احلديث1969، رقم احلديث )1/633القسمة بني النساء،  ، كتاب النكاح، بابسنن بن ماجه (7)
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 األولاملطلب 
 نــــي ليـــزم فــح

امن الرجل مطلوباحلتم  ته وتذوب حبيث تنعدم شـــــخصـــــي ليناً متســـــاهاًل، أو أن يكون شـــــديداً قاســـــياً، ، فال ينبغي، كما أن اللني مطلوب منه أيضـــــً
يعي التجرب  ال وهذاولته جتقتضــــــيه ر  ما اليت جتل  احرتام أهله له، وهو ،املعتدلةوالقوة شــــــخصــــــية حا مة تتصــــــف باملرونة  اجي  أن يكون وســــــطاً ر رجولته، بل

 مهددة باالهنيار. ، باتت هذه املؤسسةسقطتمهابة الرجل ررا  نفإ ،الحرتام املتبادل بني الرجل واملرأةوالتسلط، ورمنا يعي ا

تم ح امة يف حد را ا حتتاج را شــــــخص ريالقو  يدير أمور اسأســــــرة؛ سأنيســــــتطيع أن  ال يتمتع بشــــــخصــــــية قوية ومهابة معتدلة ال رن الرجل الذي
ضياع المهددة بسرة هذه اسأ ؛ بل تصبحاملستقرة يستطيع قيادة اسأسرة وريصا ا را مصاف اسأسر ال ه، فإنيف الرجل تكن هذه السمات موجودة وصرامة وررا مل

  .واالهنيار ويف رلك

، فال عالج حني ينتهي اسأمر را هذا الوضـع فال يسـتقر معه سـكن وال فريقنيانقسـمت املؤسـسـة را  الرجلة را سـقطت مهابر» سـيد قط :يقول 
رما سأنه  ،يف مؤســـــســـــة عا لية القوامة فيها ليســـــت لألب ينشـــــؤونالذين  من هذه الدال ل أن اسأطفال ، ولعلطمأنينة، وال تصـــــلح معه تربية وال رعداد للناشـــــئني

كوينهم العصـــيب وقل أال ينحرفوا را شـــذور ما، يف ت ،أســـوياء ينشـــؤونقلما  لوفاته سأنه مفقود أو ،ضـــعيف الشـــخصـــية، حبيث ترب  عليه شـــخصـــية اسأم وتســـيطر
 .(1)«والنفسي، ويف سلوكهم العملي واخللقي

لقها يتبســــــــط يف الدعابة وحســــــــن اخللق واملوافقة باتباع هواها را حد يفســــــــد خال » :يقول الغتان، فرجل باملرأةبيان عالقة ال علىلقد نص العلماء 
 بل مهما رأى لبتةاويســـــــــــــــقط بالكلية هيبته عندها بل يراعي االعتدال فيه فال يدع ا يبة واالنقباض مهما رأى منكرا وال يفتح باب املســـــــــــــــاعدة على املنكرات 

 .(2)«فيما  وى رال كبه اهلل يف النارأصبح رجل يطيع امرأته  ما واهلل» :نقال احلس .«خيالف الشرع واملروءة تنمر وامتعض ما

 فيهن  »يقول الغتان: ة، يف التعامل مع املرأ  لسقوط هيبة الرجل وحرمته هي املبالغة يف املداعبة، فعلى الرجل مراعاة حدود الشريعةولعل السب  اسأكرب
والً را أخالقها أضـعف، فالسـياسـة واخلشـونة عالج الشـر، واملطايبة والرمحة عالج الضـعف، فالطـبــــــــــــــي  احلارق هو الذي يقدر العالج بقدر الداء، فلينظر الرجل  شـر وفيهن  

يتغافل عن مبادي  ال على أهل بيته، لكن غطة يصـــــــحبها اعتدال وهي أن اً يج  على الرجل أن يكون غيور ف ،بالتجربة مث ليعاملها مبا يصـــــــلحها كما يقتضـــــــيه حا ا
 .(3)«عورات النساءعن تتبع  فقد هنى رسول اهلل  ،تجساالاسأمور اليت اشى غوا لها وال يبالغ يف رساءة الظن والتعنت و 

                                                           
 .5/358، في ظالل القرآن (1)
 .2/44، حملمد الغتان، إحياء علوم الدين (2)
 .2/45، إحياء علوم الدين (3)
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  املطلب الثاني
 
 
 ةــــل املسؤوليــــحتم

 أمام اهلل يف رلك. من يرعاهم ويكون مسؤوالً  الشخص الذي يقوم على شؤون كلف هباهي تلك املهمة اليت   :المسلولية

ئروٌل َعنك َرِعيهِتِه، اإِلَمامر رَاعق كر )) : قال  ، وَكرل كرمك َمسك ئر ل كرمك رَاعق ِلِه َوهرَو َمسك ئروٌل َعنك َرِعيهِتِه، َوالرهجرلر رَاعق ِفي َأهك وٌل َعنك َرِعيهِتِه، َوالَمركَأةر رَاِعَيٌة َوَمسك
ئروَلٌة َعنك َرِعيهِتَها  .(1)((...ِفي بَنيكِت َزوكِجَها َوَمسك

له مطال  بالعدل فيه والقيام مبصـــــــــــــــاحله... ورعاية الرجل أهاؤمتن على حفظه، فهو  ما صـــــــــــــــالح الراعي هو احلافظ املؤمتن امللتتم»حجر:  ابن قال
 .(2)«لتوج يف كل رلكلنصيحة اليصا م حقوقهم، ورعاية املرأة تدبط أمر البيت واسأوالد واخلدم و رسياسته سأمرهم و 

ونســـــــي  رأةلى املخر يلقي هبا عيلقي هبا على اخلدم والبعض اآل بعضـــــــهم، فواسأمهات ن اآلباءكثط مشـــــــبه غا بة عن   هذه املســـــــؤولية وقد أصـــــــبحت
ا املدرســــــة والســــــوق رورهاب  النتهة، قضــــــاء الوقت يفهي من يتحمل أعباء البيت كامال مبا فيها من تربية وتعليم و  ميف هذه املؤســــــســــــة، فأصــــــبحت اسأ مهمته

هما بلغت من قوة م رأة، وال شك أن املأخذت هذه املهمة وأصبحت هي اليت تنفق على اسأسرةقد  بل وصل احلال يف كثط من اسأسر را أن املرأةواملستشفى، 
قاييا فنحن يف عصرنا احلاضر حيث أصبحت املسؤولية صعبة بكل امل خصوصاً تستطيع أن تؤدي هذه املسؤوليات كلها،  ال هناية اسأمرحتمل وصرب رال أهنا يف 

حىت  رلك ىبل تعدقة، يف النف أو ، فاملســـــؤولية مل تعد حمصـــــورة يف البيتواسأمر جلالً  اً ب فأصـــــبح املوقف خطط يف  من تعصـــــف بنا الف  من كل حدب وصـــــو 
يؤدوا و  لذلكن ينتبهوا أ يعنينا، فعلى اسأ واج ال متغافلون نشــــــغل أوقاتنا فيما أو واسأخالقي وحنن غافلون، باالحنراف العقدي والســــــلوكي مهددين ناأصــــــبح أبناؤ 
 ، وأن يصحوا من سبا م، فاملسؤولية مل تعد كما كانت يف السابق.على أكمل وجه مسؤوليا م

ت مســــــــؤول عن نتاجه، هم الدين واللغة، فالبيتللبيت أثره البعيد يف تنشــــــــئة اسأوالد ورحكام ســــــــط م، بل لعله اسأصــــــــل اسأول يف وراث»يقول الغتان: 
مســـتقبل  ال اسأمةبأن  اتمع ســـليم على بيوت خربة، ففقدان الرتبية ريذان يســـتحيل بناءففينبغي على اسأب واسأم معا العناية التامة حباضـــر الناشـــئة ومســـتقبلهم، 

 .(3)« ا

اا: عمن مقتضــى مســؤولية الرجل على أهله اإلشــراف عليهم وأمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر باحلســىن، وكذلك تعهدهم بالتعليم والرعاية. قال ت
 .[6التحريم:]سورة  {ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ}

 أن يتعدى حدود مســـؤوليته باســـم القوامة وال حيق له أن يهمل هذه ، فال جيو  للرجلســـتعمال القوامة على وجهها الصـــحيحجي  ا خالصننة القول:
 املسؤولية ويلقي هبا على عاتق املرأة.

                                                           
 (.893، رقم احلديث )2/5، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، صحيح البخاري (1)
 .113، 13/112، فتح الباري على صحيح البخاري (2)
 .138، يقضايا المرأة (3)
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  املطلب الثالث
 لزوجها ةة الزوجـــطاع

يان  وجها باســـم ، فأصـــبحوا يتينون للمرأة عصـــمتنوعة بطرق اإلســـالم ه تشـــوي، وكثرت حماوالت أعداء املســـلمني يفوتداخلْت الثقافات، قد تغط  التمان
 يف ظل اإلسالم رياتمتتعت به املرأة من احل ما وسنرى حلريتها اً كبت  ليستطاعة املرأة لتوجها  نرمث  ،د من حرية املرأةحي ال اإلسالمفالتحضر، والتمدن، واحلرية، 

 يف الفصل الثالث من هذه الرسالة.

وطاعة  اة الطرفني،حي ، بل جاء مبا يصــــلحلرجلل، وانتصــــار توجها، والشــــارع مل يأت بشــــيء فيه جور على املرأةل التوج طاعةج  و اهلل قد أن إوعليه ف
 صــــاحلاً، فأي اجتماع يف هذهتمع كان اجمل  التوج لتوجها يف احلقيقة هي تعاون بني التوجني و يئة لبناء اللبنة اسأوا يف بناء اجملتمع، فإن كانت هذه اللبنة صــــاحلة

 يف رلك. اً يستقيم حا ا رال بقا د واحد يعطي اسأمر ويكون مطاع ال من خاليا اجملتمع، ميلك القرار وهذه املؤسسة خلية احلياة البد له من قا د واحد

 :األدلة على طاعة الزوج لزوجها
 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ} قال تعاا:على رلك كثطة   ياتآوقد دلت  لتوجها يف غط معصــــــية أوج  الشــــــارع طاعة التوج في الكتاب: (1

 طاعة عليها جي  املرأة وجبت طاعته حىت. صحيحة والية شيء أمر ون من كل  أنه قال أبو حيان والظاهر ،[59النساء:]سورة  {یی ی ی ىئ
  .(1) وجها

 يقوم التوج أن على اآلية دلت»: قال ا راســـــي، [34النسننناء: ]سنننورة  {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وقال تعاا:
 .(2)قرطيبوقال بذلك اجلصاي وال ،«معصية تكن مل ما أمره، وقبول طاعته عليها وأن ،اخلروج من ومنعها بيتها، يف ورمساكها وتأديبها، املرأة، بتدبط

هذا كله خرب، ومقصــــوده اسأمر بطاعة التوج والقيام »القرطيب:  ولقي [34النسننناء:]سنننورة  {ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ}تعاا:  قولهويف 

 هلل، مطيعات» وقال الشــــــــــوكاين: .«مطيعات قا مات مبا عليهن لأل واجأي:  {ٺ} »قال النســــــــــفي: و . «حبقه يف ماله ويف نفســــــــــها يف حال غيبة التوج
 .(3)«مطيعات هلل تعاا وسأ واجهن»صاي: وقال اجل .«أ واجهن وحقوق اهلل، حقوق من عليهن جي  مبا قا مات

َرَها، َوَحِفَظتك فَنركَجَها، َوَأطَاَعتك َزوكَجَها ِقيَل َلَها: ادكخرِلي الك إِ )) :قال رسول اهلل  في السنة النبوية: (2 َسَها، َوَصاَمتك َشهك نهَة جَ َذا َصلهِت الكَمركَأةر َخمك
  .(4)((بنكَواِب الكَجنهِة ِشئكتِ ِمنك َأي  أَ 

َها أَ )) :خر قال ويف احلديث اآل َها رَاضق َدَخَلِت الَجنهةَ ي َما امكَرَأةق َماَتتك َوَزوكجر يف احلديث الرتغي  العظيم را طاعة التوج وطل  مرضـــــــــــــــاته  .(5)((َعننك
  .(6)أهنا موجبة للجنةو 

ِبحَ َذا َدَعا اإِ )) :قال رســول اهلل و  َها الَمالَِئَكةر َحتهى ترصننك َها َلَعَنتنك َباَن َعَلينك ِه فَأََبتك فَنَباَت َغضننك َرَأَتهر ِإَلى ِفَراشننِ تأكد  وفيه داللة واضــحة على .(7)((لرهجرلر امك
                                                           

 .3/686، أبو حيان حممد بن يوسف اسأندلسي، البحر المحيط (1)
 .5/170، جامع األحكام القرطبي، 3/149، أحكام القرآن للجصاص، 2/449، للهراسي، أحكام القرآن (2)
 .3/149، للجصاي، أحكام القرآن، 1/531، فتح القدير، 1/314، وحقائق التأويلمدارك التنزيل ، 5/170، تفسير القرطبي (3)
، رقم احلديث: 9/471، كتاب النكاح، باب معاشــرة التوجني، ركر رجياب اجلنة للمرأة ررا أطاعت  وجها مع رقامة الفرا ض هلل، صننحيح ابن حبان(، 1661، رقم احلديث: )3/199، مسننند اإلمام أحمد (4)
(4163.) 
، كتاب النكاح، باب حق ابن ماجه(. حكم احلديث: قال عنه: هذا حديٌث حســـــٌن غري . وأخرجه 1161، رقم احلديث )3/458، أبواب الرضـــــاع، باب ما جاء يف حق التوج على املرأة، سنننننن الترمذي (5)

 (. حكم عليه اسألباين بالضعف.1854، رقم احلديث )1/595التوج على املرأة، 
 .2/265، فيصل بن عبد العتيت بن فيصل ابن محد املبارك احلرميلي، األحبار مختصر نيل األوطاربستان  (6)
ا،   (، وصــــحيح البخاري3237، رقم احلديث )4/116، كتاب بدء اخللق، باب ررا قال أحدكم: آمني واملال كة يف الســــماء آمني، فوافقت رحدامها اسأخرى غفر له ما تقدم من رنبه، صنننحيح البخاري (7) أيضــــً

(. وســـــــنن أيب 1436، رقم احلديث )2/1060وصـــــــحيح مســـــــلم، كتاب النكاح، باب حترمي امتناعها من فراش  وجها،  (.5193، رقم احلديث )7/30كتاب النكاح، باب ررا باتت املرأة مهاجرة فراش  وجها، 
 (.2141، رقم احلديث )2/244داود، كتاب النكاح، باب يف حق التوج على املرأة، 
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 .(1)عة التوج وحترمي عصيانه ومغاضبتهوجوب طا

لبيت قال تعاا: ا هناك ميادين كثطة لطاعة التوج لتوجها، ونذكر منها على وجه اإلجيا ، القرار يف البيت من اسأمور اليت تدخل يف طاعة التوج القرار يف
 .[33األحزاب:] {ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ}

 وجوب تقتضي اآلية وهذه عبادة، بيو ن يف فقرارهن حرمتهن، يف وتقوية  ن، توقطاً  بيو ن مال متهن وجوب وهو به خصصن أمر هذا»عاشور:  ابن قال
 .(2) «كما هو معلوم  وهذا احلكم وجوب على أمهات املؤمنني وهو كمال لسا ر النساءلضرورة.  رال خيرجن ال وأن بيو ن يف النيب  أ واج مكث

ا من أن له رمســـــــــــــــاكها يف بيته ومنعه»ال بإرن  وجها، ولكن يكره منعها من عيادة أهلها، قال اجلصـــــــــــــــاي: رفليا لتوج اخلروج من املنتل ولو را احلج 
 . «مل تكن معصية ما اخلروج وأن عليها طاعته وقبول أمره

ر جنا ة حضــــــــو  أو ،عياد ما أو أرادت  يارة والديها ا منه بد ســــــــواء  ما وللتوج منعها من اخلروج من منتله را»قدامة:  ابن ، وقالا راســــــــي وقال بذلك
 يار ما و  ،غي للتوج منعها من عيادة والديهاينب ال ولكن، قال أمحد يف امرأة  ا  وج وأم مريضــــــــــــة: طاعة  وجها أوج  عليها من أمها رال أن يأرن  ا ،أحدمها

 .(3)«سأن يف رلك قطيعة  ما ومحال لتوجته على خمالفته

طاعة  باس الشـــــــــــــــرعي حال اخلروج من املنتل، ومن اللالبطاعة  وجها يف االلتتام  التوج كذلك لباس املرأة و ينتها فعلى املرأةمور الداخلة يف طاعة من اسأ
وَم لَ )): قال  كذلك رال تأرن سأحد بدخول بيته رال بإرنه، ومن الطاعة أيضـــــــــا عدم جوا  صـــــــــومها تطوعاً و وجها شـــــــــاهد رال بإرنه.  َيِحل  لِلكَمركَأِة َأنك َتصننننننر

 .(4)((لَيكِه َشطكررهر مكرِِه فَِإنههر ينرَلدهى إِ ِر أَ َوَزوكجرَها َشاِهٌد ِإله بِِإذكنِِه، َولَ تَأكَذَن ِفي بَنيكِتِه ِإله بِِإذكنِِه، َوَما َأننكَفَقتك ِمنك نَنَفَقةق َعنك َغيك 

 هل خدمة المرأة لزوجها واجبة؟
 :واجبة ليست ذهب معظم الفقهاء إلى أن خدمة المرأة لزوجها

 كان  ويفرض  ا ولف ررا كان  ا خادم يفرض  ا سأهنا مل تكتف خبدمة نفسها،»على التوج أن يوفر لتوجه من خيدمها، قال يف فتح القدير: أجبوا  الحنفية:
 .(6) «يفرض على التوج النفقة ررا كان موسراً ونفقة خادمها، املراد بيان نفقة اخلادم كما ركر املؤلف» :وقال يف موضع آخر .(5)«معسراً 

 أما المالكية فنظروا إلى المسألة من جانبين:

ني اليت هي بو  ،الرجل أن يوفر  ا من خيدمها ويلتم ،معفاة من خدمة البيتهذه عندهم و  ،اماإلخدبني اليت هي من أهل  فر ق املالكية :حال المرأة
 ليست من أهل اإلخدام فعليها خدمة البيت. 

ادم حلا ا وغي  وجها، وأن مل تكن رات شرف ممن ال  رن كانت امهارخدوعليه »قال يف مواه  اجلليل:  :من حيث اليسر والعسر حالة الزوج
وال يلتم  رن اتسعت حاله لذلك رخذامهاوال يف صداقها مثن خادم فعليها اخلدمة الباطنة من العجن والكنا والطبخ والفرش... وقال يف موضع آخر يكلف 

 .(7)«اماإلخداملعسر 

                                                           
 .2/265، بستان األحبار مختصر نيل األوطار (1)
 .11، 22/10، التحرير والتنوير (2)
 .6/33، المغني، 2/449، للكيا ا راسي، أحكام القرآن، 3/149، أحكام القرآن للجصاص (3)
، رقم 3/258الصـــيام، صـــوم املرأة بغط ررِن  وجها،  ، كتابالسنننن الكبرىر النســـا ي جتء منه يف (، ورك5195، كتاب النكاح، باب ال تأرن املرأة يف بيتها سأحٍد رال  بإرنه، رقم احلديث )صننحيح البخاري (4)

 (.2933(، )2932احلديث )
 .3/329فتح القدير، ( 5)
 .3/327املرجع السابق، (6)

 .3/546،547 ،صر خليلتمواهب الجليل لشر  مخ (7)
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  :حال الزوج المادية وإل أنهم لم يراع ،فذهبوا إلى قول المالكية: أما الشافعية
أو أمة له أو مستأجرة أو باإلنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة خلدمة وسواء ال يليق هبا خدمة نفسها رخدامها حبرة وعليه ملن »: اجقال يف  اد احملت
 .(1)«يف هذا موسر ومعسر

  حبة من باب العرف واإلحسان:تمسبواجبة ولكنها  ليستأما الحنابلة فيه 
بخ  وجها من العجن واخلبت، والطقدامة: ليا على املرأة خدمة  ابن مام أمحد، قالخدمة املرأة لتوجها ليســـــــــت واجبة، نص على رلك اإل يف املغي:قال 
   .(2)إلجيابعلى سبيل ا ال املرضية وارى العادة تقوم به من خدمة، فهو من باب املعروف واإلحسان وما تليق به اسأخالق ما وأشباهه، أما

 القول الراجح:
 هو قول الحنابلة: 

 وله أثر واضح يف اسأحكام الشرعية. سأهنم رهبوا را العرف واإلحسان، والعرف معترب  .1
 .وفيها من اإلحسان ما فيها أن خدمة املرأة لتوجها  ا أثر كبط على نفسية التوج واسأوالد .2
 وأوالده. أن من اسأ واج ال جيد من النفقة رال ما يسد رمق نفسه و وجه .3

 طاعة المرأة لزوجها:حكم 

 ٻ ٻ ٱ}تعاا:  قوله ضـــــــمن الضـــــــوابط الشـــــــرعية، واســـــــتدلوا بعدة آيات منها آية القوامة واجبة هالتوجطاعة املرأة ء على أن اتفق العلما

لتوج رمســـــاكها يف بيته لدلت اآلية على أن » :اجلصـــــايقال  .[34النسنننناء:]سننننورة  {ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 .«مل تكن معصية ما ومنعها من اخلروج وأن عليها طاعته وقبول أمره

طاعة التوج واجبة: قال أمحد يف امرأة  ا  وج وأم مريضـــة: طاعة  وجها أوج  عليها من أمها، رال أن »قدامة:  ابن وقال ،القرطيبا راســـي و  وقال بذلك
ٌر؟ قَاَل:  :قيل لرســــــول اهلل  :عن أيب هريرة قالو  .(3)«يأرن  ا اِء َخينك ر هر ِإَذا َنَظَر، َوترِطيعرهر ِإَذا َأَمرَ ا))َأي  الن سنننننَ َها َوَماِلَها ِبَما ، َوَل ترَخاِلفرهر لهِتي َتسنننننر  ِفي نَنفكسنننننِ

َرهر   .(4)((َيكك

 أن طاعة املرأة لتوجها قد أقرها الشارع، والتوج الصاحلة هي اليت استجابت لذلك اسأمر، فنالت رضا اهلل ورضا  وجها. خالصة القول:

  

                                                           
 .573، 3/572 ،اج بشر  المنهاجتزاد المح (1)
 .33/7 ،المغني (2)
 .6/33، المغني، 5/169، تفسير القرطبي، 2/449للكيا ا راسي،  ،أحكام القرآنو .3/149، أحكام القرآن للجصاص (3)
،  ،7/224ن بن أيب بكر ، حديث عبد الرمحومسنننند اإلمام أحمد(، 5324، رقم احلديث )5/161(، والســـنن الكربى، 3231، رقم احلديث )6/68، كتاب النكاح، أي النســـاء خط، سننننن النسنننائي (4)

 (.7416رقم احلديث )
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 الفصل الثالث
 الشبهات المثارة حول القوامة عرض ونقد

 .مباحثثالثة  وفيه
 .المبحث األول: القوامة وحرية المرأة 
  القوامة واستقالل المرأة.الثاني: المبحث 
  عقل المرأةو  : القوامةالثالثالمبحث. 
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رى نتقص حق املرأة من خالل هذه املســــألة، مث نرد عليها لنال مســــألة القوامة وأن اإلســــالم قد يف هذا املبحث نتناول بعض الشــــبهات اليت تثار حو 
 التحرير؟ ءايدعأافرتاءات يدعيها أعداء اإلسالم و  ؟ أم هيحقاً  اإلسالم من حق املرأةنتقص اهل 

مفقودة   اسأســــــواقوتشــــــرتى يفحيث كانت تباع ، أموا اقيمة  ا تظلم وتســــــل  حقوقها حمرومة من املطا  ومن التصــــــرف يف  ال املرأة يف اسأمم الســــــابقةكانت 
 احلرية مسلوبة املكانة.

حيث كانت حبوثهم تدور حول ماهية روح املرأة أ ا روح أم ال؟ وررا  بل أكثر من رلك كانت حمل جدل بني العلماء والفالســــــــــفة وأصــــــــــحاب امللل 
ها وما وضــــــــــع مارا؟ أو لإلفســــــــــاد واإلغواءهي صــــــــــفات هذه الروح أخبيثة خلقت  ما كانت رات روح أهي رنســــــــــانية أم حيوانية؟ وعلى افرتاض أهنا رات روح

 .(1)اعي واإلنساين بالنسبة را الرجلاالجتم

، وأهنما من أصـــل واحد، وأهنما ســـواء يف احلقوق وحينما كانت املرأة حمل جدال حول هذه املســـا ل كان اإلســـالم ينادي بأن النســـاء شـــقا ق الرجال
الرجل واملرأة على حد سواء يف التكاليف واجلتاء والعقوبات، فاخلطاب ورن جاء بلفظ الرجال فالنساء يدخلن فيه رال يف حالة التخصيص، والواجبات، فخاط  

رجل يف الهي كففاملرأة تؤدي العبادات، كالرجل حتج كما حيج وتصــلي كما يصــلي تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر تبايع كالرجال، تتصــدق كما يتصــدق رخل..، 
بكامل حريتها،  ا احلق يف  تتصــرف يف العقود ســا ر العبادات واملعامالت، تر  كما ير ،  ا شــخصــيتها املســتقلة تتصــرف يف أموا ا كيف تشــاء تبيع وتشــرتي

ون فيتعمون رن اإلســـالم قد يأيت املتشـــدقفهي تتمتع حبقوقها املدنية املســـتقلة عن الرجل، وهذه احلقوق ســـنناقشـــها يف املبحث القادم، مث بعد هذا  اختيار التوج،
 ظلم املرأة سنرى أفعالً اإلسالم ظلم املرأة أم النن

 شبهتان. أو تتفرع منها شبهةقد حس  االعرتاف بالقوامة وعدم االعرتاف هبا را ثال  نقاط وكل نقطة  ةالشبهات الواردتقسيم 

 عدم االعرتاف بالقوامة أصاًل. (1
 باب الواقع وليا التكليف. االعرتاف بالقوامة ولكن من (2
 االعرتاف هبا حس  الكفاءة من كل منهما. (3

ن اإلســـــالم حييف على املرأة وجينح جلان  الرجل، وحيتجون لذلك بقوامة الرجل على املرأة، أيتعم أعداء اإلســـــالم وبعض أدعياء التحرير  الشننننبهة األولى:
 .(2)اليت قرهنا القرآن هبذه القوامة ن القوامة قهر وتسلط واستبداد ينتقص من املساواةريقولون 

 :الشبهةهذه الرد على 

 سأكفأ الر أمرها عادة يوكل ال رليها، وما ... والتجارية والصـــناعية املالية كاملؤســـســـات:  ســـعراً  واسأرخص شـــأناً، اسأقل اسأخرى املؤســـســـات كانت  نقول: ررا (1
 يف الشــــــأن هو ذاه كان  والقوامة، ررا لإلدارة طبيعية اســــــتعدادات من وهبوا ما فوق عمليا، عليه ودربوا علميا، الفرع هذا يف اصــــــصــــــوا ممن  ا املرشــــــحني
 .(3)اإلنساين العنصر الكون عناصر أمثن تنشل اليت اسأسرة، مؤسسة يف القاعدة هذه تتبع أن فأوا ا؛سعرً  واسأرخص شأنا اسأقل املؤسسات

ا م، كرب قيم يقوده ويدير شــــئونه محاية له من الفوضــــى والتصــــادم والصــــراع الد أو أن يكون لكل اتمع صــــغر ياجملتمعات اإلنســــانية تقتضــــ يفرن احلكمة  (2
 .(4)مؤهالت القوامة بشكل أمثل حتتاج را قيم تتوافر فيه اليتواسأسرة أحد هذه اجملتمعات 

                                                           
 )بتصرف...(. 569، 568، يعبد الرمحن بن حسن حبنكة امليداين، أجنحة المكر الثالثة وخوافيها (1)
 .39، يالقوامة أثرها في استقرار األسرة. 19/99، جملموعة من العلماء، شبهات حول أحكام األسرة في اإلسالم، موسوعة بيان اإلسالم (2)
 .2/650، في ظالل القرآن (3)
 .603، 602، يأجنحة المكر الثالث (4)
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هناك ثالثة  دمتم كذلك فإن ما لتلك الشـــــــــــركة القا مة بني الرجل واملرأة،وما دمتم متفقني معنا على ضـــــــــــرورة أن يكون هناك قيم توكل رليه اإلدارة العامة  (3
 .(1) احتماالت ميكن أن تفرض بشأن القوامة على اسأسرة

 :أن يكون الرجل هو القيم يف اسأسرة باستمرار. الحتمال األول 
 :أن تكون املرأة هي القيم يف اسأسرة باستمرار. الحتمال الثاني 
 (2)أن يكونا معا قيمني تمال الثالث:الح. 

. واهلل يقول اوعليه نستبعد الفرض الثالث منذ البدء، سأن التجربة أثبتت أن وجود ر يسني للعمل الواحد أدعى را اإلفساد من ترك اسأمر فوضى بال ر ي
  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ}، ويقول ســــــبحانه: [22األنبياء:]سننننورة  {ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}عن الســــــماء واسأرض: 

 .(3)مهني فكيف هو بني البشر العاديني. فإرا كان هذا اسأمر بني اآل ة املتو [91الملمنون:]سورة  {ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

اســــة، ولذلك نالحظ تركت املســــؤولية الكربى يف ر يا واحد، لدى أي نظام اجتماعي من  فســــاد الشــــركة يف الر على جتارب اجملتمعات اإلنســــانية  دلت قد (4
ممارســـــــة  يعدو أن يكون عمالً أقرب را املشـــــــورة منه را ال القيادة اجلماعية، وعمل اجلماعة القا دة بســـــــيمةاسأنظمة اليت عرفها الناس، ولو كانت تتســـــــم 
 .(4)اً ملا يريدل رأي اسأكثرية موافقغط رلتامي، سأن من ترتكت بيده السلطة الفعلية يستطيع أن جيع أو السلطة، سواء أكانت املشورة رات طابع رلتامي

أ من رجل ورمنا جعلت القوامة بيد الرجل مراعاة ملبد أكفأأســاس الكفاءة، فكم من امرأة  أو رن اإلســالم مل جيعل القوامة بيد الرجل على أســاس التفضــيل، (5
الوظـا ف حيـث  مسىمن أ العـدالـة يف تو يع الوظـا ف القـا م على االعرتاف بـاحلقوق والواجبـات، فـإرا نظرنـا را وظـا ف كـل من الطرفني فـإن وظيفـة املرأة

ذلك راعى ل حد را ا هي مهمة عظمى ومســــــؤولية كربى يغفل عنها الكثطعدادهم للمســــــتقبل، فوظيفة اسأمومة يف رجيال وتربيتهم و تقوم على تنشــــــئة اسأ
 . مراعياً بذلك الفطرة والعدالةفو ع املهام بني اجلنسني ،الكامل وعدله الشامل هاإلسالم هذا اجلان  بعلم

، ســـــــــــاب املرأةحلهام بينهم ليا حلســـــــــــاب الرجل وال والعدالة و عت امل ،أقوى اجلان  الفكري يف الرجل بينما ،املرأة يف اجلان  العاطفي أقوى من الرجلف
الصــالح واخلط، فكل من الطرفني له خصــا صــه وقدراته فخصــا ص الرجل وقدراته أنســ  للقوامة وحلســاب اخللق و  اجملتمع املســلمورمنا حلســاب اإلنســان و 

من  ري أكثراجلان  الفكوهذه املســؤوليات يعىن هبا والرعاية واإلنفاق ررن هو مســؤول عن اسأمن املعنوي واملادي  مايةاحلنه مســؤول عن ر حيث من املرأة؛
ا ببنيته اجلســـــــــــمية هدرته على حراك احلياة وحتمل أعبا قيادة اسأســـــــــــرة؛ ولذلك لق العاطفي، وتتناســـــــــــ  مع القوامة أكثر من الرتبية، مث رن الرجل أقدر على

جل له مهام ووظا ف واملرأة كذلك ر التو يع الوظا ف، ف الفطرة يفم العادل الذي يتبع ية وعالقاته االجتماعية واالقتصـــادية، وهذا هو التقســـوتركيبته النفســـي
مة من متارس القوامة؛ بل قد متارس هذه القوا ال أن املرأةيعي  ال ولكن هذا ،وظا ف معينةليؤدي منهما خصـــــــــا صـــــــــه املميتة  كلِ يف   الفطرةوأودعت وقد 

 .(5)عنه يتغافلون أو صحاب هذه الشبهاتأخالل تلك الوظيفة وهو جان  يغفل عنه 

والتشـــــاور  مرن القوامة حتمل أمسى املعاين، فهي رمحة ومودة ورأفة وحســـــن عشـــــرة ورعاية ومحاية ورصـــــالح؛ بل هي مســـــؤولية وأمانة كربى تنبي على التفاه (6
أة القوامة ورلك ملر ن الرجل قد مينح ارواإلســــالم منه بريء، مث  ميت لإلســــالم بصــــلة ال وتكامل يف املهام بني الرجل واملرأة، أما من يســــل اســــتخدامها فهذا

جني وليا هناك و ها كافة الصـــــالحيات، فتصـــــرف على البيت تشـــــرف على اسأوالد تقوم بتدبط شـــــؤون املنتل، فاملســـــؤولية مشـــــرتكة بني الت من خالل رعطا 
هذه ن للمرأة أهلية وجوب وأهلية أداء و أتســــلط وال اســــتبداد، بل رمحة ومودة وســــكينة، مث رن املرأة قد تكون وصــــية على أوالدها، وقد نص الفقهاء على 

 فهي .(6)قوقها ووجبا اكاملة يف َجيع حة  مو ا وهبذا تكون كالرجل يف االلتتامات والتصـــــــــــــرفات حيث تتمتع حبريتفارقها منذ والد ا را حني  ال اسأهلية
القوامة مســؤولية فلذلك يف املبحث القادم،  عليها وســنتطرق ونص الشــارع هذه احلقوق واحلريات اضــع لســلطان أحد وال تقبل قهر أحد، فقد منحها ال

 استغال ا بالتسلط واالستبداد.له وأمانة ملقاة على عاتق الرجل فال جيو  

                                                           
 .40، يالقوامة وأثرها في استقرار األسرة (1)
 .40، يالقوامة وأثرها في استقرار األسرة، 603، يأجنحة المكر، 153، حممد قط ، يشبهات حول اإلسالم (2)
 .153، يشبهات حول اإلسالم (3)
 .40، يالقوامة وأثرها، 603، يأجنحة المكر (4)
 )بتصرف ...(. 83، حممد حسي أبو ملحم، يالمرأة بين الشريعة وجاهلية العصر، 2/643، في ظالل القرآن، 154، يشبهات حول اإلسالم، 41، يالقوامة وأثرها، 604، يأجنحة المكر (5)
 )بتصرف...(. 10/335، عبد الكرمي  يدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم (6)



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

53 

 

 ون من   أو رجحاف حبق املرأة أو ،أبداً  االســـــــــــتبداد باملرأة أو تعىن منح الرجل حق القهر ال ومما جيدر ركره هنا أن قوامة الرجل على املرأة»يقول الغتان: 
 .(1)«الرمحة واملودة وحتمل املسؤولية تقلل من شخصيتها، كال بل، هي قوامة رحيمة مبنية على أو كرامتها،

ث املخلص عن تلغي الشورى والتفاهم وتبادل الرأي والبح ال شركة اقتصادية فال بد له من ر يا، والر اسة أو مؤسسة تربويةررا كان البيت »ويقول أيضا: 
 ا يستثىن منه البيت؟.ا، فلماراملصلحة. رن هذا قانون مطرد يف شؤون احلياة كله

صــــلحها.. أن تكون له ي ما ســــعي على أســــرته والدفاع عنها ومشــــاركته يف كلتتيد عن أن له حبكم أعبا ه اسأســــاســــية، وحبكم تفرغه لل ال رن القوامة للرجل
أن تراجعه  رســراف، من حق التوجة ررا احنرف أو جينح را ســفه أو جيحد هبا حقاً  أو ينكر هبا معروفا أو الكلمة اسأخطة بعد املشــورة مامل خيالف هبا شــرعاً 
 .(2)«الذي له وعليه أن يقيم حدود اهللرا سلطة اجملتمع  أو ق را أهلها وأهلهوأال تأخذ برأيه، وأن حتتكم يف اعرتاضها عليه باحل

َذا َكاَن َثاَلثَةٌ ِفي إِ )) يف القوم يســافرون يؤم رون أحدهم:  قول الرســول ذاتية عند اهلل؛ بل هي مســؤولية يكلف هبا أمام اهلل، ففيالتعي اسأفضــلية  ال رهنا (7
َفرق فَنلكينرَلم رروا َأَحَدهرمك  يدل بوضــــوح أن الذي خيتار أمطاً من القوم ليا بالضــــرورة أفضــــلهم وأعالهم منتلة عند اهلل عت وجل، سأن اسأفضــــلية رمنا  ما (3)((سنننَ

حتمل املســــــــــؤولية، وأن تكون لديه الكفاءة  رمنا املهم أن يكون على مســــــــــتوى ،[13الحجرات:]سنننننننورة  {ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ}تكون بالتقوى: 
 .(4)دارة شؤون اجلماعة على هنج سليمإل

يتميت تية عند اهلل اررن فالقوامة على اسأسـرة، يف نظام اإلسـالم وشـرعه قوامة رعاية وردارة، وليسـت قوامة هيمنة وتسـلط، مث رهنا ليسـت عنواناً على أفضـلية ر
 .(5)هبا القا م بأعباء هذه املسؤوليةاملدير، ورمنا ينبغي أن تكون عنواناً على كفاءة يتمتع  أو هبا اسأمط

ح. فالر اســـــة تنفي املشـــــاورة وال املعاونة؛ بل العكا هو الصـــــحي ال بإدارة البيت، فالر اســـــة اليت تقابل التبعة أو وليا مؤدى رلك أن يســـــتبد الرجل باملرأة،
ى النتاع لالناجحة هي اليت تقوم على التفاهم املســـــــــتمر، وكل توجيهات اإلســـــــــالم  دف را رجياد هذه الروح داخل اسأســـــــــرة، ورا تغل  احل  والتفاهم ع

ِليخَ )) : . ويقول الرســـــول[19النسنننناء:]سننننورة  {ۉې ۉ} والشـــــقاق. واهلل يقول: ِلِه، َوَأنَا َخينكرركرمك أِلَهك فيجعل  .(6)((ينكرركرمك َخينكرركرمك أِلَهك
لداخل منطوية ا ميتان اخلط يف الرجل هو طريق معاملته لتوجته، وهو ميتان صادق الداللة، فما يسيء رجل معاملة شريكته يف احلياة رال أن تكون نفسه من

 .(7)ى احنرافات شىت، تفسد معني اخلطعل

 يف اخلصا ص والقدرات. ال والواجبات،رن املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلسالم تعي املساواة يف احلقوق  (8

 القوامة ليست عنواناً على أفضلية راتية؛ ورمنا تعي الرعاية واملسؤولية والقيادة والتفاهم والشورى. (9

 .(8)علها قيمة على شؤون  وجها وبيتهامل يلغ اإلسالم قوامة املرأة كلية؛ بل ج (10

 أن املرأة راعية مســــــؤولة عن رعيتها ومســــــؤولة عن صــــــالح اجملتمع، وجعل القوامة بيد الرجل ل رفع اإلســــــالم مكانة املرأة وأعلى شــــــأهنا، فقد بني الرســــــو  (11
تسلط عليها كما يصور رلك أعداء اإلسالم، بل جعلت القوامة بيد الرجل من أجل محاية املرأة ورعايتها والدفاع عنها، فاملرأة  أو يعي كبت حلرية املرأة، ال

 حبريتها الكاملة. كلف الرجل بالسعي واإلنفاق عليها وهي تتمتع  يف اإلسالم اجلوهرة املصونة

والعمل والنفقة  تتفق مع مبدأ احلرية واملسـاواة بعد أن أصـبحا متسـاويني يف التعليم ال هضـم حلريتها ورهنا ن قوامة الرجل على املرأةأيتعمون  الشبهة الثانية:

                                                           
 ، )بتصرف يسط...(.163، يقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة (1)
 .165، 164ي قضايا المرأة، (2)
 .8/116، إرواء الغليل(، احلكم احلديث: صحيح، ينظر: 2609، رقم احلديث )2/42، كتاب اجلهاد، باب يف القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، سنن أبي داود (3)
 .19/103، موسوعة بيان اإلسالم، شبهات حول أحكام األسرة، 99، حممد سعيد البوطي، يالمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني (4)
 .100، يالمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني (5)
 سبق ارجيه. (6)
 .155، يشبهات حول اإلسالم (7)
 .19/99، اإلسالم موسوعة بيان (8)
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  .(1)بالسلطة ور اسة اسأسرة من دوهنا على البيت، فليا من العدل أن ينفرد الرجل

تنفق على  املرأة العاملة اليت امرأة، فمثال أو رن القوامة جعلت سأســــباب، فمن توافرت فيه هذه اسأســــباب اســــتحق القوامة ســــواء رجل»أما حممد شــــحرور فطى: 
 .(2)«حق قوامة اسأمر والنهيض فإن  ا تقوم برعاية  وج مري ما رجل وأيضا عندالاسأسرة تستحق القوامة املالية ك

 الشبهة:هذه الرد على 

 رن الرجل له مهامه ووظا فه اليت اتلف عن اسأنثى. [36:آل عمران]سورة  {ۉې ۉ ۅ} قال تعاا: (1

عوا نبحث عن مسـاوا ما يف أصـل اخللقة واسـتعداد الفطرة فإن تسـاويا يف اخللقة واسـتعدادات الفطرة، فاد فدعونا، املسـاواة بني الرجل واملرأةقبل أن تطلبوا  (2
توافق مع تكوينه ييناســـــــبه، و  ما منهما وحنن معكم للمســـــــاواة بني الرجل واملرأة، أما وقد خالف اهلل بينهما يف اخللقة واالســـــــتعدادات الفطرية، فأعطى كالً 

 .[50طه:]سورة  {مج حج يث ىث مث جث يت ىت} قال تعاا: .(3)وفطرته

أما من ، اســـاوي بينهم ومن احليف أن ينادى بالتا متســـاوينيفالرجل واملرأة ليســـخلارجية ووظا فها العضـــوية، ارن املرأة اتلف عن الرجل يف كثط من مسا ا  (3
را  ماو  عمليف التعليم وال اإلسالم والرجل واملرأة متساويان لرجل، فمنذ أن سطع نورضمنه ل ما ناحية احلقوق، فإن اإلسالم قد ضمن للمرأة من احلقوق

عليها سأن الرجل مكلف باإلنفاق عليها ومع رلك منحت حق العمل ررا أرادت هي،  اً مل جيعله واجبن اإلســـــــــــــــالم مل يكلف املرأة بالعمل أي أرلك، رال 
جوهرية  اً ل فروقحتم ال الرجل هو صـــاح  القوامة؛ سأن هذه الوظا ففالعصـــر ومع رلك،  ةفاملســـاواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات ليســـت وليد

 بني الرجل واملرأة ورمنا القوامة وجدت لفروق جوهرية ودقيقة بني الطرفني.

ا الفطري الذي والعقلي والنفســـــــــي، وكذلك املرأة  ا تكوينه عن املرأة بتكوينه اجلســـــــــمي حيث خيتلف وتكوينه الفطري رجل له خصـــــــــا صـــــــــه الطبيعيةالرن  (4
اإلسالم فمنح الرجل القوامة  ذا السب ، وهي فروق دقيقة وعميقة أوجدها اخلالق عت وجل بني الرجل اتلف به عن الرجل، فهذه الفروق الدقيقة راعاها 

الذي يســـتحيل معه تطبيق نظرية املســـاواة الكاملة بني الرجل واملرأة يف َجيع اجلوان ، واملناداة باملســـاواة بني الرجل واملرأة على  واملرأة حلكمة يعلمها، اسأمر
أة أقره اإلســـــالم، ويف جوان  أخرى حمض الظلم والقســـــوة والتجي على املر  ما مرأة واجملتمع، فاملســـــاواة يف بعض اجلوان  عني العدالة وهذارطالقها ظلم لل

حق ل ري دالة ورعطاء كباملســـــــاواة على اإلطالق دون قيد، ورمنا اسأصـــــــح املناداة بالع ةطالبصـــــــيات ينبغي مراعا ا، فمن اخلطأ منفســـــــها، فللمرأة خصـــــــو 
 .(4)حقه

وكذلك  ارجيةأن املرأة اتلف عن الرجل يف النواحي اخل أثبت العلم والواقع رن املســــــــــــــــاوة اليت تنادي بإلغاء كل الفروق بني الرجل واملرأة غط مقبولة، فقد (5
 . رخل..مل والوضع والرضاعة.احلوالوظا ف العضوية، ك

 بية ورمنا تنشأعن اختالف يف طريقة الرت  أو فروق ليست ناشئة عن اختالف اسأعضاء اجلنسية بني الرجل واملرأة من ما رن»يقول املفكر أليكسا كاريل: 
ل رواد احلركة ذه الوقا ع اسأساسية هو الذي جعهبعن سب  عميق، هو تأثطات العضوية بكاملها باملادة الكيماوية، ومفر ات الغدد التناسلية، ورن اجلهل 

اً عن الرجل فكل خلية خمتلفة اختالفاً عميق ن املرأةأ ميكن أن يتلقوا ثقافة واحدة وأن ميارسوا أعماالً متماثلة واحلقيقة النسا ية ينادون بأن كل من اجلنسني
 .(5)«سيما اجلها  العصيب ال را أجهت ا العضوية من جنسها وكذلك احلال بالنسبة اً من جسمها حتمل طابع

قوامة حق للرجل لأما رنفاق املرأة على البيت، فهذا تربع منها، فهي مل تكلف به فال تســـــقط شـــــرعية القوامة مبشـــــاركة املرأة يف اإلنفاق على اسأســـــرة؛ سأن ا (6
الة كما تتفق مع دثبتت بالنص القرآين فال جدل يف رلك، وأيضــــــــــــــــا اإلنفاق مكلف به الرجل بنص القرآن، وبذلك تتفق قوامة الرجل على املرأة مع الع

بدون أن يكون له  ام ن الرجل مكلف باإلنفاق على اسأســــرة فال يســــتقيم مع العدالة يف شــــيء أن يكلف فرد باإلنفاق على هيئةرالدســــاتط احلديثة حيث 
                                                           

 .43، يالقوامة أثرها، 85، يالمرأة بين الشريعة وجاهلية العصر (1)
 )بتصرف...(. 620، حممد شحرور، يالكتاب والقرآن (2)
 .44، 43، يالقوامة وأثرها (3)
 )بتصرف يسط...(. 85، يالمرأة بين الشريعة وجاهلية العصر (4)
 .86، يجاهلية العصرالمرأة بين الشريعة و نقالً عن كتاب:  (5)
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لقيام بأعمال القوامة تســتطيع مواصــلة ا ال تؤهلها سأن تكون قيماً على أســر ا، سأهنا بطبيعتها ال القيام عليها واإلشــراف على شــؤوهنا، مث رن هذه املشــاركة
 .(1)لالقوامة من أعما يف كل اسأوقات ملا تعرتيها من موانع فطرية كاحلمل والوضع والرضاعة حيث تعطل قيامها جسمياً وعقلياً مبا حتتاجه

ل اسأديان تعرف بأن ك على هذا العمل ويكفي أن مقام املرأة؛ بل كان أول دين أقدم رن اإلسالم ليا فقط احرتم»يقول كوسان مويرسوال وسنت هيلر: 
ن احلقوق لدى مواملذاه  الســـــــابقة قبل اإلســـــــالم كانت تعامل املرأة معاملة ســـــــيئة، رن احلقوق اليت أقرها القرآن والكت  الفقهية اإلســـــــالمية للمرأة أكثر 

يناً التصــــــرف يف أموا ا الشــــــخصــــــية وليســــــت ملتمة بأن تدفع مبلغاً معمهرها فقط ورمنا  ا حق يف  التصــــــرف ليا للمرأة املســــــلمة حقالنســــــاء اسأوربيات، 
 .(2)«نتل، وعند الطالق تأتيها نفقتهاللمشاركة يف مصاريف امل

نه يدير اسأمور باتتان بعيداً عن العاطفة ويقدر العواق  ويبحث عن النتا ج بروية وهذه الســـــــــــمات ررن القوامة جعلت بيد الرجل سأنه أجدر هبا من حيث  (7
ة، والرقة، والرأفة، ميتات بيولوجية، كالعاطف نرى اإلســــــالم مل يكلف املرأة بالقوامة ملا  ا من اسأســــــاســــــية املطلوبة لوظيفة القوامة وحتمل املســــــؤولية، يف حني

 .(3)ا اسأساسية والفطرية وهي اسأمومةوقوة االنفعال، وهذه تتناس  مع وظيفته

املرأة تظل طوال وتعطيل لقوى اجملتمع وفعالياته وهدر لطاقاته فة املرأة الرق واالســــــــتعباد ورلغاء لشــــــــخصــــــــيالقوامة قيد من قيود  أن يدعون الشننننننبهة الثالثة:
 .(4)را بيت التوجية ومنه را القرب حيا ا حمبوسة فال ارج رال

 الشبهة:هذه الرد على 

التسلط يف اإلدارة ومل يرد أن تكون القوامة سالحاً مسلطا على املرأة؛ بل جعل  أو االستبداد باملرأة،رن اإلسالم عندما منح القوامة للرجل مل يشرع للرجل  (1
اسـتبداد؛  وأ هذه الدرجة درجة رشـراف وردارة ومسـؤولية واملسـؤول، البد أن يتصـف بالرمحة والرأفة والعدل والتسـامح والتشـاور، فهي ليسـت درجة تسـلط،

لقة. قال شخصية املرأة، فاملرأة يف ظل القوامة تتمتع بكامل حقوقها ومتارس وظا فها حبرية مط رهنا مل تلغلتفاهم والتعاون، مث بل هي قا مة على الشورى وا

 .[228البقرة: ]سورة  {ڱڱ ڳ ڳ ڱ ڱ}تعاا: 

وس بإرادته واختياره، ؤ املراد بالقيام هنا هو الرياسة اليت يتصرف فيها املر » بأس أن نعيد بعض أقوال املفسرين يف معىن القوامة، يقول الشيخ حممد عبده: ال (2
كون الشــخص قيما على آخر هو عبارة عن ررشــاده   يوجهه رليه ر يســه، فإن ما يعمل عمال رال ال وس مقهورا مســلوب اإلرادةؤ وليا معناها أن يكون املر 
 .«مالحظته يف أعماله وتربيته :يرشده رليه أي ما واملراقبة عليه يف تنفيذ

 والوالية والرعاية باإلدارة كليفت هي ورمنا وترفعا، تسلطا أو تعسفا أو استبدادا ليست تعي االستبداد والتسلط فيقول: القوامة ال  التحيلي رن القوامةويبني  
 .(5)النساء من أكثر الرجال على ع ء التكليف والنفقة، وهذا

ا ررا كانت  متتد را حرية الدين فليا للرجل أن يكره  وجته على تغيط دينه ال وتنتهي رليه فهي هاإلســـــــــــالمية  ا مدى تقف عند رن القوامة يف الشـــــــــــريعة (3
 ذي تتبعهالرأي ال أو حمدد من االجتهادات الفقهية يف اإلســــــــالم ررا كانت مســــــــلمة مادام املذه اجتهاد  أو تباع مذه  معني،اكتابية، وال جيربها على 

ة، فإرا كانت ياملدنية َجيعها وليا  ا طاعته ررا أمرها مبعصــــــــ وال يف احلقوق املرأة يف أموا ا اخلاصــــــــة متتد القوامة را حرية ال كما و خيالف الشــــــــريعة، ال
ملرموقة ا فما الذي خييف دعاة حترير املرأة يف قوامة الرجل؟ أهم يريدون للمرأة أفضل وأكرم من تلك املكانة احلقوق اسأساسية للمرأةمتتد را  ال قوامة الرجل

 .(6)والتكرمي اليت أحاطها هبا اليت رفعها اإلسالم رليها وتلك الرعاية واحلماية

وجدت املرأة املســـلمة حمرتمة ومقدرة داخل بيتها أكثر من اسأوروبية وأعتقد أن التوجة واسأم تعيشـــان بســـعادة تفوق ســـعادتنا، »تقول الصـــحفية الفرنســـية: و 

                                                           
 .90، 89، يالمرأة بين الشريعة وجاهلية العصر (1)
 .42، 41، أبو القاسم الديباجي، يحقوق المرأة في اإلسالمنقالً عن كتاب:  (2)
 )بتصرف...(. 88، يالمرأة بين الشريعة (3)
 .7، ياإلسالمبيان اإلسالم، شبهات حول المرأة وحقوقها في ، 90، يالمرأة بين الشريعة (4)
 .1/125، وهبة التحيلي، التفسير الوسيط، 5/56، المنار (5)
 ، )بتصرف يسط...(.91، يالمرأة بين الشريعة (6)
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  .(1)«يصح مثاالً حيتذى ال تأخذي من العا لة اسأوروبية مثااًل، سأهنا أمنورج رديء ال وأقول: للمرأة املسلمة

نتقص ان اإلسالم قد أاحلديث، مث بعد هذا يتعم هؤالء  امرأة ومل تصل رليه يف العامل القدمي وال لهاإلسالم مامل تن ق والتكرمي يفهكذا نالت املرأة من احلقو  (4
أعطيت هذا احلقوق واحلريات، فهي تتمتع بكامل احلقوق مثلها مثل الرجل متاماً، أما مســـــــــــــألة القوامة فهي كما بينا ســـــــــــــابقاً  قدأي انتقاين  ها.من حق
وا ي تكرمي وبالنظر را للمرأة، فإهنا قد منحت وظا ف ومهام تال أو لتو يع املهام، وليســـــت اسأفضـــــليةســـــب  اخلصـــــا ص واالســـــتعدادات و رجل بمنحت لل

 مهام الرجل؛ بل قد تكون أعظم من مهام الرجل ووظا فه، فلمارا يسلط الضوء على مسألة القوامة؟ن

اً عن دفاع وأ يف املرأة، اً عينهم مســــــــــــألة القوامة، ليا حبأاالعرتاف بوظيفة املرأة حيث جعلوا جل اهتمامهم ونصــــــــــــ   رن هؤالء مل يكونوا منصــــــــــــفني يف (5
ظهروا أ خراجها عن تعاليم دينها وجعلها وســيلة لتنفيذ خمططا م سأن املرأة ســريعة التأثر، فاهنالت أقالمهم يف تتين تلك املســا ل  ا حيثحقوقها، ورمنا إل

 يبحثون عن احلق ويدافعون عنه وهم يكيدون  ا املكا د. بأهنم أناس منصفونأنفسهم 

ستشهد ببعض اأورد هذه املسألة وفصل فيها و  ما بأن القوامة ليست تشريعاً ورمنا هي وصف حلالة ورلك بعد «نصر حامد أبو  يد»يقرر  الشبهة الرابعة:
درًا ر ياً وصف للحال، وليا تفضيل الرجال على النساء ق ما رن القوامة ليست تشريعًا بقدر»يقول: ف .سأحكام اً اليت  عم أهنا وصف وليست تقرير اآليات 

 [228]سورة البقرة: {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}هو تقرير للواقع املطلوب تغيطه حتقيقاً للمساواة اسأصلية؛ فالدرجة اليت للرجال على النساء  ما مطلقاً بقدر
 حبس  التقاليد واسأعراف املستقرة يف اجملتمع.  :أي

إن معىن القوامة اض أن الوصف وصف تشريعي، فرت ومل يقل أحد أبداً، وال يصح سأحد أن يقول أبداً، رن التقاليد واسأعراف أحكام ر ية أبدية مطلقة. وحىت مع اف
امة القيام وحتمل املسؤولية و ليست السلطة املطلقة العمياء مبعىن التحكم واستئثار بسلطة ااار القرار من جان  الرجل ووجوب الطاعة املطلقة من املرأة رن معىن الق

حملها من مبعىن القا م حبفظ الوجود ورعايته وهو القا م بالعدل والقوامة ررن مسؤولية يت وم()الحي القياالقتصادية واالجتماعية، أليا اهلل سبحانه وتعاا هو 
يتشاركان فيها حبس  مالبسات اسأحوال والظروف. ولعل مما له داللة أن القرآن جعل علة القوامة أمرين اسأفضلية  أو، املرأة أو يستطيع من الطرفني، الرجل
 .(2)«املشاركة فيها أو حيدد بشكل قاطع أفضلية من على من وتركها دون تعيني، اسأمر الذي يعي تداول القوامة والقدرة على اإلنفاق لكنه مل

 :على الشبهة الرد
 قال [34النساء:]سورة  {ٻ ٱ ٻ ٻ} ليسـت القوامة وصـف حالة كما يتعم أبو  يد، ورمنا هي حكم شـرعي بنص الوحي قال تعاا: (1

فموقع الرجال .. .حكم عام جيء به لتعليل شـــرع خاي، وهو هذه اآلية أصـــل تشـــريعي كلي تتفرع عنه اسأحكام اليت بعده، فهو كاملقدمة» :عاشـــور ابن
 .(3)«دليله لالهتمام بالدليلقوامون على النساء موقع املقدمة للحكم بتقدمي 

انتهن النســـــاء وحفظهن وصـــــي دلت اآلية على أن الرجال قوامون بتدبط»العلماء على أن الرجال قوامون على النســـــاء قال اجلصـــــاي: ره  كثط من وقد 
حنو  قالو  بذلك ا راســــــي، ، وقال«اإلنفاقصــــــية، ودلت على وجوب وأن عليهن الطاعة وقبول اسأمر أن مل تكن مع ورمســــــاكهن يف البيوت ومنعهن من اخلروج

 فسر العلماء هذه الدرجة بالقوامة. [228البقرة:]سورة  {ڻڻ ں ں}قال تعاا:  .(4)رلك القرطيب

وينها الفطري تكوينه الفطري وللمرأة وظا ف تتناســـــــــ  مع تك، فللرجل وظا ف تتناســـــــــ  مع واإلمكاناترن الرجل بطبيعته خيتلف عن املرأة يف القدرات  (2
 لذلك منح الرجل القوامة لعدة أسباب:

  :قال حممد عبده اقة أكمل، و رن قدرة الرجل على اسأعمال الشــــــ»الرجل أقدر على حتمل مشــــــاق العمل ببنيته اجلســــــمية وتركيبته النفســــــية. يقول الرا ي
 ماية، والرياســــــةواحل باإلنفاق، املكلفني هم كانوا  هذا فألجل اسأمور؛ يف والتصــــــرف واالخرتاع الكســــــ  على أقدر فالرجال، اسأعمال الكســــــبية يف كملالرجل أ
 .(5)«املنتل يضمها اليت العشطة اتمع يف العامة

                                                           
 .27نقالً عن املرجع السابق، ي (1)
 .15، 14، نصر حامد أبو  يد، يدوائر الخوف قراءة في الخطاب المرأة (2)
 .38، 5/37، التحرير والتنوير (3)
 .5/169، للقرطيب، أحكام القرآن، 2/449، للهراسي، أحكام القرآن، 3/149، للجصاي، القرآنأحكام  (4)
 .5/58، المنار، 10/70، مفاتيح الغيب (5)
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 العتم ب يتميتو  املغامرات واالخرتاعاتالنشــــــــــاط واحلركة يفضــــــــــل  رن الرجل أجدر من املرأة يف اسأعمال خارج املنتل سأهنا تتناســــــــــ  مع طبيعته فهو كثط
مات تستطيع البقاء خارج املنتل على منتصف اليل عكا الرجل وهذه الس ال هو املسؤول عن محاية املرأة ملا يتميت به من قوة وشجاعة، فاملرأةو  واحلتم

 تتناس  مع وظيفة القوامة.

 مثل احلمل والوضــــع والرضــــاعة والرتبية، فناســــ  أن يكون قواماً على املرأة سأنه ليا من العدل أن حتمل املرأة كل هذه  الرجل ليا لديه وظا ف أخرى
ســتطاعت أن تقوم ااملســؤوليات، مث بعد رلك تكون قوامة فهذه هو التو يع الرباين العادل فكل من الطرفني أنيط مبا يناســبه فلو كلفت املرأة بالقوامة ملا 

 ها اسأخرى.بوظيفت

 اســـــ  يســـــتخدم اجلان  الفكري أكثر من العاطفي، فن رن وظيفة القوامة تتناســـــ  مع اجلان  الفكري أكثر من اجلان  العاطفي وحنن نعلم أن الرجل
 على املرأة؛ سأنه أقدر وأجدر يف ضبط اسأمور اإلدارية. اً الرجل أن يكون قوام

قلي والعضــــــوي والنفســـــي الع ر كثطة تدخل يف القوامة منها أمور فطرية وأخرى كســــــبية، فللرجل تكوينهالقوامة ليســــــت مرتبطة باإلنفاق فقط؛ بل هناك أمو  (3
و يتعامل من املرأة سأهنا تتناســـــــ  مع وظا فه العضـــــــوية والنفســـــــية والعقلية فه العقلي العضـــــــوي والنفســـــــي، فالرجل يف وظيفة القوامة أجدر وللمرأة تكوينها

ت يف حل املشــــــــكالو  ه اجلســــــــمية ومهيأ للســــــــعي أكثر كذلك هو أجدر يف التصــــــــرفات املاليةتمهيأ حلماية اسأســــــــرة ببنيو باجلان  العقلي أكثر من العاطفة 
 . نفسيةروية بعيدا عن االنفعاالت الاسأسرية سأنه يتمتع باتتان و 

قيام الرجال على النســــــاء هو قيام احلفظ والدفاع، وقيام االكتســــــاب واإلنتاج املان، مث قال رن تفضــــــيل الرجال على النســــــاء هو املتايا » :عاشــــــور ابن قال
  .(1)«وحراستها لبقاء را ااجلبلية اليت تقتضي حاجة املرأة را الرجل يف الذب عنها 

 (2) .«جعلت للرجل بسب  اختالف الطباعرن القوامة »قال القرطيب: 

الفطرة يف تقســـــــــــيم  يتبع رن الرجل منح القوامة سأهنا تتناســـــــــــ  مع طبيعته وفطرته اليت فطر عليها، فاملنهاج اإلســـــــــــالمي»وبذلك قال ســـــــــــيد قط : 
ا ف وهكذا ينشــأ تنوع يف يف املهام والوظ اً واهلل ســبحانه وتعاا قد أودع يف الرجل خصــا ص ويف املرأة خصــا ص وهذا التنوع يف اخلصــا ص ينتج تنوع ،الوظا ف

ن اخلصــــــا ص يف تكوينه مالوظا ف املنوطة به، فمن العدل أن مينح الرجل ة املتفردة اليت تعينه على أداء التكاليف فكل منهما له خصــــــا صــــــه واســــــتعداداته املميت 
 .يعينها على أداء وظيفتها ما ح املرأةنعينه على أداء وظا فه وكذلك أن متي ما العضوي والنفسي والعصيب والعقلي

ن ماخلشـــونة والصـــالبة، وبطء االنفعال واالســـتجابة واســـتخدام الوعي والتفكط؛ سأن وظا فه كلها حتتاج را قدر  الرجل افمن اخلصـــا ص اليت  ود هب
أة  ودت بالعاطفة ر الرتوي قبل اإلقدام ورعمال الفكر، والبطء يف االســــــــــتجابة بوجه عام، فهذه اخلصــــــــــا ص جتعله أقدر على القوامة، وأفضــــــــــل يف اا ا بينما امل

علت القوامة للمرأة مع ها، فلو جحىت تتفرغ لوظيفت كلف الرجل حبماية املرأة ورعايتها  ومن العدل كذلك أن ،وســـــــــــــــرعة االنفعال فهذه مسات أقرب را وظيفتها
ن اهلل ررأة، ملتلك املســؤوليات من احلمل والوضــع والرضــاعة والرتبية مث بعد رلك تعمل وتكد وتســهر حلماية نفســها وطلفها يف آن واحد فهذا رجحاف يف حق ا

عدل اب العلى حســـــــاب رجل وال امرأة ورمنا على حســـــــ ال خلاصـــــــةيراعي الفطرة كما يراعي العدالة يف تو يع اسأعباء فهو يهيل ويعد كل نوع لوظيفته ا عت وجل
 .(3)«والتخصص

 وسيد املنتل لقوة بدنه، وعقله، وكونه أقدر على الكس ، والدفاع وأن املرأة جي  أن تكون ، وحبكم العقل والفطرة فإن الرجل هو الكافل للمرأة
الطفل الذكر  فيحسن أن تكون واسطة لنقل، والطفل، اإلحساس والتعقل بني الرجل مدبرة املنتل، ومربية اسأوالد لرقتها، وصربها، كوهنا واسطة يف

، رقة واحلنان، فللمرأة يف هذه اململكة ردارة الداخلية واملعارفالبالتدريج را االستعداد للرجولة وجلعل البنت كما جي  أن تكون من اللطف و 
لضعفها عن العمل  فيه املرأة قيمة البيت، وعملها حمصورشغال العمومية، واحلربية، واخلارجية، ررن وللرجل مع الرياسة العامة ردارة اسأمور املالية، واسأ

القوة، فكان مل يعطهن من احلول و  ما ل، والوالدة، ومداراة اسأطفال فقد كلف الرجل بالقيام عليها، فأعطاهممخر بطبيعتها، ومبا يعوقها من احلاآل
 .(4)أثر التفاوت يف الفطرة واالستعدادالتفاوت يف التكاليف واسأحكام 

                                                           
 .39، 5/38، التحرير والتنوير (1)
 .169، 5أحكام القرآن للقرطيب،  (2)
 )بتصرف...(. 651، 650، 2/643، في ظالل القرآن (3)
 )بتصرف...(. 5/56، 4/290، تفسير المنار (4)
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 ليست هي بسب  اإلنفاق فقط، فاملرأة ررا عملت مل تكن مسؤولة عن اإلنفاق اسأن اإلنفاق واج  على و  القوامة حق للرجل بنص الشارع رًرا
 فهو املكلف بنفقتها.الرجل، 

اع، ويف البنية اجلســــــمية خيتلف يف الطبو اسأمور الفطرية والكســــــبية  يف رجل خيتلف عن املرأةالتفضــــــيل فيه، واضــــــح فالأما ســــــب  منح الرجل القوامة ف 
 ا فظوالنفســـــية والعضـــــوية فقد منح القوامة بناء على تلك الصـــــفات يف حني جند املرأة  ا صـــــفتها النفســـــية والعضـــــوية والعقلية فمنحت هي اسأخرى و  ةوالعقلي
 تســــــــــتطيع أن تؤدي وظا ف الرجل فلمارا نقحم املرأة يف وظا ف ال يؤدي وظا ف املرأة كما أن املرأةيســــــــــتطيع أن  ال رجلالتقل أمهية عن وظا ف الرجل، ف ال

اليت يدعيها  فال أصــل للمســاواة بني الرجل واملرأة ها أبو  يد،ن هذا ليا من العدل يف شــيء وليا من املســاواة اليت يتعمرتســتطيع القيام هبا؟نن  ال وهي الرجل
 أبو  يد.
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ت حقوق املرأة وألغت ســـلب أن هذه الوظيفة ل تلك الشـــبهاتوقد تبني لنا من خال ،يف املبحث الســـابق تناولنا بعض الشـــبهات املثارة حول مســـألة القوامة
تمتع بكامل حقوقها م تأن املرأة يف اإلســـال من خالل القوامة أوردنا هذا املبحث لنثبت تســـل  حقوقها ومل تلغ شـــخصـــيتهامل شـــخصـــيتها وتأكيداً على أن املرأة 

 احلريات اليت كفلها اإلسالم للمرأة رداً على تلك املتاعم والطعون.و بعض احلقوق  ، ففي هذا املبحث نتناولالشخصية

د يحي ال الذي كاملوهذه نظرة املنهاج اإل ي الشامل ال تنبي عليها حيا م نظم اإلسالم عالقات اجملتمع املسلم يف كل كبطة وصغطة، فأسا اسأسا اليت
سالمية عن غطها من اإل كل ري حق حقه، وهو التو يع العادل الذي متيتت به الشريعة  اجملتمع، ورعطىعن الصواب، فأرسى قواعد اسأمن واالستقرار بني أفراد 

من  يناســـــــــبها ام يال مها من اسأحكام ونظمت ما عالقات اجملتمع، فقد عنيت هبا الشـــــــــريعة عناية فا قة فشـــــــــرعت الشـــــــــرا ع، ومبا أن املعامالت املالية هي أدق
 ،معينة من الناس؛ بل جعلت املسلمني سواء يف التملك والكس  الرجل واملرأة، ووضحت اسأسا اليت تضمن طهارة تداو ا بينهم فئة الوسا ل، فلم جتعلها بيد

، حيث [29النسنننننننننناء:]سننننننننننورة  {ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ڤ} قال تعاا:
أبني ســـ الكســـ  كالرجل متاماً. وفيما يأيت و العدل واملســـاواة نص الشـــارع على أهلية املرأة يف التملك هبذا و أرســـت قواعدها على أســـاس من العدل واملســـاواة،

 رلك مع اسأدلة:

 ملكية المرأة في القرآن الكريم: (1)
 .[4النساء:]سورة  {ہہ ۀ ڻ ۀ}الشارع حق املرأة يف املهر قال تعاا:  أقر   (1

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ} حق املرأة يف املطا  قال تعاا: الشــــارع أقر   (2

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ

 .[11النساء:]سورة  {ۆئ ىائ ى ې ې ې ې ۉۉ

 {ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ}: قال تعاا ،الكســــــــ  والتصــــــــرفات املاليةيف  احلقللمرأة  أن ماإلســــــــال أكد (3
 .[32النساء:]سورة 

وهو احلق الذي كانت اجلاهلية العربية، كغطها من اجلاهليات القدمية حتيف عليه وال تعرتف به للمرأة  على حق املرأة يف التملك والكســـــــ ، الشـــــــارعنص 
ديثة اليت تتعم أهنا منحت ت احلرر كانت املرأة را ا مما يســـــــتوا عليه بالوراثة، وهو احلق الذي ظلت اجلاهليا ،رال يف حاالت نادرة وال تفتأ حتتال لالعتداء عليه

اقد للمرأة جيعل ررن الون ضـــــــــــروريا لتوقيع أي تعخر واآل ،عضـــــــــــها جيعل املطا  سأكرب وار  من الذكوربمل مينحه  ا منهج آخر،  ما املرأة من احلقوق واالحرتام
 نظام ثورات املرأة وحركا ا الكثطة وما نشـأ عنها من فسـاد يفله بعد وهذا كبشـأن املال وجيعل ررن التوج ضـروريا لكل تصـرف مان من التوجة يف ما ا اخلاين 

 .(1)املرأة كله، ويف نظام اسأسرة

إلنسان َجلة ااإلسالم منحها هذا احلق ابتداء وبدون طل  منها، وبدون ثورة، وبدون َجعيات نسوية، منحها هذا احلق متشيا مع نظرته العامة را تكرمي ن أبيد 
 يع من العدل واملساوة وتلك هي القسمة العادلة اليت تنبع من العدل اإل ي يف تو ي النفا الواحدة ورا رقامة نظامه االجتماعي كله على أساس ورا تكرمي شق
ق التملك وحق يف حمن هنا كانت املســاواة ، فوالضــمانات لكل فرد فيها على الســواء واحملبة جو اسأســرة بالودحاطة رللحقوق الواجبات حيث  اسأنصــبة ومراعاة

 .(2)الكس  بني الرجال والنساء

                                                           
 )بتصرف يسط...(. 5/50، المنار، 2/645، في ظالل القرآن (1)
 املرجع السابق جتءاً وصفحة )بتصرف ...(. (2)
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ٱ ٻ  } ن ثرو ا اخلاصــــة مســــتقلة عن  وجها وال جيو  له أن يأخذ شــــيئاً من ما ا قال تعاا:أة املرأة يف التملك و يله فإن الشــــريعة اإلســــالمية تقرر أهوعلي

وررا كان ، [20النسننننننناء:]سنننننننورة  {ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
جيو  أن يأخذ شيئاً من ملكها اخلاي رال أن يكون عن رضا وطي  نفا منها، وال جيو   ال اإلسالم قد حرم عليه أن يأخذ شيئاً مما أتاه رياه فإنه من باب أوا

 .(1)ه التصرف يف شيء من أموا ال

 ملكية المرأة في السنة: (2)
ِلٌم َأمك َكاِفرٌ مَ )) : دخل على أم مبشـــــــــر اسأنصـــــــــارية يف خنل  ا فقال  ا النيب  النيبأن  عن جابر رضـــــــــي اهلل (1 َل؟ َأمرسننننننك . ((نك َغَرَس َهَذا النهخك

ٌء، ِإله َل ))بل مســـلم. فقال:  :فقالت يك اٌن، َوَل َدابهٌة، َوَل شننَ ا، َوَل يَنزكرَعر َزركًعا، فَنَيأككرَل ِمنكهر ِإنكسننَ ِلٌم َغركسننً َدَقةً كَ    يَنغكِرسر مرسننك هذا  .(2)((اَنتك َلهر صننَ
 غطها من اسأشياء. أو أرضاً  أو مثاراً  أو احلديث فيه دليل واضح على حق املرأة يف التملك سواء أن كان هذا التملك ماالً 

َها َعَليكِك الكِميَراثر وَ )):  قالف ؟لارية ورهنا ماتت أميتصــــــــــــــــدقت على  رين :فقالت، را النيب  امرأة جاءت (2 ررِك، َوَرده ويف  .(3)((َجَب َأجك
 احلديث دليل على حق املرأة يف املطا .

 داء العقود:الدليل على حق المرأة في التصرفات المالية من خالل أ (3)

 [6الطالق:]سورة  {ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}قال تعاا: 

 ة وفيه داللة على حق املرأة يف الكس .عيف اآلية دليل واضح على أجرة املرض 
  كرمي: ال بدع ن الشــرع أباح للمرأة ربرام العقود بنفســها وهذا فيه داللة واضــح على اســتقاللية املرأة يف اإلســالم. يقول الدكتورأفيها أيضــاً دليل واضــح على
 .(4)باحة شرعاً ن املرأة ميكن أن تكون طرفاً يف عقد اإلجارة اليت موضوعها الرضاعة مقابل أجر معني، ويقاس على هذا سا ر أنواع اإلجارات املر

 المرأة تهب وتتصدق بدون إذن زوجها: (4)

 نصت على النصوي الشرعية. ما عنه وهذا ها املالية منفصلةرن املرأة املسلمة تتمتع باستقاللية تامة عن  وجها وأن رمت
  من  ة الكاملة يف املتملكات املالية بســــا ر أنواعها فقد منحها الشــــارع حق التصــــرف يف اإلنفاقيلن املرأة متلك اسأهأ ا حق التصــــرف يف الصــــدقة وا بة: ومبا

 رن أحد.رخالل الصدقة وا بة، فتصرفها يف الصدقة وا بة نافذ دون حاجة را 
  :فدلت هذا اآليات  [12النساء:]سورة  {ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}، [229البقرة:]سورة  {ائەئ ائ ى ى ې ې}قال تعاا

 .(5)ررن  وجهاعلى نفور تصرفها يف ما ا بالصدقة وا بة دون 
 ا رت شا، ففقبل سيدها رلك، ولكن مقابل مبلغ من املال تؤديه رليه العتق وهي جارية مملوكة وكانت تريداء يف صحيح البخاري من قصة بريرة، ج ما خالصة 

 فَِإنهَما الَوَلءر ِلَمنك بنكَتاِعي، فََأعكِتِقي، ا)) لعا شـــة:قال  فلما بلغ رلك الرســـول ، (6)ن ســـيدها اشـــرتط أن يكون الوالء لهمن ســـيدها، ولك ~الســـيدة عا شـــة 
فأقرها على رلك  رن الرسول ررن  وجها بدليل أن عا شة تصرفت بدون رن املرأة متلك حرية تصرف يف ما ا وبدون أهذه القصة دليل على  ويف .(7)((َأعكَتقَ 

                                                           
 )بتصرف...(. 2/646املرجع السابق،  (1)
ْيٍء ِمْن ، صنننحيح بن حبان(، 1552، رقم احلديث: )3/1188، كتاب املســــاقاة، باب فضــــل الغرس والترع، صنننحيح مسنننلم (2) قمةم ِعْندم أمكمِل ُكل  شــــم دم ْتِبِه الصــــ  ِل الل ِه جمل  ومعمالم عملمى اْلغماِرِس اْلِغرماسم ِبكم ِرْكُر تـمفمضــــُّ

 (.3368، رقم احلديث )8/154مثممرمتِِه، 
 (.1149، رقم احلديث )2/805نفا املرجع السابق، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن امليت،  (3)
 ، )بتصرف...(.10/336، عبد الكرمي  يدان، صل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالميةالمف (4)
 .10/342، المفصل في أحكام المرأة (5)
 ، )بتصرف...(.337، 10/336، المفصل في أحكام المرأة، 266، 11/265، سأبن حجر العسقالين، فتح الباري على صحيح البخاريينظر:  (6)
 (.2717، رقم احلديث )3/189، كتاب الشروط، باب الشروط يف البيوع، صحيح البخاري (7)
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 .(1)«أن املرأة الرشيدة تتصرف لنفسها يف البيع وغطه ولو كانت متوجة من فوا د هذه القصة،»حجر: بن ا ومل ينكر صنيعها. قال
 صـــــــرف يف ما ا تيرى العلماء صـــــــحة رجراء التصـــــــرفات املالية للمرأة مبا يف رلك ربرام العقود يف البيع الشـــــــراء وســـــــا ر العقود اسأخرى، وأيضـــــــا حريتها يف ال

 .(2) ا من قبل الشرعهلية اليت ثبتت بالصدقة وا بة وحنوها ورلك مبوج  اسأ
 .(3)«ة منها مبنتلة املسلمةصح املتارعوأما املرتدة فتصح متارعتها قواًل واحداً باإلَجاع، سأن تصرفا ا نافذة مبنتلة تصرفات املسلمة فت» قال الكاساين:

 .(4)اسأخرىصح منها التصرفات املالية وعقد املتارعة من التصرفات املالية فإرا صح من املرأة املسلمة 

ج ا رن املنه» ويف هذا يوضـــح ســـيد قط  نظرة الشـــارع  ذا املســـألة، فيقول: بيد أن هناك من يرى أن اإلســـالم قد منح الرجل حقوقاً مل مينحها املرأة
منهما خصا صه  كل  يفاإلسالمي يتبع الفطرة يف تقسيم الوظا ف وتقسيم اسأنصبة بني الرجال والنساء، والفطرة ابتداء جعلت الرجل رجال واملرأة امرأة وأودعت 

 خصـــا صـــها، وحتقق تظم، وتســـتويفولكن حلســـاب هذه احلياة اإلنســـانية اليت تقوم، وتن ،حلســـابه اخلاي وال حلســـاب جنا منهما بذاته ال خر،اليت متيته عن اآل
  .ع يف اخلصا ص والتنوع يف الوظا فغايتها، فالتنوع بني اجلنسني، ولد التنو 

واملؤســســة  وتنوع املراكت وهذا التنوع كله حلســـاب تلك الشـــركة الكربى هذا التنوع يف اخلصـــا ص والوظا ف أدى را تنوع التكاليف وتنوع اسأنصـــبة،و 
ل هذا اجلدل، الذي يبقى اال ملث ال ج اإلسالمي كله ابتداء، مث يدرس اجلان  اخلاي منه باالرتباطات بني شطري النفا الواحدة،ا العظمى، وحني يدرس املنه

ة لة ليســــت معركأميأل حياة الفارغني والفارغات، رنه عبث حني تصــــوير املوقف كما لو كان معركة حادة بني اجلنســــني، وتســــجل فيه املواقف واالنتصــــارات فاملســــ
  ...على اإلطالقن رمنا هي تنويع وتو يع، وتكامل، وعدل

البة فيها، ومن مصـــاحل طبقات غ أو هناك معركة يف اجملتمعات اجلاهلية اليت تنشـــل أنظمتها من تلقاء نفســـها وفق هواها ومصـــاحلها الظاهرة،أما كان 
عاملة من مثل سأســباب من املصــاحل االقتصــادية يف حرمان املرأة ال أو ني يف احلياة،مث تنتقص من حقوق املرأة سأســباب من اجلهالة باإلنســان كله، وبوظيفة اجلنســ

ظل  ال فالما يف اإلســــالم أكما هو احلال يف اجملتمعات اجلاهلية احلديثةن ،  حقوق التصــــرف يف املال أو يف تو يع املطا ، أو أجر الرجل العامل يف نفا مهنتها،
 .(5)«خر، فكل منها يكمل اآلاحلملة على الرجل وحماولة النيل من أحدمها أو وال طعم للحملة على املرأة ....راض الدنياوال معىن للتنافا على أع ،للمعركة

 أموا ا بالكســـ  الية املســــتقلة عن الرجل، فمنحت حرية التصــــرف يفاملاملرأة يف اإلســــالم تتمتع بأهلية كاملة يف أموا ا، فلها رمتها  نأومما ســــبق يتبني لنا 
قاللية كامالً غط منقوي، تقوم بإبرام العقود    تتصـــدق وما را رلك، ويف هذه اسأهلية الكاملة واالســـت  ومبتاولة التصـــرفات االقتصـــادية مبختلف أنواعها تصـــرفاً 

هبذا النفور  ســـلطان وهي تتمتعالن وأهنا داخلة حتت ســـلطان الرجل وســـيطرته، أي ن املرأة مهضـــوم حقها يف اإلســـالمأالتامة عن الرجل، رد صـــريح على من يتعم 
 الكامل يف التصرفات املالية    تتصدق بدون ررن  وجها؟ وأي سيطرة؟ وهي تتمتع هبذه الذمة املنفصلة عن الرجلنن

 
لرجل متاماً، كفله ل ام وال اضــــع لســــلطان أحد؛ بل كفل  ا اإلســــالم من احلقوق واحلريات ارن املرأة يف اإلســــالم تتمتع حبرية كاملة يف َجيع شــــؤوهن

 وقد نص الشارع على رلك فكما أعطاها اسأهلية الكاملة يف التصرفات املالية قرر حريتها وأهليتها يف اختيار التوج.
َتأكَذنَ لَ )): قال رســــــــــول اهلل  :عن أيب هريرة قال رر َحتهى ترسننننننننك َتأكَمَر، َوَل تنرنكَكحر الِبكك وَل الله  . تنرنكَكحر األَي مر َحتهى ترسننننننننك ِه، وََكيكَف ِإذكننرَها؟ قَاَل: َأنك قَالروا: يَا َرسننننننننر

 أعطى املرأة حرية اختيار التوج حيث جعل عقد النكاح متوقف على رضاها.اإلسالم  أنيف هذا احلديث دليل واضح على  .(6)((َتسككرتَ 
 .(7)«نكاحها فرد  النيب فأتت رلك فكرهت ثي  وهي  وجها أباها أن» اسأنصارية: خذام بنت خنساء وعن

امسها واسم عا لتها وبكامل حتتفظ ب االختيار وبعده تظل حمتفظة بشخصيتها املستقلة عن الرجل حيثوعليه فإن اإلسالم قبل التواج كفل  ا حرية 
 الشخصية تتمتع بكامل حقوقها املدنية منفصلة عن الرجل. املسؤوليات، وهي هبذهأهليتها يف حتمل 

                                                           
 .11/272، فتح الباري (1)
 ، )بتصرف...(.10/338، المفصل في أحكام المرأة (2)
 .14/25، عالء الدين بن مسعود الكاساين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3)
 .10/338، المفصل في أحكام المرأة (4)
 )بتصرف يسط...(. 644، 2/643، في ظالل القرآن (5)
، كتاب مسلمصحيح و (، 6970، رقم احلديث )9/25(، وكتاب احليل، باب النكاح، 5136، رقم احلديث )7/17، باب ال ينكح اسأب وغطه البكر والثي  رال  برضـاها، صحيح البخاري كتاب النكا  (6)

 (.3267، رقم احلديث )6/86، كتاب النكاح، ررُن البكر، وسنن النسائي(، 1419، رقم احلديث )2/1036النكاح، باب استئذان الثي  يف النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، 
 (.6945، نفا الباب، رقم احلديث: )9/20املرجع السابق،  (7)
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لى ســــــيبل نقاط حمددة ليا ععلى  فاقتصــــــرت لذكرها كلها يتســــــع ال هناك الكثط من احلقوق واحلريات اليت ضــــــمنها اإلســــــالم للمرأة، ولكن املقام
حض متاعم د اليت منحت للمرأة بالنصـــــوي الشـــــرعية؛ سأهنا أقوى حجة يف لتلك احلقوق واحلريات التدليلو  والتفصـــــيل، ولكن على ســـــبيل االســـــتشـــــهاد احلصـــــر
 الطاعنني.

 :ضمن اإلسالم للمرأة حق الحياة (1

 {ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ ڀ} قال تعاا:
 .[32المائدة:]سورة 

  ،حقها في العلم (2
ٌة َعَلى  طَ )) :، قال [11المجادلة:]سنننورة  {حج ىث يث مث يتجث ىت مت خت جت حت يب مب ىب}قال تعاا:  َلبر الكِعلكِم َفرِيضنننَ
ِلمق  َناَكَها قَ )) :مهرها شيئاً من القرآن قال  حري اإلسالم على تعليم املرأة أجا  أن يكونومن ، واخلطاب موجه للرجال والنساء .(1)((كرل  مرسك دك َزوهجك

 .(2)((َمَعَك ِمَن القرركآنِ ِبَما 

  حقها في العمل: (3

اسأعمال املشــــــروعة واملباحة للرجال هي را ا املباحة  [32النسنننناء:]سننننورة  {ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ}قال تعاا: 
 خيرجن عنها، فالعمل يف اإلســــالم حق من حقوق املرأة ال للنســــاء رال أن اهلل ألتم الرجال بضــــوابط وآداب وألتم النســــاء بضــــوابط وآداب، فكان عليهن أن

 .(3)من العمل مينع املرأة ما االجتماعية وليا يف الشرع اإلسالمي

  حقها في التعبير: (4

 ٱ ٻ ٻ}وقال تعاا:  ،[71التوبة:]سورة  {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ ک گ گ گ} قال تعاا:

 .[1المجادلة:]سورة  {ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
كمة اإل ية والعدل احملض رر قضــــــى  ا بقســــــمة عادلة تقرره احل غط منقوي حقامن خالل هذه النصــــــوي أقول: رن اإلســــــالم قد منح املرأة حقها كامالً 

 مة تتناس  مع فطر ا وتنسجم مع تكوينها، وهو احلق الذي ظل مسلوباً يف احلضارات القدمية، وتاهت وهي تبحث عنه يف احلضارات احلديثة.ومساواة تا
 رقى اسأمم الدميقراطية احلديثة. أسالم مل تصل رليه بعد أحد  القوانني يف وعليه فإن املنتلة والتكرمي الذي نالته املرأة يف اإل

 مما نص عليه القانون الفرنسي، فيقول:  بعًضاوهنا يسجل لنا سيد قط  
ة يف كثط الشــــــؤون اسأهليتتال را الوقت احلاضــــــر أشــــــبه حبال الرق املدين، حيث نتع منها القانون  ال رن حالة املرأة يف فرنســــــا كانت را عهد قري ؛ بل»

  املدنية، كما تنص على رلك املادة السابعة عشرة بعد املا تني من القانون الفرنسي حيث تقرر:
رهن ول يجوز لها أن تهب، ول تنقل ملكيتها، ول ت ل ملكيتها وملكية زوجها المتزوجة حتى ولو كان زواجها قائماً على أساس الفصل بين المرأة

 .(4)«زوجها عليه موافقة كتابية العقود بدون موافقةتفعل شيء من 

                                                           
 (. حكم احلديث: صحيح.224، رقم احلديث: )1/81وفضا ل الصحابة والعلم، باب فضل العلماء واحلث على طل  العلم،  ، افتتاح الكتاب يف اإلميانسنن ابن ماجه (1)
 (.5135ديث )، رقم احل7/17، كتاب النكاح، باب السلطان ون، وصحيح البخاري(، 2310، رقم احلديث: )3/100، كتاب الوكالة، باب وكالة املرأة اإلمام يف النكاح، صحيح البخاري (2)
، َجال الدين حممد المرأة المسننلمة في عصننر العولمة، ينظر: 180، 179، حممد حســي أبو ملحم، المرأة بين الشننريعة وجاهلية العصننر، ينظر: 63، المرأة بين طغيان الغربي ولطائف التشننريع الرباني (3)

 .44راشد عبد اهلل الفرحان، ، النظام الجتماعي في اإلسالم بين الرجل والمرأة، ينظر: 191حممود، 
 .646، 2، في ظالل القرآن (4)
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جدارة املرأة وأهنا  تتثبأ اليتوغطها من اسأمور مالية صـــــرفات تكفلها اإلســـــالم  ا من   يتال احلرياتاســـــتقاللية املرأة و  عنتكلمنا يف املبحث الســـــابق 
 تداعياتهو قل ودينحديث ناقصــــــات ع يف هذا املبحث نتناول، و الشــــــخصــــــية احلرياتكالرجل يف َجيع املســــــا ل املالية و   ،بكامل قواها العقلية وتتصــــــرف تتمتع

 فيها بكامل رراد ا. تتصرف كامل حقوقها الشخصية ا رلك ومنحها   تأثبأن الشارع قد و بعقلية كعقلية الرجل  لنثبت أن املرأة تتمتع

وينه ووظيفته يف يناســــ  تك ما أودع يف كل منهماف، خراليت متيت كل واحد عن اآل جد فيهم من الفروق الفطريةو رن الرجل واملرأة بشــــر خلقهم اهلل وأ

م مبن خلق وحاشـــى اهلل فاهلل هو الذي خلق وهو أعل [14الملك:]سننورة  {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} احلياة، وهذا كله حلكم يعلمها اهلل، قال تعاا:
ت وجل البشـــر لكي تنتظم احلياة. ففي هذا املبحث نتناول بعض الفروق اليت أوجدها اهلل ع خر، ورمنا هي تو يعات عادلة و عها اهلل بنيعلى آ اً جنســـأن يفضـــل 

 ؟نقص عرضي أو هو نقص حقيقيهل  ناقصات عقل ودين لنرى هذا النقصبني اجلنسني من خالل حديث 

ِل النهارِ يَ )) :أنه قال عمر عن رســــول اهلل بن  اهلل عبد عنالحديث:  ثَنَر َأهك ِتغكَفاَر، فَِإن ي رََأينكتركرنه َأكك ِثركَن اِلسنننك قكَن َوَأكك ده اِء، َتصنننَ َر الن سنننَ  فقالت امرأة ،((ا َمعكشنننَ
اِت َعقكلق َوِدينق أَ تر )) :قال، نا يا رســـــــــــول اهلل أكثر أهل النارمنهن جتلة وما ل يَر، َوَما رََأيكتر ِمنك نَاِقصننننننننَ فرركَن الكَعشننننننننِ ِثركَن اللهعكَن، َوَتكك . ((َلَب ِلِذي لرب  ِمنككرنه غك كك

َرَأتَنيكِن تَنعكِدلر شننننَ أَ )) :يا رســـــول اهلل وما نقصـــــان العقل والدين قال :قالت َهاَدةر امك انر الكَعقكِل: َفشننننَ انر الك مها ننرقكصننننَ َعقكِل، َوَتمككرثر اللهَياِلَي َما َهاَدَة رَجرلق فَنَهَذا ننرقكصننننَ
ينِ   .(1)((ترَصل ي، َوتنرفكِطرر ِفي رََمَضاَن فَنَهَذا ننرقكَصانر الد 

 :ميكن تقسيم دراسة احلديث كاآليت

 احلديث صحيح رواه الشيخان. درجة الحديث: (1

خرج على النســــــاء يف يوم عيد، فهل نتوقع من الرســــــول الكرمي صــــــاح  اخللق العظيم يف يوم   كما جاء يف البخاري أن النيب   مناسننننبة الحديث: (2
 .(2)يف هذه املناسبة البهيجة شخصيا ن   وينقص من حيط من كرامتهن   أو كهذا يغض من شأن النساء

 اقضهي أقرب را التعبط عن تعج  من التن. ورمنا حكم عام أو من حيث صـــياغة النص فليســـت صـــيغة تقرير قاعدة عامة» أبو شـــقة: قال صنننياغة: (3
من  هالقا م يف تغل  النســـــــــاء وفيهن ضـــــــــعف على الرجال روي احلتم. فهي الصـــــــــياغة حتمل معىن من معاين املالطفة العامة للنســـــــــاء من خالل العظة وفي

 تستعملنها بل  الرجل احلا م برغم ضعفكن فاتقني اهلل والالتمهيد الطيف للعظة، وكأهنا تقول: أيتها النساء ررا كان اهلل قد منحكن القدرة على الذهاب 
 .(3)« تأت قط مستقلة يف صيغة تقريريةواملعروف، مث رن كلمة ناقصات مل تأت رال مرة واحدة ويف اال العظة ومل رال يف اخلط

 دللة الخاصة لنقصان العقل:ال (1
 هناك عدة فروض للنقص العقلي:  

 .نقص فطري عام 
  نوعي.نقص فطري 
 .نقص عرضي نوعي قصط اسأجل 

                                                           
 (.79، رقم احلديث: )1/86، كتاب اإلميان، باب بيان نقصان اإلميان بنقص الطاعات وبيان رطالق لفظ الكفر على غط الكفر باهلل، ككفر النعمة واحلقوق، صحيح مسلم (1)
 ط...(.)بتصرف يس 1/281، تحرير المرأة في عصر الرسالة (2)
 .282، 1/281، تحرير المرأة في عصر الرسالة (3)
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 (1)نقص عرضي نوعي طويل اسأجل. 
احلمل والرضاع  وشاقة يف نفا الوقت ورلك بسب  تتعرض لظروف صعبةسأن املرأة قد  اً عرضي اً ين أراه نقصإأما النقص الذي ضربه الرسول للنساء ف
متارس  ال وحنن نعرف أن املرأة بالشهادة اخلاصة باسأموال اً كان مقرون  ن النقص الذي أكده  ن الرسول رواحليض والنفاس وغطها من الظروف، مث 

كدته اآلية قال أ ام للنسيان وهو ةبعمل ويؤديه يومياً يصبح هذا العمل عرض اً عمال االقتصادية بشكل منتظم ودا م وررا مل يكن الشخص منتظماسأ
وأكدته اسأحكام  [282البقرة:]سنننننننننننورة  {ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ} تعاا:
 .قبلت شهادة املرأة امل كان هناك نقص حقيقيلو  بعض القضايا اسأخرى ورال  قبول شهادة املرأة نفسها يف ة من خاللالشرعي

 بحاث الحديثة حول الحديث:األ (2
يراه  ال يرى وجود نقص حقيقي ومنها من ما وقد تضـــــــــاربت هذه اسأحبا  فمنها هناك أحبا  علمية تناولت هذا احلديث من ناحية العلم احلديث  

 .الطرفني متساويانأن  يرى نقصاً حقيقياً ورمنا هو عرضي كما رجحت، والبعض اآلخر

، %10د رأة أصــغر من دماغ الرجل حبدو لقد أثبت العلم احلديث أن دماغ امل»دا م الكحيل قال: ال عبد ممن قال بوجود نقص يف عقل املرأة الدكتور  
لو ن بني الدى الرجل ررن هناك نقص لدى املرأة... أيضــــا هناك فوارق يف  وقل  املرأة أصــــغر من قل  الرجل وبالتان هناك  يادة يف عدد خاليا الدماغ والقل 

هناك فروقات كبطة جداً بني عقل الرجل وعقل  ..على عدد خاليا دماغ املرأة. % 4الرجل واملرأة يبقى دماغ الرجل أكرب من حيث عدد اخلاليا اليت تتيد حبدود 
 . «...معاجلة املعلوماتكيفية  أو الو ن أو املرأة سواء يف احلجم

دماغ  ...ن دماغ املرأة أكثر نشـاطاً من دماغ الرجل ولذلك فإن دماغ الرجل أفضـل من حيث االسـتقرار والراحة والنومأوجد علماء حديثاً » :مث قال  
لى دماغ الرجل يف ولكن دماغ املرأة يتفوق ع ،الرجل يســتطيع معاجلة أكثر من قضــية يف نفا الوقت وهنا يتفوق على دماغ املرأة الذي يعاي قضــية واحدة فقط

الدفاع عن النفا  وأ فدماغ الرجل لديه القدرة على صنع ردود أفعال مناسبة يف حاالت اخلوف ...شاكلهممالقدرة على حتمل اسأمل والصرب على تربية اسأوالد و 
ا الدماغ عدد الوصـــــــــــــــالت بني خالي ...الرجل على املرأة يف الذاكرة الطويلة اسأمد الذاكرة القصـــــــــــــــطة لدى املرأة أقوى من الرجل، بينما يتفوقو  ،أكثر من املرأة

ها يف دماغ الرجل، وهذه الوصالت بني خاليا الدماغ مهمة جداً يف سرعة التفكط وسرعة نقل املعلومات بني خاليا الدماغ، ولكن نالعصبية يف دماغ املرأة أقل م
ي واختبارات الذكاء تبني دراســات الرنني املغنطيســي الوظيف ...عن املشــاعر أكرب من الرجل وبالتان تعترب املرأة أكثر عاطفة املرأة لديها يف الدماغ مناطق مســؤولة

يات أقل ســابية والرياضــحلاليت أجريت على الرجال والنســاء أن الفص اجلداري الســفلي حيوي خاليا أقل عند املرأة، وبالتان فإن قدرة املرأة على رجراء العمليات ا
 .(2)«من قدرة الرجل

 خر في هذه المسألة ينقي الدراسة األولى.آكحيل ونورد بحثاً   ه الفروق التي أوردها الدكتورنكتفي بهذ
كرة املرأة والرجل االختالفات بني را »: -وأسـتار مسـاعد يف كلية الط  باجلتا ر ،وهو اسـتشـاري جراحة الكلى واملسـالك البولية-يقول الدكتور مسط   

كرة قصـــطة اسأمد والذاكرة بعيدة اسأمد وهذه الذاكرات فيها أنواع وتقســـيمات عديدة حســـ  نوع املعلومة وأمهيتها ومؤخرا ا الذرا  رضـــافةهناك أنواع من الذاكرة 
وجاء يف آلية النســـــــــيان يف املوســـــــــوعة الطبية اجلراحية جتء اسأمراض ». قال: «قصـــــــــطة اسأمد جتء من الذاكرة طويلة اسأمد... ن الذاكرةرقال الكثط من الباحثني 

 ســط عي  يف التشــفط والتثبيت: والســب  نقص االهتمام باسأمر، نقص التحفيت، نقص يف يف أي مرحلة: عامل مؤثر يف الذاكرة أو العقلية قد يكون هناك خلل
  .«ية االسرتجاع وغطها من اسأسبابعمل

يدة يف الذاكرة قد ج يدخل يف اهتمام املرأة عادة،  ذا حىت ولو شــــهدت فعدم تذكر اسأمر كثطا وتثبيته بصــــورة ال شــــك أن أمر التداول ال» :مث قال  
ق العاطفي شـــ خيص الكالم، وصـــور اسأحدا  اليومية رات ما رن هناك جتربة الذاكرة طويلة اسأمد فكانت راكرة املرأة أقوى يف» :مث قال .«يؤدي را نســـيانه...

يني أجروا جتربة على هناك أطباء نفس»مث ركر أن . «مية...بينما راكرة الرجل كانت أقوى فيما خيص التجارب املهنية واليت  ا عالقة باملنافسة والنشاطات اجلس
ا على نشاط يسي ورؤية تأثط الصور واسرتجاعهرات مواضيع متعددة مث بعد مدة عملوا اختبارات  م مع عمل تصوير رنني مغناط اً رجال ونساء بإعطا هم صور 

اســــتقبال العواطف ر و املخ فوجدوا أن اســــتجابة املرأة للصــــورة رات الطابع العاطفي أكثر من الرجل... هناك دراســــة أخرى أثبتت أن مخ املرأة أكثر تنظيماً لتذك

                                                           
 .1/282، تحرير المرأة (1)
 .موقع الدكتور عبد الدائم الكحيل لإلعجاز العلمي (2)
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 .(1)ى من الرجلرأة أقو لعاطفية وتشفطها يف الذاكرة واضح أن راكرة املفتذكر املرأة للمؤثرات العاطفية بنسبة أكرب من الرجل ويف اتين التجارب ا

 تعليق على الدراسات السابقة:
رأة كما قال على وجود نقص لدى امل بني الرجل واملرأة وليســــــــــــت دليالً  ةأهنا فروق كأي فروق أخرى موجودى ر أبالنســــــــــــبة ملا ركره الدكتور الكحيل، فإين  (1

أن املرأة تتفوق يف جان   ركره هو ما يف البنية اجلســـــــــــمية والرتكيبة النفســـــــــــية وغطها من االختالفات وبدليل بدليل االختالفات املوجودة بني الرجل واملرأة
لديها نقص حقيقي ورمنا  يوجد ال لدراسة الثانية وبالتان فإن املرأةركره الدكتور مسط يف ا ما وبدليل يعد نقصاً  ال والرجل يف جان  آخر وهذا يف حد راته

 لدى الطرفني. على نقص حقيقي نقص عرضي وهو أيضا موجود عند الرجل يف اجلوان  اليت تتميت فيها املرأة وهذه ليست دليالً 

، ني وركر هذه الدراســـاتت على الطرفحيث اســـتدل بتجارب أجريفعل الدكتور مسط  ما مثل ةيركره الدكتور الكحيل مل يســـتدل عليه باختبارات جتريب ما (2
طة هي جتء صــــن الدكتور الكحيل قال رن الذاكرة قصــــطة اسأمد لدى املرأة أقوى والطويلة اسأمد لدى الرجل أقوى، والدراســــة ثانية قالت رن الذاكرة القرمث 

 ه.اختالفات بني الطرفني فكل واحد يتميت بذاكرة كما بني الدكتور نفس أو د فروقفإن هذه ار  اً من الطويلة وعلى أية حال ررا فرضنا أهنا ليست جتء

جراء رقدر ا على  عند املرأة وبالتان رن الدراســــــــات اليت أجريت بالرنني املغناطيســــــــي أثبتت أن اجلدار الســــــــفلي حيوي خاليا أقل» :يقول الدكتور الكحيل (3
 يقول رن الرنني املغناطيســــي أثبت أن املرأة تتفوق يف على الرجل من حيث اســــتجابة املرأة لصــــور مسط الدكتورالعمليات احلســــابية أقل من قدرة الرجل أما 

ثبتت أن مخ املرأة أكثر تنظيما لتذكر واستقبال العواطف ررن هذه أخالل اختبار أجري على الرجال والنساء، ورن هناك دراسة  رات الطابع العاطفي من
 لى نقص عقل أحدمهاع هو ليا دليالً و تفوق الرجل يخر آعلى نقص حقيقي لدى املرأة ففي جان  تتفوق املرأة ويف جان   دليل فروق وليســـــــــــــــت ردا
 .«ركاءه ورمنا هو دليل على االختالف املوجود بني الطرفني فكل منهما يتفوق يف اصصه وااله أو

 منحتها رياه الشريعة من أهلية أداء وأهلية وجوب وما محلتها رياه من مسؤوليات. ما ن املرأة تتمتع بكامل قواها العقليةأمما يدلل على و هذا 

ِبي  حَ  :مر َعنك َثاَلثَةق ِفَع الكَقلَ رر )):  قال تَنيكِقَن، َوَعِن الصننننننننه نروِن الكَمغكلروِب َعَلى َعقكِلِه َحتهى يَِفيَق، َوَعِن النهاِئِم َحتهى َيسننننننننك َتِلمَ َعِن الكَمجك هكذا  .(2)((تهى َيحك
 يؤكد اإلسالم أن سالمة العقل هي دليل التكاليف والعقوبات.

  ک ک ک ڑ ک ڑ ڈ ژ ژ} قال تعاا: .خرة والدنياعملها ومحاسنننننبتها عليه في اآلولية مسنننننل لقد محل اإلســـــــالم املرأة 

 .[97النحل:]سورة  {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ

 سورة  {ڦ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} قال تعاا: .(3)رجل متاماً الاملنحرف ك ، فهي تعاق  عن السـلوكحملها المسلولية الجنائية[

 .[38المائدة: ]سورة  {ٹٹ ٹ ٿ ٹ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ} ،[2النور:

  والوالية على القصر.اسأهلية املدنية مبا يف رلك التصرف يف اسأموال من عقد العقود والتربعات 

 هن أم املؤمنني يف رواية احلديث مامل يبلغ الرجل ومن بلغن هناك صحابيات مسؤولية العلمية أن املرأة املسلمة كانت تروي السنة مثلها مثل الرجل؛ بل
 .~عا شة 

 تلقتها اسأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصـــــــــحابة وهذامل ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خرب امرأة لكوهنا امرأة، فكم من ســـــــــنة » قال الشـــــــــوكاين:
 .(4)«ت يف حديثؤثر عن امرأة أهنا كذبمل ي» . وقال الذهيب:«ره من له أدىن نصي  من علم السنةينك ال

املتاع  وهذا العرضي قد يتسب  فيه عوامل كثطة، فاملشاق و  اً هذا النقص عرضي وليا حقيقي ولكن، أن املرأة قد يكون لديها نقص خالصة الموضوع
جعل  شــك يف التذكر واالســتيعاب، وقد يكون هذا هو الســب  الذي ال وا موم اليت تتعرض  ا املرأة من خالل احلمل والرضــاعة والرتبية هذه كلها عوامل مؤثرة

                                                           
 .موقع موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة (1)
 .2/5، إرواء الغليل(، حكم احلديث: صحيح، ينظر: 4401، رقم احلديث: )4/140، كتاب احلدود، باب يف اجملنون يسرق ويصي  حدا، سنن أبي داود (2)
 .282، يتحرير المرأة (3)
 .1/120، تحرير المرأة في عصر الرسالة نقالً عن كتاب: (4)
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 ج اال املرأة وخارج اهتماما ا واهلل أعلم.شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتني وخصوصا ررا كانت املسألة خار 

الســــبل  وتوفرة اسأبناء، املناخ املناســــ  لتنشــــئ  يئةاملرأة يف ردارة البيت، وما تقدمه من  فى على أحد اجلهد العظيم واملهام الكربى اليت تقوم هباخيال 
هي يضــــاهي وظيفة الرجل، فاملرأة منذ بتوغ اإلســــالم و  ما ؛ بل فيه من املشــــاق واملصــــاع ،اً  وال يســــط إلســــعاد التوج والعمل على راحته، وهو عمل ليا ســــهالً 

 توكل رليها. كان هناك من يساعدها لكن اإلشراف واإلدارة أو ردارة البيت سواء كانت هي من تقدم اخلدمة بنفسها،يف املسؤولة اسأوا 

 التي تدل على دور المرأة في البيت: نستشهد ببعي النصوص وفيما يأتي

ن أن ســــــــــارة كانت قا مة ادم قال بعض املفســــــــــري [71هود:]سنننننننورة  {ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئ ی} قال تعاا:
 .(1)الرسل

سننننننورة ] {ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ*  ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ* ۋ ٴۇ ۈ ۆ ۆ ۈ} قال تعاا:و 

ارة هذه اآلية فيها رشـــ» :قال أبو شـــقةو  ،«أي أن ربراهيم عليه الســـالم وســـارة خدماهم بأنفســـهما»: {ۋ} يف معىن قال الطربي .[26-24الذاريات:
 .(2)«كان  م دور يف رعداد العجلاهيم  را أن أهل ربر 

أي ثقل واســــتقر. وليا معىن هذا اسأمر مال مة البيوت فال  :يقر ،وقر» :قال ســــيد قط  [33األحزاب:]سنننورة  {ڃ ڃ ڃ} قال تعاا:و 
رمنا هي احلاجة  قررن،يثقلن فيه وال يســــــت ال يربحنها رطالقا، رمنا هي رمياءة لطيفة را أن يكون البيت هو اسأصــــــل يف حيا ن، وهو املقر وما عداه اســــــتثناء طار ا

كدودة يف غط غط مشـــــــــــــوهة وال منحرفة وال ملوثة، وال م ،نفســـــــــــــها على حقيقتها كما أرادها اهلل تعااتقضـــــــــــــى، وبقدرها، والبيت هو مثابة املرأة اليت جتد فيها 
ة، كي يتاح لألم من ضـــــوظيفتها اليت هيأها اهلل  ا بالفطرة، ولكي يهيل اإلســـــالم للبيت جوه ويهيل الناشـــــئة فيه رعايتها، أوج  على الرجل النفقة، وجعلها فري

كس ، املرهقة فاسأم املكدودة بالعمل لل ،تشرف به على هذه الناشئة، وما  يل به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها ما ن هدوء البال،اجلهد، ومن الوقت، وم
توجد رال أن  ال ميكن أن    للبيت جوه وعطره، وال ميكن أن متنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها، فحقيقة البيت ال مبقتضــــــــــــيات العمل، املقيدة مبواعيده،

 .(3)«يشيع رال أن تتواله أم ال يفوح رال أن تطلقه  وجة، وحنان البيت ال القها امرأة، وأريج البيت

ئروٌل َعنك  كلكم)): ملســـؤولية املرأة يف ردارة شـــؤون البيت، قال  اً وتقرير  ئروٌل َعنك َرِعيهِتِه، اإِلَمامر رَاعق َوَمسننك ، وَكرل كرمك َمسننك ِه، َوالرهجرلر رَاعق ِفي َرِعيهتِ رَاعق
ئروَلٌة َعنك َرِعيهِتَها ئروٌل َعنك َرِعيهِتِه، َوالَمركَأةر رَاِعَيٌة ِفي بَنيكِت َزوكِجَها َوَمسك ِلِه َوهرَو َمسك  .(4)((...َأهك

جتماعي، البعيدة يف حاضر اسأمم ومستقبلها اسأخالقي واالرن الذين يتدرون وظيفة البيت جهال خبطورة هذا املنص  وآثاره »يقول العالمة حممد الغتان: 
 .(5)«يليق به، ويتفوق فيه ما ن أعباء هذا املنص  تكافل أعمال الرجل الشاقة خارجه، وقد وجهت الشريعة كال من الطرفني رارو 

ن معظم رال، بطفهي مربية اسأجيال وصـــــانعة اسأ اً عظام اً من اسأيام؛ بل كانت تؤدي مهام اً عالة على اجملتمع يوم أو رن املرأة يف اإلســـــالم مل تكن مهمشـــــة (1
 مهات الفاضالت.بفضل أولئك اسأ بلغوا ما علماء اإلسالم العظام بلغوا من العلم واجملد

مينح  ما اً حبة القرار اسأول يف ردارة شــــؤون املنتل، وكثط هي صــــا رن يف ردارة املرأة لشــــؤون البيت رداً على من يتعم أن املرأة مســــلوبة اإلرادة وتابعة لتوج؛ بل (2
 بني الطرفني. ةكافة التصرفات املالية اخلاصة باملنتل واإلشراف على اسأبناء، وهنا تصبح القوامة متبادل  نحهاجل املرأة قوامة البيت ورلك حني ميالر 

م تتمتع به من فن اإلدارة، وفيه رد على من ينتقص من عقل املرأة، ومن يتع ما دليل علىرن يف ردارة شـــــؤون املنتل دليالً على رجحان عقل املرأة، وأيضـــــاً  (3

                                                           
 .2/1060للتحيلي،  الوسيط، 4/225، سأبو السعود السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل ، ينظر: 410، 2، الكشاف. 15/389، جامع البيان (1)
 .5/126، عبد احلليم حممد أبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة، ينظر: 22/424، جامع البيان في تأويل القرآن (2)
 .2860، 5/2859، في ظالل القرآن (3)
 سبق ارجيه. (4)
 .123، يقضايا المرأة (5)
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 كل رليها ردارة املنتل وتربية الناشئة؟ وهم أهم عنصر يف الوجود.اً ملارا يو نتقص من عقل املرأة، فلو كان صحيحاأن اإلسالم 

ج تقدمه املرأة صــــــــــناعة اسأجيال واري ما صــــــــــيانة وتكرمي وتشــــــــــريف، فما أعظم بل هو كما يدعي أعداء اإلســــــــــالم؛  اً رن عمل املرأة داخل البيت ليا قيد (4
 ضوابط الشرعية ومبسؤوليا ا اجتاه أسر ا.الملتتمة ب دامت ما ينايف عملها خارج البيت ال اسأبطال، وهذا

تقدم، لاوهي يف هذه املهمة تتود اجملتمع بكل عناصــــــــــر البناء و شــــــــــك يف أن أجل مهام املرأة يف احلياة هي مهمة اسأمومة وتربية النشء؛  ال» يقول الغتان:
 .(1)«املردود جيداً على اسأمة بأسرها وبقدر رخالصها يف هذه املهمة يكون

حني جعلها مسؤولة على من اسرتعت عليه دليل واضح على مكانة املرأة املسلمة وما تتمتع به من قوة شخصية  للمرأة رن املسؤولية اليت قررها الرسول  (5
 القرار وما تتميت به من احلكمة وحسن ردارة، فلو كانت غط قادرة على رلك ملا أعطيت هذه املسؤولية. ااارواستقالل يف 

  

                                                           
 .124، يقضايا المرأة (1)
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 الفصل الرابع
 لقطريمة وتطبيقاتها في المجتمع االقوا

 ه تطبيقان:فيو 
 .مقابالت 
 .استبانات 

مع  سأوا كانتامقابلتان  امن مركت االســـتشـــارات العا لية، ومههذا الفصـــل خصـــصـــناه للمقابالت واالســـتبانات وقد أجريت هذا املقابالت مع مســـتشـــارين 
ن هذه املقابالت حول ثالثة حماور احملور اسأول: ع توقد دار كانت مع املســـــتشـــــار يف اإلصـــــالح اسأســـــري كرمي عمارة، نية  ، والثااملســـــتشـــــار الشـــــرعي عامر املري

 .اجتاهات الناس حول القوامة، احملور الثالث: حول املمارسات السلوكية للقوامة املعرفة، واحملور الثاين: عنو مفهوم القوامة 
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 األول اللقاء

 :المعرفةو عن مفهوم القوامة المحور األول: 
يف طفولتهم  بناءاسأ ، لذلك ما ينطبع يف سلوكتكون يف البيت ومن اسأب ومن اسأم لألبناءأول قدوة فوهو اسأصل،  ،اسأبناء يف توجيه عامل مهمالقدوة 
 ، ولذلك اإلنسان يرجع را أصله، وهذا هو اسأصل.عند ِكربهم ويتوارثونهيبقى معهم 

رال  السريعة، فقوامة الرجل حتّتم عليه أال يكون سريًعا يف القرارات، ال يتخذ القرارات السريعة، و قضية القوامة عند النساء ليست يف ااار القرارات و   
طفة عقلها، ولذلك لعاا ملارا أعطي كلمة الطالق، أعطيها سأنه يصرب وينظر يف عواق  اسأمور، ودا ًما العقل عنده ُمقد م على العاطفة، خبالف املرأة فقد تسبق

 ن  وجته.ييأس، يعي القوامة للرجل صرب وعدم يأس، ال ييأس م الق أن يتحلى بالصرب، ال بد أالرجل عندما ُتِصرُّ  وجته على ااار قرار الطللنقول: ال بد 

 م املصاحل على املفاسد، هذه تقريًبا تشمل قوامة الرجل على املرأة يف اجلان  التطبيقي يف احلياة التوجية.مث ينبغي على الرجل أن يقد

 الحياة الزوجية؟  كالتمشتعد سببا من أسباب  هل القوامة -

قوم باإلنفاق طبق القوامة بصورة موافقة للشرع، كيف؟ قد ال يينعم موجود، تأيت بصورة بصور خمتلفة، كيف؟ الرجل قد يفهم القوامة بصورة ناقصة، أو قد ال  
جان  النفقة خاصة  –القوامة بصورة خاطئة، وقد يكون مفهوم القوامة لديه ناقصة يف هذا اجلان  على أهله وأبنا ه، قد تأيت هبذه الصورة، فقد يفهم الرجل 

 وجان  الرعاية واالهتمام. –

 يعني ليس عنده معرفة تامة بمعنى القوامة؟ -

 نعم بكل تأكيد.  

 معنى القوامة؟ب س لديها معرفةبالنسبة للمرأة هل هي مثل الرجل، لي -

للقوامة يأيت فيه اخللل عندما تريد أن تتخلص من الرجل، تأيت القوامة عندها مبفهوم التمرد، ولكن يف اجلان  الشرعي يأيت هذا املرأة عادة فهمها   
سمح بأن قمْش، وال ينااملفهوم بنشو  املرأة، وال أخفي عليك أن بعض النساء ال تفهم القوامة بالصورة الشرعية، تتصور القوامة أن الرجل هو التوج الذي ال يُ 

 حياوره أو يكلمه كلمة واحدة فيما يأمر وينهى، وهذا غط صحيح.

ه، وررا أمر عحنن ندعو را احلوار، ندعو را النقاش، ندعو را تقدمي النص الشرعي على كالم البشر، فإرا أمر التوج مبعروف جي  على املرأة أن ُتطي  
 صية اخلالق، ورمنا الطاعة يف املعروف. مبعصية جي  عليها أال ُتطيع، فال طاعة ملخلوق يف مع

تثقيف الرجل والمرأة لمفهوم القوامة من وجهة عن تامة للقوامة لدى الرجال والنسنننننننناء، فمن المسننننننننلول  لم توجد معرفةإذا  -
  نظركم؟

واحد: البيت، سواء  يعي هذه ثال : رقم يبدأ تثقيف مفهوم القوامة من البيت أوالً مث من املدرسة واسأكادمييات التعليمية، واملؤسسات االجتماعية،  
ل التعلُّم تعليم ملفهوم القوامة من خال لديهمكان ما  ، و –خاصة اآلباء واسأمهات  -اسأ منة مل تكن هناك مدارسجان  قون أو جان  تطبيقي، يعي يف بعض 

سون اسأبناء وأهل البيت حيفاسأكادميي، رمنا كان من خالل اسأب واسأم، فقد فهموا القوامة على أن الرجل هو من يقوم على أمر البيت، ويرعى أهل البيت، 
 باسأمن واسأمان بوجود القا م على أمورهم، وهم بأيٍد أمينة.

 ال يُراعون هذا اجلان . -أو باسأحرى الرجال  –قص اآلن، فكثط من بيوت املسلمني هذا املفهوم لألسف نا

 فقط. تأما املدرسة واملؤسسات التعليمية فال بد  ا من دور، وهذا الدور موجود فقط يف كت  الفقه، لكن املدارس تقوم هبذا الدور كسلة معلوما

 مثل هذا اجلان ، لكن كمفهوم القوامة وكيف يطبق فال.أما املؤسسات أو مراكت االستشارات قد يُذكر فيها 
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 هل تعتقدون بأن المناهج التعليمية توضح هذا المعنى أم ل؟ -

 املناهج التعلمية مبفهومها الشامل ال توضح مفهوم القوامة، لكن كمعلومات نعم.

 ما مدى رغبة الزوج والزوجة لمعرفة القوامة؟ -

رأة يف الغال  لديها رغبة يف معرفة القوامة، سأن أصل القوامة يف الغال  يمُص ُّ يف مصلحتها، القوامة مبفهومه الشرعي مشكلة يف رلك، املعندها املرأة ليا 
 يف ميتان املرأة أو ينفع املرأة، خبالف الرجل، الرجل ال، القوامة عنده قوامة تسلط وأمر وهني مغلوط.

 لقوامة؟الرجال ل معرفةأسباب ضعف ما   -

وأيًضا عدم مراقبة  ما أنتل اهلل على رسوله، ا حدوديتعلمو أال   وأجدرفهوم القوامة، فبعض الناس ال يريدون ميعود رلك را الكسل والتقصط يف عدم معرفة 
د يريد أن ة ما  اون فيه، ولكن ال أحاهلل تبارك وتعاا، هذا هو املهم واسأهم، ولو أدرك اإلنسان أن هذا أمٌر واج  أتى به الشرع وأنه مسؤول عنه يوم القيام

 يعرف وال يريد أن يتحمل املسؤولية.

ها أكثر من حب أن تتعلم دينجل، ألن القوامة تخصنننها؟ وألنها تهل يعني أن المرأة أكثر رغبة في تعلم مفهوم القوامة من الر  -
 الرجل؟

 ا متطلبات أخرى، الذي نعاين منه وتعاين منه اجملتمعات اآلن هو خلل وعدم ليا رلك شرطًا، لكنها حتري على أن تعرف ما  ا وما عليها، القوامة 
نتشر يف اسأبناء ي قيام الرجال بالقوامة بالصورة الشرعية الصحيحة، وهذا الذي يؤدي اآلن را انفصال اسأسر، يؤدي را تفكك اسأسر، يؤدي را الفساد الذي

 لعدم قيام الرجل بقوامته الصحيحة.

يراقبهم ما كان هناك مشاكل يف احملاكم وكثرة الطالق، فهذا هو السب ، أن الرجل مفرط يف قوامته، أو ال يفهم  اً وأب اً س ت اسأسرة أن هناك رقيبررا ما أح
 اسأسرية. كالتمعىن القوامة بالصورة الصحيحة، وبالتان حيد  اخللل واملش

 أم النساء؟ما األسلوب األمثل لتعريفهم هذا المفهوم، سواء الرجال  -

وبيان النصوي الشرعية هبذا اسأمر ينبغي أن يكون على رأس اسأمر، مث يأيت شرح هذه املفاهيم بتطبيقها  ال شك أن تعليم الناس بكتاب اهلل وسنة رسوله 
سات نية، كأن يكون هناك رداع من مؤسوأصحابه، وهي من أسا التطبيق العملي، وال مينع أيًضا أن يكون هناك رادع من قبل املؤسسات املع يف حياة النيب 

طان الشرع رادًعا فسلطان لدولة للذي يقص ر يف هذا اجلان ، كأن يكون رجالً مقص رًا يف النفقة على أهله وأوالده فُيحاس  على هذا التقصط، سأنه ررا ما كان س
 احلاكم به  اجرًا وُملتًما.

 ننتقل إلى محور التجاهات حول القوامة:

 هل المرأة اليوم لزالت ملتزمة بحق الزوجية؟  -

رأة أخذت جوان  النفقة  قد يكون االنفتاح املوجود اآلن وعمل املرأة مؤث ر، مؤث ر بصورة ليست كبطة، خاصة يف اجملتمع اخلليجي، لكنه مؤث ر يف قضية أن امل
ن تشارك  وجها يف النفقة، وهذا ارب وموجود، وهذا قد يقلل من قوامة الرجل، بقدر ما كأمر ضروري، ونعلم أن اليد العليا خط من اليد السفلى، واملرأة اآل

عنه، ويؤثر يف  ليكون الرجل هو الذي يُنفق وهو الذي يتحم ل، وبقدر ما يكون تأثطه يف  وجته، وتأثطه يف أوالده، يعي تقبلهم له كراعي البيت ومسؤو 
ت، سواء على قل مفهوم القوامة عندهم بالنسبة سأبيهم، يعي أن التوج تقل مكانته وتأثطه يف البييفعندما يرونه مقص رًا  استجابتهم له وقبو م سأمره أو هنيه،

كما مير   -وصل اسأمر  نهرمنه القوامة، فتصبح القوامة بالنسبة له ال ُيسأل عنها، حىت  تُنتعالتوجة وعلى اسأوالد، خاصة عندما تقوم التوجة بعنصر اإلنفاق فقد 
 ، فالقوامة نعم مؤث رة؟ «ما استفدنا منك شيًئا»أن اسأوالد يتطاولون على أبيهم ويقولون  -علينا 

ال قاموا حبقوقهم يف جنعم مؤثّرة، تأثطها يكون عندما تعمل املرأة، وال ميكن أن ننكر أن قيمة القوامة قل ْت برتك الرجال حقوقهم يف القوامة، فلو أن الر 
هم با كانت هذه الظاهرة اآلن، وأصبحت املرأة اآلن هي املنفقة على البيت، وليست حمتاجة للرجل، وهذا خطأ جسيم، ولو أن الرجال قاموا بواجالقوامة م
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اعًيا  ا ولبيتها، وأن ر  أن يكون  ا  وًجا رجلحتتاج من ال رأةالشرعي بصورة صحيحة ما كانت تلك الصورة اليت تأيت هبا املرأة من خالل مواقفها الكرمية، سأن امل
الد، والتوج الذي يغار لو يكون  ا أبًا، وأن يكون  ا كاسأخ، وأوقاٍت يكوُن عندها كاالبن، فهي حتتاج من التوج أن يكون هبذه الصورة، الذي حينو عليها كحنو ا

 عليها وحيميها، وكاسأخ الواقف معها يف الشدا د، ويُليب طلبا ا وحاجيا ا.

 رًرا  ا تأثط، ال نستطيع أن نقول قد أثرت بصورة كبطة، لكن هذا موجود فعالً وال ينكر.فالقوامة 

 يعني هذا التأثير يأتي من عمل المرأة؟ -

وليا يف جان   الرعاية  يأيت ليا من العمل املرأة يف حد  راته، رمنا يأيت عندما يرتك الرجل النفقة، عمل املرأة يف حد  راته قد يؤث ر على اسأسرة يف جان
 .يأيت اخللل وبالتان تقل قوامة الرجل يف البيت رأةالقوامة، عمل املرأة تأثطه يف القوامة يأيت عندما يقصر الرجل يف اإلنفاق، عندما تُنفق امل

 هل السبب من المرأة أم من الرجل؟ كأنك حّملَت الرجل السبب بأنه هو الذي تخلهى عن هذه المسلولية؟ -
مسؤوليته كمنفق وكمسؤول عن البيت وأبنا ه وأهله، هذا هو اسأصل، اسأصل أن الرجل هو الذي الى عن قوامته، يعي املال الذي عند  نعم الى عن

نفاق ويهمل يرتك اإلو  اإلنسان ال بأس أن يُنفقه على ملذاته أو شهواته أو على رغباته ولو يف احلالل، لكن ينفقه على هذه امللذات وينفقه على هواية ميارسها
 بيته ويرتك القوامة للمرأة، فقد الى وتنا ل عن القوامة.

ديهم دون أيأوقات يكون الرجل عاجتًا عن اإلنفاق، ليا عنده مال، واملرأة تكون متعلمة وعندها رأس مال، لكن الرجال اسأركياء والرجال الذين ال مي
ُنُّ على  وجها يف يوٍم من اسأيام، أهنا أنفقت للنساء ويأخذون املال من  وجا م هم فعالً رجال قوامون ع لى النساء، لكن بعض النساء ررا أنفقن يف البيت قد متم

رجل لل، فمارا بقي قوتولت اإلنفاق على البيت وعلى اسأبناء، وهذا يف حد راته ليا هو السب ، ولكن السب  أهنا حتّملت اجلان  اسأهم يف القوامة وهو اإلنفا
 رًرا؟

 التي تجب على المرأة أن تلتزم بها في جانب القوامة؟ ما الحقوق  -

قوق اليت جت  على حلاحلقوق اليت جت  أن تلتتم هبا املرأة هي الطاعة يف املعروف، وحفظه يف عرضه، ورعاية أوالده أيًضا مهم، والقيام على أموره، هذا من ا
تمامها بأوالدها، واج  عليها يف هذا اسأمور، غط رلك ال جي  عليها شيء، فليست ملتمة لتوجها، يعي حفظها لعرضها، ورعاية بيتها، واعتناءها واه رأةامل

 بالنفقة، وليست ملتمة بأن تعمل... فهذه ليست واجبة عليها.

 وما الحقوق التي تجب للمرأة على زوجها؟ -

يانة أكل واملشرب وامللبا، هذا يف اجلوان  املادية، وأيًضا صال شك أن أول حق من حقوق املرأة على  وجها هي قضية الصيانة، بأن يوفر  ا البيت، وامل
السوق وتشرتي اسأغراض  عرضها بإعفافها وحقوقها الشرعية، ورعايتها، وتوفط احلياة الطيبة اليت يُطال  هبا كل  وج، بأن ال جيعلها يف الشُّبه، وهي اليت تأيت

ف رض للخلوة بركوهبا التاكسي مثالً أو مع سا ق البيت، ال، التوج هو الذي يقوم برعاية البيت من اسألوتتعرض لالختالط وحدها وليا معها حمرم ) وجها( وتتع
فظها حترا الياء، تتوجتم أيها الرجل فعليك واجبات، عليك أن تصون  وجتك،  وجتك أصبحت عندك، عليك أن حتفظها يف دينها، وحتفظها يف عرضها، و 

ا أن تساعدها، تقف معها يف قضية توجيه اسأبناء ويف تربيتهم، تكون معها يف قضية الرت مبُتطيق، تقوم  يف معشيتها، ال حتم لها ما ال بية، ال ساعد ا، مهم جدا
رروا مر )): أو ست سنوات، هنا جي  أن يقوم التوج بدوره يف الرتبية، كما قال النيب  أربع أو ما كاماًل، خاصة عندما يصبح اسأبناء يف عمر  لمرأةترتك اسأمر ل

 وله صوت وله تأثط يف البيت مهم جداا. موجوًداوهذا مقصود به الرجل واملرأة، فكون الرجل  (1)((َأبنكَناءَكرمك بِالصهاَلةِ 

قد قلتم الذهاب واإلياب والشننننننراء يكون على الرجل، وهذه المسننننننائل اليوم قله ما تكون، المرأة هي التي تقوم بذلك،  -
 والخدهامة؟تذهب وتجيء، والسائق 

كم لبيتك كل ما تم حنن نقول للرجل: ضع هذا يف قلبك أنه من اسأساسيات، أنت املسؤول عن هذه اسأمور، ال ُيكلف اهلل نفًسا رال  وسعها، وكلما قل ْت خدم
 قل ْت ِقوامتك، كل ما جعلتم بديالً عنكم كلما قل ْت قوامتك. 

                                                           
 .11/300، لأللباين، إرواء الغليل( حكم احلديث: صحيح، ينظر: 6756، رقم احلديث: )ƒ ،11/369، مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاي مسند اإلمام أحمد ابن حنبل (1)
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سأهلها  هرا السوق؟ ما أَجل أن التوج يأخذ  وج ه؟ ما أَجل أن التوج يذه  مع  وجرا املستشفى -ثالً م -ررا مرضت  هما أَجل أن يأخذ التوج  وج
رجل لكن حُتس  للتيار م؟ ما أَجل أن يكون ُيصاح  التوج  وجه وأبناءه للتنتُّه؟ كل هذه الصور مهمة ورن كانت غط سهلة بعض اسأحيان، نعم قد تُرهق ا

 عله قّواًما يقوم هبذا احلق الذي وُك لم به.له، تُبقي كرامته، وجت

 ما األسلوب األمثل للتعامل بين الزوجين في أمور القوامة؟ -

افلني، وال ارج س ِكال الطرفني يعرف ما له وما عليه، يعرف الرجل مفهوم القوامة، واملرأة أيًضا تعرف مفهوم قوامة الرجل، بأهنا ال تنتل عن طاعته أسفل
عد ب ال تعيش خارجًة عن طاعته وتعصيه، وهذا ال شك يؤثر يف احلياة التوجية. ررا كان الرجل قا ًما بواجباته اليت جت  عليه فال حيل للمرأة خارج اخلط، أي

 رلك أن تُنا عه، لكن ررا قص ر فلها رلك.

 وهل هذه الطريقة متبعة عند األزواج أم ل؟ -

 تمع را اتمع، لكن ما  الْت القوامة موجودة واحلمد هلل، ال نُريد أن حُنبط أنفسنا.على حس ، يعي اتلف من رنسان را آخر، ومن ا

 هل يصح أن يتنازل الرجل عن حقه في القوامة شرًعا؟ -

عن حق أعطاه اهلل  ل  ال يصح، بل حيرم عليه أصاًل، حيرم عليه أن يتنا ل عن القوامة، هذا حق أوجبه اهلل عليه، وسأن اهلل هو اسأعلم أعطاه هذا احلق، ويتنا
يتنا ل عن القوامة  فال جي  عليه أن رياه؟ وترك واجًبا من واجباته، يأمث الرجل ررا تنا ل عن قوامته للمرأة، رال  ررا كان عاجتًا، أم ا ررا كان رجال سوياا عقله سوي

د، و اسأصلح  ا، وهذا التفريط والتنا ل عن القوامة من بعض الرجال موجو ويرتك اسأمر للمرأة، ليا رنقاًصا للمرأة، ولكن هذه وظيفة الرجل هو اسأنس   ا، وه
 لكن يف الغال  ويف اسأصل هذا واج  على الرجل، ال يصح منه التنا ل عنه وحيرم عليه رلك.

 هل يحق للمرأة أن ترفي قوامة الرجل ألسباب أو لغير أسباب؟ -

يعي أمر يُنظر يف اسأسباب، ررا كانت اسأسباب معقولة شرًعا وعقاًل فنعم، لكن ررا ما كانت  ررا كانت ترفض قوامة الرجل سأسباب فهذا باب للجوا ،
ال ارجي من » ههناك أسباب شرعية وال عقلية فال جيو ، سأن القوامة يف صاحلها هي، ليست قضية تسلُّط، بل قضية واجبات، يعي: هل للتوج أن يقول لتوجت

م له حق رلك، لكن ال مينعها أن ارج ملهمة مثاًل، لتناقش وحتاور، رال  ررا أمرها حبرام فال طاعة، ررا أمرها حبرام فليا له ؟ حنن نقول: يف اسأصل نع«البيت
 ِقوامة، ررا أمرها بشيء حمر ٌم شرًعا فليست له قوامة عليها، رمنا القوامة يف املعروف.

 هل يحق لها أن تخرج؟ -

 فال.نعم حيق  ا، لكن ررا كان يف حرام 

 هل يلجأ الرجل للتنازل عن القوامة؟ ومتى يكون ذلك؟ -

ون املرأة، صالتنا ل عن القوامة ررا كان ال يريد أن يتحم ل املسؤولية، ال يريد أن يقوم باإلنفاق، ال يريد أن يكون راعًيا لبيٍت، ال يريد أن ي رايلجأ الرجل 
ون من أصحاب الفساد، خاصة الذين يطرقون هذا الباب، يعي من أصحاب السُّكر واملسكرات واملنكرات، وهذا والعيار باهلل يف الغال  من فسد قلبه وعقله، يك

 أو يكون والعيار باهلل من أصحاب التىن والتانيات، فهذا يناسبهم، أما الرجل القّوام ال يفعل رلك رطالقًا.

 ننتقل للمحور الثالث وهو الممارسات السلوكية: -

 ى أن بعي الرجال يستغل حق القوامة بشكل سلبي؟السلال األول: هل تر  -

 .وجدنعم ي

 ما األسباب في ذلك؟ -

ر، خسب  رلك هو اجلهل يف اجلان  الشرعي، اجلهل سب  ر يسي، ُيضاف را رلك قضية القوامة مستخدمة يف قضية أنه ليا له حجة مقنعة للطرف اآل
 املرأة يستخدمها بصورة خاطئة، هذا موجود.فيستخدمها كجان ، أوقات فرض الشخصية، فرض شخصيته على 
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حيح من هل هذا صننصنناحبهنه شننيء من العلو على أزوجهنه؟ قد  نسنناء اليوم نالحن من خالل اجتماعاتنا النسننوية البسننيطة  -
 ؟فما سبب ذلك من وجهة نظركم اً خالل تجربتكم في هذا المجال وإذا كان صحيح

صرف هبذا التصرف، هذا خرة وتتنعم موجود هذا التعان، وهذا ال يأيت أصالً من املرأة العاقلة اليت تُريد اهلل والدار اآلخرة، ال تأتيك امرأة تريد اهلل والدار اآل
ا يف شخصية  يي ومراقبة اهلل تعاا ُعنصرالتصرف يأيت من بعض اللوايت ضيعن دينهن  ودنياهن ، موجود، و ذا دا ًما نقول: الوا ع الديي واجلان  الد مهم جدا

 اإلنسان. 

سلوب يف أ هذا التعان موجود نعم، أوقات يكون الرجل هو السب ، سأنه مقص ٌر يف واجباته، ومقص ر حىت يف اجلان  العلوي، فبعض الرجال ليا عنده
ما  ال على ما هو  رأة جتدها تتجه را العلم اسأكادميي وترتقي تعليمًيا ووظيفًيا وماديًا، والرجلتطوير نفسه يف اجلان  العلمي واكتفى بالثانوية أو باإلعدادي، وامل

 لتوج أن يرتقي يف هذا اسأمر، وهذا موجود.لليه، وهذا خطأ وغط صحيح، ال بد ع

لواجبات اليت ا مل يطور نفسه، وأن الرجل مل يؤد لمن املرأة لقلة دينها، وأوقات تكون من الرجل، يعي أن الرج -يف بعض اسأوقات  -وقد يكون السب  
 أوجبها اهلل عليه، وأن الرجل ال يقوم بدوره بالصورة الصحيحة، وبذلك حيصل التعارض. 

 لكن نقول: عندما يقوم الرجل بواجباته وحيسن يف أمور القوامة تبقى التوجة أمورها مستقيمة.

 :الرجل هو الذي تخلى عن مسلوليتهأن  يعني هذا -

 .نعم

 ما أكبر مشكلة تتسبب في الطالق؟ وهل للقوامة عالقة في ذلك؟ -

 القوامة  ا عالقة نعم، وأسباب الطالق اسأساسية هو أن الرجل قص ر يف مفهوم القوامة والقيام هبا حق القيام، هذا متفق عليه.

 هل تأتيكم حالت في هذا األمر؟ -

تقصط الرجل يف القوامة، يعي لو أن الرجل قام بالقوامة بالصورة الصحيحة الكاملة املكم لة ما هناك طالق، نعم، ثالثة من أربعة حاالت يكون الطالق يف 
كالم، ُيشبع عاطفتها ، يعي يعفها يف فراشها، ُيشبعها عاطفًيا بالرأة فأوقات جتد الرجل يوفر املأكل واملشرب واملسكن، لكن ال يقوم بالرعاية، ال يقوم برعاية امل

ن ثوب َجيل، أو ساعة مثالً، م الثناء عليها، يعي ُيشعرها بعاطفتها، املرأة دا ًما تريد أن تسمع الكالم الطي  الرقيق، ُيشبع عاطفتها يف قضية رغبا ا العادية يف
ق، يأيت الرجل باسأكل و الذي يكون سبًبا يف الطالأو هدية قي مة، وغط رلك من اجلوان  اليت حتتاجها املرأة، ُيشبعها يف هذا اجلان ، التقصط يف هذا اجلان  ه

سب  وهو صط جوان  التقعها، ليا له عالقة هبا، هذا من والشراب لكن يف اجلان  العاطفي ال يُسمعها الكالم الطي ، ال يسهر معها ويتسامر، ال خيرج م
 الطالق.

 ومتابعة أبنا ه واإلحساس بأسرته.أو يقصر يف رعاية أبنا ه 

 هو اسأصل، والتقصط فيه حيصل منه الشقاق والطالق. -مفهوم القوامة  -فهوم هذا امل

 إذا أظهرت المرأة بعي الزينة عند خروجها هل ذلك يِقل  من قوامة الرجل؟ -

وامته وجت  عليه، وهذا هذا من ق، ال بد أن مينعها، اهاجل من قوامته أنه ال بد أن ينهعلى املرأة أال ُتظهر  ينتها، الر  ينبغيعليها أال تفعل رلك،  ينبغي 
مر  وجها كأنه وأصرت وأخذت أ توتعنت« ال تفعلي رلك»ليا حقها، بل حق التوج، ولو تركت املرأة هذا اجلان  ومل تسمع كالم  وجها وتطيعه ررا قال  ا 

 ڻ ڻ ں ں ڱ}ث قال اهلل تعاا: تسلٍُّط منه فسوف تفعل رلك من ورا ه، أما ررا استشعرت أن هذا حق هلل قبل  وجها فلن تفعل، حي

 .[59األحزاب: ]سورة{ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ملفهوم ررا كان لدى ا وعرفت أن احلجاب شرع أوجبه اهلل تعاا عليها، وحذ ر املرأة حىت من وقع النعال بأقدامهن  لئال ُيسمع ما ُافي من  ينتها، ... هذا 
سلُّطًا فسوف تفعل ما مر أن  وجها مينعها تاملرأة لن تفعل عندما مينعها  وجها أن ارج بتينتها، لكن ررا مل تعرف هذه اسأمور وتريد أن ارج بتينتها وقّيدْت اسأ
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 تشاء.

كذا ألن اهلل   أنا منعتك عن»دا ًما أقول لأل واج: اجعلوا الفيصل بينك وبني  وجك احلالل واحلرام، فإرا هناك عن شيء جي  يكون هناك رابط، يقول: 
 «كيفي، أنا رّجال وكلميت هي اليت متشي»ا مستمرًا، لكن ررا قال: ، هذا حيل اخلالف بينكم، ولن يكون خالفً «يقول كذا يقول كذا، والرسول تعالى 

 «يا أم فالن، أو يا حبيبيت ال تفعلي هذا الشيء سأن اهلل قال كذا وسأن الرسول قال كذا»ستحد  املشاكل، وحيصل يف بعض اسأوقات الشقاق، لكن ررا قال: 
 يكون االستقبال أحسن.

؟ أنتم قلتم أن العمل فعال هل عمل المرأة يرقلل من قوامة الرجل ولكن نطر  سنننننننننننلال هنا على سنننننننننننلال عمل المرأة، أجبتم -
 نفسه ل يقلل من قوامة الرجل؟

ا ينبغي أن أيضًـــ  العمل ال يُقلل من قوامة الرجل، لكن مســـألة اإلنفاق، عمل املرأة يف حد راته ال يقلل من قوامة الرجل، لكن أي عمٍل للمرأة تعمله؟ هذا
تك رال  بتوجها أو  االعتبار، يعي مىت يأيت اخللل؟ عندما تعمل املرأة يف مكان خمتلط بني الرجال، الذي كان حيد  أن املرأة كانت تُراعي اهلل أو ال حتيكون يف

م، فيحد  رال  را أحسن ما عنده أجان ، وحنن نعرف طبيعة البشر أهنم ال ينظرون أبوها أو أخوها أو عمها أو خا ا، لكن عندما تتجه وتعمل وتقابل رجاالً 
حلســــــنة والصــــــفات ا يف أوقاٍت فســــــاد عظيم، واملرأة ترى الرجل فيقع يف قلبها ما يقع، والرجل يرى املرأة فيقع يف قلبه ما يقع، قد يكون يف  وجك من الصــــــفات

 ط، وهذا ارب. احلميدة كما عند هؤالء الرجال من نساء، فلعله يكون سبًبا يف الطالق ررا كان هناك اختال

ني ب ررا اختلطت املرأة بالرجال تكون يف مشـــــقة، وتكون حافظة لنفســـــها وصـــــوانة لنفســـــها ويف جهاد عظيم، وخيتلط عليها اسأمر وتصـــــبح هناك مقارنات
  وجها وغطه من الرجال.

 هل المرأة إذا أنفقت على البيت يحق لها أن ترطالب بالقوامة؟ ولماذا؟ -

البيت فقد استلمت القوامة، أصبحت القا مة على أموره، وهذا ال ننصح به، وهذا شرًعا ال جيو ، لكن ال توجد مشكلة رال  ررا كان املرأة طاملا أنفقت يف 
خر، معاق بدنًيا وال يسـتطيع التكسـ  والعمل، فهذا أمر آأو معاق مثالً رهنًيا، أو ، تهيف شـخصـيضـعف يف الرجل،  ضـعفهناك سـب  شـرعي، ررا كان هناك 

ــــه)الشاعر: القوامة يف اسأصل ويف اسأساس للرجل، الرجل أب وقوام، واملرأة أُمٌّ كما قال وليا مقبوالً أن املرأة تأخذ مقام الرجل،  ــــددتـ ـــــ ــــة ررا أعـ ــــدرسـ ـــــ ــــــــــــــا اسأم مـ ـ
 (.أعـددت شعبا طي  اسأعــراق

ة رات الدين اليت عندها منهج هي اليت تُقيم البيت، ومهما كان الرجل فال يســتطيع أن يقوم على أمر البيت وحده، ال يســتطيع فال شــك أن املرأة الصــاحل
ر ، املرأة  ا دو لأي رجل أن يقوم على أمر البيت وشــــؤونه وحده، املرأة تقوم بواجبات عليها، والرجل يقوم بواجبات عليه، ويقوم باإلشــــراف على البيت ومســــؤو 

ا يف اسأسرة، وقيامها يف بيت  وجها راعية، كما قال   .(1)((الكَمركَأةر رَاِعَيٌة ِفي بَنيكِت َزوكِجَها، َوَمسكلروَلٌة َعنك َرَعيهِتَهاوَ )): مهم جدا

ألســـف هو أن النســـاء الني عن ل قوامة املرأة يف بيتها، املرأة ررا تركت قيام مســـؤوليا ا يف بيتها ُتدم ر البيت بل يتدم ر اجملتمع كاماًل، والفســـاد املنتشـــر اآلن
 ام واسأخالق؟ يد اخلادمة من أين يتعلمون االحرت  مسؤوليا ن  وبيو ن ، تركنم اسأمر للخادمة، والرجل سل م  مام البيت للسا ق، واسأبناء الذين يرتبون على

هناك تقصـــــــــــــــط يف اسأمور  ها على الوظيفة، على اسأقل ررا كانتتار بيتها وحيا ا التوجية وأبناءلو قارنت املرأة بني الوظيفة وبني بيتها فال ترتدد يف أن ا
 ت ما أُمر ني لكتاب اهلل تعاا، لكن رن فر طْت يف اسأوالد ويف تربيتهم فقد ضـــــــــــعيتْ املادية ســـــــــــتجد أبنا ها حني الكرب وحني حاجتها، ســـــــــــتجد أبناء بررة حافظ

 حبفظهم ورعايتهم.

 جزاكم اهلل خير يا شيخ، وجعله في موازين حسناتكم. -

  

                                                           
 سبق ارجيه. (1)



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

75 

 

 الثاني اللقاء

 :المحور األول عن مفهوم القوامة والمعرفة -

 بمسألة القوامة أم ل؟ –الرجل والمرأة  –هل هناك معرفة تامة لدى الطرفين   -
حية نضـــــــع نظرنا على املعرفة التأصـــــــيلية، مبعىن الناحية الدينية ومن ناحية الدليل، ال، نتكلم من نا ال طبًعا حنن نتكلم عن الناحية االجتماعية، يعي

ا النســــــ ال  ذا املبدأ، اً أعتقد أن هناك فعالً احرتامعادات وتقاليد اجملتمع، من ناحية اجتماعية:  اء؛ سأن  ال اجملتمع القطري حيرتمون هذا املبدأ، خصــــــوصــــــً
ل اجملتمع ه حيتاج سأحد أن يقنعه بأن له القوامة، هو مقتنع بطبيعة احلال ويعرف أن له القوامة، لكن النســـــــــــــــاء، ال الرجل مكتســـــــــــــــ   ذا احلق، وبالتان

 هذا املبدأ؟  رتمنهذا املبدأ؟ نعم حي منالقطري نساؤه حيرت 

يتال هناك اقتناع لدى نســاء اجملتمع القطري بأن القوامة للرجل، بل رن اخلالفات اليت حتد  بني الرجال والنســاء مل  ال حســ  جتربتنا اخلاصــة: نعم،
مقتضـــيات  وأ جل يف القوامة، رمنا تنا عه ررا تأخر عن القيام هبذه القوامةتُنا ع الر  ال عن هذه القوامة، مل يتأخر يف رظهار قوامة الرجل، املرأة القطرية تبتعد

تســـــتلتم أن يقوم الرجل باإلنفاق، من  يئة املســـــكن الشـــــرعي، والقيام  -من النســـــاء  صـــــحيحكالم وهو   - ومســـــتلتمات هذه القوامة، سأن القوامة تســـــتلتم
جناحهم يف الدراســــــة، وجناحهم يف َجيع ميادين احلياة خارج البيت، أم ا داخل البيت فُيســــــمى راحتهم، والســــــهر على ج اسأهل واسأوالد، والقيام على بعال

 حضانة.

 كانت العالقات مع اسأسر. أو ،كانت عمالً  أو حنن نتكلم عن عالقات اسأسرة اخلارجية، سواء كانت دراسة،

 من مقتضــــــــيات القوامة، وأن الرجل يعرف كيف يعدل، ويعرف كيفكذلك القوامة تســــــــتلتم أن يكون الرجل وســــــــطًا بني أهله و وجته، وهذه تعترب 
 عالقته هو بأهل  وجته، ورجاحة العقل واســــــتعداد الرجل  ذه القوامة تســــــتدعي منه أن يكون وســــــطًا، أو يُوّفق بني عالقة اسأســــــرة بأهله وعالقته بتوجته،

 يكون منحا ًا. ال

قد  
ُ
مة را مراكت اإلصــــــــــــــالح اسأســــــــــــــري جند  ا ميتة، اتلف عن اتمعات أخرى قد تكون أكثر حتررًا، يف فاجملتمع القطري لو نظرنا را اخلالفات امل

ليك )نحن طالما تقاسننننننننمنا النفقات وِكالنا يدفع اإليجار، نصننننننننفه عاتمعات أخرى جتد املرأة تُنا ع الرجل يف القوامة نفســـــــــــها، كيف؟ تقول له مثاًل: 
، ونتقاسنننم النفقات، نصنننفه ، ونتقاسنننم مصننناريف مدارس األولد ونصنننفه عليه نت تأخذ نتقاسنننم القوامة؟ لماذا أ ل إًذا لماذا ؛عليك ونصنننفه عليه

القرار وحدك؟ لماذا أنت الذي ترحد د مكان اإلقامة، وترحدد مكان السنننننننننننفر وحدك؟ وتحدد موعد زيارة األهل، وترحدد موعد الخروج وموعد 
 الدخول، وتنفرد أنت وحدك بالقرارات؟

ركه وتُقامسه النفقات ااملرأة تُنا ع الرجل يف القرار نفســــه، وبالتان هي تنا عه يف القوامة، بناًء على مارا؟ بناًء على االشــــرتاك يف النفقة، فطاملا هي تشــــ
 رًرا جي  كنتيجة حتمية أن تشرتك معه يف القرار، فهي تُريد كذلك أن تُقر ر.

حضـــــور مناســـــبات عا لية معينة مثاًل، ففي املرة التالية املرأة تريد أن  أو حضـــــور ُعرس معني، أو للســـــياحة،فمثالً التوج هو الذي قرر مكان الســـــفر 
 تأخذ قرارًا  ذه املناسبات.

د من حقي أن أرحد   )كال، كذلك لكن حنن يف احلقيقة ملا نريد أن نعاي بعض اخلالفات اسأسرية نتلما ونرى أن املرأة تريد أن تفرض رأيها، تقول:
)ل، أنا الولي  واألبر وأختار لهم ، الرجل يقول: للسننفر، ومن حقي أن أرحد د أي مدرسننة سننيدخلها األولد، أنا أريدهم أن يدخلوا مدرسننة خاصننة(

 .)لماذا أنَت تأخذ القرار؟ طالما نحن نشترك في دفع رسوم المدرسة فيجب أن نشترك كذلك في القرار(، فتقول له: مدرسة مستقلة(

تتال داخل  ال تتال ملتتمة حبدود احرتام هذا املبدأ، ال أن املرأة القطرية –واهلل أعلم  –رًرا هناك نتاعات حول القوامة نفســــــها، لكن حســــــ  جتربيت 
 تتال تعيش داخل هذه احلدود. ال هذه احلدود، مل تتجاو  تعريف حق القوامة للرجل، وتعرف أن احلضانة للمرأة،

 المرأة القطرية؟ترنازع  ِفيمَ إًذا  -

 ، أنا أريدوامة على وجهها الصنننننننننننحيح)أنا أريدك أن تكون قّواًما، أريدك أن تقوم بالقتُنا ع ررا ال ى الرجل عن هذه القوامة، بل املرأة تقول له: 
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 .(ذلكمنك 

 نية ويقوم هبا.من الرجل تطبيق القوامة عالاملرأة تطل  هذا، تطل  أن يقوم الرجل بالقوامة بصورة شرعية صحيحة، مبعىن أن املرأة القطرية تطل  

 ط.عدم التتام الرجل بالقوامة الفعلية، جتده يتمس ك باملعىن العام للقوامة، مبعىن التسلُّ  - من خالل النطاق االجتماعي - الذي يغيظ املرأة القطرية

ة، لكن هل تعرف كانت معرفة شرعية أصلي ما تامة، معرفة تقليدية، حىت ولونقول معرفة  ال املرأة لديها معرفة، فهي معرفة نوًعا ما، رًرا حنن ررا قلنا
أن الرجل له القوامة، واملرأة  ا حضــــــانة، وهكذا، وهذه أمور منتشــــــرة ومعروفة ومتعارف  عن جد اً أبالدليل وتعرف اآلية واحلديث؟ ال، لكنها أمور موروثة 

 عليها، واملرأة ملتتمة هبا نوًعا ما، نعم حترتم هذا، ولكن عندما ال ى الرجل عن هذه القوامة الفعلية تشتكي املرأة وتُنا ع الرجل.

 واملرأة لديها معرفة، لكن ملا فص ْلنا قلنا أن املرأة تشتكي من عدم التتام الرجل بالقوامة. رًرا حنن قلنا يف بداية الكالم أن الرجل لديه معرفة

 هل هذا اللتزام داخل في عدم المعرفة من الرجل؟ -
ك هبا من الناحية  ال نعم هو عامل التتام، ليا سأنه ك بالقوامة، لكنه يتمســــــــــــ  ليت ادم ايعرف، بل هو يعرف ويدافع عن هذه القوامة، هو يتمســــــــــــّ

أين ره م وأينم  ارج من بيته رال  بإرنه، وال تُنفق من مال البيت رال  بإرنه، وال تســــأله ال مصــــلحته واليت يُديرها، فالناحية اليت ادم مصــــلحته هي أن املرأة
 خرجم ومىت يرجع وأين يسهر؟

يها مصــــلحة  يده، على أســــاس أنه هو القّوام، وهذه هي اجلوان  اليت فوالرجل يريد أن يتحلى بالقوامة ويســــتمتع بالقوامة بأن تضــــع  وجته راتبها يف
 الرجل، ويُدافع عنها ويتمسك هبا.

اجللوس مع و ولكن ملا نأيت را تفســـــــط القوامة بأن الرجل عليه أخذ اسأوالد مثالً را املســـــــتشـــــــفى، ومتابعة اسأطفال يف املدارس، واإلنفاق املســـــــتمر، 
 تنا ل عنها.تعج  الرجل ي ال واحلضور يف املناسبات اليت تـمُهمُّ اسأسرة وتـمُهمُّ البيت... هذه اسأمور وهذه اجلوان  اليتالتوجة واالستماع رليها، 

 معنى كالمك أن الرجل يأخذ القوامة حسب مزاجه؟ -
 ثر أكيد.بقلة، وليسوا هم اسأكحنن نتكلم عن الفهم اخلاطل، لكن يوجد أناس يتحملون القوامة ويقومون هبا على الشكل الصحيح، وهم ليسوا 

إذن إذا قلنا هذه الفئة التي تأخذ القوامة بمفهومها السلبي وبمفهومها الشخصي والمصلحة الشخصية، فَمن المسلول عن  -
 تثقيف هذه الفئة بهذا الجانب من وجهة نظرك؟

الدهم هو اسأمر، اسأب الذي هو ون أمر اسأبناء، ملا يروا و أول شــــــــــيء تثقيفهم يأيت من تربيتهم، جي  أن يبدأ تثقيفهم من الصــــــــــغر، عن طريق ون 
لص غر على أن ا بنفسه داخل على البيت بأغراض البيت، وجاء باملالبا وبالكسوة وبالطعام وباسأغراض اليت تلتم البيت وباحلاجيات الضرورية، يرتب ون من

 اسأب هو بنفسه يقوم على مصاحل اسأسرة. والدهم هو الذي يقوم على خدمتهم من الصغر، فينشأ الطفل على أن

لبيت، وال شـــيء ل هي/هو الذي يذه  ليشـــرتي كل - اخلادمة أو - أما ررا كان الطفل يتعود من صـــغره ويرى دا ًما يف طفولته أن الســـا ق واخلادم
، ء لهمثالً مع أصـــدقا خرًا بعد ســـهرهســـاعة الثانية عشـــر متأيرى والده يف البيت، سأن والده يرجع بعد ال ال أســـبوع، عند نومه ليالً  كل  مرة يف يرى والده رال

 !فإًذا من أين يتعلم الولد القوامة؟
ت معه را ببرتك الرجل القوامة وحضـــــــــــــــوره يف البيت وعدم قيامه باسأمور املطلوبة منه كوالد يعتقد الولد أن القوامة لألم، فطى أن اسأم هي اليت ره

 تشرتي اسأغراض من اجلمعية، وتشرتي اسأكل والكسوة، وبالتان من أين يتعلم القوامة رن مل يتعلمها من والده؟املستشفى، ويرى أهنا هي اليت 

ل يف الثانوية على اسأق أو فأول من يُعل م هو اسأب، مث بعد رلك التوعية تكون يف املدارس، وجي  أن تكون هناك حصـــــص خاصـــــة لتوعية اسأطفال،
 جلامعات قبل التخرُّج.على اسأقل يف ا أو العامة،

ن، من عشرين را تقريًبا أكثر الشباب القطري يتتوج يف هذا الس   - حنن ررا اعتربنا أن سّن التواج يف اجملتمع القطري بني العشرين واخلمسة وعشرين
ها خيط  على وشــك التخرُّج، ووقت أو امعةمعىن رلك يكون الشــاب شــارف على اخلروج من اجلامعة، رم ا أن يكون ار ج من اجل - مســة وعشــرين تقريًبا

 يستلم العمل رال  وهو متتّوج. ال على اسأقل يُقرر التواج يف هذه الفرتة، يعي أو له أهله ويتتو ج،
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قل آخر سأيف اجلامعة وقبل أن يتخرج ويســـــــــــــــلك طريق العمل، على ا أو رًرا مىت يكون تثقيفه؟ ينبغي أن يكون تثقيف الشـــــــــــــــاب يف الثانوية العامة،
 بد أن يدرس مسؤوليته كتوج. ال الثانوية العامة

ا، سأن أكثر نُفك ر يف توعيته كتوج رال  بعد التواج، وهذا تأخر، وبذلك نكون تأخرن ال نتال ننظر لتلميذ الثانوية على أنه صيب صغط، ال املشكلة أننا
 املشاكل حتد  يف الثال  سنوات اسأوا من التواج.

 بأن مراكز التعليم توضح المعنى الصحيح للقوامة؟هل تعتقدون  -
تتكلم  ة اإلسالمية()التربيأظنُّ أهنا موجودة، قد تكون هناك  ال ، لكن)الثقافة الزوجية( أو )مادة التربية الزوجية(أمتىن أن تكون هناك مادة ُتسم ى 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}قوله تعاا:  نتلو عليهمملا  ، مثالً تفسط شاملليا هناك  عموًما من ناحية تأصيلية، قد مير عليها، لكن

لطريق قلُت: ا ما الشاب على طريقته اخلاصة، مثلون تفسط ودون شرح سُيفس رها د [34]سورة النساء: {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 الشخصي، سيفكر أن القوامة هي اسأمر والنهي فقط دون حتمُّل للمسؤولية منه.

 ما مدى رغبة الزوجين في معرفة القوامة؟ -
اس يريد أن يتهرب من فبعض النالرغبة يف تعلم القوامة ضعيفة من اجلانبني مع اسأسف، سأن كل شخص يريد أن يطو ع النّص ملصلحته الشخصية، 

لو  ا من حقوق حىت تبقى أسطة سأفكاره ولقناعاته هو، يريد أن متشي التوجة على اخلط الذي يرمسه  ا، و  ما يعرف ال ينملعرفة، يتمىن لو أن الطرف الثاا
اسأمور وتوضـــح  يتعل ويغضـــ ، وال يريد أن تُفتح هذه - قانون الدولة - جئتم لُتبني  له احلقوق والواجبات اســـتناًدا للنصـــوي الشـــرعية ونصـــوي القانون

ذا من حقه، تريد أن تشرح للرجل أن ه ال حُي  أن تتفهم التوجة حقوقها، وكذلك املرأة يف بعض املسا ل ال  ا من حقوق، ما تعرف ال أمام التوجة حىت
 ل  كلُّ منهما حقه من اآلخر.يُطا ال ومسا ل أخرى يريد كل طرٍف أن تكون غامضة منسية حىت

 رًرا الرغبة يف املعرفة ضعيفة من اجلانبني.

 ما سبب ضعف هذه الرغبة؟ -
 .وأال تطالبه املرأة شيًئا من حقوقها، مصاحلهم الشخصيةعلى  حفظ الرجال رلك سب 

 وما األسلوب األمثل لتعريف هذا المفهوم؟ -

 مراكت اإلصالح اسأسري، ويف املراكت التوعية، ومراكت تربية الشباب.اسأسلوب اسأمثل هي يف الدورات وورشات العمل يف 

 تكون الفا دة أفضل ويكون رلك أحسن.ملا تكون الدورات عام ة واخلطاب غط موج ه لشخص بذاته 

ا بفك كره ســيذه  رة ما، فإن فحنن نعاين من توصــيل املعلومة عندما تكون هناك قضــية مرفوعة من قضــايا الطالق، فمهما حاولتم أن تُقنع شــخصــً
ية أم ضــــيف مارا ســــيحد ، ســــيذه  فكره يف مارا ســــيرتت   على هذه القضــــية أمام القضــــاء، فعندما تتكلم مثالً عن النفقة فإن فكره يف: هل ســــطبح الق

شاء اهلل حمامي  ما نهأو جاء به احملامي،  ما مهما حاولتم أن تقنعه فإن املعتمد عنده هو ،و يفك ر يف احملامي مارا قال لهوه هحتاول أن تشرح لسيخسرها؟ 
 تكون صعبة. ما ، فبالتان التوعية املتأخرة أثناء عالج القضايا نوًعااً قوي، وأنه سطبح القضية مهما كان هو خُمطئ

وأنه  ر الشــــخص أنه مســــتهدفيشــــع ال لشــــخص ما، فإن الكالم ملا يوج ه للعامة اً يكون الكالم موج ه ما أنا أحبذ تكثيف الدورات العامة، بعكا
مثاًل، مل يعد  هو املخطل، سأنك ملا تتكلم معه يف قضيته مباشرة يشعر أنه خمطل وأنك تتعل م فيه، خصوًصا عندما يكون كبطًا يف السن، وجتاو  اخلمسني

ٌر في القوامة؟!(الخمسننننين سنننننة وابن الماضنننني كنتر مرخطًئا؟!، واآلن أنا  ابنأنا  )هليتحمل ويقبل النصـــــيحة، يقول:  ن أن يكون مع أنه ميك مقصنننن 
رًا يف موضـــوع القوامة، ومع  ونياة الشـــاب الصـــغط الذي عمره عشـــر ســـنة ويعيش ح ونعنده مســـ ســـنة: احلرية، والســـياحة، والتمتع...رخل، فعالً جتده ُمقصـــ 

 رلك يقول لك: أنا كبط وأنا ناضج.
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 المحور الثاني عن اتجاهات الناس حول القوامة: -

 األسباب من وجهة نظرك؟ ما هل المرأة اليوم ملتزمة بحق زوجها عليها أم ل؟ وإذا كانت اإلجابة نافية -
 تتتوج هدفها أن تنجح يف  واجها. ما ن اسأغل  يف املرأة هو أهنا أولرنؤكد أن من اخلطأ التعميم، وال نستطيع أن نعم مم اسأمر، ونقول 

أيُت ومل مير علي  رال  نادرًا امرأة تتوجْت لتطل ق، بالعكا كون املرأة تتتوج فإن هدفها هو أن ينجح  واجها، وتعلم ررا تكلمنا عن املرأة القطرية فما ر 
 أن هذا النجاح سيكلفها دفع الثمن، وهو أهنا حترتم التوج وادمه وتسعى إلسعاده وترضى بالقليل منه، وتصرب على ظروفه املادية.

غباته الشـــخصـــية جتد تقديرًا منه، وجتده هو يُليب ر  ال اليأس؟ تبدأ تُفك ر يف حلول أخرى ررا وجدْت اإلمهال من التوج، عندمالكن مىت تبدأ املرأة يف 
عن الصــرب وتبدأ هنا يف التخلي شــيًئا فشــيًئا عن طاعة التوج وعن االلتتام و  )أنا لماذا أتعب نفسنني؟(بعيًدا عن مصــلحتها ومصــلحة اسأســرة تقول بالتان: 

 حلياة التوجية.ا وعن غط رلك كله، وبذلك يكون التقصط يف مسألة القوامة، ولكن هذه ليست البداية، البداية أن اسأغلبية يسعي حثيثًا وصادقًا يف رجناح

 إًذا التقصير من الزوج وليس من الزوجة؟ إنما الزوجة تتخلهى عن هذه المسلولية بسبب تقصير الزوج وتخليه عن القوامة؟ -

خمالًفا، وقد يكون هناك رأيًا من أطراف أخرى وتُرجع الســــب  هو خروج  رأيي واهلل أعلم، فقد يقول شــــخص آخر رأي يجة وليا لســــب ، هذاكنت
من  والد وأهماملرأة للعمل، وهي اليت بدأْت باخلروج، وهي اليت تُريد كســــ  نفســــها وكســــ  شــــخصــــيتها، وتريد لنفســــها دورًا أهم من كوهنا أُماا ومربية لأل

 بقا ها يف البيت؛ فبعض الرجال يشتكي من هذا، وحنن نرى خالف رلك.

ا، الحقوق التي يجب على المرأة أن تلتزم به افم - تشنرفون على هذه المسنائلأكثر ألنكم  يهمنا رأيكم - نعم، لكن نحن -
 والعكس؟

ن هذا تتشـــرف بدورها كأُّم، وتعتتُّ هبذا الدور، ومهما حاولوا ربعادها عاملرأة عليها أن تلتتم بإجناح التواج، ورجناح التواج يقتضـــي منها أول شـــيٍء أن 
 اً ثانوي اً ن العمل أمر وجٍة وكأُمٍّ. قد يكو تغرّت بأن هناك أشــــــــــــرف من وظيفتها كت  ال الدور الر يســــــــــــي إلجناح التواج ورجناح احلياة عموًما جي  عليها أال  تغرت ،

إلجناح احلياة التوجية، ولكن يبقى دا ًما دورها يف العمل هو دور مكم ل ثانوي، فبعض الناس يقول: ملارا اتّص املرأة  اً للحياة التوجية، وُمســـــــــــــــاعد اً يمقو 
هناك بعض اسأدوار يســــــتطيع القيام هبذه املهام، ف ال ، وسأن الرجلاً بعمٍل ما؟ نعم ررا كانت بعض امليادين تتوقف على املرأة بذا ا هنا يصــــــط دورها ر يســــــي

ع  شــــــط من دورًا ر يســــــياا، ويف كث مثل ط  النســــــاء يتوقف على وجود املرأة، سأن املرأة أعلم بظروف النســــــاء من الرجل، وبعض امليادين دور املرأة يكون
، فوجود املرأة مهم ا يةاحلياة، كالشــرطة النســا ية مثاًل، فوجود املرأة يف الشــرطة النســا ية ضــروري؛ سأن هناك اقتحامات على نســاء، والدخول يف أســرار نســ

 ُيشغلها هذا عن دورها كرب ُة بيٍت وكأُمٍّ وكحاضنة، هذا هو املطلوب من املرأة. ال ور يسي، لكن

 غمنال)أال  يأخذ من القوامة اجلان  الذي خيدم مصـــــــــــلحته فقط، بل كما هي القاعدة الشـــــــــــرعية  - قلنا يف البداية ما مثل - واملطلوب من الرجل
ا أن تبذل يف املقابل االهتمام بالبيت  ، ررابالغرم( أنت تريد أن تعيش حياة ســــــــــــــعيدة، وادمك  وجتك، ويُطيعك اسأبناء، وحيرتمك الكل، فيج  أيضــــــــــــــً

 ل، فالرجل جي  أال  يكون أنانًيا.تبذل وتُنفق وتتع  وتصرب وتتحم وباسأهل وباسأوالد، وأن

بأس، هذه حرية  ال الطريقة يفّكر يف مصـــــــــــــــلحته هو فقط، خيرج مىت يريد، ويرجع مىت يريد، الرجل هبذهفأكرب عدو للتوج هو اسأنانية،  حنن نعترب
 على املصلحة الشخصية. توجة ويطلبها اسأوالد مقدمةأحد ينا عه فيها، ولكن هناك مصاحل تطلبها ال ال الرجل،

 ؟األسلوب األمثل للتعامل بين الزوجين في موضوع القوامة؟ وهل يتبعه األزواجما  -

فعلي ألني أنا )ل ت، )ل تخرجي ألني أنا القوام(ال ينبغي للرجل أن يســـــــتخدم مســـــــألة القوامة كالســـــــيف املســـــــل ط على رقبة املرأة، كأن يقول  ا: 
إذا )ديًدا،   )إذا فعلت كذا أنا أعِلمك(، )إذا فعلت كذا أنا سننننننننأضننننننننربك(، وال خُييفها من نفســــــــــه، يقول: )ل تعملي كذا ألني أنا القّوام(، القوام(
ة أهذا اسأســـلوب أســـلوب ســـيل، سأنه يور  الكراهية، واملرأة تشـــعر تلقا ًيا بأن الرجل يعظم نفســـه، وأنه متكرب، وأنه متســـل ط، ولن اضـــع املر ، (... فعلت

  ذا اسأمر ملدة طويلة، وسيأيت الوقت الذي فيه تثور.

يا زوجتي، يا أم ) خييفها باهلل تعاا، ويقول  ا:تتصـــــرف دون ررنه ودون مشـــــورته جي  عليه أن  أو شـــــيًئا من نشـــــو   وجهولكن ررا رأى الرجل يف 
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تعصننننيني أنا فقط، أنت تعصننننين اهلل سننننبحانه وتعالى، فأنا أخاف عليك من عذاب اهلل، أخاف  ل أولدي، إذا خرجت من البيت دون إذني فأنت
أطعتني فإنك تطيعين اهلل، المرأة إذا أطاعت زوجها وصنننننلت خمسنننننها وصنننننامت شنننننهرها عليك من الذنب، أخاف عليك من كسنننننب اإلثم، فإن 

 .دخلت جنة ربها(

 بني التوجني، وربط املرأة مبا هو أعظم من التوج، ورخافتها يف اهلل خط من -بإرن اهلل تعاا- شــــــقاق أو يكون هناك نتاع ال هبذا اسأســــــلوب اسأمثل
 ته، رمنا يربطها بتعظيم اخلالق، بتعظيم اسأجر والثواب.يربطها بتعظيم را ال رخافتها بنفسه،

 هل يصح تنازل الرجل عن حقه في القوامة؟ -

جيو  له أن يفرط يف  ال ال يصــــــــح وال جيو ، فال جيو  أن يتنا ل الرجل عن القوامة؛ سأنه بطريقته هذه يتخلى عن منصــــــــبه الفطري الذي أه لمُه اهلل له،
 يستمتع هو حبياته الشخصية.هذه املسؤولية من أجل أن 

)تحبين أن تخرجي، وتريدين العمل؟! اعملي، لكن أنت التي تتولي اإلنفاق على األولد، بعض الرجال نعم عندهم هذا التنا ل، يقول للمرأة: 
 .ا بالسائق(وأنا أرتا ، وإذا كان لك حاجة اتصلي بأبي، بأمي، إذا احتجتم أي شيء اتصلوا باألهل، إذا احتجتم أي شيء اتصلو 

ه؟ أنت يا رجل لاهلل  كيتنا ل الرجل عن القوامة من أجل أن يعيش هو حياة احلرية املفرطة املطلقة، ليُليب رغباته وشــــــهواته، وأين املنصــــــ  الذي أهل
 يشعر بأمهية. ال ا الصرب، وبالتانتوجد عندها هذه الطاقة وهذ ال تستطيع عليه املرأة، املرأة ال ما عندك طاقة على حتمل الشدا د وقضاء حوا ج اسأسرة،

يف املرأة، وبالتان ملارا نكلف  توجد ال ررا الى الرجل عن منصبه كقا م على البيت فإنه يتخلى عن االستعدادات الفطرية اليت جعلها اهلل فيه، واليت
 للبيت ولألوالد ومربية ومنفقة وعاملة؟ناملرأة كل شيء؟ن ملارا نكلف املرأة أن تكون مدر سة وطبيبة وممرضة ومغذية ومنظفة 

عاا ت الرجل جي  أن يتمســـك بالقوامة وأن يكون مســـؤواًل، يتســـمك بالقوامة ليا من باب التســـلط، رمنا من باب املســـؤولية والفطرة اليت فطرها اهلل
 يف الرجال، وعليه أن يقوم بتلبية حاجيات ومتطلبات اسأسرة كتوج وأب وون.

 أن ترفي قوامة الرجل؟هل من حق المرأة  -

رأة كراكبة املرأة اليت ترفض قوامة الرجل كاليت تريد أن تســـافر يف طا رة وســـفينة بدون ربان، ررا رفضـــْت قوامة الرجل فإن اسأســـرة تتشـــتت وتضـــيع، وامل
لى كيفه وعلى احد يريد أن يقود الطا رة عطا رة هل حت  أن تســــــــــــــافر يف طا رة بدون قا د طا رة؟ لو تصــــــــــــــورنا أن كل الراكبني يف الطا رة اختلفوا، وكل و 

ا بعض النســـــا - هواه، هل ســـــتنجح الســـــفرة؟ كذلك ررا أنكرت املرأة دور الرجل وأمهلت دور الرجل واجتهدت أهنا تقصـــــي الرجل من القوامة ء خصـــــوصـــــً
يعيش  بعد فرتة جتد اسأوالد كربوا وكل واحد صــــــــــار تترع يف رهن اسأطفال أهنا هي القوامة، وحتقر دور اسأب أمامهم، وبالتان - يســــــــــتخدمن هذه الطريقة

ية ، يا مســـــكينة أنت حقرت دوره من البداية، حقرت دور  وجك يف ترب)أين األب؟! أين الزوج(على كيفه، مث تندم بعد رلك وتصـــــبح تشـــــتكي وتقول: 
عت ربان ن حيكم يف البيت، وبالتان املرأة تكون قد ضياسأطفال، ررا كان عندك مسة أطفال فغًدا كل واحد سوف يتصرف على كيفه، وكل واحد يريد أ

 السفينة.

ا، بالعكا املرأة تكلف نفســـــــــــــــها ال ال ينبغي للمرأة أن تطل  هذا اسأمر، يقه يف تط ال ما تطل  ســـــــــــــــح  القوامة من الرجل، هذا خطأ كبط جدا
يعظم هبا اسأمر وتعمل يف البيت وتطبخ و تم، لكن بعدما يكرب عمرها و شــــــــابة وتســــــــتطيع أن تعمل  - مثالً  - املســــــــتقبل، فقد تكون املرأة يف الثالثينات

 وتتع  حتتاج را رجل يكون معها.

ررا كان التقصـــــــــــــــط من و  حنن نعتقد أن هذا حٌق منحه اهلل تعاا للرجل، واملرأة تكون ُمعت ة ُمكر مة، ُادم وال امْدم، املرأة يف الثقافة العربية خمدومة،
 ته، وال ينسح  من مسؤوليته وقوامته، وال ُتسح  منه القوامة.الرجل جي  توعي

 إذا كان الرجل مقصرًا؟و  -

 ننتع منه القوامة. ال يرجع را مكانته، نرجعه ونفهمه حقيقة دوره ومستلتماته ومسؤولياته، ولكنررا كان مقصرا 
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 نسحب منها حق األمومة؟قّصرت في الهتمام باألبناء، هل  أو هل المرأة لو قصهرت في تربية األولد -
كل »مومة تصــيح وتبكي وتشــتكي، وتقول: منها اسأمومة، ررا ســلبت منها اسأ ســل ترْت يف حق اسأوالد وأمهلتهم أن ال ترضــى أي امرأة مهما قصّــ 

 قوامة.بد أن يستمتع حبق ال ال سأن هذا حق فطري منحه اهلل لألم، حق اسأمومة، حق احلضانة، كذلك الرجل« شيٍء رال  أوالدي
 هل يرجع الرجل في تنازله عن القوامة؟ ومتى يكون ذلك؟ -

ل  الطالق ط أو رأى منها نشـو ًا، وهذا النشـو  أو التخلي عن القوامة ررا طلبت املرأة الطالق، أو حنن نرى بعض الرجال يتعّمد التنا ل عن القوامة
ها مبارا؟ يعاقبها ررا أصرت قباعلى التخلي عن القوامة ليجعلها تشعر وحتّا بأهنا ستتع  يف تربية اسأبناء بنفسها، فهو يعاقبها، يُع رمنها جيعل الرجل يصِ 

ي يف حالة طل  فهو يُعاقبها. قد مر  علينا غالًبا كثط من هذا، يع )سنننننننأتركك وحدك تتعبين وتتحملين قوامة البيت والهتمام باألولد(: الطالق بقوله
يفعل  ال عضباملرأة الطالق بعض الرجال يفعلون رلك، وحىت بعد الطالق من املفرتض أن الرجل قّوام على أوالده، ويســـــــــتمر يف االهتمام بأوالده، لكن ال

املرأة را  أثناء طل  الطالق، عندما تذه  أو حيصــــــــل الطالق، ما ديًدا كعقوبة، لكن بعدرلك، وهذا منتشــــــــر يف ثقافة العرب واجملتمع القطري، ليا  
رُّ على عدم الرجوع، فيعاقبها، يرمي عليها كل مســـــؤول ات اسأوالد، يبيت أهلها غضـــــبانة و عالنة، يطلبها ترجع فتأىب الرجوع، وحياول أن ُيصـــــلح وهي ُتصـــــِ

 رمهااًل، رمنا يتعّمد رلك، ررا أصر ت املرأة على الطالق. أو ا، ليا استهتارًاويتنا ل عن القوامة، يتنا ل عنها عمدً 

 يتنا ل عنها. ال يرتكها أبًدا، ال خبالف لو كان التواج قا ًما، ميكن للرجل أن يتخلى عن بعض مستلتمات القوامة من باب اإلمهال والتسيُّ ، ولكن

بذلك قد شـــــــت ت اسأســـــــرة فُيعاقبها ويرمي عليها قوامة البيت واسأوالد، وهذا يرى أهنا الطالق فإن التوج أواختارْت  أم ا ررا أصـــــــر ت املرأة على الطالق
 خطأ منه.

 له اوعلى كل حال هذا خطأ من اجلانبني، من املرأة ررا أصـــر ْت على الطالق دون ســـب  شـــرعي، فهي بذلك خُمطئة، والرجل كذلك يعاق  املرأة بتن
 تعاين مشاكل اسأوالد وتربية اسأوالد، وهذا كذلك خطأ منه.عن قوامته وجعلها 

 هذا القرار؟الرجل يريد  لطبًعا  -

 لعل  وعسى تعود رليه. - تع  املسؤولية - نعم، هو يعاقبها وُيشد د عليها، حُيس سها بالتع 

 الممارسات السلوكية للقوامة:: لمحور الثالثا 

 بشكل سلبي، إذا كانت اإلجابة بنعم فما أسباب ذلك؟هل ترون بعي الرجال يستخدم حق القوامة  -

وضحنا يف البداية فإن التطبيق العملي للقوامة بشكل خاطل وبشكل سيل يستعملها الرجل ملصلحته الشخصية فقط، وهو بذلك يريد من  ما مثل
 رلك... وهذا يعترب قلنا من رنفاق وتربية ومتابعة وغط ما مة، مثلاعليه من واجبات هذه القو  ما يبذل ال املرأة أن حترتم قوامته ويف النفا الوقت وباملقابل

 .لك هو احلري على املصلحة الشخصيةتطبيًقا عملًيا سلبًيا للقوامة، والسب  يف ر

من خالل الجتماعات النسننننوية البسننننيطة بعي النسنننناء قد صنننناحبهنه شننننيًئا من العلو على أزواجهنه، هل هذا صننننحيح من   -
 في هذا المجال؟ وما سبب ذلك؟خالل تجربتكم 

، نعم قد حيد ، املرأة ُمعر ضـــــــــة مثل أي رنســـــــــان كالرجل، ُمعر ضـــــــــة  ثل هذه ملنعم حيد  أنه قد ُتصـــــــــاب املرأة مبثل هذا املرض، مرض العلو والتكربُّ
 اسأمراض النفسية، و ا سببان يف رأيي:

لنفا فإنه أكيد صـــاحبها تربية و ذي  ل ما الية من أموال وروات  ووســـا ل مرحية، رراحتصـــل عليه املرأة يف  ماننا بســـب  الوفرة امل ما الســـب  اسأول:
من حقها، الشهادة  استتأثر املرأة، ستشعر أهنا مستغنية عن الرجل، عندما تتقاضى املرأة راتًبا أكرب من رات   وجها، وعندما مُتنح الشهادات العالية، وهذ

لت عليه من شـــــهادات ومن روات  ومن ليا متية للرات ، الرات  مقابل الب ذل والتع ، لكن مع رلك جي  عليها أن تتذكر دورها يف احلياة، مهما حتصـــــ 
يعي أهنا رليلة  ال خطات ومن نِعم، يف اسأخط جي  أال  تتجاو  احلد الشرعي الذي خلقها اهلل تعاا من أجله ودورها االجتماعي، وكوهنا تكون حتت رجل
لحة اجتماعية، فيه صـأبًدا، بل هذا من أجل اسـتمرار احلياة وتنظيم احلياة، عندما يأخذ الرجل القرار، وعندما يأمر الرجل فعليها أن ُتطيعه، سأن هذا فيه م
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يٍء والدها كذلك الطاعة، وليســــــت الطاعة يف كل شــــــاســــــتقرار اسأســــــرة، واســــــتمرار احلياة دون ُعقد ودون خالفات، سأن املرأة مل ا ُتطيع  وجها فهي تُعل م أ
 .(1) ((نهَما الطهاَعةر ِفي الَمعكرروفِ إِ )): طبًعا، لكن الطاعة فيما يُرضي اهلل سبحانه وتعاا، كما قال 

حنو رلك فال مانع أن تتكلم وأن تعرتض، هذا التمان اآلن صــــــــــــــار  مان احلل والنقاش يف كل شــــــــــــــيء، يف الدارســــــــــــــة، ويف  أو وررا كان  ا اعرتاض
على الفهم و البحو ، واآلن املطلوب من املرأة أن تُناقش مثل الرجل، الطالبة اسأنثى مثل الطال  الذكر، هناك تشـــــــــــجيع على رعمال العقل وعلى النقاش 

اذ يقول )أنا تربيت هكذا في المدرسنننة، واألسنننتار منهًجا يف التدريا، يف اإلعدادي، يف الثانوي، يف اجلامعات، الطالبة تقول: وعلى الســــؤال، هذا صــــ
 .لي: حل لي وناقشي... ليس معناه أله أناقش زوجي(

يه عناد، وليا ء، وليا فيه رصرار، وليا فهنا نقول: النقاش له أسلوب، حىت الرجل ميكن أن تناقشيه عندما يكون اسأسلوب فيه تواضع وفيه هدو 
طل  الرأي من  وجته، ولكن املرأة تعرض الرأي بأســـــلوب هادئ، هذا من  الرأي، والنيب  بدييوجد مانع يف أن ت ال فيه تشـــــدد، ال، ميكن أن يُناقش،
 ناحية العلو والتعان على التوج.

صــل على معنوية، فاآلن املرأة صــارت تتح أو املرأة من خطات ومن نعم، ســواء كانت ماديةتتحصــل عليه  ما أم ا الســب  يف هذا العلو فهو يعود را
 اسأمم املتحدة ويف يفجوا ت عاملية، واآلن صــــارْت تُنتخ  يف اسأمم املتحدة ويف اجلمعيات العاملية، نعم، رأينا من فرتة قريبة امرأة ســــعودية انُتخبْت كعضــــو 

ة اخلليجية ُتشـــــارك يف أعمال خطية عاملية، وصـــــارْت صـــــاحبة قرار، وصـــــارت و يرة... وهكذا، ولكن هل هذا يعي أهنا جلنة حقوق اإلنســـــان، صـــــارْت املرأ
 تتجاو  حدودها كتوجة؟ ال.

 .ةأمن اسأسباب كذلك اليت قد ُتوقع املرأة يف العلو سلبية الرجل، فعدم وجود الرجل وعدم قيامه بدوره اإلجيايب يف البيت سب  يف علو املر 

يُدمن الســـهرات، وال وجود له يف البيت، وررا انعدم وجود الرجل وفســـد رأيه أصـــبحت املرأة ترى  أو املســـكرات أو فقد يدمن الرجل على املخدرات
الغرور سأهنا مل جتد و أن رأيها أصـــوب، وفعالً بعض النســـاء رأيهن  أصـــوب، سأن املرأة ررا رأت رأيها يف مصـــلحة اسأوالد فإهنا تفعل، وبعضـــهن  ُيصـــنبم بالعلو 

 من العلو. ئاً قرار، وبعد فرتة جتد يف نفسها شيمن الرجل دورًا مهماا ورأيًا صوابًا، فأصبحت هي اليت تأخذ اآلراء وال

يقوم بمسنننلوليته تجاه بيته، هل هذا صنننحيح من خالل تجربتكم؟  ل ن الرجل اليومقلن إمن خالل اجتماعاتنا مع الزوجات   -
 سبب ذلك من وجهة نظرك؟ ما إذا كان صحيًحا

 نعم موجود، موجود بعض الرجال تُلهيهم مشاوريهم وتُلهيهم جلسا م وتلهيهم مصاحلهم الشخصية عن أداء واجبا م جتاه أوالدهم.

على  وأ يقومون بمسننننلولياتهم تجاه بيوتهم، وقد يرلقون المسننننلولية على األم ل هذا السننننلال من واقعنا، فبعي الرجال فعالً  -
 !يرها، نعيش ذلك بأنفسنا؟غ

ن سأن أهله هم الذين يسـتطيع توفط البيت، ولك ال نعم يُلقي املسـؤولية حىت على أهله، ولذلك هو حُي  أن تسـكن التوجة يف بيت أهله، ليا سأنه
 رخُيففوا عنه الع ء، وهذا خطأ، هذا خطأ كبط، سأن املرأة قد تطل  من الرجل بعض الطلبات ليا من أجل الطلبات را ا ولكن من أجل الشـــــــــــــــعو 

ديقة، لكنها تريد عندهم حوش يف البيت مثل احل لعل  ؟ هل هم حمتاجون للحديقة )خذنا إلى الحديقة(بقيمتها عند الرجل، يعي مثاًل: تطل  وتقول له: 
 أن تشعر أن  وجها خُيصص  ا ولبيته وقًتا، وبالتان تشعر بأمهيتها، وتشعر بأهنا  وجة حُيّبها ويعطيها من وقته.

ا، وليســــــــت املســــــــألة  أو على الســــــــا ق أو فكون الرجل يُلقي املســــــــؤولية على أهله ول مســــــــألة قضــــــــاء احلاجة، هو يقعلى اخلادم هذا خطر كبط جدا
 وجته، بأن   لان، لكن املسألة ليست قضاء احلاجة بقدر اإلحساس بوجود التوج «الثالجة ممتلئة، والسا ق راح جاب كل اسأغراض، مارا تُريدين مي»

 بالطمأنينة ورحساسها باسأمان، بوجوده لانبها. ُيشعرها

مكان الرجل هو ف ،اً عيب أو اً يعترب هذا عار  وجته،  ما يبقى ررا أن الرجل ثقافة قدمية معروفة، هناكي أن يُوع ى الرجل، سأن وعلى كل حال ينبغ

                                                           
(. وصحيح البخاري، كتاب أخبار اآلحاد، باب ما جاء يف رجا ة خرب الواحد الصدوق يف 7145، رقم احلديث )9/63معصية، كتاب اسأحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن صحيح البخاري،  (1)

 (.1840، رقم احلديث )3/1469(. وصحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة اسأمراء يف غط معصية، وحترميها يف املعصية، 7257، رقم احلديث )9/88اسأران والصالة والصوم والفرا ض واسأحكام، 
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ِدَك َعَليكَك َحقاا، َوِإنه ِلَعيكنِ ...)) :الا الرجال، وحنن نرى أن هذه الثقافة وهذه العادة جي  أن تتغط، ونقول مبا قاله الرســــــــــــول  َك َك َعَليك فَِإنه ِلَجسنننننننننَ
مانع أن جتلا مع الرجال، سأنك تســـــــــــــــتفيد من عقو م، وهم حيتاجوك يف بعض  ال نعم اجمللا له حق عليك، ،(1)((...َحقاا، َوِإنه ِلَزوكِجَك َعَليكَك َحقاا

لرجل مع  وجته أن يتواجد انبغي كذلك يالا الرجال، ولكن  يف اسأمور ُتذكر يف االا الرجال، جييء بعض الفقراء، جييء ناس عندهم مشـــــــــــــــاكل حُتلُّ 
 ومع أوالده.

 ؟بمشكالت الطالق وهل للقوامة عالقة  -
اكون الرجــل يتطلــ  الطالق ررا كــان الرجــل يقوم بــالقوامــة، بــل تفرح املرأة عنــدمــا  ال ال، الطالق ليا ســـــــــــــــببـًـا فيــه، املرأة البيــت على ا قو امــً  وقــا مــً

 بواجباته، ولكن أعتقد أن الطالق له أسباب أخرى.

 مثاًل الرجل يتنازل عن القوامة فتكون سبًبا في إيقاع الطالق؟ -
تعجها هذا كان ي  قد تقوم هي بدوره، ورنال، بالعكا املرأة لو رأت الرجل الى شـــــيًئا فشـــــيًئا عن القوامة قد تقوم هي بالقوامة، وتقوم بتعويضـــــه، و 

 وتتحمل. اسأمر، ولكن تصرب

تعدد  - انيةأقصـــــــــــــــد التواج بث ال الطالق غالًبا ســـــــــــــــببه اخليانة، الشـــــــــــــــيء الذي جيرح كرامة املرأة أن جتد الرجل له خيانات  وجية، مبعىن يف احلرام،
عض خطاء، سأن بوقع اجملتمع يف الوهم ويف اسأن ال ا شـــــــــــيء أحله اهلل، وحنن نريد أن نســـــــــــمي اسأمور مبســـــــــــميا ا، حىتأقصـــــــــــد رلك، هذ ال - التوجات

اإلعالميني  بعض أو اظها بعض الوعيخا ن  وجته، وُيســـــــمالتفســـــــطات خططة، عندما جييء شـــــــخص ويقول أن رجالً ره  خط  امرأة ثانية وُيســـــــم يه 
لســـــــات اخلمر، قات املخدرات وجالعالقات احملرمة، عال أو حتل له يف غط رطار التواج، يعي التىن ال خيانة، حنن نقول: ال، اخليانة هي رقامة عالقة بامرأة

 هذه اسأمور اليت تكتشفها املرأة، وفعالً جترحها وحُتط م كرامتها.

الضــــــرب والعنف كذلك ســــــب  خطط. هذه هي اسأســــــباب فعالً اليت ُتوصــــــل را الطالق و  الطالق،وقوع يف  ةمباشــــــر  أســــــبابًاتكون قد هذه اسأمور 
 مباشرة.

نبغي االســـــتمرار يف ي ال أمهل فيها فال أرى رلك ســـــبًبا مباشـــــرًا يف الطالق، بالعكا أرى أن املرأة تصـــــرب، لكن أو أم ا كون الرجل يتخل ى عن قوامته
 رلك.

 إذا أظهرتك المرأة شيًئا من زينتها عند الخروج هل يرقلل من قوامة الرجل؟ -

 بذلك. رجولته وقوامته، سأنه رضيّا من شك، وهذا ميا من شخصيته وميا من كرامته ومي ال ررا كان الرجل راضًيا فنعم،

 يتحمله الرجل، فكم من رجل يُوعظ  وجته، يُنب هها لكنها ُتِصرُّ على التينة دون علمه فال يكون اإلمث ال أم ا ررا كان دون رضاه فاإلمث تتحمله املرأة،
 عليه، وال يُنق ص من قوامته ررا كان منكرًا  ذا اسأمر.

 امة الرجل؟هل عمل المرأة يرقلل من قو  -

لل من للنســـاء يف اسأمراض النســـا ية، ملارا هذا يق اً عالج أو للبنات مثاًل، اً من قوامة الرجل، بالعكا املرأة ررا كان عملها تدريســـال يُقلل  عمل املرأة
الً يصــــــط فيه ا فعقوامة الرجل؟ أبًدا، الذي يقلل من قوامة الرجل حصــــــو ا على اسأموال، املرأة ررا ملكت املال واغرتت بنفســــــها وأصــــــاهبا الغرور والعلو هذ

ذي يعارض قوامة الرجل، ررا املرأة تعتقد أن مبا ا تســــــــــتطيع أن تســــــــــح  من ، هذا ال)إذا أنت قوام فأنا كذلك قوامة ألن راتبي أكبر من راتبك(حتد، 
 يسل  القوامة من الرجل أبًدا. ال الرجل القوامة، أما ررا كانت متواضعة وال تنكر َجيل الرجل حىت ولو كان راتبه أضعف من راتبها، هذا

 في مسألة القوامة؟ كالتهل عملها يرعد  أحد المش -

ا عمل املرأة   قتســــتغرق أكثر و يعمل ، كأن كان الررا اختل  نظام الوقت عندهايف مســــألة القوامة لدى الرجل، لكن  يكون أحد املشــــكالت الأيضــــً
أن  ولو ا ا، حىتأن تعيد حســابنا حيد  اخللل، وهنا تأيت املشــكالت، وينبغي عليها ه، وعن بيتها شــغلها عن حق اسأوالدحق الرجل و  عنوشــغلها  املرأة

                                                           
 (.5199، رقم احلديث )7/31(. وصحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لتوجك عليك حق، 1975، كتاب الصوم، باب حق اجلسم يف الصوم، رقم احلديث )3/39صحيح البخاري،  (1)
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 ن ُتضـــحيأفضــــل من أسأجل بيتها و وجها وأســــر ا، ُتضــــحي بشــــيء من املال عليها أن ، نعم شــــيًئا من راتبهارلك تقلل من ســــاعات العمل، ورن أنقص 
 .حبيا ا التوجية

 فيجدها نا مة، التاســــــعة را البيتالســــــاعة  أو أعرُف بعض النســــــاء ملا تُنهك يف العمل وتتع  تذه  را البيت تنام، يرجع الرجل الســــــاعة الثامنة
دام، وحيد  خلل يف تنظيم الوقت، وقتها يصــبح الرجل يفكر يف  وجة ثانية، ال  شــك أن الرجل يريد حقه الشــرعي من  وجته، فجدها نا مة فيحد  صــِ

ة، ويشغله عن يشغل التوج عن التواج بثاني ترضى، لكن على اسأقل تقوم املرأة بدورها جتاه  وجها، وهبذا ميكن رلك أن ال وهي تغض ، وهي تتعل، وهي
 كبطة.  كالت، ويشغله عن فتح أبواب فيها مشاملصاريف

اعات ما ســ أو ســبع ســاعات أو يتجاو  ســت ال بد من االحتياط للوقت، كون العمل مشــكلة ررا اســتغرق أكثر الوقت، أم ا ررا كان وقته ال هنا
 يتعارض. ال فإن شاء اهلل تعاا هذا

 تسننع سنناعات، وتقوم من السنناعة السننادسننة إلى السنناعة الثانية ظهًرا أو سنناعات ثمانيالمرأة تتمنى أن يكون سنناعات العمل أقل، لكن قد يكون  -
 أكثر؟ أو

 ، هذا مرهق عليها، ال تستطيع أن توا م وتواك  هذا اسأمر را أمٍد، وسيؤثر حتًما على بيتها وعلى أسر ا.اهلل املستعان

 إذا أنفقت على البيت يحق لها أن ترطالب بالقوامة؟ ولماذا؟ هل المرأة -

حيق  ا رلك، سأن رنفاقها على البيت ليا من باب الوجوب، وطاملا رنفاقها ليا واجًبا ورمنا هو بطي  خاطرها وبتربٍُّع منها، فليا  ال ال،
  ا أن ُتطال  بالقوامة، سأن هذا أمٌر ليا بواج .

بنات وهي الوحيدة تُريب رخواهنا وأخوا ا ال أو ، لو كان واجًبا عليها لقلنا  ا رلك، لو كانت مثالً يتيمة وتُريب اسأوالد(بالغرم غنم)الحنن قلنا 
دة(اليت تُنفق، حىت أن الفقهاء مّسوا هذه املرأة اليت تشــتغل واليت تعول مّسوها  حىت يف اختيار التوج  ، يعي يعطيها اسأب الرتشــيد، ويســمحوا  ا)مررشننه

دة هي اليت  ا مســــــؤوليات كبطة ضــــــخمة مثل مســــــؤوليات الرجل، لكن ررا كانت  وجة  وجها موج رشــــــ 
ُ
د و وبتتويج نفســــــها عند اسأحناف، فاملرأة امل
 قوامة.ُتطال  بال ال ، وبالتانعليها فاق ليا بواج اإلنفمة باإلنفاق واج  عليه، وقا م بقوامته وقا م باإلنفاق فكسبه للقوا

 هل من كلمة أخيرة؟، وفي نهاية هذا الحوار تشرفنا بلقائكمو جزاك اهلل خيًرا يا أستاذ،  -
تقرار ومالر سالكلمة اسأخطة أن املرأة جي  أن تتشب ث مبكانتها الشريفة والكرمية كتوجة ُمطيعة وكتوجة صاحلة، وكأُمٍّ وحاضنة، وكرب ة بيت، وكا

ووجد فيها  ا،رجع را البيت وجد القل  الواســـــــــــــع، ووجد املرأة املتحب بة را  وجه ما الدنيا ومن تع  العمل، ررا كالتيلجأ رليه الرجل من مشـــــــــــــ
 الكلمة الطيبة احللوة، ووجد فيها االستماع، وباملقابل تكسُ  حمبته ومودته، وسيعاملها باملثل بإرِن اهلل تعاا.

من أجل اإلغراءات املادية من روات  وشهادات وغطها تبيع هذه املكانة، فهذا حيد  من ورا ه  أو أم ا ررا كانت املرأة من أجل املصاحل املادية
 ل يف اجملتمع، واهلل تعاا أعلم.خل

 جزاكم اهلل خيًرا، ونفعنا بكم، وصل  اهلل وسل م على نبينا محمهد وعلى آله وصحبه أجمعين. -
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ض حققنا املراد من وراء رلك واحلصول على بع ط يف رجناح هذه الدراسة، نأمل أن نكون قدنظرًا سأمهية رأي اجملتمع ملفهوم القوامة وملا له من اسأثر الكب
 البيانات واملعلومات اليت ادم هذه الدراسة، وقد كانت كاآليت:

Q 1 هل تعرف معنى القوامة؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

Valid 

 27.7 27.7 56 اإلجابة بال

 99.5 71.8 145 اإلجابة بنعم

10 1 .5 100.0 

Total 202 100.0  
وهذا عدد جيد وال بأس به ولكن ، ال يعرفون معىن القوامة %28يعرفون معىن القوامة بينما  %72معىن القوامة عن معرفة كانت رجابات املســــتجيبني 

ؤولني بالتعليم فإن املســـــحنن حباجة را املتيد من املعرفة عن هذه املســـــألة وخصـــــوصـــــاً ررا علمنا أن اتمعنا اتمع متدين وحمافظ باإلضـــــافة را اهتمام 
 .اولويا أوا أ من عن طريق التعليم بناء املواطن تالدولة وهلل احلمد جعل

Q 2_1  3إذا كانت إجابتك )بنعم(، فمن أين اكتسبت معرفة معنى القوامة؟ وإذا كانت إجابتك بال انتقل إلى رقم. 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

Valid 

 وسائل إعالم 
)صحف، 
مجالت، 
 إذاعة...(

181 89.6 89.6 

21 10.4 100.0 

Total 202 100.0  
 ا أمهية بالغة يف التأثط فينبغي االهتمام هبا  ســــيلةو هذه ال وســــا ل أخرى وهنا ندرك أن %11وســــا ل رعالم وبينما  %90كانت رجابات املســــتجيبني 

 .وانتقاء العاملني فيها ومبا تنقل
Q 2_2 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

 72.3 72.3 146 الدراسة

 99.5 27.2 55 وسائل أخرى

 1 .5 100.0 

Total 202 100.0  

من خالل الدراسـة وهي أقل نسـبة مقارنة بالوسـا ل اسأخرى فينبغي على املسـؤولني على املؤسـسـات التعليمية رعادة  %72كانت رجابات املسـتجيبني 
 %27 مســـــألة التعليم سأنه من املفروض تكون أعلى نســـــبة وخصـــــوصـــــاً ررا علمنا أن معظم املســـــتجيبني كانوا طالب وطالبات اجلامعة، بينماالنظر يف 

 وسا ل أخرى.

56

145

1Q1

ال نعم 10

181

21Q2_1

...(صحف، مجالت، إذاعة)وسائل إعالم  وسائل أخرى

146

55

Q2_2

الدراسة

وسائل أخرى
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Q 2_3 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

 77.2 77.2 156 محضرات دينية

 100.0 22.8 46 وسائل أخرى

Total 202 100.0  

 وهي نسبة جيدة فينبغي االهتمام هبذه الوسيلة والتكثيف من احملاضرات. وسا ل أخرى%23حماضرات دينية بينما  %77كانت رجابات املستجيبني 
Q 2_4 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

وسائل التواصل 
 الجتماعي

187 92.6 92.6 

 100.0 7.4 15 وسائل أخرى

Total 202 100.0  

وســــا ل أخرى وهذا يدل على رن وســــا ل التواصــــل االجتماعي  ا تأثط كبط  %7وســــا ل التواصــــل االجتماعي بينما %93كانت رجابات املســــتجيبني 
 ثط.أوتستهدف فئة كبطة من اجملتمع فينبغي توعية اجملتمع وتثقيفهم من خالل هذه الوسيلة وينبغي أيضا االهتمام هبذه الوسيلة ملا  ا من ت

Q 2_5 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

 77.2 77.2 156 وسائل أخرى

 100.0 22.8 46 المجتمع

Total 202 100.0  

 اجملتمع له أثر كبط فينبغي االهتمام به وبتعليمه وتثقيفهأن وســـــا ل أخرى وهنا ندرك  %23من خالل اجملتمع وبينما %77كانت رجابات املســـــتجيبني 
 .وتوعيته

156

46
Q2_3

محضرات دينية وسائل أخرى

186

15Q2_4

وسائل التواصل االجتماعي وسائل أخرى

156

46
Q2_5

وسائل أخرى المجتمع
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Q 2_6 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

 97.0 97.0 196 وسائل أخرى

 100.0 3.0 6 دورات علمية

Total 202 100.0  
وســـا ل أخرى )دورات علمية، وأصـــدقاء( وهي أكرب نســـبة ونســـتنتج من رلك أن الدورات العلمية  ا أثر كبط  %97كانت رجابات املســـتجيبني 

 .%3بينما وسا ل أخرى  وكذلك اسأصدقاء تقاؤهاي االهتمام هبا وتكثيفها وانعلى اجملتمع، فينبغ
Q 2_7 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 األسرة 
 األم( –)األب 

 وسائل أخرى

184 91.1 91.1 

18 8.9 100.0 

Total 202 100.0  
وهذا يدل على أن اسأســــــــرة  ا أثر كبط يف تعليم الناشــــــــئة فينبغي  ،أخرى وســــــــا ل %9من خالل اسأســــــــرة %91.كانت رجابات املســــــــتجيبني  91

 االهتمام باسأسرة وتعليمها وتثقيفها من خالل الدورات العلمية واحملاضرات وغطها من وسا ل. 
Q 3 ؟هل تعتقد أن معرفتك عن القوامة كافية 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 80.2 80.2 162 ل 0

 100.0 19.8 40 نعم 1

Total 202 100.0  

ن يكون أفينبغي معرفة تامة بنعم ومن هنا ندرك أن اجملتمع حباجة ماســـــة را معرفة القوامة  20بينما كانت ال  %80كانت رجابات املســـــتجيبني 
ل احملاضـــــرات تثقيف اجملتمع هبذه املســـــألة من خال را فقط باإلضـــــافة اجلامعة يفوليا  أن يكون يف املدارسمقرر تدرس فيه مادة القوامة و هناك 

 .والدورات وكذلك ينبغي على مراكت التعليم واملساجد واملؤسسات اسأسرية االهتمام هبذه املسألة
  

196

6
Q2_6

وسائل أخرى دورات علمية

184

18
Q2_7

(األم-األب)األسرة  وسائل أخرى

162

40

Q3

ال نعم
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Q 4_1 .أختار المفهوم الصحيح للقوامة 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 17.9 81.7 165 مسلولية

 100.0 17.8 36 وظيفة أخرى

 201 99.5  

 1 .5  

Total 202 100.0  
وهو املعىن الذي توصـــلت رليه هذه الدراســـة وقال به بعض املفســـرين  وظيفة أخرى %18بينما كانت  %82كانت رجابات املســـتجيبني بأهنا مســـؤولية 

 .املعاصرين
Q 4_2  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 85.0 14.4 29 سلطة

 99.5 84.2 170 أخرىوظيفة 

 1 .5 100.0 

 200 99.0  

 2 1.0  
Total 202 100.0  

 .بعض املفسرين الذين يروهنا سلطة وهنا املستجيبون خالفوا وظا ف أخرى %84بينما كان  %15كانت رجابات املستجيبني بأهنا سلطة 

Q 4_3  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 96.5 3.1 6 تأديب

 99.5 95.5 193 وظيفة أخرى
2 1 .5 100.0 

 200 99.0  

 2 1.0  

Total 202 100.0  

وهنا أيضــــــا خالفوا املفســــــرين القدامى الذين يرون  %96وبينما كانت رجابا م بأهنا وظيفة أخرى  %3كانت رجابات املســــــتجيبني بأهنا تأدي  
 .القوامة ليست تأديباً ورمنا هي مسؤولية كما تبنت رلك الدراسة واملستجيبون القوامة تأديباً ومن وجهة نظري وهو رأي صواب سأن

  

165

36
Q4_1 

مسؤولية وظيفة أخرى

29

170

1Q4_2 

سلطة وظيفة أخرى

6

193

1Q4_2 

سلطة وظيفة أخرى
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Q 5 هل تعتقد بأن المناهج التعليمية تعرض المعنى الصحيح للقوامة؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

0 2 1.0 1.0 

 8.0 6.9 14  دائما .1

 41.2 32.7 66 غالبا .2

 81.9 40.1 81 أحياناً  .3

 94.5 12.4 25 نادراً  .4

 100.0 5.4 11 اطالقاً  .5

 199 98.5  

 3 1.5  

Total 202 100.0  

ال تعرضها رطالقا  %11بينما كانت  %13 ونادراً كانت %40أما أحياناً فكانت  %33دا ماً بينما غالباً كانت %7كانت رجابات املستجيبني 
أنا كنت طالبة يف كلية الشريعة ذات فبالفالبد على املسؤولني عن املناهج التعليمية أن يقوموا بدور فعال يف انتقاء املواد اليت متا اجملتمع اسأسرة 

 .سة أننا تعرضنا  ذه املسألة واهلل أعلموأخذت مواد عن النكاح واسأسرة ولكن مل نتعرض ملسألة القوامة وال أركر حىت يف املدر 
Q 6  هل تعتقد بأن المرأة في مجتمعنا تعرف المعنى الصحيح للقوامة؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 154 76.2 76.6 76.6 

1 47 23.3 23.4 100.0 

 201 99.5 100.0  

 1 .5   

Total 202 100.0   

القوامة، ونســـــــتنتج من هذه اإلجابات أن املرأة حباجة ماســـــــة را ال تعرف معىن  %77بينما ، تعرف معىن القوامة %23كانت رجابات املســـــــتجيبني 
ينبغي تثقيفها لك ذمعرفة القوامة، فينبغي على املؤسسات املسؤولة على عملية التعليم أن  تم بتعليم املرأة املسا ل اليت اصها يف أمور دينها أوالً وك

 من خالل الدورات العلمية واحملاضرات الدينة.
  

2
14

66

81

25
11

Q5

0 دائًما غالبًا أحيانًا نادًرا إطالقًا

154

47
Q6 

0 1



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

89 

 

Q 7 هل تعتقد بأن الرجل يعرف المعنى الصحيح للقوامة؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 154 76.2 77.0 77.0 

1 46 22.8 23.0 100.0 

 200 99.0 100.0  

 2 1.0   

Total 202 100.0   

لمرأة وبناء على رلك البد للمؤسسات القوامة وهي نفا النسبة لعرف معىن يال  %77عرف معىن القوامة وبينما ي %23كانت رجابات املستجيبني 
دينية تكثف الدورات العلمية واحملاضـــــرات الأن تضـــــع مقررات تعاي هذا اجلان  وكذلك على املؤســـــســـــات املســـــؤولة عن رعاية االســـــرة أن التعليمية 

 يف التعلم وحضور هذه الدورات واحملاضرات. اً بذل جهديوأيضا على املستهدف أن 

 Q 8 هل تعتقد بوجوب استخدام الرجل لحق القوامة من غير مناقشة؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 139 68.8 70.2 77.0 

1 59 29.2 29.8 100.0 

 198 98.0 100.0  

 4 2.0   

Total 202 100.0   

 وهي نسبة جيدة وتنم عن وعي بالشراكة اسأسرية وباملشورة. %29 بينما كانت ،بال %69كانت رجابات املستجيبني 

Q 9  هل يصح أن يتنازل الرجل عن حقه في القوامة؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

0 166 82.2 83.8 

1 32 15.8 100.0 

 198 98.0  

 4 2.0  

Total 202 100.0  

ق له التنا ل حيبنعم فعال كانت رجابات االغلبية صحيحة تنم عن ثقافة دينية سأن الرجل ال  %16بينما  ،بال %82كانت رجابات املستجيبني 
 عن حق منحه رياه الشارع.

154

47
Q7

0 1

139

59

Q8

0 1

166

32
Q9

0 1



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

90 

 

Q 10 هل يحق للمرأة أن ترفي قوامة الرجل؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

0 159 78.7 80.3 

1 38 18.8 99.5 

5 1 .5 100.0 

 198 98.0  

 4 2.0  

Total 202 100.0  

ته حمق يف رجابالفريقني  كالأجابوا بأنه حيق  ا الرفض هنا نقول   %19ال حيق  ا أن ترفض القوامة، بينما  %79كانت رجابات املســـــــــــــــتجيبني 
كاملة فإن بعض الفقهاء أجا  فســـــــــــــــخ العقد عند اإلعســـــــــــــــار حيق  ا أن ترفض القوامة رال يف حال كون الرجل ال يؤدي حقوقها   املرأة السأن 

 بالنفقة.
Q 11_1 ما مدى موافقتك على العبارات 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

0 6 3.0 3.0 

 9.0 8.9 18  أوافق بشدة .1

 24.4 24.3 49 أوافق .2

 25.4 25.2 51 محايد .3

 20.9 20.8 42 ل أوافق .4

 17.4 17.3 35 اطالقاً  .5

 
201 99.5 100.

0 

 1 .5  

Total 202 
100.

0 
 

 %7كانت   رطالقاً وال أفق  %21بينما ال أوافق كانت  %25وحمايد كانت %24أوافق بشـــــدة بينما أوافق كانت  %9كانت رجابات املســـــتجيبني 
 .نوعا ما وهي رجابات متقاربة

  

159

38
1Q10

0 1 5

6
18

49

51

42

35
Q11_1

0 أوافق بشدة أوافق

محايد ال أوافق إطالقًا
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Q 11_2 

القوامة هي 

 النسبة العدد مسؤولية
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 3 1.5 1.5 1.5 

1 131 64.9 64.9 66.3 

2 59 29.2 29.2 95.5 

3 9 4.5 4.5 
100.

0 

Total 202 
100.

0 

100.
0 

 

ونســـــــــــتنتج من هذه اسأجوبة أن القوامة فعال هي  %5وحمايد كانت  %29بينما أوافق كانت  %65كانت رجابات املســـــــــــتجيبني أوافق بشـــــــــــدة 
  .ما أثبتته هذه الدراسة وما ره  رليه بعض املفسرين املعاصرين مسؤولية وهو
Q 11_3  

من صور القوامة 

اإلنفاق وهو واجب 

على الرجل وحق 

 للمرأة
 النسبة العدد

النسبة 
 التراكمية

 

0 4 2.0 2.0 

1 138 68.3 70.6 

2 48 23.8 94.5 

3 4 2.0 96.5 

4 6 3.0 99.5 

5 1 .5 100.0 

 201 99.5  

 1 .5  

Total 202 100.0  

ن املســــتجيبني أ على وتدللممتا ة  النســــبةوهذه  ،%3ال أوافق ، و %2وحمايد ، %24بينما أوافق  ،%68كانت رجابات املســــتجيبني أوافق بشــــدة 
 اإلنفاق فعال واج  على الرجل وحق للمرأة. سأن جيدة عن املسا ل الدينية لديهم معرفة
Q 11_4  

في هذا العصر ضعفت 

 النسبة العدد طاعة الزوج لزوجها
النسبة 
 التراكمية

 

0 4 2.0 2.0 

1 42 20.8 22.8 

2 83 41.1 63.9 

3 55 27.2 91.1 

4 14 6.9 98.0 

5 4 2.0 100.0 

3

13159

51

Q11_2

0 1 2 3

4

138

48

4
6

1Q11_3   

0 1 2 3 4 5

4

42

83

55

14
4Q11_4

0 1 2 3 4 5
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Total 202 100.0  

وهي نســـــــبة جيدة وتنم عن ، %2طالقاً روال أوافق %7وال أوافق  %27أوافق وحمايد كانت  %41أوافق بشـــــــدة بينما  %21كانت رجابات املســـــــتجيبني 
لتوجها واجبة التوج  على التوج أن تطيع  وجها سأن طاعةنية جيدة وأيضــــــا تنم عن معرفة بالواقع وبناء على هذه النســــــبة وواقع اجملتمع، فينبغي يثقافة د

 .دراسيةاحملاضرات ومن خالل املقررات الو ات ر و  هذه القضايا من خالل تكثيف الدوكذلك على املؤسسات التعليمية مؤسسات رعاية اسأسرة أن تعاي
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Q 11_5  
واحدة من أسباب 

ضعف القوامة تعالي 

 المرأة على الرجل
 النسبة العدد

النسبة 
 التراكمية

 

0 4 2.0 2.0 

1 44 21.8 21.8 

2 76 37.6 37.6 

3 46 22.8 22.8 

4 27 13.4 13.4 

5 5 2.5 2.5 

Total 202 100.0  

وهذا أمر خطط  %3طالقاً روبينما ال أوافق  %13وال أوافق  %23وحمايد  %38أوافق بشـــــــــــــدة وبينما أوافق  %22كانت رجابات املســـــــــــــتجيبني 
 التبعل لتوجها سأن يف رلك مرضاه لرهبا وحفظاً لبيتها. ينبغي التنبه له وررشاد املرأة را حسن

Q 11_6  

المرأة الناشز ال تجب النفقة 

 النسبة العدد عليها
النسبة 
 التراكمية

 

0 9 4.5 4.5 

1 25 12.4 12.4 

2 36 17.8 17.9 

3 71 35.1 35.3 

4 40 19.8 19.9 

5 19 9.4 9.5 

7 1 .5 .5 

 201 99.5 100.0 

 1 .5  

Total 202 100.0  

ســـــــ  تدل على تدين ، وهي ن%9 اً طالقروال أوافق  ،%10وال أوافق ، %35وحمايد  ،18أوافق  ،بينما %12كانت رجابات املســـــــتجيبني أوافق بشـــــــدة 
 .حكام الدينية وهنا ينبغي على املسؤولني عن منهاج التعليم أن يراعوا هذه املسا لمستوى املعرفة باسأ

  

4
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Q 12  هل ترى بأن الرجل يستغل حق القوامة بشكل سلبي؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

0 4 2.0 2.0 

 8.9 6.9 14 دائًما .1

 42.1 33.2 67 غالًبا .2

 93.6 51.5 104 أحيانًا .3

 98.0 4.5 9 نادرًا .4

 100.0 2.0 4 إطالقًا .5

Total 202 100.0  

وهي نســـــــــ  تنذر باخلطر ولكن من خالل  %2واطالقاً  %5بينما نادراً %52وأحيانا  %33دا ماً بينما غالبا كانت %7كانت رجابات املســـــــــتجيبني 
قصــطا من معرفة القوامة على وجهها الصــحيح ســواء كان رلك تع أن أقول رن الســب  يف رلك عدم أجوبة املســتجيبني واملقابالت اليت أجريتها أســتطي

 .املسؤولة عن عملية التعليم واملؤسسات رعاية اسأسرة واملراكت الدينية واملساجدالرجل نفسه أو من املؤسسات 
Q 13_1 .ًإذا كانت إجابتك خيار غير إطالقاً، برأيك من الذي ساهم في استخدام الرجل لحق القوامة سلبيا 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 79.5 19.8 40 المجتمع

 100.0 76.7 155 وسائل أخرى

 195 96.5  

 7 3.5  

Total 202 100.0  

 .وسا ل أخرى نستنتج من رلك أن اجملتمع ليا له تأثط كبط يف هذه املسألة ،%77بينما  ،اجملتمع %20 كانت رجابات املستجيبني

Q 13_2  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 87.7 11.9 24 اإلعالم

 100.0 84.7 171 وسائل أخرى

 195 96.5  

 7 3.5  

Total 202 100.0  

 .وتبني لنا من هذه اإلجابات أن اإلعالم يف هذا اجلان  ليا له تأثط كبط وسا ل أخرى %85اإلعالم بينما  %12كانت رجابات املستجيبني 

4
14

67

104

9
19Q12  

0 دائًما غالبًا أحيانًا نادًرا إطالقًا

19.8

79.7

Q13_1 

المجتمع وسائل أخرى

12%

88%

Q13_2  

اإلعالم وسائل أخرى
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Q 13_3  

 النسبة العدد العادات والتقاليد
النسبة 
 التراكمية

 

 68.2 30.7 62 العادات والتقاليد

 100.0 65.8 133 وسائل أخرى

 195 96.5  

 7 3.5  

Total 202 100.0  

وسـا ل أخرى من هنا نسـتنتج أن العادات والتقاليد مل تكن  ا تأثط كبط على اجملتمع  %66عادات وتقاليد وبينما  %31كانت رجابات املسـتجيبني 
 يف هذه الناحية

Q 13_4  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

عدم معرفة األحكام 
 الدينية

79 39.1 59.5 

 100.0 57.4 116 وسائل أخرى

 195 96.5  

 7 3.5  

Total 202 100.0  

فينبغي على املؤســســات التعليمية أن رقم ليا قلياًل، هذا و وســا ل أخرى  %58عدم معرفة اسأحكام الدينية، بينما  %39كانت رجابات املســتجيبني 
أثناء  اً ضــع  ا خططتالبد  ا أن  تم هبذه املســألة و تكثف من املواد الدينية وكذلك على املؤســســات اسأســرية أن  تم هبذه القضــية وكذلك املســاجد 

 .والدروس الدينية خط  اجلمعة
Q 14 هل تعتقد بأن المرأة اليوم قد تمردت على مفهوم القوامة 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 61 30.2 31.0 31.0 

1 136 67.3 69.0 100.0 

  100.0 97.5 197 ـــــــــــ

 5 2.5   

Total 202 100.0   

وهذا مؤشـــر خطط ينبغي معاجلته من خالل املؤســـســـات التعليمية ووســـا ل اإلعالم وغطها  ،بال %30بينما كانت  ،بنعم %68كانت رجابات املســـتجيبني 
 تمرد عليه.لفالقوامة حكم شرعي كلف الرجل به فال ينبغي ا من الوسا ل

62

133

Q13_3  

العادات والتقاليد وسائل أخرى

79

116

Q13_4  

عدم معرفة باألحكام الدينية وسائل أخرى

61

116

Q14  

0 1
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Q 15_1 إذا كانت إجابتك بنعم فما سبب تمرد المرأة على حق الرجل في القوامة من وجهة نظرك؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 74.5 24.3 49 المجتمع

 100.0 70.8 143 وسائل أخرى

 192 95.0  

 10 5.0  

Total 202 100.0  

 .، وهنا أيضا مل يكن للمجتمع التأثط كبطوسا ل أخرى %71بينما  ،اجملتمع %25كانت رجابات املستجيبني 

Q 15_2  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 72.3 26.2 53 اإلعالم

 100.0 68.3 138 وسائل أخرى

 191 94.6  

 11 5.4  

Total 202 100.0  

يف هذا  ويتضــــــــــــح لنا من هذه اإلجابات رن اإلعالم مل يكن له تأثط كبط ،وســــــــــــا ل أخرى %69بينما  ،اإلعالم %26كانت رجابات املســــــــــــتجيبني 
 .اجلان 

Q 15_3  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 92.7 6.9 14 العادات والتقاليد

 100.0 87.6 177 وسائل أخرى

 191 94.6  

 11 5.4  

Total 202 100.0  

العادات والتقاليد مل ، تبني لنا من هذا الســــــؤال والســــــؤال الذي قبله أن وســــــا ل أخرى %88بينما  ،عادات وتقاليد %7كانت رجابات املســــــتجيبني 
 تكن مؤثرة.

49

155

Q15_1 

المجتمع وسائل أخرى

53

138

Q15_2 

اإلعالم وسائل أخرى

14

138

Q15_3 

العادات والتقاليد وسائل أخرى
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Q 15_4  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 62.8 35.1 71 جهل بأحكام الدين

 100.0 59.4 120 وسائل أخرى

 191 94.6  

 11 5.4  

Total 202 100.0  

اتمعنا اتمع وصـــــاً وأن صـــــ، وهذا مؤشـــــر ينذر باخلطر خوســـــا ل أخرى %60 اجلهل بأحكام الدين، بينما كانت %35كانت رجابات املســـــتجيبني 
 متدين وحمافظ يف نفا الوقت ولكن ينبغي على املسؤولني عن مناهج التعليم أن يهتموا باملواد الدينية وأن يضعوا  ا اسأولوية.

Q 15_5  

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 85.9 13.4 27 أسباب أخرى

وسائل أخرى يمكن 
 ذكرها

164 81.2 100.0 

 191 94.6  

 11 5.4  

Total 202 100.0  

 ذكر املستجيبني هذه اسأسباب.يوسا ل أخرى ميكن ركرها وهنا مل  %81بينما كانت  ،اب أخرىبأس %14كانت رجابات املستجيبني 

71

177

Q15_4 

جهل بأحكام الدين وسائل أخرى

27

120

Q15_5 

أسباب أخرى وسائل أخرى يمكن ذكرها
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Q 16 في حال كون القوامة سبباً في المشكالت الزوجية من الطرف المتسبب؟ 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 4 2.0 2.0 2.0 

 11.7 9.6 9.4 19 الرجل .1

 17.3 5.6 5.4 11 المرأة .2

 92.4 75.1 73.3 148 كال الطرفين .3

 100.0 7.6 7.4 15 المجتمع .4

 197 97.5 100.0  

 5 2.5   

Total 202 100.0   

أن الرجل ، ويتبني لنا من خالل هذه النســـــــبة %8بينما اجملتمع  ،%74وكال الطرفني  ،%6بينما املرأة  ،%10كانت رجابات املســـــــتجيبني الرجل 
فينبغي على الرجل واملرأة أوالً أن يدركا أن التواج رمنا شــــــرع من أجل الســــــكن والطمأنينة وليا من أجل  التوجية، ســــــب  املشــــــكالت مهاواملرأة 

 .االنتاعات واخلالفات ثانياً ينبغي على املؤسسات املسؤولة عن رعاية اسأسرة أن تسهم يف حل هذا اخلالفات وأن تعمل برامج توعوية لتجنبه
Q 17 تعتبر الزوج الرافضة لقوامة الزوج ناشزًا؟ هل 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

0 3 1.5 1.5 

 33.5 31.2 63 نعم .1

 43.7 9.9 20 ل .2

 100.0 55.0 111 ل أعرف .3

 197 97.5  

 5 2.5  

Total 202 100.0  

تنم عدم معرفة اسأحكام الدينية  وهذه اإلجابات ال أعرف، %55بينما  ،اً ال تعترب ناشــــت  %10واً، تعترب ناشــــت  %31كانت رجابات املســــتجيبني 
 .غلبية من كلية الشريعةستجيبني من طلبة اجلامعة، بل اسأاملن أسف له وخصوصاً ررا علمنا وهو أمر يؤ 

Q 18_1 :ما مدى موافقتك على عبارات اآلتية 
القوامة واحدة من 

أسباب المشكالت 

 الزوجية
 النسبة العدد

النسبة 
 التراكمية

 

0 5 2.5 2.5 2.5 

4
19

11

148

15

Q16  

0 الرجل المرأة كال الطرفين المجتمع

3

63

20

111

Q17  

0 نعم ال ال أعرف
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 18.5 16.0 15.8 32  أوافق بشدة .1

 

 59.0 40.5 40.1 81 أوافق .2

 85.0 26.0 25.7 52 محايد .3

 95.0 10.0 9.9 20 ل أوافق .4

 100.0 5.0 5.0 10 اطالقاً  .5

 200 99.0 100.0  

 2 1.0   

Total 202 100.0   

من أســباب واحدة القوامة موافق بأن  %40 من أســباب املشــكالت بينما كان واحدة بأن القوامة %16موافق بشــدة  كانت رجابات املســتجيبني
هبذا  %5طالقاً رســـــت القوامة من املشـــــكالت التوجية بينما لي %10 أن القوامة ليســـــت من املشـــــكالتو  %26املشـــــكالت التوجية وحمايد كانت 

ملشـــــكالت التوجية، فينبغي معاجلة هذه القضـــــية من خالل املقررات التعليمية و املؤســـــســـــات اسأســـــرية يتضـــــح لنا أن القوامة واحدة من أســـــباب ا
 تواملساجد ومراكت التعليم اسأخرى و وسا ل اإلعالم وكذلك على املستهدفني أن يبذلوا جهدا يف حل هذه املشكالت وأن يتعاونوا مع املؤسسا

 .املعنية هبذا اسأمر
Q 18_2  
القوامة من إذا كانت 

أسباب المشكالت 

الزوجية في مجتمعنا إلى 

إي مدى يكون الرجل هو 

 المتسبب في ذلك.

 النسبة العدد
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 12 5.9 6.1 6.1 

1.  14 6.9 7.1 13.1 

2.  88 43.6 44.4 57.6 

3.  69 34.2 34.8 92.4 

4.  10 5.0 5.1 97.5 

5.  5 2.5 2.5 100.0 

 198 98.0 100.0  

 4 2.0   

Total 202 100.0  

الرجل هو املتســب  يف املشــكالت  بأن %44الرجل هو املتســب  يف املشــكالت التوجية بينما كانت  بأن %7كانت رجابات املســتجيبني موافق بشــدة 
ررن يتضـــــح لنا أن  %3طالقاً ربينما مل يكن الرجل متســـــب  يف املشـــــكالت التوجية  %5أن الرجل غط متســـــب  يف املشـــــكالت و  %34التوجية وحمايد 

نشــــاء هذه اسأســــباب من خالل رجابات املســــتجيبني وبناء على رلك فعلى الرجل أن رالرجل متســــب  يف املشــــكالت التوجية بل رنه أكثر من املرأة يف 
رجل هذه املسألة وأن سأسرية أن تبني للوينبغي كذلك على املؤسسات الدينية و ا ا وينبغي أن يؤديها على أكمل وجهمنا القوامة مسؤولية كلف هبأيعلم 

 تقوم بتثقيفه وتوعيته يف هذا اجلان .

5
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20

35

Q18_1

0 أوافق بشدة أوافق

محايد ال أوافق إطالقًا
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Q 18_3 

تكون المرأة 

 النسبة العدد متسببة في ذلك
النسبة 
 التراكمية

 

0 11 5.4 5.5 

1.  13 6.4 12.1 

2.  80 39.6 52.3 

3.  86 42.6 95.5 

4.  6 3.0 98.5 

5.  3 1.5 100.0 

 199 98.5  

 3 1.5  

Total 202 100.0  

حمايد بينما  %43أهنا متسببة يف املشكالت و %40املرأة متسببة يف املشكالت التوجية بشدة بينما كانت بأن  %7كانت رجابات املستجيبني 
رطالقاً يف املشكالت التوجية ويتضح لنا من خالل هذه اإلجابات أن املرأة متسببة يف املشكالت التوجية  ال تتسب  %2تكون متسببة ال  3%

ن اسألفة واملودة، مرار فيه وأهنا تســــــــــــتطيع أن الق جواً وبنســــــــــــبة ال بأس هبا، فينبغي على املرأة أن تدرك أهنا ملكة هذا البيت وهي صــــــــــــانعة الق
 .وج تستطيع أن تقضي على كل اخلالفات والنتاعاتوبذكا ها وحسن تعاملها مع الت 

  

4
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148

15

Q18_3  

0 الرجل المرأة كال الطرفين المجتمع
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Q 18_4  
إلى إي مددددى تعقدددد  ددد ن 

الرجدددل ي دددام من تمرد 

المرأة فيلجدد  إلى التنددا   

 عن القوامة

 النسبة العدد
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 14 6.9 7.1 7.1 

1.  10 5.0 5.1 12.1 

2.  48 23.8 24.2 36.4 

3.  62 30.7 31.3 67.7 

4.  54 26.7 27.3 94.9 

5.  10 5.0 5.1 100.0 

 198 98.0 100.0  

 4 2.0   

Total 202 100.0  

 27 ،حمايد 31و ،توافق على رلك %24بينما كانت  ته،املرأة فيتنا ل عن قواممترد توافق بشـــــدة أن الرجل خياف من  %5كانت رجابات املســـــتجيبني 
 هنا النس  متقاربة. %5طالقاً ربينما ال توافق  ،ال توافق على رلك

Q 18_5  
إلى إي مدددددى تؤيددددد 

عمددددل المرأة  ددددارج 

الددددمددددنددددز   دددددعددددوى 

 تحقيق الذات
 النسبة العدد

النسبة 
 التراكمية

 

 

0 12 5.9 6.1 6.1 

1.  49 24.3 24.7 30.8 

2.  66 32.7 33.3 64.1 

3.  53 26.2 26.8 90.9 

4.  10 5.0 5.1 96.0 

5.  8 4.0 4.0 100.0 

 198 98.0 100.0  

 4 2.0   

Total 202 100.0  

 ،%26وحمايد  ،%33بينما توافق على رلك  ،قيق الذاتحتعلى عمل املرأة خارج املنتل بدعوى  %25 كانت رجابات املســــــــــتجيبني توافق بشــــــــــدة
والبيت فعلى املرأة أن تدرك ، وهذا أمر ينذر باخلطر وخصــــــوصــــــاً ررا كان على حســــــاب اسأبناء %4طالقاً رال توافق  ،%5بينما ال توافق على رلك 

ووقت  ةنويالوظا ف وأشــرفها وأما غطها فهي وظا ف ثا بية وصــناعة اسأجيال وهي من أمسىهذه املســؤولية وأن تعلم أن وظيفتها اسأســاســية هي الرت 
 .رلك جيداً  يدركن اجلامعة فهن ال ولكن رمبا سأن معظم املستجيبني من طالبات احلاجة والضرورة واهلل أعلم
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Q 18_6  
إلى إي مدى تجد أن 

تسدددددددداهددل المرأة في 

شروط الحجاب سبباً 

من أسددباب مشددكالت 

 القوامة.

 النسبة العدد
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 12 5.9 6.1 6.1 

1.  53 26.2 26.9 33.0 

2.  45 22.3 22.8 55.8 

3.  52 25.7 26.4 82.2 

4.  26 12.9 13.2 95.4 

5.  8 4.0 4.1 99.5 

31 1 .5 .5 100.0 

 197 97.5 100.0  

 5 2.5   

Total 202 100.0  

، %26 وحمايد ،على رلك %23بينما توافق  ،توافق بشدة أن التساهل يف شروط احلجاب من أسباب مشكالت القوامة %26كانت رجابات املستجيبني 
 .لكطالقاً على رروال توافق  %13بينما ال توافق 

Q 18_7  
من المعاشددرة الحسددنة 

ضددددددددوا د، الدقدوامددددة  

ولكن كثير من األ واج 

 من ال يحسن العشرة

 النسبة العدد
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 9 4.5 4.5 4.5 

1.  68 33.7 34.3 38.9 

2.  76 37.6 38.4 77.3 

3.  36 17.8 18.2 95.5 

4.  7 3.5 3.5 99.0 

5.  2 1.0 1.0 100.0 

 198 98.0 100.0  

 4 2.0   

Total 202 100.0  

ال  %4حمايد بينما  %18توافق على رلك و %38توافق بشــــــدة على أن املعاشــــــرة من ضــــــوابط القوامة... بينما  %34كانت رجابات املســــــتجيبني 
طالقاً على رلك. وهذا مؤشر خطط ينبغي معاجلته من قبل اسأ واج أنفسهم ومن قبل املؤسسات التعليمية واسأسرية رال يوافق  %1توافق على رلك 
 والدينية وغطها.

 

12

53

45

52

26

8

1Q18_6

0 1 2 3 4 5 31

9

68

76

36

7

2Q18_7

0 1 2 3 4 5



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

103 

 

Gender 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

 22.0 22.0 20.8 42 ذكر 0

 100.0 78.0 73.8 149 أنثى 1

 191 94.6 100.0  

 11 5.4   

Total 202 100.0   

 .%74بينما عدد اإلنا   ،%21كان عدد الذكور من املستجيبني 
Nationality 

 النسبة العدد 
النسبة 
 التراكمية

 

 

 34.1 34.1 31.2 63 غير قطري 0

 100.0 65.9 60.4 122 قطري 1

 185 91.6 100.0  

 17 8.4   

Total 202 100.0  

 .اً قطري 61من املستجيبني غط قطري بينما كان  %31كان 
Age 

 الفئة العمرية

F
re

q
u

e
n

c
y

 

P
e

rc
e

n
t

 C
u

m
u

la
ti

v
e

 

P
e

rc
e

n
t

 

 

0 5 2.5 2.6 

 86.8 79.2 160 في العشرينات .1

 97.9 10.4 21 في الثالثينات .2

 99.5 1.5 3 في األربعينات .3

 100.0 5. 1 في الخمسينات فأكثر .4

 190 94.1  

 12 5.9  

Total 202 100.0  

 .%.5، يف الثالثينات ويف اخلمسينات %11، بينما %79كانت أعمار املستجيبني يف العشرينات 
 

  

42

164

Gender 

ذكر أنثى

63

149

Nationality 

غير قطري قطري

5

160

21

3 1Age

0 في العشرينات

في الثالثينات في األربعينات
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Marital Status 

 النسبة العدد الحالة االجتماعية
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 5 2.5 2.6 2.6 

 78.0 75.4 71.3 144 أعزب .1

 97.4 19.4 18.3 37 متزوج .2

 99.5 2.1 2.0 4 مطلق .3

 100.0 5. 5. 1 أرمل .4

 191 94.6 100.0  

 11 5.4   

Total 202 100.0  

 أرمل. %5مطلق و %2متتوجني  %19أعتب  %72للمستجيبني كانت احلالة االجتماعية 
 

Employment 

 النسبة العدد الوظيفة
النسبة 
 التراكمية

 

 

0 145 71.8 78.0 78.0 

غير  .1
 موظف

41 20.3 22.0 100.0 

  100.0 92.1 186 موظف .2

 16 7.9 

Total 202 100.0  

 موظفني. %21غط موظفني، بينما  11%
 

 

5

144

37

4 1Marital Status

0 أعزب متزوج مطلق أرمل

145

41

186

Employment

0 غير موظف موظف
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 الخاتمة
 فى أثرهم را يوم الدين.قتاه تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين وعلى من نعمتاحلمد اهلل الذي ب

 وبعد:

أن  «القطريمع ة على المجتتحليلية تطبيقي قوامة الرجال على النسننننناء في كتب التفسنننننير دراسنننننة»بحث هذا الخامتة املطاف يف 
ة يف العالقة ما بني بل بالغة اسأمهي وهي مفاهيم حركية اجتماعية مهمة،، الكفأةيف خصوي احلياة التوجية و  دقيقة ورقيقة وعميقة وواسعة الداللة،مسألة  القّوامة
 .هاالت والعصبياتمن أن تتحكم فيها اسأهواء والشهوات واجل عظموهي أ جديرة باالهتمام يف تعليمها للرجال والنساء،، و التوجني

ا  .واجلاهل خيفق يف التطبيقات اصـــــــيل،والشـــــــيطان يكمن يف التف وامنا العربة بالتفاصـــــــيل، )القّوامة( ليا مبفهومها العام، العربة يف العربة يف )القّوامة( أيضـــــــً
 .ا وتطبيقا ا الواسعة الدقيقةوعمقه منا العربة مبسماها ومضموهنارو  ليا بامسها وشكلها العام،

 ة الوافية الشافية.الكافي هنا ما دة اهلل تعاا الغنية،إف ونتعلم منها، ا مستواها الال ق،رن نرتفع أينبغي  البليغةالنظرة القرآنية االجتماعية 

 رليها من خالل هذا البحث: نابر  النتا ج والتوصيات اليت توصلأ يأيتوفيما 

  



 دراسة تطبيقية على المجتمع القطري –قوامة الرجال على النساء في كتب التفسير 

106 

 

 النتائج
 :وهي كما يأتي ،أهم النتائج التي توصلت إليها 

، واالختالف منها تغط دالالت الكلمة يف تعريف القوامة قدمياً وحديثاً وأرجعنا هذا اخلالف را عدة أســباباملفســرين  عن اختالف أبانت الدراســة (1
 التغط يف املوروثات البيئية وغطها من اسأسباب.يف الثقافة و 

 أن القوامة مسؤولية ورشراف وتوجيه، وليست سلطة وسيطرة وقهراً.توصلت الدراسة را  (2

 .تفسطات تبتعد كل البعد عن مقاصد القرآن الكرمي ومبادئ الدين اإلسالمي ومساحته وعدلهأن بعض كت  التفسط قد حوت  (3

من  نو حقوقها كاملة بنص الشـــارع، وقد قال بذلك املنصـــفقد أخذت و  مقدرةاملرأة يف اإلســـالم معت ة  رن يف اإلســـالم، بلله  وجود ال املرأةظلم ن أ (4
 .غط املسلمني

 أن اإلسالم كّرم املرأة، ورفع من شأهنا، وكفل  ا احلرية املنضبطة بضوابط الشرع.  (5

 القوامة التوجية رمنا هي للرجل، وليست للمرأة بنص القرآن الكرمي. (6

 تكرمياً للمرأة وتشريفاً  ا.أن وظيفة القوامة وظيفة شرعية جعلها الشارع احلكيم  (7

 أن وظيفة القوامة ال تعي تسلط الرجل، كما ال تعي سل  حقوق املرأة أو  ميش رأيها ووجودها يف احلياة. (8

 أن الشارع احلكيم ملا جعل القوامة بيد الرجل مل جيعل رلك مطلقاً دون قيد أو شرط، بل جعله مقيداً باملعروف. (9

 يثطها أعداء اإلسالم، رمنا هي من العداوة والبغضاء املتأصلة يف نفوسهم، وما افي صدورهم أكرب. أن الشبه واالفرتاءات الذي (10

 أن القوامة التوجية رمنا هي رعاية اسأسرة وردار ا حبكمة، وليا تسلطاً أو تعنتاً. (11

 رسناد مسؤولية اسأسرة، وردار ا للرجل من أعظم أسباب سعادة اسأسرة واستقرارها. (12

 مسؤولية اسأسرة وردار ا بيد الرجل ال يعي رلك  ميش مسؤولية املرأة جتاه أسر ا، بل هي مسؤولة عن تلك اسأسرة يف نطاق اختصاصها.كون  (13
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 التوصيات
، ومن مث طُرحتيت لنأمل أن نكون قد وفقنا يف تقدمي رجابات شــــافية عن أســــئلة الدراســــة اقوامة الرجال على النســــاء بعد هذه املعاجلة املتواضــــعة ملوضــــوع 

 أن نوصي بالتوصيات اآلتية:وللتحقق من رلك ميكن ، حتقيق اسأهداف املرجوة

يتها من اسأقوال اليت ودراســتها هبدف تنق ذه اآلراء اليت تتخر هبا كت  التفســطملعرفة ه ؛دراســة املورو  ورخراجه را حيت الدراســة والبحثاالهتمام ب (1
روة ث ال تتفق مع مقاصـــــــــد القرآن الكرمي، وال مبادئ اإلســـــــــالم ومساحته وعدله وحث طلبة العلم أن يوجهوا أنظارهم حنو هذه الدراســـــــــات ملا فيه من

 .دينية ولغوية وحنوية كبطة

املتعلمات  قوقها وواجبا ا اليت نصـــت عليها الشـــريعة، فكثط من النســـاء املســـلماتعلى املؤســـســـات التعليمية أن تقوم بتعليم املرأة املســـلمة ح ينبغي (2
 .مم ا قد يفوت عليهن  حصول هذه احلقوق والواجبات وواجبات أ واجهن  عليهن   جيهلن حقوقهن

تفادي الوقوع يف ملرأة يف اسأمور التوجية لكل من الرجل والينبغي على املؤســـــــســـــــات املســـــــؤولة عن رعاية اسأســـــــرة أن تعىن باجلان  التثقيفي والتوعوي  (3
 املشكالت التوجية، فكثط من اسأ واج يقع يف هذه املشكالت نتيجة للجهل.

جبات تتناســـــــــــــــ  مع تكوينه الفطري، وأن يعلما أن ا دف من تشـــــــــــــــريع التواج امنهما حقوقاً وو  بد للرجل واملرأة أن يعلما أن اهلل قد منح كالً  ال (4
 م واســـــتمرار للحياة وتعاق  اسأجيال فيج  عليهم احملافظة على كينونة هذه اسأســـــرة  اً واالحنرافات فاهلل جعل هذا التواج ســـــرت حفظهما من اآلفات 

 واالبتعاد عن النتاع والشقاق وأن يغفر كل منهما  لة اآلخر حىت تستمر هذه احلياة ويعيشا يف سعادة ونعيم.

 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 الفهارس
 اآلايت فهرس

 الصفحة رقم اآلية رقم طرف اآلية م
 سورة البقرة -2

 17 228 { ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} 1

 55 ،41 228 { ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} 2

 56، 20 228 { ڻڻ ں ں} 3

 56 ،18 228 { ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} 4

 11 229 { ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ} 5

 40 229 { ھے ھ ھ ھ ہ} 6

 60 229 { ائەئ ائ ى ى ې ې} 7

 13 233 { ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} 8

 39 233 { ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ} 9

 40، 39 280 { ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې} 10

 64 282 ...{ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ} 11

 سورة آَ عمران -3
 54 36 { ۉې ۉ ۅ} 12

 11، 10 75 { ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} 13

 17 195 ...{ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 14

 سورة النساء -4
 34، 17، 2 1 ...{ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 15

 44 3 ...{ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} 16

 59، 39 4 { ہہ ۀ ۀ ڻ} 17

 11 5 { ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} 18

 59، 17 11 ...{ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ} 19

 60 12 { ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ} 20

 53، 41 19 { ۉې ۉ} 21

 60 20 ...{ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 22

 59 29 ...{ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} 23
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 الصفحة رقم اآلية رقم طرف اآلية م
 62، 59 32 { ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ} 24

، 49، 47، 21، 11 34 { ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 25
56 

، 10 ،21 ،14 ،13 34 { ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} 26
13، 44، 44، 19 ،
21 ،31، 14 ،77 

 26 36 { ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ} 27

 47 59 { یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ} 28

 43 135 {..ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ} 29

 سورة املائدة -5
 11 8 { ھ ھ ھ} 30

 62 32 ...{ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ} 31

 65 38 { ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} 32

 11 66 { ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ} 33

 11 97 { ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} 34

 سورة األعراف -7
 17 189 { چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ} 35

 سورة التوبة -9
 11 36 { ۆۈ ۆ ۇ} 36

 62 ،35 71 ...{ ڳ ڳگ گ گ گ ک} 37

 سورة هود -11
 66 71 { ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ} 38

 11 100 { ڦ ڦ ڦ} 39

 سورة الرعد -13
 11 33 { ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ} 40

 سورة النحل -16
 65، 34 97 ...{ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} 41

 سورة الكهف -18
 11 105 { ڭ ۓ ۓ ے ے ھ} 42

 سورة طه -20
 54 50 { مج حج يث ىث مث جث يت ىت} 43
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 الصفحة رقم اآلية رقم طرف اآلية م
 11 111 { وئۇئ وئ ەئ ەئ} 44

 21 114 { ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ} 45

 سورة األنبياء -21
 52 22 { ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} 46

 سورة اْج -22
 11 26 { ڍ ڍ ڇ ڇ} 47

 سورة املؤمنون -23
 52 91 { ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ} 48

 سورة النور -24
 65 2 { ڦ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ} 49

 39 32 ...{ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 50

 سورة الروم -30
 26، 17، 2 21 ...{ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} 51

 سورة األحزاب -33
 66 33 { ڃ ڃ ڃ} 52

 34 35 ...{ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ} 53

 73 59 ...{ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ} 54

 سورة الزخرف -43
 16 16 { ڳ گ گ گ گ ک ک} 55

 سورة اْجرات -49
 53 ،34 13 ...{ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ} 56

 سورة الذارايت -51
 66 26-24 { ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ} 57

 سورة اجملادلة -58
 62 1 ...{ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} 58

 62 11 ...{ ىث مث يتجث ىت مت خت حت جت يب ىب مب} 59

 سورة اجلمعة -62
 11 11 { ڇڇ ڇ} 60

 سورة الطالق -65
 60 6 ...{ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ} 61
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 الصفحة رقم اآلية رقم طرف اآلية م
 41 ،13 7 { چچ ڃ ڃ ڃ ڃ} 62

 سورة التحرمي -66
 46، 25 6 { ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ} 63

 سورة امللِ -67
 63 14 { ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ} 64

 سورة القلم -68
 18 4 { ں ڱ ڱ ڱ} 65

 سورة اجلن -72
 10 19 { ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ} 66

 سورة املدثر -74
 11 2 { ۓ ے} 67
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 األحاديث فهرس
 

 الصفحة طرف الحديث م
 60 ((أمْعتمقم  ِلممنْ  الومالمءُ  فمِإمن ما فمأمْعِتِقي، ابـْتماِعي،)) 1
ْذمُتُوُهن   فمِإن ُكمْ  الن سماِء، يف  الل هم  اتـ ُقوا)) 2  44 (..(الل هِ  ِبكمِلممةِ  فـُُروجمُهن   ْحلمْلُتمْ وماْستم  الل ِه، بِأمممانمةِ  أمخم
مالمِ كمةُ  لمعمنمتـْهما هماعملميْـ  غمْضبمانم  فـمبماتم  فمأمبمتْ  ِفرماِشهِ  ِرام  اْمرمأمتمهُ  الر ُجلُ  دمعما ِررما)) 3

 47 ..(( امل
ا، اْلممْرأمةُ  صمل تِ  ِررما)) 4 ا اعمتْ ومأمطم  فـمْرجمهما، ومحمِفظمتْ  شمْهرمهما، ومصماممتْ  ممْسمهم  47 ..((ِقيلم   مْوجمهم
ثمةٌ  كمانم   ِررما)) 5 ُهمْ  فـمْليـُؤمم ُروا سمفمرٍ  يف  ثمالم  53 ((أمحمدم
 21 ((غميـْرمهُ  الل هُ  ومأمرمادم  أمْمرًا أمرمْدتُ )) 6
مْرأمةم  فمِإن   بِالن سماِء، اْستـمْوُصوا)) 7

 18 ..((أمْعالمهُ  الض لمعِ  يف  ْيءٍ شم  أمْعومجم  ومِرن   ِضلمٍع، ِمنْ  ُخِلقمتْ  امل
قمةِ  أمْفضملُ )) 8 يـْرٌ  الُعْليما وماليمدُ  ِغىًن، تـمرمكم  مما الص دم أْ  لمى،السُّفْ  اليمدِ  ِمنم  خم   تـمُعولُ  مبمنْ  وماْبدم
، ِررما تمُسرُّهُ  ال يِت )) 9 ، ِررما ومُتِطيُعهُ  نمظمرم  49 ((يمْكرمهُ  مبما وممماِ ما ِسهمانـمفْ  يف  ُامالُِفهُ  ومالم  أمممرم
 44 ((أملك وال متلك فيما تلمي فال أملك فيما قسمي هذا اللهم)) 10
ادمةُ  اْلعمْقلِ  نـُْقصمانُ  أمم ا)) 11 ا رمُجلٍ  شمهمادمةم  تـمْعِدلُ  اْمرمأمتـمنْيِ  فمشمهم  63 ..(( اْلعمْقِل، ْقصمانُ نُـ  فـمهمذم
 1 ((للناس أشكرهم هلل الناس أشكر رن)) 12
 21 ..(( اهلل فأنتل منه، يقصها أن فأراد ، النيب فأتت امرأته، لطم رجال أن)) 13
ْعُروفِ  يف  الط اعمةُ  ِرمن ما)) 14

م
 81 ((امل

انمتْ   أمنـ هما)) 15 ،رِ  عملمى فمسمبـمْقُتهُ  فمسمابـمْقُتهُ  قمالمتْ  سمفمرٍ  يف   الن يب   ممعم  كم ا ْجلمي    ..(( فـملمم 
 49 ..(( هانفس يف االفه وال أمر ررا وتطيعه نظر ررا تسره اليت قال خط؟ النساء أي)) 16
ا مماتمتْ  اْمرمأمةٍ  أمميُّما)) 17  47 ((اجلمن ةم  دمخملمتِ  رماضٍ  عمنـْهما وم مْوُجهم
 63 (..( لذى أغل  ودين عقل ناقصات من رأيت وما العشط وتكفرن اللعن تكثرن)) 18
 63 ..(( ِلِذي أمْغلم م  ومِدينٍ  عمْقلٍ  نماِقصماتِ  ِمنْ  رمأمْيتُ  وممما اْلعمِشطم، ومتمْكُفْرنم  الل ْعنم، ُتْكِثْرنم )) 19
 21 ..(( اهلل رسول فقال لطمها، أنه  وجها على تستعدي  النيب را امرأة جاءت)) 20
يْـرُُكمْ )) 21 يـْرُُكمْ  خم يـْرُُكمْ  ومأمنما سِأمْهِلِه، خم  53، 42، 18 ((سِأمْهِلي خم
ثمةٍ  عمنْ  اْلقملممُ  رُِفعم )) 22 ْغُلوبِ  اْلممْجُنونِ  عمنِ  ثمالم ، حمىت   عمْقِلهِ  عملمى اْلمم  65 ..(( الن اِ مِ  ومعمنِ  يمِفيقم
 62 ((ُمْسِلمٍ  ُكل    عملمى فمرِيضمةٌ  اْلِعْلمِ  طملم ُ )) 23
 82 ...((حمقاا عملمْيكم  كم لِتمْوجِ  ومِرن   حمقاا، عملمْيكم  لِعمْيِنكم  ومِرن   حمقاا، عملمْيكم  جلِمسمِدكم  فمِإن  )) 24
 53 ((أحدهم فيؤمم روا)) 25
ا قمدْ )) 26  62 ((الُقْرآنِ  ِمنم  ممعمكم  مبما  مو ْجنماكمهم
  ...((اْحِلُقوا مُث   فماحْنمُروا ُقوُموا)) 27
ثملِ   مُيمج سمانِِه، أموْ  يـُنمص رمانِهِ  أموْ  يـُهمو دمانِهِ  فمأمبـموماهُ  اْلِفْطرمِة، عملمى يُولمدُ  ممْوُلودٍ  ُكلُّ )) 28  28 ..(( كممم
 46 ..(( رماعٍ  ومالر ُجلُ  رمِعي ِتِه، نْ عم  ومممْسُئولٌ  رماعٍ  اإِلممامُ  رمِعي ِتِه، عمنْ  ممْسُئولٌ  ومُكلُُّكمْ  رماٍع، ُكلُُّكمْ )) 29
، حمىت   اسأممي ُ  تـُْنكمحُ  الم )) 30  61 ..((الل هِ  رمُسولم  يما قماُلوا. ْأرمنم ُتْستم  حمىت   الِبْكرُ  تـُْنكمحُ  ومالم  ُتْستمْأممرم
لُّ  الم )) 31 ا تمُصومم  أمنْ  لِْلممْرأمةِ  حيِم  48 ..(( بِِإْرنِِه، ِرال   بـمْيِتهِ  يف  تمْأرمنم  ومالم  بِِإْرنِِه، ِرال   شماِهدٌ  وم مْوُجهم
 1 ((الن اسم  يمْشُكرُ  الم  ممنْ  الل هم  يمْشُكرُ  الم )) 32
 60 ..(( شمْيٌء، ومالم  دماب ٌة، ومالم  ِرْنسماٌن، ِمْنهُ  فـميمْأُكلم   مْرًعا، يـمْترمعُ  ومالم  غمْرًسا، ُمْسِلمٌ  يـمْغِرسُ  الم )) 33
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 الصفحة طرف الحديث م
 42، 26 ((آخمرم  ِمنـْهما رمِضيم  ُخُلًقا ِمنـْهما كمرِهم   ِرنْ  ُمْؤِمنمةً  ُمْؤِمنٌ  يـمْفرمكْ  الم )) 34
ا لل ُهم  )) 35 ا تـمُلْمِي، فمالم  أمْمِلكُ  ِفيمما قمْسِمي، همذم ِْلُك، ِفيمم  44 ((كُ أمْملِ  ومالم  متم
 21 ((لمه رمِلكم  لْيام )) 36
ةِ  أمبـْنماءمُكمْ  ُمُروا)) 37  71 ((بِالص الم
ا غمرمسم  ممنْ )) 38 اِفرٌ   أممْ  أمُمْسِلمٌ  الن ْخلم؟ همذم  60 ((كم
 44 ..(( القيامة يوم جاء اسأخرى على رحدامها مع مييل امرأتان له كانت  من)) 39
انمتْ   ممنْ )) 40 ِيلُ  اْمرمأمتماِن، لمهُ  كم امُهما ممعم  ميم اءم  اسْأُْخرمى، عملمى ِرْحدم  44 ..(( ومأمحمدُ  ْلِقيماممةِ ا يـمْومم  جم
  1 ((اهلل يشكر مل الناس، يشكر مل من)) 41
، تـمْلتمِماُ  فمجماءمتْ  اْمرمأمتمُه، لمطممم  اسْأمْنصمارِ  ِمنم  رمُجاًل  ن  )) 42  21 ) ..(( الن يبُّ  جمعملم فم  اْلِقصمايم
 74 ((رعيتها عن ومسؤولة  وجها بيت يف راعية واملرأة)) 43
 74 ((رمعمي ِتهما عمنْ  ومممْسُؤولمةٌ   مْوِجهما، بـمْيتِ  يف  رماِعيمةٌ  وماْلممْرأمةُ )) 44
ا أمْجُرِك، ومجم م )) 45  60 ((اْلِمطما ُ  عملمْيكِ  ومرمد هم
ُن  )) 46 ْعُروفِ  ومِكْسومتـُُهن   رِْ قـُُهن   عملمْيُكمْ  وم م  41 ((بِاْلمم
 43 ((تمظمالمُموا فمالم  ر ًما،حُمم  بـميـْنمُكمْ  ومجمعمْلُتهُ  نـمْفِسي، عملمى الظُّْلمم  حمر ْمتُ  ِرين   ِعبماِدي يما)) 47
ْقنم  الن سماِء، ممْعشمرم  يما)) 48 ، ومأمْكِثْرنم  تمصمد   63 ((الن ارِ  أمْهلِ  أمْكثـمرم  ن  رمأميـُْتكُ  فمِإين   ااِلْسِتْغفمارم
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم (1
-ه1420 ،8،بعةالرمحن حســـــن حبنكة امليداين، دار القلم دمشـــــق الط ، عبدالسنننتعمار، السنننتشنننراق، الثالثة وخوافيها: التبشنننيرأجنحة المكر  (2

 .م200
 ه،1405بن علي الرا ي اجلصـــــــــــاي أبو بكر، حتقيق: حممد الصـــــــــــادق قمحاوي، الناشـــــــــــر: دار رحياء الرتا  العريب، بطوت،  ، أمحدأحكام القرآن (3

 )بدون سنة طبعة(.
بن علي، أبو احلســـــن الطربي، امللق  بعماد الدين، املعروف بالكيا ا راســـــي الشـــــافعي احملقق: موســـــى حممد علي وعتة  بن حممد ، عليأحكام القرآن (4

 .هـ1405، سنة الطبع: 2  العلمية، بطوت الطبعة: عبد عطية الناشر: دار الكت
ن طبعة القادر عطا، الناشـــــــــــر: دار الكت  العلمية، بطوت، )بدو  العريب، حتقيق: حممد عبداهلل املعروف بابن  بن عبد ، سأيب بكر حممدأحكام القرآن (5

 وسنة طباعة(.
 (.بدون طباعة وسنة طباعة)بطوت، -بن حممد الغتان املعروف بأيب حامد الغتان، الناشر: دار املعرفة ، حممدإحياء علوم الدين  (6
-ه1405 ،الناشـــر: للمكت  اإلســـالمي، بطوت، الطبعة الثانية، تأليف حممد ناصـــر الدين اسألباين ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السننبيل  (7

 .م1985
 .م1979هـ 1399 :بن عمر اخلوار مي التخمشري، الناشر دار الفكر، سنة النشر بن حممد بن عمر ، أبو القاسم حممودأساس البالغة (8
ا حتقيق: عصـــام بن عبد احملســـن احلميدان، قام بتخريج أحاديث الكتاب ارجي علي الواحدي، ، أبو احلســـن علي بن أمحد بن حممد بنأسننباب النزول (9

 .مستوىف على ما ركر العلماء أو ما توصل رليه من خالل نقد تلك اسأسانيد
هد ورقة عمل مقدمة لندوة اجملتمع واسأمن املنعقدة بكلية امللك ف ربراهيم بن مبارك اجلوير، ،األسنننننننننننرة وأثرها في تحقيق األمن الفردي والمجتمعي (10

 .اسأمنية بالرياض
-ه1415القادر اجلكي الشـــــنقيطي الناشـــــر: دار الفكر بطوت،  بن عبد بن حممد املختار ، حممد اسأمنيأضننننواء البيان في إيضننننا  القرآن بالقرآن (11

 (.طبعةسنة بدون ) م،1995
رعشــلي، الناشــر: دار الرمحن امل بن حممد الشــطا ي البيضــاوي احملقق: حممد عبد بن عمر اهلل ، ناصــر الدين أبو ســعيد عبدالتأويلأنوار التنزيل وأسنرار  (12

 .هـ1418 ،1ا  العريب، بطوت، الطبعة: رحياء الرت 
 نة املنورة، اململكة: مكتبة العلوم واحلكم، املديبن جابر أبو بكر اجلتا ري الناشــر القادر بن عبد بن موســى جابر ،أيسننر التفاسننير لكالم العلي الكبير (13

 .م2003هـ/1424، 5العربية السعودية الطبعة: 
 .بن ربراهيم السمرقندي الفقيه احلنفي، حتقيق: حممود مطرجي ناشر: دار الفكر، بطوت بن حممد ، أبو الليث نصربحر العلوم (14
: دار بن حيان أثط الدين اسأندلســي، احملقق: صــدقي حممد َجيل الناشــر بن يوســف بن علي بن يوســف أبو حيان حممد ،البحر المحيط في التفسنير (15

 .هـ1420 ،الفكر، بطوت
-ه1409، 1 امللق  مبلك العلماء، الطبعة بن مســـــعود الكاســـــاين احلنفي بكرأيب االمام عالء الدين  :تأليف ،بدائع الصنننننائع في ترتيب الشننننرائع (16

 م.1989
، شر والتو يع، الرياضالنجدي، الناشر: دار رشبيليا للن محد املبارك احلرميلي بن فيصل ابن العتيت بن عبد ، فيصلاألوطاربستان األحبار مختصر نيل   (17

 م.1998-هـ 1419، 1الطبعة: 
ر: اجمللا شـــــــــــــــبن يعقوب الفطو آبادى، احملقق: حممد علي النجار النا ، اد الدين أبو طاهر حممدبصنننننننننننائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (18

 جلنة رحياء الرتا  اإلسالمي، القاهرة. - اسأعلى للشئون اإلسالمية
ر: مطبعة ، احملقق: عبد العليم الطحاوي، الناشــــــالر اق احلســــــيي امللق  مبرتضــــــى التبيدي بن عبد بن حممد ، حممدتاج العروس من جواهر القاموس  (19

 .م1987-هـ 2،1407حكومة الكويت، الطبعة: 
 م.2011-ه1432، 7احلليم حممد أبو شقة، دار القلم للنشر والتو يع الطبعة  ، عبدفي عصر الرسالة تحرير المرأة  (20
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 .اهلل ناصح، )بدون ناشر وبدون سنة طباعة وبدون طبعة( عبد ،تربية األولد في اإلسالم  (21
: دار رحياء بن مصــطفى الناشــر بن حممد العمادي حممد، أبو الســعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، املســمى: تفسير أبي السعود (22

 الرتا  العريب، بطوت.
)بدون ســــنة، ، طوتب –بن مســــعود الفراء البغوي الشــــافعي، الناشــــر دار الكت  العلمية  أىب حممد احلســــني ،معالم التنزيل :املســــمى ،تفسنننير البغوي (23

 .وبدون طبعة(
القاهرة  ،ثبن أيب بكر الســيوطي الناشــر: دار احلدي الرمحن بن أمحد احمللي وجالل الدين عبد حممد احمللي والســيوطي جالل الدين - تفسير الجاللين (24

 .1 :الطبعة
لفكر، بن ربراهيم البغدادي الشــــــهط باخلا ن دار النشــــــر: دار ا بن حممد عالء الدين علي ،لباب التأويل في معاني التنزيلاملســــــمى  ،تفسننننير الخازن (25

 .م1979-ه1399بطوت، 
، حممد متون الشــعراوي، الناشــر: مطابع أخبار اليوم ليا للكتاب أصــل مطبوع ولكن رقم اإليداع يوضــح أنه نشــر عام خواطر() ،تفسننير الشننعراوي (26

 .م1997
مكتبة  ،ودمشــــق/بن امحد النســــفي، املكتبة اإلســــالمية بطوت اهلل أيب بركات عبد ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل :املســــمى ،تفسنننير القرآن الجليل  (27

 محاه. ،الغتان
 .م1990الناشر: ا يئة املصرية العامة للكتاب سنة النشر: ، حممد رشيد علي رضا ،تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( (28
طيبة للنشـــر  ربن حممد ســـالمة الناشـــر: دا بن كثط القرشـــي البصـــري مث الدمشـــقي، احملقق: ســـامي بن عمر أبو الفداء رمساعيل ،تفسننير القرآن العظيم (29

 .م1999-هـ1420والتو يع الطبعة: الثانية 
اشــــر، بدون طبعة، أيب حامت، )بدون ن بن املنذر التميمي، الرا ي ابن بن ردريا بن حممد الرمحن البن أيب حامت أبو حممد عبد ،تفسنننير القرآن العظيم (30

 .وسنة طباعة(
الرحيم دار النشر:  عبد بن املقصود بن عبد بي  املاوردي البصري، حتقيق: السيدبن ح بن حممد أبو احلسن علي ،النكت والعيون يتفسير الماورد (31

 .دار الكت  العلمية، بطوت
 م.1946-هـ 1365الطبعة اسأوا،  ،مصر ،احلليب وأوالده الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب، بن مصطفى املراغي أمحد ،تفسير المراغي (32
 ه.1418، وهبة التحيلي دار الفكر املعاصر بطوت ودار الفكر دمشق. الطبعة: الثانية، والشريعة والمنهجالتفسير المنير في العقيدة  (33
مؤسسة الكت   ،، سأيب حيان اسأندلسي، تقدمي وضبط، بوران الضناوي وهديان الضناوي، الناشر: دار اجلنانتفسير النهر الماد من البحر المحيط  (34

 .(ةبدون طبعة وسنة طباع)الثقافية، 
 .حممد سيد طنطاوي الناشر: دار هنضة، القاهرة الطبعة: اسأوا ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم (35
 ه.1422 ،دمشق الطبعة: اسأوا - بن مصطفى التحيلي، الناشر: دار الفكر د وهبة ،التفسير الوسيط (36
 وبدون سنة طباعة(. ، )بدون الطبعة،ار رحياء الرتا  العريباحلنفي اخللويت، الناشر: د اإلستنبونبن مصطفى  ، رمساعيل حقيتفسير رو  البيان (37
 .(بدون طبعة وسنة طباعة)بياري، الناشر، دار الكتاب العريب، ه( حتقيق: ربراهيم اسأ370بن أمحد اسأ هري )ت  ، أبو منصور حممدتهذيب اللغة  (38
 .م2004-ه1425ط:  الرياض الناشر: مكتبة املعارف، ،أبو حفص حممود بن أمحد بن حممود طحان النعيمي، تيسير مصطلح الحديث (39
 بن غال  اآلملي، أبو جعفر الطربي، احملقق: أمحد حممد شاكر الناشر: مؤسسة بن كثط بن يتيد بن جرير حممد ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن (40

 .م2000-هـ 1420الرسالة الطبعة: اسأوا، 
ف، الناشر: دار اللطي الوهاب عبد بن سورة الرتمذي، حققه وصححه عبد بن عيسى عيسى حممد، أىب الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي (41

 الفكر للطباعة والنشر بطوت
ر: بن فرح اسأنصاري اخلترجي مشا الدين القرطيب، احملقق: هشام مسط البخاري الناش بن أيب بكر بن أمحد اهلل حممد أبو عبد ،لجامع ألحكام القرآنا (42

 م.2003هـ/1423ت ، الرياض، الطبعة: دار عامل الك
ـــــــــــــــ ، املعروف بالجواهر الحسان في تفسير القرآن (43 لمطبوعات، بن خملوف الثعاليب الناشر: مؤسسة اسأعلمي ل بن حممد الرمحن ، عبدتفسير الثعالبيـ

 .بطوت
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 .م2003-ه1423عة: ، السيد أبو القاسم الديباجي الطبعة االلكرتونية اسأوا سنة الطباحقوق المرأة في اإلسالم  (44
، حممد رشـــــيد رضـــــا تعليق حممد ناصـــــر الدين االلباين، مكت  اإلســـــالم ســـــنة حقوق النسنننناء في اإلسننننالم وحظهن من اإلصننننال  المحمدي العام  (45

 .م1984-ه1404الطباعة: 
 .، )بدون طبعة(1993بن الكمال جالل الدين السيوطي، الناشر: دار الفكر، بطوت،  الرمحن ، عبدالدر المنثور (46
 .2004، سنة ط، 2، نصر حامد أبو  يد، الناشر: املركت الثقايف العريب، ط: دوائر الخوف قراءة في الخطاب المرأة (47
الباري عطية الناشر:  اهلل احلسـيي اسألوسـي، احملقق: علي عبد بن عبد ، شـهاب الدين حممودرو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (48

 .هـ1415بطوت الطبعة: اسأوا،  – دار الكت  العلمية
لرتا  بن ربراهيم اسأنصــــاري، الناشــــر ردارة رحياء ا اهلل بن احلســــن الكوهجي، التحقيق عبد بن الشــــيخ حســــن اهلل ، عبدزاد المحتاج بشنننر  المنهاج (49

 .م1987-هـ1407سنة الطباعة:  ،الطبعة الثانية ،قطر ،اإلسالمي
 ،اب العريبالر اق املهدي الناشــــر: دار الكت احملقق: عبد، بن حممد اجلو ي بن علي الرمحن ين أبو الفرج عبدَجال الد ،زاد المسنننير في علم التفسنننير (50

 .هـ1422، بطوت الطبعة: اسأوا
 ،يةالكت  العلم دار :دار النشــــــر، بن أمحد اخلطي  الشــــــربيي حممد ،السنننننراج المنير في العانة على معرفة بعي معاني كالم ربنا الحكيم الخبير (51

 .بطوت
 .الرياض –مكتبة املعارف ، حممد ناصر الدين اسألباين، الناشر: السلسلة الصحيحة (52
بأحكام اسألباين  الباقي، واسأحاديث مذيلة بطوت حتقيق: حممد فؤاد عبد –الناشـــــر: دار الفكر ، اهلل القتويي بن يتيد أبو عبد ، حممدماجه سنننننن ابن (53

 عليها.
بعة، احلميد الناشــر: دار الفكر، بطوت، )بدون ط بن اسأشــعث أبو داود الســجســتاين اسأ دي، حتقيق: حممد حميي الدين عبد ، ســليمانسننن أبي داود (54

 مذيلة بأحكام اسألباين عليها(. )اسأحاديثوسنة طبع(؛ 
 م.1975-ه1395بعة: الثانية، مصر. الط-حتقيق: أمحد حممد شاكر. الناشر: مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة سنن الترمذي: (55
ه( حققه وخرج أحاديثه: حســـــن عبد املنعم 303، أبو عبد الرمحن أمحد بن شـــــعي  بن علي اخلراســـــاين النســـــا ي، )املتوىف: السننننن الكبرى للنسنننائي (56

 م.2001-ه1421طبعة اسأوا، شليب، أشرف عليه: شعي  اسأرناؤوط. قدم له: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتك. الناشر: مؤسسة الرسالة، بطوت. ال
 السابعة. حممد قط ، دار الشروق القاهرة الطبعة ،شبهات حول اإلسالم (57
شر دار اهلل الواحد السيواسي املعروف بابن ا مام احلنفي. النا بن عبد ، اإلمام كمال الدين حممدشر  فتح القدير على هداية: شر  بداية المبتدئ (58

 .(بدون سنة طبع، )الطبعة الثانية ،بطوت ،الفكر
ة: اسأوا، الناشــــر: دار طوق النجاة، الطبع، بن ناصــــر الناصــــر بن املغطة البخاري، حملقق: حممد  هط بن ربراهيم بن رمساعيل ، حممدصنننحيح البخاري (59

 .ه1422
هـــــــــــــــــــــ( 1420: اسألباين )املتوىف ، أبو عبد الرمحن حممد ناصـــــر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، اسأشـــــقودريصننننحيح الجامع الصننننغير وزياداته (60

 لبنان.-الناشر: املكت  اإلسالمي. بطوت
بدون طبعة، )ت، بطو  ،دار اسأفاق اجلديدة ،الناشر: دار اجليل بطوت، بن مسلم القشطي النيسابوري بن احلجاج ، أبو احلسني مسلمصحيح مسلم (61

 .بدون سنة طباعة(
 (.بدون طبعة وبدون سنة طباعة)بطوت،  ،دار الفكر 13الباقي، اجلتء  العسقالين، حتقيق فؤاد عبدحجر  ابن ،فتح الباري على صحيح البخاري (62
 ،ة: اسأوادمشــــــــــق، بطوت الطبع - كثط، دار الكلم الطي  الناشــــــــــر: دار ابن، اهلل الشــــــــــوكاين اليمي بن عبد بن حممد بن علي حممد ،فتح القدير (63

 .هـ1414
نة املنعم العســيلي، الناشــر: دار النفا ا، عمان اسأردن، الطبعة اسأوا، ســ اهلل عبد ، عبدرأة في األحوال الشننخصننيةالفروق الفقهية بين الرجل والم (64

 .م2011-ه 1432الطباعة: 
 ه.1412 ،القاهرة الطبعة: السابعة عشر -بطوت - الناشر: دار الشروق، سيد قط  ربراهيم حسني الشاريب ،في ظالل القرآن (65
 العاشرة.حممد الغتان، دار الشروق مصر الطبعة  ،التقاليد الراكدة والوافدةقضايا المرأة بين  (66
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نة بن مســــفر القحطاين، دار القاســــم للنشــــر والتو يع ط اسأوا، ســــ بن صــــاحل الكراين، تقدمي ســــعيد احلميد ، عبدسنننرةالقوامة وأثرها في اسنننتقرار األ  (67
 .م2010-ه1431الطباعة: 

بن حممد اجلرجاين، دار النشـــر: دار الفكر بطوت مراجعة: حيت خمتار غتاوي ســـنة النشـــر:  اهلل بن عبد بن عدي اهلل عبد ،الكامل في ضننعفاء الرجال (68
 .هـ1409-م1988

 .سينا للنشر واسأهان :، الناشر1992، حممد شحرور، الطبعة اسأوا سنة الطباعة: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة  (69
ة خاصة، احلميد، اجلتء السـابع، دار عامل الكت ، الرياض، طبع بن يونا البهويت، حتقيق: ربراهيم أمحد عبد ، منصـوركشاف القناع عن متن اإلقناع (70

 .م2003-ه1423سنة الطباعة: 
الر اق املهدي، دار  بن عمر التخمشـــــري اخلوار مي، حتقيق: عبد أبو القاســـــم حممود ،الكشنننناف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل (71

 .لنشر: دار رحياء الرتا  العريب، بطوتا
ا  العريب، بن عاشــــور، الناشــــر: دار رحياء الرت  بن ربراهيم الثعليب النيســــابوري، حتقيق: اإلمام أيب حممد بن حممد أبو رســــحاق أمحد، الكشنننف والبيان (72

 .الطبعة: اسأوا ،م2002-ه 1422بطوت، 
ع: حممد املصري، دار النشر: مؤسسة الرسالة_ بطوت، سنة الطب - ومي، حتقيق: عدنان درويشبن موسى احلسيي الكف ، أبو البقاء أيوبالكليات  (73

 م.1998-هـ1419
ـــــــــــــــــ( ضــبطه وصــححه: االســتار أمحد عبد911)املتوىف:  بن أيب بكر، جالل الدين الســيوطي الرمحن عبد ،لباب النقول في أسننباب النزول (74 الشــايف  هـ

 الناشر: دار الكت  العلمية، بطوت.
 ، سأبن منظور، دار املعارف بدون طبعة وبدون سنة طباعة.لسان العرب  (75
هجرية منشـــــورات مؤســـــســـــة االعلمي للمطبوعات  852بن حجر العســـــقالين املتوىف ســـــنة  بن علي شـــــهاب الدين أىب الفضـــــل أمحد، لسنننان الميزان  (76
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