من مِسَات م
القوامة الزوجية الناجحة
أ.د .عارف علي عارف

انفع بن زهران الرواحي

اجلامعة اإلسالمية العاملية

ابحث دكتوراه

قسم الفقه وأصوله

مقدمة
سبيال
احلمد هلل رب العاملني ،خلق اإلنسان يف أحسن تقومي ،وهداه الصراط املستقيم ،ا
اجا للسالكني،
مبيناا ُم ا
وصال للنعيم الْ ُمقيم ،والصالة والسالم على املبعوث رمحةا للعاملني ،وسر ا
ونعمةا على اخللق أمجعني ،سيدان حممد الصادق األمني ،وعلى آله الطاهرين ،وأصحابه الغُر
امليامني ،والتابعني هلم إبحسان إىل يوم الفصل املبني.
جعل احلياة الزوجية حياةا
يقوم نظام األسرة يف اإلسالم على ركائز مهمة ،تعمل على ْ
سعيد اة ،مطبوعةا على االستقرار واالستمرار ،ويف سبيل ذلك أتيت التشريعات اإلهلية حمققةا هلذا
املقصد األسري العظيم ،ومن مجُْلتها ما قرره املوىل جل وعال من تشريع القوامة الزوجية ،وهو ما
يب ْني يف قوله سبحانه وهو أصدق القائلني:ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ ،النساء٤٣/

ولكي تكون القوامة انجحةا ،وهلا األثر اإلجيايب يف حياة األسرة ،فإهنا تفتقر إىل ما
يُعينها على حتقيق ذلك من طريف احلياة الزوجية ،حبيث يتعاون الرجل مع املرأة ،واملرأة مع
الرجل–كلٌّ يف جماله وحدود طاقته -على تطبيق القوامة الشرعية على أسس سليمة ،حىت حتقق
الغاية املرجوة منها ،ولذا أييت هذا البحث لبيان ودراسة بعض من صفات القوامة الناجحة ،اليت
ميكن يف رأي الباحث أ ْن تكون يف صورة عوامل وضوابط شرعية ،يتحقق من خالهلا ما يعود
وخريا على األسرة واجملتمع.
ا
نفعا ا
1

وقد مت تقسيم البحث إىل مقدمة ومبحثني وخامتة كما أييت تفصيله:
مقدمة
املبحث األول :عوامل جناح القوامة
املبحث الثاين :ضوابط القوامة
خامتة

املبحث األول :عوامل جناح القوامة
القوامة الشرعية تقتضي عدة عوامل لتكون فاعلةا يف األسرة ،وهي مرتبطة ابلرجل واملرأة،
معا.
وعليه فاألخذ بتلك العوامل يتحقق من الطرفني ا
والقوامة يف نظر الباحث تنْ ُش ُد ثالثة عوامل لنجاحها:
رجال كان أو امرأ اة -أبن
الفرد -ا
من ُ
العامل األول :ربْط القوامة ابلد اَينةْ ،
أي أ ْن يُ ْؤ ا
أحكامها من مجلة األعمال املشروعة ،واملطلوبة يف دين هللا سبحانه وتعاىل ،وهذا
القوامة و ا
يتضمن جانبني ،مها:

دي :1هو اعتقاد املسلم واملسلمة أبن هللا عز وجل هو اخلالق العليم خبلقه،
أ -جانب ع اق ٌّ
ت له ،يقول
صل ُح ُه ْم وما يُ ْفس ُد ُه ْم ،وهو أعلم خبفاَي النفوس ،وما ُجبلات عليه ،وما ُهيئا ْ
وما يُ ْ
ﯟ
تعاىل ﭽ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ

1

أشار إىل ذلك إشارة عابرة حممد بلتاجي يف كتابه يف أحكام األسرة .راجع :حممد بلتاجي ،يف أحكام األسرة،

(املنرية :مكتبة الشباب ،د.ط4141 ،ه4991/م) ،ص.703
2

ﯠ ﯡ ﭼ ،النجم ٤٣/ويقول جل وعالﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ ،ق.٦١/
وبتطبيق هذا اجلانب العقدي على القوامة يتحقق االنصياع حلكمه تعاىل فيما قضى به
م ْن اج ْعل القوامة للرجال على النساء ،إ ْذ وضع على كاهله هذه األمانة فال ياْن اس ُّل منها،
وابلنسبة للمرأة فهي تؤمن أبن رهبا احلكيم قد وضع عن كاهلها هذه األمانة وسلمها للرجل ،مع
ئيسا يف جناح أعمال وواجبات القوامة ،فرتضى مبا حكم به أحكم
يقينها كذلك أبن هلا دورا ر ا
احلاكمني سبحانه وتعاىل ،وتسعى لتحفيز الرجل على أخذ هذه األمانة على الوجه الصحيح،2
ومنهجا لعبادهﭽ ﭑ
وبذلك يتحقق هذا اجلانب اإلمياين كما قرره هللا سبحانه وتعاىل ،ورمسه طري اقا
ا

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭩ ﭪ ﭼ ،األحزاب.٤١/

ﭧ ﭨ

ي :معناه إضفاء صفة العبادة على القوامة ،أب ْن جيعلها املسلم واملسلمة
ب -جانب تا اعبُّد ٌّ

ضا ،ليس له أساس
أمرا أو واجباا اجتماعياا اْحم ا
جانباا من جوانب عبادة هللا عز وجل ،وليست ا
فيعمل كلٌّ من الرجل واملرأة يف أمر القوامة وفْ اق ما يقربه إىل هللا جل وعال من صنوف
شرعي،
ٌّ
ُ
العبادات املتضمنة معىن القوامة ،من اجلوانب املعنوية الروحية ،والعملية احلسية.

استشعار هذه العبودية يف القوامة يا ْلازُم معه أداؤها إبخالص هلل تعاىل وإتقان ،حتقي اقا
و
ُ

لقول هللا عز وجلﭽ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ ،الزمر ،٦٦/وقول النيب

اح ُد ُك ْم اع امالا أا ْن يُْتقناه)).3
الكرمي صلى هللا عليه وسلم ((:إن هللاا ُُي ُّ
ب إذا اعم ال أ ا
 2انظر يف ذلك :عبد الكرمي زيدان ،املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط4140 ،7ه4000/م) ،ج ،3ص.439
3

أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي ،مسند أيب يعلى ،حتقيق :حسني سليم أسد ،مسند عائشة

(دمشق :دار املأمون للرتاث ،ط4101 ،4ه4911/م) ،ج ،3ص ،719رقم احلديث ،1714نور الدين علي بن

أيب بكر اهليثمي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،ابب :نصح األجري وإتقان العمل( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط،
3

فالربط الوثيق بني القوامة والدَينة له عظيم األثر عند التطبيق ،ولعل هذا العامل من
عوامل جناح القوامة هو من أهم األسس اليت تُْبىن عليها القوامة يف نفس الفرد ،وبغياب هذا
اجلانب الديين ،يغدو مصطلح القوامة من مفردات احلياة االجتماعية ،البعيدة عن التأسيس
الشرعي ،واألحكام الرابنية احلاكمة والضابطة هلا ،يف حني أن املنتظر واملأمول من ُّ
متكن هذا
ا
العامل يف النفوس أن تتعاظم الثقة ابهلل تعاىل ،وأحكامه اليت فرضها على عباده ،فيُ ْقبل الفرد

تقرااب ملواله احلكيم سبحانه وتعاىل.
على تطبيق القوامة إبخالص وإتقانُّ ،
العامل الثاين :معرفة فقه الزواج والطالق.

وم اقوضاِا ،فال يدخل
أ -معرفة فقه الزواج :البناء السليم لألسرة يتطلب اإلملام مبُقوماِا ُ

عابرا
الشخص احلياة الزوجية بدون فهم حلقيقتها ،وإدراك لتابعاِا ومقاصدها ،فالزواج ليس اح اد اً ا
مير ابإلنسان وميضي ،بل هو أمر ُمقدس يف شرع هللا تعاىل ،له قواعد ومقاصد ،واألصل فيه
4
قوَيُ ،معيناا للطرفني على بناء األسرة
الدميومة وعدم التأقيت  ،وهذا يتطلب أن يكون التأسيس ا

الصاحلة السعيدة ،القادرة على التصدي ملا مير ابحلياة الزوجية من مصاعب وعوائق ،قد ِدمها،
وحتول دون استمرارها.
ومن املعاين املهمة للزواج اليت ينبغي فهمها ،لتكون ُمعيناا ألداء القوامة ،هو عدم حصر

هذا العقد الشرعي يف إشباع الشهوة وحصول اللذة ،فالزواج يف اإلسالم أمسى من ذلك ،وال
أدل عليه مما وصف هللا سبحانه وتعاىل به رابطةا الزوجية من الصفات اجلليلة ،واألهداف النبيلة،

4144ه) ،ج ،1ص ،431رقم احلديث 4140قال :رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن ًبت ،وثقه ابن حبان،وضعفه
مجاعة .واحلديث صححه األلباين ،راجع :حممد انصر الدين األلباين ،السلسلة الصحيحة( ،الرَيض :مكتبة املعارف،

د.ط ،د.ت) ،ج ،7ص ،404رقم احلديث.4447
4

راجع :حممد الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حتقيق ودراسة :حممد الطاهر امليساوي( ،األردن :دار

النفائس للنشر والتوزيع ،ط4144 ،4ه4004/م) ،ص.179
4

مقدسا ،يسمو من مراتب الشهوات ،إىل مراقي
عمال شرعياا
واملعاملة الرزينة ،اليت جتعل منها ا
ا
الطاعات.5
يقول العليم احلكيمﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﭼ ،الروم ٣٦/ويقول جل شأنه ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ،

البقرة ٦٨١/ويقول تبارك امسه ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ  ،البقرة ٣٣٨/ويقول تعاىل جده ﭽﯢ
ﯣﭼ ،النساء ٦١/ويقول جل ثناؤه يف جمال النهي عن أخذ شيء من املهر حال الفراق ﭽﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ ،النساء.٣٦/
سبيل بناء األسرة الصاحلة ،وذلك ابالختيار السليم
الوعي أبن الزو ا
اج ُ
ويتصل مبا سبق ُ
وهو ما سيأيت بيانه ،وأيضا بطلب الذرية الصاحلة ،والدعاء هلا ابخلري والصالح ،وهذا شأن أنبياء
هللا تعاىل املصطفني األخيار ،فاهلل عز وجل يقول على لسان سيدان إبراهيم عليه السالمﭽ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ ،الصافات ،٦١١/وخيربان الوهاب املعطي عن دعاء سيدان إبراهيم وابنه
إمساعيل عليهما السالم فيقولﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﭼ،

البقرة ٦٣١-٦٣٨/ويقول سبحانه وتعاىل على لسان نبيه زكرَي عليه السالمﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ

ﭝﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭼ ،آل عمران ،٤٨/وهو كذلك سلوك املسلم الواعي ،يقول

املوىل جل وعالﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ،األحقاف.٦١/
رجال كان أو امرأ اة أن يغفل عن هذه املعاين الرابنية الراقية ،اليت
فال ينبغي ملن أراد الزواج ا
جتعل الطرفني كتلةا واحد اة ،كل واحد منهما ميثل جزءاا منها ،ويسعى لكل ما فيه اخلري والصالح
والسعادة للطرف اآلخر ،ولبناء األسرة الصاحلة ،جيمعهما ميثاق غليظ،مل يوصف بذلك ميثاق

 5انظر يف ذلك :ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.171
5

آخر سوى ميثاق النبيني 6ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭼ ،األحزاب. ١/
أيضا جانب له أمهيته يف جناح
ب -معرفة فقه الطالق :أما ما يتعلق بفقه الطالق فهو ا

ظ هذا
القوامة ،فاستقرار األسرة من مجلة مقاصد القوامة الشرعية ،7ومن صور هذا االستقرار حف ُ
العلم أبحكام الطالق العامة لكل راغب يف بناء
الكيان من االنفراط والتفرق ،وهو ما يُسهم فيه ُ
احلياة الزوجية ،من حيث األسباب والزمان والكيفية ،فيعلم املسلم ملاذا يُ ْوقع الطالق ،ومىت
اإلملام بطُُرق الوقاية الشرعية ،اليت
يكون ذلك ،وطريقة إيقاعه ،وتاب ُ
عات اإلقدام عليه ،وقبل ذلك ُ

جعل
تضع الطالق كآخر سبيل لعالج اخلالفات األسرية ،وليس كما عليه واقع البعض من ْ
الطالق احلل األول للمشاكل واملصاعب اليت تعرتض طريق األسرة ،فاهلل أحكم احلاكمني يقول

لألزواج ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ،النساء ،٤١-٤٣/ويقول جل جالله للزوجاتﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭼ ،النساء.٦٣٨/
وعلى ما سبق فإن هذا العامل من عوامل جناح القوامة ميكن أن يعزز من قيمة األسرة
دعما للبناء األسري،
لدى الفرد ،ويرتفع به مستوى اإلحساس ابملسؤولية ،وهو ما يشكل ا
وحفظاا له من االنفراط.
ضع الباحث هذا العامل بعد ما سبقه؛ ألن على
العامل الثالث :االختيار السليم .و ا
رجال كان أو امرأ اة أن يبدأ بفهم األحكام العامة للنكاح قبل اإلقدام على
طالب الزواج ا
االختيار ،ومن مجلة تلك األحكام هي اختيار الرجل لزوجه ،واختيار املرأة لزوجها.
 6راجع :حممد متويل الشعراوي ،تفسري الشعراوي( ،مطابع أخبار اليوم التجارية ،د.ط ،د.ت) ،م ،1ص.4013
7

راجع :عبد احلميد بن صاحل بن عبد الكرمي الكراين ،القوامة وأثرها يف استقرار األسرة ،تقدمي :سعيد بن مسفر

القحطاين( ،الرَيض :دار القاسم للنشر والتوزيع ،ط4174 ،4ه4040/م) ،ص.44
6

وقد خص الباحث هذا العامل ابلذكر ملا له من أمهية كبرية يف احلياة الزوجية ،وهو م ْن
خطرا يف حياة الرجل واملرأة" ،8فالشخص بذلك خيتار الرفيق الذي يالزمه،
"أعظم األمور ا

ويُفضي إليه بشىت أنواع اإلفضاء املعنوية واحلسية ،9وأثره ال ينحصر يف الزوجني فقط ،بل ميتد
إجيااب إىل األوالد ،ويتبع ذلك اجملتمع ،10وعليه ميكن أ ْن ناعُد ُح ْس ان االختيار
ذلك األثر سلباا أو ا
ع كياهنا ،مبا ُيول دون سرَين ذلك إىل
ص ُّد ا
اهنيار األسرة ،وتا ا
وسيلةا من الوسائل اليت متنع ا
اجملتمع.11
وينبين االختيار السليم على املعايري الشرعية املعلومة ،املستندة على األدلة املعتربة ،منها
ما ورد يف سنة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ،كقوله يف جانب املرأة« :تُْن اك ُح الْ ام ْرأاةُ أل ْارباع:
ت يا اد ااك» ،12وقوله عليه الصالة والسالم
ل اماهلاا اوحلا اسب اها او امجااهلاا اولديْن اها ،فااظْ اف ْر ب اذات الديْن تاربا ْ
ض ْو ان ديْناهُ او ُخلُاقهُ فاأانْك ُح ْوهُ ،إال تا ْف اعلُوا تا ُك ْن فْت ناة يف اْأل ْارض
يف جانب الرجل« :إ اذا اجاءا ُك ْم ام ْن تا ْر ا

 8حممد أبو زهرة ،تنظيم اإلسالم للمجتمع( ،القاهرة :دار الفكر العريب ،د.ط ،د.ت) ،ص.44
 9سيأيت بيان معىن اإلفضاء الحق ا إن شاء هللا.
10

انظر يف ذلك :الدسوقي السيد الدسوقي عيد ،التدابري الشرعية الواقية من احنراف األحداث أو كيف حنفظ

أوالدان من االحنراف( ،اهلرم :مكتبة التوعية اإلسالمية إلحياء الرتاث اإلسالمي ،ط4140 ،4ه4990/م) ،ص،3

أمحد علي اإلمام ،نظام األسرة يف اإلسالم وأثره يف بناء اجملتمع الراشد( ،دبلن"إيرلندا" :اجمللة العلمية للمجلس

األورويب لفإفتاء والبحوث ،مجادى الثانية 4144ه/يوليو4001م) ،العدد السابع ،ص.403
11

راجع :عبد احلميد إمساعيل األنصاري ،قضااي املرأة بني تعاليم اإلسالم وتقاليد اجملتمع( ،القاهرة :دار الفكر

العريب ،ط4140 ،4ه4000/م) ،ص ،419-411إميان عبد الرمحن حممود أبو شريعة ،أسباب الطالق وآاثره
على األسرة يف ضوء املنهج النبوي( ،حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف معارف الوحي والرتاث ،قسم القرآن
والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزَي ،أبريل4001م) ،ص.41
12

أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ،صحيح البخاري اجلامع الصحيح املختصر ،حتقيق :مصطفى

ديب البغا ،ابب األكفاء يف الدين( ،بريوت ،اليمامة :دار ابن كثري ،ط4103 ،7ه4913/م) ،ج ،1ص،4911

رقم احلديث ،1104أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،اجلامع الصحيح املسمى صحيح
مسلم  ،ابب استحباب نكاح ذات الدين( ،بريوت :دار اجليل ،دار اآلفاق اجلديدة ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص،431

رقم احلديث.7301

7

ض ْو ان ديْناهُ او ُخلُاقهُ فاأانْك ُح ْوهُ-
اوفا اساد ،قالواَ :ي رسول هللا وإ ْن كان فيه؟ قال :إذاا اجاءا ُك ْم ام ْن تا ْر ا
ثالث مرات.13»-
وإذا كان معيار الدين واخللُق هو أساس االختيار ،فهذا ال يعين انتفاء املعايري األخرى،
كاملال واجلمال واملكانة االجتماعية وغريها ،بل ميكن لراغب الزواج من الطرفني أن ياتاحرى

وجودها لدى الطرف اآلخر ،ولكن ال ينبغي النظر إليها مبعزل عن الدين واخللق ،فاجلوانب

ب مساةُ الثبات على املعايري واجلوانب
واملعايري احلسية سريعة التقلب واالنعدام ،يف حني تا ْغلُ ُ
املعنوية ،بل وترتفع مكانتها ،ويزداد اإلعجاب هبا مبرور الزمن ،14هذا مع عدم التغاضي عن
القناعات الشخصية ،النابعة من طريف عقد الزواج ،فقد جتتمع الصفات واملعايري الدينية
والدنيوية ،ولكن تبقى أسباب أخرى كالرغبة النفسية حائلةا دون ال اقبول ابلطرف اآلخر ،فهذا
15

مما يُراعى وال يُ ْغ اف ُل عنه ،حتقيق ا للمقاصد الشرعية للزواج.

حيوَي يف جناح القوامة ،فالرجل الصاحل يقف عند
دورا ا
وعليه فإن ُح ْس ان االختيار يؤدي ا

صا ُمْتقناا ،واملرأة الصاحلة
احلدود ،ويلتزم ابلضوابط ،ويُ اؤدي الواجبات ،ويطبق القوامة الشرعية ُمُْل ا

تُ ْسهم يف هذا النجاح بصالحها ،وأدائها حقوق الزوجية ،ورعاية البيت ،واحتواء أفراده إبخالص
وسع اد بذلك اجملتمع.
وإتقان ،فإذا اجتمع الصالح من طرفيه ،اسع ادت هبم األسرة ،ا

 13أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي السلمي ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون،
ابب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط ،د.ت) ،ج ،7ص،791
رقم احلديث .4011قال الرتمذي :هذا حديث حسن غريب.
 14راجع :أبو زهرة ،تنظيم اإلسالم للمجتمع ،ص.43
15

انظر :املعتصم بن سعيد املعويل ،املعتمد يف فقه النكاح( ،بريوت :املؤسسة العاملية للتجليد ،ط ،4ربيع

الثاين4177ه/مارس4044م) ،ص.49
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املبحث الثاين :ضوابط القوامة
ط الش ْيء :ح ْفظُهُ اب ْحلاْزم.16
ضْب ُ
الضْب ُ
ط :لُُزْوُم الش ْيء او احْب ُسهُ ،او ا
وحمق اقا
سليماُ ،
من األمهية مبكان بيان الضوابط احلاكمة للقوامة ،حىت يكون تطبيقها ا
آلًرها يف األسرة واجملتمع.
عقد الزواج ،فإن الضوابط تا ْربُز
اعتبار عوامل جناح القوامة سابقةا ا
وإذا كان من املناسب ُ
تطبي اقا عملياا بعد العقد ،وحال التئام مشل الزوجني حتت سقف واحد.
تقسيم الضوابط إىل ثالثة أقسام :ضوابط من القرآن الكرمي ،وضوابط
وقد رأى الباحث
ا

من السنة النبوية ،وضوابط من املقاصد والقواعد الشرعية.
القسم األول :ضوابط القوامة من القرآن الكرمي
-4يقول تبارك امسه:ﭽ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ،

النساء٦١/
"املعروف" ضابط ُمتاعمق يف العالقة الزوجية ،فاهلل جل جالله قد وضع ميزان العالقة بني

الزوجني مؤطراة إبطار املعاشرة ابملعروف ،واليت تعددت التوجهات يف بيان مقصودها ،فهناك ام ْن
أمجال يف املعىن ،واقتصر على أهنا اإلنصاف واإلحسان يف املبيت والنفقة والقول ،17وهناك من
ْ

الفعل اجلميل ،مما أتلفه النفوس ،وال يتعارض
جعل املعاشرة ابملعروف شاملةا ا
فاصل أب ْن ا
القول و ا

 16ابن منظور ،لسان العرب ،اعتىن بتصحيحها :أمني حممد عبد الوهاب ،حممد الصادق العبيدي( ،بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب ،مؤسسة التاريخ العريب ،ط ،7د.ت) ج ،1مادة(ضبط) ،ص.41
17

راجع :أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ،معامل التنزيل ،حتقيق :حممد عبد هللا النمر و عثمان مجعة ضمريية و

سليمان مسلم احلرش( ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط4143 ،1ه4993/م) ،ج ،4ص.414
9

وضع االعتبار لعوامل الزمان واملكان واحلال ،فما يكون من
مع الشرع والعادات واملروءة ،مع ْ
الرجل لزوجه من املعروف خيتلف ابختالف ذلك ُفرياعى.18
وض اع املعروف كضابط للقوامة يوجه عالقة الزوج بزوجه ،فال خيرج عن
احلاصل أن ْ
ُ
ث املنافع،
حدوده ،ويتجاوز املعروف إىل ضده وهو املنكر ،بل يلتزم حبسن املعاشرة ،اليت تابُ ُّ

الص ْحبة مع شريك احلياة.19
ث على ُح ْسن ُّ
وتدفع الضرر ،وتا ْب اع ُ

ويف ذات السياق ،أييت توجيه رابينٌّ متصل مبا سبقُ ،يفظ العالقة الزوجية من التصدع
وهلة ،فيقع الطالق ،وينقطع الرابط ،فعلى
واالنفراطُ ،يذر من االندفاع خلف املشاعر من أول ْ

الرجل أن يرتيث وال يتعجل ،ويعلم أن الكمال هلل تعاىل وحده ،فقد يكون يف املرأة نقص يف
لكن اْجيبُ ُره متيُّز يف آخر ،وميزان العدل واحلكمة يقتضي النظر إىل كل اجلوانب ،وليس
جانب ،و ْ

االقتصار على جانب معني ُيوي صفةا غري مرغوبة ،وهذا ال ُك ْرهُ أو عدم الرضا قد يقابله خري
كثري إ ْن صرب وحافظ كلٌّ من الزوجني على رابط الزوجية ،20وهذا ما نبه عليه النيب صلى هللا
21
آخار».22
عليه وسلم بقوله«:ال يا ْفارْك ُم ْؤمن ُم ْؤمناةا ،إ ْن اكراه مْنها ُخلُق ا ارض اي مْنها ا

 18انظر يف ذلك :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار( ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر

والتوزيع ،ط4143 ،4ه4141-ه4003/م) ،ج ، 1ص ، 741عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي ،تيسري
الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوُيق( ،مؤسسة الرسالة ،ط،4

4140ه4000/م) ،ص.434

 19راجع :حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،التحرير والتنوير( ،بريوت :مؤسسة التاريخ
العريب ،ط4140 ،4ه4000/م) ،ج ،1ص.34
 20انظر :الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،م ،1ص 4014وما بعدها.

 21ال اف ْرك بفتح الفاء وإسكان الراء :البُ ْغض .أبو زكرَي ُيىي بن شرف بن مري النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم ابن
احلجاج( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط4794 ،4ه) ،ج ،40ص.11

 22مسلم ،صحيح مسلم ،ابب الوصية ابلنساء ،ج ،1ص ،431رقم احلديث.7344
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-4يقول هللا تعاىل اج ُّده:ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ ،التحرمي١ /

أيمر هللا تبارك وتعاىل عباده املؤمنني ببا ْسط احلماية واحلفظ على أنفسهم وعلى أهلهم
من زوج أو ولد ،أو امن يكون حتت رعايتهم وتصرفهم ،23وقايةا من عذاب هللا عز وجل.
والوقاية املأمور هبا حتصل مبا يكون من الفرد املسلم يف حق نفسه من طاعة وانقياد هلل
تعاىل ،ابمتثال ما أمر ،واجتناب ما هنى ،فإذا تعدت مسؤوليته إىل غريه كان عليه من ُسبُل
صا.24
يصا ُمُْل ا
اإلصالح والتعليم والتقومي ما استطاع إىل ذلك سبيال ،احر ا
رجال كان أو امرأ اة فيما يتعلق ابلنواحي
وإذا كانت املسؤولية األسرية تقع على الفرد ا
املادية واحلسية ،كالنفقة ،وخدمة بيت الزوجية وغريها ،فاملسؤولية تبقى عظيمةا كذلك فيما خيص
الوسائل املستخدمة للوقاية من انر جهنم.25
إن هذه الوقاية املوج اهة إىل أهل اإلنسان وخاصته ام ْسلك رابينٌّ ،سار عليه أنبياء هللا
األخيار عليهم الصالة والسالم ،فاملوىل جل وعال يقول لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم:ﭽﮰ
ﮱ

ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ ،طه ٦٤٣/ويقول تبارك امسه يف
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ ،مرمي١١/

حق سيدان إمساعيل عليه السالم:ﭽﭮ ﭯ

شرعي
فتحصني النفس بدايةُ الطريق لتحصني األسرة ،وهذا التحصني كما أنه مطلب
ٌّ
شرعي للفالح يف الدار اآلخرة ،واخلسارةُ البا ينة واقعة
مسلك
ٌّ
لصالح احلياة الدنيا ،فهو كذلك ْ
 23راجع :السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص،131

 24انظر يف ذلك :أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :هشام مسري
البخاري( ،الرَيض :دار عامل الكتب ،د.ط4147 ،ه4007/م) ،ج ،41ص ،491السعدي  ،املرجع السابق.
25

راجع :نور الدين أبو حلية ،العشرة الزوجية( ،القاهرة-الكويت-اجلزائر :دار الكتاب احلديث ،د.ط،

4143ه4004/م) ،ص.441-444

11

على ام ْن اجتاهل أاْمار موالهُ احلكيم بتحصني نفسه وأهله من انر اجلحيم ،حيث يقول أحكم
احلاكمني:ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ ،الزمر٦١/
ين مثرة الوقاية من النار ينعم هبا امن التزم هبا ،فاهلل ذو اجلالل واإلكرام
ويف املقابل فا اج ْ ُ
يقول يف بيان جزاء عباده املؤمنني الصابرين:ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ ،الرعد٣٣-٣٤/

وبربط ما سبق ابلقوامة يظهر عظم املسؤولية على الزوجني للعمل ابلوقاية املفروضة يف
أوال ،وبق ْدر ما محل هللا تعاىل كلاْيهما من واجب القيام على األسرة ًنياا ،كلٌّ يف جماله.
نفسيهما ا
ويشري الباحث إىل أان الربْط بني الزوجني يف واجب الوقاية يؤخذ من اآلية الكرمية،
اردا بصيغة املذكر ،إال أنه من املقرر يف علم األصول أبن اإلانث تا ْشملُ ُهن
فاخلطاب وإن كان و ا
تلك الصيغة بطريق التغليب ،وذلك يف األحكام الشرعية اليت يشرتك فيها الذكور واإلانث ،وال

دليل أو قرينة ابختصاص أحد اجلْن اسني هبا ،26وهذا اجل ٌّي يف كثري من اآلَيت الكرمية ،حنو قول
هللا عز وجل :ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ ،البقرة ٣١٨ /وقوله

جل شأنه:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ ،املائدة١١/

وقوله جل وعال:ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ،النور ١١/وقوله سبحانه

26

انظر يف ذلك :أبو احلسن علي بن حممد اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،حتقيق :سيد اجلميلي( ،بريوت:

دار الكتاب العريب ،ط4101 ،4ه) ،ج ،4ص ،413بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ،البحر احمليط

يف أصول الفقه ،ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه :حممد حممد اتمر( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،4

4144ه4000/م) ،ج ،771 ،4حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم
األصول ،حتقيق :أمحد عزو عناية ،تقدمي :خليل امليس و ويل الدين صاحل فرفور( ،دار الكتاب العريب ،ط،4

4149ه4999/م) ،ج ،4ص ،749أبو حممد عبد هللا بن محيد الساملي ،شرح طلعة الشمس على األلفية،
(سلطنة عمان :وزارة الرتاث القومي والثقافة ،ط4101 ،4ه4911/م) ،ج ،4ص ،97حممد بن حسني بن حسن

اجليزاين ،معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة( ،دار ابن اجلوزي ،ط4143 ،1ه) ،ص.141
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وتعاىل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ،احلجرات٦٣/
وإذا كانت اآلية الكرمية قد ذكرت وقايةا األهل ،فال يؤخذ ذلك دليالا على اختصاص
مطلب كل أحد ،وال خيتص به الرجال دون النساء ،ومع التأكيد
الرجل هبا ،فالوقاية من النار
ُ
وحتمله من خالهلا ملسؤوليات أكرب من املرأة ،ومنها ْأم ُر
على بروز دور الرجل يف أمر القوامةُّ ،
الوقاية ابألخذ أبسباهبا ،فإن ذلك ال يعين إعفاء املرأة من مسؤولية وقاية نفسها وأسرِا من

عذاب هللا عز وجل بقدر املستطاع ،وهو ما تدعمه أدلة أخرى تتعلق بواجب بذل النصيحة،
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
السابق يف أمر الوقاية أمهيةُ التعاون والتكامل بني الزوجني فيما يعود
ويا ْع ُ
ضد التوجيها
ا
عموما ،استجابةا ألمر هللا عز وجل ،واتقاءا لنهيه حني قال:ﭽ ﯭ
ابخلري والصالح على األسرة ا
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ ،املائدة٣/

القسم الثاين :ضوابط القوامة يف السنة النبوية
27

اعةا ل ام ْخلُ ْوق يف ام ْعصياة هللا اعز او اجل ))
 -4قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((:ال طا ا

قد سبق البيان بضرورة اعتبار القوامة الزوجية من أاْو ُجه الدَينة ،وعليه أييت حديث النيب

صلى هللا عليه وسلم موافق ا هلذا الت او ُّجه ،فهو يضبط العالقات اإلنسانية ومنها العالقة الزوجية،

27

أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيب

األرنؤوط و عادل مرشد وآخرون ،إشراف :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مسند علي بن أيب طالب رضي هللا عنه،
(مؤسسة الرسالة ،ط4144 ،4ه4004/م) ،ج ،4ص ،777رقم احلديث .4091قال احملقق :إسناده صحيح على
شرط الشيخني ،وروى اهليثمي حنوه وقال :ورجال أمحد رجال الصحيح .راجع :اهليثمي ،جممع الزوائد ،ابب ال طاعة

يف معصية ،ج ،1ص ،103رقم احلديث.9417
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ويؤط ُرها إبطار السري على منهج هللا تعاىل ،وعدم تعدي احلدود ابلوقوع فيما حرمه جل وعال،
وتقدمي طاعة املخلوق على طاعة اخلالق.

حيث إن طاعة املرأة لزوجها جانب
ومناسباةُ احلديث الشريف هلذه الدراسة أتيت من ُ
ا
من اجلوانب العملية للقوامة ،بل لعله اجلانب األكثر بروزا يف كثري من الدراسات اليت تطرقت
وضع ضابط شرعي له ،مينع تاعدي الزوجني-خاصة
للموضوع ،فمن املناسب يف نظر الباحث ُ
حدود هللا سبحانه وتعاىل بذريعة الطاعة الزوجية.
الرجل -ا
ويربز ضابط "حدود هللا" بروزا واضحا يف العالقة الزوجية ،حيث تكرر ذ ْك ُرها ست
ظ على استقرار األسرة ،والسعي إىل امْنع تا ُّ
فككها ،28يقول
مرات يف آيتني ،مضموهنما احلفا ُ
ﯙ
العليم احلكيم:ﭽ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰒ ﰒﰀ ﰀ ﰒ ﰒ ﰀ ﰀ ﰀ
ﰀ ﭼ ،البقرة٣٤١ – ٣٣١/
فالطاعة الزوجية مقيدة بكوهنا واقعةا يف دائرة طاعة هللا عز وجل ،بعيد اة عن مزالق
معصيته جل وعال ،29وااللتز ُام هبذه احلدود هي اليت تُقيم العدل بني الزوجني ،ومتنع وجود الظلم

يف حياِما ،وهو ما يعين احملافظة على الرابطة املقدسة اليت جتمعهما ،وقد أجاد السيد حممد
لك األُامم ،وإن ظ ْل ام األزواج لألزواج
وم ْه ُ
رشيد رضا يف بيان ذلك فقال " :الظُّْل ُم آفةُ العُ ْمرانُ ،
28

راجع :حممد الغزايل ،قضااي املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة( ،القاهرة-بريوت :دار الشروق ،ط ،4ذو القعدة

4140ه/يونيو 4990م) ،ص.411

 29انظر يف ذلك :غادة فايز حممود احللو ،طاعة الزوجة لزوجها يف ضوء مقاصد الشريعة ( ،حبث تكميلي مقدم لنيل
درجة املاجستري يف علوم الوحي والرتاث ،قسم الفقه وأصوله ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية
العاملية ،ماليزَي ،يونيو4003م) ،ص.47
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جل يف اإلهالك م ْن ظ ْلم األمري للرعية؛ ألن رابطةا الزوجية أمنت الروابط،
أع ُ
رق يف اإلفساد ،و ْ
ْ
أع ُ
احلبل،
اح اك ُمها فا ْتالا يف الفطْرة ،فإذا فسدت الفطرة فسادا انْتا اك ا
ث به هذا الفْتل ،وانقطع هذا ْ
وأ ْ

الظلم ظُلم للنفس
فأي رجاء يف األمة من با ْعده ميْنع عنها
ُّ
ا
غضب هللا وسخطه؟ ،مث إن هذا ا
يؤدي إىل الشقاء يف اآلخرة ،كما أنه ُم ْشق بطبيعته يف الدنيا ،وقد بلغ الرتاخي واالنفصام يف
رف الرجال يف
فأس ا
رابطة الزوجية ل اع ْهدان هذا امْبلغ ا ملْ يُ ْع اه ْد يف عصر من العصور اإلسالميةْ ،
داؤهن من الرجال ابخلُْلع ،لفساد الفطرة يف الزوجني ،واعتداء
الطالق ،واكثُار ُ
نشوز النساء ،وافت ُ
حدود هللا من اجلانبني".30

 -4قال النيب الكرمي عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم ((:أااال ُكلُّ ُك ْم اراع ،اوُكلُّ ُك ْم ام ْس ْؤول اع ْن
ارعيته ،فا ْاألامْي ُر الذ ْي اعلاى الناس اراع اوُه او ام ْس ْؤول اع ْن ارعيته ،اوالر ُج ُل اراع اعلاى أ ْاهل باْيته اوُه او

ام ْس ْؤول اعْن ُه ْم ،اوالْ ام ْرأاةُ اراعياة اعلاى باْيت با ْعل اها اواولاده اوه اي ام ْس ْؤولاة اعْن ُه ْم ،اوالْ اعْب ُد اراع اعلاى امال
اسيده اوُه او ام ْس ْؤول اعْنهُ ،أااال فا ُكلُّ ُك ْم اراع ،اوُكلُّ ُك ْم ام ْس ْؤول اع ْن ارعيته )).31

يظهر من احلديث الشريف إ ْسنا ُد الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل الزوجني مهمةا
احملافظة على البناء األسري ،فال يستقل أحدمها عن اآلخر هبذه املهمة العظيمة ،وهو ما يزيد
التأكيد على ما ذكره الباحث سابقا من ضرورة تعاون الزوجني يف أمر القوامة حبسب واجبات
كل منهما.

 30رضا ،تفسري املنار ،ج ،4ص.434

 31مسلم ،صحيح مسلم ،ابب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق ابلرعية والنهي عن إدخال املشقة

عليهم ،ج ،4ص ،3رقم احلديث ،1141وروى البخاري حنوه يف صحيحه ،البخاري ،صحيح البخاري ،ابب قول هللا
تعاىلﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ ،النساء ،١١ /ج ،4ص ،4444رقم احلديث.4349
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واحلديث يُبني املنهج القومي الذي ينبغي لكل مؤامتان على أمر السريُ عليه؛ أب ْن يكون
ودفع الظلم والضر.32
حافظا له ،ساعيا لصالحه ديْناا ُ
ودنْيا ،مراعياا ا
حتقيق العدل والنفع ،ا
فق ما ُكلف به،33
وجيدر التنبيه إىل داللة احلديث على تنوع املسؤولية وحجمهاُ ،كلٌّ و ا

وما يهمنا هو ما يتعلق ابلقوامة ،وهنا أشري إىل أن مسؤولية الرجل أكرب من املرأة ،وهو ما يدل
عموما ،فهو راع يف البيت ،ويف املدرسة ،ويف
الرجل راعياا على أهل بيته ا
عليه احلديث؛ أب ْن اج اعل ا
الطريق ،ويف العمل ،ويف كل مكان على أرض هللا تعاىل ،وراع يف الطائرة ،والسيارة والسفينة،
خصوصا والولد ،وهذا ال ينفي رعايةا كل منهما
بينما مت تكليف املرأة برعاية األسرة يف البيت
ا
مانع من كون الشخص راعياا
جملال اآلخر ،ولكن األحكام الشرعية تُْبىن على الغالب األعم ،وال ا

يف جانب ،وام ْرعيًّا يف جانب آخر ،34ويزيد الباحث بياانا لذلك ابلقول أبن تربيةا األوالد
ورعايتهم واجب مشرتك بني الزوجني ،فهل حنصر الرتبية على األم فقط ،ألن احلديث جعلها
زوجها
راعيةا على الولد ومل يذكر الرجل بشكل واضح يف ذلك؟ ،أو نقول أبن املرأة ال تا ْغ ُم ُر ا
برعايتها ألن احلديث الشريف مل يُكلفها إال برعاية البيت والولد؟ ،هذا ال يصح ،وال يصلح

بذلك أمر األسرة ،وإمنا الرسول صلى هللا عليه وسلم يوزع املسؤوليات وخياطب العقول مبا يوافق
حتمل هذه املسؤوليات ،وابلتعاون يتحقق
طبيعة وحدود كل شخص ،مع أمهية وجود التعاون يف ُّ
التكامل الذي يؤدي إىل حتقيق الغاَيت الشرعية من الرابطة الزوجية.35
ويشري الباحث ختاما إىل ضرورة الوعي أبمهية واجب الرعاية ،واألخذ أبسبابه ووسائله،
فاملسؤولية على الزوجني-خاصةا الرجل -عظيمة ،وال تنحصر تابعةُ إمهاهلا على احلياة الدنيا،

 32راجع :النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،ج ،44ص.447
33

انظر يف ذلك :أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،بريوت :دار الكتب

العلمية ،ط4141 ،1ه4007/م) ،ج ،47ص.414

 34راجع :ابن حجر ،فتح الباري ،ج، 47ص.414

 35انظر يف ذلك :عبد احلليم حممد أبو شقة ،حترير املرأة يف عصر الرسالة"دراسة عن املرأة جامعة لنصوص القرآن
الكرمي وصحيحي البخاري ومسلم"( ،الكويت :دار القلم للنشر والتوزيع ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص.99
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ولكن العاقبةا وخيمة يف الدار اآلخرة ،ويف ذلك يقول نيب اهلدى صلى هللا عليه وسلم «:اما م ْن
اجلانةا» ،36ويقول عليه
اش لارعيته إال احرام هللاُ اعلاْيه ْ
ت اوُه او اغ ٌّ
ت يا ْوام مياُْو ُ
اعْبد يا ْستا ْرعْيه هللاُ ارعيةا مياُْو ُ
ضي اع احىت يُ ْسأ اال الر ُج ُل اع ْن أ ْاهل
احف ا
ظ أ ْام ا
الصالة والسالم«:إن هللاا اسائل ُكل اراع اعما ْ
استا ْر اعاهُ أ ا

باْيته».37
القسم الثالث :ضوابط القوامة من القواعد واملقاصد الشرعية
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ضرر وال ضرار
قاعدة ال ا

ضارار
أصل هذه القاعدة الفقهية هو حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم« :اال ا
ضار اار» ،38وقد ذهب البيان يف معىن الضرر والضرار مذاهب متعدد اة ،فقيل أبن الضرر

 36مسلم ،صحيح مسلم ،ابب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار ،ج ،4ص ،13رقم احلديث ،710وروى البخاري

عي رعيةا فلم ينصح ،ج ،4ص ،4441رقم
حنوا من ذلك يف صحيحه .البخاري ،صحيح البخاري ،ابب من استُ ْر ا
احلديث.4374
 37حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،ابب يف
اخلالفة واإلمارة( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط4141 ،4ه4997/م) ،ج ،40ص ،711رقم احلديث .1197قال
احملقق :رجاله رجال الشيخني وهو مرسل .احلديث صححه األلباين .انظر :حممد انصر الدين األلباين ،السلسلة

الصحيحة( ،الرَيض :مكتبة املعارف ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص ،439رقم احلديث.4474
38

مالك بن أنس ،املوطأ ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي ،ابب القضاء يف املرفق (مؤسسة زايد بن سلطان آل

هنيان ،ط4141 ،4ه4001/م) ،ج ،1ص ،4031رقم احلديث ،4311أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،سنن

ابن ماجه ،حتقيق :حممود حممد حممود حسن نصار ،كتاب األحكام ،ابب امن بىن يف حقه ما يضر جباره( ،بريوت :دار

الكتب العلمية ،ط4149 ،4ه4991/م) ،م ،7ص ،443رقم احلديث ،4710قال احملقق :احلديث صحيح إسناد
رجاله ثقات إال أنه منقطع .واحلديث صححه األلباين .راجع :األلباين ،السلسلة الصحيحة ،ج ،4ص ،191رقم

احلديث.410
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اواال
هو

إحلاق الضرر ابلغري ابتداءا ،من دون وجود ضرر سابق ،أما الضرار فهو إحلاق الضرر ابلغري على

ردا على سابق ضرر.39
وجه املقابلة ،أبن يكون ًّ

الضرر هو إدخال الضرر ابلغري مع حصول منفعة ،وأما الضر ُار فهو إحلاق
وقيل :أبن ا
الضرر من غري االنتفاع به.40
ص اور الضررًّ ،أَي كان مصدره ،و ًّأَي كانت
احلاصل أن املعىن يتوجه ملنع أي صورة من ُ
دوافعه ،ال ابتداءا ،وال ُمقابلةا وجزاءا ،واحلرص على امْنعه ،واالحتياط لعدم وقوعه ،41وإذا كان

عاما على اجلميع ،فإنه ْأدعى للتطبيق ،وأوجب للتفعيل بني ام ْن ارتبط مصريُ ُمها،
ذلك ُح ْك اما ًّ
احدا برابط ُمقدس.
وأصبحا ك ا
ياان و ا
ويظهر بذلك أن تطبيق هذه القاعدة يف احلياة الزوجية ُي ُكمها برابط وثيق ،فال يتعدى
أحد الطرفني على اآلخر أبي وجه من الوجوه ،وتتحقق احملافظة على احلقوق والواجبات،
الو ْسع والطاقة.
يك حياته ،فال يُ اكل ُفه ما ال ياتحمل ،ا
ويُراعي ُك ُّل طارف شر ا
وفوق ُ
ويشري الباحث إىل جانب مهم من جوانب القوامة ميكن أ ْن تضبطها هذه القاعدة،
وهو ما يتعلق ابألوالد ،فإذا قرران ضبط القاعدة ل اما يكون بني الزوجني ،فإن ذلك ينسحب
أيضا جلانب الذرية ،فيمنع الزوجان أي ضرر يلحقهم يف أمور دينهم ودنياهم.
منهجا جيب االلتزام به ،فيقول
ومنع الضرر يف نطاق األسرة هو ما يقرره املوىل عز وجل ا

سبحانه وتعاىل يف جمال بيان بعض أحكام الطالق:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
 39راجع :أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد
الزاوي و حممود أمحد الطناحي( ،بريوت :املكتبة العلمية ،د.ط4799 ،ه4939/م) ،ج ،7ص.434
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انظر :أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ،جامع العلوم واحلكم ،احلديث الثاين والثالثون( ،بريوت:

دار املعرفة ،ط4101 ،4ه) ،ص.701

 41راجع :عبد القادر داودي ،القواعد الكلية والضوابط يف الفقه اإلسالمي( ،اجلزائر :مركز اإلمام الثعاليب للدراسات

ونشر الرتاث-بريوت :دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،ط4170 ،4ه4009/م) ،ص.443
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ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ،البقرة٣٤٦/
ويقول جل وعال انهيا األولياءا عن مْنع ُمولياِم من الرجوع إىل أزواجهن:ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ ،البقرة٣٤٣/
ويقول تبارك امسه يف بيان بعض أحكام الرضاع والنفقة:ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ ،البقرة٣٤٤/
فالضرر ممنوع بغض النظر عن مصدره ،أو حمل وقوعه ،سواء أكان من أحد الزوجني
على اآلخر ،أو من األب على ابنته ،أو كان الضرر واقعا على األوالد ،فكل ذلك ينايف حقيقة
األب والولد.
القوامة الشرعية ،اليت تا اس ُع أفراد األسرة ا
الزوج و ا
مجيعا :ا
42

 -4ام ْقصد اإلفْضاء

يقول هللا جل ثناؤه يف جمال النهي عن أخذ شيء من املهر حال الفراق:ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ ،النساء٣٦/
إذا كان ما سبق من الضوابط يرتجح فيها ضبط اجلانب احلسي(املادي) من القوامة،
فهنا يضع الباحث اإلفضاءا ضابطاا ُي ُكم القوامة يف جانبها املعنوي ،43ومع أن هذا ال ينفي
بروزا فيه.
مشول الضوابط السابقة هلذا اجلانب ،ولكن ضاب ا
ط اإلفضاء أكثر ا
 42عد عبد اجمليد النجار اإلفضاء مقصدا من مقاصد الشريعة يف األسرة .راجع :عبد اجمليد النجار ،مقاصد الشريعة يف
أحكام األسرة( ،دبلن"إيرلندا" :اجمللة العلمية للمجلس األورويب لفإفتاء والبحوث ،العدد السابع ،مجادى

الثاين4144ه/متوز(يوليو)4001م) ،ص.39-31
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كثريا ،فلم
معىن عميق يف احلياة الزوجية ،وإ ْن كان أكثر املفسرين اختزله ا
ومعىن اإلفضاء ا

اير حقيقته ظاهراة إال فيما يكون بني الزوج وزوجه من اتصال جنسي ،أي اجلماع على قول ،أو

اخللوة الصحيحة على قول آخر ،44إال أن اللفظ يف حقيقته يا اس ُع معاينا أعمق وأمشل ،فاإلفضاء

كناية عن حقيقة العالقة اليت جتمع الزوجني جبانبيها :اجلسدي والروحي ،فمع هذا اإلفضاء

اجز فاصلة حتول دون التقائهما ،فتحققت املعاشرة
حص ال التواصل بينهما ،وقطا اع ما كان من حو ا
ا
أيضا املعاشرة الروحية من سكن ومودة ورمحة وأُلْفة وغريها.45
اجلنسية ،وحتققت معها ا

وداللة اإلفضاء على تلك املعاين ميكن استقاؤها من اآلية نفسها ،فاهلل عز وجل جعل
اإلفضاء من الطرفنيﭽ ﭧ

43

ﭨ ﭩ ﭪﭼ ،ومل يقل أفضيتم إليهن ،أو أفضى أحدكم إىل اآلخر،

انظر يف هذا التقسيم للقوامة :حممد مجال أبو سنينة ،الطاعة الزوجية يف الفقه اإلسالمي وقانون األحوال

الشخصية ،إشراف :حسني مطاوع الرتتوري ( ،رسالة ماجستري يف القضاء الشرعي ،كلية الدراسات العليا ،جامعة
اخلليل ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط4001 ،4م) ،ص.10-19

 44راجع يف تفصيل ذلك :أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،تفسري الطربي املسمى جامع البيان يف أتويل القرآن،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط4140 ،7ه4999/م) ،م ،7ج ، 1ص ، 414فخر الدين حممد بن عمر بن

احلسني بن احلسن بن علي التميمي البكري الرازي ،التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ( ،بريوت :دار الكتب العلمية،

ط4144 ،4ه4000/م) ،م ،1ج ، 40ص ،44،41أبوحيان حممد بن يوسف األندلسي ،تفسري البحر احمليط،

دراسة وحتقيق وتعليق:عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض و زكرَي عبد اجمليد النويت و أمحد النجويل اجلمل،

(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط4144 ،4ه4004/م) ،ج ،7ص ،444القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ج،1

ص ،99أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاين ،ضبطه وصححه :علي عبد الباري عطية( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط4144 ،4ه4004/م) ،م، 4

ص ، 114احلافظ ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :السيد حممد السيد ،روجيه حممد أمحد ،مصطفى فتحي
عبد احلكيم ،سيد إبراهيم صادق ( ،القاهرة :دار احلديث طبع .نشر .توزيع ،د.ط4147 ،ه4004/م) ،ج، 4

ص ، 434حممد بن يوسف أطفيش ،مهيان الزاد إىل دار املعاد ،حتقيق :عبد احلفيظ شليب( ،سلطنة عمان :وزارة
الرتاث القومي والثقافة ،د.ط4107 ،ه4917/م) ،ج ، 1ص.131
45

راجع  :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،1ص ،31الشعراوي ،تفسري الشعراوي ،م ،1ص ،4014وانظر يف

معىن اإلفضاء وق ْس اميه :عبد اجمليد النجار ،مقاصد الشريعة يف أحكام األسرة ،ص.14-31
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ويف اختيار اللفظ ما يدل على أن كل واحد من الزوجني هو ُجزء ُمكمل لآلخر ،وبعض منه،

الوص ُل بينهما ابإلفضاء احتدا وأصبحا حقيقةا واحدةا.46
فلما حصل ْ

الفعلﭽﭧﭼ بال مفعول
ويصور سيد قطب هذا املعىن
تصويرا ا
ا
بديعا فيقول " :ويا ادعُ ا
شع كل معانْيه ،ويُلقي كل ظالله ،ويا ْس ُكب كل إُياءاته ،وال يقف
حمدد ،يا ادعُ اللف ا
ظ ُمطْل اقا ،يُ ُّ
الوجداانت ،والتصورات،
عند حدود اجلسد وإفضاءاته ،بل يشمل العواطف ،واملشاعر ،و ْ
ص اور التجاوب.
واألسرار ،واهلموم ،والتجاوب يف كل صورة من ُ
ظ يرسم عشرات الصور لتلك احلياة املشرتكة آانء الليل وأطراف النهار،
يا ادعُ اللف ا
ضمْت ُهما فرتةا من الزمن ،ويف كل اختالجة ُحب إفضاء،
وعشرات الذكرَيت لتلك املؤسسة اليت ا

ويف كل نظْرة ُود إفضاء ،ويف كل لا ْمسة جسم إفضاء ،ويف كل اشرتاك يف أمل أو أمل إفضاء ،ويف

كل ُّ
تفكر يف حاضر أو مستقبل إفضاء ،ويف كل شوق إىل اخلاف إفضاء ،ويف كل الْتقاء يف وليد

إفضاء.

كل هذا احلشد من التصورات ،والظالل ،واألنداء ،واملشاعر ،والعواطف ،يرمسه ذلك
ُّ
التعبري املوحي العجيبﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ".47
وبتطبيق ما سبق على القوامة ،يظهر ما ميكن أن يكون عليه حال األسرة بوجود هذا
حبرا من املشاعر واألحاسيس الراقية ،ياسعيان بكل
الضابط املعنوي ،الذي جيعل كال الطرفني ا
الطرق والوسائل إىل احملافظة على البناء األسري ،ومنائه واستقراره ،ومْنعه من التصدع واالهنيار،
ويتجاوزان االختالفات والعوائق حبكمة توظيف هذا الضابط يف حلها ،بل ومْنعها قبل بُ ُدوها.

اخلامتة
 46انظر :رضا ،تفسري املنار ،ج ، 1ص. 744

 47سيد قطب ،يف ظالل القرآن( ،بريوت ،القاهرة :دار الشروق ،ط4101 ،44ه4911/م) ،م ، 4ص-404

. 403
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بعد عرض املوضوع على النحو السابق ،ميكن حتصيل النتائج التالية:
 -4القوامة الناجحة تتطلب التعاون والتكامل بني الرجل واملرأة ،فال ميكن للعشرة الزوجية أن
تستمر وتستقر بدون هذا االحتاد بني الطرفني.
 -4تظهر عوامل جناح القوامة كجانب تطبيقي مهم قبل الولوج إىل عامل احلياة الزوجية ،ومنها
يبدأ استشعار مكانة الزواج يف شريعة هللا جل وعال ،وأمهية احملافظة على رابط الزوجية املقدس.
 -7تربُُز ضوابط القوامة تطبي اقا عمليًّا بعد التئام مشل الزوجني حتت سقف واحد ،وهذا التطبيق

معا :املعنوي واملادي.
يشمل اجلانبني ا

 -1احلرص على الربط بني عوامل جناح القوامة وضوابطها عند التطبيق ،إ ْذ ينبغي ربط ضابط
الرعاية يف القوامة املأمور هبا يف احلديث الشريف« ُكلُّ ُك ْم اراع ،»...بعامل ربط القوامة بتقوى هللا

أيضا فإن إمهال الرعاية مع نتائجه السلبية الدنيوية ،يرتبط كذلك ابلوعيد الشديد يف
تعاىل ،و ا
الدار اآلخرة ،ومثل ذلك الربط يظهر يف ضابط املعاشرة ابملعروف ،الذي ميكن ربطه مع الوعي
مثال لداعي
بفقه الزواج والطالق الذي هو من عوامل جناح القوامة ،فال يستجيب الرجل ا
الطالق ألي سبب أو يف أي وقت ،أو بدون أ ْن يلجأ يف تصحيح األمور إىل وسائل تسبق
الطالق مبراحل متعددة ،فهذا االتزان واحلكمة يف املعاجلة يُ اع ُّد من صور املعاشرة ابملعروف،
وهكذا بوجود الربط بني العوامل والضوابط ميكن احلصول على واقع إجيايب أفضل يف احلياة
الزوجية.

وهللا املوفق اجلليل ،وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

املصادر واملراجع
 اآلمدي ،أبو احلسن علي بن حممد4101 ،ه ،اإلحكام يف أصول األحكام ،حتقيق :سيداجلميلي ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ط.4
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 أطفيش ،حممد بن يوسف4107 ،ه4917/م ،مهيان الزاد إىل دار املعاد ،سلطنةعمان :وزارة الرتاث القومي والثقافة ،د.ط.

 األلباين ،حممد انصر الدين ،د .ت ،السلسلة الصحيحة ،الرَيض :مكتبة املعارف ،د.ط. األلوسي ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود4144 ،ه4004/م ،روح املعاين يفتفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،ضبطه وصححه :علي عبد القادر عطية ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط.4

 اإلمام ،أمحد علي ،مجادى الثانية 4144ه/متوز(يوليو) 4001م ،نظام األسرة يفاإلسالم وأثره يف بناء اجملتمع الراشد ،دبلن :اجمللة العلمية للمجلس األورويب لفإفتاء
والبحوث ،العدد السابع.

 األنصاري ،عبد احلميد إمساعيل4140 ،ه4000/م ،قضااي املرأة بني تعاليم اإلسالموتقاليد اجملتمع ،القاهرة :دار الفكر العريب ،ط.4
 البخاري ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل4103 ،ه4913/م ،صحيح البخاري اجلامعالصحيح املختصر ،حتقيق :مصطفى ديب البغا ،بريوت :دار ابن كثري ،ط.7

 البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود4143 ،ه4993/م ،معامل التنزيل ،حتقيق :حممدعبد هللا النمر وعثمان مجعة ضمريية وسليمان مسلم احلرش ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط.1
 -بلتاجي ،حممد4141 ،ه4991/م ،يف أحكام األسرة ،املنرية :مكتبة الشباب ،د.ط.

 الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى ،د.ت ،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حتقيق:أمحد حممد شاكر وآخرون ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط.
 اجلزري ،أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد4799 ،ه4939/م ،النهاية يف غريباحلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي وحممود أمحد الطناحي ،بريوت :املكتبة العلمية،
د.ط.
 اجليزاين ،حممد بن حسني بن حسن4143 ،ه ،معامل أصول الفقه عند أهل السنةواجلماعة ،دار ابن اجلوزي ،ط.1

 ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد التميمي4141 ،ه4997/م ،صحيح ابن حبانبرتتيب ابن بلبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط.4
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 ابن حجر ،أمحد بن علي العسقالين4141 ،ه4007/م ،فتح الباري شرح صحيحالبخاري ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.1
 احللو ،غادة فايز حممود ،يونيو 4003م ،طاعة الزوجة لزوجها يف ضوء مقاصدالشريعة ،حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف علوم الوحي والرتاث ،قسم الفقه
وأصوله ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزَي.
 ابن حنبل ،أمحد4144 ،ه4004/م ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حتقيق :شعيباألرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط.4

 أبو حيان ،حممد بن يوسف األندلسي4144 ،ه4004/م ،تفسري البحر احمليط،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض وزكرَي عبد اجمليد النويت وأمحد النجويل
اجلمل ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.4

 -داودي ،عبد القادر4170 ،ه4009/م ،القواعد الكلية والضوابط يف الفقه

اإلسالمي ،اجلزائر :مركز اإلمام الثعاليب للدراسات ونشر الرتاث ،بريوت :دار ابن حزم
للطباعة والنشر والتوزيع ،ط.4

 الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن4144 ،ه4000/م ،التفسريالكبري أو مفاتيح الغيب ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.4
 ابن رجب ،أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد احلنبلي4101 ،ه ،جامع العلوم واحلكم،بريوت :دار املعرفة ،ط.4

 -رضا ،حممد رشيد4143 ،ه4141-ه4003/م ،تفسري القرآن احلكيم الشهري

بتفسري املنار ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط.4
 الزركشي ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا4144 ،ه4000/م ،البحر احمليط يفأصول الفقه ،ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه :حممد حممد اتمر ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط.4

 أبو زهرة ،حممد ،د.ت ،تنظيم اإلسالم للمجتمع ،القاهرة :دار الفكر العريب ،د.ط. زيدان ،عبد الكرمي4140 ،ه4000/م ،املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يفالشريعة اإلسالمية ،بريوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط.7
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 الساملي ،أبو حممد عبد هللا بن محيد4101 ،ه4911/م ،شرح طلعة الشمس علىاأللفية ،سلطنة عمان :وزارة الرتاث القومي والثقافة ،ط.4
 السعدي ،عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا4140 ،ه4000/م ،تيسري الكرمي الرمحنيف تفسري كالم املنان ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوُيق ،مؤسسة الرسالة ،ط.4

 -أبو سنينة ،حممد مجال4001 ،م ،الطاعة الزوجية يف الفقه اإلسالمي وقانون األحوال

الشخصية ،إشراف :حسني مطاوع الرتتوري ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط.4
 أبو شريعة ،إميان عبد الرمحن حممود4001 ،م ،أسباب الطالق وآاثره على األسرة يفضوء املنهج النبوي ،حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف معارف الوحي والرتاث ،قسم
القرآن والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،ماليزَي.

 الشعراوي ،حممد متويل ،د.ت ،تفسري الشعراوي ،مطابع أخبار اليوم التجارية ،د.ط. أبوشقة ،عبد احلليم حممد ،د.ت ،حترير املرأة يف عصر الرسالة ،الكويت :دار القلمللنشر والتوزيع ،د.ط.

 -الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد4149 ،ه4999/م ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق

من علم األصول ،حتقيق :أمحد عزو عناية ،دار الكتاب العريب ،ط.4
 الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير4140 ،ه4999/م ،تفسري الطربي املسمى جامعالبيان يف أتويل القرآن ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.7
 ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر4140 ،ه4000/م ،التحريروالتنوير ،بريوت :مؤسسة التاريخ العريب ،ط.4
ابن عاشور ،حممد الطاهر4144 ،ه4004/م ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،حتقيق
ودراسة :حممد الطاهر امليساوي ،األردن :دار النفائس للنشر والتوزيع ،ط.4

 عيد ،الدسوقي السيد الدسوقي4140 ،ه4990/م ،التدابري الشرعية الواقية مناحنراف األحداث أو كيف حنفظ أوالدان من االحنراف ،اهلرم :مكتبة التوعية اإلسالمية
إلحياء الرتاث اإلسالمي ،ط.4
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 الغزايل ،حممد ،ذو القعدة 4140ه /يونيو 4990م ،قضااي املرأة بني التقاليد الراكدةوالوافدة ،القاهرة ،بريوت :دار الشروق ،ط.4
 القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر4147 ،ه4007/م ،اجلامع ألحكامالقرآن ،حتقيق :هشام مسري البخاري ،الرَيض :دار عامل الكتب ،د.ط.

 -قطب ،سيد4101 ،ه4911/م ،يف ظالل القرآن ،بريوت ،القاهرة :دار الشروق،

ط.44
 ابن كثري ،احلافظ4147 ،ه4004/م ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :السيد حممودالسيد وروجيه حممد أمحد ومصطفى فتحي عبد احلكيم وسيد إبراهيم صادق ،القاهرة :دار
احلديث طبع .نشر .توزيع ،د.ط.

 الكراين ،عبد احلميد بن صاحل بن عبد الكرمي4174 ،ه4040/م ،القوامة وأثرها يفاستقرار األسرة ،الرَيض :دار القاسم للنشر والتوزيع ،ط.4
 -أبو حلية ،نور الدين4143 ،ه4004/م ،العشرة الزوجية ،القاهرة ،الكويت ،اجلزائر:

دار الكتاب احلديث ،د.ط.

 -ابن ماجه ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين4149 ،ه4991/م ،سنن ابن ماجه،

حتقيق :حممود حممد حممود حسن نصار ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.4

 مالك ،مالك بن أنس4141 ،ه4001/م ،املوطأ ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان ،ط.4

 مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،د.ت ،اجلامع الصحيحاملسمى صحيح مسلم ،بريوت :دار اجليل ،دار اآلفاق اجلديدة ،د.ط.
 املعويل ،املعتصم بن سعيد ،ربيع الثاين 4177ه /مارس 4044م ،املعتمد يف فقهالنكاح ،بريوت :املؤسسة العاملية للتجليد ،ط.4
 ابن منظور ،د.ت ،لسان العرب ،اعتىن بتصحيحها :أمني حممد عبد الوهاب وحممدالصادق العبيدي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،مؤسسة التاريخ العريب ،ط.7

 النجار ،عبد اجمليد ،مجادى الثانية 4144ه/متوز(يوليو) 4001م ،مقاصد الشريعة يفأحكام األسرة ،دبلن :اجمللة العلمية للمجلس األورويب لفإفتاء والبحوث ،العدد السابع.
26

 النووي ،أبو زكرَيُ ،يىي بن شرف4794 ،ه ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط.4

 اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر4144 ،ه ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،بريوت:دار الفكر ،د.ط.

 -أبو يعلى ،أمحد بن علي بن املثىن املوصلي التميمي4101 ،ه4911/م ،مسند أيب

يعلى ،حتقيق :حسني سليم أسد ،دمشق :دار املأمون للرتاث ،ط.4
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