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 ملخص ال

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وأصحابه األوفياء املتقني، وَمن تبعهم 
 بإحسان إىل يوم الدين.

يف هذه احلياة  القيام بدورهخلق اهلل سبحانه وتعاىل الزوجني الذكر واألنثى، وأودع يف كلٍّ منهما ما يساعده على 
الدنيا، على النحو الصحيح الذي حيقق السعادة والنعيم يف العقىب، ويكون ذلك يف بعض صوره مفتقراً إىل ارتباط 

 النوَعني، وتعاوهنما لتحقيق تلك الغاية.

"، فمع التسليم بأنَّ يةويأيت هذا البحث مبينًا للحقيقة السالفة الذكر، وهو بعنوان" اجلوانب العملية للقوامة الشرع

اَطب هبا الرجل، بدليل قول اهلل جل جالله: إال أنَّ   ٣٤/النساء، چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ الِقوامة ُيخ
تطبيقها وجناحها يف واقع احلياة يتطلب تعاون الزوجني يف جماالٍت متعددٍة، منها ما ُيص الرجل، ومنها ما ُيص 
املرأة، ومنها ما يشرتكان فيها مجيعاً، وبذلك يكون للِقوامة أثرها اإلجيايب يف األسرة واجملتمع، وعليه يأيت هذا البحث 

 وامة.لبيان هذا اجلانب من موضوع القِ 

 وقد قسمت البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة على النحو اآليت:

 مقدمة

 املبحث األول: جوانب القوامة املتعلقة بالرجل

 املبحث الثاين: جوانب القوامة املتعلقة باملرأة )دور املرأة يف جناح قوامة الرجل(
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، 1، )بريوت: مؤسسة التاريخ العريب، طالتحرير والتنويرراجع يف ذلك: حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي،  1

 م(،1985ه/1405، 11، )بريوت، القاهرة: دار الشروق، طيف ظالل القرآن، سيد قطب، 384، ص8م(، ج2000ه/1420
 

 

 املبحث الثالث: جوانب القوامة املشرتكة بني الزوجني

 النتائج والتوصيات( خامتة )

 المبحث األول: جوانب القوامة المتعلقة بالرجل

 المطلب األول: الرعاية والحماية

إنَّ ِفْطرة الرجل تؤهله للقيام هبذا الواجب املتعلق بالقوامة، وإْن كان هذا ال يعين جتريد املرأة منه، غري أنه ألصق 
ه، وهذا ليس رجٍل حيخْوطخها، ومينع عنها األخطار، تلجأ إليه وحتتمي ببالرجل، فإنَّ املرأة بطبيعتها تشعر باحلاجة إىل 

نقصاً يف املرأة، فإنَّ الرجل أيضاً بطبيعته يطلب الراحة والطمأنينة لدى املرأة، ولذا تْسري مشاعرخ األخْلفة واألخْنس بني 

  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ، وهو ما يظهر يف قول اهلل عز وجل:1الزوجني

 .١٨٩/األعرافچ چ

وبالنظر إىل الواقع املعاصر فإنَّ الرجل تقع عليه مسؤولياٌت كبريٌة للقيام هبذا الواجب، فمع التأكيد على أمهية الرعاية 
يَّة، ينبغي كذلك االهتمام باجلانب املعنوي والروحي، وذلك بدرء أسباب الفساد واملعاصي، وجتنيِب  واحلماية احلسِّ

يَ ْهدمخ الديَن واخلخلخق القومي، وهو ما يعين تطبيقاً عملّياً جلانٍب مهمٍّ ِمن وقاية األهل من النار املأمور هبا يف األسرة ما 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چقوله جل شأنه:

 . ٦/التحرمي، چى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

رخك ربُّ األسرة احلبَل على الغارب ألفراد أسرته يف مشاه فليس من الرعاية واحلماية مثاًل يف هذا العصر دة كل أْن يَ ت ْ
 الربامج واملسلسالت املعروضة على التلفاز، أو يف جْلب اجملالت اخلليعة إىل املنزل، أو يف مطالعة ومتابعة املواقع 
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، رقم 59، ص2، باب يف صلة الرحم، )بريوت: دار الكتاب العريب، د.ط، د.ت(، جسنن أيب داودأبو داود سليمان بن األشعث السجستاين،  2

بريوت: دار ، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، كتاب الزكاة، )املستدرك على الصحيحني، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري، 1694احلديث
 قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد.    1515، رقم احلديث575، ص1م(، ج1990ه/1411، 1الكتب العلمية، ط

، 1، )الرياض: دار القاسم للنشر والتوزيع، طالقوامة وأثرها يف استقرار األسرةميد بن صا ح بن عبد الكرمي الكرَّاين، عبد احلانظر يف ذلك:   3
 .91-90صم(، 2010ه/1431

 

هلواتف الذكية طويل على أجهزة ااملختلفة على شبكة املعلومات العاملية بال تقييٍم وال تقييٍد، أو يف املكوث ال
 واحلواسيب اللوحية، أو يف تْرك األوالد وقتاً طويالً يلعبون األلعاب اإللكرتونية، وغري ذلك من مظاهر املَدنيَّة احلديثة.

إنَّ احلكمة يف تقدير األمور املتعلقة باحلياة املعاصرة، واملخاطر اليت تخسببها حيخَتِّمخ على الرجل أْن يكون باستمراٍر يف 
ًفا أو جاهاًل؛ ألنَّ اجلهل ليس عذرًا وقد أصبح القوَّام  ثقَّ متابعٍة وحذر، وعلى اطالٍع دائٍم باملستجدات، سواًء كان مخ

رخ  يح ه باستشارة العقالء وذوي اخلربة، حبيث يستطيع وْضَع احلماية والرعاية يف موضعها الصحعلى أسرته، وميكن جب ْ
يَّة يتجنَّب َسَخط اهلل  من غري إفراٍط وال تفريط، وهو برعايته ومحايته املخِلصة ألفراد أسرته يف اجلوانب الرُّوحية واحلسِّ

، فكلُّ ما 2«قخْوتخ َكَفى بِاْلَمْرِء ِإْْثاً َأْن يخَضيَِّع َمْن ي َ »قال:  عز وجل، وقد جاء عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنَّه
 .  3يؤدي إىل االحنراف عن منهج اهلل تعاىل القومي فهو َضياٌع وشرٌّ ينبغي الب خْعد عنه، والنَّْأيخ باألسرة أن َتْسلخك مسالَكه

يِبنْي بشكٍل بار تكليفها برعاية بيت الزوجية، وهو ما سومع ذلك فاملرأة عليها قْدٌر من املسؤولية يف هذا اجلانب، باعت
 أوضح عند دراسة واجبات الِقوامة املتعلقة هبا.

 المطلب الثاني: اإلنفاق

ترتبط النفقة بالرجل باعتبارها أحد أسباب تكليفه بالقوامة، وقيامخه بذلك َجِليٌّ ال َُيْفى، وقد أسهب الفقهاء يف 
دم يتعلق هبا من املسائل واألحوال، مبا ال ينبغي أْن يتعرَّض له الباحث هنا؛ مْنعاً لتكراٍر ال ُيدراسة وبيان النفقة وما 

 املوضوع حمل الدراسة.

َعب  وِمن لطائف الفوائد اليت تخْذَكر يف ارتباط النفقة والسعي الكتساب الرزق بالرجل أنَّ اهلل جل جالله ذكر معىن الت َّ
اِطبًا نبيه آدم عليه  والكدِّ وبْذل اجلهد يف جانب ه ُمخ الرجل ومل يأت ذِْكر املرأة فيه، وذلك حني قال تعاىل َجدُّ

 ومل يقل  ١١٧/طه ،چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎچالسالم:
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 .2194، ص4م ، )مطابع أخبار اليوم التجارية، د.ط، د.ت(،تفسري الشعراويحممد متويل الشعراوي، راجع:  4
 .282م(، ص1997ه/1418، 2، )األردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، طأحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنةانظر: عمر سليمان األشقر،   5
، حتقيق: شعيب األرنؤوط و عادل مرشد وآخرون، إشراف: عبد اهلل ابن عبد احملسن الرتكي، مسند الصديقة عائشة مسند أمحد بن حنبلأمحد بن حنبل،  6

، قال احملقق: حديث صحيح، 24864، رقم احلديث356، ص41م(، ج2001ه/1421، 1نت الصديق رضي اهلل عنهما، )د.م: مؤسسة الرسالة، طب
ة، سة الرسال، حتقيق: بكري حياين، صفوة السقا، )د.م: مؤسكنز العمال يف سنن األقوال واألفعالعالء الدين علي بن حسام الدين املتقي اهلندي برهان فوري،  

نبع جممع الزوائد ومنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي، ، قال اهليثمي: إسناده حسن. 34348، رقم احلديث132، ص12م(، ج1981ه/1401، 5ط
 .361، ص9، جه(1412، )بريوت: دار الفكر، د.ط، الفوائد

 

عز وجل"فتشقيان"، فحني جاء الكفاح والشقاء خوطب به الرجل دون املرأة، فهو من تقع عليه أصاًل مهمة طلب 
    .  4فاق على األسرةالرزق واإلن

شارِكٍة يف نفقة البيت جبانب زوجها،  وما يتعلق باملوضوع هنا ما عليه الواقع املعاصر ِمْن بروز املرأة بشكٍل أكرب كمخ
، فما هو تأثري ذلك على القوامة؟  وقد تبوَّأْت املناصب العالية، وهلا راتٌب شهريٌّ

، ولعل أبرز مثاٍل على 5جديداً، فقد كان موجوداً وإْن مل يكن بالظهور احلايليخنبِّه الباحث على أنَّ هذا الواقع ليس 
ذلك ما كان عليه احلال مع النيب صلى اهلل عليه وسلم وزوجه أم املؤمنني خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها، فقد  

لى اهلل عليه وسلم هذا ورد قوله صكانت ذات َسَعٍة من املال بتجارهتا، وتساعد النيب عليه الصالة والسالم مباهلا، ويف 
َبيِن النَّاس، َوَواَسْتيِن مبَاهِلا إِ »يف بيان فضلها:  قَ ْتيِن ِإْذ َكذَّ ْذ  َحَرَميِن النَّاس، ... َقْد آَمَنْت يبْ ِإْذ َكَفَر يب النَّاس، َوَصدَّ

 .6«َوَرَزَقيِن اهللخ َعزَّ َوَجلَّ َوَلَدها ِإْذ َحَرَميِن أَْوالَد النِّساء

وهذا الواقع التأرُيي وإْن كان ُمتلفاً عن عصرنا يف مظهره من حيث نظام العمل وغريه، ولكنَّه مختَّحٌد معه يف األساس 
 واجلوهر باجتماع العناصر األساسية، فهناك العمل، واملال، واملشاركة يف النفقة ِمن جانب املرأة.

 امرأة لعله أقوى داللًة يف موضوع املشاركة يف النفقة، وهو ما ورد أنَّ ويدعم الواقع التأرُيي السالف ذِْكرخه واقٌع آخر، 
 عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه َسأََلْت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن التصدق مباهلا لزوجها وولدها، فقال 
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ألقارب، )بريوت، ، حتقيق: مصطفى ديب البغا، باب الزكاة على ااملختصرصحيح البخاري اجلامع الصحيح أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي،   7

 .1393، رقم احلديث531، ص2م(، ج1987ه/1407، 3اليمامة: دار ابن كثري، ط
)بريوت:  ،نيباب فضل النفقة والصدقة على األقرب، اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلمأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري،  8

 .2365، رقم احلديث80، ص3ج دار اجليل، دار اآلفاق اجلديدة، د.ط، د.ت(،
 الفطام: قطع الرضاع عن الولد. 9

 

ْقِت بِ »هلا النيب عليه الصالة والسالم: ِك َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ ِك َوَوَلدخ ، ويف رواية أنَّه صلى اهلل عليه وسلم 7«ِه َعَلْيِهمْ َزْوجخ
 .8«هَلخما َأْجران، َأْجرخ اْلَقرَابَِة َوَأْجرخ الصََّدَقةِ »أجاهبا وامرأًة أخرى من األنصار بقوله: 

ها بأنَّ تأثرَي مخشاركة املرأة يف النفقة على ِقوامة زوجها هو تأثرٌي حمكوٌم هبا، يرجع إىل مدى وْعي يرى الباحثوِمن هنا 
مبا يفرضه عليها دينها من التحلي بالقيم واألخالق الرفيعة يف معاملة اآلخرين عموماً، وهو ما يتأكد من باٍب أوىل 

أثري عاينَ الروحية للحياة الزوجية، فإْن كانت من الصاحلات كان التيف حال املعاملة مع الزوج، باإلضافة إىل إدراكها امل
السليب معدوماً، بل ويكون منها األْخذخ بِيد زوجها للقيام بواجباته املتعلقة بالقوامة، ومساعدته بشىت الطرق والوسائل، 

راً لألسرة، وي خَعرِّضخها  ا إْن كانت غرَي ذلك، فالتأثري ال شك سيكون مخَدمِّ ناقضة ِلما ينبغي للتشتت، فهي الصورة املأمَّ
 أْن تكون عليه العشرة الزوجية.

 المطلب الثالث: المشاورة      

أداء هذا الواجب من الرجل يخْسهم يف إعطاء صورٍة صحيحٍة للِقوامة، يتعلَّق جبانٍب مهمٍّ منها، وجد فيه بعضهم  
 غاء اآلخر.قول إنَّ معىن الِقوامة يلتصق بالقهر واالستبداد، وإلْ َمْدَخالً للطَّْعن يف شريعة اهلل سبحانه وتعاىل، بال

تظهر مشروعية الشورى يف احلياة الزوجية جبالٍء ال ُيفى للمتدبر آيات اهلل عز شأنه يف كتابه الكرمي، فاملوىل العزيز 

  ٢٣٣/البقرة، چ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئچيقول يف شأن التشاور يف الرضاع: 

 ، وربطخ اإلرادة يف ذلك 9فاشرتاطخ التشاور يف أمر الِفطام ٦/الطالق، چ ڤ  ڤ  ڦچويقول سبحانه:
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، 1ط ، )بريوت: دار الكتب العلمية،التفسري الكبري أو مفاتيح الغيبانظر يف ذلك: فخر الدين حممد بن عمر بن احلسني بن احلسن الرازي،  10

مد سالمة، ، حتقيق: سامي بن حمتفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، 106، 101، ص6م(، ج2000ه/1421
 .635، ص1م(، ج1999ه/1420، 2)دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

، )دبلن"إيرلندا": اجمللة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث، العدد السابع، مجادى أسس البناء األسري يف اإلسالمانظر يف ذلك: حممد اهلواري،  11
كر العريب، ، )القاهرة: دار الفقضايا املرأة بني تعاليم اإلسالم وتقاليد اجملتمععبد احلميد إمساعيل األنصاري، ، 140م(، ص2005ه/متوز)يوليو(1426الثانية

 .11ص م(،2000ه/1420، 1ط
، 199، 2م(، ج1980ه/1400، 1، )الكويت: مؤسسة الصباح، طاألسرة حتت رعاية اإلسالم "احلجاب بني التشريع واإلجتماع"راجع: عطية صقر،  12

 . 149، صأسس البناء األسري يف اإلسالماهلواري، 

 

بالرضا ِمن كال الزوجني، يدل على عدم إباحة االستبداد والتفرد يف الرأي، وفيه إرشاٌد للزوجني بوجوب النظر فيما 
   .  10خالل املشاورة يعود باملصلحة هلما ولولدمها يف أمور حياهتما الزوجية ِمن

إنَّ إدراك الرجل للواقع املعاصر الذي تكثر فيه الدعوات واألصوات املنادية حبقوق املرأة، وحريتها وغري ذلك، حيخَتِّمخ 
عليه عدم الغفلة عن تطبيق هذا الواجب، فإذا كان ِديْ نخه يفرض عليه ذلك يف األصل، فإنَّ واقعه يطلب منه وْضَع 

ب عملّياً ال نظريّاً فقط، حبيث يعطي املرأة حقها يف إبداء رأيها، وال يعيبه األخذ به حاَل كونه األنس املشاورة تطبيقاً 
 .   11واألصلح، وي خَعدُّ ذلك إسهاماً منه يف احلفاظ على رابطة الزوجية، ومْنِعها من االهنيار 

أْن ال يخلغي ذلك  ا يتعلق هبما أو باألسرة، ينبغيوأخرياً ينبه الباحث إىل أنَّه مع أمهية املشاورة بني الرجل وزوجه فيم
مخشاورة أوالدمها فيما يتعلق بشؤوهنم، أو فيما يتعلق باألسرة كذلك قدر اإلمكان، ومىت ما كان ذلك مناسباً، فذلك 

رياً ونْفعًا على خله أثٌر إجيايبٌّ يف تنمية املهارات وتوسعة املدارك، ويخقوِّي الروابط بينهم وبني والَديهم، وهو ما يعود 
 األسرة.

 المطلب الرابع: التعليم

يقع على عاتق الرجل تعليمخ أهل بيته، وهذا الواجب بقْدر تعلُّقه بالزوجة، كذلك يتعلق باألوالد، فالرجل مسؤوٌل   
، 12عن بْذل وقته وجهده يف سبيل تبصري أهل بيته ما جيب عليهم من أمور دينهم، وما تتوقف عليه مصا ح دنياهم

ٍة من وسائل ِوقاية األهل من النار اليت سبقت اإلشارة إليها.    وهو ما ميكن تقريره كوسيلٍة مهمَّ
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، صحيح مسلممنه مسلم قي صحيحه. مسلم،  ، وروى حنواً 97، رقم احلديث48، ص1، باب تعليم الرجل أَمته وأهله، جصحيح البخاريالبخاري،  13

 .404، رقم احلديث93، ص1باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل مجيع الناس ونْسخ امللل مبلته، ج
 .190، ص1ه(، ج1379، )بريوت: دار املعرفة، د.ط، فتح الباري شرح صحيح البخاريراجع: أمحد بن علي بن حجر العسقالين،   14
 .86، ص7، )  (، جنيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبارانظر: حممد بن علي بن حممد الشوكاين،  15
راهيم، )الرياض: ، حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبشرح صحيح البخاريانظر يف ذلك: أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطيب،  16

 .296،ص7، ج167، ص1م(، ج2003ه/1423، 2ط مكتبة الرشد،

 

وهنا يشري الباحث إىل جانٍب الينبغي إغفاله، وهو أنَّ املرأة تكون يف َكَنف أبيها أو وليِّها بادئ األمر، وهذا يعين 
على النحو املطلوب واملستطاع، كان ذلك أدعى لنشأة ووجود  أنَّ األب أو الويل بقدر ما حيقق أداء هذا الواجب

 الزوجة الصاحلة املتعلمة، وهو ذات األمر الذي ينطبق على الرجل.

ها ما تدفع به  ولكْن يف حاِل َوجَد الرجل نقصًا يف مدارك زوِجِه فيما جيب عليها شرعاً كان من حقها عليه تعليمخ
سمعية ة التعليم فله االستعانة بالوسائل التعليمية احلديثة األخرى، املكتوبة والذلك اجلهل، وإذامل تتوفر فيه َمَلكَ 

واملرئية، واملفيد واملناسب من املواقع على شبكة املعلومات العاملية، أو بتمكينها من حضور جمالس العلم والدورات 
 املتخصصة اليت ميكن أْن تسهم يف دفع اجلهل، ورفع املستوى العلمي. 

ت اإلشارة إىل العناية بتطبيق هذا الواجب يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما ذََكر األصناَف الثالثة وقد ورد
ني َأْجَرين، وذََكر منهم:  ستِحقِّ ٌل كاَنْت ِعْنَدهخ أََمةٌ َيَطؤخها، فََأدَّهَبا فََأْحَسَن أََدهَبا، َوَعلََّمه»اْلمخ  ا فََأْحَسَن تَ ْعِلْيَمها،... َوَرجخ

، وقد ورد احلديث يف باب تعليم الرجل أَمته وأهَله، و علَّل ابنخ حجر هذه التسمية للباب 13«ُثخَّ أَْعتَ َقها فَ َلهخ َأْجران
بأنَّ احلديث ينطبق على األهل بطريق القياس، ذلك ألنَّ اإلهتمام بتعليم احلخرَّة ِديَن اهلل تعاىل من الكتاب والسنة 

دخ بشكٍل أكرب من اإل  .14هتمام بتعليم األَمةيتأكَّ

ومما يخْذَكر يف هذا املوضوع أنَّ أَبَ َوين حتاكما وتنازعا يف حضانة ابنهما، فخريَّ القاضي الولد فاختار أباه، فطلبت األم 
لَّ يوٍم إىل  ه ت خْرِسلخه كخ من القاضي أْن يسأل االبن عن سبب اختياره ألبيه، فَسأله عن ذلك، فأجاب الصيب بأنَّ أمَّ

 .15تَّاب، والفقيهخ يضربه، أما أبوه فيرتكه يلعب مع الصبيان، عندها حكم القاضي لألم حبضانة ولدهاالكخ 

فال ينبغي للرجل التفريط والتساهل يف هذا الواجب، سواء كان ذلك مع زوجه أو أوالده، فهو َمْسلٌك ضروريٌّ  
 .16ة، والتصرفات املذمومةلصالح أفراد األسرة، وإبعاد صخَور الفساد عنهم من األخالق الدنيئ
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، اعتىن بتصحيحها: أمني حممد عبد الوهاب، حممد الصادق العبيدي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، لسان العربابن منظور،  17

 مادة)نشز(، ج، ص. ، د.ت(،3ط

 

 المطلب الخامس: التقويم

قَصَد الباحث وْضَع هذا الواجب آخراً تنبيهاً على أنَّ تقومي اخللل واالعوجاج لدى الزوجة ينبغي أْن يسبقه تقييٌم من 
دَّاها كما أالزوج لعالقته مع زوجه خاصًة، ومع األسرة بشكٍل عامٍّ، وينظر يف واجبات القوامة املفروضة عليه، وهل 

جيب، أْم أنَّه فرَّط يف شيٍء منها أدَّى إىل عدم استقامة حال زوجه، وخروجها عن الوضع الطبيعي للمرأة املسلمة 
 الصاحلة.

وينبِّه الباحث إىل أنَّ تطبيق واجب التقومي حال احلاجة إليه ي خَعدُّ عاماًل مخهّماً ِمن عوامل احلفاظ على رابطة الزوجية 
سرة، ومْنِعها من التفرق واالحنالل، فال ينبغي للزوج اللجوء إىل الطالق قبل استيفاء مراحل التقومي واستقرار األ

الشرعية، اليت تتطلب منه وعيًا وإدراكًا ألمهيتها، وحكمًة يف كيفية ووقت استخدامها، على الرتتيب الشرعي اآليت 
 بيانه.  

 ڤ ٹ  ٹ ڤچ  وتطبيقه هلذا التقومي بقوله:يذكر اهلل تبارك امسه املنهَج الذي جيب سلوكه 

ڦ ڦڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ     چ   ڤ ڤ

 .٣٤/النساء، چچ  چ 

ْونخ بَ نْيَ الزَّْوَجنْيِ ِبَكراِهَيةِ  ْوزخ َيكخ ْرَتِفعخ ِمَن اأْلَْرِض، والنُّشخ ما َصاحِ   النِّْشزخ والنََّشزخ يف اللغة: اْلَمكانخ اْلمخ هخ لِّ واِحٍد ِمن ْ َبهخ، كخ
ْوِء ِعْشَرتِِه َله  ، وهذا املعىن اللغوي يشمل النشوز من الرجل أيضاً كما يظهر، وهو ما ستأيت اإلشارة إليه الحقاً.17َوسخ

وجاء املعىن االصطالحي لنشوز املرأة موافقاً للمعىن اللغوي، بزيادِة بياِن بعض صور هذا النشوز، وأنَّه يكون بالقول 
 املرأة تغيرٌي يف معاملة زوجها خبالف املعتاد، كأْن ال تستقبله بسعادٍة، أو يكون يف كالمها  أو الفعل، بأْن يكون من
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عبد  ، دراسة وحتقيق وتعليق:عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض و زكرياالبحر احمليطتفسري أبوحيان حممد بن يوسف األندلسي، راجع يف ذلك:  18

مهيان الزاد إىل حممد بن يوسف أطفيش، ، ، 251، ص3ج م(،2001ه/1422، 1اجمليد النويت و أمحد النجويل اجلمل، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
، التحرير والتنوير، ابن عاشور، 528، ص4ج م(،1983ه/1403عمان: وزارة الرتاث القومي والثقافة، د.ط، ، حتقيق: عبد احلفيظ شليب، )سلطنة دار املعاد

 . 117، ص4ج
 م(،1999ه/1420، 3، )بريوت: دار الكتب العلمية، طتفسري الطربي املسمى جامع البيان يف تأويل القرآنانظر: أبو جعفر حممد بن جرير الطربي،  19

 الكتب، ، حتقيق: هشام مسري البخاري، )الرياض: دار عاملاجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب، 64، ص5، ج4م
 .    119، ص5، ج3م(، م2003ه/1423د.ط، 

حه: علي عبد الباري ، ضبطه وصحالقرآن العظيم والسبع املثاين روح املعاين يف تفسريراجع: أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي،  20
اجع ، ر أحكام القرآنأبو بكر حممد بن عبد اهلل املعروف ب "ابن العريب"، ، 25، ص3، ج3م(، م2001ه/1422، 1عطية، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 .532، ص1م م(،2003ه/1424، 3تب العلمية، طأصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد عبد القادر عطا، )بريوت: دار الك
، 5م(، ج2007ه/1428-ه1427، 1، )بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طتفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنارحممد رشيد رضا،  21

 .53ص

 

اِلفًا ِلما ينبغي أْن تكون عليه  ٌ ُيلو من مشاعر الوخّد، أْو َعَدم إجابة بْعض طلباته أو حنو ذلك مما ي خَعدُّ ُمخ جفاٌء بَ نيِّ
 .18العشرة بنْي الزوجني

فقيل معناه العلم  ٣٤/النساء، چٹ ٹ   ڤچاملراد باخلوف يف قوله جل وعال:ووقع اخلالف يف 
، وعلى كال املعنيني فالتعبري القرآين يوحي باملسارعة إىل تصفية كل خلٍل يطرأ 20، وقيل هو الظن والتوقُّع19واليقني

اَل َجَرَم ار: " يقول صاحب املنعلى احلياة الزوجية من جانب املرأة، وهذا التعبري يخراعي املشاعر ويوجهها، ويف ذلك 
وَن اْلَمِعيَشةخ  بُّ َأْن َتكخ ا َكاَن حيِخ نْيَ الزَّْوَجنْيِ َمِعيَشَة حَمَبٍَّة َوَمَودٍَّة ب َ  أَنَّ يف تَ ْعِبرِي اْلقخْرآِن ِحْكَمًة َلِطيَفًة، َوِهَي َأنَّ اهللَ تَ َعاىَل َلمَّ

لُّ َعَلى َأنَّ ِمْن َشْأنِِه َأْن يَ َقَع مِ  مْل َيَشْأ َأْن يخْسِندَ  َوتَ رَاٍض َواْلِتَئامٍ  وَز ِإىَل النَِّساِء ِإْسَناًدا َيدخ َر َعْن النُّشخ نَّ ِفْعاًل، َبْل َعب َّ هخ ن ْ
رخوٌج َعِن اأْلَْصِل الَِّذي يَ قخومخ بِِه ِنظَ  ِفْطرَِة، َوَتِطيبخ ِبِه اْلَمِعيَشةخ، امخ الْ َذِلَك بِِعَبارٍَة تخوِمئخ ِإىَل َأنَّ ِمْن َشْأنِِه َأالَّ يَ َقَع؛ أِلَنَّهخ خخ
َو اأْلَْوىَل يف َشْأهِنَا، َوِإىَل َما جيَِ  ْعِبرِي تَ ْنِبيٌه َلِطيٌف ِإىَل َمَكانَِة اْلَمْرأَِة، َوَما هخ َياَسِة هَلَا بخ َفِفي َهَذا الت َّ ِل ِمَن السِّ  َعَلى الرَّجخ

َعاَمَلِتَها َلطُِّف يف مخ ْسِن الت َّ  .21"َوحخ

 القول بأنَّ التقومي يف احلياة الزوجية ينبغي أْن مَيخرَّ بثالث مراحل: رأي الباحثوميكن يف 
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 .154م(، ص2004ه/1425، 1ار الكتب العلمية، ط، )بريوت: دضوء السماء شرح عشرة النساءراجع يف ذلك: علي أمحد عبد العال الطهطاوي،  22
ْحَفةخ: إِنَاٌء ِمْن آنَِيِة الطََّعاِم، واجلَْْمعخ: ِصَحاف. إبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النجار،  23 حتقيق: جممع اللغة  ،املعجم الوسيطالصَّ

 ٧١/الزخرف، چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۆ  ۈ  چ                    العاملني: ويف تنزيل رب 508، ص1العربية، ) دار الدعوة، د.ط، د.ت(، ج
سنن أيب ، وروى حنواً منه أبو داود يف سننه وأمحد يف مسنده. أبو داود، 4927، رقم احلديث2003، ص5، باب الغرية، جصحيح البخاريالبخاري،  24

، 21، مسند أنس بن مالك رضي اهلل تعاىل عنه، جمسند أمحد بن حنبلد، ، أمح3569، رقم احلديث322، ص3، باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله، جداود
 .13772، رقم احلديث297ص

 

املرحلة األوىل: مرحلة التذكرة النفسية، واملقصود هبا وْعيخ الزوج أنَّ االختالف وتبايخَن وجهات النظر ال ختلو منها -
عن اآلخر،  كل واحٍد منهما يعيش يف بيئٍة وأحواٍل ختتلف  احلياة الزوجية، بل ذلك هو الوْضع الطبيعي لشخصني كان

 وبعد ذلك اجتمعا حتت سقٍف واحٍد.

وجانٌب آخر هلذه املرحلة أيضًا تتمثل يف نظرة الزوج إىل امرأته على أهنا ُملوٌق مثله، فيها َكَما ِفيِه جوانبخ نقٍص 
متباينٌة،  رتيها أحواٌل متعددٌة، وتتملكها مشاعر وأحاسيستخالزم كلَّ إنساٍن من حيث إنَّه غريخ مختَّصٍف بالكمال، وتع

 .   22فالنظرة والتقييم حلال املرأة ال يكون مبعايرَي خياليٍة، بل البد أْن تكون واقعيةً 

ويأخذ الزوج هذه التذكرة النفسية من حياة رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم، الذي مل تكن حياته مع زوجاته رضي 
ودة عنهن خاليةً من هذه العوارض اليت تخْضفي على احلياة الزوجية ب خْعداً آخر، قد تكون سبباً لزيادة األخْلفة واملاهلل تعاىل 

 23بني الزوجني، فقد ورد أنَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني بَصْحفةٍ 
جمع النيب صلى ه وسلم يف بيتها يد اخلادم فسقطت الصحفة فانفلقت، ففيها طعام، فضربت اليت النيب صلى اهلل علي

مْ َغاَرْت أخ »اهلل عليه وسلم فلق الصحفة، ُث جعل جيمع فيها الطعام الذي كان يف الصحفة ويقول:  كخ ، ُث حبس «مُّ
ِسرت صحفت ا، وأمسك هاخلادم حىت أخيَت بصحفٍة من عند اليت هو يف بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إىل اليت كخ

 .24املكسورة يف بيت اليت َكَسَرت

وذكرى أخرى من حياته عليه أفضل الصالة وأزكى السالم، وهو ما جاء عن طريق السيدة عائشة رضي اهلل عنها، 
ْنِت َعَليَّ »قالت: قال يل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ْ رَاِضَيًة، َوِإَذا كخ ْنِت َعينِّ  ، قالت: «َغْضىَب  ِإينِّْ أَلَْعَلمخ ِإَذا كخ
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، 7، باب يف فضل عائشة، جصحيح مسلم، مسلم، 4930، رقم احلديث2004، ص5، باب غرية النساء ووجدهن، جصحيح البخاريالبخاري،  25

، رقم 375-374، ص40الصديقة عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنهما، ج، مسند مسند أمحد بن حنبل، أمحد، 6438، رقم احلديث134ص
 .24318احلديث

 .353-350، 7، جشرح صحيح البخاريانظر يف ذلك: ابن بطال،  26
 .192، ص26، جالتحرير والتنوير، ابن عاشور، 313، ص16، جاجلامع ألحكام القرآنراجع: القرطيب،  27

 

نْ »فقلت: "ِمن أين تعرف ذلك"؟، قال:  د، َوِإَذا كخ : اَل َوَربِّ حمخَمَّ ْ رَاِضَيًة فَِإنَِّك تَ قخْوِلنْيَ ْنِت َعينِّ ا ِإَذا كخ ِت َغْضىَب أَمَّ
 .25، قالت: قلت: "أجل واهلل يا رسول اهلل، ما أهجر إال امسك"«ق خْلِت: اَل َوَربِّ ِإبْ رَاِهْيم

ِبَلت عليه من الصفات والطبائع اليتففي   احلديَثني السابَقني تنبيٌه للزوج بضرورة مراعاة أحوال ومشاعر زوجه، وما جخ
 .         26تتطلب منه صرباً وحكمًة يف معاجلة األحداث، وعدم التسرع يف احلكم على األقوال واألفعال الصادرة منها

ثبت منها عن ت، فقبل شروع الزوج يف تقومي زوجه ال ينبغي له الغفلة عن التاملرحلة الثانية: مرحلة البحث والتثبُّ -    
ل الذي طرأ عليها، فقد يكون هذا التغريُّ بسبٍب خارجيٍّ ال عالقة له بالزوج، أو حلالٍة نفسيٍة طارئٍة  سبب التحوُّ

، أو ألمٍر آخر ال يرتقي ليخسّمى نشوزاً، وهذه املر  ٍ عنيَّ ْت هبا لسبٍب مخ بقًا عن مراجعة حلة ختتلف عن املذكور ساأَلمَّ
الزوج لعالقته مع أهله، ومدى أدائه لواجباته حنو أسرته، فذلك أمٌر يتعلق به وحده، وتقييٌم يقوم به دون اشرتاٍك 

 لزوجه معه يف ذلك، وهي مرحلٌة تسبق مراحل التقومي املبسوطة يف هذا املقام.

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چمٍّ، قرره املوىل جل ثناؤه يف كتابه الكرمي حيث قال:والتَّثبُّتخ يرجع إىل أصٍل اجتماعيٍّ عا

، فإذا كان ٦/احلجرات، چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
يف اآلية األمرخ بالتبنيُّ والتمحيص فيما يكون بني املؤمنني عامًة، وعدم التسرع يف احلكم على اآلخرين قبل التثبُّت، 

، فما يكون بني الزوجني من ذلك هلو أدعى للتطبيق وأَوىل، ِلما يف ذلك من حتصيِل 27احلسرة والندم خشية الوقوع يف
 أسباٍب مهمٍة الستقرار األسرة واستمرار العشرة الزوجية، وهو ما يعود خرياً ونفعاً للمجتمع.

االت االختالف والنفور والبخعد كثري من حاملرحلة الثالثة: مرحلة التطبيق، فتفعيل املرحلتني السابقتني ميكن أْن متنع ال-
التقيد  بني الزوجني، ولكن حيثخ طبَّق الزوج املرحلتني السابقتني، ومل جيد بخّداً من تطبيق التقومي الفعلي، فهنا ينبغي له

 ىل الضرب، وهذا إبالرتتيب املذكور يف اآلية الكرمية، فيبدأ بالوعظ، فإْن مل جيخِْد انتقل إىل اهلجر يف املضجع، وإال جلأ 
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حاشية حميي الدين شيخ زاده على تفسري القاضي ، حممد بن مصلح الدين مصطفى القوجي احلنفي، 529، ص4، جمهيان الزادراجع يف ذلك: أطفيش،  28

، اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، 317، ص3م(، ج1999ه/1419، 1، حتقيق: حممد عبد القادر شاهني، )بريوت: دار الكتب العلمية، طالبيضاوي
، )بريوت: ، حتقيق: خليل عمران املنصورالروض املربع بشرح زاد املستنقع، منصور بن يونس البهويت،  73، ص 10، جمفاتيح الغيب، الرازي، 172، ص5ج

 .350-349م(، ص2003ه/1423، 1عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .154، صضوء السماء شرح عشرة النساءراجع: الطهطاوي،  29

 

الذي ي خْفَهم من سياق اآلية ويدل عليه العقل، فحرف الواو ال يدل على الرتتيب، ولكنَّ القرينة العقلية دالٌَّة على أنَّ 
 .28حصول املراد يف صالح أمر املرأة بالطريق األخف، يلزم معه االكتفاء بذلك، وعدم تقومي حاهلا بالوسيلة األشد

 رين جيب مراعاهتما يف مرحلة التطبيق:إىل أم وينبه الباحث

راد زمانًا ومكاناً، مما يخْسهم يف استجابة املرأة وإدراكها  األول: احلكمة، أي الوعي بكيفية تفعيل طريق التقومي اْلمخ
 للخطأ الذي وَقعْت فيه. 

رِّية، فمراحل التقومي املتعلقة بالقوامة هنا ال ينبغي أْن يطَِّلع عليها ألوالد يف البيت، والُيفى أحٌد، حىت ا الثاين: السِّ
 . 29ما يف ظهور اخلالف بني الزوجني ِمن أثٍر سليبٍّ قد يؤخر حصول الِوفاق بينهما، وجيلب ألوالدمها الضرر النفسي

ح أو صإىل أنَّه ميكن للرجل تطبيَق أموٍر أخرى تساعد على هتيئة الظروف املناسبة لتَ َقبُّل املرأة النُّ  وينبه الباحثهذا، 
التوجيه، أو جيعلها تخدرك اخلطأ الذي وقعْت فيه حىت بدون أْن يبني هلا ذلك صراحًة، كأْن يدعَو زوجه لتناول الطعام 

م هلا هديًَّة حمبَّبًة إليها أو حنو ذلك، وهي أمورٌ   يف أحد املطاعم، أو ُيرجا سويّاً يف نخزهٍة قصريٍة، أو يخسافرا معاً، أو يقدِّ
دخ مبر  دَّ  حلٍة معينٍة من مراحل التقومي، قبلها أو بعدها، فللرجل اختيار الوقت املناسب الستخدامها.       ال حتخ

وحيث إنَّ املوضوع يتعلق بأمٍر ال ُيرج عن حدود األسرة، فلم يتطرق الباحث إىل أساليب شرعيٍة أخرى تتصل حبل 
يطخها األسرة، وال ينبغي أْن خترج عن هاخلالفات الزوجية، كالتحكيم، أو رفع األمر إىل القاضي، فالِقوا ذا اإلطار مة حمخ

 يف ُمتلف تطبيقاهتا.  
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 .249ص، 3، جتفسري البحر احمليطراجع: أبو حيان،  30
 .72، ص10، جالتفسري الكبريانظر: الرازي،  31

 

 المبحث الثاني: جوانب القوامة المتعلقة بالمرأة)دور المرأة في نجاح القوامة(

 المطلب األول: التحلي بصفات الصالحات

  ٿ  ٿٺ ٺ  چاألصل يف هذا الواجب هو قول اهلل سبحانه وتعاىل يف آية الِقوامة:

 وهنا تفصيل الصفات الواردة يف اآلية الكرمية: ٣٤/النساء، چ ٿ  ٿ  ٹ

الصالح: أول صفٍة من الصفات هي صفة الصالح، وحني تكون املرأة صاحلًة فذلك يخعطي قوامة الرجل على -
رة  قدِّ احلياة الزوجية،  والواعية ملعىناألسرة عاماًل مهماً من عوامل جناحها؛ فاملرأة الصاحلة هي املستقيمة يف دينها، اْلمخ

، والرجل حني ُيتار شريك حياته 30ذات اخلخلخق احلميد، املؤدية للحقوق والواجبات اليت فرضها عليها رهبا جل وعال
ته، وهي هبذه الصفة ممتثاًل توجيه نبيه صلى اهلل عليه وسلم باختيار ذات الدين فإنه يقرتن مبَن تكون له سنداً يف بي

ينء، فال  وعوناً على مصاعب احلياة، جيد لديها الراحة والسكينة واملعاملَة الطيبَة، البعيدَة عن األذى واْلَمنِّ واخلخلخق الدَّ
ات احلياة الدنيا، فال ترى السعادة والراحة إال يف تلبية طلباهتا املتعددة، اليت  هي مثاًل ِمْن اللوايت تأخذ بعقلهنَّ ملذَّ

اْلَمنِّ ودوَرها احليوي يف األسرة، وال هي اليت تبذل بعض ماهلا لزوجها أو ألسرهتا ُث ت خْتِبعخه ب ال تراعي فيها حاَل زوجها
 واألذى، فهي تنأى بنفسها عن كل ما يناقض وينقض الصالح واالستقامة.  

، فحيث كانت يف بيت أبيها من الصاحلات، 31وصفة الصالح هي اليت جتعل الصفات األخرى متحققًة يف املرأة
فإهنا تنقل هذا الصالح وتالزمه يف بيت زوجها، الذي اختارته كذلك بناًء على توجيه نبيها عليه الصالة والسالم 
حبيث يكون من ذوي الدين واخلخلخق احَلسن، فتسعد ويسعد زوجها وأوالدمها، ويتحقق بذلك ِكيان األسرة الصاحلة، 

ا يعم اخلري لقاٌت مرتابطٌة من الصالح والتقوى، باجتماعها واحتادهاليت تكون لَِبنًة إجيابيًة يف اجملتمع، فهي إذًا ح
 والنفع، وال يبقى حبيس األسرة وأفرادها فقط.
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 .52، ص5، جتفسري املنار، رضا، 24، ص3، ج3، مروح املعاين، األلوسي، 61، ص5، ج4، مجامع البيان يف تأويل القرآنانظر يف ذلك: الطربي،  32
 ، يف ظالل القرآنانظر: سيد قطب،  33
، 315، ص3، جحاشية حميي الدين شيخ زاده على تفسري حاشية القاضي البيضاوي، شيخ زاده، 532-531، ص1، مأحكام القرآنراجع: ابن العريب،  34

 .2199-2195، 4، متفسري الشعراوي، م، ص  الشعراوي، يف ظالل القرآن، سيد قطب، 53-52، ص5، جتفسري املناررضا، 

 

القنوت: ومعناه الطاعة، واليت تكون متوجهًة إىل اهلل جل جالله، ومن ذلك طاعة اهلل تعاىل بطاعة زوجها باملعروف -
 مسألة الطاعة يف املطلب القادم إن شاء اهلل. ، وسيأيت تأصيل احلكم يف32فيما ال معصية فيه

ْن وليس بلفظ "طائعات"؛ ألنَّ لفظ القنوت يدل على الطاعة الناشئة ع چٺچوقد جاء التعبري القرآين بلفظ
 وجية منانزعاٍج، وهذا التعبري يخالئم ما جيب أْن تكون عليه احلياة الز رغبٍة وحبٍّ وإرادٍة شخصيٍة، ال عْن َجرٍب وقْهٍر و 

تتأثر مبوقع صدورها، فحيث صدرت يف  -في رأي الباحث-، فحىت الطاعة 33مودٍة وَسَكٍن وانسجاٍم بني الزوجني
وجبها وهو ما يصدر من الرجل من رغباٍت أو طلباٍت جيب أْن يكون بأسلوٍب مجيٍل رفيٍق، وتوقيٍت  حميط األسرة فمخ

ر مشاعَر وحاَلةَ زوجه وشريك  الصًة حياته، ويف املقابل تكون استجابة الزوجة لزوجها استجابًة خمناسٍب حكيٍم، يخقدِّ
ه مبا تقوم به ِمْن طاعة زوجها باملعروف، وأهنا بذلك تتصف بصفٍة  َمرِحًة، مخْدرِكًة عظيَم األجر عند خالقها تعاىل َجدُّ

 جتسيد هذه الصفة واقعاً ا التفريط يفجليلِة القْدر، ذكرها اهلل جل ثناؤه يف غرِي موضٍع مْن كتابه الكرمي، فال ينبغي هل

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  چملموسًا يف حياهتا الزوجية، فقد قال تعاىل:

وقال عز وجل يف وصف السيدة مرمي عليها  ٥/التحرمي، چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

ې  ې   ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چالسالم:

           ١٢/التحرمي، چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ 

حفظ الغيب: هو حفظ العالقة املقدسة بني الزوجني حبفظ ما يكون بينهما من أسراٍر وأحداٍث خاصٍة حبياهتما، -
وجانٌب آخر هو حفظ املرأة نفسها وبيتها ومال زوجها، فال تأيت ما ال حيبه حال َغيبته، ومن باٍب أوىل حال حضوره، 

وفق انه وتعاىل هلا يف سلوك درب طاعته، وباملنهج الذي بينه عز وجل، و وهذا احلفظ يكون بتوفيٍق من اهلل سبح
 ، فهي التقوم هبذا احلفظ كواجٍب أسريٍّ حبٍت، وإمنا كجانٍب تعبُّديٍّ تتقرب 34الضوابط اليت وضعها الشرع احلنيف
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 ،سنن النسائي"اجملتىب من السنن"محن أمحد بن شعيب النسائي، ، أبو عبد الر 9658، رقم احلديث411، ص15، جمسند اإلمام أمحد بن حنبلأمحد،  35

، وقد ورد احلديث يف 3231، رقم احلديث68، ص6م(، ج1986ه/1406، 2حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط
، رقم 175، ص2، جاملستدرك على الصحيحنيم، مستدرك احلاكم مع بعض اإلختالف يف اللفظ وصححه ووافقه على ذلك الذهيب. انظر: احلاك

، ، )الرياض: مكتبة املعارف، د.ط، د.ت(السلسلة الصحيحةحممد ناصر الدين األلباين،  ، وصحح األلباين احلديث بقوله: حسن. راجع:2682احلديث
 . 1838، رقم احلديث453، ص4ج
 .469-467، ص6م(، ج1985ه/1405، 3جدة: مكتبة اإلرشاد، ط، ) شرح كتاب النيل وشفاء العليلراجع: حممد بن يوسف أطفيش،  36

 

، فهي تخسهم ِمْن سيأيتبه خلالقها احلكيم جل وعال، وتستهدي يف ذلك مبا شرعه هلا دينها من أسباب احلفظ كما 
 على استمرار الرابطة الزوجية. -وفق هذا الواجب الواقع عليها-جانبها 

 يف عنصرين اثنني: في رأي الباحثواحملافظة على هذه العالقة الزوجية من جانب املرأة ميكن وضعها 

 أحدمها: جْلب كل أمٍر يعمل على زيادِة أواصر احملبة واأللفة بني الزوجني.

 : إبعاد كل ما ِمْن شأنه زعزعةخ هذه العالقة، والنيلخ ِمْن الثقة املتبادلة بني الطرفني.الثاين

ئل عن خري النساء:  الَّيِتْ »وما سبق ميكن إدراكه ِمْن حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي يقول فيه حني سخ
َالِ  عخهخ ِإَذا أََمَر، َواَل ختخ رُّهخ ِإَذا َنَظَر، َوتخِطي ْ هخ ِفْيَما َيْكرَهخ يفْ نَ ْفِسَها َوَماِلهِ َتسخ  .35«فخ

فاملرأة الصاحلة َفِطَنٌة، فهي مع التزامها مبنهج دينها الداعي إىل حفظ عالقتها الشرعية مع زوجها، فإهنا ت خْبدع يف هذا 
مل الزينة اليت تعلم أنَّ  وجها حيب أْن يراها عليه ز  احلفظ مبََلكاهتا اليت أودعها اهلل سبحانه وتعاىل فيها، فمثاًل: ال هتخ

ستحَسن، فهي بتزيُِّنها لزوجها حتفظه من خالل نفسها ، وهكذا كل ما هو مجيٌل يبعث على 36يف حدود اجلائز واْلمخ
 الراحة يف املنزل ال ينبغي هلا الغفلة عن فعله، مما يزيد من قوة رابطة الزوجية.

ْرضي خالقها اً للزوج أو نفوراً منها أو من البيت، فهي تطيعه مبا ي خ ويف املقابل، فعلى املرأة جتنُّب كل ما يسبب إزعاج
الفه يف شيٍء مما قد يورث البغض والكراهية، أو يبعث على الشك وعدم الثقة، كاحلديث مع الرجال  عز وجل، وال ختخ

لك مما مل، وغري ذاألجانب من غري حمارمها بال حياٍء ودون قيٍد، أو إكثار الطلبات على الزوج حال عودته من الع
 ال ُيفى تأثريه السليب بالنظر لظْرِف وقوعِه زماناً ومكاناً.
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 .170، ص5، جاجلامع ألحكام القرآنراجع: القرطيب،  37
لرتاث ، حتقيق: حممد عدنان بن ياسني درويش، )بريوت: دار إحياء ابدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر: عالء الدين أبو بكر بن سعود الكاساين،  38

 .650، ص2م(، ج1998ه/1419، 2يخ العريب، طالعريب، مؤسسة التار 
: مؤسسة الرسالة، ، حتقيق: شعيب األرنؤوط، باب يف اخلالفة واإلمارة، )بريوتصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبانحممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت،  39

، مسند مسند أمحد بن حنبلأمحد يف مسنده. أمحد،  ، وروى حنوا منه4163، رقم احلديث471، 9م(، باب معاشرة الزوجني، ج1993ه/1414، 2ط
، قال احملقق: حسن لغريه له شواهد، وقال األلباين يف احلديث: حسن لغريه. 1661، رقم احلديث199، ص3عبد الرمحن بن عوف الزهري رضي اهلل عنه، ج

 .1931، رقم احلديث196، ص2، د.ت(، ج5ط، )الرياض: مكتبة املعارف، صحيح الرتغيب والرتهيبحممد بن ناصر الدين األلباين، 
، رقم 1182، ص3، باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، جصحيح البخاريالبخاري،  40

 .3614، رقم احلديث157، ص4، باب حترمي امتناعها من فراش زوجها، جصحيح مسلم، مسلم، 3065احلديث
 .143، ص3م(، ج1960ه/1379، 4، ) مكتبة مصطفى البايب احلليب، طسبل السالمراجع يف ذلك: حممد بن إمساعيل األمري الكحالين الصنعاين،  41

 

 المطلب الثاني: الطاعة

 اإلستدالل على الطاعة من القرآن والسنة، فمن القرآن يأيت الدليل من جانبني:

أة زوَجها، مع مرخ بطاعة املر اجلانب األول: ما ورد يف آية القوامة بعد ذِكر الصاحلات ِمن صفاٍت كله خرٌب، غايته األ
 .37الوفاء حبقه باملعروف

لِّف هبا الزوج حاَل نشوز زوجته تدل على وجوب طاعتها له، فاهلل سبحانه وتعاىل  اجلانب الثاين: وسائل التقومي اليت كخ

ن فجاء النهي ع  چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچمع األمر بالتقومي أوَّاًل، قال عقب بيان وسائله:
التقومي عندما تكون الزوجة مطيعًة لزوجها، قائمًة حبقه، فدلَّ ذلك على أنَّ التقومي كان لعدم حتقق تفعيل وسائل 

 .38طاعة املرأة زوَجها، فدلَّ على وجوب الطاعة

أما من السنة النبوية فتربز أحاديث متعددٌة تدل على وجوب طاعة املرأة زوَجها، منها ما سبق ذكره يف املطلب 
ا، َوَأطَاَعْت ِإَذا َصلَّْت اْلَمْرأَةخ ََخَْسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحصََّنْت فَ ْرَجهَ »وله صلى اهلل عليه وسلم: السابق، ومنها ق

لخ اْمرَأََتهخ إِ »، وقال عليه أفضل الصالة وأزكى السالم: 39«بَ ْعَلَها، َدَخَلْت ِمْن َأيِّ أَبْ َواِب اجْلَنَِّة َشاَءتْ   ىَل ِإَذا َدَعا الرَّجخ
َها اْلَماَلِئَكةخ َحىتَّ تخْصِبح َها، َلَعَنت ْ كم وجوب الطاعة 40«ِفرَاِشِه فَأََبْت، فَ َباَت َغْضَباَن َعَلي ْ ، ويف احلديث األخري يخؤَخذ حخ

 .41من لْعن املالئكة ملن تعصي زوجها حني يدعوها للجماع، فاللعن عقوبٌة، والعقوبة ترتتَّب على تْرك واجبٍ 
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 .502، ص1م(، ج1994ه/1415، 1، )بريوت: دار الكتب العلمية، طفيض القدير شرح اجلامع الصغريراجع: عبد الرؤوف بن تاج العارفني املناوي،  42
لرتاث ، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، )بريوت: دار إحياء االكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلنظر: حممود بن عمر الزُمشري، ا 43

 .519، ص4العريب، د.ط، د.ت(، ج
 .380، رقم احلديث87، ص1، باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار، جصحيح مسلممسلم،  44
. قال احملقق: رجاله رجال الشيخني وهو مرسل. احلديث صححه 4493، رقم احلديث345، ص10، جصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، ابن حبان 45

 .1636، رقم احلديث179، ص4، جالسلسلة الصحيحةاأللباين. األلباين، 
مت االطالع  www.maghress.com  الرجال أيضاً؟كة حكم امتناع الزوجة عن زوجها أو العكس، هل تلعن املالئانظر يف ذلك: كمال املصري،  46

 م.2014)أغسطس(/11/08ه املوافق له 1435/شوال/14بتأريخ يوم اإلثنني 

 

روَف بوجوب طاعة املرأة زوَجها، فإنَّ التنبيه يقع على أنَّ املطالَبة بالطاعة ال بخدَّ أْن تأخذ بعني االعتبار ظومع التسليم 
، فاهلل تبارك امسه 42الزمان واملكان، واالستطاعَة البدنية والنفسية للزوجة، وكوَن هذه الطاعة يف املعروف ال يف معصيةٍ 

مع اليقني بأنَّه عليه الصالة والسالم  ١٢/املمتحنة، چ ڤ  ڦڤ  ڤ  چقال يف شأن مبايعة املؤمنات:
ال يأمر إال باخلري واملعروف، فنبَّه العليُّ القدير بذلك على ضرورة االجتهاد يف طاعته، واجتناب تقدمي طاعة املخلوق 

 .43على طاعة اخلالق يف مجيع األحوال

عليه  شهد بوجوهبا مبا ورد يف لْعن َمْن تعصي زوجها،ومن جهٍة أخرى، فالرجل حني يطلب الطاعة من امرأته، ويست
ر يف واجبات الِقوامة املكلَّف هبا، كما يف قوله صلى اهلل عليه  أن ال يغفل عن وجود وعيٍد أشد يقع عليه إْن قصَّ

َو َغاشٌّ »وسلم:  ، وقوله عليه 44« َحرََّم اهللخ َعَلْيِه اجْلَنَّةَ ِلَرِعيَِّتِه ِإالَّ َما ِمْن َعْبٍد َيْستَ ْرِعْيِه اهللخ َرِعيًَّة مَيخْوتخ يَ ْوَم مَيخْوتخ َوهخ
لخ َعْن َأْهِل بَ ْيتِ »الصالة والسالم:  لَّ رَاٍع َعّما اْستَ ْرَعاهخ َأَحِفَظ أَْم َضيََّع، َحىتَّ يخْسَأَل الرَّجخ ، فاللعن 45«هِ ِإنَّ اهلَل َساِئٌل كخ

نظر يف فقْبل طلب الرجل الطاعَة ِمن امرأته، ينبغي له اليف جانب الرجل، يف جانب املرأة يقابله احلرمان من اجلنة 
أداء ما عليه ِمن واجبات القوامة، وهل أداها بإخالٍص وإتقاٍن، فهو بذلك جيعل التوافق مع امرأته متحققاً، وجيعل 

 .46ري بواجب الطاعةمن العشرة احلسنة بينهما واقعاً، دون احلاجة إىل اللجوء بني احلني واآلخر إىل التذك
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، رقم 7، ص6، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم، جصحيح مسلممسلم،  47

، چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ ، باب قول اهلل تعاىلصحيح البخاري، وروى البخاري حنوه يف صحيحه، البخاري، 4828احلديث
 .6719، رقم احلديث2611، ص6، ج٥٩ /النساء

 
 .318، ص4، جتفسري املناراجع: رضا، ر  48

 

 المطلب الثالث: بيت الزوجية

البيت هو مملكة الزوجة، واحملل الرئيس للعشرة الزوجية، وقد جعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم رعاية البيت من 
ْم...َعن ْ َواْلَمْرأَةخ رَاِعَيٌة َعَلى بَ ْيِت بَ ْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسؤْوَلةٌ ... »واجبات املرأة حني قال:  كما –وهذه الرعاية  ،47«هخ

قانًا يف تتطلب وعياً من املرأة مبعناها الصحيح، واقتناعاً بأمهيتها، وإخالصاً وإت -سبقها من الواجبات املتعلقة باملرأة
 تطبيقها.

تمثل فيما حترص ت إىل أنَّ رعاية املرأة للبيت ميكن تقسيمها إىل رعايٍة معنويٍة وماديٍة، فالرعاية املعنوية ويشير الباحث
عليه ِمن تنمية معاين االستقرار وحسن العشرة بينها وبني زوجها، وِمن صوره املهمة: دْرء أدران املعاصي عن البيت، 

تمع يف جْعل بيت الزوجية منبعًا للخري والفضيلة، ليس ألفراده فقط، وإمنا للمج -كما جيتهد زوجها-حبيث جتتهد
 من حوله.

اعي املرأة يف حتقيقه ِمْن خالل اهتمامها بالبيت نظافًة وترتيبًا ورائحًة زكيًة، حبيث جتعلهأما الرعاية املادية  للزوج  فرتخ
 مأوًى مجياًل، حيرص على العودة إليه حبثاً عن الراحة والسكينة.                   

 المبحث الثالث: جوانب القوامة المشتركة بين الزوجين

 عروفالمطلب األول: المعاشرة بالم

هت األمر إىل الرجل بذلك يف  هذه املعاشرة تتحقق وتتكامل بتطبيقها من الرجل واملرأة، فمع أنَّ اآلية الكرمية وجَّ

ه: ولكنَّ املعاشرة فيها معىن املشاركة، فكما يعاشر الزوج  ١٩/النساء، چ ۉ ۉچقوله تعاىل َجدُّ
 .48امرأته باملعروف، جيب عليها معاشرته باملعروف أيضاً 
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 .81، ص6، جالتفسري الكبريالرازي،  49
 .123، ص3، جاجلامع ألحكام القرآنانظر يف ذلك: القرطيب،  50
 .242، ص2، جتفسري القرآن العظيمراجع يف ذلك: ابن كثري،  51
، وروى حنواً منه ابن حبان 26277، رقم احلديث313، ص43، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي اهلل عنهما، جمسند أمحد بن حنبلأمحد،  52

، باٌب يف السبق سنن أيب داود، أبو داود، 4691، رقم احلديث545، ص10، باب السبق، جصحيح ابن حبانيف صحيحه وأبو داود يف سننه. ابن حبان، 
 .131، رقم احلديث254، ص1، جالسلسلة الصحيحة. وقد صحح األلباين احلديث. األلباين، 2580ديث، رقم احل334، ص2على الرجل، ج

 

وتتحقق هذه املعاشرة يف صوٍر كثريٍة، منها: عدم العبوس، وطالقة الوجه، والتجاوز عن اهلفوات، واجلميل احلسن من 
 القول والفعل.

 چومنها التزين والتطيب للطرف اآلخر، فقد جاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف تفسري قول اهلل عز وجل: 

، ويكون ذلك مبا يليق 49ألتزيَّنخ المرأيت كما تتزيَّنخ يل" قوله: "إين ٢٢٨/البقرة، چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ
بكلٍّ منهما جتاه اآلخر، فزينة املرأة ختتلف عن زينة الرجل، وزينة الشاب ختالف زينة الشيخ، وللوقت واملكان اعتباٌر 

 . 50يف ذلك أيضاً 

عليه، ال  فإنَّ ذلك من املعروف الواجب ومن املعاشرة باملعروف ما ُيص الرجل؛ كالقيام بواجبات الِقوامة املنوطة به،
من املنكر املنهي عنه، ومنها أيضاً: مالعبة زوجه ومالطفتها قواًل وفعاًل، فذلك مما يؤلف القلوب، ويزيل احلواجز، 
ي املشاعر، والنيب صلى اهلل عليه وسلم خري أخسوٍة يف ذلك، فقد كان عليه الصالة والسالم يدخل على أهله بعد  وي خَنمِّ
العشاء، جيلس معهم، مؤانسًة منه هلم، وكانت نساؤه صلى اهلل عليه وسلم جيتمْعَن معه كل ليلٍة يف بيت اليت يبيت 

ْسن العشرة أنَّ الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يسابق عائشة 51معها النيب صلوات اهلل وسالمه عليه ، ومما ورد يف حخ
وأنا  الت: "خَرْجتخ مع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف بعض أسفارهرضي اهلل عنها وتسابقه، فقد جاء عنها أهنا ق

ْن، فقال للناس:  مخْوا»جاريٌة مْل أمْحل اللحَم ومْل أْبدخ ، فسابْقتخه، «أخَسابَِقكِ  تَ َعايَلْ َحىتَّ »، فتقدموا، ُث قال يل: «تَ َقدَّ
، ونِسْيت، خ ْنتخ قال للناس: رْجتخ معه يف بعض أسفاره، ففسبْقتخه، فسكَت عين، حىت إذا محَْلتخ اللحَم، وبَدخ

مخْوا» َهِذِه »وهو يقول:  ، فسابْقتخه، فسبقين، فجعل يضحك«تَ َعايَلْ َحىتَّ أخَساِبَقكِ »، فتقدموا، ُث قال يل: «تَ َقدَّ
 .52"«بِِتْلكَ 
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 .81، ص6، جالتفسري الكبرييراجع: الرازي،  53
 . 6857، رقم احلديث37، ص8، باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء، جصحيح مسلممسلم،  54
، 50، ص1املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان، ج، باب بيان كون النهي عن صحيح مسلممسلم،  55

 .186رقم احلديث

 

ها، ومنها كذلك: ِقوامة زوجومن املعاشرة باملعروف ما ُيص املرأة؛ كالقيام بواجباهتا اليت تخسهم من خالهلا يف جناح 
عدم إكثار الطلبات، ومراعاة حال الزوج، فال ينبغي من املرأة مثاًل إبداءخ طلٍب يف وقِت دخول زوجها املنزَل راجعاً 

 من عمله، أو طلب أموٍر غري ضروريٍة يف ظرٍف تعرف أنَّ زوجها مير فيه بضائقٍة ماليٍة.

سد املعاشر  قًة مقاصَد احلياة الزوجية، حبرصه على مواحلاصل أنَّ كال الزوجني جيخ قِّ راعاة ة باملعروف، وجيعلها واقعاً، حمخ
، وال يستصغر القيام بأيَّ أْمٍر َحَسٍن، مهما بدا له تافهاً أو ال قيمة له، فلعل 53الطرف اآلخر، وإصالحه وسعادته

 َشْيئاً، َوَلْو أَْن اَل حَتِْقَرنَّ ِمَن اْلَمْعرخْوفِ »األثر يكون عظيماً لدى الطرف اآلخر، وقد قال النيب عليه الصالة والسالم: 
 . 54«تَ ْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍه طَِلقٍ 

 المطلب الثاني: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر        

يرى الباحث التأكيد على هذا الواجب، مع أنه يدخل يف التطبيق العملي لبعض واجبات القوامة اليت سبق بياهنا،  
 واملتعلقةخ بطريف احلياة الزوجية.

وهذا الواجب عمومًا نادى به القرآن الكرمي، وسنة النيب املعصوم صلى اهلل عليه وسلم، فاهلل سبحانه وتعاىل 

آل ، چ ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچيقول:

ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  چ، ويقول جل شأنه:    ١١٠/عمران

ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  

ْم َمْن رََأى ِمنْ »، وَورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قوله: ٧١/التوبة، چہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    كخ
ْرهخ بِيَ  مْيَانِ ِدِه، فَِإْن ملْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضعَ مخْنَكراً فَ ْلي خَغي ِّ  .55«فخ اإْلِ
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 .2361، رقم احلديث882، ص2، باب: هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه، جصحيح البخاريالبخاري،  56
 وما بعدها. 84، العدد السابع، صلة العلمية للمجلس األورويب لإلفتاء والبحوث"مقاصد الشريعة يف أحكام األسرة "اجملانظر يف ذلك: النجار،  57

 

س، وِمن  ة صالحخ هذا الفرد املؤسِّ ِلحَّ وحيث كانت األسرة أساَس أي جمتمٍع، والفرد أساسخ األسرة، فمن الضرورة اْلمخ
املوىل  اجب، الذي ي خَعدُّ صورًة ِمن صخَور التعاون على الرب والتقوى، املأمور به يف قولطخرق حتقيق ذلك: تطبيقخ هذا الو 

 .٢/املائدة، چ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئچتبارك امسه:

واملثال املقابل للتطبيق هو عدم التطبيق، ولنا أْن نتصور حاَل أسرٍة يغيب فيها النُّْصح، واألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، وال يكون لذلك واقٌع يف حياة أفرادها، حبيث يكون كل واحٍد منهم مشغوالً بنفسه، يرى اخلطأ أو املنكر فال 

لطيبة، واألسلوب اجلاذب، يف مقابل حاِل أسرٍة أخرى تأخذ واجب األمر يبادر إىل التوجيه واإلصالح بالكلمة ا
ه  باملعروف والنهي عن املنكر سبياًل إلصالح وهتذيب أفرادها، فال شك أن املآل ُيتلف ويتباين، وهو ما ميكن فْهمخ

ْوِد اهلِل َواْلَواِقِع ِم َعلَ َمَثلخ اْلَقائِ »من خالل حديث النيب األمي عليه أفضل الصالة وأزكى السالم الذي يقول فيه:  دخ ى حخ
ْم َأْسَفَلَها، َفَكاَن الَّ  ْم أَْعاَلَها، َوبَ ْعضخهخ َنٍة، فََأَصاَب بَ ْعضخهخ ْوا َعَلى َسِفي ْ َها َكَمَثِل قَ ْوٍم اْستَ َهمخ ِذْيَن يفْ َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَ َقْوا ِفي ْ

ْم، فَ َقا ْوا  لخْوا: َلْو أَنَّا َخَرقْ َنا يفْ َنِصْيِبَنا َخْرقاً، ومََلْ ن خْؤِذ َمْن فَ ْوقَ َنا،ِمَن اْلَماِء َمرُّْوا َعَلى َمْن فَ ْوقَ هخ ْم َوَما أَرَادخْوا َهَلكخ ْوهخ رخكخ فَِإْن يَ ت ْ
ْيعاً  ْوا َعَلى أَْيِدْيِهْم جَنَْوا، َوجَنَْوا مجَِ ْيعاً، َوِإْن َأَخذخ  .56«مجَِ

ق على جوانب كثريٍة  بيٌل من يف احلياة، ومنها األسرة، فاألمر باملعروف، والنهي عن املنكر سفاملثال يف احلديث َيْصدخ
بخل استقرار األسرة، وسالمتها واستمرارها، وحتقيقها ملقصٍد عظيٍم ِمن مقاصد الشريعة املتعلقة باألسرة املسلمة، أال  سخ

لدراسة، فِمْن بيانه ِمْن هذه ا وهو مقصد التبليغ أو الشهادة على الناس، وهذا يظهر جلّيًا يف ثنايا بعض ما مضى
أمهية إدراك حقيقة الزواج والطالق، مروراً باالختيار السليم من الطرفني، وصواًل لضرورة االلتزام  بالواجبات املتعلقة 
بالقوامة من الزوجني، وتطبيقها تطبيقاً سليماً، كل ذلك وغريه يشري إىل أمهية وجود أسرٍة مسلمٍة مستقيمٍة ناجحٍة، 

َعثاً لخآخرين على سلوك مْسَلكها، صاحل ٍة يف نفسها، وِمْن خالل صالحها وجناحها تكون قدوًة لغريها يف اجملتمع، ومب ْ
وصلة لتحقيقه  .57وهو ما يخعطي األسرَة ب خْعداً رَِسالّياً ال ينبغي هلا الغفلة عنه، مع األخذ باألسباب اْلمخ
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 ،حترير املرأة يف عصر الرسالة"دراسة عن املرأة جامعة لنصوص القرآن الكرمي وصحيحي البخاري ومسلم"عبد احلليم حممد أبو شقة، انظر يف ذلك:  58

 .125-124، ص5، ج)الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(
 ، مادة: ربب، ج، ص.لسان العربيراجع يف ذلك: ابن منظور،  59
، )االسكندرية: دار القمة لتوزيع الكتاب والشريط والسي دي، دار اإلميان مسؤولية اآلباء جتاه األوالدانظر يف ذلك: عبد الرب نواب الدين آل نواب،  60

  .44للطبع والنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(، ص
، 16، ص1م(، ج2011ه/1432، 3، باٌب يف ذكر القرآن، )مسقط: مكتبة مسقط، طاجلامع الصحيحالربيع بن حبيب بن عمرو األزدي البصري،  61

 .4رقم احلديث
 . 2788، رقم احلديث163، ص3، باب النهي عن عن صوم الدهر ملن تضرر به أو فوَّت به حقا، جصحيح مسلممسلم،  62

 

 المطلب الثالث: التربية

ترتبط الرتبية ارتباطًا وثيقًا باألم، ويف كثرٍي من األحيان عند احلديث أو الكتابة عن الرتبية يتم إسناد واجب تربية 
األوالد إىل األم، وهذا يرجع إىل أسباٍب منها: قوة االتصال بني األم وأوالدها، خاصًة يف مراحل حياهتم األوىل، يف 

 بيت لساعاٍت طويلٍة. ظل اشتغال األب بالعمل وغريه خارج ال

وهذه احلقيقة مع وجودها واقعاً يف حياتنا، ومَحْلها جانباً من الصحة، إال أنَّه يف املقابل ينبغي بيان وتأكيد دور األب 
، وهو ما يوافق معىًن جوانَب 59، فالرتبية فيها معىن احلفظ والرعاية58يف الرتبية مقروناً باألم، وأمهية تعاوهنما يف ذلك

لي مسؤولية األب يف الرتبية، أخرى  سبق بياهنا، فيها جالٌء هلذا الدور املبذول من األب كما هو من األم، واليت ال ختخ
 .  60بل جتعله مسؤواًل عنها، وركناً رئيساً يف جناحها

، حبيث بوبالنظر إىل بعض النصوص الشرعية املتعلقة بالرتبية، يظهر فيها هذا اجلمع بني الزوجني يف أداء هذا الواج

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  چيشملهما التوجيه واخلطاب، وذلك حنو قوله سبحانه وتعاىل:

 ٦/التحرمي، چۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
لخ َما يَ ْنَبِغْي َأْن »وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:  مخ اْلقخْرآَن؛ فَِإنَّهخ أَوَّ ْوا أَْواَلدَكخ وَ ي خ َعلِّمخ ، وقوله 61«تَ َعلََّم ِمْن ِعْلِم اهلِل هخ

 ، ويف هذا احلديث داللٌة على حق الولد يف احلصول على 62«...َوِإنَّ ِلَوَلِدَك َعَلْيَك َحّقاً »عليه الصالة والسالم: 
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، 8ه(، ج1392، 2، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج بن شرف بن مري النووي، راجع: ، أبو زكريا حيىي 63

 .44ص
ان: دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت: دار ابنتربية الطفل يف اإلسالم: أطوارها، وآثارها، وْثارهاانظر: عبد السالم عطوة الفندي،  64 م حز  ، )عمَّ

 .97م(، ص2003ه/1424، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .34(، ص2000، )األزاريطة: دار املعرفة اجلامعية، د.ط، أسس تربية الطفل بني النظرية والتطبيقراجع يف ذلك: سهري كامل أمحد،  65
 .158، 128، 100، صتربية الطفل يف اإلسالمانظر: الفندي،  66

 

عود صالحاً ونفعاً ا مبا ي، فالرتبية مسؤوليٌة مشرتكٌة بني الزوجني، يتعاونان فيه63رعايِة أبَ َويه، وتربيتهما له تربيًة صاحلةً 
 .     64لذريتهما

وأمهية تعاون الزوجني يف الرتبية هو ما يؤكد عليه العلم احلديث، الذي يبني أنَّ وجود الزوجني يف حياة أوالدمها، 
حلرمان ا وقيامهما معًا بالعناية والتوجيه، له أثٌر إجيايبٌّ يف حتقق الراحة النفسية والسلوك احلسن لألوالد، يف حني ِإنَّ 

يَّةٌ   .65من رعاية وتوجيه األبوين له سلبياٌت متعددٌة، معنويٌَّة وحسِّ

وحيث كانت الرتبية ِمن واجبات الزوجني، فعليهما أداء جانَبيها بإخالٍص وإتقاٍن، أي الرتبية املعنوية واملادية، فليست 
هتماٌم بالعقل املادية، ولكنها أيضًا عنايٌة واالرتبية حمصورًة يف توفري املأكل وامللبس واملسكن وغريها من اجلوانب 

والسلوك، وغرٌس للقَيم واألخالق احلميدة، وتعليٌم للمبادئ والواجبات، مع التوجيه واملراقبة احلكيمة، حبيث حيظى 
 األوالد مبا يكون هلم عونًا وإصالحًا يف تكوينهم النفسي واجلسدي، مما يؤهلهم ليكونوا أفرادًا صاحلني، نافعني

 .66ألنفسهم وأهلهم، وجمتمعهم وأمتهم

 الخاتمة

 بعد هذا العْرض للموضوع ميكن اخلروج بالنتائج اآلتية:

 القوامة تكليٌف على الرجل، جيب عليه أداؤه بإخالٍص وإتقاٍن.-1

الرعاية و تتعدد واجبات القوامة املفروضة على الرجل، باعتبار أهنا تندرج يف معىن القوامة الدال على احلفظ -2
واإلصالح وغريها من املعاين اليت دل عليها القرآن الكرمي، وأشارت إليها السنة النبوية، فتشمل بذلك احلماية والرعاية، 

 واإلنفاق، واملشاورة، والتعليم، والتقومي.
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والطاعة،  ،للمرأة دوٌر يف جناح قوامة الرجل، بالتزامها بأداء واجباٍت تتعلق هبا، كالتحلي بصفات الصاحلات-3
 ورعاية بيت الزوجية.

َلها -4 مشاركة املرأة زوَجها يف جناح قوامته أمر ضروري، فبدون هذا التكامل والتعاون بني الزوجني ال تؤيت القوامة أخكخ
وَّ منها.  اْلَمْرجخ

عروف والنهي ملعلى الزوجني االهتمام بأداء واجبات القوامة املشرتكة بينهما، وهي املعاشرة باملعروف، واألمر با-5
 عن املنكر، والرتبية، فإنَّ هلا األثر اإلجيايب الذي ال يظل حبيس األسرة فقط، وإمنا يتعداها إىل اجملتمع واألمة.

توصية: السعي إىل وضع برنامج تثقيفي للمقبلني على الزواج خاصة، وللمتزوجني عامة، يكون ِمن ضمن حمتواه 
 علق هبا من اجلوانب األخرى.التعريف بالقوامة، وواجباهتا، وما يت

 المصادر والمراجع
ية، ، األزاريطة: دار املعرفة اجلامعأسس تربية الطفل بني النظرية والتطبيقم، 2000أمحد، سهري كامل،  -

 د.ط.
، األردن: دار النفائس أحكام الزواج يف ضوء الكتاب والسنةم، 1997ه/1418األشقر، عمر سليمان،  -

 .2للنشر والتوزيع، ط
، جدة: مكتبة اإلرشاد، شرح كتاب النيل وشفاء العليلم، 1985ه/1405أطفيش، حممد بن يوسف،  -

 . 3ط
، سلطنة عمان: وزارة الرتاث القومي مهيان الزاد إىل دار املعادم، 1983ه/1403أطفيش، حممد بن يوسف، 

 والثقافة، د.ط.
 كتبة املعارف، د.ط.، الرياض: مالسلسلة الصحيحةاأللباين، حممد ناصر الدين، د. ت،  -

 .5، الرياض: مكتبة املعارف، طصحيح الرتغيب والرتهيباأللباين، حممد ناصر الدين، د.ت، 
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم م، 2001ه/1422األلوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود،  -

 .1ب العلمية، ط، ضبطه وصححه: علي عبد القادر عطية، بريوت: دار الكتوالسبع املثاين
-  
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 ،قضايا املرأة بني تعاليم اإلسالم وتقاليد اجملتمعم، 2000ه/1420األنصاري، عبد احلميد إمساعيل،  -

 .1القاهرة: دار الفكر العريب، ط
 ،صحيح البخاري اجلامع الصحيح املختصرم، 1987ه/1407البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل،  -

 .3ت: دار ابن كثري، طحتقيق: مصطفى ديب البغا، بريو 
كنز العمال يف سنن م،  1981ه/1401برهان فوري، عالء الدين علي بن حسام الدين املتقي اهلندي،  -

 .5، حتقيق: بكري حياين وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، طاألقوال واألفعال
حتقيق: ، شرح صحيح البخاريم، 2003ه/1423ابن بطال، أبو احلسني علي بن خلف بن عبد امللك،  -
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