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 القوامة في األسرة بین التعلیل والتقصید

   .میادة محمد الحسن

  . ، المملكة العربیة السعودیة جامعة الملك فیصل،  كلیة اآلداب ،الفقھ واألصولقسم 

  drmmalhasan@gmail.com :البرید اإللكتروني 

   : مستخلص

تعد القوامة في األسرة من أھم المفاھیم المنظمة للحیاة األسریة، والسائرة بھا نحو تحقیق 
السكن والمودة والرحمة، وقد وردت معللة في كتاب اهللا تبارك وتعالى، إال أن علتھا لم 

یأتي . تتحرر من حیث النوع، ولم یستبن كون القوامة مقصدًا أو وسیلة لتحقیق مقصد
 علة القوامة المركبة، ویبین جزئیھا، ویتناول تقصیدھا تحت مظلة مقاصد البحث لیوضح

النكاح األصلیة، إضافة إلى بیان مقتضیاتھا في حق القّوام ومن یقوم علیھم، وبیان 
مواقف الفقھاء عند تخلف جزء من أجزاء العلة، أو عند تقاعد القوامة عن تحقیق 

أن القوامة ھي سلطة تنظیمیة :  من أھمھاوقد توصل البحث إلى عدة نتائج،. مقاصدھا 
القوة البدنیة : أن علة القوامة مركبة من جزءین و. لشؤون األسرة قائمة على الشورى

أن القوامة من األحكام المقصودة  .والعقلیة من جھة، واإلنفاق بالمال من جھة أخرى
 والتفاوض، القوامة خاضعة للتفویضأن . لغیرھا، فھي من علم الوسائل ال المقاصد

القوامة على الزوجة وعلى تكون . ویمكن للرجل تفویض إدارة المنزل كامًال إلى الزوجة
تقصید القوامة یبرز قیامھا على  .سائر أفراد األسرة من البنات والبنین غیر البالغین

 .االستقرار واكتمال معاني المودة والرحمة والتعامل الوظیفي

  . ، المقاصد التقصید،  التعلیل،  األسرة ،  القوامة: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

Guardianship in the family is one of the most important 
organizing concepts of family life, which is moving towards 
achieving (tranquility, affection and mercy). It was mentioned 
as reasoning in the Book of God, the Blessed and Exalted be 
He. . The research comes to clarify, the problem of the 
compounded guardianship, clarify its two parts, and address 
its purpose under the umbrella of the original intentions of 
marriage, in addition to, explaining its requirements regarding 
the right of the Qiyamah, and those who are based on them, 
and clarifying the positions of the jurists, when a part of the 
parts of the problem is left behind, or when the retirement of 
the guardianship, from The fulfillment of its purposes. The 
research has reached several results, the most important of 
which are: The guardianship is an organizational authority for 
family affairs, based on shura. The problem of stewardship 
has two parts: physical and mental strength on the one hand, 
and spending with money on the other. Guardianship is one 
of the rulings intended for others, as it is a science of means, 
not intentions. The guardianship is subject to delegation and 
negotiation, and the man can fully delegate the management 
of the house to the wife. The custody of the wife and the rest 
of the family members, girls and boys, who are not adults. 
The intransigence of the guardianship, highlights its basis on 
stability, and the completeness of the meanings of affection 
and compassion, and functional interaction. 

Key words: guardianship , family , reasoning , 
purposes, The intentions. 
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  مقدمة

الحمد هللا خلق الزوجین الذكر واألنثى، وجعل بینھما مودة وُرحمى، وأقام الواحد منھما 
لآلخر سكنى، والصالة والسالم األتمان األكمالن على خیر زوج عرفتھ البشریة، وأعظم 

  :    عین، أما بعدأب أضاءت بھ البریة، وعلى آلھ وصحبھ أجم

فإن األسرة ھي لبنة المجتمع األولى التي إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد 
المجتمع، ولذلك كانت العنایة بھا أشد في الشریعة اإلسالمیة، بحیث جاء تنظیمھا على 
أفضل حال من مراعاة طبیعة الخلق ومقتضیات الفطرة من جھة، ومراعاة البناء على 

  .ال اضطراب فیھا وال فوضىأسس متینة 

جاءت أحكام األسرة مفصلة بالنصوص في معظم جوانبھا، واستثمرت األحكام منھا من 
جھة الدالالت اللفظیة، ومن جھة الدالالت العقلیة، فأحكام األسرة معللة، ولیست تعبدیة 

  .إال في بعض منھا، كمقدرات المواریث، والعدد مثًال

ألمور التي جاءت النصوص بھا، إال أنھا فسرت تفسیرات تعد القوامة في األسرة من ا
خاطئة ككونھا سلطة التأدیب ، وكذلك استعملت استعماًال مضادًا لمقاصدھا الشرعیة، مما 
أثار شبھات حولھا ، صاغھا المشاغبون على شكل إنكار أن تكون القوامة للرجل بمحض 

 في مسار إدارة الجموع مما الذكورة، متجاھلین جملة من النصوص التي تضع القوامة
  . یقتضي وحدة المنظم والموجھ

  :أھمیة البحث

تبرز أھمیة البحث من ضرورة النظر في علة الِقوامة، وتمحیصھا ، ثم استنباط مقاصد 
الشارع من تكلیف الرجل بھا، وما ینبني علیھا من تبعات تتعلق بأھم أركان األسرة، 

    .وبیان المسافة بین التعلیل والتقصید

  »القوامة في األسرة بین التعلیل والتقصید« :ومن ھنا تعلقت ھمتي بالكتابة في موضوع 

  : تتلخص أھداف البحث فیما یلي:أھداف البحث

 .بیان نوع علة القوامة، ھل ھي علة مركبة من وصفین أو علتین مستقلتین -١

 .تقصید القوامة، ببیان مقاصدھا -٢

 .وام ومن یقوم علیھماستحالب آثار مقاصد القوامة في حق الق -٣

  بیان موقف الفقھاء عند تخلف علة القوامة، أو عدم تحقق مقاصدھا -٤

  : مشكلة البحث 

 ھل القوامة تنطبق على االستبداد بأمر األسرة؟ -١

 ما نوع علة القوامة؟ -٢

 ما المقاصد التي تحققھا القوامة؟ -٣

  عن ذكر القوامة في كتبھم؟ -  عدا الكاساني-لماذا أعرض الفقھاء -٤
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 تذكر القوامة في حق الزوجة فقط؟ دون بنات الرجل ودون أبنائھ ممن ینفق لماذا -٥
 . علیھم

  :الدراسات السابقة

ببیان العلة وتحدید المقاصد، ) الِقوامة( من تناول موضوع -بعد البحث الرقمي-لم أجد 
  :  وإنما كانت ھناك بحوث قصیرة في مفھوم الِقوامة الفقھي ، من ذلك

الِقوامة (ھـ بعنوان ١٤٢٧/ شوال) ٣٢عدد( في مجلة العدل ـ بحث محكَّم منشور
محمد المقرن ، تناول فیھ تعریف الِقوامة وبین أسبابھا وضوابطھا / للدكتور) الزوجیة

  .بشكل عام

ه بعنوان ١٤٣٦) ٢١عدد(ـ بحث ُمَحكَّم منشور في مجلة الجمعیة الفقھیة السعودیة 
وفاء السویلم، تناولت مسائل فقھیة فرعیة / ورةالدكت: قدمتھ) القوامة وأحكامھا الفقھیة(

رعایة المرأة لبیتھا، واستئذانھا للخروج، وإجارة نفسھا، وإدخال اآلخرین منزل : مثل
  زوجھا وإرضاع ولد غیرھا

ویختلف بحثي عنھما من حیث إنھ ینزع إلى تخریج مناط القوامة، وبیان نوع العلة، ثم 
قھاء عند تخلف أحد أجزاء القوامة، أو تقاعد الحیاة تقصید القوامة والنظر في صنیع الف
 . األسریة عن تحصیل مقاصد القوامة

  منھج البحث 

یعتمد البحث على المنھج التحلیلي في تخریج مناط القوامة، ونوع علتھا، والمنھج 
االستنباطي في توضیح مقاصد القوامة بناء على مقاصد النكاح، والمنھج االستقرائي في 

  . ء الفقھاء عند تخلف علة القوامة أو عند عدم تحقق مقاصدھابیان آرا

  قام البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة: خطة البحث 

 التعریف بالبحث وأھمیتھ وأھدافھ ومنھجھ وخطتھ: وفیھا: المقدمة

  معنى القوامة وعلتھا: المبحث األول

  :وفیھ ثالثة مطالب

   معنى القوامة والتعلیل: المطلب األول

  .علة القوامة:  المطلب الثاني

  .نوع علة القوامة وأثرھا: المطلب الثالث



 - ٦٠٠١ -

  .تقصید القوامة وآثار مقاصدھا: المبحث الثاني

 :وفیھ مطلبان

  معنى التقصید والمقاصد: المطلب األول

  مقاصد القوامة وآثارھا : المطلب الثاني

  قاصدھا مواقف الفقھاء عند تخلف علة القوامة أو م: المبحث الثالث

 :وفیھ ثالثة مطالب

  موقف الفقھاء عند اختالل العلة الوھبیة: المطلب األول

  موقف الفقھاء عند اختالل العلة الكسبیة: المطلب الثاني

  موقف الفقھاء عند اختالل مقاصد القوامة: المطلب الثالث

  .وفیھا بیان أھم نتائج البحث والتوصیات التي ظھرت على ضوئھ: الخاتمة 

 اهللا تبارك وتعالى أن یتقبل مني ھذا الجھد، وأن یكتبھ في الصالحات من عملي وأسأل
  . متوجًا باإلخالص ومحفوفًا بالقبول، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ 
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  املبحث األول

  القوامة وعلتها

لم یحظ مفھوم القوامة عند العلماء المتقدمین بتحریر مصطلحھ، حیث غایة ما جاء فیھ 
ن توضح مفھومھ بآثاره وغایاتھ ال بحقیقتھ، ثم ُوجدت كتابات عند أقوال للمفسری

المعاصرین اعتنت ببیان تعریف القوامة نظًرا للحاجة إلى بیانھ بعد حصول ما یتطلب 
  .ذلك من انتقاد للمفھوم وإثارة للشبھات حولھ

  اطب اول 

واا    

 معنى الِقوامة لغة: الفرع األول

أي حافظ علیھ وراعى مصالحھ، ومن ذلك القیم، : لى الشيء یقوم قیاما القوامة من قام ع
قوم؛ القاف والواو « :وھو الذي یقوم على شأن شيء ویلیھ ویصلحھ، قال ابن فارس

والمیم أصالن صحیحان، یدل أحدھما على جماعة من الناس، وربما استعیر في غیرھم، 
ئ، وال یكون ذلك إال للرجال، وأما اآلخر فاألول الَقْوم، جمع امر .واآلخر على االنتصاب

  .)١(»قام بمعنى القیام: فمن قولھم

   تدور حول السیادة والسیاسة أو المحافظة واإلصالح- فیما لھ تعلق ببحثنا-فالقوامة لغة 
)٢(.  

 معنى الِقوامة شرعًا: الفرع الثاني

  :  اآلتیة بتتبع عبارات الفقھاء یتبین أنھم یطلقون لفظ القوامة على المعاني

 والیة یفوضھا القاضي إلى شخص كبیر راشد بأن یتصرف لمصلحة القاصر في -أ 
  تدبیر شئونھ المالیة

  . وصي القاضي: والقیم بھذا المعنى ھو 

 والیة یفوض بموجبھا صاحبھا بحفظ المال الموقوف والعمل على إبقائھ صالحا -ب 
  .نامیا بحسب شرط الواقف

الزوج بتدبیر شئون زوجتھ وتأدیبھا وإمساكھا في بیتھا  والیة یفوض بموجبھا -ج 
   .)٣(ومنعھا من البروز

                                                           

 )٥/٤٣(قوم : غة، ابن فارس، مادة مقاییس الل)1(
 )٥٠٣-١٢/٥٠٢(قوم :   لسان العرب، ابن منظور، مادة)2(
 ) .٣٤/٧٦(الموسوعة الفقھیة الكویتیة :  ینظر)3(
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. القیم على الصغیر والمجنون والسفیھ، والقیم على مال الوقف : والفقھاء یستعملون
  . )١(ویریدون بھ األمین الذین یتولى أمره ویقوم بمصالحھ قیام الحفظ والصیانة 

وسوعة الفقھیة الكویتیة، والواقع أنني لم أجد عند كذا ورد التعریف بالمصطلح في الم
بدائع « في ) ه ٥٨٧ت(الفقھاء ذكًرا للقوامة الزوجیة أو األسریة  إال ما ذكره الكاساني 

فصل وأما سبب وجوب ھذه النفقة، فقد اختلف « : حیث قال) القوامیة( بلفظ » الصنائع 
حبس الثابت بالنكاح للزوج علیھا، سبب وجوبھا استحقاق ال: العلماء فیھ، قال أصحابنا

السبب ھو الزوجیة، وھو كونھا زوجة لھ، وربما قالوا ملك النكاح للزوج : وقال الشافعي
الرجال قوامون على النساء بما فضل ( القوامیة، واحتج بقولھ تعالى : علیھا، وربما قالوا

 لكونھم قوامین، أوجب النفقة علیھم) اهللا بعضھم على بعض وبما أنفقوا من أموالھم 
  .)٢(»والقوامیة تثبت بالنكاح فكان سبب وجوب النفقة النكاح 

 الذي یذكر القوامة، مع - حسب اطالعي وبحثي الرقمي-ھذا النص الفقھي الوحید
  .مالحظة أن المعاصرین كثیرو الذكر لھا؛ لما تعلق بھا من شبھات اقتضت الرد والبیان

 الفقھاء عن ذكر القوامة مع كونھا أساسیة في لم یعرض: وھنا یثور السؤال المستفز
  عالقة الزوجین وفي تسییر شؤون األسرة ؟

ولماذا یقتصر على ذكر القوامة في حق الزوج على زوجتھ وال یشمل األمر بنات الرجل 
  أو أبناءه ممن ینفق علیھم وھم تحت رعایتھ وحفظھ؟

ببیان أصل القوامة وما ورد في وستظھر إجابة السؤال في آخر البحث بإذن اهللا، ولنبدأ 
  .معناھا من أقوال

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء :( ورد لفظ الِقوامة في كتاب اهللا تعالى مرة واحدة، في قولھ
َحاِفَظاٌت ِبَما َفضََّل اللَُّھ َبْعَضُھْم َعَلىٰ َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِھْم ۚ َفالصَّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت 

لِّْلَغْیِب ِبَما َحِفَظ اللَُّھ ۚ َواللَّاِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُھنَّ َفِعُظوُھنَّ َواْھُجُروُھنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع 
  ]. ٣٤:النساء[،)َواْضِرُبوُھنَّ ۖ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَلا َتْبُغوا َعَلْیِھنَّ َسِبیًلا ۗ ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعِلیا َكِبیًرا

  :واختلف المفسرون في تفسیرھا، وحاصل ما ورد فیھا من أقوال، ھو التالي

الرجل قّیم على المرأة، «، )ه٧٧٤ت(التأدیب، جاء في تفسیر ابن كثیر : الِقوامة بمعنى  -  أ
، وعن ابن عباس )٣(»ھو رئیسھا وكبیرھا والحاكم علیھا ومؤدبھا إذا اعوجت: أي

 .)٤(»یعني أمراء علیھن«: رضي اهللا عنھما

                                                           

 ) .١٣٩-٤٥/١٣٨(الموسوعة الفقھیة الكویتیة :  ینظر)1(
 ).٤/١٦(  بدائع الصنائع، الكاساني )2(
 )١/٤٩٢( تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر )3(
 ). ١/٤٩٢( تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ) 4(
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: بقولھ) ه٦٧١ت(االستبداد بالنظر في أمور األسرة، ذكره القرطبي :  الِقوامة بمعنى  -  ب
قوَّام فعَّال للمبالغة، من القیام على الشيء واالستبداد بالنظر فیھ وحفظھ «

 .)١(»باالجتھاد

الوالیة وتشمل القیام على الزوجة بالحفظ والرعایة واألمر والنھي، : الِقوامة بمعنى  -  ت
تولي الزوج تدبیر أمور زوجتھ واإلنفاق علیھا وحفظھا « :ا وفاء السویلمفعرفتھ

وصیانتھا والقیام بمصالحھا وإمساكھا في بیتھا وتأدیبھا في الحق بما ھو مؤتمن 
والیة یفوَّض بموجبھا الزوج القیام على ما «: ، وعرفھا محمد المقرن بقولھ)٢(»علیھ

   )٣(»ُیصلح شأن زوجتھ بالتدبیر والصیانة

فھو غیر جامع وال مانع؛ ألن القوامة لیست مختصة : وھذه التعریفات منتقدة، أما األول
بحالة التأدیب، بل تثبت في حال االستقرار واالنسجام بین الزوجین، كما أنھ یدخل في 

  .التعریف تأدیب غیر المرأة من العبد والولد وبالجملة من ھم في دائرة المسؤولیة

االستبداد، فھي منتقضة بما شاع وذاع من مشاورة النبي صلى اهللا وأما القوامة بمعنى 
 وھي استشارة في أمر أمة، تدل على أنھ كان من عادتھ ذلك، وإال )٤(علیھ وسلم ألم سلمة

فما یكون للرجل أن یستبد بأمور البیت من مأكل ومشرب وتزویج ونحوه دون زوجتھ، 
تھ لھا دلیل على أنھ معتاد منھا حسن ثم یشاورھا في أمر سیاسي عظیم، بل إن مشاور

الرأي وكمال النظر، وكما أنھ ثبت تفویض شأن األسرة لزوجات النبي صلى اهللا علیھ 
  .وسلم حتى كان صلى اهللا علیھ وسلم ما یدري ھل في بیتھ طعام أوال؟

وكذا ینقض التعریف ما كان من مشاورة عمر رضي اهللا عنھ لحفصة لما أراد تحدید 
   )٥(ي یسمح فیھ للغازي البعد عن بیتھالزمن الذ

فإذا لم یقع االستبداد دون المرأة في الحكم الشرعي المطلوب فیھ كمال العقل والنظر، 
  .فألن یمتنع االستبداد في شؤون األسرة من باب أولى

                                                           

 )٥/١٦٩( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي )1(
، بحث منشور في مجلة الجمعیة الفقھیة السعودیة، ع�دد        )١٣(القوامة وأحكامھا الفقھیة، وفاء السویلم      ) 2(
 )ھـ١٤٣٦(، تاریخ )٢١(
ف��ي مجل��ة الع��دل ،ال��صادرة بإش��راف وزارة   ، بح��ث من��شور  )١٣(القوام��ة الزوجی��ة، محم��د المق��رن  ) 3(

 )ھـ١٤٢٧(، تاریخ )٣٢(العدل، عدد 
 المراد حدیث ما حدث في قصة الحدیبی�ة ، ف�إن النب�ي َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم لم�ا ص�الح قری�شًا عل�ى                   )4(

َفَواللَّ�ِھ َم�ا   : " ي ، ق�ال ال�راو  )ُقوُموا َفاْنَحُروا : ( الرجوع ، وعدم دخول مكة عامھم ھذا ، قال ألصحابھ         
َقاَم ِمْنُھْم َرُجٌل َحتَّى َقاَل َذِلَك َثَالَث َمرَّاٍت ، َفَلمَّا َلْم َیُقْم ِمْنُھْم َأَحٌد َدَخ�َل َعَل�ى ُأمِّ َس�َلَمَة ، َف�َذَكَر َلَھ�ا َم�ا َلِق�َي               

 ، اْخ�ُرْج ُث�مَّ َال ُتَكلِّ�ْم َأَح�ًدا ِم�ْنُھْم َكِلَم�ًة ، َحتَّ�ى َتْنَح�َر         َیا َنِب�يَّ اللَّ�ِھ ، َأُتِح�بُّ َذِل�كَ      : ِمَن النَّاِس ، َفَقاَلْت ُأمُّ َسَلَمةَ     
أخرج�ھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ، كت�اب      " .فلم�ا فع�ل ذل�ك ، ق�اموا فنح�روا      . ُبْدَنَك ، َوَتْدُعَو َحاِلَقَك َفَیْحِلَقَك     

 ).٢٥٨١(م الشروط، باب الشروط في الجھاد والمصالحة مع أھل الحرب وكتابة الشروط، حدیث رق
ستة أشھر، أو أربعة أشھر، فقال عم�ر  : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجھا ؟ فقالت          «:  حیث سألھا  )5(

 ) .٩/٢٩(، أخرجھ البیھقي » ال أحبس أحدًا من الجیوش أكثر من ذلك : 
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وأما تعریف السویلم فھو تعریف باآلثار، فال یبین حقیقة القوامة، لكن تعریف المقرن 
 فھو أقرب التعریفات إلى الضبط، إال أن الوالیة أعم من القوامة في بأنھا والیة،

االصطالح الشرعي، فكان تعریفًا بالجنس البعید، كما أنھ ذكر التفویض، وال یظھر من 
  .الذي یقوم بفعل التفویض للزوج في شؤون الحفظ والرعایة، ھل ھو الولي أو الزوجة

وجة بالغة عاقلة، ألن قوامة الزوج قائمة في فإن كان الولي فھو غیر صحیح إن كانت الز
جزء منھا على أداء حق الزوج في االستمتاع، وھذا ال یفوض الولي فیھ كونھ ال یملكھ 

  .أصًال

وإما أن یكون المقصود ھو الزوجة، فیصح القول بوالیة التفویض، لكنھا تكون قابلة 
  .للفسخ في أي وقت

   أعلمفال یستقیم التعریف وھذه الحال، واهللا

  :وبناء على النقد الذي اعترى التعریفات السابقة فإنني أختار التعریف التالي

  سلطة تنظیمیة لشؤون األسرة قائمة على الشورى: القوامة ھي

جنس قریب في التعریف، یشمل كل أنواع السلطات، وجاء القید » سلطة«فكلمة 
شترط فیھا التراضي على لیظھر كون القوامة نوع من التنظیم اإلداري، فی» تنظیمیة«

منح سلطة اإلدارة، ویكون الرضا بالنكاح منشأ لھا، كما أنھ یكون للزوجین االتفاق على 
  .شكلھا، ومجالھا، وحدودھا

فیخصِّص القوامة بكونھا داخل األسرة، فلیست القوامة ثابتة » لشؤون األسرة« وأما قید 
لرجل وأبناءه الذكور قبل البلوغ، لكل رجل على كل امرأة ، ویدخل تحت القوامة بنات ا

  .فیؤكد على المضمون التنظیمي للقوامة» قائمة على الشورى« وأما الوصف بـ 

وإنما كانت الحاجة إلى القوامة لضرورة تأسیس الكیان األسري، فالركب األسري ال 
یمكن أن یسیر دون وجود سلطة تنظیمیة، وإذا كان تأسیس الركب من الزوج والزوجة، 

  :روض العقلیة في إدارة ھذا الركب تقوم على أربعة احتماالتفالف

  أن تكون بید الرجل والمرأة أصالة لكل منھما: االحتمال األول

  أن تكون بید المرأة استبدادًا:  االحتمال الثاني

  أن تكون بید الرجل استبدادًا: االحتمال الثالث

  .ور والتفاوض والتفویضأن تكون بید الرجل على قاعدة التشا: االحتمال الرابع

فالعقل یحیل :   لكل منھمابید الرجل والمرأة أصالةأما االحتمال األول، وھو أن تكون 
االشتراك في الرئاسة، لبزوغ االضطراب والفوضى، وقد أثبتت التجارب اإلنسانیة فساد 
الشركة في اإلدارة، والزالت األنظمة االجتماعیة من دول ومؤسسات تقر وجود رأس 

ى مجلس إدارتھا، تناط بھ مسؤولیة الكلمة األخیرة حال االختالف، وإال عمت عل
  .الفوضى والتنازع، فیكون االحتمال غیر ممكن عقًال وواقعًا
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فالمشاھد المعروف : بید المرأة استبدادًاوأما االحتمال الثاني، وھو أن تكون القوامة 
وخارجیًا، وما یعتریھن شھریًا من ضعف النساء عمومًا عن القیام بشؤون األسرة داخلیًا 

الحیض، أو یطرأ علیھن من الحمل واإلرضاع والنفاس، یجعلھن غیر قادرات على القیام 
  .بشؤون األسرة على سبیل االستبداد، وإنما البد من التعاون والتشارك في ذلك

ع فمعارض بالشر: بید الرجل استبدادًاوأما االحتمال الثالث، وھو أن تكون القوامة 
وبواقع الحال، فقد أثبت القرآن مشاورة المرأة في فطام رضیعھا، فإذا أرشد القرآن إلى 

 في - على سبیل المثال-التشاور في أمر الفطام، فما ھو أعظم منھ أولى، كمشاورتھا
استعداد ابنتھا أو ابنھا للزواج، ومشاورتھا فیما یصلح األبناء من تعلیم أو مھنة، 

  .لبیت وما یناسب فیھومشاورتھا في أثاث ا

َیا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ۖ ِإنَّ َخْیَر َمِن : (وقص القرآن علینا في مقام المدح شورى ابنة شعیب لھ
ُقرَُّت َعْیٍن لِّي َوَلَك :(، وشورى زوجة فرعون لھ]٢٦:القصص[، )اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْلَأِمیُن

  ].٩:القصص[، )ْو َنتَِّخَذُه َوَلًداۖ َلا َتْقُتُلوُه َعَسىٰ َأن َینَفَعَنا َأ

وشاور النبي صلى اهللا علیھ وسلم أم سلمة في شأن عام، فدل على مشاورتھا فیما ھو 
أدنى من باب أولى، وكانت زوجات النبي صلى اهللا علیھ وسلم تتصرف في متاع البیت 

سترُت قدم رسول اهللا من سفر وقد : (دون علمھ، كما في حدیث عائشة رضي اهللا عنھا
خیركم خیركم ألھلھ، وأنا : ( ، وحدیث)الحدیث...بقراٍم لي على سھوة لي فیھا تماثیل

، )١ ()والمرأة في بیت زوجھا راعیة، وھي مسؤولة عن رعیتھا: (، وحدیث)خیركم ألھلي
وال تكون راعیة إال وھي مسؤولة، وال تكون مسؤولة إال ولھا خیار في العمل ورأي 

أن المرأة شریكة في إدارة : وعھا تدل على أصل معنوي عام، مفادهفاألدلة بمجم. وإرادة
  .الحیاة، وال یمكن للرجل االستبداد بشؤون األسرة دونھا

كما أن األصل أن الِقوامة مقیدة بالمعاشرة بالمعروف، وھذا ضد االستبداد، واالستبداد 
وجین بحسن أمر الز« : عادة یجر اإلضرار، وھو ممنوع في الشرع، قال ابن عاشور

المعاشرة بالِقوامة على النساء، وجعل اإلضرار باختالل ذلك مفضیًا إلى فسخ عقدة 
  )٢(»النكاح بحكم الحاكم بالطالق ثالثًا إذا ثبت الضرر

فالحریة المطلقة مفسدة مطلقة، وقد بان في الواقع انحراف في تطبیق : وأما واقع الحال
 زوجتھ على خدمة أھلھ، أو یجبرھا على القوامة عند عموم الرجال، فمنھم من یجبر

إعداد الوالئم لضیوفھ، أو یحرمھا من زیارة والدیھا وأقاربھا، أو یرفض إحضار خادمة 
لھا مع قدرتھ وظھور حاجتھا لھا، أو یجبر زوجتھ الموظفة على تولي جمیع نفقات 

ة تحت غطاء األسرة، أو یمنعھا من طلب العلم بال سبب ظاھر، أو یسلبھا حقوقھا المالی
  . القوامة، فھذا كلھ یدل على أن االستبداد بالقوامة یتضمن مفسدة كبیرة

                                                           

 صحیح البخاري، كتاب االستقراض وأداء ال�دیون والحج�ر والتفل�یس، ب�اب العب�د راع ف�ي م�ال س�یده              )1(
 ).٢٢٧٨(وال یعمل إال بإذنھ، حدیث رقم 

 )٤٤٠( مقاصد الشریعة اإلسالمیة، ابن عاشور )2(
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 والتفاوض بید الرجل على قاعدة التشاورویبقى االحتمال الرابع بأن تكون القوامة 
والتفویض، وھو الذي تؤیده أحوال النبي صلى اهللا علیھ وسلم، وصحابتھ الكرام، وعموم 

قشة االحتمال الثالث، وھذا االحتمال ھو الذي یحقق معنى خیریة األدلة المذكورة في منا
الرجل ألھلھ، فجوھر الِقوامة یكون باإلشراف على شؤون األسرة وإدارة دفتھا في جو 

  .تشاور واختیار، ال تعنت وإجبار

 ھل القوامة من المقاصد أو من الوسائل؟: الفرع الثالث

النظر في ھل ھي من المقاصد أو من : یتعلق بتمام معنى القوامة وكمال تصوره
  الوسائل؟ 

خاصة الذین -أظھرت حیاة النبي صلى اهللا علیھ وسلم مع زوجاتھ ، وكذا صحابتھ الكرام 
 أن القوامة آلیة إلدارة شؤون األسرة، -كانوا في الجھاد والغزو فیغیبون السنوات الطویلة

یرھا، من تحقیق السكن والمودة ولیست أمرًا  تعبدیًا مقصودًا بذاتھ، بل ھي مقصودة لغ
والرحمة واالستقرار والتعاون، فھي أمر إرشادي من باب التنظیم واإلدارة، فتأخذ حكم 

  .الوسائل، ویكون المقصود الذاتي لشرعھا ھو تحقیق مصلحة األسرة

ْیِن ِلَمْن َأَراَد َأْن َواْلَواِلَداُت ُیْرِضْعَن َأْوالَدُھنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَل: (نظیر ذلك قولھ تبارك وتعالى
، فالجملة الخبریة تحمل معنى األمر اإلرشادي إلى كمال ].  ٢٣٣:البقرة[، )ُیِتمَّ الرََّضاَعَة

  .مدة الرضاع، فھي من المقصود لغیره، أي النظر في مصلحة الرضیع

یترتب على ھذا أنھ قد یتفق الزوجان على منح بعضھما بعضًا إدارة أمر ما، وال یكون 
 مخًال بالقوامة، وال مدِخًال للزوج تحت اإلثم أو التقصیر الشرعي، فقد یترك الزوج ھذا

لزوجتھ إدارة شؤون األسرة الداخلیة من حیث اتخاذ القرار فیما یصلح للبیت من أثاث 
ونحوه، وما یصلح األبناء من حیث أسلوب التعلیم والتعلم، وإدارة شؤون البنات بتعلیمھن 

 في بیوتھن ونحو ذلك، وھذا مشاھد شائع السیما مع انشغال الرجل ما یكون بھ صالحھن
  .بالسفر، أو بالعلم والتألیف

 ب اطا  

    ا وال

  مفھوم التعلیل والعلة: الفرع األول 

علَّل، فیقال علل األمر تعل�یًال إذا أظھ�ر م�ا ت�أثر ب�ھ، أو              : ھو مصدر الرباعي  : التعلیل لغة 
عا إلیھ، والتعلیل بھذا المعن�ى ی�شمل تعلی�ل الظ�واھر الطبیعی�ة واالجتماعی�ة             السبب الذي د  

  .والقضایا الشرعیة على حٍد سواء

  .)١(بیان متعلَّق الحكم الشرعي الدائر معھ: أما التعلیل اصطالحًا فھو

  :العلة في اللغة تطلق على معان أربعة

                                                           

 ).١١(التعلیل بالشبھ، میادة الحسن :   ینظر)1(
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الج�سم ب�ھ، فیق�ال اعت�ل إذا         ومنھ سمي المرض عل�ة لت�أثر        :  ما یتأثر المحل بحصولھ    – ١
مرض، فالعلة اسم لما یتمیز بھ الشيء بح�صولھ، وھ�و م�أخوذ م�ن العل�ة بمعن�ى الم�رض           

  .ألن تأثیرھا في الحكم كتأثیر المرض في ذات المریض

عل�ة إك�رام محم�د إلب�راھیم علُم�ھ،      : فیق�ال :  الدواعي إلى فع�ل ش�يء أو االمتن�اع من�ھ     – ٢
  .الشر لعلة قبحھمحمد لم یفعل : وإحسانھ، ویقال

وھي مأخوذة من العَلَل وھو معاودة الشرب مرة بعد أخرى    :  ما یفید التكرار والدوام    – ٣
 لنظ���ر، أو ألن الحك���م یتك���رر بتك���رارألن المجتھ���د ف���ي اس���تخراجھا یع���اود النظ���ر بع���د ا

  .وجودھا

  .)١(فیقال أعلھ أي جعلھ ذا علة، واعتل إذا تمسك بدلیل:  الحجة والدلیل– ٤

تعددت تعریفات األصولیین للعلة، وھي ترجع إل�ى  فقد  : علة في االصطالح الشرعي   أما ال 
  .تعاریف أربعة

  . العلة ھي المؤثر بذاتھ في الحكم:األول

 ، یق�ول أب�و الح�سین    )٢(وھذا التعریف منسوب إل�ى المعتزل�ة كم�ا نقل�ھ ع�نھم األص�ولیون          
وأم�ا المعل�ول فھ�و م�ا       «: ثم یق�ول  » ھي ما أّثرت حكمًا شرعیاً    «):  ھـ ٤٣٦ت  (البصري  

   .)٣(»أّثرتھ العلة وأنتجتھ

 العلة ھي المؤثر في الحكم بإذن اهللا أي بجعلھ ال بال�ذات، وھ�ذا التعری�ف من�سوب        :الثاني
  . ) ٤ () ھـ٥٠٥ت ( إلى الغزالي 

 ٦٣١ت (ون�سب ھ�ذا التعری�ف إل�ى اآلم�دي        . العلة ھي الباعث على تشریع الحك�م       :الثالث
  .ما لیس على سبیل اإلیجاب: والمراد بالباعث ھنا. ) ٥()  ھـ٦٤٦ت (وابن الحاجب) ھـ

ت ( والبی�ضاوي   )  ھـ   ٦٠٦ت  (  العلة ھي المعرِّف للحكم، وھو تعریف الرازي         :الرابع
م�ا یك�ون عالم�ة      : والمراد ب�المعّرف  . )٦(، وقال عنھ السبكي أنھ قول أھل الحق       ) ھـ   ٦٨٥

  . وجوده أو وجوبھعلى وجود الحكم من غیر أن یكون لھ مدخل في

أما معناه بالنسبة   . جعل أمٍر عالمة على حكم    :  یكون معنى التعلیل بالنسبة للشارع     :وعلیھ
وھ��ذا التعری��ف ھ��و  .فھ��و ظ��ن أن ھ��ذا األم��ر جعل��ھ ال��شارع عالم��ة عل��ى حك��م    : للمجتھ��د
  )٧(الراجح

                                                           

عل��ل : ول��سان الع��رب، اب��ن منظ��ور، م��ادة   ). ١٨٩(عل��ل : مخت��ار ال��صحاح، ال��رازي، م��ادة  :  ینظ��ر)١(
)١١/٤٦٧.( 
  ).٣٢ / ٢( ، الجالل المحلي شرح المحلي على جمع الجوامع:  ینظر)٢(
 ).٢٠٠ / ٢( المعتمد، البصري )٣(
 ).٢٣٢ / ٢(شرح المحلي على جمع الجوامع، الجالل المحلي:  ینظر)٤(
 ). ١٨٠ / ٣( اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي )٥(
 ).٢٣١ / ٢(شرح المحلي جمع الجوامع، الجالل المحلي :  ینظر)٦(
 )٦٦(حسن  التعلیل بالشبھ، میادة ال)7(
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  علة القوامة: الفرع الثاني

، وفیما یتعلق بالقوامة، )١(الظاھرالنص القاطع و: تثبت العلة بمسالك متعددة، من أھمھا
الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّھ { :فقد جاء تعلیلھا بنص ظاھر،قال تعالى

  ]. ٣٤:سورة النساء[،}َبْعَضُھْم َعَلىٰ َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِھْم

، والتعلیل بالنص الظاھر یكون )٢(ال الراجححرف ظاھر في التعلیل یفید االحتم) الباء( فـ
( ثم ) الالم(  بالحروف، وبعض الحروف أقوى في الداللة من بعض، فأقواھا - استقراًء–

  .)٣ (بكسر الھمزة وھي موضع اتفاق بین األصولیین) إنَّ(ثم ) الباء

خر أحدھما وھبي، واآل: وقد علق اهللا تبارك وتعالى القوامة بحرف الباء على أمرین 
  .كسبي

الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء :( أما السبب الوھبي فھو المنصوص علیھ في قولھ سبحانھ
، وھو نص في تفضیل جنس الرجال ]٣٤:النساء[،)ِبَما َفضََّل اللَُّھ َبْعَضُھْم َعَلىٰ َبْعٍض 

اء أكانت على جنس النساء؛ بما أودع اهللا سبحانھ في الرجال من صفات وخصائص ، سو
تلك الخصائص والصفات من جھة الخلقة  أم من جھة األوامر الشرعیة التي ُكلِّف بھا 

  .)٤(الرجال دون النساء

فالتفضیل للجنس ال لكل الفرد، ألن القضیة المھملة في منزلة الجزئیة، ففیھا الحكم على 
  الجمیع، الحكم على المجموع ال الحكم علىھو من قبیل : البعض دون الكل، أو لنقل

عدل عن الضمیر فلم یقل سبحانھ بما فضلھم اهللا علیھن لإلبھام، لإلشارة إلى أن «ولذلك 
  .)٥(»بعض النساء أفضل من كثیر من الرجال

ففي األعم األغلب یكون الرجل أقدر على تھیئة األمان ألسرتھ، وتوفیر السكن والطعام 
دارة شؤونھا، لكن قد تكون المرأة قادرة والكسوة الالئقة بأفراد األسرة، وتمثیل األسرة وإ

على ذلك، ویمكنھا تحصیل األمن وإدارة شؤون األسرة، كما ھو مشاھد عند فقد الزوج 
  .أو غیابھ

]. ٣٤:سورة النساء[،}َوِبَما َأنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِھْم{ : السبب الكسبي فیدل علیھ قولھ تعالىوأما
  .)٦(»والھم في المھور والنفقاتوبسبب ما أخرجوا في نكاحھن من أم«أي 

                                                           

: ویق�صد بالظ�اھر  . »ھو أن یرد النص داًال على التعلیل صراحة دون احتمال لغیره   «:  یقصد بالقاطع  )1(
ش��رح المنھ��اج، البی��ضاوي   : ینظ��ر. »ھ��و م��ا دل عل��ى العلی��ة م��ع احتم��ال غیرھ��ا احتم��اًال مرجوح��ا       «
)٧٠٩-٢/٦٦٨.( 
 ).٢/٦٦٨(، وشرح المنھاج، البیضاوي )٢/٢٥٥(المحصول، الرازي :  ینظر)2(
 )١٢٩-١٢٨( التعلیل بالشبھ، میادة الحسن )3(
، بحث منشور في مجلة العدل الصادرة بإشراف وزارة العدل،      )٢٢( القوامة الزوجیة، محمد المقرن      )4(

 )ھـ١٠/١٤٢٧(، تاریخ )٣٢(عدد 
 )٥/٢٣(روح المعاني، األلوسي ) 5(
 ).١/٥٣٧( الكشاف، الزمخشري )6(
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  نوع علة القوامة  : الفرع الثالث

ھل التعلیل بالوصفین : بعد البیان السابق یتبدى سؤال مھم للناظر في علة القوامة، وھو
من قبیل العلة المركبة أو من قبیل التعلیل بعلتین؟ وھذا ما یدعو إلى بیان الفرق بین 

  :المفھومین

علة المؤلفة من جزأین فأكثر، یتعلق الحكم الشرعي بأجزائھا، فإذا ھي ال: العلة المركبة
القتل العمد العدوان لمكافئ معصوم : فعلة القصاص ھي. سقط جزء منھا سقطت كلھا

وھي علة مَركََّبة من عدة أجزاء لتحقیق القود، فالقود وھو حكم شرعي معلل بعلة . الدم
لف جزء من العلة تخلف الحكم؛ ألن األجزاء مركبة ال یثبت إال بثبوت األجزاء، فإذا تخ

الخمسة علة واحدة ولیست علًال خمسة، ویسمى تخلف جزء من أجزاء العلة المركبة 
  .بالكسر، وھو من قوادح العلة

أما تعلیل الحكم الواحد بعلتین مستقلتین أو أكثر، فتكون كل علة فاعلة في إحداث أثرھا 
رى، فاجتماع وصفي اإلحرام والعدة في تحریم الشرعي، دون التوقف على العلل األخ

  نكاح المرأة، فكل علة منھما كافیة إلحداث أثر التحریم في المرأة 

بالتأمل في اآلیة یظھر أن كل واحد من الوصفین علة، فحرف الباء ینبھ على أن العلة ما 
مستقلین، كل دخلت علیھ، فلما تكرر ذكر الباء أفاد احتماًال بكون القوامة معللة بوصفین 

  .منھما صالح لتعلیق الحكم علیھ

 كما یظھر احتمال كون العلة مركبة قائمًا؛ بسبب العطف الذي یفید االشتراك، فتكون 
) ه٥٤٦:ت(العلة مجموع الوصفین، فال تكون القوامة إال بمجموعھما، قال ابن عطیة 

  .)١(»وتعلیل ذلك بالفضیلة والنفقة«

، فاختالل العقل القوة واإلنفاق: ة القوامة مركبة منعلوصنیع الفقھاء یدل على أن 
بالجنون، یسقط القوامة، إذ یسقط التكلیف وتنعدم أھلیة األداء، فیتبعھ حق اإلدارة، وكذلك 
انعدام القوة بالمرض المانع من االستمتاع الزوجي یمنح الزوجة حق طلب فسخ النكاح 

على انتفاء حق الطاعة الواجبة دون توقف على رضا الزوج، وإثبات حق الفسخ یدل 
فإذا كانت الزوجة كبیرة « :لتحقیق القیامة على األسرة، یقول الزرقا في مدخلھ العام

، وما ذاك )٢(»فالظاھر أن دعواھا بالتفریق على زوجھا الصغیر القاصر مسموعة قانونًا
  .إال لفقد القوة البدنیة

ي التزویج؛ ألنھ في ذلك یلحق من ال وقد ذھب المالكیة إلى أن السكران ال والیة لھ ف
وذھب الشافعیة إلى أنھ حال سكره ال والیة لھ، وإذا فاق . )٣(عقل لھ، كالمجنون والصغیر

، فإذا سقطت والیتھ في التزویج، فكذا قوامتھ، فلو دعا السكران )٤(كانت لھ والیة التزویج

                                                           

 )٢/٤٧(یة  المحرر الوجیز، ابن عط)1(
 )٢/٨٠٥( المدخل الفقھي العام، مصطفى الزرقا )2(
 ).)٤/٤٦١(حاشیة الصاوي، الصاوي :  ینظر)3(
 ).  ٣/١٥٥(مغني المحتاج، الشربیني :  ینظر)4(
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لي بالسكر المستمر جاز زوجتھ للفراش حال سكره، وامتنعت، ال ُتعد ناشزًا ، ولو ابت
  .للزوجة طلب فسخ العقد لدفع الضرر عن نفسھا، وال یقال لھا بوجوب طاعتھ

وعند إعسار الزوج بالنفقة، فقد أجاز جمھور الفقھاء للزوجة المطالبة بفسخ النكاح، وما 
ذاك إال خروج عن مقتضى القوامة من الطاعة والحرص على استمرار األسرة، كما أن 

بجواز أن تأخذ المرأة من مال زوجھا بالمعروف إذا لم یكن یحقق في نفقتھا السنة أتت 
كفایتھا، وھو خروج عن مقتضى القوامة من التصرف دون إذن القوام، بل و األخذ من 

  . )١(مالھ الخاص

ومما یدل على أن علة القوامة مركبة، أن االبن البالغ العاقل المتزوج الذي ینفق علیھ 
وامة على زوجھ، وال یمكن أن یكون لھ قوامة، وعلیھ قوامة، وھذا یعني والده تثبت لھ ق

أن انعدام السبب الوھبي وحده كاف في إسقاط القوامة، وأن وجود اإلنفاق ال یقوى علة 
  .وحیدة على إثبات القوامة

  

                                                           

ال��صداق والنفق��ة مكم��الن لح��ق القیام��ة    «: تعلی��ق ال��شیخ عب��داهللا دّراز ف��ي الموافق��ات بقول��ھ    :   ینظ��ر)1(
 )٢/٢٣٤( الموافقات، الشاطبي »والریاسة لألزواج علیھن
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  املبحث الثاني

   تقصيد القوامة

 والعلة ترتبط بتحقیق حكم -ھكما سبق بیان-وردت القوامة في كتاب اهللا معللة بعلة مركبة 
ومعان مصلحیة، والنظر في ھذه المعاني والحكم ھو ما یسمى بالكشف عن المقاصد، أو 

  .التقصید

  اطب اول 

   وم اد واد

  .التقصید والمقاصد لغة: الفرع األول

مع�ان  وی�أتي ب ) ق ص د  ( ، ومادت�ھ م�ن      )َق�صَّدَ (التقصید مصدر الفعل الرباعي الم�ضعف       
: فاطر[، )َوِمْنُھْم ُمْقَتِصٌد : ( العدل، والوسط بین الطرفین، ومنھ قولھ تعالى: متعددة، منھا

، ]٩: النح��ل[، )َوَعَل��ى اللَّ��ِھ َق��ْصُد ال��سَِّبیِل : ( ، واس��تقامة الطری��ق، ومن��ھ قول��ھ تع��الى ]٣٢
ھ، وإلی��ھ ق��صدت ال��شيء، ول��«: واالعتم��اد واالعت��زام وطل��ب ال��شيء وإثبات��ھ واَألم، تق��ول

  .)١ (»قصًدا

َق�صََّد  : یق�ال . قصََّد یقصِّد َتْقِصیًدا، فھ�و ُمق�صِّد، والمفع�ول ُمَق�صَّد          : والتقصید مصدر، یقال  
  . َقصََّد الشَّاِعُر الشِّْعَر أي جوَّده وھذَّبھ ونقَّحھ: ویقال. الشَّاِعُر أي َأْنَشَأ الَقَصاِئَد

  :التقصید والمقاصد اصطالحًا: الفرع الثاني

استعمال اصطالحي، وحیث إن مقصود البح�ث ھ�و الوص�ول           » تقصید  «  یوجد لكلمة    ال
إل��ى مقاص��د القوام��ة، فالك��شف ع��ن المقاص��د یمك��ن وص��فھ بأن��ھ تق��صید، فكم��ا أن إن��شاء     
القصائد تقصید، فكذا یك�ون الك�شف ع�ن المقاص�د تق�صید، وھ�ذا ی�دعونا إل�ى بی�ان معن�ى                       

  .المقاصد عمومًا

الغای��ة منھ��ا، واألس��رار الت��ي   : الم��راد بمقاص��د ال��شریعة  «: ھعرفھ��ا ع��الل الفاس��ي بقول��  
   .)٢ (»وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھا

ھي الغایات التي وض�عت ال�شریعة ألج�ل تحقیقھ�ا لم�صلحة            « : وعرفھا الریسوني بقولھ    
المعاني والِحَكم الت�ي راعاھ�ا   « :ھي وأجمع تعریف للمقاصد ھو أن المقاصد  .  )٣(»العباد
  .» رع في التشریعالشا

وسبیل معرفة المقاصد استقراء النصوص المتع�ددة، وتلم�س عل�ل األحك�ام، وغیرھ�ا مم�ا               
  .ذكره العلماء المعاصرون

                                                           

 )٣٥٣/ ٣(قصد : لسان العرب، ابن منظور، مادة:  ینظر)1(
 )٧( مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومكارمھا، عالل الفاسي )2(
 )١٩( نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، أحمد الریسوني )3(
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والمقاصد تنقسم إلى مقاصد أصلیة ومقاصد تابعة لھا، والنظر في مقاصد الشریعة ال 
  .یخرج من اثنین، إما مقاصد الشارع األصلیة، أو المقاصد التابعة

  مقاصد النكاح : رع الثالثالف

  :  یحقق عقد النكاح عددًا من المقاصد، من أھمھا

إیجاد النسل وحفظھ أحد الضروریات الخمس المتفق علیھا،  یعد: ـ إیجاد النسل وحفظھ
فضًال عن أنھ مقصد أصلي من مقاصد األسرة، وھو على رأس المقاصد األسریة الكلیة، 

َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًلا مِّن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُھْم َأْزَواًجا  : ( و ھو سنة اهللا في رسلھ، قال تعالى
 إلى الزواج من المرأة التي یغلب على الظن ، كما أرشد النبي ]٣٨:الرعد[ ،)َوُذرِّیًَّة ۚ 

  .)١()تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم: (أنھا ولود، فقال

َوْلَیْسَتْعِفِف الَِّذیَن َلا َیِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّىٰ : (ل تعالى قا:)٢(ـ قضاء الوطر وإعفاف النفس
: ففي اآلیة أمر باالجتھاد في طلب العفاف، وقال].٣٣:النور[، )ُیْغِنَیُھُم اللَُّھ ِمن َفْضِلِھ

 فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج ومن )٣(یا معشر الشباب من استطاع الباءة(
 وتحصین الفرج یحصل بقضاء الوطر ویحصل )٤()م فإنھ لھ وجاءلم یستطع فعلیھ بالصو

  .بھ العفاف، فكان من مقاصد النكاح

َوِمْن آَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا :( قال تعالى: ـ السكن والمودة والرحمة
]. ٢١:الروم[، )نَّ ِفي َذِٰلَك َلآَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّروَنلَِّتْسُكُنوا ِإَلْیَھا َوَجَعَل َبْیَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ۚ ِإ

) ُھَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَھا َزْوَجَھا ِلَیْسُكَن ِإَلْیَھا ۖ : (وقال تعالى
فرتب اهللا على الزواج تحصیل السكن، وما یتبعھ من مودة ورحمة، ].  ١٨٩:األعراف[

 بالزواج االستمتاع والمنفعة بوجود األوالد وتربیتھم، وسكون الزوجین إلى فیحصل
السكن والمودة : فمن مقاصد النكاح التابعة والمثبتة للمقاصد األصلیة للنكاح. بعضھما

إنسانًا مثلھ؛ حتى یتحقق مقصد : فجعل للرجل زوجة من البشر. والرحمة بین الزوجین
د بین اثنین في الغالب مثل ما بین الزوجین من المودة السكن من النكاح بینھما، فال تج

  .)٥(والرحمة

                                                           

، )٢٠٥٠(لن�ساء، ح�دیث رق�م     سنن أبي داوود، كتاب النكاح، باب النھي ع�ن ت�زویج م�ن ل�م یل�د م�ن ا          )1(
 ). ٦/٢٣٢(نیل األوطار، الشوكاني : ینظر في الحكم علیھ. صححھ الحاكم). ٢/٢٢٠(
 )١/١٨٨( الموافقات، الشاطبي )2(
 )٦/٢٢٩(نیل األوطار، الشوكاني » القدرة على الوطء ومؤن التزویج«:  الباءة)3(
ستطع الب��اءة فلی��صم، ح��دیث رق��م     أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب النك��اح ، ب��اب م��ن ل��م ی��         )4(
وأخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب النكاح، ب�اب اس�تحباب النك�اح لم�ن تاق�ت نف�سھ إلی�ھ ووج�د                    ).٤٧٧٩(

 ).١٤٠٠(مؤنھ واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، حدیث رقم 
 ). ٣/٤٣٠(تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر : ینظر) 5(
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ب اطا  

و واد ا  

مقاصد الِقوامة تندرج تح�ت مقاص�د األس�رة  ف�ي ال�شریعة ،وبم�ا أن القوام�ة س�لطة قائم�ة           
ي على قاعدة الشورى والتراضي، وھي وس�یلة لتنظ�یم الحی�اة األس�ریة، ف�إن المقاص�د الت�                  

  .تحققھا ھي من المقاصد التابعة ال األصلیة

  مقاصد القوامة: الفرع األول

إذا كانت القوامة تتطلب م�ن الرج�ل تحم�ل الم�سؤولیة والقی�ام بعملی�ة اإلص�الح، وتتطل�ب            
  : من المرأة الطاعة في حدود الشرع، فتكون مقاصد القوامة ھي

ف�الزوج ال�ذي یتمت�ع      : تحقیق االستقرار األسري باكتم�ال مع�اني الم�ودة والرحم�ة            -١
بصفات التفضیل التي أودعھا اهللا ف�ي الرج�ال م�ن الق�وة البدنی�ة والنف�سیة، یج�ب علی�ھ أن                     
یحمي أسرتھ ویحفظھا م�ن الخ�وف والج�وع، وی�وفر لزوجت�ھ حی�اة تم�ارس فیھ�ا رس�التھا             

وبذا یتحقق االستقرار في األسرة، حی�ث یك�ون فیھ�ا           . ھاالتي خلقت لھا، والتي فطرت علی     
رئیس واحد، فمن المعلوم أن أي مؤسسة ال یمكن أن تستقر مع وجود م�دیرین لھ�ا، وك�ذا     

  . األسرة

وھذا یتطل�ب التع�اون     : التكامل في الوظائف لتحقیق المصالح الدنیویة واألخرویة        -٢
ور األس�اس ف�ي األس�رة م�ن تربی�ة الجی�ل       والتكاتف في مواجھ�ة أعب�اء الحی�اة والقی�ام بال�د        

القادم، إن وجود الِقوامة في األسرة یعني تقسیم المھام الحیاتی�ة ب�ین ال�رئیس والم�رؤوس،       
وبین المدیر ومن یدیرھم ب�دءًا م�ن الزوج�ة لتحقی�ق الم�صالح الدنیوی�ة واألخروی�ة، وھ�ذا                     

  .یعني تكامل األدوار بین ركني الحیاة األسریة

 بحمای��ة أس��رتھ، وال��ذب عنھ��ا، وق��ام بت��أمین الم��سكن والك��سوة والمطع��م    ف��إذا ق��ام الرج��ل
الالئق بھم،أتاح للزوجة القیام بمھامھا المنوطة بھا َخلَقًا وشرعًا، وكان معینًا لھا ولألوالد         

  .على االستقامة والصالح

 كم��ا أن ت��سلیم الزوج��ة ل��ھ بقوامت��ھ ی��ساعده عل��ى تحقی��ق الم��صالح الدنیوی��ة واألخروی��ة       
  .رة كاملةلألس

  . تحقیق معنى المعاشرة بالمعروف، فللرجل الطاعة، وللمرأة المشورة-٣

؛ »ال�سكن والم�ودة والرحم�ة   «فالقوامة تقع في إطار تحقیق المقصد األصلي للنك�اح وھ�و            
ألنھا آلیة لتحقیق السكن ونفي االضطراب والفوضى في الحیاة الزوجیة، وتك�ون مقاص�د              

: ،وعلیھ)١(في النكاح المرسخة للمقاصد األصلیة، والمقویة لھاالقوامة من المقاصد التابعة  
  .فإذا ناقضت المقاصد التابعة المقاصد األصلیة، وصادمتھا، فال ُتعتبر وال ُتقرر

                                                           

 )٢/٣٠١(الموافقات، الشاطبي :  ینظر)1(
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أن اخ��تالل الق��وة البدنی��ة المتعلق��ة بالنك��اح والق��وة العقلی��ة عن��د الرج��ل یخ��ل    : ومن��ھ یظھ��ر
ل�د، وم�ن ق�ضاء ال�وطر، وال�سكن، ول�ذلك            بمقاصد النكاح األصلیة م�ن التناس�ل وطل�ب الو         

،وأج�از ف�سخ النك�اح      )٢( وأوجب الكفارة علی�ھ، كم�ا ح�رم اهللا اإلی�الء           )١(حّرم تعالى الظھار  
باألمراض المانعة من االستمتاع أو المنفرة، وما ذاك إال لكونھ�ا نق�یض ق�صد النك�اح م�ن        

  .إیجاد النسل لعمارة األرض وإعفاف المرأة

یة بعدم النفقة، یخل بمقصد السكن، إذ إقامة حد الكفایة مھم الستقرار  واختالل القدرة الماد  
حیاة اإلنسان عمومًا، والمرأة خصوصًا كونھا محتبسة لحق الزوج، لكن یشرع لھا األول     
فاألول، فأجاز الشرع أخذ الزوجة من مال الزوج بالمعروف في حال تقصیره، ف�ي قول�ھ              

  .)٣ ()وولدك بالمعروفخذي ما یكفیك : (علیھ الصالة والسالم

  مقتضیات القوامة: الفرع الثاني

  :توجب القوامة مقتضیات البد من وجودھا لتتحقق مقاصدھا، ولھا جانبان

  :وتتطلب القوامة منھ القیام بأمرین: من جانب الرجل القوَّام: أوًال

یة فالِقوامة تكلیف ال تشریف، وتحمل المسؤولیة یعني تحمل مسؤول       : تحمل المسؤولیة -١
البیت، والزوجة واألوالد، وتدبیر شؤون األسرة من توفیر الحاجات األساسیة من طع�ام،           
وشراب، ولباس، ومسكن حسب العرف، وكذلك صیانة أفراد األسرة ب�الحفظ، والرعای�ة،             
والحمایة، فالرجل ھو طوق أمان األسرة، وبقوامتھ مكلف بالذب عن أسرتھ وحفظھا فھو             

  .) ٤ (أمین علیھا

 حت��ى م��ع ِغناھ��ا فال��صداق والنفق��ة  )٥(»نعق��د اإلجم��اع عل��ى وج��وب نفق��ة الزوج��ة  ا«وق��د 
مكمالن لحق القیامة والریاسة لألزواج، فالزوج قد مل�ك من�افع الزوج�ة الباطن�ة م�ن جھ�ة              

  .)٦(االستمتاع، والظاھرة من جھة القیام على ولده وبیتھ، فكان مكلفًا بالقیام علیھا

ھم مع وجود العجز المادي عن الكسب  بك�ونھم ص�غارًا،            وكذلك األوالد یجب اإلنفاق علی    
أو العجز المعنوي بك�ونھم م�شغولین بواج�ب العل�م، فقوام�ة األب عل�یھم تقت�ضي أن ینف�ق              

  .علیھم وینظر في مصالحھم

                                                           

ھو قول الرجل المرأتھ أنت علي كظھر أمي، ففی�ھ ت�شبیھ الح�الل ب�الحرام؛ ول�ذلك وص�فھ              «:  الظھار )1(
 ) ٣/٢٢٩(بدائع الصنائع، الكاساني . »اهللا تعالى بأنھ منكرًا من القول وزورا

حل��ف زوج یمكن��ھ الجم��اع ب��اهللا تع��الى أو ب��صفة م��ن ص��فاتھ عل��ى ت��رك وطء امرأت��ھ     «ھ��و :  اإلی��الء)2(
 ) ٥/٣٥٣(كشاف القناع، البھوتي . »ماعھاالممكن ج

 أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النفقات، باب إذا لم ینفق الرجل فللم�رأة أن تأخ�ذ بغی�ر علم�ھ م�ا            )3(
، ومسلم في ص�حیحھ، كت�اب األق�ضیة، ب�اب ق�ضیة ھن�د،       )٥٠٤٩(یكفیھا وولدھا بالمعروف، حدیث رقم      

 ). ١٧١٤(حدیث رقم 
 )٦٨-٥/٦٧(رشید رضا تفسیر المنار، محمد )4(
 )٨/٣٨٣( نیل األوطار، الشوكاني )5(
 )٢٧٧-٢/٢٧٦(الموافقات، الشاطبي :  ینظر)6(
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فالِقوامة تقتضي من الرجل أن یكون مصلحًا، والمصلح صالح :  اإلصالح والصالح- ٢
ن یكون صالحًا في نفسھ، ومصلحًا ألھلھ، فال یكون في نفسھ، فالرجل القوَّام ینبغي أ

شارب خمر، وال تاركًا للصالة، ملتزمًا بالفرائض والواجبات، یخاف اهللا في أسرتھ قال 
ُلوا َوْلَیْخَش الَِّذیَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِھْم ُذرِّیًَّة ِضَعاًفا َخاُفوا َعَلْیِھْم َفْلَیتَُّقوا اللََّھ َوْلَیُقو: (تعالى

، )َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َناًرا: (وقولھ]. ٩:سورة النساء[، )َقْوًلا َسِدیًدا
، فقوامة الرجل إنما ھي وظیفة شرعیة جعلھا الشارع للرجل الصالح، ]٦:سورة التحریم[

لمقاصد األسرة بشكل فمتى قامت الِقوامة على العدل والصالح، أصبحت قوامتھ محققة 
  .عام، ومقاصد الِقوامة بشكل خاص

  :وتتطلب القوامة منھم القیام بأمرین: من جانب الذین تقع القوامة علیھم: ثانیًا

فأما الزوجة فیجب علیھا طاعة زوجھا فیما یتعلق بالعالقة الزوجیة :  الطاعة - ١
 لم تكن ُمحرَّمة، بشرط وإعفاف النفس، وعلیھا تمكینھ من  نفسھا على أي صفة كانت ما

  ال یجوز لھا تطوع بصالة وال صوم،)١(أال یشغلھا الزوج عن الفرائض ، واتفق الفقھاء

وال تعتكف وھو حاضر غیر مسافر إال بإذنھ، وما ذاك إال ألن فیھ منعًا من تمام الحاجة 
  .إلى إشباع الحاجة الغریزیة فیما لو احتاج الزوج لھا

غ، والبنات فعلیھم واجب الطاعة في حدود ما أمر اهللا فیما یصدره وأما األبناء قبل البلو
  . األب من قرارات، بعد التشاور مع الزوجة وسائر أفراد األسرة

وإنما قیدُت األبناء الذكور بغیر البالغین، ألن البالغین یتمتعون بالتفضیل الوھبي الذي 
وتصبح طاعتھم من باب البر ُمنحھ األب، فقد تخلف عندھم جزء العلة األول للقوامة، 

  . والتقرب إلى اهللا بطاعة الوالدین ال من باب القوامة

فقوامة الزوج تقتضي الطاعة من المقابل، فال قوامة لھ إن لم تقابل بالطاعة، وإذا لم توجد 
الطاعة فالفوضى واالضطراب مصیر األسرة ، إال أننا نؤكد أنھا الطاعة القائمة على 

  .رىتبادل الرأي والشو

وھو حق هللا قبل أن یكون حقًا للزوج رب األسرة؛ فأما الزوجة فمطالبة :  الحفظ- ٢
بالحفظ؛ ألن المرأة راعیة ومسؤولة عن رعیتھا، واألصل في حفظ الزوجة لزوجھا قولھ 

: المرادو]. ٣٤:سورة النساء[،)َفالصَّاِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت لِّْلَغْیِب ِبَما َحِفَظ اللَُّھ : (تعالى
صیانة أنفسھن، وعدم التحدث بما كان بین أزواجھن وبینھن، قال الزمخشري 

  .)٢(یحفظن الفروج والبیوت واألموال): ه٥٣٨ت(

وأما البنات واألبناء فیطالبون بحفظ أنفسھم وسمعة أسرتھم، وعدم التحدث بما یضر 
  . األسرة خارجھا

  

                                                           

واإلقن���اع، ). ٢/٥١٤(وحاش���یة الدس���وقي، الدس���وقي  ). ٤/١٩٤(البح���ر الرائ���ق، اب���ن نج���یم  :  ینظ���ر)1(
 ) ٥/١٨٨(وكشاف القناع، البھوتي ). ٣/٢٢٣(ومغني المحتاج، الشربیني ). ٤٨٤-٢/٤٨٣(الشربیني 

 ) ١/٥٣٨(الكشاف، الزمخشري :  ینظر)2(
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  املبحث الثالث

  قوامة ومقاصدهامواقف الفقهاء عند اختالل علة ال

یذكر الفقھاء أحكام األمراض المانعة من االستمتاع بین الزوجین، ومنھم من یحصرھا 
بأمراض محددة، وكذلك أفاضوا في تفاصیل النفقة الزوجیة، دون أن یربطوا ذلك 
بالقوامة من ناحیة، ودون أن یذكروا حال سائر أفراد األسرة عدا الزوجة فیما إذا طرأ 

  .علیھم طارئعلى القوَّام 

وسأتناول فیما یلي مواقف الفقھاء بشكل إجمالي دون الدخول في التفاصیل، إذ ھذا ما 
  .یناسب مقصد البحث

  اطب اول

وا ل اد ا ءف او  

  . ویكون ذلك بطروء األمراض العقلیة والبدنیة على الزوج

 على أن الجنون )١(من الحنفیةاتفق الجمھور ومحمد بن الحسن :  ففي حق الزوجة
متقطعًا أو كلیًا، ومثلھ األمراض المانعة من تحقیق مقاصد النكاح من االستمتاع والولد 

، أسباب تعطي الزوجة حق الخروج عن طاعة الزوج )٢(العنة والجب والخصاء: مثل
ن لكن عن طریق طلب فسخ النكاح، ال بإحداث االضطراب في األسرة، وإثارة البلبلة بی

  .أفرادھا

، فحق الزوجة )٣(وخالف أبو حنیفة في الجنون، فھو یرى عدم انعدام الشھوة في المجنون
في الوطء یتحقق من الزوج وإن لحقھا بعض الضرر، بینما علل الحنابلة فسخ نكاحھ بأن 

  .)٤(النفس ال تسكن إلى من ھذه حالھ، كما أن المجنون یخاف منھ الجنایة

فال شك أن فقد القوة العقلیة مانع من الدخول تحت طاعة : لبناتوأما في حق األبناء وا
األب، وإن كانت ال زالت النفقة واجبة لھم في مالھ، بل إن الشریعة ذھبت أبعد من ھذا 
حیث أجازت لألبناء الحجر على األب فیما إذا أظھرت تصرفاتھ المالیة عدم الرشد 

  .لیھموالسفاھة، وھذا الشك خروج عن مقتضى القوامة ع

                                                           

وحاش�یة الدس�وقي،    ). ٢/٣٢٧(وب�دائع ال�صنائع، الكاس�اني       ). ٤/١٣٣(ابن نجیم   : البحر الرائق : ینظر) 1(
 ). ٥/١٠٩(وكشاف القناع، البھوتي ). ١٧٧ -٧/١٧٦(وروضة الطالبین، النووي ).٢/٢٧٧(الدسوقي 

تجیز الف�سخ، وق�د ذك�رت منھ�ا م�ا یتعل�ق بالبح�ث، وھ�و م�ا یناس�ب                   یختلف الفقھاء في األمراض التي      ) 2(
 المقام

 )٤/١٣٣(البحر الرائق، ابن نجیم :  ینظر)3(
 )٥/١٠٦(كشاف القناع، البھوتي :  ینظر)4(
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والذي تراه الباحثة أن األمراض المانعة من التمتع والمعدیة وفقدان القوة البدنیة كلیة ھي 
أسباب صالحة لمنح المرأة حق فسخ النكاح والخروج عن مقتضى قوامة الرجل، فإن 

  شاءت اختارت المقام وإن شاءت تركت، 

ب اطا  

ا ل اد ا ءف او   

  .ن ذلك باالمتناع عن النفقةویكو

 وقدرت الزوجة على مالھ، بحیث یقع مال�ھ تح�ت ی�دھا فق�د أج�از ال�شرع                 فإن كان موسراً  
لھا أن تأخذ من مالھ ما یحقق كفایتھا وكفایة أوالدھا حسب العرف من مثل زوجھا لمثلھا          

  .ومثل أوالدھا

 األم�وال ف�ي البن�وك،    فإن كان مالھ ال یقع تحت یدھا، كالحاصل ف�ي أیامن�ا ھ�ذه م�ن ك�ون                
 فق�د  )١ (فالجمھور عدا الحنفیة على جواز رفع األمر إلى القاض�ي لینظ�ر بم�ا ھ�و األص�لح             

ثبت أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عن�ھ كت�ب إل�ى أم�راء األجن�اد ف�ي رج�ال غ�ابوا ع�ن                    
 والحنفیة یرون أنھ .)٢(نسائھم فأمرھم أن ینفقوا أو یطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى           

  .)٣(ظالم یدفع ظلمھ بحبسھ وال یتعین التفریق

وإن كان معسرًا، فقد ذھب الحنفیة إل�ى ال تفری�ق ب�ین ال�زوجین ب�سبب اإلع�سار ، وی�أمر                
القاضي زوجة المعسر باالس�تدانة علی�ھ، ویجب�ر م�ن یج�ب علی�ھ نفقتھ�ا ل�وال زوجھ�ا ب�أن                     

مكَّ�ن م�ن الخ�روج للك�سب؛     ، وأن الم�رأة ال تُ )٤(ینفق علیھا، ویجبر الزوج عل�ى ال�سداد ل�ھ         
  . )٥ (لكونھا عاجزة بأصل الخلقة لضعف بنیتھا

وذھب الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى التفریق بسبب اإلعسار بالنفقة، وقال 
المالكیة إن الحاكم ی�أمره ب�الطالق وإن ل�م ی�ستجب طل�ق علی�ھ جب�رًا، ولك�ن اش�ترطوا أال                       

الزوج قبل عقد النكاح، فإن كانت تعلم قبل عقد النكاح بأنھ تكون المرأة قد علمت بإعسار   
  .)٦(معسر ورضیت بھ فال یثبت في حقھا طلب التفریق

وأم��ا ال��شافعیة والحنابل��ة فی��رون أن��ھ باإلع��سار یثب��ت للم��رأة الخی��ار ف��ي ف��سخ النك��اح،           
وین��صون عل��ى ع��دم ل��زوم التمك��ین أي وج��وب الطاع��ة، وھ��ذا إس��قاط للقوام��ة، ج��اء ف��ي    

وان اختارت المقام بعد االعسار ل�م یلزمھ�ا التمك�ین م�ن االس�تمتاع ولھ�ا أن                  « : وعالمجم

                                                           

 یختلف الفقھاء في حبس الزوج الممتنع أو االستدانة علیھ، ونحو ذلك، ول�یس مق�صود البح�ث االتی�ان                 )1(
 .على ھذه التفاصیل

 ).١٦١٢٤(، والبیھقي في سننھ برقم )٦/٢٣٦( أخرجھ الشافعي في األم )2(
 ).٩/٧٠٤٤( الفقھ اإلسالمي، الزحیلي)3(
 ).٣/٥٩٠(وحاشیة ابن عابدین ). ٤/٢٠٠(البحر الرائق، ابن نجیم :  ینظر)4(
 )٢/٣٣٢(بدائع الصنائع، الكاساني :  ینظر) 5(
 ) ٢/٥١٨(حاشیة الدسوقي، الدسوقي : ینظر)6(
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 ومثل��ھ ق��ال )١(»تخ��رج م��ن منزل��ھ، ألن التمك��ین ف��ي مقابل��ة النفق��ة، ف��ال یج��ب م��ع ع��دمھا   
ب�أن ال تمكن�ھ م�ن االس�تمتاع بھ�ا؛ ألن�ھ ل�م        ) م�ع من�ع نف�سھا   (مقام معھ «ولھا الـ « :الحنابلة

وال (أي دون منع نفسھا منھ، ب�أن تمكن�ھ م�ن االس�تمتاع بھ�ا،      ) ھوبدون(یسلم إلیھا عوضھ  
مع عسرتھ إذا لم تفسخ؛ ألنھ إضرار بھ�ا، وس�واء كان�ت غنی�ة               ) یمنعھا تكسبا وال یحبسھا   

، وجاء في )٢(»أو فقیرة؛ ألنھ إنما یملك حبسھا إذا كفاھا المؤنة وأغناھا عما ال بد لھا عنھ
الس�تمتاع وال اإلقام�ة ف�ي منزل�ھ؛ ألن ذل�ك ف�ي مقابل�ة         وال یلزمھ�ا التمك�ین م�ن ا       «: الكافي

 )٣(»النفقة، فال یجب مع عدمھا

 وھذا یؤكد أن علة الِقوامة مركبة من جزأین، إذا سقط أحد أجزائھا خرجت ع�ن الت�أثیر،       
  .ولیست من التعلیل بعلتین في شيء

حق الزوجة عن�ت    وثبوت الخیار دون تعیُّن الفسخ فیھ مراعاة لمصلحة األسرة، لذلك إذا ل           
وإن اخت�ارت  « : أو حرج ومشقة ج�از لھ�ا طل�ب الف�سخ مت�ى ش�اءت، ج�اء ف�ي المجم�وع                  

المقام معھ على اإلعسار، ثم عنَّ لھا أن تفسخ فلھا أن تفسخ، ألن النفقة یتجدد وجوبھا في 
  )٤(»كل یوم، فتجدد حق الفسخ 

  .)٥(»ما تقتات بھعلى القول بعدم الفسخ یرفع یده عنھا؛ لتكتسب «: وقال الحنابلة

وموق��ف ال��شافعیة والحنابل��ة ھ��و المت��سق م��ع العل��ة الن��صیة، م��ن ك��ون ع��دم اإلنف��اق س��ببًا   
صالحًا لمنح حق فسخ النكاح للزوجة، إنقاذًا للنفس م�ن الھ�الك، والت�سخط عل�ى أق�دار اهللا       

  .تبارك وتعالى

  اطب اث

واد ا لد ا ءف او   

، »الشقاق والضرر« على حالة تقاعد القوامة عن تحصیل مقاصدھا اسم ویطلق الفقھاء
ویراد بھا تعسف الزوج باستعمال القوامة بإیذائھ لزوجتھ بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع 
والتقبیح المخل بالكرامة، والضرب المبرح، والحمل على فعل ما حرم اهللا، واإلعراض 

  .والھجر من غیر سبب یبیحھ

ن تقصید القوامة كان بتحقیق االستقرار األسري واكتمال معاني الرحمة والمودة،  وبما أ
والتكامل في الوظائف األسریة، فإن تقاعد القوامة عن تحصیل مقاصدھا مبطل لھا، 
فالحیاة الزوجیة ال تستقیم مع الشقاق والنزاع، إضافة إلى ما في ذلك من ضرر بالغ 

 في اجتماع بین متباغضین، فمن الخیر أن تنتھي بتربیة األوالد وسلوكھم، وال خیر
العالقة الزوجیة بین ھذین الزوجین لعل اهللا یھیئ لكل واحد منھما شریكا آخر لحیاتھ یجد 

                                                           

 )١٨/٢٧١( المجموع شرح المھذب )1(
 )٢٣٦ -٣/٢٣٥( شرح منتھى اإلرادات، البھوتي )2(
 )٣/٣٧٠( الكافي، ابن قدامة )3(
 )١٨/٢٧١( المجموع شرح المھذب )4(
 ) ٩/٣٨٤( اإلنصاف، المرداوي )5(
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معھ الطمأنینة واالستقرار، وبما أن الرجل بیده الطالق، فینبغي أن یعطى للزوجة خیار 
  .الفسخ، كما كان الحال عند تخلف علة القوامة

َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْیِنِھَما َفاْبَعُثوا : ( مراعاة مقاصد القوامة جلیة في قولھ تعالى وتظھر 
َحَكًما مِّْن َأْھِلِھ َوَحَكًما مِّْن َأْھِلَھا ِإن ُیِریَدا ِإْصَلاًحا ُیَوفِِّق اللَُّھ َبْیَنُھَما ۗ ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعِلیًما 

َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعِلَھا ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا َفَلا : (  تعالى،و قولھ] ٣٥:النساء[، )َخِبیًرا
ُجَناَح َعَلْیِھَما َأن ُیْصِلَحا َبْیَنُھَما ُصْلًحا ۚ َوالصُّْلُح َخْیٌر ۗ َوُأْحِضَرِت اْلَأنُفُس الشُّحَّ ۚ َوِإن 

  ] .١٢٨:النساء[، )وَن َخِبیًراُتْحِسُنوا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبَما َتْعَمُل

لكن الفقھاء اختلفوا في الحكم بالفسخ حال الشقاق والضرر، فقال الحنفیة فیما إذا اشتكت 
سأل القاضي جیرانھا فإن « :المرأة وھي وحیدة في مسكنھا أن زوجھا یضربھا ویؤذیھا 

ھا، ویأمر أخبروا بما قالت وھم قوم صالحون، فالقاضي یؤدبھ ویأمره بأن یحسن إلی
  .)١ (»...جیرانھ أن یتفحصوا عنھا

فھم ال یرون جواز الفسخ للشقاق والضرر الالحق بالزوجة مھما كان شدیدًا؛ ألن دفع 
الضرر عن الزوجة یمكن بغیر الطالق، عن طریق رفع األمر إلى القاضي، والحكم على 

  .الرجل بالتأدیب حتى یرجع عن اإلضرار بھا

 على أنھ لو ادعت الزوجة الشقاق والنشوز من زوجھا ووقعت ونص الشافعیة والحنابلة
بینھما العداوة أسكنھما الحاكم إلى جنب ثقة؛ لیعرف الظالم منھما، فیمنع من الظلم، وبین 

، فإن بلغا إلى الشتم والضرب بعث )٢(الحنابلة أن وظیفة الثقة منع الزوج من التعدي
  . )٣(الحاكم حكمین لإلصالح أو التفریق

از المالكیة التفریق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى ال تصبح الحیاة الزوجیة وأج
جحیما وبالء، وبناء علیھ ترفع المرأة أمرھا للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة 

 وإال طلقھا منھ، وإن عجزت عن إثبات )٤(دعواھا، فیزجره الحاكم إن اختارت البقاء معھ
حكما من أھلھا : رت االدعاء بعث القاضي حكمینالضرر رفضت دعواھا، فإن كر

، فقد )٥(وحكما من أھل الزوج، لفعل األصلح من جمٍع وصلٍح أو تفریٍق بعوض أو دونھ
  .یكون الخلع أو الطالق

والراجح الذي یتناسب مع وجوب تحقیق األفعال لمقاصدھا الشرعیة مذھب المالكیة، إذ 
ًا، وأسباب الشقاق قائمة، ولعل اهللا یغني كًال ال خیر من اإلجبار على بقاء الزوجین مع

  .من سعتھ إن تفرقا

  .بھذه اآلراء عالج الفقھاء حالة تخلف علة القوامة أو تقاعد القوامة عن تحقیق مقاصدھا

                                                           

 ).٤/٢٣( بدائع الصنائع، الكاساني )1(
 )٧/٢٤٣(المغني، ابن قدامة :  ینظر)2(
 ).٧/٢٤٣(، والمغني، ابن قدامة )٧٠/ ٢( ، الشیرازي المھذب:  ینظر)3(
 ).٢/٣٤٧(حاشیة الدسوقي :  ینظر)4(
 ).٩/٧٠٦٠( الفقھ اإلسالمي، الزحیلي )5(
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لماذا لم یذكر الفقھاء القوامة، واكتفوا بذكر مظاھرھا من الطاعة : ویبقى السؤال المستفز 
  .والنفقة

  :ھاء تجنبوا مصطلح القوامة لعدد من األسبابالذي یظھر أن الفق

أن كلي القوامة غیر منضبط، فالتفضیل الوھبي غیر محدد، وكثرت األقوال في  -١
تفضیل الرجال : تفسیره وكانت منھا أقوال تجانب الصواب جدًا، كقولھم

لكونھم أصحاب اللحى والعمائم، فعدم انضباط التفضیل الوھبي یجعل وجوده 
 .رعیة غیر سدیدفي األحكام الف

أن الفقھ مبني على قطع الحقوق، وذكر األمراض وحاالت اإلعسار تغني عن  -٢
ذكر القوامة، ألن ذكر األجزاء یغني عن ذكر الكل، فكان ذكر ما تشتمل 

 .القوامة علیھ مغنیًا عن ذكرھا

أن أجزاء علة القوامة ومقاصدھا متفرقة في باب النكاح، فمنھا من اآلثار  -٣
ھا من الواجبات والحقوق كالطاعة واإلصالح والصالح، ومنھا كالنفقة، ومن

 .ما یتعلق بالفسخ، فكان جمعھا تحت مصطلح القوامة غیر مناسب
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  الخاتمة

  :فأحمد اهللا الذي یسر لي إتمام ھذه الورقة البحثیة، وكان من أھم نتائجھا 

 شورىالقوامة ھي سلطة تنظیمیة لشؤون األسرة قائمة على ال .١

القوة البدنیة والعقلیة من جھة، واإلنفاق : أن علة القوامة مركبة من جزءین  .٢
 .بالمال من جھة أخرى

 أن القوامة من األحكام المقصودة لغیرھا، فھي من علم الوسائل ال المقاصد .٣

القوامة خاضعة للتفویض والتفاوض، ویمكن للرجل تفویض إدارة المنزل كامًال  .٤
 إلى الزوجة

كون على الزوجة وعلى سائر أفراد األسرة من البنات والبنین غیر القوامة ت .٥
 .البالغین

االبن الذكر البالغ ال تثبت علیھ قوامة، لتخلف جزء التفضیل الوھبي فیھا، ولكن  .٦
 .یبقى في حقھ واجب البر بأبیھ

تقصید القوامة یبرز قیامھا على االستقرار واكتمال معاني المودة والرحمة  .٧
 .یفيوالتعامل الوظ

تناول الفقھاء حاالت تخلف جزء علة القوامة بطرائق مختلفة، وكذلك كان الحال  .٨
 .عند تقاعد القوامة عن تحقیق مقاصدھا

لم یذكر الفقھاء القوامة في كتبھم لعدم انضباط معناھا، أو اكتفاء ببیان أجزائھا،  .٩
  أو لعدم اتصال ما تشملھ تحت باب واحد

  :وعلى ضوء البحث أوصي بما یلي 

 .یحتاج فقھ األسرة إلى مزید عنایة في بیان مقابلة المھر والنفقة -١

البد من نشر المعاني للصحیحة للمفاھیم الشائعة التي یطبقھا النساء على غیر  -٢
 .وجھھا

ھذا ما تیسر إیراده، وأعان المولى على بیانھ، فإن كان صوابًا فبفضل من اهللا وتوفیقھ، 
  .ن، وال حول وال قوة إال باهللا وإن كانت األخرى فمن نفسي والشیطا
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  المراجع

أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، 
 ).م١٩٧٩/ ه١٣٩٩ - دار الفكر- بیروت-لبنان(

مكتب : ، تحقیق)ه٩٧٧: ت(اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربیني الخطیب 
 ).ه١٤١٥ - دار الفكر- بیروت- نلبنا(البحوث والدراسات، 

 دار -بیروت - لبنان-٢ط(، ) ه٢٠٤:ت(األم، محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد اهللا 
 ). ه١٣٩٣ -المعرفة

أنوار التنزیل وأسرار التأویل، عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي البیضاوي الشیرازي 
 ). دار الفكر- بیروت-لبنان(،  )ه٦٨٥: ت(

، )ه٩٧٠: ت(، شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراھیم بن نجیم الحنفيالبحر الرائق 
 ). دار المعرفة -  بیروت-  لبنان-٢ط(

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 
محمد محمد تامر َو محمد السعید الزیني َو وجیھ محمد علي، /د: تحقیق، ) ه٥٨٧:ت(
 ).م ٢٠٠٥/ ه١٤٢٦ - دار الحدیث- القاھرة- مصر(

) ه٧٤٣: ت(تبین الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي الحنفي 
 ). ه١٣١٣ - دار الكتب اإلسالمي-  القاھرة-لبنان(

 المملكة -٢ط(میادة محمد الحسن، / التعلیل بالشبھ وأثره في القیاس عند األصولیین، د
 )م٢٠٠٥/ ه١٤٢٥ - مكتبة الرشد- الریاض-ودیةالعربیة السع

تفسیر القرآن العظیم، الحافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي 
 دار األرقم بن أبي - بیروت- لبنان(أحمد بن عبدالسالم الزعبي، : ، اعتنى بھ)ه٧٧٤:ت(

 ).األرقم

: ت(بداهللا الجعفي البخاري محمد بن اسماعیل أبو ع، الجامع الصحیح المختصر
 -  دار ابن كثیر- الیمامة - بیروت- لبنان-٣ط( ، مصطفى دیب البغا.د: ، تحقیق)ه٢٥٦

 ).م١٩٨٧/ ه١٤٠٧

، )ه٦٧١:ت(الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي 
 ). دار الشعب- القاھرة- مصر(

محمد : ، تحقیق)ه١٢٣٠: ت(مد عرفھ الدسوقي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مح
 ).  دار الفكر- بیروت-لبنان( علیش، 
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حجة اهللا البالغة، اإلمام العالمة الشیخ أحمد المعروف بشاه ولي اهللا ابن عبدالرحیم 
- دار المعرفة-  بیروت- لبنان-٢ط( محمد طعمھ حلبي، : المحدِّث الدھلوي، اعتنى بھ

 ).م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥

، )المعروفة بحاشیة ابن عابدین( تار على الدر المختار شرح تنویر األبصار رد المح
/ ھـ١٤٢١-  دار الفكر- بیروت-لبنان(، )ه١٢٥٢:ت(محمد أمین عمر ابن عابدین 

 ).م ٢٠٠٠

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، أبي الفضل شھاب الدین محمود 
 ). دار إحیاء التراث العربي-وت بیر-لبنان(البغدادي األلوسي، 

: ت(روضة الطالبین وعمدة المفتین، یحي بن شرف النووي محیي الدین أبو زكریا، 
 ). ه١٤٠٥-  المكتب اإلسالمي - بیروت-لبنان-٢ط( ، )ه٦٧٦

محمد محیي : تحقیق، سنن أبي داود ، أبو داود سلیمان بن األشعث الجستاني األزدي
 ).لفكردار ا(، الدین عبد الحمید

: تحقیق، سنن البیھقي الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي
 -  مكتبة دار الباز- مكة المكرمة- المملكة العربیة السعودیة(، محمد عبد القادر عطا

 ).م ١٩٩٤/ ه ١٤١٤

شرح المنھاج للبیضاوي في علم األصول، لشمس الدین محمود عبدالرحمن األصفھاني 
مكتبة (عبدالكریم بن علي بن محمد النملة، / د.أ:  ، عّلق علیھ وجمعھ)ه٧٤٩-٦٧٤(

 ). المملكة العربیة السعودیة-  الریاض- الرشد

شرح منتھى اإلرادات المسمى دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، منصور بن یونس بن 
 ).م١٩٩٦ - عالم الكتب- بیروت-٢ط(، )ه١٠٥١: ت(إدریس البھوتي 

: ، تحقیق)ه٢٦١: ت( مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري صحیح مسلم،
 ). دار إحیاء التراث العربي- بیروت-لبنان(محمد فؤاد عبد الباقي، 

ه ١٤٣٠ - دار الفكر- دمشق- سوریا-٣١:ط(، وھبة الزحیلي/د.أ، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ
 ).م ٢٠٠٠/ 

محمد بن سعد بن محمد المقرن، / ضاھا، دالِقوامة الزوجیة أسبابھا وضوابطھا ومقت
 ).ه١٤٢٧/  شوال-)٣٢( عدد -مجلة العدل(

، بحث منشور في مجلة الجمعیة الفقھیة )١٣(القوامة وأحكامھا الفقھیة، وفاء السویلم 
 )ھـ١٤٣٦(، تاریخ )٢١(السعودیة، عدد 
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: ت(ي أبو محمد الكافي في فقھ اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد اهللا بن قدامة المقدس
 ). المكتب االسالمي-بیروت(، )ه٦٢٠

، )ه١٠٥١:ت(منصور بن یونس بن إدریس البھوتي ، كشاف القناع عن متن اإلقناع
 ). ه ١٤٠٢ - دار الفكر- بیروت-لبنان( ، ھالل مصیلحي مصطفى ھالل: تحقیق

حمود بن الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، أبو القاسم م
 - لبنان(عبدالرزاق المھدي، : ، تحقیق)ه٥٣٨: ت(عمر الزمخشري الخوارزمي 

 ). دار إحیاء التراث العربي-بیروت

 - دار صادر-١ط(،  محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ، لسان العرب
 ). بیروت -لبنان

 محیي الدین أبو زكریا: المجموع شرح المھذب مع تكملة السبكي والمطیعي، المؤلف
 دار الفكر: الناشر) ھـ٦٧٦: المتوفى(یحیى بن شرف النووي 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة 
 دار الكتب - بیروت-  لبنان-١ط(عبدالسالم عبد الشافي محمد، : األندلسي، تحقیق

 ).م١٩٩٣/ ه١٤١٣ -العلمیة

محمود : ، تحقیق)ه٧٢١:ت( بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي مختار الصحاح ، محمد
 ).م١٩٩٥/ ه١٤١٥ - مكتبة لبنان ناشرون- بیروت-لبنان(خاطر، 

المدخل الفقھي العام، مصطفى أحمد الزرقا، إخراج جدید بتطویر في الترتیب والتبویب 
 )  م١٩٩٨/ ه١٤١٨ -  دار القلم- دمشق- سوریا-١ط(وزیادات، 

 عدد -مجلة العدل(وفاء عبدالعزیز السویلم، / ، د)دراسة فقھیة مقارنة(وامة مسقطات الِق
 ).ه١٤٣٥ - ربیع األول-)٦٢(

 -مصر). (ه٢٤١: ت(مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشیباني 
 ).مؤسسة قرطبة

 دار -روت بی-لبنان(معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعھ جي، َو حامد صادق قنیبي 
 ).                                                                   م١٩٨٨/ ه١٤٠٨ - النفائس

عبد : ، تحقیق)ه٣٩٥: ت(معجم مقاییس اللغة، أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا 
 ).م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠-  دار الجیل-  بیروت- لبنان-٢ط(السالم محمد ھارون، 

 معرفة معاني ألفاظ المنھاج، على متن منھاج الطالبین لمحیي الدین مغني المحتاج إلى
، )٩٧٧: ت(أبو زكریا بن شرف النووي الشافعي، محمد الخطیب الشربیني الشافعي
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/ ه١٤٣٠ - دار المنھل– دمشق – سوریا -١ط(عبدالرزاق شحود النجم، : تحقیق
 ).م٢٠٠٩

بو محمد عبداهللا بن أحمد بن محمد بن المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، أ
عبداهللا بن /د: ، تحقیق)ه٦٢٠: ت(قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

عالم - الریاض- المملكة العربیة السعودیة-٤ط(عبدالفتاح /عبدالمحسن التركي َو د
 ). م١٩٩٩/ ه١٤١٩ -الكتب

 -ار الغرب اإلسالمي د- ٥ط(مقاصد الشریعة اإلسالمیة ومكارمھا، عالل الفاسي، 
 ).م١٩٩٣ -مؤسسة عالل الفاسي

محمد الطاھر المیساوي، : مقاصد الشریعة اإلسالمیة، محمد الطاھر ابن عاشور، تحقیق
 ).م٢٠١١/ ه١٤٣٢ - دار النفائس- عّمان- األردن-٣ط(

المھذب في فقھ اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي 
 ). دار الفكر- بیروت-لبنان(، )ه٤٧٦:ت(

، )ه٧٩٠: ت(الموافقات في أصول الفقھ، إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 
 ).  دار المعرفة-بیروت(عبد اهللا دراز، : تحقیق

طھ جابر العلواني . نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، أحمد الریسوني، تقدیم د
 سلسلة -  المعھد العالمي للفكر اإلسالمي- ھیرندن-جینیا فیر-الوالیات المتحدة األمریكیة(

 ).م١٩٩٥/ ھـ١٤١٦ -)١(الرسائل الجامعیة

، )ه١٢٥٠: ت (نیل األوطار من أسرار منتقى األخبار، محمد بن علي الشوكاني 
/ ه١٤٢٤ - دار الكتاب العربي- بیروت- لبنان-١ط(أحمد إبراھیم زھرة، : تخریج
 ).م٢٠٠٤

  

 




