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بينت الباحثة يف بحثها التايل:
تعري���ف الَقواَمة باأنها: قيام الزوج مب�صالح زوجته ورعايتها والإنفاق عليها ومنعها من اخلروج؛ 

اإل باإذنه، وتاأديبها.
م�رشوعية القوامة من الكتاب وال�صنة.

بّينت اأن من له حق القوامة على املراأة هو زوجها مبا اأودع اهلل يف الرجل من خ�صائ�ص وما كلفه 
من مهام جتعله الأقدر على تويل ذلك الأمر.

بينت اأ�صباب ثبوت القوامة للرجل على املراأة وهي:
 تف�صيل الرجل على املراأة.

 اإنفاق الرجل على املراأة.
بينت �رشوط القوامة يف التايل:

 القيام باحلقوق املالية للزوجة من مهر ونفقة.
ح�صن الع�رشة والبعد عن اإيذائها.

الأمانة ومراقبة اهلل تعالى يف اأداء هذه املهمة وا�صتعمالها يف احلق.
بينت م�صقطات القوامة يف التايل:

تق�صري الزوج يف حقوق زوجته، فاإن ق�رشّ اأو اأ�صاء الع�رشة فللمراأة اخليار بني البقاء اأو الف�صخ.
امتناع الزوج من النفقة مع قدرته وي�رشه، فاإن فعل فاإنها تاأخذ من ماله اإن ا�صتطاعت واإل فياأخذ 
احلاك���م من���ه، ول ف�صخ للنكاح، ذهب اإلى ذلك احلنفية واملالكي���ة وال�صافعية واحلنابلة، اأما اإن كان 

مع�رشا، فقد اختالف الفقهاء على قولني:
القول الأول: ما ذهب اإليه احلنفية وال�صافعية يف اأحد القولني: لي�ص للزوجة ف�صخ النكاح.

القول الثاين: ما ذهب اإليه املالكية وال�صافعية يف اأظهر القولني واحلنابلة: للزوجة حق ف�صخ النكاح اإن اأرادت.
الرتجيح: رّجح البحث القول الأول.

بني البحث اأن ا�صتغناء املراأة عن النفقة ل ي�صقط القوامة، واأقوال الفقهاء يف ذلك.
بني البحث اأن القوامة ل ت�صقط لو اأ�صقطت املراأة نفقتها.

بني البحث اأن ا�شرتاط امل���راأة القوامة لها يف عقد النكاح �رشط فا�شد ال ي�شح ا�شرتاطه؛ ملنافاته 
مقت�شى عقد النكاح، وال ي�رش هذا ال�رشط بالعقد.
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احلم���د هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على املبعوث رحم���ة للعاملني، وعلى اآله 
و�صحبه، ومن اقتفى اأثره اإلى يوم الدين، وبعد: 

 اإن قوام���ة الرجل على املراأة م���ن الأمور التي اأثري حولها اجلدل يف هذه الآونة، وملُز 
فيها الإ�صالم بظلم املراأة، وقد حاول من ل خالق له اإلى ال�صعي يف اإ�صقاطها بتاأويالت، 
وحجج واهية، فكانت ه���ذه الدرا�صة املو�صومة ب�«م�صقط���ات القوامة«حماولة ت�صليط 
ال�ص���وء على م�صقطات القوام���ة ؛ لبيان ما هو امل�صقط لها حقيق���ة من عدمه من خالل 

اأقوال اأهل العلم – رحمهم اهلل تعالى-.
�ميكن �سياغة مو�سوع الدرا�سة يف الت�سا�ؤالت التالية:   

م���ا املراد بالقوامة؟ ومن له احلق فيه���ا؟ وما اأ�شبابها؟ وما الذي ي�شرتط لها؟ وما الذي 
يعد م�صقطاً لها حقيقة من عدمه؟ 

�الهدف من هذه الدرا�سة: 

جتلية مفهوم القوامة، ومن له احلق فيها، واأ�شبابها ، و�رشوطها، وبيان ما يعترب م�شقطاً 
لها حقيقة من عدمه؛ لت�صتقيم دعائم الأ�رشة واملجتمع.

اأهمية الدرا�سة: 

تظهر اأهمية الدرا�صة من خالل ما ياأتي:
1-ما ميار�ص �صد الأح���كام ال�رشعية ب�صكل عام، والقوامة ب�صكل خا�ص من تالعب 
مب�صطلحاتها، وت�صويهها بغر�ص التنفري منها، فكان هذا البحث اإ�صهاماً يف جتلية حقيقتها.
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2-خف���اء العلم مبعنى القوامة احلقيقي على كثري م���ن النا�ص، ل �صيما ما يح�صل من 
لب�ص فيما يكون م�صقطاً لها .

3-تثقيف الأ�رشة بركنيها بحقيقة القوام���ة وم�صقطاتها، واإبراز جوانبها امل�رشقة، وما 
فيها من تكليف للرجل بها، و�صوابط ذلك .

الدرا�سات ال�سابقة:

 اطلعت فيما يتعلق بالقوامة على ما يلي:
اأوًل: كتاب«قوامة الرجل وخروج امل���راأة للعمل-العالقة والتاأثري-«للموؤلف حممد 
بن �صع���د اآل �صعود، وقد تعر�ص يف جزء ي�صري من الكت���اب للقوامة اإجماًل من حيث 
بي���ان الأدل���ة عليها دون بيان الأح���كام الفقهية املتعلقة بها، وج���ل الكتاب يتحدث عن 

ظروف خروج املراأة للعمل واأثره على اأ�رشتها.
ثانياً: كتيب«ف�صل اخلطاب وجوب اجلماعة والقوامة واحلجاب«للموؤلف رجائي بن 

حممد امل�رشي املكي، وهو كتاب وعظي ذكر فيه بع�ص الأدلة على القوامة. 
ثالث���اً: كتاب«قوامة الن�صاء- امل�صكل���ة واحلل الإ�صالمي- للموؤلف���ة زينب بنت عبد 
ال�شالم اأبو الف�شل، وهو كتاب جيد اإال اأنه اأ�شبه ما يكون بكتاب ثقايف ال فقهي حتدثت 
فيه الكاتبة عن طرق تر�صيخ املفاهيم اخلاطئة عن القوامة، وبع�ص مظاهرها ال�صيئة ونحو 

ذلك، ومل ت�رش اإلى الأحكام الفقهية اإل يف بع�ص املوا�صع اإجمال .
 ومل تتعر����ص تلك الدرا�صات مل�صقط���ات القوامة، وهذا ما �ص���وف اأتناوله يف هذه 

الدرا�صة.
تعريف القوامة يف اللغة:  

 القوام���ة: من ق���ام يقوم قوماً وقياماً وقوم���ة وقامة، فهو قائم من ق���وم وقيم وقوام 
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وقي���ام، ومنه قيام الرجال مب�صالح الن�صاء كم���ا يف قوله جل ذكره)1): ڇ ٱ ٻ 
ٻ ٻ ڇ الن�ص���اء: 3٤ . فالقيام هنا مبعن���ى املحافظة والإ�صالح)2) وقام الرجل على املراأة 
�صانها، فالرجال قوام���ون على الن�صاء معنيون ب�صوؤونه���ن)3)، وَقّيُم القوم الذي يقوم 
باأموره���م، وَقّيم املراأة زوجها)4) يق���وم باأمرها وما حتتاج اإليه، وق���ام الرجل على املراأة 

�صانها، واإنه لقوام عليها �صائن لها)5).
تعريف القوامة يف اال�سطالح:  

يقول اهلل جل ذكره)6): ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ڇ الن�صاء: 3٤.
قال اجل�صا�ص))):

»فت�صمن قوله: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ڇ الن�صاء: 3٤ قيامهم عليهن بالتاأديب والتدبري 
واحلفظ وال�صيانة«.
وقال القرطبي))):

»فقي���ام الرجال عل���ى الن�صاء هو عل���ى هذا احلد وه���و اأن يقوم بتدبريه���ا وتاأديبها 
واإم�صاكها يف بيتها ومنعها من الربوز«.

وقال البغوي))):
»القّوام والقّيم مبعنى واحد والقوام اأبلغ وهو القائم بامل�صالح والتدبري والتاأديب«.

)1) ب�صائر ذوى التمييز ج1 /�ص 1286
)2) ل�صان العرب ج12/�ص497-496

))) املحكم واملحيط الأعظم ج6/�ص592
)4) جمهرة اللغة ج2/�ص979
)5) ل�صان العرب ج12/�ص)50

)6) ب�صائر ذوى التمييز ج1 /�ص 1286
)7) اأحكام القراآن ج)/�ص148

)8) تف�صري القرطبي ج5/�ص169
)9) تف�صري البغوي ج1/�ص422
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وقال ابن اجلوزي)11):
»قّوامون اأي م�صلطون على تاأديب الن�صاء يف احلق«.

وبهذا ميكن تعريف القوامة باأنها:
قيام ال���زوج مب�صالح زوجته ورعايته���ا والإنفاق عليها ومنعها من اخل���روج اإل باإذنه 

وتاأديبها .

املطلب الثاين: م�سر�عية القوامة

  مما يدل على القوامة ما يلي: 
1- قول اهلل جل وع���ال: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ڇ الن�صاء: 3٤ .
قال اجل�صا�ص)11): قيامهم عليهن بالتاأديب والتدبري واحلفظ وال�صيانة .

وقال ال���رازي)12): القّوام ا�صم ملن يكون مبالغاً يف القي���ام بالأمر يقال هذا قّيم املراأة 
وقّوامها للذي يقوم باأمرها ويهتم بحفظها .

وق���ال الزخم�رشي)13) بعد اأن ذكر اآية القوامة: وفيه دليل على اأن الولية اإمنا ت�صتحق 
بالف�صل ل بالتغلب وال�صتطالة والقهر. 

2- قول اهلل تعالى: ڇ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڇ البقرة: 22٨.
قال ابن العربي)14): ڇ ں ں ڻ ڇ البقرة: 22٨ بف�صل القوامة، فعليه اأن يبذل املهر 

)10) زاد امل�صري ج2/�ص74
)11) اأحكام القراآن ج)/�ص148

)12) التف�صري الكبري ج10/�ص71 
))1) الك�صاف ج1/�ص7)5

)14) اأحكام القراآن ج1/�ص0)5
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والنفق���ة، ويح�شن الع�رشة، ويحجبها، وياأمره���ا بطاعة اهلل، وينهي اإليها �شعائر االإ�شالم 
م���ن �صالة و�صي���ام اإذا وجبا على امل�صلم���ني، وعليها احلفظ ملاله والإح�ص���ان اإلى اأهله، 

واللتزام لأمره يف احلجبة وغريها اإل باإذنه، وقبول قوله يف الطاعات .
3-ما روى اأبو هريرة - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: “ل 

يحلُّ للمراأة اأن ت�شوم وزوجها �شاهد اإال باإذنه، وال تاأذن يف بيته اإال باإذنه”)15).
٤-م���ا روى عبد الرحمن بن عوف - ر�صي اهلل عنه - قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل 
عليه و�صلم: “اإذا �شلت املراأة خم�شها و�شامت �شهرها وحفظت فرجها واأطاعت زوجها 

قيل لها ادخلي من اأي اأبواب اجلنة �شئت”)16).
 

املبحث االأ�ل: من له حق القوامة 

عن���د تعريف القوام���ة يف اللغة باأنها: قي���ام الرجال مب�صالح الن�ص���اء، والقيام مبعنى 
امون على الن�صاء  املحافظ���ة والإ�صالح))1) وقام الرجل على املراأة �صانه���ا، فالرجال قوَّ
معنيون ب�صوؤونهن))1)، وَقّيم املراأة زوجه���ا))1) يقوم باأمرها وما حتتاج اإليه، وقام الرجل 
على املراأة مانها، واإنه لقوام عليها �صائن لها، وهو من قولهم: قمت باأمرك فكاأن املعنى: 

الرجال متكفلون باأمور الن�صاء معنيون ب�صوؤونهن)21) .

)15) رواه البخاري يف �صحيحه ، كتاب النكاح ، باب ل تاأذن املراأة يف بيت زوجها ج5/�ص1994 )4899). 
)16) رواه اأحم���د يف م�صن���ده ج1/����ص191 )1661) ، والط���راين يف املعج���م الأو�ص���ط ج5/����ص4) )4598) ، واب���ن حب���ان يف 
�صحيح���ه ج9/����ص471 ))416) ، وق���ال الهيثمي : رواه اأحمد والطراين يف الأو�ص���ط وفيه ابن لهيعة ، وحديثه ح�صن 

وبقية رجاله رجال ال�صحيح . )جممع الزوائد ج4/�ص06)).
)17) ل�صان العرب ج12/�ص497-496.

)18) املحكم واملحيط الأعظم ج6/�ص592.
- جمهرة اللغة ج2/�ص979.  (19(

)20) ل�صان العرب ج12/�ص)50.
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وملَّ���ا عرفت يف ال�صطالح باأنها: قيام الزوج مب�صالح زوجته ورعايتها والإنفاق عليها 
ومنعها من اخلروج اإل باإذنه وتاأديبها .

ومن خالل ما ذكر، ومما تقدم من الأدلة على القوامة يت�صح اأن الزوج هو من له حق 
القوام���ة على زوجته مبا اأودعه اهلل تعالى فيه م���ن خ�صائ�ص، وما كلفه من مهام؛ الأقدر 

على تويل هذا الأمر.

املبحث الثاين: اأ�سباب ثبوت القوامة

   ملَّ���ا ذكر اهلل جل وعال قوامة الرج���ل على املراأة اأناطها باأ�صباب وهي تظهر من خالل 
ڇ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ڇ  الآي���ة: 

الن�صاء: 3٤ وهذه الأ�صباب ميكن بيانها يف املطلبني الآتيني:

املطلب االأ�ل: تف�سيل الرجل على املراأة

اأ�ش����ار �شبحان����ه وتعالى يف االآية الكرمي����ة اإلى اأن �شب����ب قوامة الرج����ل تف�شيله عليها، 
والتف�صيل يحتاج اإلى بيان املراد به من خالل معرفة �صبب التف�صيل ويظهر هذا من اأوجه:

1-اأن للرج���ال زيادة قوة يف النف�ص والطبع م���ا لي�ص للن�صاء؛ لأن طبع الرجال غلب 
عليه احلرارة واليبو�شة، فيكون فيه قوة و�شدة، وطبع الن�شاء غلب عليه الرطوبة والربودة، 

فيكون فيه معنى اللني وال�صعف، فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك)21).
2-اأن فط���رة الرجل تخالف فطرة املراأة، فهي تف�ش���ل يف تدبري �شوؤون البيت، وتربية 
الول���د والقيام عليه، مبا جبلت عليه من احلن���ان، والرقة، ومن الرتكيب الع�صوي الذي 

)21) تف�صري القرطبي ج5/�ص169
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يعينه���ا على وظيفتها، مثل �صعف اجلهاز الع�صبي الذي يقلل من اإح�صا�صها باآلم احلمل 
والو�صع، واإن كان يجعلها يف الوقت نف�ص���ه اأكرث ا�صتهدافا لأنواع الأمرا�ص، واأ�رشع 
تهيج���ا، واأقوى انفع���ال؛ مما يوؤثر يف �صالم���ة التقدير، و�صح���ة الإدراك، ويجعلها اأقل 
ق���درة من الرجل على جمابهة الأزمات والتما�ص���ك اأمام ال�صدائد وامللمات، اأما الرجل 
فه���و يف�شلها يف القوة البدنية ويف قوة التفكري و�شحة التقدير ورباطة اجلاأ�ش، مما يعده 
للكف���اح ومعاجلة امل�شاق، والكدح وراء معا����ش االأ�رشة، ويف �شبيل احلفاظ على كيانها 

ودفع ما يتهدده من اأخطار، وهذا ما ينا�صب فطرة وخلقة كلٍّ منهما)22) .
   وبتاأمل تكوين الأ�رشة التي هي املوؤ�ص�صة الأولى يف احلياة الإن�صانية ؛ فاإنها ل ت�صتغني 
البتة عن وجود رئي�ص وقيِّم لها يقوم ب�صوؤونها ويقودها، واإذا كانت املوؤ�ص�صات الأخرى 
االأق���ل �شاأنا كاملوؤ�ش�شات املالية، وال�شناعية ونحوها ال ي���وكل اأمرها - عادة - اإال الأكفاأ 
املر�شحني لها ممن تخ�ش�شوا يف هذا الفرع علميا، وُدربوا عليه عملياً فوق ما ُوهبوا من 
ا�صتعدادات طبيعية لالإدارة، فاأولى اأن تُتبع هذه القاعدة يف موؤ�ص�صة الأ�رشة، التي تن�صئ 

اأثمن عنا�رش الكون.
واملنه���ج الرباين يراعي ه���ذا، ويراعي به الفطرة، وال�صتع���دادات املوهوبة ل�صطري 
النف�ص لأداء الوظائف املنوطة بكل منهما وفق هذه ال�صتعدادات، كما يراعي به العدالة 
يف توزيع االأعباء على �شطري النف�ش الواحدة، والعدالة يف اخت�شا�ش كل منهما بنوع 

الأعباء املهياأ لها، املعان عليها من فطرته وا�صتعداداته املتميزة املتفردة.
وقد خلق اهلل النا�ص ذكرا واأنثى، وجعل من وظائف املراأة اأن حتمل، وت�صع وتر�صع، 
وتكف���ل ثمرة االت�ش���ال بينها، وبني الرجل، وه���ي وظائف �شخم���ة اأوال وخطرية ثانيا، 

)22) ح�صوننا مهددة من داخلها �ص116-115.



 العدد |62| ربيع الأول 1435هـ120

ف���كان عدال اأن ين���وط بال�شطر الثاين - الرج���ل - توفري احلاج���ات ال�رشورية، وتوفري 
احلماي���ة كذلك لالأنثى ك���ي تتفرغ لوظيفتها اخلطرية، ول يحم���ل عليها اأن حتمل وت�صع 
وتر�ص���ع وتكف���ل ..، ثم تعمل وتكد وت�صهر حلماية نف�صه���ا وطفلها يف اآن واحد! وكان 
عدل كذلك اأن مينح الرجل م���ن اخل�صائ�ص يف تكوينه الع�صوي، والع�صبي، والعقلي 
والنف�صي ما يعينه على اأداء وظائفه هذه. واأن متنح املراأة يف تكوينها الع�صوي والع�صبي 
والعقلي والنف�صي ما يعينها على اأداء وظائفها. ومن ثم زودت املراأة - فيما زودت به من 

اخل�صائ�ص - بالرقة والعطف، و�رشعة النفعال وال�صتجابة العاجلة ملطالب الطفولة.
د به م���ن اخل�صائ�ص - باخل�صون���ة وال�صالبة، وبطء  د الرج���ل - فيما ُزوِّ وكذل���ك ُزوِّ
االنفعال، واال�شتجابة، وا�شتخدام الوعي والتفكري قبل احلركة واال�شتجابة ؛ الأن وظائفه 
كلها حتتاج اإلى قدر من الرتوي قبل الإقدام واإعمال الفكر، والبطء يف ال�صتجابة بوجه 

عام، وهذه اخل�صائ�ص جتعله اأقدر على القوامة، واأف�صل يف جمالها)23).
وقد دلت الن�صو�ص ال�رشعية اإلى اأن هذا ال�صعف يف خلقتها طبعي ي�صتوجب عناية 
الرجل بذل���ك ورحمته بها، واحلث عل���ى القيام بحقها، ففي احلدي���ث الذي رواه اأبو 
َلع  هري���رة ر�ص���ي اهلل عنه: اأَّن ر�صول اهلل - �صل���ى اهلل عليه و�صلم - قال: »امل���راأة كال�صِّ
اإن اأقمته���ا ك�رشته���ا واإن ا�صتمتعت بها، ا�صتمتعت بها وفيها ِع���َوج«)24)، ويف لفظ قال: 
َلع اأعاله،  َلع، واإن اأعوج �شيء يف ال�شِّ “ا�شتو�ش���وا بالن�شاء خريا ؛ فاإنهن خلقن من �شِ

فاإن ذهبت تقيمه ك�رشته، واإن تركته مل يزل اأعوج، فا�صتو�صوا بالن�صاء خريا”)25). 
ق���ال ابن حج���ر)26): »والو�صية بالن�صاء اآك���د؛ ل�صعفهن واحتياجه���ن اإلى من يقوم 

))2) ينظر : يف ظالل القراآن ج2/�ص651-650 
- رواه البخاري يف �صحيحه، كتاب النكاح، باب املداراة مع الن�صاءج5/�ص1987)4889)  (24(

)25) رواه البخاري يف �صحيحه، كتاب النكاح ، باب الو�صاة بالن�صاء ج5/�ص1987)4890)
)26) فتح الباري ج6/�ص68)
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باأمره���ن، وقيل معناه: اقبل���وا و�صيتي فيه���ن ،واعملوا بها، وارفقوا به���ن، واأح�صنوا 
ع�رشته���ن .....، وفائ���دة هذه املقدم���ة اأن املراأة خلق���ت من �صلع اأع���وج، فال ينكر 
اعوجاجه���ا، اأو االإ�ش���ارة اإلى اأنها ال تقب���ل التقومي كما اأن ال�شلع ال يقبل���ه. قوله: »فاإن 
ذهبت تقيمه ك�رشته« قيل: هو �رشب مثل للطالق، اأي اإن اأردت منها اأن ترتك اعوجاجها 
اأف�ص���ى الأمر اإلى فراقها ويوؤيده قوله علي���ه ال�صالة وال�صالم يف رواية م�صلم))2): »واإن 

ذهبت تقيمها ك�رشتها وك�رشها طالقها«.
قال النووي))2): »ويف ه���ذا احلديث مالطفة الن�صاء، والإح�صان اإليهن وال�صرب على 
ع���وج اأخالقهن، واحتم���ال �صعف عقولهن وكراهة طالقهن ب���ال �صبب، واأنه ل يطمع 
با�صتقامتها واهلل اأعلم«، واملعنى الذي اأراده – رحمه اهلل تعالى- اأن ال�صعف اخللقي ل 

يرجى زواله، فيجب على الأكمل مراعاة ذلك حني التعامل معها.

املطلب الثاين: اإنفاق الرجل على املراأة

امل�ساألة االأ�لى: اأدلة �جوب النفقة اإجماال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڇ  تعال���ى:  قوله   -1
ڀ ٺ ڇ الن�صاء: 3٤ . 

يق���ول ابن كثري))2): »اأي من املهور والنفق���ات، والكلف التي اأوجبها اهلل عليهم لهن 
يف كتابه و�صنة نبيه �صلى اهلل عليه و�صلم«.

2- قوله تعالى: ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڇ الطالق: ٧. 

)27) �صحيح م�صلم ، كتاب الر�صاع ، باب الو�صية بالن�صاء ج2/�ص1091 )1468)
)28) �صرح النووي على �صحيح م�صلم ج10/�ص57

)29) تف�صري ابن كثري ج1/�ص492
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اأي لينف���ق الزوج على زوجت���ه، وعلى ولده ال�صغري، على ق���در و�صعه حتى يو�صع 
عليهما اإذا كان مو�صًعا عليه، ومن كان فقرًيا فعلى قدر ذلك)31).

3- قوله تعالى: ڇ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ڇ البقرة: 233 .
اأي على والد الطفل نفقة الوالدات وك�صوتهن باملعروف، اأي مبا جرت به عادة اأمثالهن 
يف بلدهن، من غري اإ�رشاف، ول اإقتار بح�صب قدرته يف ي�صاره، وتو�صطه واإقتاره)31).

٤- قول اهلل عز وجّل ڇ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڇ البقرة: 22٨ اأي ويجب لهن من احلق 
على الرجال؛ من املهر، والنفقة، وح�صن الع�رشة، وترك امل�صارة، مثل الذي يجب لهم 

عليهن من الأمر والنهي)32).
5-ما روى جابر - ر�صي اهلل عنه - اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: »فاتقوا اهلل 
يف الن�ص���اء، فاإنكم اأخذمتوهن باأمان اهلل، وا�صتحللتم فروجهن بكلمة اهلل، ولكم عليهن 
اأن ال يوطئن فر�شكم اأحًدا تكرهونه، فاإن فعلن ذلك فا�رشبوهن �رشبًا غري مربح، ولهن 

عليكم رزقهن وك�صوتهن باملعروف«)33).
6- م���ا روت عائ�صة –ر�صي اهلل عنها-:«اأن هند بنت عتبة قالت: يا ر�صول اهلل اإن اأبا 
�شفيان رجل �شحي���ح، ولي�ش يعطيني ما يكفيني وولدي اإال ما اأخذت منه وهو ال يعلم. 

فقال: خذي ما يكفيك وولدك باملعروف«)34).
قال النووي: »يف هذا احلديث فوائد منها :

)0)) تف�صري القرطبي ج18 /�ص 170
)1)) تف�صري ابن كثري ج1/�ص284

)2)) مدارك التنزيل وحقائق التاأويل ، للن�صفي ج1/�ص144 »ن�صخة الكرتونية »
)))) رواه م�صلم يف �صحيحه ، كتاب احلج ، باب حجة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ج2/�ص890 )1218)

)4)) رواه البخاري يف �صحيحه،كتاب النفقات،باب اإذا مل ينفق الرجل ج5/�ص 2052، )5049) 
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اأ- وجوب نفقة الزوجة، ومن�ها: ب- وجوب نفقة الأولد الفقراء ال�صغار«)35). 
٧- ما روى اأبو هريرة- ر�صي اهلل عنه- قال: قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: “اأف�صل 
ال�صدقة ما ت���رك غنى، واليد العليا خري من اليد ال�صفلى، وابداأ مبن تعول”)36)، وبّوب 
عليه البخاري باب: )وجوب النفقة على االأهل والعيال(، والظاهر اأن املراد باالأهل يف 

الرتجمة الزوجة، وعطف العيال عليها من العام بعد اخلا�ص))3).
٨- الإجماع: فقد اتفق اأهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على اأزواجهن اإذا 

كانوا بالغني اإال النا�زش منهن))3) .
9- املعقول: اأن املراأة حمبو�ص���ة على الزوج مينعها من الت�رشف والكت�صاب فال بد 

من اأن ينفق عليها))3).
امل�ساألة الثانية: ا�ستحقاق الرجل القوامة ب�سبب النفقة 

بعد اأن مت بيان �صبب القوامة الأول، ياأتي بيان �صبب القوامة الثاين وهو اإنفاق الزوج 
على زوجته، ويظهر يف قول اهلل �صبحان���ه وتعالى: ڇ ڀ ڀ ڀ ٺ ڇ الن�صاء: 3٤  

فاملراد بهذا الإنفاق بذل الزوج املهر والنفقة)41).
ق���ال البي�صاوي)41): »وعل���ل ذلك- يعني القوام���ة - باأمرين وهب���ي وك�صبي فقال: 
ڇڀ ڀ ڀ ٺ ڇ الن�ص���اء: 3٤ ب�صب���ب تف�صيله تعالى الرج���ال على الن�صاء بكمال 

)5)) �صرح النووي على �صحيح م�صلم ج 12/�ص7
)6)) رواه البخاري يف �صحيحه ، كتاب النفقات ، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ج2/�ص69)2 ،)55)5)

)7)) فتح الباري ج9/�ص500
)8)) مراتب الإجماع لبن حزم ج1/�ص79

)9)) املغني ج9/�ص0)2
)40) اأح���كام الق���راآن للج�صا����ص ج)/�ص148 ، تف�ص���ري القرطبي ج5/�ص169 ، تف�صري البغوي ج1/����ص422 ، زاد امل�صري ج2/

�ص74
)41) تف�صري البي�صاوي ج2/�ص184
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العقل، وح�صن التدبري، ومزيد القوة يف الأعم���ال والطاعات، ولذلك خ�صوا بالنبوة، 
والإمام���ة، والولية، واإقامة ال�صعائر، وال�صه���ادة يف جمامع الق�صايا ،ووجوب اجلهاد، 

واجلمع���ة ونحوها، والتع�صيب وزيادة ال�صهم يف املرياث، وال�صتبداد بالإنفاق ڇ ڀ 
ڀ ڀ ٺ ڇ الن�صاء: 3٤ يف نكاحهن كاملهر والنفقة«.

   اإن الذي يتولى الإنفاق الرجل ؛ لأنه الذي يك�صب املال ح�صب ما ُجبل عليه، فلي�ص 
من العدل اأن ُيكلف فرد باالإنفاق على هيئة اأو جماعة ثم ال يكون له راأي يف االإ�رشاف 
عليهم، فالرجل وحده املكلف بالإنفاق على الأ�رشة، وبذل املهر للزوجة - على عك�ص 
ما هو مقرر عند الغربيني الذين يزعمون اأنهم اأكرث اإن�صافا للمراأة - وي�صقط ن�صف حقه 

يف هذا املهر اإن طلق قبل الدخول)42)، يقول اهلل تعالى: ڇ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڇ الن�صاء: ٤ ، ويقول �صبحانه وتعالى: ڇ ۇ ۇ  ۆ ۆ 

ۈ ۈ ڇ البقرة: 233 .

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ڇ  ذك���ره:  ج���لَّ  ويق���ول 
ائڇ البقرة: 23٧ .

فف���ي هذه الآيات تاأكيد ملا هو مقرر من تكلي���ف الرجل بالإنفاق، وهو تكليف يقوم 
عل���ى اأن امل���راأة ل تعمل لك�صب امل���ال ؛ لأنها م�رشوفة عنه اإلى غ���ريه من الأعمال التي 

اأعدتها لها فطرة اهلل تعالى)43) .

)42) ينظر : ح�صوننا مهددة من داخلها �ص 119
))4) ح�صوننا مهددة من داخلها �ص 119
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املبحث الثالث: �شروط القوامة

تقدم تعريف القوامة باأنه���ا: قيام الزوج مب�صالح زوجته، ورعايتها، والإنفاق عليها، 
ومنعها من اخلروج اإل باإذنه، وتاأديبها .

وتقدم اأقوال املف�رشين لها ومن ذلك:
امون اأي م�صلَّطون على تاأديب الن�صاء يف احلق«. قال ابن اجلوزي)44): »قوَّ

وقال ابن العربي)45): هو اأمني عليها يتولى اأمرها، وي�صلحها يف حالها قاله ابن عبا�ص .
وق���ال الزخم�رشي)46) بعد اأن ذكر اآية القوامة: وفيه دليل على اأن الولية اإمنا ت�صتحق 

بالف�صل ل بالتغلب وال�صتطالة والقهر. 
وقال ابن العرب���ي))4):  ڇ ں ں ڻ ڇ البقرة: 22٨ بف�ص���ل القوامة، فعليه اأن يبذل 
املهر والنفق���ة، ويح�صن الع�رشة، ويحجبها، وياأمرها بطاع���ة اهلل ... وعليها احلفظ ملاله 
والإح�ص���ان اإل���ى اأهله، واللتزام لأم���ره يف احلجبة وغريها اإل باإذن���ه، وقبول قوله يف 

الطاعات.
وقال ال���رازي))4): »واإذا ثبت ف�صل الرجل على املراأة يف ه���ذه الأمور ظهر اأن املراأة 
كالأ�صري العاجز يف يد الرجل ولهذا قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »ا�صتو�صوا بالن�صاء خرياً 

)44) زاد امل�صري ج2/�ص74
)45) اأحكام القراآن ج1/�ص0)5

)46) الك�صاف ج1/�ص7)5
)47) اأحكام القراآن ج1/�ص0)5

)48) التف�صري الكبري ج6/�ص82
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فاإنهن عندكم عوان«))4)، ويف خرب اآخر قال: »اتقوا اهلل يف ال�صعيفني اليتيم واملراأة«)51) 
وكان معن���ى الآي���ة اأنه لأجل ما جعل اهلل للرجال من الدرج���ة عليهن يف القتدار كانوا 
مندوبني اإلى اأن يوفوا من حقوقهن اأكرث، فكان ذكر ذلك كالتهديد للرجال يف الإقدام 
ته���ن واإيذائهن ؛ وذلك لأن كل م���ن كانت نعم اهلل علي���ه اأكرث كان �صدور  عل���ى م�صارَّ

الذنب عنه اأقبح، وا�شتحقاقه للزجر اأ�شد«.
فمن خالل تعريف القوامة واأقوال املف�رشين ميكن ذكر �رشوط القوامة كالتايل:

1-القيام باحلقوق املالية للزوجة من مهر ونفقة .
2-ح�صن الع�رشة، والقيام بحقوقها، والنهي عن اإيذائها.

3-الأمان����ة ومراقبة اهلل تعال����ى يف اأداء هذه املهمة، وا�صتعماله����ا يف احلق، وتقدم قول 
الزخم�رشي: وفيه دليل على اأن الولية اإمنا ت�صتحق بالف�صل ل بالتغلب وال�صتطالة والقهر .

املبحث الرابع: م�سقطات القوامة

املطلب االأ�ل: تق�سري الز�ج يف حقوق ز�جته 

تقدم اأن من �رشوط القوامة القيام بحقوق الزوجة ؛ من ح�شن الع�رشة والنفقة، وال 
�شك اأن حل�شن الع�رشة اأثراً طيباً على احلياة، وعلى املراأة ب�شكل خا�ش، ويف ذلك يقول 
)49) رواه الن�صائي يف ال�صنن الكرى ، كتاب حقوق الزوج ، باب كيف ال�صرب ج5/�ص72) )9169) ، وابن ماجه يف 
�صننه ، كتاب النكاح ، باب حق املراأة على الزوج ج1/�ص594 )1851) ، والرتمذي يف �صننه ، كتاب الر�صاع ، باب 

ما جاء يف حق املراأة على زوجها ج)/�ص467))116) ، وقال : هذا حديث ح�صن �صحيح .
)50) رواه الن�صائ���ي يف ال�ص���نن الك���رى ، كت���اب حق���وق الزوج ، باب حق امل���راأة على زوجها ج5/����ص)6) )9149) ، وابن ماجه 
يف �صنن���ه ، كت���اب الأدب ، ب���اب ح���ق اليتيم ج2/����ص)121 )678)) ، واحلاكم يف امل�صتدرك ج1/����ص1)1 )211) وقال : هذا 
حديث �صحيح على �صرط م�صلم ومل يخرجاه . وقال البو�صريي : هذا اإ�صناد �صحيح رجاله ثقات. )م�صباح الزجاجة 

ج4/�ص)10 )
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ابن العربي)51):
فاأم���ر اهلل �صبحانه الأزواج اإذا عقدوا على الن�صاء اأن يكون اأدمة ما بينهم، و�صحبتهم 
عل���ى التمام والكمال ؛ فاإنه اأهداأ للنف�ص، واأقر للعني، واأهناأ للعي�ص، وهذا واجب على 

الزوج .
وق���ال ال�صافعي)52): وجماع املعروف اإعفاء �صاحب احلق من املوؤنة يف طلبه، واأداوؤه 

اإليه بطيب النف�ص ل ب�رشورته اإلى طلبه، ول تاأديته باإظهار الكراهية لتاأديته .
وقال ابن قدامة)53):

وق���ال بع�ص اأهل العل���م: التماثل هاهن���ا يف تاأدية كل واحد منهما م���ا عليه من احلق 
ل�صاحب���ه باملعروف، ول ميطله به، ول يظهر الكراهة بل بب�رش وطالقة، ول يتبعه اأذى ول 
من���ة .... وهذا م���ن املعروف، وي�صتحب لكل واحد منهما حت�ص���ني اخُلُلق مع �صاحبه، 

والرفق به واحتمال اأذاه .
فاإن اأ�صاء الزوج ع�رشة زوجته، اأو ن�زش عليها ، اأو ما ي�صمى بن�صوز الزوج، فاإن له اأن 

يخريها بني البقاء معه اأو فراقها، وهذا ما ذهب اإليه فقهاء املذاهب االأربعة)54) .
وا�ستدلوا مبا يلي: 

1-قول اهلل تعالى: ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ 
ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ       ڦ ڦ ڦ ڇ)55).

)51) اأحكام القراآن ج1/�ص468
)52) اأحكام القراآن ج1/�ص204

))5) املغني ج7/�ص)22
)54) املب�ص���وط لل�صرخ�ص���ي ج5/�ص220 ، بدائع ال�صنائع ج2/�ص))) ، املدونة الكرى ج5/�ص5)) ، ال�صتذكار ج5/�ص544 

، احلاوي الكبري ج9/�ص595 ، املهذب ج2/�ص70 ، الكايف لبن قدامة ج)/�ص8)1 ، مطالب اأويل النهى ج5/�ص281
)55) الآية )128) من �صورة الن�صاء
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قال اجل�صا�ص)56): قيل يف معنى الن�صوز اأنه الرتفع عليها لبغ�صه اإياها ماأخوذ من ن�زش 
الأر�ص وهي املرتفعة وقوله: »اأو اإعرا�صا« يعني ملوجدة اأو اأثرة فاأباح اهلل لهما ال�صلح .
2-ع���ن َعاِئ�َصَة ر�صي اهلل عنه���ا يف تف�صري الآية قالت: »هي امل���راأة تكون عند الرجل 
ل ي�صتك���رث منها فرييد طالقها ويتزوج غريها، تق���ول له: اأم�صكني ول تطلقني ثم تزوج 

غريي فاأنت يف حل من النفقة علي والق�صمة يل«))5).
وقال اب���ن كثري))5): وك���ذا ف�رشها ابن عبا����ص وعبيدة ال�صلم���اين وجماهد بن جبري 
وال�صعب���ي و�صعيد بن جبري وعطاء وعطية العويف ومكح���ول واحل�صن واحلكم بن عتبة 
وقت���ادة وغري واحد من ال�صلف والأئمة ول اأعلم يف ذلك خالفا اأن املراد بهذه الآية هذا 

واهلل اأعلم .
ق���ال ال�صعدي))5):اأي اإذا خافت املراأة ن�ص���وز زوجها اأي ترفعه عنها وعدم رغبته فيها 
واإعرا�ص���ه عنها فالأح�صن يف هذه احلالة اأن ي�صلحا بينهم���ا �صلحا باأن ت�صمح املراأة عن 
بع�ص حقوقها الالزمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها اإما اأن تر�صى باأقل من الواجب 
لها من النفقة اأو الك�صوة اأو امل�صكن اأو الق�ْصم باأن ت�صقط حقها منه اأو تهب يومها وليلتها 
لزوجها اأو ل�رشتها فاإذا اتفقا على هذه احلالة فال جناح ول باأ�ص عليهما فيها ل عليها ول 

على الزوج فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه احلال وهي خري من الفرقة .
3-م���ا روى البخ���اري يف �شحيحه عن عائ�شة – ر�صي اهلل عنه���ا -:»اأن �صودة بنت 
زمع���ة وهبت يومها وليلتها لعائ�صة زوج النبي - �صل���ى اهلل عليه و�صلم - تبتغي بذلك 

)56) اأحكام القراآن للج�صا�ص ج)/�ص269
)57) رواه البخ���اري يف �صحيح���ه ، كت���اب النكاح ، باب » واإن امراأة خافت من بعلها ن�صوزا » ج5/�ص1998 )4910)، وم�صلم يف 

�صحيحه ، كتاب التف�صري ج4/�ص16)2 )021))
)58) تف�صري القراآن العظيم ج1/�ص564 
)59) تي�صري الكرمي الرحمن ج1/�ص206
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ر�صا ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم-«)61) .
٤-م���ا روى مالك يف املوطاأ عن رافع بن خديج: »اأن���ه تزوج بنت حممد بن م�صلمة 
االأن�ش���اري فكانت عنده حتى كربت فتزوج عليه���ا فتاة �شابة فاآثر ال�شابة عليها فنا�شدته 
الطالق فطلقها واحدة ثم اأمهلها حتى اإذا كادت حتل راجعها ثم عاد فاآثر ال�شابة فنا�شدته 
الط���الق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فاآثر ال�شابة فنا�شدته الطالق فقال ما �شئت اإمنا 
بقي���ت واحدة فاإن �شئت ا�شتقررت على ما ترين من االأثرة، واإن �شئت فارقتك قالت بل 
اأ�صتق���ر على الأث���رة، فاأم�صكها على ذلك، ومل ير رافع علي���ه اإثما حني قرت عنده على 

الأثرة«)61).
وبع���د النظ���ر يف اآراء الفقهاء، والأدلة يظه���ر – واهلل تعالى اأعلم – اأن���ه عند اإ�صاءة 
الع����رشة، فللمراأة اخليار بني البقاء، اأو الف�شخ، وه���و اأولى من الر�شا بالبقاء مع اإ�شقاط 

القوامة حفاظا على كيان الأ�رشة .
 

املطلب الثاين: امتناع الز�ج من النفقة 

تق���دم اأن م���ن اأحد اأ�صب���اب القوامة: النفقة، ف���اإذا مل ينفق الزوج عل���ى زوجته باأن 
اأع����رش بنفقته���ا، فيمكن حترير حمل الن���زاع فيما يلي: اإذا امتنع ال���زوج عن النفقة مع 
قدرت���ه وي�صاره، فاإنها تاأخذ م���ن ماله اإن ا�صتطاعت، واإل فياأخ���ذ احلاكم منه، ول ف�صخ 
هن���ا ؛ لتمكنها من حت�صيل حقها باحلاكم اأو بيدها اإن قدرت. واإلى هذا ذهب احلنفية)62) 

)60) رواه البخاري يف �صحيحه ، كتاب الهبة وف�صلها ، باب هبة املراأة لغري زوجها ج2/�ص916 )2452)
)61) رواه مالك يف املوطاأ ج2/�ص 549-548 )1145) 

)62) املب�صوط )5/ 188-187)
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واملالكية)63) وال�صافعية)64) واحلنابلة)65) .
واأم���ا اإذا اأع�رش ال���زوج بالنفقة، فقد اختلف اأهل العل���م – رحمهم اهلل تعالى – يف 

الف�صخ لذلك على قولني:
القول الأول:

اأن الزوجة لي�ص لها اخليار يف البقاء مع الزوج اأو ف�صخ النكاح بل تبقى على نكاحها، 
وهذا ما ذهب اإليه احلنفية)66)، وال�صافعية يف اأحد القولني))6).

وا�ستدلوا مبا يلي:
1-قول اهلل تعالى: ڇ ې ى      ى ائ ائ ەئ  ەئوئ ېئ ڇ البقرة: 2٨٠ . 

وجه ال�صتدلل:
اأن ه���ذا تن�صي�ص عل���ى اأن املع�رش منظر، ولو اأجلته يف ذل���ك مل يكن لها اأن تطالب 
بالفرقة، فكذلك اإذا ا�شتحق النظ���رة �رشعا اإال اأن امل�شتحق بالن�ش التاأخري، فال يلحق به 
ما يكون اإبطال ؛ لأن ذلك فوق املن�صو�ص، وبهذا تبني اأنه غري عاجز عن معروف يليق 
بحال���ه، وهو اللتزام يف الذمة، فاإن املعروف يف النفقة على املو�صع قدره وعلى املقرت 

قدره وهو اللتزام يف الذمة))6).
2-قوله تعالى: ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ  ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ ڇ الطالق: ٧ .

))6) التاج والإكليل )205/4)
)64) مغني املحتاج )) / 442) ، نهاية املحتاج )7 / 216)

)65) املغني )164/8)
)66) فتح القدير )201/4)، حا�صية ابن عابدين ))/591).

)67) مغني املحتاج )) / 442)
)68) بدائع ال�صنائع )4 / 91)
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وجه ال�صتدلل: اأن من مل يقدر على النفقة ل يكلف بالإنفاق فال يجب عليه الإنفاق 
يف هذه احلالة))6).

2-اأن���ه مل ي���زل يف ال�صحابة املع�رش واملو����رش، وكان مع�رشوه���م اأ�صعاف اأ�صعاف 
مو�رشيهم، فما مكن النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- قط امراأة واحدة من الف�صخ باإع�صار 
زوجه���ا، وال اأعلمها اأن الف�شخ حق لها ف���اإن �شاءت �شربت، واإن �شاءت ف�شخت، وهو 
ي�رشع الأحكام عن اهلل تعالى باأمره، فهب اأن الأزواج تركوا حقهن اأفما كان فيهن امراأة 
واحدة تطالب بحقها، وهوؤلء ن�صاوؤه -�صلى اهلل عليه و�صلم -خري ن�صاء العاملني يطالبنه 
بالنفق���ة حتى اأغ�شبنه وحلف اأال يدخل عليه���ن �شهرا من �شدة موجدته عليهن)1))، فلو 
كان م���ن امل�شتقر يف �رشعه اأن امل���راأة متلك الف�شخ باإع�شار زوجها لرفع اإليه ذلك ولو من 

امراأة واحدة، وقد رفع اإليه ما �رشورته دون �رشورة فقد النفقة)1)).
القول الثاين: 

اأن الزوج���ة له���ا اخليار يف البق���اء مع الزوج اأو ف�ص���خ النكاح، وهذا م���ا ذهب اإليه 
املالكية)2))وال�صافعية يف اأظه���ر القولني)3))، واحلنابلة)4)) اإل اأن ال�صافعية ذهبوا اأنه ميهل 

الزوج قبل الف�صخ، وحينئذ، فلي�ص له منعها من التك�صب نهارا .
وا�ستدلوا مبا يلي:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڇ  تعال���ى:  اهلل  ق���ول   -1

)69) تبيني احلقائق ))/54)
)70) رواه م�صلم �صحيحه ، كتاب الطالق ، باب بيان اأن تخيري امراأته ج2/�ص1104 )1478) 

)71) زاد املعاد )5 /  519)
)72) التاج والإكليل 194/4، مواهب اجلليل ))/489)

))7)  مغني املحتاج - )) / 442) رو�صة الطالبني )75/9)
)74) املغني )167/8)، املبدع )208/8)
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ڀ ڀ ٺ ڇ الن�صاء: 3٤ .
يق���ول القرطبي: ثم فائدة تف�صيلهم عائدة اإليه���ن .... وفهم العلماء من قوله تعالى: 
اًما عليها، واإذا مل  ڇڀ ڀ ڀ ٺ ڇ الن�صاء: 3٤ اأنه متى عجز عن نفقتها مل يكن قوَّ

اًما عليها، كان لها ف�شخ العقد؛ لزوال املق�شود الذي �رشع الأجله النكاح)5)). يكن قوَّ
اأجيب عنه:

اأن���ه ل حجة يف الآية؛ لأن فيها اإثبات القوام���ة ب�صبب النفقة ل اإيجاب النفقة ب�صبب 
القوامة)6)).

2- قوله تعالى: ڇ ہ ھ ھ ھ ھ ڇ البقرة: 229 .
اأن اهلل تعالى خ���ري املع�رش بني اأحد �شيئني اإما اإم�شاك مبع���روف، اأو ت�رشيح باإح�شان، 

وترك الإنفاق لي�ص مبعروف فمتى عجز عنه تعني عليه الت�رشيح)))). 
 اأجيب عنه:

باأن العاجز عن نفقة امراأته مي�صكها مبعروف اإذ مل يكلف الإنفاق يف هذه احلال، فغري 
جائ���ز اأن يقال اإن املع�رش غري مم�صك باملعروف، ول���و كان العاجز عن النفقة غري مم�صك 
مبع���روف لوجب اأن يكون اأ�صحاب ال�صفة وفق���راء ال�صحابة الذين عجزوا عن النفقة 
عل���ى اأنف�صهم ف�صال عن ن�صائه���م غري مم�صكني مبع���روف، واإذا كان القادر على الإنفاق 
املمتن���ع منه غ���ري مم�صك مبعروف ول خالف اأن���ه ل ي�صتحق التفري���ق، فكيف يجوز اأن 
ي�صت���دل بالآية على وجوب التفريق على العاج���ز دون القادر والعاجز مم�صك مبعروف 

والقادر غري مم�صك وهذا خلف من القول)))) .
)75) تف�صري القرطبي ج5/�ص169

)76) بدائع ال�صنائع )4 / 16)
)77) اأحكام القراآن للج�صا�ص )98/2) ، املغني )8/)16) 

)78) اأحكام القراآن للج�صا�ص )2 / 99-98)
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3- ما روى اأبو هريرة- ر�صي اهلل عنه- قال: قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »اأف�صل 
ال�صدق���ة ما ترك غنى، واليد العليا خري من اليد ال�صفلى، وابداأ مبن تعول »تقول املراأة: 
اإم���ا اأن تطعمني، واإما اأن تطلقني. ويقول العب���د: اأطعمني، وا�صتعملني. ويقول البن: 
اأطعمن���ي اإلى من تدعن���ي؟ قالوا: يا اأبا هريرة هذا من ر�ص���ول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

�صمعت؟ قال: ل هذا من كي�ص اأبي هريرة)))).
وجه ال�ستدلل:

اأن املراأة لها اأن تطالب بحقها من النفقة، واإل فالطالق هو اخليار. 
اأجيب عنه:

باأن���ه لي�ص يف قول اأبي هريرة هذا ما يدل على اأن الزوج يلزم بالطالق، وكيف وهو 
كالم ع���ام منه ال يخ�ش املع�رش وال املو����رش، وال خالف اأن املو�رش اإذا مل يطعم ال يجرب 
عل���ى الفراق بل يحب�ص على اأح���د الأمرين عينا وهو التفاق، فعلى ه���ذا لو �صلم اأنه 
م���ن كالم النبي �شل���ى اهلل عليه و�شلم كان معناه االإر�شاد اإلى ما ينبغي مما يدفع به �رشر 
الدني���ا يعني ينبغي اأن يبداأ بنفقة العيال، واإال قالوا ل���ك مثل ذلك، و�شو�شوا عليك اإذا 

ا�صتهلكت النفقة لغريهم)1)).
٤- ع���ن اأبي الزناد قال: �صاأل���ت �صعيد بن امل�صيب عن الرج���ل ل يجد ما ينفق على 
امراأت���ه. قال: يفرق بينهما. قال اأبو الزن���اد: قلت: �صنة. قال �صعيد: �صنة. قال ال�صافعي: 

والذي ي�صبه قول �صعيد �صنة اأن يكون �صنة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم)1)).

)79) رواه البخاري يف �صحيحه ، كتاب النفقات ، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ج2/�ص69)2 ،)55)5)
)80) فتح القدير )4 / 92))

)81) رواه الدارقطن���ي يف �صنن���ه )/297 ) )19 ) ، والبيهق���ي يف ال�ص���نن الك���رى ، كت���اب النفقات ، ب���اب الرجل ل يجد نفقة 
امراأت���ه 469/7)15485) ، و�صعي���د ب���ن من�ص���ور يف �صنن���ه 82/2 )2022) ، وقال ابن القيم: غايت���ه اأن يكون من مرا�صيل 

�صعيد بن امل�صيب ) زاد املعاد 512/5 )
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اأجيب عنه:
ب���اأن املروي عن �صعيد بن امل�صيب يف قوله: اإن���ه �صنة، فلعله ل يريد �صنة ر�صول اهلل-

�صلى اهلل عليه و�صلم- فقد ثبت عنه اإطالق مثل ذلك غري مريد به ذلك)2)).
5-اأن عم���ر بن اخلطاب – ر�صي اهلل عنه- كتب اإل���ى اأمراء الأجناد يف رجال غابوا 

عن ن�صائهم، ياأمرهم اأن ينفقوا اأو يطلقوا، فاإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حب�صوا)3)).
اأجيب عنه:

باأنه���م ما كان���وا عاجزين عن املهر والنفقة؛ فاإن نفقة عي���ال من هو من اجلند من مال 
بيت املال، والإمام هو ال���ذي يو�صل ذلك اإليهم، ولكنه خاف عليهن الفتنة لطول غيبة 

اأزواجهن، فاأمرهم اأن يبعثوا اإليهن ما تطيب به قلوبهن)4)).
6- اأنه اإذا ثبت الف�شخ بالعجز عن الوطء وال�رشر فيه اأقل الأنه اإمنا هو فقد لذة و�شهوة 

يقوم البدن بدونه فالأن يثبت بالعجز عن النفقة التي ل يقوم البدن اإل بها اأولى)5)) .
 اأجي���ب عنه: باأن غاية النفقة اأن تكون دين���ا يف الذمة، وقد اأع�رش بها الزوج، فكانت 
املراأة ماأمورة بالإنظار بالن����ص، واأما املعنى فهو اأن يف اإلزام الف�صخ اإبطال حقه بالكلية، 
ويف اإلزام الإنظار عليها وال�صتدانة عليه تاأخري حقها دينا عليه، واإذا دار الأمر بينهما كان 

التاأخري اأولى، وبه فارق العنة ؛ لأن حق اجلماع ل ي�صري دينا على الزوج .
٧- اأن ال���زوج لي�ص له من���ع زوجته من التك�صب نهارا �صواء كان���ت فقرية اأم غنية ؛ 

)82) فتح القدير )4 / 91))
))8) رواه ال�صافع���ي يف م�صن���ده )267/1) ، والبيهق���ي يف ال�ص���نن الك���رى ، كتاب النفقات ، ب���اب الرجل ل يجد نفقة امراأته 

469/7 )15484) ، وقال يف البدر املنري :رواه عبدالرزاق ب�صند جيد )15/8))
)84) املب�صوط )4 / 91)

)85) املغني )8 / )16)
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لأن التمكني والطاعة يف مقابلة النفقة فاإذا مل يوفها ما عليه مل ي�صتحق عليها حجرا)6)).
الرتجيح: 

بعد النظ���ر يف االأقوال واأدلتها يتبني اأن كال القول���ني ال يخلو من وجاهة بالنظر اإلى 
اأهمي���ة نفقة الزوج���ة على اختالف العلم���اء –رحمهم اهلل تعال���ى – يف �صببها، ولعل 
الأق���رب – واهلل تعال���ى اأعلم - القول الأول، لوجاهة اأدلت���ه ل �صيما الحتجاج بواقع 
ال�صحاب���ة لكن لو قيل مع بقائها مع الزوج اإل اأنه ل مينعها من التك�صب لتح�صيل قوتها 

لكان اأولى)))).
قال ابن القيم: »والذي تقت�صيه اأ�صول ال�رشيعة وقواعدها يف هذه امل�صاألة اأن الرجل 
اإذا غ���رَّ امل���راأة باأنه ذو م���ال فتزوجته على ذل���ك فظهر معدما ال �شيء ل���ه اأو كان ذا مال 
وترك الإنفاق على امراأته ومل تقدر على اأخذ كفايتها من ماله بنف�صها ول باحلاكم اأن لها 
الف�ص���خ، واإن تزوجته عاملة بع�رشته اأو كان مو�رشا ث���م اأ�صابته جائحة اجتاحت ماله فال 
ف�ص���خ لها يف ذلك ومل تزل النا�ص ت�صيبهم الفاقة بعد الي�صار ومل ترفعهم اأزواجهم اإلى 

احلكام ليفرقوا بينهم وبينهن«)))).
وبه���ذا يظهر – واهلل تعالى اأعلم – اأنه عند ع���دم اإنفاق الزوج على زوجته، فاإن لها 
اخلي���ار ؛ لأن القوامة ت�صقط ب�صبب عدم النفقة عل���ى راأي بع�ص الفقهاء، واإذا �صقطت 
القوام���ة تاأثر نظام الأ�رشة، فاإم���ا البقاء مع الزوج وثبوت القوامة، اأو الف�صخ ؛ حيث ل 
ت�صتقيم الأ�رشة دون القوامة، وقد تق���دم قول القرطبي: ثم فائدة تف�صيلهم عائدة اإليهن 
.... وفهم العلماء م���ن قوله تعالى: ڇڀ ڀ ڀ ٺ ڇ الن�ص���اء: 3٤ اأنه متى عجز 

)86) مغني املحتاج )) / 445)
)87) ينظر : املغني )8 / )16) 

)88) زاد املعاد 5 / 461 
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ع���ن نفقتها مل يكن قواًما عليها، واإذا مل يك���ن قواًما عليها، كان لها ف�صخ العقد؛ لزوال 
املق�شود الذي �رشع الأجله النكاح)))).

املطلب الثالث: ا�ستغناء املراأة عن النفقة

ل���و ا�صتغنت املراأة عن النفق���ة بك�صبها مثال اأو غناها، فال���ذي يظهر من كالم الفقهاء 
وكالم املف�رشي���ن – رحمهم اهلل تعالى- اأن القوامة ل ت�صقط، واأن املراأة ل خيار لها يف 
ف�صخ النكاح ؛ حيث مل يوجد موجب له، وفيما يلي نقول ت املذاهب الأربعة يف عدم 

الف�صخ بامتناع الزوج من النفقة مع ي�صاره:
ق���ال يف بدائع ال�صنائع)1)): »ولو فر�ص احلاك���م النفقة على الزوج فامتنع من دفعها 

وهو مو�رش وطلبت املراأة حب�صه لها اأن حتب�صه«.
وق���ال يف مواهب اجلليل)1)): »اإذا كان مع���روف املالأ فاإن النفقة تفر�ص لها عليه على 
م���ا يعرف من ملئه فتتبعه بذلك دينا ثابتا يف ذمته ...وظاهر قوله فيها اأنه ل خيار للمراأة 

يف فراقه«.
وقال يف مغني املحتاج)2)): »والأ�صح اأن ل ف�صخ للزوجة مبنع ... مو�رش من الإنفاق 

باأن مل يوفها حقها منه«.
وقال يف املغن���ي)3)): »اأن ميتنع من الإنفاق مع ي�صاره فاإن قدرت له على مال اأخذت 
من���ه قدر حاجتها ول خي���ار لها .... واإن مل تق���در رافعته اإلى احلاك���م فياأمره بالإنفاق 

)89) تف�صري القرطبي ج5/�ص169
29/4 (90(

201/4 (91(
442/( (92(
164/8 (9((
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ويجربه عليه«.
ف���اإذا امتنع الف�صخ مع كون الزوج مو�رشا ومين���ع النفقة، فالأن ميتنع الف�صخ مع عدم 
منع���ه وا�صتغنائها بنف�صها ع���ن النفقة بطريق الأولى، ثم اإن القوام���ة مل تننِب على النفقة 
فح�ص���ب حتى يقال ب�صقوطه���ا لعدم النفقة ب���ل كما تقدم تف�صيل ذل���ك)4)) من حيث 
التف�صي���ل املذكور يف الآية، والنفقة، واإل لو قيل بذلك ملا كان للرجل قوامة مطلقا على 
زوجت���ه الغني���ة، ومل يقل بذلك اأحد، واأم���ا لو ق�رش الزوج يف النفق���ة، فقد تقدم بيان 

احلكم يف ذلك)5)).

املطلب الرابع: اإ�شقاط املراأة نفقتها لإ�شقاط القوامة 

ل���و اأرادت املراأة اإ�شقاط نفقته���ا الواجبة من اأجل اإ�شقاط القوام���ة، فالذي يظهر من 
كالم الفقه���اء -كم���ا تقدم االإ�شارة اإلي���ه يف املطلب ال�شابق – اأنه���ا ل ت�صقط ؛ لأنه اإذا 
امتن���ع الف�صخ مع كون الزوج مو�رشا ومينع النفقة، ف���الأن ميتنع الف�صخ مع عدم منعه، 
واإ�صقاطه���ا للنفقة بطريق الأولى، ث���م اإن القوامة مل تننِب على النفقة بح�صب حتى يقال 
ب�صقوطه���ا لعدم النفقة بل كم���ا تقدم تف�صيل ذلك)6)) من حي���ث التف�صيل املذكور يف 

الآية، والنفقة .

املطلب اخلام�س: ا�شرتاط املراأة القوامة لها 

لو ا�شرتطت املراأة القوامة لها، فاإنه بالرجوع اإلى ما تفيده القوامة من حقوق للزوج 

)94) ينظر : �ص9.
)95) ينظر : �ص18.

)96) ينظر : �ص9.
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عل���ى زوجته م���ن الطاعة ولزوم البيت وع���دم اخلروج اإل باإذن���ه، وا�صتئذانه يف اإجارة 
نف�شه���ا، والتاأديب ح���ال الن�شوز وغري ذلك؛ ف���اإن هذا ال�رشط مما ين���ايف مقت�شى عقد 
الن���كاح، وما ينايف مقت�شى العقد، فاإنه يكون فا�شدا، وال ي�شح ا�شرتاطه))))؛ لأنه ينايف 
مقت�ش���ى العقد ويت�شمن اإ�شقاط حق���وق جتب بالعقد قبل انعق���اده، فلم ي�شح كما لو 
اأ�شق���ط ال�شفيع �شفعته قبل البيع، و�شح العقد ؛ الأن هذه ال�رشوط تعود اإلى معنى زائد 
يف العقد ال ي�شرتط ذكره وال ي�رش اجلهل به، فلم يبطله كما لو �رشط فيه �شداقا حمرما، 

والأن النكاح ي�شح مع اجلهل بالعو�ش فجاز اأن ينعقد مع ال�رشط الفا�شد كالعتق)))). 

)97) ينظر : التاج والإكليل 5 / 48) ، رو�صة الطالبني 265/7، ك�صاف القناع 95/5.
)98) ك�صاف القناع ج5/�ص98.
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اخلامتة

م����ن خالل ما تقدم عر�شه يف هذه الدرا�شة، ميك����ن ا�شتخال�ش اأهم ما ورد فيها 
من نتائج: 

• اأن القوام���ة يف اللغ���ة م�صتق���ة من القي���ام، وياأتي عل���ى معان منه���ا: املحافظة 	
والإ�صالح، وقام الرجل على املراأة مبعنى �صانها .

• اأن���ه ميك���ن تعريف القوام���ة يف ال�صطالح باأنه���ا: قيام ال���زوج مب�صالح زوجته 	
ورعايتها والإنفاق عليها ومنعها من اخلروج اإل باإذنه وتاأديبها.

• اأن القوامة م�رشوعة، وقد دل على م�رشوعيتها الكتاب وال�صّنة. 	
• اأن ال���زوج ه���و من له ح���ق القوامة عل���ى زوجته مب���ا اأودعه اهلل تعال���ى فيه من 	

خ�صائ�ص، وما كلفه من مهام الأقدر على تويل هذا الأمر.
• اأن اهلل تعالى اأناط القوامة ب�شببني رئي�شني؛ اأحدهما: تف�شيل الرجل عليها، وبيان 	

املراد بهذا التف�صيل، والآخر: اإنفاق الرجل عليها، وتف�صيل ذلك.
• تو�شيح ����رشوط القوامة التي ينبغي على الزوج العناي���ة بها، ومن ذلك القيام 	

باحلقوق املالي���ة للزوجة، وح�صن الع�رشة، والأمان���ة ومراقبة اهلل تعالى يف اأداء 
هذه املهمة.

• بيان ما يكون م�صقطا للقوامة وما ل يكون كذلك فيما لو ق�رش الزوج يف حقوق 	
زوجت���ه، اأو امتنع من النفق���ة، اأو ا�صتغنت امل���راأة عن النفق���ة، اأو اأ�صقطتها، اأو 

ا�شرتطت القوامة لها .
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• ومن التو�سيات التي خرجت بها الدرا�سة:	

• جتلية ما تتعر�ص له امل�صطلحات ال�رشعية ب�صكل عام، والقوامة ب�صكل خا�ص من 	
تالع���ب لت�صويهها واإظهارها ب�صورة �صيئة تنفر من التم�صك بها، واإبراز ال�صورة 

امل�رشقة لها.
• تاأ�صي����ص منظمات وجلان لالأ�رشة يك���ون من مهامها ن�رش الوع���ي الديني بكيفية 	

التعامل ال�شامي بني الزوجني، وحل ما يطراأ من م�شكالت من منطلقات �رشعية. 
• عق���د املوؤمترات والندوات للتوعية بحق امل���راأة يف قوامة الرجل عليها، وبيان ما 	

ي�شقطها حقيقة، وط���رح البديل االإ�شالمي حال جتاوز ال���زوج يف ا�شتخدامها، 
والإج���راءات العملي���ة حيال ذل���ك مبا ي�صمن حتق���ق امل�صلح���ة والأمان جلميع 

الأطراف وعلى وجه ال�رشعة �صمن القواعد ال�رشعية العامة.
ه���ذا واأ�ص���األ املولى الكرمي اأن ي�صلح يل عملي، ويعفو ع���ن زللي، واحلمد هلل الذي 

بنعمته تتم ال�صاحلات، و�صلى اللهم على نبينا حممد، وعلى اآله و�صحبه و�صلم.


