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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

     ک  ک  ک   چ  :قال تعاىل  ،لقد تفضل البارئ عز وجل على اإلنسان فكرمه وفضله على كثري ممن خلق      

 چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

فكان أساس  ،ومبقتضى هذا التفضيل وضع له قواعد لالجتماع تليق بذلك التكرمي .٠٧: اإلسراء
كما حف الشارع   ،االجتماع البشري نظام الزواج حىت ال يرتك اتصال الذكر باألنثى فوضى بدون ضابط

الذي أنيط به وضع نواة األسرة بأحكام تناسب مقاصد الشريعة من هذه  احلكيم هذا امليثاق الغليظ
 .وحقوق وواجبات ،العالقة وما يرتتب عليها من أواصر وقرابات

كما أن املتدبر يف آي القرآن الكرمي ليكتشف أن خطابه وضع لكل جمال من جماالت تنظيم شؤون      
وإن . ؤية القرآنية لذلك اجملال ومقاصد الشرع يف تدبريهلذلك اجملال ُمْعلمة عن الر  ظمةمنمفاهيَم اخللق 

القراءة املتدبرة لتلك املفاهيم يف خمتلف سياقات اخلطاب القرآين من شأهنا أن ترشد إىل إدراك مقاصد 
 .وتسدد  فهم أحكام الشرع التفصيلية يف ذلك اجملال ،الشرع يف ذلك اجملال

فقد اختذت من مفاهيمها يف اخلطاب القرآين  ،االجتماعيو  األسري البناء العالقة الزوجية يفوملركزية     
ويغوص يف كنه معانيها يف  ،للبحث والتدبر من خالل منهٍج يستقرئ مواطنها يف آي الذكر احلكيم جماالا 

كما كنت أرجع   ،أقوال املفسرين يف نسق تكامليو  املعاين اللغوية على معتمداا  ضوء السياق الواردة فيه
أغفل أقوال أن دون  ،تلك املفاهيماهلل عليه وسلم لتبني دالالت ة النبوية وسرية الرسول صلى إىل السن

 :اليت سيتناوهلا البحث بالدراسة تلك املفاهيم ومن .الفقهاء من خالل استمداداهتم من تلك املفاهيم
 .احلافظيةو القوامة مفهوم  –السكن مفهوم  – مفهوم الزواج

 لزواجمفهوم ا: المفهوم األول
ويكفينا ما حييل إليه  ،إن ميثاق الزواج مبقتضاه يصري كل من الرجل واملرأة زوجا لآلخر

: " يقول ابن عاشور يف معىن الزوج ( )وخمالطة يف اللغة من متاثل واقرتان" زوج " املعىن اللغوي ملادة 
 مقرتنني يف فكل واحد من اثنني... الزوج كل شيء ثان مع شيء آخر بينهما تقارن يف حال ما 

 ،ألهنا اقرتنت به وصريته ثانياا   ومسيت األنثى القرينة للرجال بنكاح زوجاا . حال يسمى زوجا لآلخر

                                                 

 .5/53 ،معجم مقاييس اللغة ،(هـ593: املتوىف)أبو احلسني  ،أمحد بن زكرياء القزويين الرازي ،ابن فارس: انظر  -  
، لسان (هـ  1: املتوىف)ى مجال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريق ،أبو الفضل ،حممد بن مكرم بن على ،ابن منظور

 . 4 / العرب
مكتب حتقيق الرتاث : حتقيق ،القاموس احمليط ،(هـ1 7: املتوىف)أبو طاهر حممد بن يعقوب  جمد الدين ،الفريوزآبادى

 . 9 : ص ،حممد نعيم العرقُسوسي: يف مؤسسة الرسالة بإشراف
واستدل على ذلك  ،يرى ابن عاشور أن األفصح أن يقال للمرأة زوجا وليس زوجة ألنه اسم وليس بوصف -   

 :بالفرزدق الذي حلن إذ قال
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وهاته املعاين اللغوية حتيل إىل عمق هاته الرابطة اليت    ".ويسمى الرجل زوجا هلا لذلك بال فرق
 .له لآلخر ومكمالا  جتعل كل زوج ثانياا 

 :الزواج تطهر وتزكية
فالعرب " ج يفيد التزكية والتطهر ا ن اإلشارات اللغوية البديعة يف الباب أن معىن الزو وم

 . ( )"تقول للفرد خسا وللزوجني اثنني زكا ألن اثنني أزكى من واحد
وهذا التطهر والتزكي بالزواج مقصود شرعي فمن فوائد الزواج ما حيصل به من العفاف 

ففي سورة النور بعدما ذكر اهلل عز وجل  ،ىل اهلل عز وجلوحتقيق التوبة إ ،واإلحصان وغض البصر
چ  :عقبه بأمر اإلنكاح يقول اهلل تعاىل ،أوامر العفاف من غض للبصر وحفظ للفرج وتزكية وتوبة هلل

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  

ڻڻ   ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ڻ

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ٱ  ٻ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  

                                                                                                                                            

 . وإن الذي يسعى ليفسد زوجيت         كساع إىل أسد الثرى يستبيلها                 
: يف مثل قوهلم ،لرفع االلتباس يف تقرير األحكام يف كتبهم مث حسن صنع الفقهاء إذ أحلقوا عالمة التأنيث للزوج تساحماا 

 .أو القول قول الزوجة ،القول قول الزوج
فمر رجل فدعاه يا  ،م عن أنس أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان حيدث إحدى نسائهأما عما ورد يف صحيح مسل

 ،احلديث يف السند إىل أنسراوي من عبارة " زوجيت " فقد ذهب إىل أن قول  ،فجاء فقال له هذه زوجيت فالنة ،فالن
فقد وردت يف عدة  ،احلديث مل ترد فقط يف هذا" زوجة " وليست بعبارة النيب صلى اهلل عليه وسلم غري أن عبارة 

وأرى ! فهل كلها أوردت بعبارة الراوي ،وغريهم ،وابن ماجة ،وأبو داود ،والنسائي ،الرتمذي ،أحاديث أخرجها البخاري
 : إذ هي لغة القرآن قال تعاىل" زوج " لغة صحيحة وإمنا األفصح " زوجة " أن 
 . 51: اآلية ،سورة األحزاب{ َوأَنـَْعْمَت َعَلْيِه أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجكَ َوِإْذ تـَُقوُل لِلَِّذي أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِه } 

الدار  ،التحرير والتنوير ،(هـ595 : املتوىف )حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي  ،ابن عاشور: انظر
 .9 4-7 4/  . هـ 974  ،تونس –التونسية للنشر 

 .7 4/   ،نفسه -   
 .15   ،القاموس احمليط_7 /5 ،معجم مقاييس اللغة_ 4/539 ،ربلسان الع -   
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ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         

 .٠٠ - ٠٧: النور چکک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  
لقد : " البصر وحفظ الفرج بأمر التزويجمناسبة إرداف آيات غض  يقول ابن عاشور حمدداا 

ويغض من  ،واملؤمنات املؤمننيويعف نفوس  ،أردفت أوامر العفاف باإلرشاد إىل ما يعني عليه
ألن ذلك أعف هلن وللرجال الذين  ،فأمر األولياء بأن يزوجوا أياماهم ال يرتكوهن متأميات ،أبصارهم

 .  "يتزوجوهنن 
ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  چ  :قال عز وجل ،األنبياء واملرسلنيأنه سنة   ويكفي الزواج زكاةا 

 ٠٣: الرعد چڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

أربع من سنن املرسلني احلياء : )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال عنه رضي اهلل وعن أيب أيوب 
 الرهط الثالث الذين أخربوا بعبادة رسول اهلل كما جاء أيضا يف خرب.  (والتعطر والسواك والنكاح

أما واهلل إين : "... فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،صلى اهلل عليه وسلم فكأهنم تقالوها
فمن رغب عن سنيت  ،وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ،ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر

  5".فليس مين
مما يستكمل به اإلميان فعن سعد بن  4حضار نية التعبد فيهكما أن طلب النكاح باست

من أعطى هلل تعاىل ومنع هلل وأحب هلل ): قال رسول اهلل صلى اهلل علي وسلم: معاذ عن أبيه قال
  3.(وأبغض هلل وأنكح هلل فقد استكمل إميانه
م من عهد آدم صلى اهلل عليه وسل والنكاح شرع  : " كما يقول البلقيين يف النكاح

 .  " فيما يتعبد به من العقود بعد اإليمانواستمرت مشروعيته بل هو مستمر يف اجلنة وال نظري له 
بأهنم )ومل يشذوا شذوذهم  ،كما َوَصَف قوُم لوٍط لوطا وآَله ملا اتبعوا سنة اهلل يف خلقه

" ،لقه تَطهُّرفدل ذلك على أن اجتناب فعلهم والتزام نظام التزاوج كما سنه اهلل خل( أناس يتطهرون
                                                 

 .3  /7  ،التحرير والتنوير -   
 ،دار إحياء الرتاث العريب ،سنن الرتمذي ،(19 تويف سنة )حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي  ،الرتمذي -   

 ،فضل التزويج واحلث عليه باب ما جاء يف ،النكاح عن رسول اهلل: كتاب   ،أمحد حممد شاكر: حتقيق ،بريوت
 .حديث حسن غريب: قال فيه أبو عيسى ، 5/59    ،171 :رقم
 ،411  ،بريوت ،دار ابن كثري ،صحيح البخاري ،(31 تويف سنة ) ،أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل ،البخاري -  5

 . 949 /3 ،4111: رقم ،الرتغيب يف النكاح: باب ،النكاح: كتاب  ،مصطفى ديب البغا. د: حتقيق.971 
بل هو مقدم على نفلها وهلذا  ،إن عقد النكاح يشبه العبادات يف نفسه:" يقول اإلمام ابن القيم يف عقد النكاح -  4

 .1  /5 ،إعالم املوقعني". يستحب عقده يف املساجد
 . 5/457 ،3173 : رقم ،مسند أمحد -  3
 ،(14 تويف سنة )أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين  ،(14 تويف سنة )أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين  -  1
5/  4 . 
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على تزكية النفس واحلذر من  وتطلق الطهارة جمازاا  ،وحقيقتها النظافة ،والتطهر تكلف الطهارة
    ".وتلك صفة الكمال ،الرذائل وهو املراد هنا

التشريع اإلسالمي يعول يف حفظ النظام العام واحلقوق على باعث اإلميان باألساس حىت و 
فاحلياة  ،األجر عند ربه عز وجل نيته مبتغياا  وخملصاا  ،ال رهباا  يستجيب املكلف للتشريعات رغباا 

الزوجية وما حيفها من حقوق وواجبات وأحكام يف املنهج القرآين حمراب تطهر وتزكية يرتقى املؤمن 
اجلنسية فإن اهلل  بل حىت عندما يليب الزوجان حاجتهما ،واملؤمنة من خالهلا يف مدارج اإلميان

 يَا: قَاُلوا ،(َصَدَقة   َأَحدُِكمْ  ُبْضعِ  َويف ): وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قولل يأجرمها على ذلك
؟ ِفيَها َلهُ  َوَيُكونُ  َشْهَوتَهُ  َأَحُدنَا أَيَأِت  :اهللِ  َرُسولَ   َعَلْيهِ  َأَكانَ  َحرَامٍ  يف  َوَضَعَها َلوْ  أَرَأَيـُْتمْ ): قَالَ  َأْجر 
؟ ِفيَها  . (َأْجر   َلهُ  َكانَ  احلَْاَللِ  يف  َضَعَهاوَ  ِإَذا َفَكَذِلكَ  ِوْزر 

 :الزواج ميثاق غليظ
 ،فنوه بشأنه ،لقد نظر القرآن إىل ما للزواج من مكانة سامية يف حياة الفرد واألسرة واألمة

 ميثاقاا "  ،آخر بل زاد عليه وصفاا  ،" ميثاقاا " بل جعله  ،كسائر العقود  ورفعه عن أن يكون عقداا 
فيتحد  ،من الطرفني يف صاحبه ويندمج به كل   ،وحيفظ املصاحل ،فريبط القلوب ،حله ريتعذَّ " غليظا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ : ويف ذلك قال تعاىل 5وتلتقي رغباهتما ،شعورمها

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

 .٠٢ - ٠٧: النساء چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  
 للغريزة استجابة هو وال ،الفطرة إلرضاء وأنثى ذكر بني عقداا  فقط ليس اإلسالمي الزواج

 :ومن املناسبة الواردة يف اآلية بني .غليظ وطيد عهد هو بل. َفَحْسبُ  اإلنسان يف الراسخة
  ُحرمته القرآن أعطاه جسمني بني وصال اإلفضاء وما يشري إليه من. 
 ليكوِّنا ،القليب والنفسي اجلسدي ،ناالعتبارا فَتالءم. ِذمتني بني عهد وامليثاق 

 .وميتِّناه الَوثاق
رّجح كون  بعد أن ورد عن اإلمام الطربي يف تفسريه عدة أقوال يف معىن امليثاق الغليظ

قد كان فـي عهد الـمسلـمني عند ف ،إمساك بـمعروف أو تسريح بإحسانمضمون امليثاق هو 
وأوىل : " اإلمام أبو جعفر قال ،تسرحّن بإحسانآلّلِه علـيك لتـمسكّن بـمعروف أو ل: إنكاحهم

                                                 

 .53 /7 ،التحرير والتنوير -   
 ،دار إحياء الرتاث العريب ،صحيح مسلم ،( 1 تويف سنة )،بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،مسلم -  

 ،اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروفباب بيان أن  ،كتاب الزكاة  ،.حممد فؤاد عبد الباقي:حتقيق.  بريوت
 / 49. 

 .41 -41 : ص ،م 11 هـ   4  ،7 : ط ،دار الشروق ،اإلسالم عقيدة وشريعة ،حممود شلتوت -  5
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 ،ين به يف هذه اآلية هو ما أخذ للمرأة على زوجهاامليثاق الذي عُ : األقوال بتأويل ذلك قول من قال
ألن اهلل جل  ،فأقر به الرجل ،مث عقدة النكاح من عهد على إمساكها مبعروف أو تسرحيها بإحسان

جاء يف حاشية اجلمل على اجلاللني إشارة حلقيقة هذا كما    ".ثناؤه بذلك أوصى الرجال يف نسائهم
فهو جماز عقلي  ،واآلخذ حقيقة هو اهلل أي وقد أخذ اهلل عليكم ألجلهن وبسببهن العهد: " امليثاق

   ".من اإلسناد إىل السبب
وقد ارتبط سياق هاته اآلية اليت وصف فيها هذا العهد بامليثاق الغليظ مبراعاة حقوق 

حىت يستبني فرق ما بني الزواج اإلسالمي  ،ة عند الطالق ومراعاة ما كان بينهما من فضلالزوج
 أما يف اإلسالم فهو بدءاا  ،والزواج الكاثوليكي الذي حيرم فيه الكهنة فصله ألي عذر من األعذار

 .حساناإل بشرط ينقضانه أو املعروف بشرط عليه يبقيان  ،ميثاق ُمَشرَّف  بني الزوجني وبكلمة اهلل
 :المعاشرة بالمعروف واإلحسان
فحث كال من الزوجني  ،ةحماسية على املعروف واإلحسان وامللقد بىن اإلسالم العالقة الزوج

وما كان صلى اهلل  ،إىل أزواجه وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم متودداا . على التودد إىل اآلخر
ى اهلل قال رسول اهلل صل: قالرضي اهلل عنه س ه فعن أنئيه وسلم يستحي أن يعرب عن حب نساعل

  . 5(وجعل قرة عيين يف الصالة ،والطيب ،النساء: من الدنيا حبب إلّ : )عليه وسلم
و  : عنها قالت فعن عائشة رضي اهلل ،كما كان حيب خدجية رضي اهلل عنها ويكرم صواحبها

: قالت ،لوا هبا إىل أصدقاء خدجيةفيقول أرس ،إذا ذبح الشاةوسلم  اهلل عليه كان رسول اهلل صلى
أما عائشة  4(.إين قد رزقت حبها): خدجية فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فقلت ،فأغضبته يوماا 

ويفرش هلا ظهره لتشاهد األحباش  ،فقد كان يسابقها ،فتشهد عدة أحاديث على حبه إياها وإكرامها
 (5).عائشة: قال ؟أي الناس أحب إليك. الفق وقد سأله عمرو بن العاص يوماا  ،وهم يلعبون

قال ): فعن أيب هريرة قال ،كما شدد الشرع على من يفسد الزوجة على زوجها ويكرهها فيه
كما حذر الشرع من أن تؤثر   1) (ليس منا من خبب امرأة على زوجها: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

                                                 

جامع البيان يف تأويل  ،(هـ1 5: املتوىف)أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي  ،الطربي -   
 . 51 /7مد شاكر،أمحد حم: القرآن، حتقيق

 .1 4/  ،حاشية اجلمل على اجلاللني -   
حب : باب ،عشرة النساء: كتاب  ،سنن النسائي ،(515تويف سنة ) ،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحان ،النسائي -  5

 . 1/ 1 ،5959: رقم ،النساء
 .777 / 4 ،453 : رقم ،فضائل خدجية أم املؤمنني: باب ،فضائل الصحابة: كتاب  ،صحيح مسلم -  4
 .41/ 1  ،11 1: رقم ،(534: ت)  حا م حممد بن حبان، أليب ،صحيح ابن حبان -  3
باب فيمن خبب  ،كتاب الطالق  ، سنن أيب داود،(13 : تويف سنة) أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين -  1

 .34 /   ،13  : رقم ،امرأة على زوجها
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ۉ  چ  :قال تعاىل ،فيندم الحقا ،ةفيه فورة غضب فينسى ما كان  بينه وبني زوجه من مود

ول يق ٢١: النساء چۉې  ې  ې           ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
اإلرشاد إىل إعماق النظر وتغلغل الرأي يف عواقب األشياء وعدم  : واملقصود من هذا: " ابن عاشور

   ".حىت يسربه مبسبار الرأي ،مالئموال مبيل الشهوات إىل ما يف األفعال من  ،االغرتار بالبوارق الظاهرة
 :عند الطالق ميثاق غليظمراعاة ما كان من 

راعى خصائص  ،إن اإلسالم ملا شرع الزواج وقصد إىل أن يكون على التأبيد ال على التأقيت
فقد حيدث بني الزوجني ما قد يفسد عليهما معيشتهما ال سيما إذا فشلت وسائل  ،البشر وطباعهم

ملا يف  شرع اهلل عز وجل الطالق درءاا  ،وإذا مل يعد الزواج حيقق مقاصده. سبلهاإلصالح وضاقت 
ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  چ : استمرار تلك العالقة من مفاسد قال تعاىل

 .٢٠٧: النساء چڳ  ڳ  
ملا كان  للعداوة بل هو تسريح وافرتاق بإحسان حفظاا  لكن الطالق يف اإلسالم ليس مدخالا 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  :قال تعاىل ،اإلفضاء: ب الزوجني من مودة وعالقة عرب عنها البيان القرآين بني

 چٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

أي ليس من املروءة  ،استفهام تعجيب بعد اإلنكار{ وََكْيَف تَْأُخُذونَُه } : فقوله عز وجل ٠٧: النساء
 ،واإلفضاء الوصول. "نيخذ عوض عن ذلك بعد معاشرة امتزاج وعهد متمضارة الزوجة عند الفراق وأ

وامليثاق الغليظ عقدة النكاح على نية . ألن يف الوصول قطع الفضاء بني املتواصلني ،مشتق من الفضاء
    ".واملعىن أنكم كنتم على حال مودة ومواالة ،إخالص النية ودوام األلفة

: فيقول ( َوَقْد أَْفَضى بـَْعُضُكْم ِإىَل بـَْعضٍ ): ظالل قوله تعاىل يفوهذا سيد قطب رمحه اهلل حيدثنا 
ويسكب كل  ،ويلقي كل ظالله ،يشع كل معانيه يشع مطلقاا  اللفظ مطلقاا  -أي اهلل عز وجل  -يدع "

والوجدانات  بل يشمل العواطف واملشاعر، ،ال يقف عند حدود اجلسم وإفضاءاتهو . إحياءاته
يدع اللفظ يرسم عشرات . والتجاوب يف كل صورة من صور التجاوب  ،واهلمومواألسرار  ،والتصورات

اليت ضمتهما  وعشرات الذكريات لتلك املؤسسة ،ناء الليل وأطراف النهارأالصور لتلك احلياة املشرتكة 
  ويف ،ويف كل ملسة جسم إفضاء ،ويف كل نظرة ود إفضاء ،ويف كل اختالجة حب إفضاء، فرتة من الزمان

ويف كل شوق إىل خلف ، ويف كل تفكر يف حاضر أو مستقبل إفضاء ،رتاك يف أمل أو أمل إفضاءكل اش
  5". ويف كل التقاء يف وليد إفضاء ،إفضاء

                                                 

 .71 / 4 ،التحرير والتنوير -   
 .91 / 4 ،التحرير والتنوير -   
 ،القاهرة -بريوت -دار الشروق  ،يف ظالل القرآن ،(هـ573 : املتوىف)سيد إبراهيم حسني الشاريب  ،قطب -   5
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 :خالصة
وبالتبع ِعَظم  ،التدبر يف معاين الزواج يؤكد عمق هذا الرابط وقدسيته إن ما سبق إليه من جين

األمر التكليفي  يسبقللوفاء هبا  فطرياا  جلياا  سلمة الزوجة داعياا مسؤوليته اليت جيد هلا املسلم الزوج وامل
 .واملسؤولية االجتماعية

                                                                                                                                            

 .111 -111/   ،هـ   4  -السابعة عشر : الطبعة
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 السكنمفهوم : المفهوم الثاني
إن املتدبر يف الكتاب اهلل املستقرئ آلي القرآن الكرمي اليت خترب اإلنسان عن نعمة اإلجياد مث 

ڦ  ڦ  چ  :االجتماع البشري لقول اهلل عز وجل يف طبيعة هذا جيد مفهوم السكن مركزياا  ،نعمة االزدواج

بل إن اهلل جل وعال  ٢٣١: األعراف چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ : إذ قال يف معرض تبيان آياته يف األنفس واآلفاقجعل السكن من مقاصد األسرة 

 چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  

 .٠٢: ومالر
أهو املعمار املادي الذي يأوي إليه الزوجان؟ أم هو  ،ما املقصود هبذا السكن يف السياق القرآين

 البناء العاطفي الذي ينشأ بني الزوجني؟ أم غري ذلك؟
مث كيف ينتظم هذا املفهوم العالقات األسرية؟ وما تأثري هذا املفهوم على التشريع اإلسالمي يف 

 جمال األسرة؟
 في التداول اللغويالسكن 

 :منها ،يدل السكن يف اللغة على معان
 َسَكَن الشيُء َيْسُكُن ُسكوناا ِإذا ذهبت حركته وكل ما َهَدأَ وقر فقد   ،اهلدوء واالستقرار

والسُّّكاُن ما ُتَسكَُّن به السفـينة متنع به الـحركة  ،َسَكَن الرجل سكتو  ،َسَكن
 . واالضطراب 

 الوداع والوقار . 
 5والسَكن البيت واملنزل ،به َسَكن بالـمكان َيْسُكُن ُسْكىَن ُسُكوناا أَقام ،مةاإلقا. 

  . 4أيضا ما يسكن  إليه من حمبوب السَكنيراد ب ،امليل العاطفي
فهذه املعاين اللغوية تدل على عمق هذا املصطلح يف التعبري عما توفره األسرة من استقرار ووقار 

 .ورمحة وبركة حيف مسكنها
 وسعادة جسد ،استقرار نفسي :قة السكن األسري في االستعمال القرآنيحقي

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  :قال تعاىل

 . 3ليأنس هبا ويطمئن إليها فخلق اهلل عز وجل الزوج سكناا  ،٢٣١: األعراف
                                                 

 . 4 1  ،القاموس احمليط -   /5  ،لسان العرب -   
 . 9   ،الصحاح خمتار  - 5/77 ،معجم مقاييس اللغة -    
 . 515/  ،املصباح املنري – 171  ،القاموس احمليط – 5/77 ،معجم مقاييس اللغة - 5

 . 515/  ،املصباح املنري – 171  ،القاموس احمليط – 5/77 ،معجم مقاييس اللغة -  4
 .551/ 1 ،تفسري القرطيب -  3
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نس بالزوجة فالزواج شرعه اهلل سبحانه وتعاىل لتحقيق غاية هي السكن وطمأنينة النفس باأل
ڻ  ڻ  ڻ  چ :   قال تعاىل ،رة جبل عليها اإلنسانوهذا األنس إمنا كان استجابة لفط  .والولد

 .٢١: آل عمران چڻ  ۀ  ۀ     ہ  
ألن  ومن آيات اهلل وحكمته أن جعل زوج املرء من نفس جنسه حىت يكون به متام األنس

. ٠٢: الروم چک  گ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ :  اجلنس إىل اجلنس أميل
والسكون هنا مستعار للتأنس وفرح النفس ألن يف ذلك زوال اضطراب : " يقول الطاهر بن عاشور

   ، "معىن لتميلوا" لتسكنوا " وضمن ... الوحشة والكمد بالسكون الذي هو اضطراب اجلسم 
رة عني لإلنسان وقد أشار الزخمشري إىل معىن بعضية األنثى من الذكر وما يف ذلك املعىن من ق

كما يسكن اإلنسان إىل ولده وحيبه حمبة نفسه   ،وإذا كانت بعضاا منه كان السكون واحملبة أبلغ": فقال
 .5"لكونه بضعة منه

فاإلسالم  ،ال خيفى أن من معاين السكن اإلحصان واالستقرار الذي حيصل بالزواج كما
اء كل واحد منهما شهوته من اآلخر برباط امليل الفطري بني الرجل واملرأة وقضبثبت دعائم الزواج 

ليسكن : " جاء يف تفسري الطربي أيضا فقد فلم يغفل تلك النزوة ومل يتنكب هلا ،اجتماعي رصني
وقد أورد القرطيب أن معىن السكن هو سكون الشهوة  ،4ليأوي إليها لقضاء احلاجة ولذته" إليها 
وذلك أن الفرج إذا حتمل فيه  ،ا فيه من غليان القوةأول ارتفاق الرجل باملرأة سكونه إليها مم: "فقال

قال اهلل  ،وللرجال خلق البضع منهن ،وهبا يتخلص من اهلياج ،هيج ماء الصلب إليه فإليها يسكن
فأعلم اهلل عز  ،٢١١: الشعراء چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  چ : تعاىل

فعليها بذله يف كل وقت يدعوها الزوج فإن منعته  وجل الرجال أن ذلك املوضع خلق منهن للرجال
 .3"فهي ظاملة ويف حرج عظيم

إذ  ،إال أنه ال يقتصر عليه ،السكن وإن كان من بني معانيه سكن اجلسد وشهوتهلكن 
بل  ،وال عبثاا  إنه صحبة دائمة وميثاق غليظ وشرعة يف حياة ال حتمل هزالا  ،الزواج ليس ثورة عابرة

                                                 

  . 7 : ص ة حممد، اإلسالم مقاصده وخصائصه،عقل -   
 . 1/    ،رير والتنويرالتح -   
 .71 /  ،الكشاف - 5

 . 45 /9 ،تفسري الطربي -  4
 . 1 /4  ،تفسري القرطيب -  3
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" ــإىل اللغة أن املقصود بالسكن يف آيات النكاح هو السكون العاطفي ف ستناداا إن الرازي رّجح ا
 . "ويقال سكن عنده للسكون اجلسماين ،يقال سكن إليه للسكون القلبـي

 ٢٣٠: البقرة چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ :  يقول الشيخ حممود شلتوت يف قوله تعاىل

وأهنا ليست   ،ندماج من عالقات الصداقة واألبوة والبنوةإن العالقة الزوجية أمسى يف معىن الرتابط واال
مثراهتا يف  ،عقدا كسائر العقود ،وال يعرفون وضعها يف احلياة ،كما يظن من ال يفهمون حقيقتها

بل الزوج سكن لزوجته  ،كما أن السكن ليس قاصرا على الزوج فقط   ".االنتفاع وامللك والتسخري
. ٠٠٣: البقرة چڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ : مبقتضى قوله
أي هن سكن : قال ابن عباس وقتادة ٢٣٠: البقرة چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  چ : وقوله تعاىل

 .واألسرة سكن للطفل يرتىب بني أحضاهنا وحتت رعايتها ومحايتها 5.لكم وأنتم سكن هلن
ية واألمن والسالم السكن هو احلماو  ،السكن سكينة النفس وطمأنينتها واستقرارها

فاملرء إذا  ،وحتقيق النجاح يف شىت ميادين احلياة ،الذي يوفر األجواء املناسبة للرتقي اإلمياين ،والسرور
 .خيفف عنه أعباء احلياة ومشاقها كان يعيش داخل أسرته سكناا 

مفهوم مؤطر لكثري من هو كذلك مقصد شرعي و و  ،قيمة معنوية السكن أساساا إن 
 :مهها أحكام املساكنة الشرعية واليت منهامن أاألحكام 

 ن زوجه من االستمتاع أن ميكِّ  -كان أو امرأةرجال ا  -فمن حق كل زوج  :حق المعاشرة الزوجية
 .وحىت يستمر النسل ،ملا أودعه اهلل من غرائز يف كل منهما له واستجابةا  به حتصيناا 

من الزوجني إىل مراعاة  فوجه كالا  ،ن أحكامهيف كثري م بالغةا  عنايةا  احلقكما جند الشرع يول هذا  
فعن أيب  ،حق صاحبه الكامل يف إحصانه فنهى الزوجة أن تعرض عن طلب زوجها إياها لفراشه

إىل فراشه فأبت إذا دعا الرجل امرأته ): قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: هريرة رضي اهلل عنه قال
 ،وكذلك الزوجة هلا مثل الذي عليها باملعروف ،4 (تصبحلعنتها املالئكة حىت ؛ فبات غضبان عليها

فطبعها أن تكون مطلوبة  ،ويبدو أن عدم التصريح بذلك إمنا كان مراعاة لطبيعة املرأة ونفسيتها
 . مرغوب فيها ال طالبة

 ،وحتكي لنا السرية قصة يتجلى فيه حرص الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على هذا احلق للمرأة
 ،حرم النساء وكان ال يدنو من أهله وال يدنون منه" الء مع زوجها عثمان بن مظعون الذي قصة احلو 

                                                 

 –دار إحياء الرتاث العريب  ،(هـ111: املتوىف)أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي  ،الرازي -  
 . 3/9  ،هـ 1 4  -الثالثة : الطبعة ،بريوت

 .41 : ص ،عقيدة وشريعة إلسالم -ا   
 .15 /   ،تفسري الطربي -  5
 .   7  /5 ،5113: رقم ،ذكر املالئكة: باب ،بدء اخللق: كتاب  ،صحيح البخاري -  4
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ما بالك يا : فقالت هلا عائشة ومن عندها من نساء النيب ،فأتت امرأته عائشة وكان يقال هلا احلوالء
جي وال وكيف أتطيب وأمتشط وما وقع علي زو : حوالء متغرية اللون ال متتشطني وال تطيبني؟ فقالت

: فقال ،منذ كذا وكذا؟ فجعلن يضحكن من كالمها فدخل رسول اهلل وهن يضحكن رفع عين ثوباا 
منذ كذا  سألتها عن أمرها فقالت ما رفع عين زوجي ثوباا  ،ما يضحككن؟ قالت يا رسول اهلل احلوالء

عبادة وقص عليه ما بالك يا عثمان؟ قال إين تركته هلل لكي أختلى لل: فأرسل إليه فدعاه فقال ،وكذا
أقسمت عليك إال رجعت فواقعت : فقال رسول اهلل. نفسه بَّ وكان عثمان قد أراد أن جيُ  ،أمره

فرجعت احلوالء إىل عائشة قد . فأفطر وأتى أهله ،أفطر: قال ،يا رسول اهلل إين صائم: فقال. أهلك
. أتاها أمس نهما بالك يا حوالء فقالت إ :اكتحلت وامتشطت وتطيبت فضحكت عائشة فقالت

ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم أال إين أنام وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح : )فقال رسول اهلل
فانظر إىل مدى عناية النيب صلى اهلل عليه وسلم حبسم  ، (النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين

سول اهلل صلى اهلل عليه وكيف أرسل ر  ،هذه املشكلة اليت قد خييل ألول وهلة أهنا غري ذات بال
ذلك  وكيف أكد عليه أمره باإلفطار ألن يف ،وكيف أقسم عليه أن يواقع أهله ،إىل عثمان وسلم فوراا 
والصيام يف غري رمضان نافلة  ،ألن حتصني الزوجة فريضة واجبة ،تطييب نفس الزوجةتسكني و 

 . والفريضة مقدمة على النافلة ،والواجب مقدم على املستحب ،مستحبة
o أال ترى أنه لوال  ،ألن مقاصد النكاح ال حتصل بدونه" :اختصاص المرأة بالرجل الواحد

ألن قلب الزوج ال يطمئن إليها  ،االختصاص احلاجز عن التزويج بزوج آخر ال حيصل السكن
 .   "معها ويفسد الفراش الشتباه النسبونفسه ال تسكن 

o اآلخر أن يساكنه ببيت الزوجية مع ما فمن حق كل من الزوجني على   :المساكنة في بيت
ومينع على كل من الزوجني  ،تقتضيه هذه املساكنة من أداء واجبات احلياة الزوجية املعتادة

 .مع اإلخالل بواجبات املساكنة املألوفة هجر منزل الزوجية أو البقاء فيه مادياا 
o يقدح يف كثري من  ابقاا املفهوم القرآين للسكن كما قررناه س غيابإن : تحريم نكاح المحلل

قد جعل كل : " يقول فيه ابن القيم: -أو التيس املستعار -نكاح احملللل مث األنكحة الفاسدة
ليحصل بذلك مقصود هذا العقد  ورمحةا  وجعل بينهما مودةا  ،لصاحبه سكنا  واحد من الزوجني 

املستعار هل له  فسل التيس ،وتتم بذلك املصلحة اليت شرعه ألجلها العزيز احلكيم ،العظيم
 .5"من ذلك نصيب؟ أو من حكمة هذا العقد ومقصوده ومصلحته؟

                                                 

 . 1 /1 ،تفسري الطربي -   
 .  55/  ،بدائع الصنائع -   
حممد : حتقيق ،عني عن رب العاملنيإعالم املوق ،(هـ 13: املتوىف)حممد بن أيب بكر بن أيوب  ،ابن القيم اجلوزية - 5

 .5/59 ،م 99 -هـ   4  ،األوىل: الطبعة ،يريوت –دار الكتب العلمية  ،عبد السالم إبراهيم
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 :خالصة
 فإن األسرة هي ذلك احملضن الدافئ الذي يؤوي إليه أفرادها ليجدوا فيه ذلك امللجأ الذي خيف

لذلك وجدنا اخلطاب  ،بكل عزم ويقني العيشوميدهم بالقوة ليواجهوا مشاق  ،عنهم متاعب احلياة
يؤكد على مقصد السكن الذي ينبغي أن يظلل احلياة الزوجية ويهيئ أسباب االستقرار النفسي  القرآين

 .والعاطفي واجلسدي وإقامة العبودية هلل تعاىل وحتقيق العمران يف األرض
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 القوامة والحافظية : الثالث مفهومال
 مؤسسية األسرة في المنظور اإلسالمي ومبدأ التكاملية

. إلسالمية لألسرة ينطلق من النظرة التكاملية اليت ينظر هبا الشرع إىل أفراد األسرةإن متيز النظرة ا
 ال تنازعاا  وتكامالا  دهابني أفرا ترابطاا  ،فاألسرة مؤسسة يقتضي حتقيق أهدافها وغاياهتا الدينية والدنيوية

ة لتذكي فيه روح اليت تنتزع كل عضو من مؤسسة األسر  للنظرة الوضعية خالفاا  يف الوظائف وتزامحاا 
 ....(األوالد –الزوج  -الوالدين). األنانية والشعور باملظلومية جتاه األطراف األخرى

فيها الدميومة ال  األصلُ  األسرة مؤسسةا  ة األسرة تتجلى يف اعتبار الشرع كما أن مؤسسي  
 -ةله القوام الذي –ويرأسها رب األسرة  ،وواجبات وتنتظم العالقات بني أطرافها حقوق   ،التأقيت

رمسته الشريعة للتحكيم يف حالة اخلالف  ويتبعان أسلوباا  ،ص شؤوهنماوالذي يتشاور مع زوجته فيما خي
 –كما أن هذا التنظيم املؤسسي مل يقتصر على األسرة النووية   ، ولفك االرتباط بينهما إذا احتدم النزاع

وهبم  ،فلهم حقوق وواجبات ،قارب وأصهاربل امتدت إىل األسرة املوسعة من أ -أي الزوجني واألوالد
 .تتقوى مؤسسة األسرة

تأسيس " فقد جاء يف فتح القدير أن من مقاصد النكاح  ،وقد أشار الفقهاء إىل هذا املقصد
 . "ك ؤ ه ما يسو يسره ما يسرك ويسوؤ  وساعداا  عضداا  اا ليصري البعيد قريب القرابات الصهرية

النكاح وتأسيس األسر أن تكون أساسا لتقوية اجملتمع  كما أن الشريعة اإلسالمية أرادت من
   ".اتصال القبائل ألجل التعاضد واملعاونة واجتماع الكلمة: "وأواصره فمن مقاصد النكاح 

إن الشرع اإلسالمي يف تأسيسه ملنظومة احلقوق والواجبات يف األسرة اعتمد مقاربة متميزة 
نبه األزواج إىل واجب معاملة الزوجات ف ،قبل حقوقه تنطلق من نظرة كل طرف إىل واجباته بدءاا 

ٱ  چ : وقال جل شأنه ،(َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ ):باحلسىن والوفاء حبقوقهن ومنه حق السكن فقال

ووصف الزوجات الصاحلات حبفظ حقوق الزوج لتطمح كل  ،١: الطالق چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
 ، ٠١: النساء چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٺ   ٺ  چ : مؤمنة إىل ذلك التنويه فقال

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چ  :وبني واجب األم يف اإلرضاع مع واجب األب يف اإلنفاق فقال

ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  

عمل ونبه إىل مسؤولية أفراد األسرة يف ال ،٠٠٠: البقرة چې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   

                                                 

 94  – 95 /5 ، : ط ،بريوت ،دار الفكر  ،شرح فتح القدير ،(هـ 17) حممد بن عبد الواحد  ،السيواسي -   
. 

 . 1  /5 ،بريوت ،دار الفكر ،مغين احملتاج ،حممد اخلطيب ،الشربيين -   
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ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  چ  :على حفظ دين بعضهم حفظ رعاية وإشفاق وحمبة فقال

 . ١: التحريم چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
إذ عند تقييم كل طرف لعالقاته األسرية . تب عنها تقارب بني أفراد األسرةرت إن هذه النظرة ي

فيصري أحرص  ،فسيشعر ال شك بالتقصري ،دون درجة الكمال ن ضعيفاا يبدأ بواجباته وملا كان اإلنسا
 .على املعاشرة باملعروف وخفض اجلناح ومتتني عالقاته األسرية

مؤسسة األسرة  نأ كما  ،عار كل فرد مبسؤوليته جتاه أسرتهإن مؤسسية األسرة تنطلق من استش
أمهية هذه املؤسسة ف صاحلا داخل جمتمعهن فردا أول حمضن تدرييب للفرد على حتمل املسؤولية حىت يكو 

يف توفري السكن والطمأنينة والسرت واإلحصان للنفس : ضخامة تبعة هذه املؤسسة أوالا " تنطلق من 
  ". يف إمداد اجملتمع اإلنساين بعوامل االمتداد والرقي: وثانياا  ،بشطريها

                                                 

 .149/   ،يف ظالل القرآن -   



 16 

 المفهوم والوظيفة: قوامة الرجل
. جنيلغ العناية لتمتني أساس األسرة وهي العالقة بني الزو إن الشريعة اإلسالمية أولت با

ملتغريات الزمان واملكان  وتركت أخرى ملا يقتضيه العرف واعتباراا  ،فحددت لكل واحد منهما وظائف
حيكم تكامل مسؤوليتهما فال تقوم األسرة وال تتحقق مقاصدها من  عاماا  لكن وضعت مبدأا . واألحوال

أوجبت " احلاجة إذ  ،ريها إال بالتعاون بني الزوجنية والرمحة وحفظ النسل وغاإلحصان والسكن واملود
وكانت  ،منهما يف حضانته مث الشفقة على املولود أوجبت تعاوناا  ،والرجل املرأة بني واصطحاباا  ارتباطاا 

 ء ولزوماا وأمتهما حيا ،من املشاق  وأكثرمها احنجاماا  ،وأخفهما عقالا  ،املرأة أهدامها للحضانة بالطبع
عن   وأشدمها ذباا  ،وكان الرجل أسدمها عقالا  ،يف حمقرات األمور وأوفرمها انقياداا  وأحذقهما سعياا  ،للبيت

فكان معاش هذه ال  ،ومناقشة وغرية وتسلطاا  وأمتهما تيهاا  ،املشاقوأجرأمها على االقتحام يف  ،5مارذال
 .  4"وذلك حيتاج إىل هذه ،تتم إال بذاك
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ : تعاىل اهلل لو قإن 

أصل تشريعي كلي يضبط . ٠١: النساء چٺٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  
احنرفوا وزاغوا عن الفهم السديد  من الناس كثرياا   ولكن ،املسؤوليات يف األسرة وعليه تتفرع عدة أحكام

 دلت عليها ما أرادها الشرع وال خلصوا إىل أحكامف لآلية نتيجة اجتزائهم لنصها مبىن ومعىن عن سياقها
 :وسأذكر صنفني من هؤالء. اآلية

يف يد الرجل  جعله سيفاا ف (اُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساءالرِّجَ ): وله تعاىلقرأ فقط ق :الصنف األول
 .أن درجة التفضيل درجة تشريف اناا يستبد به كيف شاء ظ

تقول نادية  ،فإذا سامهت املرأة يف النفقة سقطت القوامة ،إلنفاقل القوامة بالَّ عَ  :الصنف الثاني
إىل تراجع دور الرجل  -ولو نسبيا -فقد أدى الكسب املادي للمرأة وحتملها مسألة النفقة : "العشري

 ،اليت أسندها اإلسالم للرجل" القوامة" وارتسمت أمام كلمة  ،داخل األسرة وفقدانه السلطة املعنوية
كثرية لعل أمهها مسألة   إن القوامة تدور مع النفقة حيث دارت وتستتبع أحكاماا . ام كبريعالمة استفه

                                                 

 .اقتناعا: احنجاما -   
 .دفاعا: ذبا -   
 .كل ما ميكن أن يدافع عنه -  5
هـ 3 4  ، : ط ،بريوت ،دار املعرفة ،حممد طعمة حليب: مراجعة وتعليق ،حجة اهلل البالغة ،الدهلوي ول اهلل -  4
 .97-91/   ،م114  -
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ودخول أقارب الزوج يف املرياث خاصة إذا مل يكن  ،٢٢: النساء چڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  چ  اإلرث
  . "وهي مسائل جتعل املرأة العاملة حتس بالغنب ،ذكراا  للمرأة اليت مات عنها زوجها ابناا 

ذه هل هتدبر اكتمل كال الصنفني ما احلصيف لآلية الكرمية وسياقاهتا خيلص إىل أن    إن النظر
 . يف تنظيم اجلانب  املؤسسي يف لألسرة ثل أصالا ميي ومدلوهلا الذ اآلية

 .ومقاربة ملعاجلته ،إن هاته القراءات اليت وقع فيها الصنفان تضعنا أمام حمل نزاع يتطلب حتريراا 
 ؟حبافظية  املرأة وما مقتضياهتا  ؟ وما املقصودالرجل وما مقتضياهتاقصود بقوامة فما امل

وهي معان كلها  ، الثبات والعزم واحلفظ والرعاية واإلصالح: تدل على معان منها: القوامة لغة
يقول ابن   ،أسرتهقيام الرجل على شؤون أهل مبا هي  يةاألسر  سياق العالقة يف القوامة مفهومجتسد 
وقيام الرجال على النساء هو قيام ... الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه: اموَّ القَ : " عاشور

أمني : " وقد جاء يف أحكام القرآن أن معىن قوام.  5"وقيام االكتساب واإلنتاج املال ،احلفظ والدفاع
 .4"عليها يتوىل أمرها ويصلحها يف حاهلا

ي ضرورة لكل مؤسسة تريد االستمرار فإن كان من معاين القوامة رياسة الرجل لألسرة وه
وبذل اجلهد يف  ،فإن معانيها األخرى تفيد مسؤولية الرجل يف الدفاع عن أسرته ،والتماسك واالستقرار

. القيام حبقوقهم من نفقة وكسوة وقرار وهذه مسؤولية حتمل من معاين التكليف أكثر من معاين التشريف
يع آي القرآن الضابطة ملدلول تلك القوامة أهي إمارة تسلط أم تبني حقيقة القوامة يتطلب استقراء جلمو 

 .حتمل مسؤولية ورعاية حقوق
يرتتب عليه من نصب وشقاء يف سورة طه  أن مسؤولية الرجل تكليف اعترب القرآن الكرميلقد  

    ٢٢٠: طه چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ : عند قوله تعاىل
فأعلمه أن : " جاء يف اجلامع ألحكام القرآن ،ولإلمام القرطيب يف اآلية نظرات عميقة واستنباطات دقيقة

وأطعت العدو  ،وأنك إن ضيعت الوصية ،الكسوة والطعام والشراب واملسكن: له يف اجلنة هذا كله
ك ترد إىل ألن ،أي جعت وعريت وظمئت وأصابتك الشمس ،ونصباا  أخرجكما من اجلنة فشقيت تعباا 

أن نفقة الزوجة على يعلمنا : وإمنا خصه بذكر الشقاء ومل يقل فتشقيان ،األرض إذا أخرجت من اجلنة
فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات  ،فمن يومئذ جرت نفقة النساء على األزواج ،الزوج

                                                 

املسألة النسائية : مقال ضمن ،االجتهاد يف قضية املرأة بني احلفاظ على اهلوية ومسايرة العصر ،نادية ،العشري -   
: سنة النشر ،ملتقى النساء املغربيات جسور ،سالماإلاملسألة النسائية ودور االجتهاد يف  ،ودور االجتهاد يف اإلسالم

 .14: ص ،999 
 .491/   ،ربلسان الع 3/45 ،مقاييس اللغة -  

 .59/ 3 ،التحرير والتنوير -  5
اجلامع ألحكام ،(هـ 11: املتوىف)أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي  ،القرطيب -  4

 .35 /   ،القرآن
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ب للمرأة على زوجها هذه وأعلمنا يف هذه اآلية أن النفقة اليت جت. بناتها على بني آدم بحق الزوجية
 ،فإذا أعطاها هذه األربعة فقد خرج إليها من نفقتها ،الطعام والشراب والكسوة والمسكن: األربعة

كما جاء   ، ". ألن هبا إقامة املهجة ،فأما هذه األربعة فال بد هلا منها ،فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور
بعد إشراكهما يف اخلروج اكتفاء   -أي إىل آدم –إليه وأفرده بإسناد الشقاء : " أيضا يف تفسري البيضاوي

 . "باستلزام شقائه شقاءها من حيث إنه قيم عليها
 :بما فضل اهلل بعضهم على بعض

 ."لتفضيلا" لكن اآلية تشري إىل سبب آخر وهو ،النفقة كما تبني سابقاا  سبب: للقوامة سببان
ها تشري إىل تفضيل للرجل على املرأة؟ أم أن كال من فما املقصود هبذا التفضيل؟ وهل سياق اآلية وداللت

 الرجل واملرأة مفضل اآلخر؟
يا معشر ): لقوله صلى اهلل عليه وسلم 5،قد فضل الرجل بكمال العقل على املرأة والتمييزل

 ،ومب يا رسول اهلل؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشري: فقلن. فإين أريتكن أكثر أهل النار ،النساء تصدقن
وما نقصان ديننا وعقلنا : قلن. أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن ناقصات عقل ودينا رأيت من م

قال فذلك من نقصان . بلى: يا رسول اهلل؟ قال أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن
 .4(فذلك من نقصان دينها: قال. بلى: أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم؟ قلن ،عقلها

فنقصان العقل مثله بنقصان  ،اهلل عليه وسلم مظهر نقصان عقل املرأة ودينهافبني صلى 
 ،٠٣٠: البقرةچ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱچ :  شهادهتا الذي أشار إليه قوله تعاىل

يف -إن االستظهار بأخرى : "يقول ابن حجر العسقالين ،فدل قلة ضبطها على نقصان عقلها
كما يقول القرطيب يف املفاضلة بني الرجل   ،3"قص عقلهامؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بن -الشهادة

وقيل . فجعل هلم حق القيام عليهن لذلك ،إن الرجال هلم فضيلة يف زيادة العقل والتدبري: " واملرأة
ألن طبع الرجال غلب عليه احلرارة واليبوسة فيكون  ،للرجال زيادة قوة يف النفس والطبع ما ليس للنساء

النساء غلب عليه الرطوبة والربودة فيكون فيه معىن اللني والضعف فجعل هلم حق  وطبع ،فيه قوة وشدة
 .1القيام عليهن بذلك

                                                 

 . 35 /   ،اجلامع ألحكام القرآن    -
 . 4/14   ،وأسرار التأويلأنوار التنزيل  ،(هـ 19:ت)عبد اهلل بن عمر  ،البيضاوي -   
 . 35/   أحكام القرآن ،حممد بن عبد اهلل أبو بكر املعافري االشبيلي املالكي ،ابن العريب -  5
 . 1  /  ،97 : رقم ،ترك احلائض الصوم: باب ،احليض: كتاب  ،صحيح البخاري -  4
 .411/  ح صحيح البخاري،عي، فتح الباري شر أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشاف ،ابن حجر -  3

 . 19 /3 ،اجلامع ألحكام القرآن - 1 
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فتميز  ،فإن كان متيز الرجل بكمال عقله ،ولكن نقصان عقل املرأة ما ينبغي أن يفهم أنه ذم هلا
من الرجل واملرأة يف فال ميكن إدراك مميزات كل  ،املرأة بضعفها وقوة عاطفتها املكمل ملا عند الرجل

من الرجل واملرأة باستعدادات فطرية  فلقد زود الشرع كالا  ،تكاملية األسرة إال إذا نظرنا إليهما نظرةا 
مطالب الطفولة وهذه  والتفاعل السريع معفزودت املرأة بالرقة والعطف  ،تؤهلهما للقيام مبهامهما

... فسي للمرأة والعصيب والعقلي والناخلصائص ليست سطحية بل هي غائرة يف التكوين العضوي 
 .وكذلك زود الرجل مبا سبق ذكره

من  كما جند بعض املفسرين ممن أمعنوا التدبري يف مدلول التفضيل ومستحقه خلصوا إىل أن كالا 
 لكلِّ  وأن ،املرأة دون للرجل السياسة أن تعاىل بنّي " : " قال األصبهاين ،الزوجني له نصيب من التفضيل

 فضيليت فإحدى ،كسبه من واألخرى .تعاىل اهلل من تسخري: إحدامها: فضيلتني واملرأة الرجل واحد من
يلزمها  مبا قيامها: املرأة فضيليت وإحدى ،املال بإنفاق: والثانية ،على املرأة علوه من به خّصه ما: الرجل

 .إليهن سّلموه ما وحتصني ،غيبهم وحفظ ،األزواج طاعة من
 . "مبراعاهتا وتسخريه للقيام ،هبا الزوج بوصية وحفظها عليها رمحته سرت اهلل إسبال: والثانية

 ولعل هذا الرأي أوفق مع نظرة اإلسالم الكلية لطبيعة نظام األسرة والتكرمي الذي حف به كالا 
 .من الزوجني إذ تواثقا ميثاقا غليظا بكلمة اهلل
 :حافظية المرأة شقيقة قوامة الرجل

قال  ،باملدلول القرآين الذي بيناه سابقا –تعبري القرآين جانب من قوامتها إن حافظية املرأة بال
 -تأويله ( مبَا َحِفَظ اهلل) حبقوق أزواجهم مات  قي   أي( .فالصاحلَاُت قَانِتات: )وقوله عزَّ وجلَّ : " الزجاج

  . "بالشيِء الذي حيفظ أْمَر اهلل  -واللَّه أعلم 
نظيم مؤسسة األسرة إذا اختل اضطربت األسرة وأصبحت مهددة فهذا امليزان الذي وضعه اهلل لت

وكذلك املرأة إذا استقالت من  ،فالرجل إذا استقال من قوامته عاشت األسرة يف ضنك ،بالدمار
 .حافظيتها ضاعت األسرة

يف حني أن التطبيق  ،يفهم كثري من قاصري الفهم أن القوامة قهر واستبداد باملرأة وهتميش هلا
يقوى  اليت ال-لسليم للقوامة هو الذي يهيئ الظروف املناسبة للمرأة للقيام بوظيفتها السامية الشرعي ا

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : قال تعاىل ،وهي حافظيتها - هاغريُ  على القيام هبا

                                                 

 .55  /5،تفسري الراغب األصفهاين ،(هـ 31: املتوىف)أبو القاسم احلسني بن حممد  ،الراغب األصفهاين -   
 .41-41/ معاين القرآن وإعرابه  ،(هـ  5: املتوىف)إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق  ،الزجاج -   
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 ،اللَّه وأمانة اللَّه حق حيفظ الذي باألمر للغيب حافظات أى: " جاء يف الكشاف ، ٠١: النساء چٹٹ  
 . "هلم والنصيحة الرجال على والشفقة والتحصن التعفف وهو

عن رسول اهلل صلى اهلل رضي اهلل عنه ه احلافظية يبينها حديث رواه أبو هريرة اتبعض مالمح ه
وإذا غبت عنها  ،وإذا أمرهتا أطاعتك ،خري النساء امرأة إذا نظرت إليها أسرتك): علي وسلم جاء فيه

 . (حفظتك يف نفسها ومالك
وأيضا حفظ لذريتها  ،ونسبهحلافظية حفظ حلقوق الزوج من طاعة ورعاية وحفظ نفسها اإن 

خري نساء ركنب اإلبل صاحل ): برعايتها واحلنو عليها وحسن تربيتها قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ففضلت صاحلات نساء قريش  ،5(وأرعاه على زوج يف ذات يده ،نساء قريش أحناه على ولد يف صغره

 4.ا اتصفن به من احلنو والشفقة وحسن الرتبية والقيام على األوالد وحفظ مال الزوج وحسن التدبري فيهمل
واملرأة مهمتها اليت تفوق : " يقول الرتكي ،فمهمة املرأة يف األسرة ال تقل عن أمهية الرجل بل تفوقها

واملهمتان تتكامالن حىت .. .بينما للرجل مهمته األساسية خارج البيت ،مهمة الرجل يف داخل البيت
وقادرة على التعاون يف حتقيق أفضل املناخات إلنتاج جيل  ،تسري السفينة آمنة حمققة رسالتها يف احلياة

 . 3"صاحل قادر على العطاء
وقد فسر كثري من املفسرين  ،أما رئاسة الرجل لألسرة فصمام أمان للحفاظ على تلك األسرة

اإلذن : ومنهم من فصل فقال هي ،بأهنا رئاسة ودرجة القوامة (َعَلْيِهنَّ َدَرَجة   َولِلرَِّجالِ ):  قوله تعاىل
جعل املرجح يف اختالف الزوجني  ،واملراجعة يف العدة ،وجعل الطالق بيد الرجل ،بتعدد الزوجة للرجل

  1.وقيل التفضيل يف املرياث واجلهاد ،إىل رأي الزوج يف شؤون املنزل
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ : يف تفسري الدرجة يستحضر سياق اآلية متميزاا  غري أن الطربي نقل قوالا 

بتفضلهم وللرجال عليهن  درجة : "فقال. ٠٠٣: البقرة چڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
وهذا هو املعىن الذي قصده ابن عباس بقوله ما  ،"عليهن وصفحهم هلن عن بعض الواجب هلم عليهن

 .1اهلل تعاىل ذكره يقول وللرجال عليهن درجة أحب أن أستنظف مجيع حقي عليها ألن

                                                 

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ،(هـ357: املتوىف)أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد  ،الزخمشري -   
 /311. 

 .11/ 3 ،تفسري الطربي -   
 .933 / 3 ،4194: رقم ،إىل من ينكح وأي النساء خري: باب ،كتاب النكاح  ،صحيح البخاري -  5
 .1  / 9 ،فتح الباري -  4
 . 5: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ص ،توجيهات اإلسالم يف نطاق  األسرة ،الرتكي عبد اهلل -  3
 وما بعدها  434/   ،تفسري الطربي - 41/   ،التحرير والتنوير -  1
 .7  /  ،،(تفسري املنار)تفسري القرآن احلكيم ،(هـ534 : املتوىف)حممد رشيد بن علي احلسيين  ،رضا -

 . 433/  ،تفسري الطربي -  1
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جاء يف  ،فضابط القوامة هو املعاشرة باملعروف واملماثلة يف احلقوق باملعروف بني الزوج والزوجة
مجعت على  جداا  جليلة   هذه كلمة  : "  (َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروفِ ): تفسري املنار يف قوله تعاىل

ا ما ال يؤدى بالتفصيل إال يف سفر كبري فهي قاعدة كلية ناطقة بأن املرأة مساوية للرجل يف مجيع إجيازه
 . كما أن مماثلة احلقوق ال تعين مماثلة أعيان احلقوق وإمنا أجناسها   ، "أي القوامة واحداا  احلقوق إال أمراا 

ٱ  چ : قوله تعاىل وإذا رجعنا إىل اآلية األصل يف تنظيم اجلانب املؤسسي لألسرة وهي

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ   ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  

جندها قد محلت . ٠١: النساء چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ  
والصدع الذي  خلالفالعالج  متدرجاا  فسنت له منهجاا  ،الرجل مسؤولية حفظ األسرة من التصدع

عصيان املرأة زوجها والرتفع عليه وإظهار كرامة مل تكن معتادة " يرتتب للعالقة الزوجية بنشوز الزوجة أي 
 .  منها 

له بني الزوجني  ه أوكلت للزوج مبقتضى قوامته ورجاء أن جيد اخلالف حالا اتيب هوالية التأدإن 
هلا بأهنا  وتذكرياا  ،مبا أوجبه اهلل عليها من حافظية اُ فيبدأ العالج باملوعظة تذكري . دون تدخل خارجي

دخل العالج مرحلة أخرى يكون أثرها  ،فإذا استعلت وترفعت ،يف صراع شريكة يف مؤسسة وليست نداا 
وقد ذكرها سيد قطب يف ظالل  ،وهي اهلجر يف املضاجع وهذا اهلجر ال بد له من آداب ،النفسي أبلغ
وهو أال يكون ... إجراء اهلجر يف املضاجع ... ك أدباا معيناا يف هذا اإلجراء على أن هنا": القرآن فقال

يورث نفوسهم شراا وفساداا  ،ال يكون هجراا أمام األطفال... هجراا ظاهراا يف غري مكان خلوة الزوجني 
النشوز ال فاملقصود عالج . فتزداد نشوزاا  ،وال هجراا أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثري كرامتها... 

  5"!وال إفساد األطفال  ،إذالل الزوجة
أيرتك أسرته تنهار وتتهدم؟ هنا يأت آخر  ؟فما يفعل الزوج ،يؤت أكله ال ولكن هذا العالج قد

وقد تكون وسيلة الضرب  ،عالج وتدخل بدين مباشر يدق ناقوس اخلطر لعل الزوجة تؤوب إىل رشدها
ان من النساء من ال حتس قوة الرجل الذي حتب نفسها أن جتعله فرمبا ك" وسيلة ناجعة يف بعض احلاالت

ولكن هذا الصنف من . وليست هذه طبيعة كل امرأة ! إال حني يقهرها عضلياا  ،ا وترضي به زوجااقيمِّ 
 . 4!وهو الذي قد حيتاج إىل هذه املرحلة األخرية. النساء موجود

                                                 

 . 7  /   ،تفسري املنار -   
 . 4/ 3 ،التحرير والتنوير -   
 . 134/  ،يف ظالل القرآن -  5
 . 134/  ،يف ظالل القرآن -  4
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فقد  ،فشرطه أن يكون غري مربح ، اآليةكمرحلة أخرية كما ورد يف  أما الضرب وإن كان مباحاا 
فاتقوا اهلل يف النساء فإنكم أخذمتوهن بأمان اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة : )جاء يف خطبة حجة الوداع

ُُ  اهلل ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحداا  غري مربح وهلن  تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباا
 .  (عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف

إال أن الضرب ليس من السنة وال يكون من خيار املؤمنني فقد روي أن رسول اهلل صلى اهلل 
أي -ذئرن النساء: صلى اهلل عليه وسلم فقالفجاء عمر إىل رسول اهلل  ،ال تضربوا إماء اهلل): عليه وسلم

ليه وسلم  صلى اهلل عفأطاف بآل رسول اهلل  ،فرخص يف ضرهبن ،على أزواجهن -نشزن واجرتأن وثرن
ن كثري يشكو   لقد طاف بآل حممد نساء  : صلى اهلل عليه وسلمفقال النيب  ،نساء كثري يشكون أزواجهن

 . (ليس أولئك خبياركمأزواجهن 
أما عند  ،كما ينبغي التنبيه إىل أن هذه اإلجراءات ال موضع هلا إال عند النشوز ملعاجلة التصدع

 . باملعروفالتوافق فال مكان هلا ملقتضى املعاشرة 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : لقوله تعاىل ملفهومي القوامة واحلافظيةإن الفهم السليم 

 ،من الرجل واملرأة مفضل على اآلخر مبسؤوليته يرشد إىل أن كالا  ٠١: النساء چپ  پ    پ  ڀ
سؤولة واملرأة م ،فالرجل مسؤول بقوامته على األسرة وعليه تقع أعباء األسرة خصوصا اخلارجية منها

 .حبافظيتها
 :التشاور والتراضي

 ،وهو التشاور الذي يعترب أساس كل اجتماع بشري ،آخر للقوامة كما يقرر اإلسالم ضابطاا 
ومل جيعل للرجل وال للمرأة  ،وقد صرح بذلك القرآن فيما يتعلق حبق إبداء الرأي يف فطام الطفل ورضاعه

ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ہ  ھ چ : حق االستئثار به دون الرجوع إىل صاحبه

ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  

ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی   ی  ی  جئ  حئ  

يقول  ٠٠٠: البقرة چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىبيب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  مث  ىث   
واشرتط القرآن يف ذلك  ،ن للزوجة حق إبداء الرأي يف نظام تربية الولد ورضاعهوإذا كا: " الشيخ شلتوت

يعترضهما من شؤون  فإن ذلك يكون شأنها معه في كل ماورضاها مع رضاه  ،إرادهتا مع إرادة الرجل
 . 5"تحتاج إلى التشاور وإلى تبادل الرأي

                                                 

 . 779/ ،7   : رقم ،حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم: باب ،كتاب احلج  ،صحيح مسلم -   
 . 43 /  ،41  : رقم ،باب ضرب النساء ،كتاب  ،سنن أيب داود -   
 .39  -37 : ص ،اإلسالم عقيدة وشريعة -  5
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للزوجني شؤون تدبري  عليماا كما أن القرآن يف اآلية السابقة عطف التشاور على الرتاضي ت
    .الرتاضيواب وحيصل به فإن التشاور يظهر الص ،العائلة

 ،إن تشاور الزوج مع زوجته يف مجيع شؤون أسرته يشعر الزوجة مبسؤوليتها العظيمة جتاه أسرهتا
ته إىل أهنا ينظر إىل زوجو  واستبداداا  من يفهم القوامة قهراا  أما ،ا تكتل قواها يف القيام بوظيفتهاوجيعله

ٿ  ٿ  ٹ  چ : وال فهم معىن قوله تعاىل ،متاع وتابعة له منزوعة اإلرادة ما أدرك مقاصد الشرع

: وال معىن قوله تعاىل ٠٢: النساء چٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ : وال معىن قوله تعاىل ،٢٣٠: البقرة چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺچ

 .٠٢: الروم چگ  ڳڳ   ک   ک  ک  گ  گ  گ

                                                 

 .457/  التحرير والتنوير،  -   
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 :خاتمة
 ،إن سياحة التدبر يف آي القرآن الكرمي اليت تضمنت مفاهيم الزواج والسكن والقوامة واحلافظية

 :إىل خالصات جعلتها قسمني بنا لصهلا التوجيهية والتشريعية ختوما تفيأناه من ظال
 :خالصات في المنهج

 يف  واختاذ دالالهتا القرآنية نرباساا  ،اجملاالت التشريعية أمهية التدبر يف املفاهيم الناظمة ألي جمال من
 .واألحكام الشرعية والتوجيهية ،استنباط مقاصد الشريعة اخلاصة بذلك اجملال

 إن إدراك املفاهيم القرآنية تستدعي استحضار الدالالت اللغوية إذ القرآن نزل بلسان عريب مبني. 
 وكذلك السرية النبوية ،اعتبارها مبينة له وشارحةإن فهم آي القرآن الكرمي يستدعي السنة ب. 
  لقرآن الكرمي يف سياق تكاملي بني اضرورة استثمار فهم علمائنا األفذاذ من مفسرين وفقهاء آلي

 .خمتلف آرائهم وأقواهلم
 لذلك وجب استئناف التدبر يف كتاب اهلل  ،إن االستمداد من القرآن الكرمي فيض رباين ال ساحل له

وجيه احلياة اإلنسانية يف خمتلف مناحيها باهلدي الرباين وليكون الفرد واألمة يف سلوكهما تعاىل لت
 .على توافق مع مقصود الشارع منهما

 :خالصات في المضمون
  ويستمر عطاؤه باملعاشرة باملعروف ،غليظ يقوم على املكارمة بني الزوجنيالزواج ميثاق. 
 ل هو مرقاة من مراقي السمو اإلمياين والروحي تزكو به الزواج ليس جمرد عالقة إنسانية عادية ب

 .وترتىب على البذل والعطاء ،النفس البشرية وتتعفف
  أساس استمرار املدد األسري على الزوجني حتقق السكن الذي وفر اهلل له مجيع سبل التحقق

 .ومن أحكام شرعية مسددة ،من فطرة مغروزة يف نفس اإلنسان
  يف اجلانب املادي واجلسدي بل يشمل السكن النفسي والعاطفيال ينحصر مفهوم السكن. 
  ودعامتها احلكمة والتشاور والرتاضي ،اا واستبداد القوامة تكليف ومسؤولية وليست تسلطاا. 
 وحسن رعاية لزوجها وذريتها ،ولعرضها ،احلافظية هي حفظ الزوجة لدينها. 
 يف الوظائف واملسؤوليات  قها تكامالا حافظية املرأة شقيقة قوامة الرجل فسعادة األسرة بتحق

 .بالتطاوع ال التنازع
واحلمد هلل رب العاملني
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 فهرس المصادر والمراجع
راجع أصوله  ،(هـ345: املتوىف)حممد بن عبد اهلل أبو بكر املعافري االشبيلي املالكي  ،ابن العريب . 

: الطبعة ،لبنان –بريوت  ،ةدار الكتب العلمي ،حممد عبد القادر عطا: وخرج أحاديثه وعلَّق عليه
 . 35/   ،م 115  -هـ  4 4  ،الثالثة

 ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،(هـ 13: املتوىف)حممد بن أيب بكر بن أيوب  ،ابن القيم اجلوزية . 
-هـ   4  ،األوىل: الطبعة ،يريوت –دار الكتب العلمية  ،حممد عبد السالم إبراهيم: حتقيق

 .م 99 
دار  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي أمحد ،ابن حجر .5

 .حمب الدين اخلطيب: وإخراجتصحيح  ،ه519  ،بريوت -املعرفة 
 .مصر ،مؤسسة قرطبة ،مسند أمحد ،(14 تويف سنة )الشيباين  عبد اهلل أمحد أبو ،ابن حنبل .4
التحرير  ،(هـ595 : املتوىف )تونسي حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر ال ،ابن عاشور .3

 .هـ 974  ،تونس –لنشر الدار التونسية ل ،والتنوير
 ،معجم مقاييس اللغة ،(هـ593: املتوىف)أبو احلسني  ،أمحد بن زكرياء القزويين الرازي ،ابن فارس .1

 .م919  -هـ 599 : سنة ،لفكردار ا ،عبد السالم حممد هارون: حتقيق
مجال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى  ،أبو الفضل ،م بن علىحممد بن مكر  ،ابن منظور .1

 .هـ 4 4 :  سنة الطبعة الثالثة ،بريوت –دار صادر  ،لسان العرب ،(هـ  1: املتوىف)
حممد حمي : حتقيق ،سنن أيب داود ،(13 : تويف سنة)أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين .7

    .دار الفكر ،الدين عبد احلميد
حممد حمي : حتقيق ،سنن أيب داود ،(13 : تويف سنة)اود سليمان بن األشعث السجستاينأبو د .9

  .الدين عبد احلميد
 ،دار ابن كثري ،صحيح البخاري ،(31 تويف سنة )،أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل ،البخاري .1 

 .مصطفى ديب البغا. د: حتقيق.971  ،411  ،بريوت
عبد القادر :حتقيق ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،(ـه 19:ت)عبد اهلل بن عمر  ،البيضاوي .  

 . 4/14   ،م991  ،هـ1 4  ،بريوت ،دار الفكر ،عرفات  العشا حسونة
 .مام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة اإل ،توجيهات اإلسالم يف نطاق  األسرة ،الرتكي عبد اهلل .  
دار إحياء  ،ن الرتمذيسن ،(19 تويف سنة )حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي  ،الرتمذي .5 

 .أمحد حممد شاكر: حتقيق ،بريوت ،الرتاث العريب
 ،بريوت ،دار املعرفة ،حممد طعمة حليب: مراجعة وتعليق ،حجة اهلل البالغة ،الدهلوي ول اهلل .4 

 .م114  -هـ 3 4  ، : ط
إحياء دار  ،(هـ111: املتوىف)أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي  ،الرازي .3 

 .هـ 1 4  -الثالثة : الطبعة ،بريوت –الرتاث العريب 
 ،تفسري الراغب األصفهاين ،(هـ 31: املتوىف)أبو القاسم احلسني بن حممد  ،الراغب األصفهاين .1 

: الطبعة األوىل ،الرياض –دار الوطن : دار النشر ،عادل بن علي الشِِّدي. د: حتقيق ودراسة
 .م 115  -هـ  4 4 
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 ،(تفسري املنار)تفسري القرآن احلكيم ،(هـ534 : املتوىف)شيد بن علي احلسيين حممد ر  ،رضا .1 
 .7  /  ،م 991   ،اهليئة املصرية العامة للكتاب

  ،معاين القرآن وإعرابه  ،(هـ  5: املتوىف)إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق  ،الزجاج .7 
 .م 977  -هـ  417 الطبعة األوىل  ،بريوت –عامل الكتب 

الكشاف عن حقائق  ،(هـ357: املتوىف)أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد  ،لزخمشريا .9 
 .311/  ،هـ 411  -الثالثة : الطبعة ،بريوت –دار الكتاب العريب : الناشر  ،غوامض التنزيل

 ، : ط ،بريوت ،دار الفكر  ،شرح فتح القدير ،(هـ 17)حممد بن عبد الواحد  ،السيواسي .1 
5/ 95 –  94 . 

 .بريوت ،دار الفكر ،مغين احملتاج ،حممد اخلطيب ،شربيينال .  
 ،ؤوطشعيب األرنا: حتقيق ،(534: ت) ،أليب حا م حممد بن حبان ،صحيح ابن حبان .  

 .الطبعة الثانية ،بريوت ،مؤسسة الرسالة
جامع  ،(هـ1 5: املتوىف)أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي  ،الطربي .5 

 -هـ  1 4  ،األوىل: لطبعةا ،مؤسسة الرسالة  ،أمحد حممد شاكر: حتقيق ،تأويل القرآن البيان يف
 .م 111 

: مقال ضمن ،االجتهاد يف قضية املرأة بني احلفاظ على اهلوية ومسايرة العصر ،نادية ،العشري .4 
جسور ،ماملسألة النسائية ودور االجتهاد يف االسال ،املسألة النسائية ودور االجتهاد يف اإلسالم

 .14: ص ،999 : سنة النشر ،ملتقى النساء املغربيات
 . م974 هـ 413  ، : ط،مكتبة الرسالة احلديثة ،اإلسالم مقاصده وخصائصه ،حممد عقلة .3 
: حتقيق ،القاموس احمليط ،(هـ1 7: املتوىف)جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب  ،الفريوزآبادى .1 

مؤسسة الرسالة  ،حممد نعيم العرقُسوسي: بإشراف مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة
 .م 113  -هـ  1 4  ،لثامنةالطبعة ا ،لبنان –بريوت  ،للطباعة والنشر والتوزيع

: املتوىف)أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي  ،القرطيب .1 
 –دار الكتب املصرية  ،م أطفيشأمحد الربدوين وإبراهي: حتقيق ،اجلامع ألحكام القرآن،(هـ 11

 .م 914  -هـ 574  ،الثانية: الطبعة،القاهرة
 -دار الشروق  ،آنيف ظالل القر  ،(هـ573 : املتوىف)سيد إبراهيم حسني الشاريب  ،قطب .7 

 .هـ   4  -السابعة عشر : الطبعة،القاهرة -بريوت
 .م 11 _هـ   4  ،7 : ط ،دار الشروق ،اإلسالم عقيدة وشريعة ،حممود شلتوت .9 
دار  ،صحيح مسلم ،( 1 تويف سنة )،بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،مسلم .51

 .  بريوت ،إحياء الرتاث العريب
مكتبة املطبوعات  ،سنن النسائي ،(515تويف سنة )،أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحان ،النسائي . 5

 .غدة أبو حتقيق عبد الفتاح ،الطبعة الثانية ،411 ،971  ،اإلسالمية حلب


