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امللخص
حظيت املرأة يف الفكر االسالمي ابهتمام كبري لدى املفكرين و الكتّاب املسلمني قدميا وحديثا ،فاملرأة من
وجهة نظر االسالم انسان هلا من احلقوق ماهلا ،كما وعليها من الواجبات ما عليها ،يقول جل شأنه :
[فاستجاب هلم رهبم اين ال اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض] آل عمران ،آية:
( ،) 195فقد اوىل االسالم أمهية ابلغة حبقوق املرأة ،وانتشلها من براثن اإلهانة و التنقيص ،اليت كانت تعيشها يف
احلضارات السابقة لالسالم  ،فحظيت املرأة يف ظل االسالم حبقوقها االنسانية وكرامتها البشرية .
ان العالقة الزوجية يف نظر االسالم عالقة مقدسة فالنساء لباس للرجال و الرجال لباس للنساء ،كل منهما
يكمل االخر و يسرته ،ولكن قد تشوب العالقة بني الرجل و املرأة شوائب و مكدرات ،وقد وضع االسالم
للمشاكل اليت حتدث بني الزوجني حلوالً ومعاجلات منصفة ،هذه احللول واملعاجلات منسجمة مع الطبيعة
االنسا نية لكل من الزوجني ،ولكن املعاجلات هذه مل تسلم من النقد والكالم عنها ،ومن املسائل اليت كثر احلديث
واللغط حوهلا مسألة قوامة الرجل وضرب املرأة من قبل زوجها ،وقد حت ّدث العلماء يف السابق عن املسألتني يف
كتاابت متناثرة  ،اذ ال جند دراسة متخصصة منفردة ابملوضوعني ،فكل من كتبوا عنهما كتبوها ضمن كتاابهتم
عن املرأة وحقوقها يف االسالم بشكل عام ،والذي جلب نظران هو آراء األستاذ الدكتور مصطفى الزملي يف
موضوع االستحسان ومدى تطبيق ما تفرد به الزملي يف املوضوع على موضوعي القوامة وضرب املرأة.
هذا وحنن نرى ان الكتاابت السابقة يف موضوع القوامة وضرب املرأة قد وقعت حتت اتثري البيئة و احمليط اليت
عاشها من كتبوا فيها ،فللمحيط انعكاس على تفاسري املفسرين من القدامی.
ان املفكرين االسالميني يف العصر الراهن قد كتبوا يف املوضوعني وحتدثوا عنهما ولكن كتاابهتم تندرج يف الغالب
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ضمن اجتهادات ،وملن اصاب منهم اجرين كما و ملن اخطأ منهم أجر واحد نسعى من خالل هذا البحث
معاجلة موضوعي القوامة وضرب املرأة يف ضوء انفرادات االستاذ الدكتور مصطفى الزملي يف موضوع االستحسان.
أييت هذا البحث لدراسة موضوع القوامة وضرب املرأة بني املأثور الفكري االسالمي القدمي والفكر االسالمي
املعاصر ،ويسعى البحث حنو اجياد خمرج ملا يلحظ من تناقضات بني افكار القدامى واحملدثني.
اقتضت املادة العلمية للبحث توزيعها على مبحثني ،متلوة أبهم نتائج البحث والتوصيات و كما اييت :
املبحث االول  :يف دراسة آراء القدامی واحملدثني بصدد القوامة و ضرب املرأة.
املبحث الثاين  :مدى تطبيق آراء الزملي يف موضوع االستحسان على موضوعي القوامة وضرب املرأة.
هذا وإذ يقدم الباحثان هذا اجلهد املتواضع للمؤمتر العلمي الدويل حول األستاذ الدكتور مصطفى الزملي ،فهما
على ي قني أبن اجلهد هذا قد ال يرتقي اىل املستوى املطموح ولكن اجلهد هذا جهد املقل لرمبا يسد فجوة يف جمال
معاجلة املوضوعني  -القوامة و ضرب املرأة  -الذين أيخذان حيزا كبريا يف املناقشات و اجملادالت على الساحة
الفكرية يف العامل االسالمي وخارجه.
مين علينا ابلقبول وان يوفقنا ملا حيبه ويرضاه ،انه نعم املوىل ونعم النصري.
ندعو هللا ان ّ
Abstract
Women in Islamic thought have received great attention from Islamic
thinkers and writers in ancient and modern times. From the point of
view of Islam, women have rights to their own rights, as well as
duties. Some of them are from some of them.] Al-Imran, verse 195,
Islam gave great importance to the rights of women and extracted
them from the abyss of humiliation and inferiority that existed in the
pre-Islamic civilizations. In Islam, women enjoyed their human rights
.and human dignity
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The marital relationship in the eyes of Islam is a sacred relationship.
Women dress for men and men dress for women, each complement
the other and obscure it, but the relationship between men and
women may be implicated and impotent. Islam has put the problems
that occur between spouses and solutions and treatments are fair,
Which is compatible with the human nature of each of the spouses,
but these treatments did not get rid of criticism and talk about them,
and a lot of issues and talk about the issue of the question of the
man and the beating of women by her husband, scientists have
previously talked about the two issues in the writings scattered,
Individually, All those who wrote about them wrote in their writings
about women and their rights in Islam in general, which brought our
views are the views of Professor Dr. Mustafa Zulmi on the subject of
approval and the extent of application of what is unique in the
subject of the theme of the subject of Qwama and beating women.
We see that the previous writings on the subject of stewardship and
beating of women have occurred under the influence of the
environment and the environment experienced by those who wrote in
it, so the ocean has a reflection on the interpretation of the
interpreters of the old.
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املبحث االول
دراسة يف آراء القدامى واحملدثني بصدد القوامة وضرب املرأة
نشري يف هذا املبحث اىل بعض آراء القدمى واحملدثني بصدد القوامة وضرب املرأة وذلك ضمن مطلبني أوهلما يف
دراسة بعض أفكار القدامى بصدد القوامة وضرب املرأة ،والثاين :يف دراسة بعض أفكار احملدثني بصدد القوامة
وضرب املرأة.

املطلب األول:يف دراسة بعض افكار القدامی بصدد القوامة و ضرب املرأة:
فسروا القرآن وفق التفسري
ان القوامة وضرب املرأة يف الفكر االسالمي القدمي ونعين بذلك عند الرتاثيني ،أو من ّ

ابملأثور تعنيان سلطة مطلقة للرجل على زوجته ،وهذه املسالة من املسائل اليت استهدفها اعداء االسالم و املغرتون
هبم من املغرمني بتقليد االجنيب و زهاء احلضارة املادية الغربية و تقدمها ...
نذكر يف الفقرات اآل تيه على سبيل املثال ال احلصر بعض ما ذهب اليه العلماء يف السابق بصدد موضوع القوامة

و ضرب املرأة :
-1يقول ابن كثري (ت  774هـ) عن قوله تعاىل ":وللرجال عليهن درجه "( سورة البقرة ،رقم اآلية )228 :اي يف
الفضيلة و اخللق و املنزلة و طاعة االمر و االنفاق و القيام ابملصاحل و الفضل يف الدنيا و االخرة (1999م،

ج،1ص)610كما قال تعاىل{ :الرجال قوامون على النساء}( سورة النساء ،رقم اآلية )32 :فالرجل قيم على املرأة
وهو رئيسها وكبريها واحلاكم عليها ومؤدهبا اذا اعوجت (ابن كثري1999،م ( ،املصدر السابق) ،ج ،2ص.)292
-2يقول الشوكاين يف تفسري آية القوامة "و املراد اهنم يقومون ابلذب عنهن كما تقوم احلكام و االمراء ابلذب عن
الرعااي و هم ايضا يقومون مبا حيتجن اليه من النفقة والكسوة والسكن؛ وجاءت كلمة قوامون بصيغة املبالغة لتدل
على اصالة الرجال يف هذا االمر (1993م ،ج،1ص.)531

 -3يقول االلوسي :يف تفسري آيه القوامة" :اي شاهنم القيام عليهن قيام الوالية على الرعية ابالمر والنهي وحنو
ذلك (1994م،ج،3ص.)25

عليهن
أيديهن فيما جيب
 -4يقول الطربي عن القوامة :الرجال أهل قيام على نسائهم يف أتديبهن واألخذ على
ّ
ّ
هلل وألنفسهم (2001م ،ج ،4ص.)59
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هن] الضرب يف هذه اآلية هو ضرب اإلصالح ال غري ،وإذا
 -5يقول القرطيب يف تفسريه قوله تعاىل [ :واضربو َّ
ّأدى اىل اهلالك وجب الضمان ،ألن الضرب ضرب األدب غري املربح – أي غري الشديد – وهو الذي ال يكسر

عظماً وال يشني جارحة1996(.م ،ج ،3ص.)113

يلحظ مما تقدم انه قد بىن كثري ممن حيملون أفكار املفسرين القدامى نظرهتم؛ على أساس أن الرجل أفضل من
املرأة وذلك ألن الذكورة شرف وكمال ،واألنوثة نقص خلقي طبيعي حسب رأي هؤالء ،فهم جممعون على ذلك
ألن األنثى جيعل هلا مجيع الناس أنواع الزينة واحللي وذلك جلرب النقص اخلخلقي الطبيعي الذي هو األنوثة خبالف

الذكر إذ مجال ذكورته يكفيه عن احللي وحنوه(.الشنقيطي1995،م ،ج ،1ص.103الكراين،2017،ص.)31

ويبدو من قراءة آراء املفسرين القدامى حول آايت القوامة والضرب اهنم خمتلفون يف تفسريهم لآلايت بني من
يرى:
 -1القوامة تدبري وأتديب( .اجلصاص1405 ،هـ ،ج ،3ص.)149-148
 -2القوامة أمر وهني( .الزخمشري ،بدون سنة الطبع ،ج ،1ص.)523

 -3القوامة تسلط -4 .القوامة أمانة واصالح -5 .القوامة رائسة -6.القوامة أتديب وتوجيه.
(الرازي1420،هـ،ج،12ص88؛ البغوي ،بدون سنة الطبع ،ج،1ص.)335

أما الضرب فهو وسيلة أتديبية على رأي مجهور العلماء من املفسرين فإذا مل ينفع الوعظ واهلجر فال ب ّد من اللجوء
إليه ،على الرغم من اختالفهم يف الكيفية ودواعيه وحكمته (.الربزجني2008 ،م ،ص266-263؛ صاحل2008،م،
ص)89

وهكذا نرى القدامى من املفكرين واملفسرين قد محلوا مفهوم القوامة على السلطة والسيطرة والتأديب واألمر
والنهي والوالية حىت أن بعضهم يراها متلكاً واستبداداً.
ملحوظات على هامش ما تق ّدم من آراء-:
-1

يبدو من آراء املفسرين الذين ذكران أقواهلم حول القوامة وضرب املرأة ،ان األمر عندهم حمسوم ال نقاش
فيه ابلتأويل واإلجتهاد ،وكل ِ
قول خيالف ما توجه اليه هؤالء يع ّد خروجاخ عن ضوابطهم للتفسري ،وقد

وضع القائلون حبتمية الضرب شروطاً له منها:

أ -ان يستنفذ الزوج وسائل الوعظ واهلجر.
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ب -أن ال يكون الضرب مربحاً.
ت -أن ال يضرب الوجه وال يقبح.
ث -ان ال يكون الضرب خموفاً على املقاتل.

ج -ان يغلب على ظن الزوج أن الضرب مفيد يف زجر الزوجة.
ح -ان يرفع الضرب عن الزوجة إذا تركت النشوز وعادت اىل الطاعة(.الكاساين ،بدون سنة الطبع ،ج ،2ص334؛
ابن قدامة1972 ،م ،ج ،7ص49؛ عبدهللا2007 ،م ،ص187؛ منصور ،موقع جامعة النجاح الوطنية2007 ،م،
ص 83و.)140

كما نلحظ على اآلراء السابقة ما أييت-:

-2

أ -أمجع املفسرون منذ عهد الصحابة الكرام واىل اليوم بال خالف على أن الضرب املقصود بقوله تعاىل
بوهن)) هو الضرب املعهود من ايقاع اليد على اجلسم وهو الضرب املؤدب غري املربح( .عبداحلميد،
((واضر ّ

بدون سنة الطبع ،ص.)88

ب-

ان الضرب ليس لكل النساء بل هو للمرأة الناشزة عقاابً وأتديباً يع ّرب عن قناعة الزوج بعدم فائدة املوعظة

-3

الغريب يف األمر هو حتديد صور دواعي الضرب أبربع خصال ،وما هو يف معىن األربع -ترك الزبنة

واهلجر يف الفراش( .عبداحلميد ،بدون سنة الطبع ،ص.)88

والزوج يريدها ،ترك اإلجابة إذا دعاها اىل الفراش ،ترك الصالة ،اخلروج من البيت ،ترك
الغسل(.قاسم2004،م ،ص.)128

-4

ذهب بعض العلماء اىل القول ابن حكمة منح الزوج حق التأديب هي ان رفع األمر اىل القاضي فيه
مشقة وعار وتوحيش للقلوب( .صاحل2008 ،م ،ص.)89

هذا وقد استدل اصحاب اآلراء السابقة ابدلة من احلديث النبوي و العقل ،ومن ادلتهم:
 .1حديث " لو كنت آمرا احدا ان يسجد ألحد ألمرت املرأة ان تسجد لزوجها" ( .أبو داود1925 ،م ،ج،2
ص605؛ ابن ماجة ،بدون سنة الطبع ،ج595 ،1؛ الرتمذي ،بدون سنة الطبع ،ج ،3ص.)465

وجه االستدالل ابحلديث هو ان الرسول (صلى هللا عليه و سلم) قد شبه حق الزوج على زوجته يف التعظيم و
الكثرة ابلسجود ،فكما ان يف السجود التسليم املطلق بكل ما يؤمر به وينهی عنه اخلالق (املسجود له ) فكذلك
الزوج يف عظمة حقه على زوجته فعليها التسليم بقوامته و طاعته فيما عدا معصية هللا يف كل شيء ،لكن مبا انه
ال سجود لغري هللا و يبقى وجوب االمتثال و الطاعة عليها يف جوانب احلياة كلها بدل السجود له.

(ابجالن۲۰۱۲،م .ص .)۲۷۳
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 -2دليل عقلي هو  -شِّرع وجوب امتثال املرأة ألوامر زوجها بفضل الرجل على املرأة يف العقل والدين وما يتفرع
عنهما مث كون االنبياء و العلماء من الرجال ،و فيهم االمامة الكربى والصغرى و اجلهاد و الشهادة يف احلدود و
القصاص و زايدة السهم و التعصيب يف املرياث و احلمالة و القسامة و الوالية يف النكاح و الطالق و الرجعة وما
شاهبها من االمور ( .الزخمشري ،ج ،۱ص.)523
يضاف اىل ما تقدم فضيلة الرجل فيما يلتزم يف حقها ممّا يتعلق ابلرمحة و االحسان ابلتزام املهر و النفقة و
املسكن والذب عنها والقيام مبصاحلها ومنعها من مواقع االفات( .الربسوي ،بدون سنة الطبع ،ج ،1ص.)355
وكما هو واضح فان تلك املسائل اليت يقوم هبا الرجل ،هي لصاحلها وتتصف بصيغة الشمولية ملعظم املرافق
اخلاصة يف حياة االنسان لذلك تكون قوامة الرجل عليها.
 -3استدل العلماء على الضرب بقوله تعاىل ":والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع (يعطف
ابلواو يف االيه ليوحى ان االمر للرتتيب يف بعض النساء ويوحى اختيارها دون حرف الفاء الداله على حتميه الرتتيب ،ابن االمر
يف بعض النساء البيان تنويع وسائل العالج ؛ ابن العريب ،بدون سنة الطبع ،ج،۱ص " ، ) 24واضربوهن" (سوره النساء ،رقم

فسر املفسرون االية تفسريات عديدة ،واملعتدل من مفسري القدامی قال عن الضرب وجيب ان
االيه ،.)34 :وقد ّ
يكون غري مربح ألنه للتاديب ال لإلنتقام ،وال يلجأ اليه الزوج اال عندما ال ينفع ما سبقه ( الزيباري ،بدون سنة
الطبع ،ص.)37

وقد روي عن ابن عباس انه قال :هتجروهن يف املضاجع فان اقبلت و اال فقد امر هللا ان تضرهبا ضراب غري مربح
وال تكسر عظما ( ...اآللوسي (املصدر السابق) ،ج،5ص26؛ ابن العريب ،ج ،1ص.)420
يستشف من أقوال العلماء القدامى حول الضرب مجلة أمور منها:
حىت وان مل يبني األسباب والدواعي هلذا الضرب.
 -1الضرب حق م خسلم به ّ
 -2قرن بعض القوامة ابلضرب ،وك َّ
أن الضرب ترمجة ملبدأ القوامة( .اجلزائري2003 ،م ،ج ،1ص.)259
فمما قيل
هذه اآلراء منتقدة السيما عند من يرتبصون ابالسالم ،وحياولون النيل منه بكل ما أوتوا من قوة وفكرّ ،

عن هذا التفسري للقوامة نذكر ما أييت :

للرق واالستعباد والغاء لشخصية املرأة وتعطيل لقوى اجملتمع وفعالياته( .أبو
 -1ان القوامة ماهي اال ترقيق ّ

ملحم2011،م ،ص190-189؛ خليل ،1982 ،ص .)12اي ان الطاعة الزوجية منبعثة عن نظام السادة والعبيد
لذا تعد القوامة نظاما عبوداي ينايف املساواة االنسانية .

 -2ان قوامة الرجل على املرأة وضرهبا من قبله ،امنا كانت حني كان الرجل يتحكم يف وسائل االنتاج و يستبد
ابلكسب أ ّما اآل ن فقد اصبحت املرأة تعمل و تكسب حاهلا حال الرجل فال معىن للقوامة وال معىن لسلطة الرجل
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على املرأة ( .عبدالواحد1972 ،م ،ص.)182

 -3اجلهل واالمية كاان السبب يف قبول قوامة الرجل وضرهبا للمرأة ،اما اآلن فقد اصبحت املرأة متعلمة ومثقفة
بثقافة العصر ،فلم تبق هلا من حاجة وال هناك مربر الستغالل املرأة ،او قبوهلا هذه املعاملة املهينة هلا ابسم القوامة
الزوجية( .ابجالن1972 ،م ،ص .)270فالقوامة حسب رأي هؤالء كما ذكر قهر وتسلط واستبداد وفيها هضم
حلرية املرأة ومساواهتا ابلرجل(.الكواين2010 ،م ،ص.)5

 -4ان اإلسالم حييف على املرأة وجينح جلانب الرجل والقوامة دليل ذلك ،فالقوامة قهر وتسلط واستبداد ينتقص
من املساواة اليت قرهنا القرآن ابلقوامة(.جمموعة من املؤلفني2011 ،م ،ج ،19ص.)113

وابلتايل فان القوامة هضم حلرية املرأة وهي ال تتفق مع مبدأ احلرية واملساواة بعد ان أصبح الرجل واملرأة متساويني
يف التعليم والعمل والنفقة.
-5

القوامة ليست تشريعاً وامنا هي وصف حلالة ( .أبو زيد2004 ،م ،ص.)212
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املطلب الثاين
دراسه يف بعض آراء احملدثني بصدد القوامة و ضرب املرأة
إن القوامة يف اللغة من ِ
القوام بكسر القاف تعين نظام األمر وعماده ومالكه ( الفريوز آابدي2005 ،م ،ج،2
ص.)1517وان القوامة وان تعددت معانيها حسب مذهب من يفسرها ،والبيئة اليت عاش فيها فلها معىن اخر
غري املعىن الذي ذهب اليه الق دامى  ،نذكر يف البداية بعض ما مذكور عن مغزى القوامة والضرب عند احملدثني.
يرى عبداحلميد بن صاحل الكراين إن األسرة متثل مملكة صغرية يدير شؤوهنا ويشرف على قيادهتا ورعايتها الرجل
ابعتباره األقدر على حتمل تلك املسؤولية ومبا زوده هللا به من قدرات وأم ّده من طاقات وامكانيات ،وهذه االدارة
تسم ى يف الشرع القوامة ،وهي ال تعين األفضلية أبي حال ،وال تعين التسلط والدكتاتورية واالستبداد ،وامنا تعين
ّ

املسؤولية والتكليف الذي تقتضيه هندسة األسرة وطبيعة احلياة( ،الكواين ،2010 ،ص )5والقوامة أساس االصالح

(املصدر نفسه ،ص.)16 :
فقوامية الرجل هي رائسة األسرة وادارة البيت وهي ضرورية للحياة الزوجية والسعادة االسرية برمتها ،وذلك الن
كل شركة بني اثنني فأكثر ال ب ّد لنجاحها من أن يكون هلا رئيس وهذا مما ال يشك فيه عاقل ،وهلذا كان من
تعليمات االسالم احلكيمة ان يكون لكل اجتماع رئيس حىت يف األمور العارضة واملؤقتة ،وهلذا قال رسول هللا
(صلى هللا عليه وسلم)(( :إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم)) ) السيوطي ،بدون سنة الطبع ،ج ،1ص ،76رقم
احلديث.)573 :
وإذا كان هذا ضرورايً لسفر قصري وشراكة مؤقتة فما ابلك ابحلياة الزوجية اليت هي سفر طويل وشراكة دائمة(.
الربزجني2008 ،م ،ص.)244

فقد قضت السنة الكونية وظروف احلياة االجتماعية ان يكون على االسرة قيما يدير شؤوهنا ويتعهد أحواهلا وينفق
من ماله عليها لتؤدي رسالتها على أكمل وجه ولتكون نواة للمجتمع اإلنساين الذي ينشده اإلسالم.
وملا كان الرجل أقدر على حتمل هذه املسؤولية من املرأة مبا وهبه هللا من العقل وقوة العزمية واالرادة ومبا كلفه من
السعي واالنفاق على املرأة واألوالد؛ كان هو األحق هبذه القوامة اليت هي يف احلقيقة درجة مسؤولية وتكليف ال
درجة تفضيل وتشريف ،إذ هي مسامهة يف حتمل االعباء وليست للسيطرة واالستعالء (املصدر نفسه ،ص.)244 :
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ومن آراء احملدثني حول القوامة و ضرب املرأة :ما نذكره يف الفقرات اآلتية:
 -1القوامة  :يری احملدثون من املفكرين االسالميني ان املراد ابلقوامة هو قيام الرجل مشرفا على اسرته و تعين
فيما تعنيه الرائسة اليت يتصرف فيها املرؤوس ابدارته و اختياره ،و لكن وكما ان الرائسة و مرافق الدولة يف الدول
الدميقراطية (وايف ،بدون سنة الطبع ،ص .)52خاضعة للرقابة الربملانية و القضائية كذلك ،هذه الرائسة خاضعة
لضوابط و حمددات حددهتا الشريعة االسالمية ،و ال تعين رائسة الزوج القهر وسلب االرادة عن الزوجة (رضا،

خضوعا مطلقاً حبيث ال يعمل اال حبسب ما يوجهه
بدون سنة الطبع ،ج ،1ص .)68كما اليعين خضوع املرؤوس
ً

اليه رئيسه ،فشأن الزوج يف هذه القوامة شأن اي قيم اخر يقتصر عمله على االرشاد و التوجيه و املراقبة لتنفيذ ما
ينصح به.
فضال عن كل ذلك هناك نقطة مهمة جدا غفل عنها الكثري ،وهي ان يكون الزوج الذي تعهد اليه هذه الرعاية و
العناية اهالً هلذه املسؤولية ،والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل ازواج اليوم جديرون هبذه املهمة؟ و للجواب على
هذا السؤال نقول :ان اجلدارة كامنة يف االلتزام ابلدين واخللق قبل كل شيء ،وسر جناح احلياة الزوجية كامنة يف
حتلّي الزوج وكذلك الزوجة ابألخالق االسالمية العالية ،من صلة االرحام ،ومعرفة الفضل ألهله ،والصدق،
واالستقامة ،وجتنب البدع ،وبذل النصيحة ،والزهد ،والكرم والتواضع ،واحللم ،والرٲفة وغريها (حسن2010 ،م،
ص245؛ العلواين2013 ،م ،ص ، .)350نعم اذا نظران اىل اجلانب املادي من االمر نرى ان الزوج وحده قدم املهر
و املصاريف يف سبيل االقرتان ابملرأة مث انه هو الذي يكلف بعده ابالنفاق و االسكان و هتيئة اجلو املالئم
ك حينئذ يف ان من اويت مسكة من العقل يرى ان مثل ذلك الشخص
الستقبال مثرة ذلك االقرتان اخريا  ،وال ش ّ
ال يستطيع التفريط بذلك املكسب الروحي واملادي الذي طاملا بنی عليه اآلمال لغاية حتقيقه ،بعد ان كان حلما
يراوده بني فينة واخرى ،فاذا كان الزوج اهال هلذه الرائسة من الناحية الدينية واخللقية فاملرأة تتنازل ابختيارها عن
املساواة التامة ،وتسمح للرجل ابن يكون له عليها درجة هي درجة الرائسة (رضا ،نداء للجنس اللطيف1351 ،هـ،
ص )21اليت اشارت اليها االية الكرمية "وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف وللرجال عليهن درجة" (سوره البقرة ،رقم
االيه  ) 229:يف اآلية اوجبت للرجال  -وليس للذكر -هذه الدرجة اليت تقتضيها الفطرة اذا كان اهالً لذلك
ولذلك قال هللا تعاىل وللرجال عليهن درجة و مل يقل للزوج او للذكر .
وهكذا يظهر ان استجابة املرأة لنداء الفطرة و الضمري بقبول رائسة الرجل عليها اذا كان الزوج -رجال ابملعىن
القرآين له– هي القبول ابلقوامة ،فضال عن ذلك فان احلياة الزوجية جيب ان تبنی على التفاهم والتفتح و التعاون
بني الزوجني (حسن ،مصدر سابق ـ ص  ،)251مث اذا نظران اىل وضع االمم والشعوب يف وقتنا احلاضر نرى ان
اوضاع الرائسة على كافة املستوايت -على مستوى الدول  -والدوائر واملؤسسات العامة و قيادات اجليش ال
تناط يف األعم االغلب اال ابلرجال يف سائر احناء املعمورة.
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وحىت النساء انفسهن ال يلذن يوم الشدة اال الی اشد الرجال أبساً و عزماً ،فقوامة الرجل حقيقة اثبتة وواقع
مشهود مما ال ميكن انكارها (ابجالن ،مصدر سابق ،ص )268
يبدو من كل ما تق ّدم ان أساس القوامة مبنية على حق من حقوق الزوج الثابتة ( الذي ال نقاش فيها حسب رأي
القدامى ،وحمل املناقشة حسب رأي احملدثني) وهو حق الطاعة – طاعة الزوج لزوجها فتطيعه اطاعة كاملة ولكن
يشق عليها (اجلزائري ،بدون سنة الطبع ،مصر،
يف غري معصية هللا وابملعروف ،وال تطيعه فيما ال تقدر عليه؛ أو ّ

عليهن سبيالً"( سورة النساء ،رقم اآلية.)34 :
ص )379قال تعاىل" :فان أطعنكم فال تبغوا
ّ

 -2الضرب :بدءً ال بد من االشارة اىل قول االمام حممد عبده الذي يقول :ان عالج الضرب الذي نصت عليه
اآلية السابقة  -إذا أخذان ابملعىن الذي يقول انه املقصود منه هو الضرب املعهود من ايقاع اليد على اجلسم-

خاص ابلزوجة اليت مل تنشز بعد وخياف زوجها من نشوزها ،أما الزوجة الناشزة فعالً؛ فليس للزوج عليها التأديب،
ألن التأديب ال يكون ّاال للزوجة اليت آنس زوجها منها الود واحملبة وخشي منها الرتفع عليه .كما يرى االمام أن
الرخصة لضرب الزوجة الناشز اشبه ابحلظر على الضرب بعد أن ن ّفر الرسول (صلى هللا عليه وسلم) من ضرب
النساء ،يف أحاديث كثرية (رضا ،أكرم2004 ،م ،ص ،)471هذا رأي االمام حممد عبده ولكن األغلبية الساحقة
نشوزهن
ممن كتبوا يف املوضوع يرون أن الضرب اثلث مراحل العالج للنشوز واآلية الكرمية تقول [ :والاليت ختافون
َّ
بوهن]( سورة النساء ،رقم اآلية )34 :والنشوز هو االرتفاع فهو معصية املرأة
فعظوهن و
اهجروهن يف املضاجع واضر َّ
ّ
لزوجها فيما جيب عليها ألن املرأة الناشزة ترتفع على زوجها وتتعايل عليه وال تقوم حبقه.

هذا وانه ال خالف أبن ترك الضرب أوىل والرسول ( صلى هللا عليه وسلم) يقول (( :ولن يضرب
خياركم))(البيهقي2003 ،م ،ج ،7ص ،496رقم احلديث114776:؛ املسدي2010 ،م ،ص )178وقال
الشافعي ( :فجعل هلم الضرب فأخرب أن االختيار ترك الضرب)1990( .م ،ج ،5ص.)121
والسبب يف القول أبن ترك الضرب أوىل ،هو انه وكثرياً ما يضخم الزوج هفوات زوجته ،ويع ّدها من الكبائر
ويسارع اىل التهديد ،أو الوعيد ،أو أكثر من ذلك ،لكن ومما يؤسف له أنه وكثرياً ما يتجاوز األزواج مراحل
عند أول ابدرة نشوز من الزوجة ويف هذا خمالفة ألمر هللا تعاىل وفيه
التأديب ويقفزون اىل احلل األخري ( الضرب) خ
ظلم واجحاف حبق املرأة ،وحيرم على الزوج ان يداوي نشوز زوجته وهو حتت وطأة الغضب وال شك أن الشارع
احلكيم مل يضع التدرج عبثاً (احلمصي2008 ،م ،ص.)222
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هذا وان أسلوب الضرب ال يستخدم ّاال إذا أتكد الزوج انه حيقق الغرض منه وهو االصالح ّأما اذا غلب على
ظن الزوج انه ال يفيد مع زوجته فاألحسن عدم استخدامه ،ألنه وسيلة والعربة ابلغاية وليست ابالستخدام (رضا،
2004م ،ص .)471بل وكما قيل احلياء أيىب للرجل الكرمي ان يضرب امرأته أو ان يعاملها مبا ينقص من كرامتها.
هذا ويقول االمام الرازي يف تفسريه حول اآلية الكرمية [ :والّاليت ختافون نشوزهن ]....انه تعاىل قد ابتدأ ابلوعظ
مث ترقى منه اىل اهلجران يف املضاجع مث ترقى منه اىل الضرب وذلك تنبيه جيري جمرى التصريح يف أنه – مهما
حصل الغرض ابلطريق األخف وجب اإلكتفاء به ،ومل جيز اإلقدام على الطريق األشق (زيدان1994 ،م ،ج،7
ص.)311

وبناءً على هذا الرأي ميكن القول أبن للنشوز مراتب ثالثة ولكل مرحلة أتديب خاص هبا وهي-:
 -1مرحلة ظهور بوادر اخلالف – عالجها الوعظ واالرشاد.-
 -2مرتبة حتقق النشوز فعالً عالجها اهلجر يف املضجع.

 -3مرتبة اصرار املرأة على النشوز أتديبها الضرب (الربزجني( ،مصدر سابق) ،ص ،)266-263والضرب طريق من
طرق العالج ينفع يف بعض احلاالت مع بعض النفوس الشاذة املتمردة اليت ال تفهم احلسىن وال ينفع اجلميل
معها ،فإن من النساء بل ومن الرجال أيضاً من ال يقومه ّإال التأديب ،ومن أجل ذلك وضعت العقوابت

وفتحت السجون.

بعد دراسة آراء احملدثني من املفسرين نراهم يفسرون القوامة وضرب املرأة تفاسري عديدة ميكن امجاهلا فيما أييت:
 -1القوامة هي والية ورائسة -2.القوامة هي محاية -3.القوامة رائسة أتىب التسلط واالستبداد.
 -4القوامة هي رعاية ووالية واصالح -5.القوامة هي ادارة القيام ابملصاحل (الشنقيطي1995 ،م ،ج ،1ص103؛
سيد قطب1421 ،هـ ،ج ،2ص.)121

هذا وينبغي اإلشارة اىل أقوال بعض من أولّوا معىن الضرب يف اآلية الكرمية ،إذ يرى البعض أن الضرب املذكور يف
القرآن هو مبعىن عراك الغرية وهو حالة فطرية خاصة لواقعة خاصة قد اليشهدها البيت املسلم االّ اندراً وليس كما
ادعو ان للزوج ان يضرب زوجته للتأديب كاحليوان فليس ذلك يف الشريعة اإلسالمية على اإلطالق(ابيندر ،منشور
ّ

على املوقع األلكرتوين :حبل هللا.)2018/1/20 ،

وفسر بعض آخر الضرب ابالعراض واإلبتعاد ( امامي :الشيخ مسعود ،مقال منشور على املوقع األلكرتوين :أهل القرآن،
ّ

 )2018 /1/20أي اعراض الزوج لزوجته واعراضه عنها.
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لذلك قال البعض أبن حكم الضرب مبفهومه القدمي حكم ملغى ،ألن الضرب جيلب الضرر على األسرة املسلمة
وعلى اإلسالم حيث قد أخذ أعداؤه موضوع الضرب وسيلة للطعن فيه.
ويف كل األحوال جيب أن ال ننسى أن حكم الضرب لإلابحة ،وليس للوجوب واإلستحباب ،بل ميكن أن يكون
مرجوحاً ألن العفو أحسن.
ولرمبا يطرح سؤال مفاده إذا كانت الزوجة انشزة مل ال توكل أمر عقاهبا اىل القاضي؟
وللجواب نقول :إن اإلسالم حريص كل احلرص على احملافظة على األسرار الزوجية ،وقد بىن التشريعات املتعلقة
ابألحوال الشخصية على أساس حفاظ الزوجني على األسرار ،وهضم اساءة بعضهم لبعض كلما أمكن ،ألن مبىن
احلياة الزوجية هو احلب والتعاون ،والتوادد وهذا اليعين عدم جواز رفع األمر اىل القاضي عند احلاجة ،فللزوجة ان
أحست ابحليف والظلم رفع الدعوى اىل القاضي ليأخذ هلا حقها.
وهكذا نرى ان احملدثني من املفكرين االسالمني واملفسرين قد محلوا مفهوم القوامة على مسؤولية الرجل جتاه أهل
بيته وهذه املسؤولية تعين احلماية والرعاية واالصالح والتوجيه والرتبية ،وينطوي حتت هذا كله التأديب الرتبوي
الذي ينبع من املنهاج القرآين والسنة النبوية ،فالقوامة يف ذاهتا الحتمل السلطة و السيطرة والتأديب ،وهي ليست
للزواج فقط فالرجل يكون قيماً على األم واألخت والزوجة والبنات واالبناء ،وواجب القيم جتاه هذه الفئات
احلماية والرعاية واالصالح والتوجيه واالنفاق ،مع مراعاة ان لكل زمن ثقافة خاصة به ،واملفردة اللغوية قابلة حلمل
دالالت أخرى حسب كل عصر من العصور وهي قابلة للتطور ومواكبة الثقافة البيئية (الكريب2017 ،م ،ص)20

تتغري األحكام بتغيري األزمنة واألمكنة.
اخلاضعة لقاعدة ّ
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املبحث الثاين:
مدى تطبيق آراء الزملي يف موضوع اإلستحسان على موضوعي القوامة وضرب املرأة:
يف هذا املبحث نتناول مدى امكانية تطبيق آراء الزملي حول االستحسان بصدد القوامة وضرب املرأة ،بعد تقدمي
حول مقارنة واستنتاجات آلراء القدامى واحملدثني بصدد القوامة وضرب املرأة ،وقد وزعنا املادة العلمية للمبحث
على مطلبني أوهلما يف :مقارنة واستنتاجات آلراء القدامى واحملدثني ،والثاين :يف مدى تطبيق آراء الدكتور الزملي
حول اإلستحسان على القوامة وضرب املرأة.

املطلب األول :مقارنة واستنتاجات آلراء القدامى واحملدثني:
بدءً البد من االشارة اىل أن املفكرين اإلسالميني القدامى واحملدثني يرون أنه حينما منح االسالم حق
القوامة للرجل على املرأة إمنا بناها على سببني مها:
 -1إن الزوج هو املكلف ابإلنفاق شرعاً على الزوجة و أطفاهلا حىت ولو كانت غنية (الشربيين ،بدون سنة الطبع،

ج ،3ص ،)432و ليس من العدل أن يفرض اإلنفاق لشخص على أخر دون أن يكون عليه حق اإلشراف و
الطاعة .
يبدو لنا من آراء الفقهاء أن طاعة الزوجة لزوجها مرهونة ابإلنفاق عليها وعلى عكس ذلك ،فإذا اعسر الزوج
ابإلنفاق على زوجته فانه و على رأي اجلمهور للمرأة حق الفسخ و املطالبة ابلتفريق (ابن قدامة1972 ،م،

ج،9ص243؛ الشريازي1959 ،م ،ج ،4ص ،)164ألن ذلك من الضرر الّذي البد من أن يزال.
 -2من املعلوم أن القيادة الرشيدة أو اإلدارة املاهرة ،من ضرورات جناح اي مشروع كان ،ومبا أن الرجل يغلب
عليه جانب التفكري واالدراك واحللم واألانة والصرب والشجاعة واإلقدام ،فقد أوكلت إليه مهمة الرائسة هذه (وايف،

مصدر سابق ،ص ،53سيد قطب ،ص ،)55وعند افتقاد الزوج هلذه الشروط يفتقد مهمة الرائسة و القوامة و لذلك
فضل هللا بعضهم على بعض و مبا انفقوا من
فسروا قوله سبحانه وتعاىل{ :الرجال قوامون على النساء مبا خ
خ
امواهلم}( سورة النساء رقم اآلية ،) 34 :أبن التفضيل هذا يشمل جانبني مها-:
أ -جانب فطري -كتلك الصفات اليت مت ذكرها مضافاً اليها كمال املزاج و قوته.
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ب -كسيب :ابلنظر اىل ما ينفقه الرجل على زوجته وما يقدمه هلا من مهر وما يوفر هلا من محاية وعناية ورعاية
(ابجالن ،مصدر سابق ،ص 267؛ صاحل ،مصدر سابق  ،ص ،)45مث أن موضوع القوامة والضرب وكما هو معلوم
تندرج ضمن حق أتديب الزوجة والوسائل اليت بينتها الشريعة االسالمية ملمارسة هذا احلق وحسب نصوص القرآن
والسنة هي ثالث وسائل ،وأن وسيلة الضرب آخر الوسائل فال جيوز اللجوء اليها مباشرة إالّ بعد ثبوت عدم
جدوى وسيليت -الوعظ و اهلجر (القلعجي2005 ،م  ،ج ،40ص.)296-295
وبناءً على ما تقدم ميكننا القول ابن القوامة املذكورة يف اآلية الكرمية مشروطة ،وإذا انتفت الشروط انتفى
املشروط ،فال قوامة لرجل مل ميتلك صفات التفضيل املذكورة ،والقول هذا يوصلنا اىل نتيجة مفادها هو أن القوامة
مقيدة و ليست مطلقة ...
واالشكال هو يف القول إبطالقها .
هذا ومن الضروري مناقشة املعرتضني على قوامة الرجل ،نذكر فيما أييت وضمن فقرات اجابتنا على
االعرتاضات اليت تطعن يف أمر القوامة واليت مت ذكرها فيما سبق ( ينظر صفحة  8من البحث).

 -1القول ابن القوامة نوع من االسرتقاق و العبودية ،يف الواقع إن االسالم قد قرر املساواة بني اجلنسني يف القيمة
االنسانية املشرتكة بل ان التفاضل يف االسالم ال يتم االخ على أساس االميان و عدمه ،واالعمال الصاحلة والطاحلة،
كذلك يف التقوى ،والعلم والكفاءة واجلهاد والسبق اىل االسالم وليس شيء آخر (اهلييت2013 ،م ،ص-348

 ،)412فقد قال تعاىل{ :اي أيخها الناس اان خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوابً و قبائل لتعارفوا إ خن
أكرمكم عند هللا أتقاكم} ( سورة احلجرات ،رقم اآلية.)13 :
فضالً عما تق ّدم َّ
فأن االسالم قرر املساواة بني اجلنسني يف شؤون املسؤولية و اجلزاء فقد قال تعاىل{:اي أيخها
الذين امنوا كونوا ّقوامني ابلقسط شهداء هلل و لو على انفسكم  (}..سورة النساء ،رقم اآلية ،)135 :كذلك قال
فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينّهم أجرهم أبحسن ما كانوا
تعاىل{ :من عمل صاحلاً من ذكر أو انثى وهو مؤمن
ّ

يعملون}(سورة النحل ،رقم اآلية ،)97 :و كذلك املساواة بني اجلنسني حني تنفيذ احلدود و القصاص و التعازير.
فضالً عن تسوية االسالم بني الرجل و املرأة يف حق امللكية و التصرف فيه ،ويف املطالبة بسائر انواع العبادات
البدنية املختصة أو املالية احملضة أو املشرتكة بينهما و كذلك اجلزاء عليها  ,تضاف اىل ما تقدم مشاركة املرأة
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للرجل يف الرقي الروحي ،و اببه مفتوح أمامها و أهنا تستطيع أن تنال من ذلك مثل ما ينال الرجل (السيد

سابق1982،م ،ص" )211واذ قالت املالئكة اي مرمي ان هللا اصطفاك و طهرك و اصطفاك على نساء
العاملني("..سورة آل عمران ،رقم اآلية.)42 :

فكل ما تق ّدم دليل ساطع على ان جانب مراعاة املساواة بني الذكر واالنثى هو اجلانب الطاغي على
ّ
تشريعات االسالم وجيب ان ال ننسى وصية الرسول الكرمي (صلى هللا عليه وسلم) ابلتوصية ابلنساء ،وقوله (صلّى
هللا عليه و سلم) "خريكم خريكم ألهله" (الرتمذي1975 ،م ،ج ،5ص ،709رقم احلديث ،)3895:فاخلريية ال تتحقق
مع العبودية و االستبداد.
 -2القول ابن القوامة جاءت اىل الوجود ،إثر انفراد الرجل ابلكسب يف الزمن القدمي وأنه ما دام األمر قد آل اىل
حترر املرأة من قيد عدم التكسب يف زماننا هذا فال يبقى مربر للقوامة عليها ،وذلك قياساً على واقع العامل الغريب
للرد على هذا القول نقول :على الرغم من ذلك ال
حيث اكتسبت املرأة هناك ما اكتسبت واستقلت اقتصادايً ،و ّ

تزال املرأة الغربية تطمئن لقيادة الرجل وقوامته وتعمل على ان تعيش يف محى هذه القوامة وال تشعر ابلطمأنينة
واألمن االخ يف ظالهلا (عبدالواحد ،مصدر سابق ،ص183؛ هاشم1972 ،م ،ص ،)72ولرّمبا الفرق بني قوامة الرجل
الشرقي مع الرجل الغريب كامن يف احلالة الثقافية والرتبوية بني الرجلني وليس يف دين الشرقي والغريب ،والواقع يف
اجملتمعات الغربية يكشف لنا عن حقيقة أخرى وهي أن الطمأنينة و األمان قد ذهبا يف الوقت احلاضر ،فقد أهنار
الكثري من االسر يف اجملتمعات الغربية إثر افراغ القوامة من فحواها و مغزاها (...ابجالن ،مصدر سابق ،ص.)271

عم فيها التعليم
 -3ربط القوامة جبهل املرأة و زوال القوامة بتعلمها وتثقفها ،إن واقع اجملتمعات الغربية ّ
اليت ّ
النسائي يدحض هذا الوهم  ،بل كلّما ازدادت املرأة تعلماً و ثقافة اصبحت أحرص على االحتماء بقوامة زوجها،
ألن يف التسليم بقوامة الرجل استجابة لنداء الفطرة االنسانية واستحواذاً على املصلحة املنشودة هذا ويقول سيد
قطب" :و لعل من بني االدلة على لزوم القوامة توقان نفس املرأة اىل قيامها على أصلها الفطري يف االسرة
وشعورها ابحلرمان والقلق عندما تعيش مع رجل ال تتوفر فيه صفات القوامة " (سيد قطب ،مصدر سابق ،ج،5

ص ،)356والواقع أن كالم سيد قطب جيد بعض مصداقيته احلقيقية حني نرى بنيان االسرة املسلمة على املعايري
هم هذه احلقائق اشاعة احلب واالحرتام وضمان حقوق كل من طريف العالقة كما هي،
االسالمية لبنائها ،ومن أ ّ
دون أن تكون االعراف والعادات هي احملكمة واملقدمة على النصوص الصرحية يف حقوق طريف العالقة  -الزوج و
الزوجة.
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هذا وال شك أبنه اذا كانت املرأة حمرتمة غري ذليلة معتصمة مرتبية تربية حسنة ،معمولة وفق ضوابط االسالم
يف املعاملة؛ ستنجب الزوجة اطفاالً عقالء فامهني ،كرماء ،شجعان(شيخاين2015،م ،ص ،)146فاإلسالم الزم

الزوج حبسن معاملة الزوجة واحرتامها قال تعاىل  " -:وعاشروهن ابملعروف"(سورة النساء ،رقم اآلية ،)19 :اي طيّبوا
مقالكم هلن ،وحسنوا افعالكم وهيئآتكم حسب امكانياتكم كما حتب منها ذلك (ابن كثري1999،م ،ج،2
ص ،)242اي كن معها مثل ما تطلب انت ان تكون هي معك يف مجيع االمور كالكالم ،والفعل الطيب
وامللبس.
يرد على ما قيل ابن القوامة فيها قهر واستبداد وهضم حلقوق املرأة أبن املؤسسات مهما كان حجمها
ّ -4
وامكانياهتا اليوكل أمرها إال اىل األكفاء من املرشحني لقيادهتا وادارهتا ،واحلكمة يف اجملتمعات اإلنسانية
تقتضي أن يكون لكل جمتمع؛ قيّم يقوده ومدير لشؤونه محاية له من الفوضى والتصادم والصراع الدائم،
واألسرة أحد هذه اجملتمعات اليت حتتاج اىل قيّم تتوافر فيه مؤهالت القوامة بشكل أمثل (امليداين2000،م،
ص.)51

يرد على القول ابن القوامة ليست تشريعاً بل هي وصف حالة ،أبن القوامة ليست وصفاً حلالة وامنا هي حكم
ّ -5

شرعي بنص الوحي ،وان الرجل بطبيعته خيتلف عن املرأة يف القدرات واإلمكانيات فهو أقدر على حتمل

مشاق العمل ببنيته اجلسمية وتركيبته النفسية (الكريب (،مصدر سابق) ،ص.)56

فضالً عن كل ما تقدم الب ّد من األخذ ابالعتبار نقطة مهمة هي َّ
أن الواحد منا اليوم ال يتعامل مع املالئكة
وإمنا مع بشر مثله يصيب وخيطئ  ،كما قال ( صلّى هللا عليه وسلم )  " -:كل ابن آدم خطاء وخري اخلطّائني
التوابون " (الرتمذي1975 ،م ،ج ،4ص ،659رقم احلديث ،)2499 :فاخلطأ الب ّد منه والعيب والنقصان من
شيمة االنسان وحىت يشعر الفرد ابلسعادة الب ّد من أن يتعامل مع أخطاء اآلخرين – السيّما مع شريكة حياته –

بروح من العفو والتسامح ،وأ ّن يدفع ابلّيت هي أحسن وإالّ بقي يف شقاء وحتولت حياته جحيماً ال يطاق
(الربزجني ،مصدر سابق ،ص .)259

يبدو مما سبق ان االختالف بني رأيي القدامى واحملدثني يكمن يف أن القدامى مل يقوموا بتفسري اآلايت املتعلقة
ابملوضوع بناء على الوحدة املوضوعية بني اآلايت الواردة يف املوضوع كما مل يراعو تكامل اآلايت و متاسك
سياقها يف ابراز حقيقة معينة (الغزايل2005 ،م ،ص .)132

تقدم فأننا جند أن يف استعمال الزوج حلق القوامة إذا ما أخذان برأي القدامى وتفسريهم هلا،
فضالً عما خ
يستشف منه التعسف يف استعمال احلق وفحوى التعسف وجوهره يف تقييد استعمال احلق يف ضوء غايته ومن مث
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فان التعسف يف استعمال احلق ينتمي اىل قاعدة اصل اعتبار املآل يف االفعال ،على الرغم من أ َّن القرآن الكرمي
فصل يف حق الزوجة وكما بينته السنة النبوية بصورة ال تدع جماالً للظلم أو التعدي على حقوق الطرف اآلخر
قد ّ
ملن كان يؤمن ابهلل و اليوم اآلخر (العلواين2013 ،م ،ص .)351

والواقع َّ
لكل حق يف االسالم مراقبة تنفيذ وحسن االستعمال ،واملراقبة هذه تبدأ مبراقبة االنسان لنفسه
أن هناك ّ

أبن يكون ضمريه حماسباً له ،ومن مث اجملتمع والدولة اليت متثله...

فموضوع حق قوامة الرجل والضرب حماط مبراقبة ضمري الفرد املسلم ،ومسؤولية اجلماعة عند وقوع االعتداء
على احلق و جتاوز احلدود و يف كل ذلك محاية لألسرة و اجملتمع أبسره.
فمن املمارسات اليت جيب توعية املسلمني خبطورهتا ملا فيها من سوء فهم للمفاهيم القرآنية؛ توظيف بعض
االزواج مفهوم الطاعة يف تربير ظلمهم لزوجاهتم ،فاملسلم الشرقي و بوجه عام -يف الغالب يتناسى املفاهيم و القيم
القرآنية املتعلقة ابلزواج  ،لذلك يبقى القضاء رقيباً عليه  ،فإذا تع ّدى الزوج على زوجته ابلضرب ذهب الفقهاء اىل
يعزر الزوج لو كانت الزوجة يف منزل و ليس معها أحد
أن احلاكم أو القاضي يك ّفه عن ذلك  ،وللقاضي ان ّ
يساكنها فشكت امرها اىل القاضي ابن الزوج يضرهبا و يؤذيها ،وسأل القاضي جرياهنا فأن أخربوا مبا قالت و
كانوا قوماً صاحلني ،فالقاضي يؤدب الزوج.
السب أو حنوه؛ وثبت ذلك ببينة أو
قال املالكية لو تعدى الزوج على الزوجة لغري موجب شرعي ابلضرب او ّ

اقرار زجره احلاكم بوعظ  ،فتهديد  ،وقال الشافعية :اذا اساء الزوج خلقه وآذى زوجته بضرب وغريه بال سبب
عزره مبا يليق به لتعديه عليها (الشربيين،
هناه القاضي عن ذلك  ،فان عاد إليه وطلبت الزوجة من القاضي تعزيره ّ
املصدر السابق ،ج ،3ص.)261-260

والواقع ان تعدي الزوج على زوجته ابلضرب دون وجود مربر شرعي يع ّد احلالة األوىل من حاالت نشوز الزوج
اليت اشارت اليها اآلية الكرمية "وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً" (سورة النساء ،رقم اآلية،)128 :
ّ
فضالً عن أ َّن جفاء الزوج جتاه زوجته و احلاق الضرر هبا  ،هي حاالت أخرى هلذا النشوز (اجلار هللا2008 ،م،
ص .)190
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ويف كل االحوال جيب على الزوج ان يراقب هللا يف عالجه لنشوز زوجته وأ َّن حيسن استعمال هذا العالج وأ َّن
تكون غايته ترميم ما اهندم و اصالح ما فسد ،ال ان تكون غايته االنتقام واالذى والتعسف يف استعمال احلق
(احلمصي2008 ،م ،ص.)224

اخلالصة إننا امام رأيني – رأي القدامى من املفكرين االسالميني و جند فيه بعض االجحاف حبق املرأة و نعيد
ذلك اىل أتثري البيئة و الزمن الذي عاش فيه هؤالء العلماء و املفكرين فقد كانت العادات و االعراف السائدة
تقضي مبعاملة املرأة خبشونة و غلظة بعض االحيان و ذلك لسيادة السلطوية الذكورية و االستعالئية الطبقية
واحكام القبيلة ّ ،أما رأي احملدثني فال يسلم من النقد أيضاً و ذلك لتساهلهم يف املسألة و قيامهم بتأويل النص
يل اعناقه اىل حيث ما يريدون.
وّ

املطلب الثاين:
مدى امكانية تطبيق آراء الزملي حول اإلستحسان على موضوع القوامة وضرب املرأة
وحال
بعد دراسة موضوع االستحسان لدى االستاذ الدكتور مصطفى الزملي وجدان يف تعريفه لإلستحسان خمرجاً ّ
لكثري من اإلشكاالت اليت متت اإلشارة اليها يف تفاسري القدامى واحملدثني ملوضوعي القوامة وضرب امرأة.
فالتعريف الذي أتى به عالّمة العراق يف جمال أصول الفقه -االستاذ الدكتور مصطفى الزملي "رمحه هللا"
لإلستحسان هو أنه يرى أن االستحسان -:عبارة عن عملية اجتهادية عقلية تستهدف ترجيح العمل بدليل
احلكم االستثنائي على العمل بدليل احلكم االصلي يف واقعة معينة اذا وجده اجملتهد أحسن مبعيار
شرعي(الزملي،أصول الفقه اإلسالمي يف نسيجه اجلديد2010 ،م،ج ،1ص ، )212ولقد اثىن القرآن الكرمي
على اختيار االحسن من بني االمور املتعارضة فقد قال سبحانه وتعاىل { :فبشر عبادي الّذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه}(سورة الزمر ،رقم اآلية ،)18-17 :وكذلك أمره سبحانه و تعاىل ابإلحسان الذي هو جلب
مصلحة أو دفع مفسدة فقال تعاىل { :إن هللا أيمر ابلعدل و اإلحسان}(سورة النحل ،رقم اآلية ،)90 :و قد قضى
اخللفاء الراشدون على اساس فكرة االستحسان  ،فها هو عمر بن اخلطاب (رضى هللا عنه) يعدل عن العقوبة
اجللدية جلرمية السرقة ضد اجلاين اىل عقوبة تعزيرية ضد املسبب املسؤول عن ارتكاب اجلرمية بصورة غري مباشرة
استثناء من قوله تعاىل { :والسارق و السارقة فأقطعوا أيديهما( }....سورة املائدة ،رقم اآلية ،)38 :مراعياً الظروف
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والبيئة اليت متت فيها السرقة؛ يف قضية سرقة عبيد حلاطب حني سرقوا انقة رجل من مزينة -قبيلة -فنحروها و ملا
رفع األمر اىل اخلليفة عمر بن اخلطاب (رضى هللا عنه) أمر بقطع ايديهم بعد ثبوت اجلرمية  ،و لكن و قبل تنفيذ
العقوبة قال لسيدهم-حاطب-أراك جتيعهم ،و هللا ألغرمنك غرامة تشق عليك مث قال ملالك الناقة ،كم مثنها؟ قال
كنت امنعها عن اربعمائة درهم -أي مل أبعها هبذا الثمن فقضى عمر إبعفاء العبيد من العقوبة و ابحلكم على
حاطب بثمامنائة درهم ( ...األصبحي2004 ،م ،ج  ،2ص .)142
وبناء على ما تق ّدم وعمالً مببدئي دوران احلكم مع علته وجوداً وعدماً (الزملي ،جمموعة األحباث القانونية،

2014م ،ص ،)21-20وتغيري األحكام بتغِري الزمان (الزملي ،جمموعة األحباث القانونية2014 ،م ،ص ،)25ومبا أ َّن
رجال اليوم ليسوا كرجال امس يف تقواهم وورعهم ،فقد مت استغالل موضوع القوامة و جواز الضرب عند الكثري
من الرجال اجملحفني حبق زوجاهتم فضالً عن اعداء االسالم و املرتبصني له  ،لذلك نرى جواز تطبيق مبدأ
االستحسان – وفق التعريف الذي صاغه الزملي – على قضييت القوامة و ضرب املرأة من قبل زوجها ،أبن ال
أنخذ ابملعىن احلريف هلما واألخذ برأي احملدثني القائلني أبن القوامة تعين رائسة األسرة وادارة البيت وأبن الضرب
يعين االعراض واالبتعاد ،وقد عاجل املرحوم االستاذ الزملي موضوع الضرب يف مؤلفاته ،وكتب عنه( :إذا فشلت
الطريقة األوىل (املوعظة) والطريقة الثانية (اهلجر يف املضاجع) قد يلجأ الزوج اىل طريقة أخرى تتناسب مع نفسية
الزوجة وقد يزعم البعض ان اسلوب الضرب ليس اختياراً حكيماً ،أجل الضرب مبفهومهم السقيم ليس من
احلكمة ،ولكن هذه الطريقة ليست معركة بني الرجل واملرأة يراد هلا هبذا األسلوب حتطيم مكانة املرأة وإمنا الضرب
كالطالق بغيض ولكنه أهون الشرين يقول الرسول (صلى هللا عليه وسلم)" :وال يضرب ّإال شراركم"(السيوطي،

2003م ،ج،1ص،180رقم احلديث ،)1904:لكن قد يكون هناك نفسيات تستوجب استخدام هذه الطريقة –
بل قد تكون هناك امرأة تتلذذ هبذا الضرب -شريطة ان يكون الضرب غري مربح واختيار الضرب أهون من اختيار
الطالق ،هذا ويستطرد الزملي قائالً :وجدير ابلذكر ان الضرب يستخدم يف حالة ارتكاب الزوجة عمالً غري
مشروع ِخمالً ابألخالق واآلداب العامة ففي هذه احلالة ليس أمام الزوج ّاال خيارات ثالثة :إما اللجوء اىل القضاء
ويف ذلك اساءة لسمعة األسرة ،أو اللجوء اىل الطالق وفيه نتائج وخيمة أو الضرب غري املربح وفيه احلفاظ على
األسرة واستمراريتها (الزملي ،جمموعة األحباث القانونية2014 ،م ،ص ،)100فالضرب الذي أجازه القرآن غري الضرب
الذي يفهمه اجلهلة ،واستصحاب اهلدف هلذه اإلجراءات ،أيىب أن يكون الضرب تعذيباً لإلنتقام والتشفي ،ومينع
أن يكون اهانة وتذليالً وحتقرياً للزوجة ،ويرفض ان يكون للقسر واالرغام على معيشة ال ترضاها (الزملي ،فلسفة

الشريعة2014 ،م،ص .103-102والزملي ،جمموعة األحباث اإلجتماعية2014 ،م ،ص ،)19-18ويف حديثه عن حكمة
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قوامة الرجال على النساء يقول الزملي :بعد سرده لآلية الكرمية { :الرجال قوامون على النساء}(النساء ،رقم اآلية:

 )34ليس املراد من هذه اآلية القيمومة اليت على انقص األهلية؛ ألن املرأة كاملة األهلية بعد البلوغ والعقل
كالرجل ،وهلا ذمة مالية مستقلة ،وهلا ممارسة كافة التصرفات ابرادهتا املنفردة قبل الزواج وبعده ،بل املراد هو
اإليضاح اآليت :جعل سبحانه وتعاىل الصلة الزوجية أساساً للسكينة والطمأنينة والرمحة واملودة فقال تعاىل { :ومن
آايته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورمحة إن يف ذلك آلايت لقوم
يتفكرون}( سورة الروم ،رقم اآلية )21 :وقد بىن سبحانه وتعاىل زوجية الرجل واملرأة على ٍ
أساس ثالثة وهي:
أ -اهنا تفاعل بني الذكر واألنثى هدفه الرئيسي النسل الصاحل للوارث لألرض.
ب -إ ن زوجية الرجل واملرأة ذات طبيعتني طبيعة فعلية من اليت ميثلها الرجل ،والطبيعة اإلنفعالية اليت حتملها املرأة
كالزوجية القائمة بني بقية األجزاء الكونية ،فليس أحد الزوجني متفضالً على اآلخر وال متميزاً مبيزة زائدة تساهم
يف تكوين النتيجة املستهدفة من احلياة الزوجية.
ج -إ ن طبيعة الفعل تتطلب صفة اخلشونة وطاقة املقاومة والتأثري ،كما ان مقتضى طبيعة اإلنفعال :اللينة والتحنن
والرقة والتأثر؛ وهلذا الواقع الفسيولوج ي لو كلفت احدى الطبيعتني بوظيفة الطبيعة األخرى النعكست نتائج
التفاعل األسري ولتحولت إال آاثر سلبية على الفرد واجملتمع ،فاقتضت ضرورة احلياة أن يبقى الزوج قائماً بدوره
الفعلي متحمالً مسؤولية أتمني املقومات املادية األسرية وأعباء الدفاع عن األسرة واإلنفاق عليها والتوجيه حنو
ماهو من صاحل الزوجني واألوالد ،حىت تتفرغ الزوجة للقيام بدورها اإلنفعايل وضمان املقومات املعنوية حني أداء
رسالتها (رسالة األمومة) ،والرتبية الصحيحة لتكوين أجيال صاحلة وارثة لألرض قائمة ابستثمارها(الزملي ،فلسفة
الشريعة2014 ،م ،ص93-92؛ الزملي ،حكم أحكام القرآن2014 ،م ،ص .)80 -79استناداً على هذا املبدأ واعتماداً
على آراء الزملي اجري يف اقليم كوردستان العراق تعديل على الفقرة اليت متنح احلق للزوج ابن يضرب زوجته حتت
ذريعة التأديب و مبوجب التعديل ال يستفيد الزوج من احكام املادة( )41من قانون العقوابت العراقي اليت تنص
على -:أنه ال تع ّد جرمية اذا وقع الفعل استعماالً حلق مقرر مبقتضى القانون؛ وكان املشرع العراقي قد ع ّد أتديب
الزوج لزوجته استعماالً للحق (املادة ( )41من قانون العقوابت العراقي رقم  111لسنة  1969املعدل) ،وحسب تعديل
اقليم كوردستان يكون الزوج مسؤوالً جنائياً امام القانون فال يستفيد من االستثناء الوارد يف املادة( )41من قانون
العقوابت العراقي (طه :جبار صبار  ،حبث منشور يف جملة زانكو للعلوم االنسانية الصادرة من جامعة صالح الدين  ،السنة
( ،)3العدد  ، 6لسنة .)1999

يضاف اىل ما تق ّدم صدور قانون مناهضة العنف االسري يف اقليم كوردستان اعتماداً على آراء األستاذ الزملي،
وقد اشار القانون اىل حظر استعمال العنف والقوة داخل االسرة – سواء كان العنف ضد الرجل أو املرأة أو
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الطفل أو أي فرد آخر من افراد االسرة (قانون مناهضة العنف االسري رقم ( )8لسنة  2011منشور يف العدد ( )132من
جملة وقائع كوردستان لسنة .)2011

إذن البد من فهم جديد ورؤاي جديدة لآلايت اليت تتحدث عن القوامة وضرب املرأة  ،ولنا من يسندان يف هذا
الرأي اعتماداً على ضوابط تفسري القرآن الكرمي وفهمه  ،فقد وضع العلماء ثالث قواعد ذهنية لفهم القرآن فهماً
موصالً ومنضبطاً وهذه القواعد هي:
 -1ال جيب فهم القرآن من خالل املعىن اللغوي للفظ القرآن  ،وقد الحظنا أن جل آراء القدامى كان مبنياً على
النصي ليستدل به على
هذا االساس  ،فالبد من النظر اىل اللفظ القرآين من خالل مأاته ومكانه داخل السياق ّ

املعىن املراد من اآلية.

كل ال يتجزأ ،لذا فأن تفسري نصوصه ببعضها البعض هو السبيل القومي
 -2ان القرآن له وحدة موضوعية وهو ّ
لفهمه السديد.
 -3أالّ يرجع يف تفسري املشكل من اآلايت االّ حلديث صحيح ومرفوع اىل النيب (صلّى هللا عليه وسلم) (عبد
ا لرمحن مجال املراكيب ،مقال منشور على موقع صيد الفوائد ،أتريخ الزايرة)2018/1/27 :

والسؤال هو هل ميكننا القول أبنه البد وأن يكون للقوامة فهم جديد يالئم حياة االنسان يف عصران ؟ واجلواب
نعم بناءً على مبدأ االستحسان ووفق رؤاي استاذان (األستاذ الدكتور مصطفى الزملي) وملقتضيات احلياة اجلديدة ،

فاألسرة اليوم إن مل تنب على اساس التفاهم واحلب واحلوار ال يكون هلا مستقبل وال تدوم .لكل ما تق ّدم ال بد من
تفسري جديد للقوامة وضرب املرأة تفسرياً منسجماً مع روح العصر والتطور الذي تشهده اجملتمعات املسلمة.
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أهم نتائج البحث وتوصياته:
بعد هذه اجلولة القصرية يف رحاب موضوع يشغل ابل الكثريين من احلريصني على اإلسالم وبيضته ،كذلك من
نلخص أمهّها-:
أعدائه اللدودين توصل البحث اىل نتائج ّ
 -1أثبت البحث ان هناك اختالفاً بني املفكرين القدامى واحملدثني يف تعريف القوامة ،ومسألة ضرب املرأة وهلذه
اخلالفات أسباب كثرية منها عدم مراعاة اختالف الثقافة والبيئة ،وعدم مراعاة املفسرين للوحدة املوضوعية

بني اآلايت الواردة حول املوضوع.
 -2ال جنانب الصواب إذا قلنا وعمالً ابإلستحسان ووفق التعريف الذي توصل إليه األستاذ الدكتور مصطفى
الزملي لإلستحسان ،ميكن ايقاف العمل ابلقوامة والضرب ابملفهوم القدمي يف جمتمعاتنا احلاضرة ،ألهنما قد
متت اساءة استعماهلما من قبل األزواج اساءة ابلغة واىل درجة أصبح أتييد القوامة وضرب املرأة منقصة
وسالحاً بيد أعداء اإلسالم للطعن به.

 -3إن القوامة مسؤولية ملقاة على عاتق الرجل وهي اشراف وتوجيه ،وليست سلطة مفروضة وال سيطرة وقهر،
فال تعين تسلط الرجل كما ال تعين سلب حقوق املرأة ،أو هتميش رأيها ووجودها يف احلياة.
 -4هناك بون شاسع بني رؤاي القدامى واحملدثني يف تفسري اآلايت اليت تتحدث عن القوامة وضرب املرأة.
 -5ان ما يثريها اعداء اإلسالم حول القوامة وضرب املرأة بعيد عن املنهج العلمي للمناقشة وهي عداوة وبغضاء
متأصلة يف نفوس هؤالء.
 -6إن اإلشكال يف الواقع ليست يف القاعدة والنص وامنا املشكل يكمن يف سوء فهم واستخدام النص له ،ال
سيما يف موضوع القوامة ،إذ الرجال اجلهالء يستخدموهنا على زوجاهتم مبعطيات سيئة جداً.
 -7ان منح حق القوامة والضرب للرجل ليس مطلقاً دون قيد أو شرط؛ بل هو مقيد ،كما أن الضرب ال يلجأ
اليه إالّ يف حاالت الضرورة ،والصحيح أن اخليار من املسلمني ال يضربون زوجاهتم.

هذا ويوصى الباحثان بـِ -:
 -1ال بد من اعادة النظر يف النظام الرتبوي بني املسلمني ،ألن النظام السائد يف الوقت احلاضر بدءً من تربية
البيت ومروراً برتبية املدارس ،ومن مث اجلامعات ال ينتج االخ جمتمعاً ذكورايً متسلطاً على رقاب املرأة.

 -2التأكيد على ضرورة فتح دورات أتهيلية وتثقيفية على غرار ما موجود يف بعض الدول االسالمية يف شرق
آسيا لتعليم املقدمني على الزواج من اجلنسني لتعليمهم احلقوق والواجبات الزوجية.
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 -3ضرورة اعادة التوازن اىل امليزان املختل يف العالقة الزوجية يف اجملتمعات االسالمية.
 -4ضرورة قيام املؤسسات العلمية والدينية ال سيما جامعات كوردستان بدورها يف اعداد كوادر متخصصة يف
جماالت علوم الشريعة ،علم النفس ،االجتماع ،القانون ....لتتويل مهمة انصاف املظلومني واعادة الثقة للبيت
املسلم.
 -5ضرورة االستفادة من الرتاث الفكري والعلمي الذي خلّفه علماء الكرد يف خمتلف اجملاالت ال سيما مؤلفات
األستاذ الدكتور مصطفى الزملي يف جمال احلياة اإلجتماعية واحلقوقية.

24

املصادر واملراجع:
 -1األصبحي :مالك بن أنس بن عامر2004 -1425 ،م ،املوطأ ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي ،الناشر:
مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان ،ط(.)1
 -2االلوسي :ابو الثناء حممود االلوسي1994 ،م،تفسري روح املعاين ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -3الربزجني :عبد الرمحن1429 ،ه2008 -م ،فقه األسرة املسلمة ونوازهلا يف الغرب -دار احملدثني -مص،
ط(.)1
 -4الربسوي :امساعيل حقي ،تفسري روح البيان ـدار الفكرـ بريوت.
 -5ابجالن :مجال حممد فقي رسول ۱٤۳۳،هـ ۲۰۱۲م ،املرٲة يف الفكر االسالمي ،دار املعرفة بريوت ،ط.1
 -6البغوي ابو حممد احلسني بن مسعود بن الفراء البغوي -معامل التنزيل ،دار الكتب العلمية -بريوت.
 -7البيهقي :أمحد بن حسني بن علي البيهقي1424 ،هـ 2003 -م ،السنن الكربى ،مط :دار الكتب
العلمية ،بريوت –لبنان ،ط.3
 -8الرتمذي:حممد بن عيسى ،سنن الرتمذي ،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر ،ط(.)2
ت -الرتمذي :حممد بن عيسی ،جامع الرتمذي بشرح حتفة االحوذي للمحدث عبدالرمحن املباركفوري ،دار
الكتاب العريب – بريوت ،ط.1
 -9اجلار هللا :مها يوسف جار هللا احلسن 1429 ،ه2008 -م ،عناية القرآن والسنة مبشاعر املرأة ،دار ابن
جزم  ،بريوت  ،لبنان ،ط.1
 -10اجلزائري :أبوبكر ،منهاج املسلم ،املكتبة التوفيقية -مصر.
 -11اجلصاص -أبوبكر أمحد علي الرازي1405 ،ه ،أحكام القرآن ،حتقيق :حممد الصادق قمحاوي  ،دار
احياء الرتاث العريب -بريوت ،ط.1
 -12حسن :بيان امحد 1431 ،هـ  2010م ،بناء االسره يف االسالم ،مط :هيأة ادارة واستثمار اموال
الوقف السين -العراق -بغداد ،ط.1
 -13احلمصي :مصطفى 1429،ه2008 -م ،احلياة الزوجية بني الوفاق والشقاق ،دار االمام الغزايل ،
دمشق  ،سوراي ،ط.1
 -14خليل :د .خليل أمحد1982،م ،املرأة العربيه وقضااي التغيري ،دار الطليعة ـبريوت ،ط.2
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 -15الرازي -أبو عبدهللا حممد بن عمر بن احلسن1420 ،هـ ،مفاتح الغيب ،دار احياء الرتاث العريب-
بريوت ،ط(.)3
 -16رضا :أكرم1425،هـ2004 -م ،قواعد تكوين البيت املسلم ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية -القاهرة-
مصر ،ط(.)1
 -17رضا :حممد رشيد ،أ -تفسري املنار ،املصوره ،دار املعرفه  -بريوت ،ط.2
ب -رضا :حممد رشيد 1351 ،هـ ،نداء للجنس اللطيف ،مط :املنار ،ط.1
 -18الزملي :د .مصفى ابراهيم2010 ،م ،أ -اصول الفقه االسالمي يف نسيجه اجلديد  ،مطبعة شهاب ،
اربيل -العراق ،ط.22
ب -الزملي :د.مصطفى2014 ،م1435-ه ،أحكام الزواج والطالق يف الفقه اإلسالمي املقارن ،دار احسان
للنشر والتوزيع -ايران ،ط.1
ج -الزملي :د.مصطفى2014،م1435-ه ،حكم أحكام القرآن ،دار احسان للنشر والتوزيع -ايران ،ط.1
د .الزملي :د.مصطفى2014 ،م1435-ه ،فلسفة الشريعة ،دار احسان للنشر والتوزيع -ايران ،ط.1
ز -الزملي :د.مصطفى ،جمموعة األحباث اإلجتماعية ،دار احسان للنشر والتوزيع -ايران ،ط.1
ه -الزملي :د.مصطفى2014،م1435-ه ،جمموعة األحباث القانونية ،دار احسان للنشر والتوزيع -ايران،
ط2014 ،1م1435-ه.
ي  -الزملي :د.مصطفى2014،م1435-ه ،مدى سلطان اإلرادة يف الطالق ،دار احسان للنشر والتوزيع-
ايران ،ط.1
 -19الزخمشري – أبو القاسم جار هللا حممود الزخمشري – حقائق التنزيل عن عيون األقاويل يف وجوه التأويل،
دار املعرفة بريوت.
 -20أبو زيد :نصر حامد2004،م ،دوائر اخلوف -قراءة يف اخلطاب الديين ،املركز الثقايف العريب ،ط(.)2
 -21الزيباري :د .عامر سعيد ،احكام اخللع يف الشريعه االسالميه ،دار ابن حزم،بريوت ـ لبنان.
 -22زيدان :د .عبدالكرمي1415 ،هـ 1994 -م ،املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم -مؤسسة الرسالة،
ط(.)2
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 -23السجستاين:سليمان بن االشعث ،املعروف ابيب داوود1925،م ،سنن ايب داود ،مط :مصطفى احلليب،
ط.1
 -24السيد سابق 1402 ،ه1982 -م ،اسالمنا ،مطبعة دار الفكر  ،بريوت ،ط.2
 -25سيد قطب ،أ -السالم العاملي واالسالم  ،ط ( ، )2مطبعة االعتماد  ،القاهرة.
ب -سيد قطب1421 ،ه ،يف ظالل القرآن ،دار الشروق -بريوت -القاهرة ،ط(.)17
 -26السيوطي :أ -اجلامع الصغري ،املكتب االسالمي للطباعة والنشر.
ب -السيوطي :عبدالرمحن بن أيب بكر جالل الدين2003 ،م ،الفتح الكبري يف ضم الزايدة اىل اجلامع
الصغري ،حتقيق :يوسف النبهاين ،الناشر :دار الفكر ،بريوت-لبنان،ط.1
 -27الشافعي :بن ادريس ،األم – دار املعرفة -بريوت -لبنان.
 -28الشربيين حممد اخلطيب الشربيين  ،مغين احملتاج  ،دار الفكر  ،بريوت.
 -29الشنقيطي حممد أمني بن حممد املختار1415 ،هـ 1995 -م ،اضواء البيان يف ايضاح القرآن ابلقرآن-
دار الفكر -بريوت -لبنان.
 -30الشوكاين :حممد بن علي الشوكاين1993 ،م ،تفسري فتح القدير –دار ابن كثري -دار الكلم الطيب،
دميشق –بريوت.
 -31شيخاين :امساعيل2015 ،م ،اجلهود االصالحية للعالمة حممد جليزادة ،مطبعة جوارجرا  ،السليمانية ،
العراق ،ط.1
 -32الشريازي :ابراهيم بن علي املشهور أبيب اسحاق الشريازي1959 ،م ،املهذب ،مط :مصطفى الباي
احلليب ،مصر ،ط.3
 -33صاحل :د .سعاد ابراهيم2008 ،م ،قضااي املرأة املعاصرة ،مكتبة مدبويل -القاهرة ،ط.1
 -34الطربي :حممد بن يزيد بن كثريبن غالب اآلملي1422،هـ 2001 -م ،تفسري الطربي ( جامع البيان
عن أتويل آي القرآن) ،حتقيق :د .عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ،الناشر :دار هجر للطباعة والتوزيع ،ط(.)1
 -35طه :جبار صابر ،احكام حق الزوج يف أتديب زوجته بني الشريعة والقانون  ،حبث منشور يف جملة
زانكو للعلوم االنسانية الصادرة من جامعة صالح الدين  ،السنة ( ، )3العدد  ، 6لسنة1999 :م.
رد احملتار على الدر املختار ،مط :امليمنية ،القاهرة ،ط.2
 -36ابن عابدين حممد أمني بن عابدين  ،حاشية ّ
 -37عبد احلميد :د .حمسن ،قضااي مثارة حول املرأة املسلمة -منشورات شركة الرشد للطباعة والتوزيع-
بغداد.
 -38عبد الواحد :د .مصطفى ،1972،االسالم و املشكالت اجلنسيه ،مط :احلسات القاهرة ،ط.2
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 -39عبدهللا :د .حسن صالح2007،م ،اجلوانب الفقهية للقوامة الزوجية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،
األسكندرية.
 -40ابن العريب :ابوبكر بن حممد بن عبدهللا ،أحكام القرآن ،حتقيق :حممد عبدهللا عطا ،الناشر :دار الكتب
العلمية -بريوت.
 -41العلواين :زينب1434 ،ه – 2013م ،االسرة يف مقاصد الشريعة ،املعهد العايل للفكر االسالمي،
هرندن -فرجينيا ،امريكا ،ط.1
 -42الغزايل :حممد1425 ،ه2005-م ،تراثنا الفكري يف ميزان الشرع والعقل ،من منشورات الدار العربية
للعلوم  ،لبنان ،ط.4
 -43الفريوز آابدي جمد الدين حممد بن يعقوب1426 ،هـ2005-م ،قاموس احمليط ،حتقيق :مكتب حتقيق
الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر -بريوت -لبنان ،ط(.)8
 -44قاسم :علي حممد علي2004،م ،نشوز الزوجة -دار اجلامعة اجلديدة.
 -45قانون العقوابت العراقي رقم  111لسنة  1969املعدل.
 -46قانون مناهضة العنف االسري رقم ( )8لسنة  2011منشور يف العدد ( )132من جملة وقائع
كوردستان لسنة .2011
 -47أ -ابن قدامة :مشس الدين 1972 ،م ،ابو الفرج عبدالرمحن بن أيب عمرو حممد بن امحد ،الشرح الكبري
هبامش املغين البن قدامة ،دار الكتاب العريب  ،بريوت ،ط.2
ب -ابن قدامة :مشس الدين1388،هـ 1968-م ،املغين ،مكتبة القاهرة ،ط(.)1
 -48القرطيب :أبو عبدهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب1417،هـ 1996 -م اجلامع ألحكام القرآن،
دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط.5
 -49القلعجي :حممد رواسى1426 ،ه 2005-م ،املوسوعة الفقهية امليسرة ،دار النفائس ،ط.2
 -50الكاساين -عالءالدين أبوبكر مسعود الكاساين -بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،دار الكتب العلمية-
بريوت ،ط.2
 -51ابن كثري (امساعيل ابن كثري القريشي )1999،م،تفسري القران العظيم ،دار طيبة للنشر والتوزيع.
 -52الكراين :عبد احلميد صاحل عبدالكرمي1431 ،هـ 2010-م ،القوامة وأثرها يف استقرار االسرة ،دار
القاسم -السعودية ،ط.1
 -53الكريب :مجعة صاحل1437 ،هـ2017-م ،قوامة الرجل على النساء يف كتب التفسري ،رسالة ماجستري
مقدمة اىل كلية الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر.
 -54ابن ماجة -ابو عبدهللا حممد بن يزيد القزويين –ابن ماجه –سنن ابن ماجة -دار الفكر للطباعة والنشر
–بريوت.
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 -55جمموعة من املؤلفني1424 ،هـ2003 -م ،أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري -مكتبة العلوم واحلكم-
املدينة املنورة ،ط(.)5
 -56جمموعة مؤلفني2011 ،م ،موسوعة بيان اإلسالم -شبهات حول احكام األسرة -دار النهضة -مصر.
 -57املسدي :د .حممد ايسر1431 ،هـ2010 -م ،فن التعامل بني الزوجني واحتواء اخلالفات الزوجية ،دار
البشائر االسالمية -بريوت -لبنان ،ط.
 -58أبو ملحم :حممد حسين2011 ،م ،املرأة بني الشريعة وجاهلية العصر -دار أمواج للطباعة -عمان-
األردن.
 -59امليداين :عبدالرمحن حبنكة1420،هـ2000 -م ،أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ،دار القلم -دمشق،
ط(.)8
 -60هاشم :أمحد عمر1972،م ،االسرة يف االسالم  ،ط ( ، )2مطبعة احلسان  ،القاهرة.
 -61اهلييت :د .قوام الدين عبد الستار ،آايت اسس التفاضل بني الناس  ،جملة البحوث والدراسات االسالمية
 ،الصادرة عن ديوان الوقف السين يف العراق  ،العدد( )32لسنة 1434 :ه2013 -م.
 -62وايف :علي عبدالواحد ،املرأة يف االسالم – مكتبة غريب –القاهرة.
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