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ملخص البحث
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
احلمد هللا ّ
رب العاملني ،وصلى هللا وسلّم على سيّدان ّ
ِّ
ِّ
رب العاملني.
اسعا اي ّ
علما و ً
اللهم علّمنا ما ينفعنا ،وانفعنا مبا تعلّمنا ،وزدان من لدنك ً

وبعد:

يهدف البحث إىل بيان صور من احلقوق اليت أوجبها القرآن للمرأة يف احلياة الزوجية ،فجاءت

هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة اآلتية :ما هي احلقوق اليت أوجبها القرآن للمرأة يف القرآن؟ وهل هذه
احلقوق تدل على أن اإلسالم قد رفع من شأن املرأة يف األسرة؟

ولقد اعتمدت الدراسة على املنهج االستقرائي التحليلي لنصوص القرآن يف البحث ،ولقد

تو ِّ
صلت الدراسة إىل نتائج ،لعل من أمهها:
لقد أوجب اإلسالم للمرأة حقوقًا كثرية يف احلياة الزوجية ،كاعتبار إذهنا يف الزواج ،وحقها يف
املهر ،ووجوب النفقة هلا ،ومعاشرهتا ابملعروف ،ووجوب إعفافها ،وإن هذه احلقوق تدل داللة واضحة
على أن اإلسالم قد أعز املرأة ورفع من شأهنا أميا رفع.
ويتكون البحث من مطلبني وخامتة:

اصطالحا
املطلب األول :التعريف ابحلقوق لغ ًة و
ً
املطلب الثاين :صور من حقوق املرأة يف احلياة الزوجية
اخلامتة :وفيها أهم النتائج
الكلمات املفتاحية :املرأة – احلقوق-احلياة-الزوجية

املقدمة:

كرمها ،و َّ
أكد إنسانيتها ،وأهليتها للتكليف واملسؤولية
لقد كان من فضل اإلسالم على املرأة أنه َّ
إنساان كرميًا ،له كل ما للرجل من حقوق إنسانية؛ ألهنما فرعان من شجرة
واجلزاء ودخول اجلنة ،واعتربها ً

واحدة ،وأخوان ولدمها أب واحد هو آدم ،وأم واحدة هي حواء ،فهما متساواين يف أصل النشأة،
ومتساواين يف اخلصائص اإلنسانية العامة ،ومتساواين يف التكاليف واملسؤولية ،متساواين يف اجلزاء واملصري،
وال قِّوام لإلنسانية إال هبما.
ويشهد لذلك آايت كثرية منها قوله تعاىلَ ( :اي أَيُّ َها النَّاس إِّ َّان َخلَ ْقنَاك ْم ِّم ْن ذَ َكر َوأنثَى َو َج َعلْنَاك ْم
شعواب وقَبائِّل لِّت عارفوا إِّ َّن أَ ْكرمكم ِّعْن َد َِّّ
اّللَ َعلِّيم َخبِّري) (احلجرات ،)31 :وقوله تعاىلَ ( :اي
اّلل أَتْ َقاك ْم إِّ َّن َّ
ََ ْ
ً َ َ َ ََ َ
ث ِّمْن ه َما ِّر َجاالً َكثِّ ًريا َونِّ َساءً)
أَيُّ َها النَّاس اتَّقوا َربَّك ْم الَّ ِّذي َخلَ َقك ْم ِّم ْن نَ ْفس َو ِّاح َدة َو َخلَ َق ِّمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
(النساء ،)3:وقوله تعاىل( :ه َو الَّ ِّذي َخلَ َقك ْم ِّم ْن نَ ْفس َو ِّاح َدة َو َج َع َل ِّمْن َها َزْو َج َها لِّيَ ْسك َن إِّلَْي َها) (األعراف:
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ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ني َو َح َف َد ًة) (النحل:
 ،)311وقوله تعاىل ( َو َّ
اجا َو َج َع َل لَك ْم م ْن أ َْزَواجك ْم بَن َ
اّلل َج َع َل لَك ْم م ْن أَنفسك ْم أ َْزَو ً
 ،)27ولقد أكد هذا املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -بقولهَّ " :إَّنا النِّّساء َشقائِّق ال ِّر ِّ
جال "(.)1
ّ
لقد جعل اإلسالم عبودية املرأة هلل كعبودية الرجل له سواء بسواء ،فهما مطالبان ابإلميان ،وإقامة
الواجبات ،وهذا أمر جممع عليه؛ قال تعاىل (:من ع ِّمل ص ِّ
احلًا ِّم ْن ذَ َكر أ َْو أنثَى َوه َو م ْؤِّمن فَلَن ْحيِّيَ نَّه َحيَا ًة
َْ َ َ َ
َح َس ِّن َما َكانوا يَ ْع َملو َن) (النحل ،)72 :وهلذا مجع هللا تعاىل بينهما يف الوصف
َجَره ْم ِِّب ْ
طَيِّّبَ ًة َولَنَ ْج ِّزيَنَّه ْم أ ْ
املرتتب على أعماهلما ،ووعد اجلميع ابجلزاء الواحد يف اآلخرة؛ فقال تعاىل ( :إِّ َّن الْمسلِّ ِّمني والْمسلِّم ِّ
ات
ْ ََ َْ
ِّ
ِّ
صابِّ ِّرين و َّ ِّ
الص ِّادقِّني و َّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِِّّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني
الصابَِّرات َوا ْخلَاشع َ
ني َوالْم ْؤمنَات َوالْ َقانت َ
َوالْم ْؤمن َ
الصادقَات َوال َّ َ َ
ني َوالْ َقانتَات َو َّ َ َ
ات و َّ ِّ
ِّ ِّ
الصائِّ ِّمني و َّ ِّ ِّ
ات والْمتَص ِّّدقِّني والْمتَ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين
الصائ َمات َوا ْحلَافظ َ
َوا ْخلَاش َع َ َ َ َ َ
ني ف ر َ
الذاك ِّر َ
وجه ْم َوا ْحلَافظَ َ
ص ّدقَات َو َّ َ َ
ِّ
اّلل َكثِّريا و َّ ِّ ِّ
َجًرا َع ِّظ ًيما) (األحزاب.)13:
َع َّد َّ
الذاكَرات أ َ
اّلل َهل ْم َمغْفَرًة َوأ ْ
ََّ ً َ
إن هذه املساواة اليت جعلها الشرع بني املرأة والرجل ،ليست على وجه العموم واإلطالق ،بل
َّل الرجل عليها يف بعض املواقف واألحوال ،وميَيَّز يف
اقتضت حكمة الشارع -سبحانه وتعاىلِ-بن ي َفض َ
بعض األمور واألحكام.
وهذا التمييز بني الرجل واملرأة اقتضته طبيعة اخللقة والفطرة لكل منهما ،كما يف الشهادة ،واملرياث،
ِّ
االنتقاص من شأهنا ،بل هو داخل يف تنظيم العالقة بني
إهدار حقوق املرأة أو
َ
وقوامة املنزل ،وهذا ال يعين َ
الرجل واملرأة يف اخللية األوىل ،أال وهي األسرة ،ولسوف نستعرض يف هذا البحث بعض النماذج من
إمياان ويقينًا بعدالة هللا تعاىل.
احلقوق اليت أعطاها اإلسالم للمرأة؛ لنزداد ً
اصطالحا:
املطلب األول :تعريف احلقوق لغ ًة و
ً

تعريف احلقوق لغ ًة :احلقوق مجع حق ،وهو ضد الباطل.
قال اجلوهري (ت  171ه )" :احلق :خالف الباطل ،واحلق :واحد احلقوق"(.)2
وأييت احلق امسًا من أمسائه تعاىل ،كما أييت مبعان أ َخر تدور حول الشيء الذي ال يسوغ إنكاره،
وقال الفريوز آابدي (ت  132ه )" :احلق :من أمساء هللا تعاىل أو من صفاته ،والقرآن ،وضد
الباطل ،واألمر املقضي ،والعدل ،واإلسالم ،واملال ،وامللك ،واملوجود الثابت ،والصدق ،واملوت ،واحلزم،
وواحد احلقوق" (.)3
( )3أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِّ ِّ
شعيب األرنؤوط
السج ْستاين ،سنن أيب داود ،احملققَ :
ّ
(،دمشق :دار الرسالة العاملية 3311 ،ه ) ،كتاب :الطهارة ،ابب الرجل جيد البِّلَّة يف منامه ()712
( )2اجلوهري ،أبو نص ر إمساعيل بن فاد اجلوهري الفارايب ،الص حاا ،بقيق :أفد عبد الغفور عطار(بريوت :دار العلم للماليني،
 3312ه  3712 -م)( ،ج  3ص )3321
( )3الفريوزآابدي ،جمد الدين أبو طاهر حم مد بن يعقوب ،القاموس احمليط،بقيق :مكتب بقيق الرتاث يف مؤس س ة الرس الة ،ش راف:
حممد نعيم العرقسوسي (بريوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 3372 ،ه  7113 -م)( ،ج  1ص )773
3

لغة :الثابت الذي ال يسوغ إنكاره"(.)4
وقال اجلرجاين(ت 132ه )" :احلق ً
اصطالحا:
تعريف احلقوق
ً

للحقوق معنيان:

 -3جمموعة القواعد والنصوص التشريعية اليت تنظم على سبيل اإللزام عالئق الناس من حيث
األشخاص واألموال.
فهي هبذا املفهوم قريبة من مفهوم خطاب الشارع املرادف ملعىن (احلكم) يف اصطالا علماء
األصول ،أو ملعىن (القانون) يف اصطالا علماء القانون.
مثال :احلقوق املدنية ،أو القانون املدين.
وهذا املعىن هو املراد عندما نقول ً
-7السلطة ،أو املطلب الذي جيب ألحد على غريه.
وهذا هو املراد يف مثل قولنا :إن للمرأة حق النفقة على زوجها ،وإن للزوج حق الطاعة على زوجته
فيما ال معصية فيه ،وإن التصرف على الصغري هو حق لوليه ،وحنو ذلك.
وميكن تعريف احلق مبعناه العام ِبن يقال :احلق هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكلي ًفا(.)5
املطلب الثاين :صور من حقوق املرأة يف احلياة الزوجية:

خالفه.

األصل أن كل ما هو للرجل فهو للمرأة من أحكام وتشريعات وحقوق إال ما جاء النص على

لقد كفل اإلسالم للزوجة كافة حقوقها املادية واملعنوية مبا حيقق هلا السعادة إن التزم كل فرد مبا
اشروه َّن ِّابلْمعر ِّ
فرض عليه ،ولقد نصت آايت كثرية وأحاديث على ذلك منها :قوله هللا تعاىل( :وع ِّ
وف)
ََ
َْ
(النساء ،)37 :وقوله تعاىلَ ( :وَهل َّن ِّمثْل الَّ ِّذي َعلَْي ِّه َّن ِّابلْ َم ْعروف) (البقرة ،)771 :وقوله -صلى هللا عليه
ِّ ِّ
ِّ
أيضاِّ " :خيارك ْم
وسلم " :-استَوصوا ِّابلنّ َساء َخ ًريا فَِّإنَّه َّن عْن َدك ْم َع َوان "  ،وقوله-صلى هللا عليه وسلمً -
ِّ
ِِّّ ِّ ِّ
صورا من هذه احلقوق للمرأة يف بيت الزوجية.
خيارك ْم لن َسائه ْم"  ،ولسوف نستعرض يف هذا املطلب ً
)6

( )7

( )4اجلرجاين ،علي حممد ،التعريفات ،بقيق إبراهيم األبياري( ،بريوت :دار الكتاب العريب 3313 ،ه ) ،ص 22
الز َحْيلِّ ّي ،الفقه اإلسالمي وأدلته( ،دمشق  :دار الفكر))7117 /3( ،
( )5الزحيلي ،أ .دَ .وْهبَة بن مصطفى ُّ
( )6الرتمذي ،حممد بن عيس ى بن َس ْورة بن موسى بن الضحا  ،سنن الرتمذي ،احملقق :بشار عواد معروف(بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
 3771م) كتاب :تفس ري القرآن ،ابب :ومن س ورة التوبة ( – ) 1112ابن ماجه ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،س نن ابن ماجه،
حممد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز هللا ( ،دمشق :دار الرسالة العاملية7117،م) ،كتاب:
احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد َّ -
النكاا ،ابب :حق املرأة على الزوج ( )3133
ومعىن عوان :أس ريات مجع عانية ،وهي األس رية ،والعاين :األس ري ،ش بَّه رس ول هللا املرأة يف دخوهلا بت حكم الزوج ابألس ري؛ وليس

إيقاع الظلم واالستبداد ابلزوجة؛ ألنين إذا دخلت دار فأان أسري لديك حىت أتذن يل ابالنصراف.
َسر َ
معىن األ ْ
( )7

ابن ماجه ،السنن ،مرجع سابق ،كتاب :النكاا ،ابب :حسن املعاشرة ()3721
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الصورة األوىل :حق املرأة يف اإلذن ابلعقد عليها:
لقد أعطى اإلسالم احلق للمرأة يف أن ختتار شريك حياهتا ،وأمر األولياء ابستئذان من هن بت
واليتهم قبل اإلقدام على هذا العقد اخلطري؛ فعن ابْ ِّن َعبَّاس -رضي هللا عنهما -أ َّ
َّب -صلى هللا عليه
َن النِّ َّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
وها ِّيف نَ ْف ِّس َهاَ ،وإِّ ْذن َها ص َمات َها ))(.)8
َح ُّق بِّنَ ْفس َها م ْن َوليِّّ َهاَ ،والْبِّ ْكر يَ ْستَأْذن َها أَب َ
وسلم -قَ َال (( :الثَّيِّّب أ َ
حصرا ،واكتفى من البكر -وهي
فأوجب استئذان الثيب –وهي اليت تزوجت من قبل -ابللفظ ً
اليت مل تتزوج من قبل ابلسكوت ،-وال يعين ذلك أنه جيربها بسكوهتا ،بل راعى فيها جانب احلياء ،وأهنا
مل متارس احلياة الزوجية ،فهي تستحي من التصريح ابلقبول.
ولقد سطر التاريخ لنا أروع مثال ،يبني منزلة املرأة يف اإلسالم ،كما يشري إىل مكانتها يف اجملتمع،
ولدى أسرهتا ،عندما أقدم أحد الصحابة على تزويج ابنته دون علمها ورضاها ،فما كان منها إال أن تدخل
إىل بيت النبوة ابعتزاز لتسأل عن قيمة هذا العقد ،ولقد كان اجلواب عز ًيزا كرميًا زاد من شأهنا ،ورفع من
مكانتها ،وبوأها املنزلة اليت ينبغي اليت تكون فيها ،حيث جعل رسولنا األمر إليها ،ولكنها وهي الفتاة اليت
تربّت يف مدرسة اإلسالم مل خترج عن بِّر أبيها ،ومل تضعه يف موقف حرج لدى قومها ،بل قالت مبلء فيها:
قد أجزت ما فعل أيب ،ولكين أردت أعلم منزليت؛ فقد روى النسائي عن عائشة -رضي هللا عنها (:-أ َّ
َن
ت :إِّ َّن أَِّيب َزَّو َج ِّين ابْن أ َِّخ ِّيه لِّيَ ْرفَ َع ِّيب َخ ِّسيستَه وأ ََان َك ِّ
اجلِّ ِّسي َح َّىت
ارَهة ،قَالَ ْ
ت َعلَْي َها فَ َقالَ ْ
فَتَا ًة َد َخلَ ْ
تْ :
َ َ
َ
أيِّْيت النَِّّب -صلَّى هللا علَي ِّه وسلَّم ،-فَجاء رسول َِّّ
ِّ
َخبَ َرتْه " ،فَأ َْر َس َل إِّ َىل أَبِّ َيها
صلَّى هللا َعلَْيه َو َسلَّ َم -فَأ ْ
اّلل َ -
َ َ ُّ َ
َ ََ
َْ ََ َ
ول َِّّ
صنَ َع أَِّيبَ ،ولَ ِّك ْن أ ََرْدت أَ ْن أ َْعلَ َم أَلِّلنِّّ َس ِّاء
تَ :اي َرس َ
فَ َد َعاه ،فَ َج َع َل ْاأل َْمَر إِّلَْي َها ،فَ َقالَ ْ
َج ْزت َما َ
اّلل؛ قَ ْد أ َ
ِّم َن ْاأل َْم ِّر َش ْيء) .
الصورة الثانية :حق املرأة يف املهر:
( )9

كثريا من شعوب العامل غري املسلمة تفرض على املرأة دفع املهر للزوج؛ مما جيعلها خترج للعمل
إن ً
بصيال للمال املطلوب يف املهر ،فلرمبا أتخرت عن الزواج حىت يفوهتا أو تذهب أنوثتها ،وهذا ما
والكدا
ً

جيعلها عرضة ألن تسقط السقطات املتتالية أثناء سريها جلمع املال املطلوب للزوج ،ويف شريعة اليهود ال
متلك املرأة املهر إال إذا مات زوجها أو طلقها.
تعبريا صادقًا عن حمبته هلا ،ورغبته يف االقرتان
وأما اإلسالم فقد أمر الزوج ِبن يقدم املهر لزوجته؛ ً
هبا ،كما فرض عليه أن يكون هذا العطاء حماطًا بسياج من اإلكرام ،مث إنه هناه عن أن أيخذ من هذا املهر

( )8مس لم بن احلجاج أبو احلس ن القش ريي النيس ابوري ،املس ند الص حيح املختص ر بنقل العدل عن العدل إىل رس ول هللا ص لى هللا عليه
وسلم ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب) ،كتاب :النكاا ،ابب :استئذان الثيب ) 3373 (....
( )9النسائي ،أبو عبد الرفن أفد بن شعيب بن علي اخلراساين ،السنن الصغرى ،بقيق :عبد الفتاا أبو غدة (حلب :مكتب املطبوعات
اإلسالمية ،)3712 – 3312 ،كتاب :النكاا ،ابب :البكر ِّّ
يزوجها أبوها وهي كارهة.)12 /2 :
[لريفع يب خسيسته :ليزيل بسب تزوجيي منه دانءته].
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ِّ
صدقَ ِّاهتِّ َّن
شيئًا إال أن تطيب نفس زوجته بذلك فعندها يصبح األخذ ً
حالال؛ فقال –تعاىلَ (:-وآَتوا النّ َساءَ َ
ِّ
ِّ
ب لَك ْم َع ْن َش ْيء ِّمْنه نَ ْف ًسا فَكلوه َهنِّيئًا َم ِّريئًا)( النساء،)3:
ْحنلَ ًة فَِّإ ْن ط َْ
ولقد وضح لنا الباري –جل جاللهِ -بن هذا املهر إَّنا يتأكد للمرأة فال يلحقه إسقاط ،وال
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اب
صنَات م َن النّ َساء إَِّّال َما َملَ َك ْ
تنصيف إذا دخل الزوج بزوجته ،فقال –سبحانهَ ( :-والْم ْح َ
ت أ َْميَانك ْم كتَ َ
ِّ
ِّ
َِّّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
استَ ْمتَ ْعت ْم بِِّّه ِّمْن ه َّن
ني َغْي َر م َسافح َ
اّلل َعلَْيك ْم َوأح َّل لَك ْم َما َوَراءَ َذلك ْم أَ ْن تَ ْب تَ غوا ِِّب َْم َوالك ْم ْحمصن َ
ني فَ َما ْ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اّللَ َكا َن َعلِّ ًيما َح ِّك ًيما)
يض ِّة إِّ َّن َّ
اضْي ت ْم بِّه م ْن بَ ْعد الْ َف ِّر َ
اا َعلَْيك ْم ف َيما تََر َ
وره َّن فَ ِّر َ
يض ًة َوَال جنَ َ
فَ َآتوه َّن أج َ
(النساء)73:
إن من املعلوم يف ابب الزواج أن املهر ال ميكن أن يسقط ولو أن املرأة قالت لوليهاِّّ :
زوجين بال
مهر ،ففعل ،بل أثبت هلا الفقهاء مهر املثل يف هذه احلالة ،وذلك لشدة التصاق املهر ابلزواج ،حىت أن
عوضا
الص َدق :وهو اسم لشديد ُّ
الص َداق مشتق من َّ
ص َداقًا ،و َّ
الص ْلب ،مسي به املهر؛ لكونه ً
القرآن مساه َ
الزما لعقد الزواج ،ال ميكن إسقاطه .
ً
( )10

ولكن هذه احلياة الزوجية قد تتعرض لعاصفة تودي هبا ،فيقع الطالق والشقاق ،وتنفصم عرى
الزواج ،وعندها َّ
حذر الباري الزوج من أن أيخذ شيئًا من املهر ،أو أن يلجئها إىل التنازل عن شيء منه
بسبب أخالقه السيئة؛ فقال -تعاىل ( :-الطََّالق َمَّرََت ِّن فَِّإ ْم َسا ِّمبَ ْعروف أ َْو تَ ْس ِّريح ِِّّ ْح َسان َوَال َِّحي ُّل لَك ْم
أَ ْن َأتْخذوا ِّممَّا آَتَ ْي تموه َّن َشْي ئًا) (البقرة. )777 :
الصورة الثالثة :حق املرأة يف النفقة:

إن للزوجة حق النفقة على زوجها ،وهذا احلق يشمل الطعام ،والكساء ،والسكن ،فيجب على

الزوج أن يقدم لزوجته من النفقة ما يكفي لذلك وإن كانت غنية ،بل إهنا ال تكلف أن تنفق درمهًا من
ماهلا ،وال جيب عليها العمل ،بل جتلس أمريةً يف بيت زوجها؛ فقال -تعاىل َ ( :-والْ َوالِّ َدات ي ْر ِّض ْع َن أ َْوَال َده َّن
ِّ ِّ ِّ ِّ
ود لَه ِّرْزق ه َّن وكِّسوت ه َّن ِّابلْمعر ِّ
الرضاع َة وعلَى الْمول ِّ
ِّ
وف َال ت َكلَّف نَ ْفس إَِّّال
َْ
َح ْولَ ْني َكاملَ ْني ل َم ْن أ ََر َاد أَ ْن يت َّم َّ َ َ َ َ َ ْ
َ َْ
و ْس َع َها) ( البقرة ،)711:ومعلوم ِبن املولود له إَّنا هو األب ،فأثبتت اآلية الكرمية وجوب النفقة عليه
لزوجته أو لزوجاته ،كما أمره الباري -جل جالله -ابإلنفاق مما رزقه –سبحانه ،-ووعده ابليسر بعد
اّلل َال ي َكلِّّف ا َّّلل
العسر ،فقال -تعاىل (:-لِّي ْن ِّف ْق ذو َس َعة ِّم ْن َس َعتِّ ِّه َوَم ْن ق ِّد َر َعلَْي ِّه ِّرْزقه فَلْي ْن ِّف ْق ِّممَّا آَ ََته َّ
اّلل بَ ْع َد ع ْسر ي ْسًرا) (الطالق.)2:
نَ ْف ًسا إَِّّال َما آَ ََت َها َسيَ ْج َعل َّ

( )10

ر :جماهد ،حممد سعيد ،األحوال الشخصية املقارن بني مذهيب احلنفية والشافعية ( ،دمشق :دار الرسالة العاملية98 ،)6102 ،
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ولقد أكد املصطفى-صلى هللا عليه وسلم -هذا احلق بقوله فيما يرويه جابر بن عبد هللا -رضي
هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم (( :-اتَّقوا هللا ِّيف النِّّ َس ِّاء؛ فَِّإنَّك ْم أَ َخ ْذمتوه َّن ِِّب ََمانَِّة
هللا ،واستحلَْلتم ف روجه َّن بِّ َكلِّم ِّة هللا ...،ولَه َّن علَيكم ِّرْزق ه َّن وكِّسوت ه َّن ِّابلْمعر ِّ
وف ))(.)11
َْ
َ َْ ْ ْ َ
َ َْ ْ
َ
َ َْ
بل أابا اإلسالم للمرأة إن امتنع زوجها عن النفقة أن أتخذ قدر كفايتها وكفاية أوالدها من مال
زوجها وإن مل يعلم ،ومل أيمرها ابلعمل؛ فعن عائِّش َة -رضي هللا عنها" -أ َّ ِّ
ول
تَ :اي َرس َ
َ َ
ت عْت بَ َة قَالَ ْ
َن هْن َد بِّْن َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ َّ
َخ ْذت ِّمْنه َوه َو َال يَ ْعلَم؟ فَ َق َال:
س ي ْعط ِّيين َما يَ ْكف ِّيين َوَولَدي إَِّّال َما أ َ
هللا؛ إن أ ََاب س ْفيَا َن َرجل َشحيحَ ،ولَْي َ
ِّ
يك وولَ َد ِّ ِّابلْمعر ِّ
ِّ ِّ
وف" (.)12
َْ
خذي َما يَ ْكف َ َ
ولقد ذهب اإلسالم إىل أبعد من هذا ،حينما جعل اإلنفاق على الزوجة من أعظم القرابت،
وأرفع الدرجات اليت يتقرب هبا األزواج إىل رب العباد؛ فعن أيب هريرة ،قال :قال رسول هللا -صلى هللا
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ت بِِّّه َعلَى ِّم ْس ِّكنيَ ،وِّدينَار
ص َّدقْ َ
عليه وسلم" :-دينَار أَنْ َف ْقتَه ِّيف َسبِّ ِّيل هللاَ ،ودينَار أَنْ َف ْقتَه ِّيف َرقَبَةَ ،ودينَار تَ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ك"(.)13
َجًرا الَّذي أَنْ َف ْقتَه َعلَى أ َْهل َ
أَنْ َف ْقتَه َعلَى أ َْهل َ
ك ،أ َْعظَم َها أ ْ
يقول أحد املستشرقني" :من أراد أن يتحقق من عناية حممد ابملرأة فليقرأ خطبته يف مكة اليت
أوصى فيها ابلنساء"(.)14

الصورة الرابعة :حق املرأة يف املعاشرة ابملعروف:

لقد أمر الباري -جل جالله -عباده املسلمني حبسن معاشرة الزوجة ،وإكرامها ،فقال-تعاىل:-
َّ ِّ
ين آَ َمنوا َال َِّحي ُّل لَك ْم أَ ْن تَ ِّرثوا النِّّ َساءَ َك ْرًها َوَال تَ ْعضلوه َّن لِّتَ ْذ َهبوا بِّبَ ْع ِّ
ض َما آَتَ ْي تموه َّن إَِّّال أَ ْن
َ
(اي أَيُّ َها الذ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اّلل فيه َخْي ًرا
ني بَِّفاح َشة مبَ يِّّنَة َو َعاشروه َّن ِّابلْ َم ْعروف فَِّإ ْن َك ِّرْهتموه َّن فَ َع َسى أَ ْن تَ ْكَرهوا َشْي ئًا َوَجيْ َع َل َّ
َأيْت َ
َكثِّ ًريا) (النساء ،)37 :ولقد وضحت اآلية الكرمية أنك أيها الزوج عندما تشعر ابلكراهية جتاه زوجتك،
فال ترت املعروف الذي أمر هللا به؛ ألنك جتهل املستقبل ،سواء أكان يف الدنيا أم يف اآلخرة ،أما يف
خريا
الدنيا فإن هذه الزوجة اليت تشعر بكراهيتك هلا فقد جيعل هللا منها هي ،أو من ولد أييت عن طريقها ً
عميما لك ،وأما يف اآلخرة فإن ثواب معاشرتك لزوجتك ابملعروف إَّنا جزاؤه جزاء الصابرين ،فقد ال ترقى
ً
ِّ
أعمالك إىل أن جتعلك يف الفردوس األعلى ،فيأيت صرب ومعاشرتك ابملعروف لزوجتك اليت تكرهها ،فيث ّقل
أعمالك ،ويكون موجبًا لك للفردوس األعلى.
( )11

أبو داود ،السنن ،مرجع سابق ،كتاب :املناسك ،ابب :صفة حجة النب

( )3713

( )12البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وسننه ،احملقق :حممد زهري بن انصر الناصر( ،دار طوق النجاة 3377ه ) ،كتاب :النفقات ،ابب :إذا مل ينفق الرجل )3137 (...
( )13مسلم ،الصحيح ،مرجع سابق ،كتاب :النفقات ،ابب :فضل النفقة على العيال واململو  ،وإمث من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم
()773
( )14فراج ،عز الدين ،نب اإلسالم يف مرآة الفكر الغريب( ،القاهرة ،هدية جملة األزهر لشهر ربيع3313،ه )ص 32
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وبني أن للزوجة ما للزوج
ولقد أكد الباري -جل جالله -املعاشرة ابملعروف يف كتابه العزيز ،بل ّ
ص َن ِِّبَنْف ِّس ِّه َّن ثََالثََة ق روء َوَال َِّحي ُّل َهل َّن أَ ْن يَ ْكت ْم َن َما َخلَ َق
من حقوق؛ فقال –سبحانهَ (:-والْمطَلَّ َقات يَتَ َربَّ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ص َال ًحا َوَهل َّن
َّ
َح ُّق بَِّرّده َّن ِّيف َذل َ
ك إِّ ْن أ ََرادوا إِّ ْ
اّلل ِّيف أ َْر َحام ِّه َّن إِّ ْن ك َّن ي ْؤم َّن ِّاب َّّلل َوالْيَ ْوم اآلَْخ ِّر َوب عولَت ه َّن أ َ
ِّمثْل الَّ ِّذي علَي ِّه َّن ِّابلْمعر ِّ
اّلل َع ِّزيز َح ِّكيم) (البقرة)771 :
وف َولِّ ِّّلر َج ِّال َعلَْي ِّه َّن َد َر َجة َو َّ
َْ
َْ
خريا ،بل جعل ذلك
إن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -كان حر ً
يصا على الوصية ابلنساء ً
فحملهم هذه الوصية؛ فعن َع ْم ِّرو بْ ِّن
يف حجة وداعه ،وهو يلتقي الوفود الكثرية اليت جاءت لتحج معهّ ،
ِّ
ِّ
ِّ
َح َو ِّ
استَ ْوص وا
ْاأل ْ
ص أَنَّه َش ِّه َد َح َّج َة الْ َوَد ِّاع َم َع َرسول هللا ،فَ َحم َد هللا َوأَثْ َىن َعلَْيه َوذَ َّكَر َوَو َع َظ ،ث َّم قَ َالْ :
ِّ
ِّابلنِّّس ِّاء خي را؛ فَِّإنَّه َّن ِّعْن َدكم عوان لَي ِّ
ك إَِّّال أَ ْن أيْتِّني بَِّف ِّ
اح َشة مبَيِّّنَة ،فَِّإ ْن
س متَْلكو َن ِّمْن ه َّن َشْي ئًا َغْي َر َذل َ
َ َ
َ َ ًْ
ْ ََ ْ َ
ِّ
ض ْرًاب َغْي َر م بَ ِّّرا ،فَِّإ ْن أَطَ ْعنَك ْم فَ َال تَ ْبغ وا َعلَْي ِّه َّن َسبِّ ًيال إِّ َّن لَك ْم
ضاج ِّع َو ْ
اض ِّرب وه َّن َ
اهجروه َّن ِّيف الْ َم َ
فَ َع ْل َن فَ ْ
ِِّّ
ِّ ِّ ِّ
سائِّك ْم َعلَْيك ْم َحقًّا) .
م ْن ن َسائك ْم َحقًّا َولن َ
عرف به ِّص ْدق الرجل ِّمن كذبه ،هو حسن معاملته لزوجه؛ فعن
لقد جعل اإلسالم املعيار الذي ي َ
ِِّّ
ِّ
ِّ
سائِّ ِّه ْم" .
عبد هللا بن عمرو ،قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم " :-خيَارك ْم خيَارك ْم لن َ
الصورة اخلامسة :حق املرأة يف اإلعفاف:
( )15

( )16

إن إعفاف الزوج لزوجته واجب شرعيِ ،بن يعطيها حقها الذي أابحه هللا هلا من املتعة ،وأن
ِّ
اب لَك ْم ِّم َن النِّّ َس ِّاء َمثْ َىن
يقسم هلا يف املبيت إذا كان عنده أكثر من زوجة؛ قال -تعاىل( :-فَانْكحوا َما طَ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ك أَ ْد ََ أََّال تَعولوا) (النساء)1 :
َوث َال َ
ت أ َْميَانك ْم ذَل َ
ع فَِّإ ْن خ ْفت ْم أََّال تَ ْعدلوا فَ َواح َدةً أ َْو َما َملَ َك ْ
ث َورَاب َ
وال نبالغ إذا قلنا إن اإلسالم طالب الزوج ِبن يتأخر يف الوصول إىل كمال لذته حىت تصل
زوجته إليها ،وحىت ال تتضرر من بروده إن وصل قبلها؛ فعن أنس بن مالك قال :قال رسول هللا -صلى
صدقْ َها ،فَِّإ ْن َسبَ َق َها فَ َال ي ْع ِّجلْ َها" .
َحدك ْم أ َْهلَه فَلْيَ ْ
هللا عليه وسلم" :-إِّذَا َج َام َع أ َ
( )17

قال املناوي ( ت  3113ه ) يف فيض القدير (" :فإن سبقها) يف اإلنزال وهي ذات شهوة (فال
يعجلها ) أي :فال حيملها على أن تعجل فال تقضي شهوهتا ،بل ميهلها حىت تقضي وطرها ،كما قضى

( )15

الرتمذي ،س نن الرتمذي ،مرجع س ابق ،كتاب :تفس ري القرآن ،ابب :ومن س ورة التوبة ( – ) 1112ابن ماجه ،الس نن ،مرجع

سابق،،كتاب:النكاا ،ابب :حق املرأة على الزوج ( )3133
ومعىن عوان :أس ريات مجع عانية ،وهي األس رية ،والعاين :األس ري،ش بَّه رس ول هللا املرأة يف دخوهلا بت حكم الزوج ابألس ري؛ وليس

إيقاع الظلم واالستبداد ابلزوجة؛ ألنين إذا دخلت دار فأان أسري لديك حىت أتذن يل ابالنصراف.
َسر َ
معىن األ ْ
( )16رواه ابن ماجه ،السنن ،مرجع سابق ،كتاب:النكاا ،ابب :حسن املعاشرة ()3721

( )17أبو يعلى ،أفد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي ،مسند أيب يعلى ،احملقق :حسني سليم أسد الناشر (دمشق:
دار املأمون للرتاث( ،)3713 – 3313 ،رقم احلديث)711/2( )3711
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وطره ،فال يتنحى عنها حىت يتبني له منها قضاء إِّ ْرِّهبا ،فإن ذلك من حسن املباشرة واإلعفاف واملعاملة
مبكارم األخالق واأللطاف" .
( )18

اخلامتة:
بعد هذه اجلولة يف صور من حقوق املرأة يف القرآن يف احلياة الزوجية ميكن أن نتوصل إىل أهم
النتائج:

تكليفا.
لغة :خالف الباطل ،و
اصطالحا :اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو ً
احلق ً
ً
للمرأة حقوق كثرية يف األسرة الزوجية ،منها:
حق اإلذن ابلزواج :فلقد أعطى اإلسالم احلق للمرأة يف أن ختتار شريك حياهتا ،وأمر األولياء
ابستئذان من هن بت واليتهم قبل اإلقدام على هذا العقد اخلطري.
تعبريا صادقًا عن حمبته هلا ،ورغبته يف
حق املهر :أمر اإلسالم الزوج أن يقدم املهر لزوجته؛ ً

االقرتان هبا ،كما فرض عليه أن يكون هذا العطاء حماطًا بسياج من اإلكرام ،وهناه عن أن أيخذ منه شيئًا
إال برضاها وطيب نفسها.
حق النفقة :إن للزوجة حق النفقة على زوجها ،وهذا احلق يشمل الطعام ،والكساء ،والسكن،
فيجب على الزوج أن يقدم لزوجته من النفقة ما يكفي لذلك وإن كانت غنية ،بل إهنا ال تكلف أن
تنفق درمهًا من ماهلا ،وال جيب عليها العمل.
حق املعاشرة ابملعروف :لقد أمر الباري جل جالله عباده املسلمني حبسن معاشرة الزوجة،
داال على أنه من خيار عباد هللا.
معيارا ً
وإكرامها ،وجعل ذلك ً
حق اإلعفاف :لقد جعل اإلسالم إعفاف الزوج زوجته واجبًاِ ،بن يعطيها حقها الذي أابحه
هللا هلا من املتعة ،وأن يقسم هلا يف املبيت إذا كان عنده أكثر من زوجة.
من خالل هذه احلقوق يظهر لنا املكانة الباسقة اليت احتلتها املرأة يف األسرة يف ظل اإلسالم،
وأنه مل تستطع التشريعات الغربية والشرقية ،احلاضرة والقدمية ،أقول :مل تستطع مجيع هذه التشريعات أن
جتعل املرأة تتبوأ تلكم املنزلة اليت بوأها إايها دين هللا -عز وجل.-

( )18املن اوي ،زين ال دين حمم د امل دعو بعب د الرؤوف بن َتج الع ارفني بن علي بن زين الع اب دين احل دادي مث املن اوي الق اهري ،فيض القدير
شرا اجلامع الصغري( ،مصر :املكتبة التجارية الكربى3132 ،ه ))713/3( ،
9

التوصيات:
يوصي الباحث القائمني على شؤون األسرة والزواج يف الدول اإلسالمية نشاء دورات تثقيفية
للمقبلني على الزواج ،يتعرف من خالهلا الرجال والنساء على احلقوق والواجبات؛ ليقوم كل ِبداء
الواجب الذي أوجبه الشرع ،واملطالبة ابحلق الذي كفله له ،حىت يعم اخلري مجيع األسر اإلسالمية.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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املصادر واملراجع:
القرآن الكرمي

البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من

أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه ،احملقق :حممد زهري بن انصر الناصر( ،دار طوق النجاة
3377ه ).
الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحا  ،سنن الرتمذي ،احملقق :بشار عواد

معروف(بريوت :دار الغرب اإلسالمي 3771 ،م).

اجلرجاين ،علي حممد ،التعاريف ،بقيق إبراهيم األبياري( ،بريوت :دار الكتاب العريب 3313 ،ه )

اجلوهري ،أبو نصر إمساعيل بن فاد اجلوهري الفارايب ،الصحاا ،بقيق :أفد عبد الغفور
عطار(بريوت :دار العلم للماليني 3312 ،ه  3712 -م) ،ط.3
ِّ
الس ِّج ْستاين،
أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ّ
شعيب األرنؤوط (،دمشق :دار الرسالة العاملية 3311 ،ه ).
سنن أيب داود ،احملققَ :
الز َحْيلِّ ّي ،الفقه اإلسالمي وأدلته( ،دمشق  :دار الفكر) ط37
الزحيلي ،أ .دَ .و ْهبَة بن مصطفى ُّ
الفريوزآابدي ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط،بقيق :مكتب بقيق
الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،شراف :حممد نعيم العرقسوسي (بريوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والتوزيع 3372 ،ه  7113 -م)ط.1
ابن ماجه ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،سنن ابن ماجه ،احملقق :شعيب األرنؤوط -
حممد كامل قره بللي َ -عبد اللّطيف حرز هللا (،دمشق :دار الرسالة العاملية7117،م).
عادل مرشد َّ -

جماهد ،حممد سعيد ،األحوال الشخصية املقارن بني مذهب احلنفية والشافعية ( ،دمشق :دار
الرسالة العاملية.)7132 ،
مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،املسند الصحيح املختصر بنقل
العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي (بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب).
املناوي ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن َتج العارفني بن علي بن زين العابدين
احلدادي مث املناوي القاهري ،فيض القدير شرا اجلامع الصغري( ،مصر :املكتبة التجارية الكربى،
3132ه ).

النسائي ،أبو عبد الرفن أفد بن شعيب بن علي اخلراساين ،السنن الصغرى ،بقيق :عبد

الفتاا أبو غدة (حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية)3712 – 3312 ،ط.7
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أبو يعلى ،أفد بن علي بن املثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي ،مسند أيب يعلى،
احملقق :حسني سليم أسد الناشر (دمشق :دار املأمون للرتاث ،)3713 – 3313 ،ط.3
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