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تمثــل هــذه الوثيقــة آراء "مســاواة" وال تمثــل بالضــرورة آراء أيــة مــن المنظمــات المشــاركة
الممولــة ،بماــ فيه��ا "هيئــة األم�مـ المتح��دة للمرــأة" أو "األمــم المتحــدة" أو أيــة مــن
أو
ِ
المنظمــات التابعــة لهــا.
يمكــن نســخ أي جــزء مــن هــذه الوثيقــة أو اســتخدامه أو حفظــه داخــل نظــام اســتعادة،
أو نقلــه فــي أيــة صــورة وأيــة طريقــة لتلبيــة احتياجــات محليــة دون الحصــول علــى إذن
مــن "مســاواة" ،شــريطة أال تكــون هنــاك نيــة للحصــول علــى أربــاح ماليــة ،وأن تشــير
النســخ واالســتخدامات والتعديــات والترجمــات كلهــا عــن طريــق الســبل الميكانيكيــة
أو الكهربائيــة أو اإللكترونيــة إلــى أن المصــدر هــو "مســاواة" .ويجــب إرســال نســخة مــن أي
نتــاج الســتخدام أو تعديــل أو ترجمــة هــذه الوثيقــة إلــى "مســاواة" علــى العنــوان المــدرج
فــي صفحتهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة.

تأتــي األفــكار المطروحــة فــي هــذه الوثيقــة مســتمدة مــن مــن الكتابيــن إطــار

تحــرك "مســاواة"( )2009و البحــث عــن المســاواة والعدالــة داخــل األســرة المســلمة
( ،)2009كمــا تســتقي الورقــة أفكارهــا مــن أبحــاث أكاديميــة وتشــاركية؛ حيــث قمنا

بصياغتهــا بالتشــاور مــع أكاديميــات وناشــطات ومحاميــات ونســاء تتأثــر حيواتهــن
بالقوانيــن والممارســات غيــر العادلــة داخــل األســرة .ويمكــن مطالعــة عــرض أكثــر
تفصيـ ًلا لهــذا الموضــوع فــي كتــاب القوامــة فــي التــراث اإلســامي :قــراءات بديلــة
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الذي قامت "مساواة" بنشره عام ( 2015عن دار  Oneworldللنشر) ،والتقرير النهائي
الــذي أصدرتــه "مســاواة" فــي نهايــة "مشــروع حكايات حيوات النســاء العالمي" تحت
عنوان :حكايات النســاء ،حيوات النســاء :ســلطة الرجال في المجتمعات اإلســامية،
(Women's Stories, Women's Lives: Male Authority in Muslim Contexts), (2016).

تدعــو مســاواة إىل أن تكــون العالقــات األرسيــة يف املجتمعــات املســلمة ،عــى تنوعهــا
واختــاف أشــكالها ،مبنيــة عــى القيــم القرآنيــة مثــل :املــودة ،والرحمــة ،والســكينة،
والكرامــة ،والتشــاور ،والـرايض.
تلــك قيــم يتبناهــا القــرآن بوضــوح فيــا يخــص الــزواج ،كــا أن النبــي -صــى
اللــه عليــه وســلم -كان ميارســها داخــل أرستــه .كــا أنهــا كذلــك قيــم معــرف بهــا
عامل ًيــا بوصفهــا جــز ًءا مــن القيــم اإلنســانية .ولــو بُنيــت العالقــات األرسيــة عــى تلــك
القيــم ،باإلضافــة إىل املبــادئ اإلســامية الجوهريــة مثــل :العــدل ،والقســط ،واإلنصــاف،
واإلحســان ،واملعــروف ،ألمكننــا تحقيــق مصلحــة األرسة وأفرادهــا.
لكننــا نجــد أن هنــاك مفهومــن قانونيــن يحكــان معظــم قوانــن األرسة
بــدل مــن هــذه القيــم القرآنيــة ،ويضعــان
املســلمة واملامرســات الســائدة داخلهــا ً
النســاء تحــت ســلطة الرجــال ،أولهــا "القوامــة" ،وهــو مفهــوم يرشعــن ســلطة الرجــال
عــى النســاء .ويســتدعي ذلــك املفهــوم ،الــذي تشــكل عــى أيــدي الفقهــاء عــى مــر
الزمــان ،مجموعــة مــن االلتزامــات املتبادلــة بــن الرجــال والنســاء يف إطــار الــزواج؛
حيــث يقــدم األزواج الحاميــة واإلنفــاق ،بينــا تقــدم الزوجــات الطاعــة .ثــم هنــاك
"الواليــة" ،وهــي مرتبطــة باملفهــوم ذاتــه ،وتشــر إىل حــق اآلبــاء أو األقربــاء مــن الرجال
وواجبهــم يف مامرســة الوصايــة عــى الذكــور واإلنــاث الخاضعــن لواليتهــم .وغال ًبــا مــا
يظهــر ذلــك يف صــورة حــق اآلبــاء يف الواليــة عــى بناتهــم عنــد إبـرام عقــود زواجهــن،
وتفضيــل اآلبــاء عــى األمهــات يف الواليــة عــى األبنــاء.
تزعــزع القوانــن والعــادات املبنيــة عــى هــذا الفهــم الرتاتبــي للقوامــة والواليــة
اســتقرار األرسة والفــرد ،وهــو مــا ينــم عنــه الواقــع املعيــش لــأرس املســلمة يف الوقــت
الراهــن ،عــى اختــاف أشــكالها وســياقاتها .فعــى ســبيل املثــال ،نجــد أنــه مــن
الصعــب ،بــل مــن املســتحيل أحيانًــا ،أن يســتطيع الرجــل تحمــل مســؤولية اإلنفــاق
وحــده ،وهــو مــا قــد يــؤدي إىل الشــعور بالفشــل أو اإلحجــام عــن الــزواج كليــة .كــا
أن القوانــن أو العــادات غال ًبــا ال تضــع ســلطة اتخــاذ الق ـرار يف أيــدي النســاء ،حتــى
ولــو كـ ّن يقمــن باإلنفــاق عــى األرسة وحاميتهــا .كــا نجــد غال ًبــا أن الوصايــة وســلطة
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اتخــاذ القـرارات فيــا يتعلــق باألبنــاء واقعــة يف يــد اآلبــاء وحدهــم ،وهــو مــا قــد يحــد
مــن قــدرة األمهــات عــى تقديــم الرعايــة الكاملــة ألبنائهــن ،كــا قــد يلحــق األذى
باألبنــاء أنفســهم.
وتــرى مســاواة أن فكــرة ســلطة الرجــال وواليتهــم عــى النســاء ال تتفــق مــع
مبــادئ القــرآن؛ حيــث تــرى أن الفهــم الرتاتبــي للقوامــة والواليــة مجــرد صياغــات
فقهيــة جــاءت وليــدة الزمــان والســياق اللذيــن تشــكلت فيهــا ،حيــث كانــت الســلطة
األبويــة جــز ًءا مــن النســيج االجتامعــي واالقتصــادي يف هــذه املجتمعــات ،وحيــث كان
ـلم بــه .أمــا اآلن فيمكننــا ،بــل
تفــوق الرجــال عــى النســاء وســلطتهم عليهــن أمـ ًرا مسـ ً
ويتعــن علينــا ،إعــادة التفكــر يف هذيــن املفهومــن يف ضــوء مبــادئ القــرآن املتمثلــة يف
العــدل والقســط ،حتــى نتمكــن مــن صياغــة قوانــن ومامرســات مســاواتية مبنيــة عــى
العدالــة االجتامعيــة ومتكــن األرس واألفـراد مــن الوصــول إىل غاياتهــم.

القوامة والوالية :الجذور وأشكال الفهم
ال تســـتتبع عمليـــة إنتـــاج أشـكال فهـم جديـــدة ملفهومـي القوامـــة والواليـة مخالفـة
للقـــرآن أو ســـنة النبـــي أو أصـــول الفقـــه ،بــل تعنــي إعــادة التفكــر يف أشــكال الفهم
البرشيــة للقــرآن واملفاهيــم الفقهيــة التــي صاغهــا بــر تب ًعــا لرؤيتهــم لهــا .وهكــذا
يصبــح مــن املهــم التعــرف عــى جــذور بعــض املفاهيــم التــي غال ًبــا مــا تعتــر
مســلامت ،وتتبــع تطورهــا.
ال يــرد مصطلــح القوامــة ذاتــه يف القــرآن ،بــل هــو مشــتق مــن كلمــة "قوامــون"
التــي تــرد يف اآليــة  34مــن ســورة النســاء ،التــي يشــيع االستشــهاد بهــا حتــى اآلن لتربير
ســلطة الرجــال والعالقــات الرتاتبيــة بــن النســاء والرجــال .فنــص اآليــة هو:
ـى بَ ْعـ ٍ
ال ِّر َجـ ُ
ـض َوبِ َــا أَن َف ُقــوا
ـال َق َّوا ُمــونَ َعـ َـى ال ِّن َســا ِء بِ َــا فَضَّ ـ َـل اللَّـ ُه بَ ْعضَ ُهـ ْم َعـ َ ٰ
ۚ
ۚ
ـب بِ َــا َح ِفـ َظ اللَّـ ُه َوالـ َّـا ِت
َالصالِ َحــاتُ َقانِ َتـ ٌ
ـات َحا ِفظَــاتٌ �لِّلْ َغيْـ ِ
ِمـ ْن أَ ْم َوالِ ِهـ ْم ف َّ
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اضبُو ُهــ َّن ۖ فَــ ِإ ْن
تَ َخافُــو َن نُشُ ــو َز ُه َّن فَ ِعظُو ُهــ َّن َوا ْه ُج ُرو ُهــ َّن ِف الْ َمضَ اجِــعِ َو ْ ِ
أَطَ ْع َن ُكـ ْم فَـ َـا ت َ ْب ُغــوا َعلَ ْي ِهـ َّن َسـب ًِيل ۗ إِ َّن اللَّـ َه كَا َن َعلِ ًّيــا كَ ِبـ ًرا .
أصبحــت هــذه اآليــة موض ًعــا للســجال والنــزاع بــن املســلمني منــذ مطلــع القــرن
العرشيــن .كذلــك نجــد اليــوم العديــد مــن الدراســات التــي تتنــاول معــاين اآليــة،
وعــى األخــص كلــات "قوامــون" ،و"قانتــات" ،و"نشــوز" .هنــاك شــبه إجــاع عــى معاين
هــذه الكلــات بــن الفقهــاء ،وهــو مــا ينعكــس يف صــورة مجموعــة مــن األحــكام
تعـ ّرف الــزواج والعالقــات الزوجيــة .وترتكــز تلــك األحــكام عــى مبــدأ أوحــد :أن اللــه
ســبحانه وتعــاىل قــد وضــع النســاء تحــت ســلطة الرجــال .يــرى هــؤالء الفقهــاء أن
ســلطة الرجــال عــى النســاء مســألة راســخة وثابتــة قانونًــا ،وهــو مــا يــأيت متسـقًا مــع
مفهــوم العدالــة الــذي كان يقبــل بالــرق والســلطة األبويــة ،طاملــا كان العبيــد والنســاء
يتلقــون معاملــة حســنة .وهكــذا فقــد فهــم هــؤالء الفقهــاء املصطلــح يف هــذا اإلطــار.
كذلــك نجــد أن علــاء الديــن ،عــى مــر القــرون التــي تشــكل فيهــا ت ـراث
التفســر ،قــد اســتخدموا آليــات للتفســر جــاءت نتا ًجــا لألعـراف الســائدة يف ســياقاتهم
االجتامعيــة والزمنيــة ،حيــث كانــت اآليــة  34مــن ســورة النســاء ال متثــل لهــم مجــرد
وصــف ملســؤولية الــزوج املاديــة عــن اإلنفــاق عــى زوجتــه ،ولكــن كانــت تربيــ ًرا
ـامل لســلطة الرجــال ومتييزهــم .وقــد اســتخدم الفقهــاء القدامــى آليــة انتقائيــة
شـ ً
يف التعامــل مــع مـــع األحاديــث النبويــة لدعــم هــذا الفهــم ،مســتخدمني الكلــات
الثــاث الــواردة يف اآليــة لتأطــر العالقــات بــن الزوجــن وتعريــف مفاهيــم العدالــة
واملســاواة التــي كانــت ســائدة يف زمانهــم وبخاصــة يف إطــار الــزواج.
مقدســا،
يعـ ّرف الفقهــاء الــزواج يف كتــب الفقــه القدميــة ليــس بوصفــه رباطًــا
ً
ولكــن بوصفــه عقـ ًدا تبادل ًيــا يضــع املــرأة قيــد ســلطة زوجهــا وحاميتــه ،مــا يســتتبع
بالــرورة مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات .فيتحتــم عــى الــزوج دفع املهــر لزوجته
والتكفــل بنفقتهــا ،ويف املقابــل يصبــح عــى الزوجــة التمكــن والطاعــة لزوجهــا ،وهــو
مــا يتضمــن أن تكــون متاحــة جنس ـيًا لــه يف بيــت الزوجيــة .هكــذا يصبــح التمكــن
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(أو اإلتاحــة الجنســية) ح ًقــا مــن حقــوق الــزوج ،وبالتــايل واج ًبــا عــى الزوجــة ،بينــا
تصبــح النفقــة (املــأوى واملــأكل وامللبــس) ح ًقــا للزوجــة وواج ًبــا عــى الــزوج .كذلــك ال
تعــد النفقــة مــن حــق الزوجــة إال بعــد أن يدخــل بهــا الــزوج ،بينــا تفقــد حقهــا فيهــا
حــال نشــوزها .كذلــك ،يعــد الــزوج املنفــق األوحــد واملالــك األوحــد للمــوارد كافــة،
بينــا متتلــك الزوجــة املهــر وثروتهــا الشــخصية.
ترتبــط القوامــة يف الفقــه القديــم ،بوصفهــا مفهو ًمــا فقهيًــا يرشعــن ســلطة
الرجــل ومتيــزه ،بالواليــة ،وهــو مفهــوم فقهــي آخــر يدعــم ســلطة الرجــال .وقــد جــاء
فهــم العلــاء للواليــة عــى أنهــا تقــى بوصايــة الرجــال عــى النســاء الــايت يف كنفهــم
(ســواء كــن قــارصات أم راشــدات) ،وتحــد مــن قدرتهــن القانونيــة عــى إبـرام عقــود
الــزواج أو الســفر عــى ســبيل املثــال .أمــا فيــا يتعلــق بالواليــة عــى األبنــاء ،فغال ًبــا
مــا كان لآلبــاء واألقــارب مــن الرجــال ميــزة الحصــول عــى الواليــة دون النســاء ،بغــض
النظــر عــن الطــرف الــذي يتــوىل فعل ًيــا رعايــة األبنــاء.
جديــر بالقــول إن املصطلحــن القرآنيــن "قوامــون /قوامــن" اللــذان يــردان يف
آيتــن أخريــن (اآليــة  135مــن ســورة النســاء  ، 1واآليــة  8مــن ســورة املائــدة )2يشـران
إىل إحــدى القيــم القرآنيــة املحوريــة وهــى العــدل ،حيــث يــأيت املصطلــح يف اآليــة 135
مــن ســورة النســاء ،واآليــة  8مــن ســورة املائــدة ليشــر إىل رضورة أن يقــف املؤمنــون
واملؤمنــات إىل جانــب العــدل والقســط يف املجالــن الخــاص والعــام ،وهــو مــا يشــبه
املعنــى الــذي يشــر إليــه مصطلــح "قوامــون" يف اآليــة  34مــن ســورة النســاء ،واملتعلــق
بتحقيــق العــدل وإقامتــه داخــل األرسة مــن خــال ترتيــب عــادل لــأدوار الزوجيــة
يــأيت متسـقًا مــع واقــع املســلمني املعيــش إبــان نــزول القــرآن.
كذلــك نجــد أن مصطلحــي الواليــة والــويل يف القــرآن ال يش ـران إىل العالقــات
يل"
الرتاتبيــة بــن الرجــال والنســاء وال يرشعنــان هــذه العالقــات .يــرد مصطلــح "و ّ
والجمــع "أوليــاء" يف عــدة آيــات لإلشــارة إىل اللــه تعــاىل أو إىل البــر ،حيــث يعنــي
"صديــق وداعــم" .ويف الواقـــع ال تــرد كلمة "ويل" يف أي آيـــة مـــن آيـــات القـــرآن االتي
بنـــى الفقهــاء عليهـــا مبـــدأ الواليــة يف الــزواج (ســورة البقــرة ،اآليــات ،234 ،232 ،221
4

رؤية "مساواة" لألسرة

القوامة والوالية :القوانين المعاصرة والواقع المعيش

 ،237وســورة النســاء ،اآليــات  ،25 ،6 ،3 ،2وســورة النــور ،اآليــة  ،32وســورة املمتحنــة،
اآليــة  ،10وســورة الطــاق ،اآليــة  .)3 4كــا أنــه مــن الالفــت أن مصطلــح "أوليــاء" يــرد
يف اآليــة  71مــن ســورة التوبــة 4ليحــث املؤمنــن واملؤمنــات عــى التعــاون والدعــم
املتبادلــن يف ســعيهم إىل تحقيــق واجبهــم يف األمــر باملعــروف والنهــى عــن املنكــر
وإقامــة العــدل.
لكننــا نجــد أن التفســرات األبويــة التــي ترســخت واكتســبت أفضليــة يف
الـراث التفســري ،قــد جعلــت مــن مفهومــي القوامــة والواليــة األســاس لتربيــر غيــاب
املســاواة يف الحقــوق بــن الزوجــن يف األرسة واملجتمــع (وغيــاب املســاواة يف األمــور
املتعلقــة بالنســاء بصفــة عامــة).

القوامة والوالية :القوانني املعارصة والواقع املعيش
يتجــى اإلطــار الفقهــي الــذي يقــر بســلطة الرجــال عــى النســاء ،ويربــط بــن الطاعــة
والنفقــة ،وينــص عــى وصايــة الرجــال عــى النســاء مــن خــال مفهــوم الواليــة ،يف
معظــم قوانــن األرسة املســلمة املعــارصة ومامرســاتها ،ســواء كانــت تلــك القوانــن
مدونــة أم ال .ففــي الــدول ذات األغلبيــة املســلمة ،نجــد أن الحقــوق تتبايــن بــن
الرجــال والنســاء يف مســائل الــزواج والطــاق ،والوصايــة عــى األبنــاء ،واملـراث .ويجري
تربيــر هــذا التبايــن وعقلنتــه عــى أســاس افرتاضــات متعلقــة باالختالفــات "الجوهريــة"
بــن الجنســن ،والصفــات "الخاصــة" لــكل منهــا ،التــي متــي باملقابــل أدوا ًرا اجتامعيــة
متباينــة عــى كل منهــا.
تواجــه النســاء يف دول وســياقات متعــددة عدة أشـــكال مــن التضييــق والتمييز
والظلــم ،ســواء مــن خــال القانــون أو يف التعامــات اليومية:
•ال تحصــل النســاء ،غالبًــا ،عــى أيــة حقــوق قانونيــة جـراء إســهاماتهن املاليــة يف
اإلنفــاق عــى أرسهــن ،كــا ال تكفــل رعايتهــن ألرسهــن لهــن مكانــة متميــزة،
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وال متنحهــن مســؤولية اتخــاذ القـرارات وال أيــة حقــوق قانونيــة داخــل األرسة.
•ميكــن أن تفقــد الزوجــات "الناش ـزات" حقهــن يف إنفــاق الــزوج أو يف النفقــة
واملتعــة عنــد الطــاق.
•ميكــن أن يتســبب الحــق املمنــوح للرجــال يف اتخــاذ أكــر مــن زوجــة ،يف
إيقــاع أرضار نفســية وماديــة كبــرة عــى النســاء واألطفــال ،وهــو مــا يعصــف
مبصلحــة األرسة.
•ال نجــد يف معظــم األحيــان حظـ ًرا واض ًحــا عــى العنــف األرسى تجــاه النســاء،
يف حــن نجــد أن بعــض القوانــن تعــرف بوضــوح أو بشــكل ضمنــي بحــق
الــزوج يف "تأديــب" الزوجــة العاصيــة طاملًــا مل يكــن هــذا "التأديــب" "عني ًفــا"
أو "قاسـ ًيا".
•ال يتــم تجريــم االغتصــاب والعنــف الجنــي يف إطــار الــزواج ،حيــث يعتــر
الجنــس ح ًقــا للــزوج وواج ًبــا عــى الزوجــة.
•أحيانًــا ال تتمكــن الزوجــة مــن تــرك البيــت أو الســفر دون إذن مــن زوجها ،ويف
بعــض األحيــان نجــد النســاء غــر قــادرات عــى االلتحــاق بالتعليــم أو العمــل
أو الحصــول عــى وثائــق الســفر أو الســفر للخــارج دون الحصــول عــى إذن
األوصيــاء عليهــن مــن الرجــال.
•يكــون يف اســتطاعة األوليــاء مــن الرجــال أحيانًــا إب ـرام عقــود الــزواج نيابــة
عــن الفتيــات القــارصات الواقعــات تحــت وصايتهــم ،مــا قــد يعنــي أحيانًــا
فــرض الــزواج عــى الفتيــات يف ســن صغــرة ،وهــو مــا قــد يؤثــر عــى صحتهــن
النفســية والجســدية ،وفرصهــن يف التعليــم ،ومصلحتهــن العامــة.
•غال ًبــا مــا تحصل األمهــات عىل حضانة أبنائهــن ،ولكنهن ال يحصلــن عىل الوالية،
ولهــذا يحتجــن للحصــول عــى إذن مــن ويل األبنــاء قبــل الــروع يف عالجهــم
أو استخراج وثائـــق الهويـــة لهم ،أو الســـفر معهم ،أو إلحاقهم باملـــدارس ،إلخ.
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•ال تســتطيع العديــد مــن النســاء إدارة ممتلكاتهــن ،وهــو الحق املنصــوص عليه
يف الفقــه وقوانــن األرسة املعــارصة .يــأيت هــذا نتيجــة إق ـرار النســاء لســلطة
أفـراد األرسة الرجــال ،أو نتيجــة تســـويات داخــل العائلــة ،أو ألن هؤالء النســاء
غــر واعيــات بحقوقهــن.
•ال تســتطيع النســاء يف بعــض املجتمعــات شــغل بعــض املناصــب (مثــل منصــب
القــايض) أو مســاواة شــهادتهن بشــهادة الرجــال يف املحاكــم ،أو مامرســة بعــض
النشــاطات مثــل قيــادة الســيارات ،وذلــك تب ًعــا ملنطــق واليــة الرجــال وتقليــص
حقــوق النســاء القانونية.
•ال تتمتــع النســاء العامــات ،يف بعــض املجتمعــات ،باملزايــا ذاتهــا التــي يتمتــع
بهــا زمالؤهــن الرجــال ،وذلــك بســبب االفـراض الضمنــي أنهــن واقعــات تحــت
القوامــة املاديــة ألزواجهــن أو آبائهــن.
ينجــم عــن تلــك األوضــاع أال يتــم التعامــل مــع النســاء عــى أنهــن مواطنــات كامــات
متســاويات يف الحقــوق مــع الرجــال ،وهــو مــا يتعــارض مــع الضامنــات الدســتورية
الكافلــة للمســاواة يف املواطنــة ،وكذلــك مــع معايــر حقــوق اإلنســان العامليــة .كــا
يعصــف ذلــك الوضــع مبــا يحــث عليــه القــرآن مــن كرامــة إنســانية وعــدل ،مــا
يعــوق النســاء عــن تحقيــق إمكاناتهــن ســواء عــى املســتوى الشــخيص أو العــام .وألن
القوانــن املبنيــة عــى فكــريت القوامــة والواليــة تدعــم تأســيس قــوى غــر متكافئــة يف
إطــاري الــزواج واملجتمــع ،فإنهــا ترســخ لألفــكار النمطيــة عــن الرجــال والنســاء كــا
تحــد مــن حريــة النســاء.
بينــا تؤثــر تلــك القيــود عــى النســاء ،نجدهــا كذلــك تخلــق الضغــوط عــى
الرجــال نتيجــة للنمــوذج الرتاتبــي لــأرسة الــذي يتأســس عــى أشــكال فهــم القوامــة
والواليــة التــي أرشنــا إليهــا ســابقًا .نجــد مثـ ًـا:
•توقعــات بــأن يصبــح الرجــل وحــده هــو املنــوط بــه اإلنفــاق عــى النســاء
واألطفــال وحاميتهــن داخــل األرسة ،وهــو مــا قــد يتســبب يف خلــق أجــواء مــن
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القلــق والتوتــر تســتتبعها خالفــات أرسيــة أو عنــف أرسي يف بعــض األحيــان،
وبخاصــة يف الســياقات التــي ال يســتطيع الرجــال فيهــا تأديــة دور املنفــق/
الــو ّيل.
•توقعــات بــأن يتعــن عــى الرجــال توفــر مبالــغ ماليــة كبــرة أو أشــياء عينيــة
عــى ســبيل املهــور ،وهــو مــا قــد يــؤدي إىل إحجــام الشــباب عــن الــزواج
كلية ،بخاصــــة مــــن هــــم عاطلــــن عــــن العمــــل ،أو يعملون يف وظائف ال
تناســبهم ،أو ذوي الدخــول املنخفضــة.
•يــؤدي التأكيــد عــى مســؤولية الرجــال اإلنفــاق إىل تقليــص اســتعدادهم لتــويل
كل مــن اآلبــاء واألبنــاء مــن
مســؤوليات العنايــة باألطفــال وهــو مــا يحــرم ً
إقامــة عالقــات عميقــة وقويــة.
•نجــد الرجــال يف بعــض الســياقات غــر قادريــن عــى رؤيــة أبنائهــم نتيجــة
تفضيــل قوانــن الحضانــة والرؤيــة لألمهــات.
كــا يؤثــر حصــول اآلبــاء واألمهــات عــى حقــوق غــر متســاوية ســل ًبا عــى مصلحــة
األبنــاء:
•ميثــل اآلبــاء واألمهــات القــدوة ألبنائهــم ،وهــو مــا قــد يجعــل األبنــاء يترشبــون
فكــرة غيــاب املســاواة منــذ الصغــر جــراء تعايشــهم مــع العالقــات غــر
املســاواتية بــن اآلبــاء واألمهــات.
•ميكــن أن تؤثــر التوتـرات والخالفــات التــي تنشــب بــن اآلبــاء واألمهــات ،جـراء
غيــاب املســاواة والظلــم ،تأثـ ًرا ضــا ًرا عــى األبنــاء.
•يتأثــر األبنــاء مبعــارك الحصــول عــى الحضانــة والواليــة والفصــل الواقــع بــن
مفاهيــم الحضانــة والواليــة .ويتســبب ذلــك يف اإلرضار مبصلحــة األبنــاء ج ـراء
عــدم قــدرة األمهــات يف بعــض األحيــان عــى اتخــاذ قــرارات مهمــة (فيــا
يتعلــق بالتعليــم أو الصحــة مثـ ًـا) حينــا تكــون لهــن الحضانــة وليــس الواليــة
8
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عــى أبنائهــن .كــا نجــد اآلبــاء الحاصلــن عــى الواليــة وليــس الحضانــة غــر
قادريــن عــى تقديــم الرعايــة بصــورة مســتدامة.

استعادة القيم القرآنية واملبادئ القانونية اإلسالمية
تتطلــب عمليــة تقديــم أشــكال فهــم بديلــة للقوامــة والواليــة منــا أن نفهــم املبــادئ
واملناهــج اإلســامية ،ونطبقهــا يف ضــوء الواقــع املعــارص ومفاهيــم العدالــة .وميكــن أن
نهتــدي يف هــذه العمليــة بعــدة مبــادئ وقيــم قرآنيــة جوهريــة ،إىل جانــب أمثلــة مــن
ســرة النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم -ومعاملتــه ألف ـراد أرستــه التــي كانــت مبنيــة
عــى الثقــة واالحـرام والعطــف والرعايــة .ومــن بــن هــذه املبــادئ القرآنيــة:
•التوحيــد ،حيــث تتطلــب قيــم التوحيــد أال نســمح إلنســان أو جامعــة بتعطيــل
العالقــة املبــارشة والتواصــل املبــارش بــن اللــه وأي فــرد أو جامعــة ،بينــا ت ُبنــى
العالقــة بــن أي إنســان وإنســان آخــر عــى التبادليــة وليــس الرتاتبيــة.
•االســتخالف ،وهــو مصطلــح مشــتق مــن كلمــة "خليفــة" (البــر بوصفهــم
خلفــاء للــه يف األرض ،ســورة البقــرة ،اآليــة  ،)5 30وهــو مــا يرمــز إىل واحــدة
رجــال ونســا ًء،
ً
مــن أســمى رســاالت البرشيــة عــى األرض .يصبــح البــر،
بوصفهــم خلفــاء مســؤولني عــن إدارة الحيــاة عــى األرض ،يأمــرون باملعــروف
وينهــون عــن املنكــر ويقيمــون العــدل (ســورة التوبــة ،اآليــة  .)71باإلضافــة
إىل ذلــك ،فليــس الرجــال والنســاء متســاوون عــى األرض فحســب ،بــل هــم
متســاوون يف الخلــق كذلــك (ســورة النســاء ،اآليــة  )6 1كــا أنهــم متســاوون يف
اآلخــرة (ســورة النحــل ،اآليــة  7 97؛ وســورة األح ـزاب ،اآليــة .)8 35
•العــدل ،وهــو مبــدأ يؤكــد القــرآن عليــه ويطبــق عــى الرجــال والنســاء عــى
حــد ســواء ،حيــث يأمــر اللــه النــاس كافــة بالعــدل واإلحســان (ســورة النحــل،
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اآليــة  .)9 90ويتســاوى الرجــال والنســاء يف مســؤولية "العمــل الصالــح" ســواء يف
املجالــن الخــاص والعــام ،وهــم متســاوون يف الثــواب واملســؤولية عــن أفعالهــم
(ســورة آل عمـران ،اآليــة 10 195؛ وســورة النســاء ،اآليــة 11 124؛ وســورة النحــل،
اآليــة 97؛ وســورة األحـزاب ،اآليــة .)35
•املبــادئ والقيــم القرآنيــة االسرتشــادية التــي تتنــاول العالقــات بــن الرجــال
والنســاء .فعــى ســبيل املثــال نجــد أن لفظــة "باملعــروف" تــرد يف القــرآن
عرشيــن مــرة يف ســياق تنــاول الــزواج واملعاملــة الواجبــة بــن الرجــال والنســاء.
كــا تتضمــن تلــك القيــم :املــودة والرحمــة والســكينة والتشــاور والــرايض
والقســط واإلحســان والكرامــة.
مثلــا يزخــر القــرآن بالقيــم واملبــادئ الداعمــة لرؤيــة أكــر مســاواتية للــزواج
والعالقــات بــن الرجــال والنســاء ،فــإن تـراث أصــول الفقــه يف اإلســام ،ثــري باملبــادئ
واملناهــج القانونيــة التــي متكننــا مــن إنتــاج فهــم يتــواءم مــع املفاهيــم املعــارصة
للعــدل ويختلــف عــن الفهــم الــذي يقدمــه الفقــه التقليــدي للقوامــة والواليــة.
وميكــن اســتخدام املبــادئ واملناهــج التاليــة يف صياغــة مفاهيــم مســاواتية متســقة مــع
القيــم القرآنيــة والواقــع املعــارص:
•التمييــز بــن الرشيعــة والفقــه .ففــي الفكــر اإلســامي ،نجــد أن الرشيعــة
(التــي تعنــي حرفيًــا "الطريــق إىل مصــدر املــاء") هــي مجمــل القيــم واملبــادئ
الدينيــة التــي أنزلهــا اللــه عــى النبــي لرتشــيد الحيــاة اإلنســانية .أمــا كلمــة
فقــه (التــي تعنــي حرف ًيــا "الفهــم") فهــي علــم اســتنباط الفقهــاء لألحــكام مــن
القــرآن والســنة.
•التمييــز بــن فئتــن رئيســتني مــن األحــكام" :العبــادات" و"املعامــات" .تتعلــق
األحــكام الخاصــة بالعبــادات بتنظيــم العالقــات بــن اللــه واملؤمنــن ،بينــا
تضطلــع األحــكام الخاصــة باملعامــات بتنظيــم العالقــات بــن البــر ،ولهــذا
تبقــى مفتوحــة أمــام التفكــر العقــي واعتبــارات الســياق والقــوى االجتامعيــة.
تنــدرج قوانــن األرسة تحــت فئــة املعامــات ال العبــادات ،إذ هــي نتــاج قــرون
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مــن الجهــود يف مجــال التفســر ،وهــي قابلــة للتغيــر ،بــل ويجــب أن تتغــر
وفــق متطلبــات العــدل ووفــق تغــر الزمــان واملــكان.
•مجمــل القواعــد الفقهيــة املتاحــة ،مبــا فيهــا االجتهــاد ،والــرورة ،واملصلحــة،
والــا َضر (ال َضر وال ِضار)
•مقاربــات تأويليــة مثــل قــراءة النصــوص يف ســياقاتها ،وفهــم توجــه النــص
بخصــوص أي موضــوع ،وقـراءة مجمــل اآليــات واألحاديــث املتعلقــة مبوضــوع
مــا ،وصياغــة قوانــن تلتــزم باملســاواة والعــدل ،وإدراك التوافــق بــن حقــوق
اإلنســان واملبــادئ والقيــم القرآنيــة ،واإلملــام بالســبل التــي تجعــل مفاهيــم
العــدل والقســط يف اإلســام تؤطــر املجــاالت االجتامعيــة والقانونيــة املعــارصة.
إن ال ـراث الفقهــي اإلســامي ،ثــري ومــرن وحيــوي ،وطاملــا مثّــن العلــاء املســلمون
اختــاف الفكــر والــرأي وتعدديتــه بــأن نقــدوا آراء بعضهــم البعــض وســمحوا بظهــور
تفسـرات جديــدة .ولهــذا ،فمــن املمكن-بــل ومــن الــروري أخالقيًــا -أن نتجــه نحــو
إنتــاج عالقــات مســاواتية داخــل األرسة ،تتســق مــع املفاهيــم املعــارصة للعــدل ،ومــع
الواقــع املتغــر للحيــاة األرسيــة اليــوم .وهــذا حــال معظــم الــدول ذات األغلبيــة
املســلمة ،التــي بــدأت فيهــا القوانــن واملامرســات االجتامعيــة يف التغــر نحــو نظــرة
أكــر مســاواتية لــأرسة.

املسار املقرتح
تؤكــد "مســاواة" عــى أن القوامــة والواليــة ،مبعنــى إخضــاع النســاء لســلطة الرجــال،
ليــس لهــا ســند يف املبــادئ العقائديــة واألخالقيــة يف القــرآن ،إذ إنهــا يعكســان القيــم
واملامرســات االجتامعيــة التــي تعــود إىل زمــان ومــكان مختلفــن ،ولكنهــا أصبحــا
أساســا للســلطة األبويــة يف الـراث الفقهــي يف اإلســام .ويعتمــد هــذان املفهومــان عــى
ً
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افـراض أنتجــه البــر بــأن اللــه منــح الرجــال الســلطة عــى النســاء ،وهــو األمــر الــذي
أضحــى عــى مــر العصــور مبــدأً قانون ًيــا ،أي نس ـقًا قيم ًيــا قامئًــا بذاتــه .واآلن نجــد
أن وظيفــة هــذا املبــدأ الرئيســة هــي تربيــر وجــود القوانــن واملامرســات التمييزيــة،
واإلبقــاء عليهــا يف املجتمعــات املســلمة باســم اإلســام.
وتــرى "مســاواة" أنــه يتعــن علينــا إنتــاج أشــكال فهــم جديــدة للعالقــات
والبنــى واألع ـراف والقوانــن الخاصــة بــاألرسة ،بهــدف تصحيــح أشــكال الظلــم التــي
تخلقهــا مثــل تلــك االفرتاضــات واملفاهيــم القانونيــة التــي مل تعــد مناســبة للعــر
الحــايل .علينــا أن نعمــل ســويًا إلنتــاج منــوذج إســامي للعالقــات األرسيــة يتضمــن مــا
يــي:
1.1أفـراد األرسة :األزواج والزوجــات واألبنــاء واإلخــوة واألخــوات ،يدعمــون بعضهــم
البعــض يف إطــار يغلفــه االحـرام واملســؤولية واملــودة والرعايــة املتبادلــة.
يجــب أن تقــوم القوانــن والعالقــات األرسيــة عــى القيــم القرآنيــة مــن مــودة
ورحمــة وســكينة وإحســان وكرامــة وتحــاور وتـرايض ومعــروف وعــدل وإحســان.
وميثــل مجمــل هــذه القيــم يف الســياق الزمــاين واملــكاين املعــارص مــا يعــرف
بعبــارة "املســاواة التحويليــة" ،التــي تعــي وجــود الفــروق بــن الرجــال والنســاء،
ولكنهــا تؤكــد عــى رضورة املســاواة بينهــا يف الفــرص والنتائــج وعالقــات القــوة.
2.2الــزواج هــو رشاكــة قامئــة عــى التســاوي ،يتأســس فيهــا التشــارك يف اتخــاذ
القـرار ،عــى التواصــل املفتــوح والثقــة املتبادلــة والتشــاور املتبــادل ،وليــس عــى
تفــرد أحــد الزوجــن بالســلطة.
يشــر القـــرآن إىل الــزواج بـــ "امليثــاق الغليــظ" (ســورة النســاء ،اآليــة  ،)12 21حيــث
تــأيت كلمــة "ميثــاق" مشــتقة مــن كلمــة "ثقــة" .كــا يصــف القـــرآن الـــزواج بأنــه
ـاس لَّ ُكـ ْم
رابطــة حميميــة َ
وسـكَن .تقــول اآليــة  187مــن ســورة البقــرةُ " :هـ َّن لِ َبـ ٌ
ـاس لَّ ُهـ َّن" ،كــا تقــول اآليــة  21مــن ســورة الــرومَ " :و ِمـ ْن آيَاتِـ ِه أَ ْن َخلَـ َـق
َوأَنتُـ ْم لِ َبـ ٌ
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لَ ُكــم ِّمـ ْن أَنف ُِسـ ُك ْم أَ ْز َوا ًجــا لِّتَ ْسـ ُك ُنوا إِلَ ْي َهــا َو َج َعـ َـل بَ ْي َن ُكــم َّمـ َو َّد ًة َو َر ْح َمـ ًة" .ويجــب
إعــال التشــارك يف اتخــاذ القـرار يف أوجــه الحيــاة األرسيــة كافــة مبــا فيهــا األمــور
الخاصــة بالعالقــات الجنســية يف الــزواج ،واألمــور املاليــة ،وشــؤون تربيــة األبنــاء
ورعايتهــم.
3.3تعتمــد عمليــة اإلنفــاق عــى األرسة وحاميتهــا ،عــى املهــارات والخــرات
واالســتعدادات والتوجهــات والوقــت املتــاح واملــوارد املاديــة وغريهــا ،التــي
يكــون كل فــرد مــن أفـراد األرسة قــاد ًرا عــى تقدميهــا ،وليــس عــى تقســيامت
تراتبيــة ثابتــة ،أو أفــكار منطيــة مقولبــة عــن الرجــال والنســاء.
يضــع كل مــن الرجــال والنســاء خرباتهــم ومواردهــم وشــبكات اتصاالتهــم يف
خدمــة أرسهــم بهــدف ضــان مصلحــة األرسة واســتمرارها .وقــد يكــون مــن
الصعــب عــى أحــد الزوجــن أن يتــوىل وحــده اإلنفــاق املــادي عــى األرسة .ولهــذا
فهنــاك حاجــة إىل كال الزوجــن مــن أجــل رعايــة األبنــاء وغريهــم مــن أفـراد األرسة
وحاميتهــم .ويتطلــب العــدل واملســاواة داخــل األرسة منــا أن نــدرك أن الرجــال
والنســاء متســاوون ،وأن نثمــن فكــرة أن الرجــال والنســاء ،بوصفهــم أفـرا ًدا ،هــم
قــادرون عــى تقديــم خدمــات مختلفــة ألرسهــم .وال ينبغــي تعيــن أدوار وصفات
محــددة عــى أســاس الجنــس ،ولكــن عــى أســاس مــا هــو يف مصلحــة األرسة
ككل ،وكذلــك عــى أســاس ضــان كرامــة كل فــرد مــن أفــراد األرسة واحرتامــه
وإســهامات كل منهــم.
ميكــن تحقيــق ذلــك كلــه مــن داخــل الـراث اإلســامي .متكننــا مبــادئ القــرآن وثـراء
ال ـراث الفقهــي اإلســامي ،مــن صياغــة قوانــن إســامية مســاواتية لــأرسة تعكــس
احتياجــات املجتمعــات املعــارصة.
تؤمــن "مســاواة" إميانًــا ناب ًعــا مــن رؤيــة القــرآن للعــدل والعالقــات بــن الرجــال
والنســاء ،بأنــه ال ميكــن الوصــول إىل تلــك الغايــات إال بصياغــة قوانــن تغــر عالقــات
القــوة داخــل األرسة ،ويف املجتمــع ،بغيــة الوصــول إىل مخرجــات عادلــة .وينبغــي عــى
رؤية "مساواة" لألسرة
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علــاء الديــن ،واألكادمييــن ،والحكومــات ،والقــادة السياســيني ،واملنظــات الدوليــة،
وأخواتنــا وإخوتنــا أن يتفكــروا يف تصــور عالقــات أرسيــة عادلــة ومقســطة وداعمــة
للنســاء والرجــال واألبنــاء عــى حــد ســواء .كــا أن عليهــم بالتــوازي مــع هــذه الرؤيــة
أن يعملــوا عــى خلــق اإلرادة السياســية الســاعية إىل إصــاح قوانــن ومامرســات األرسة
اإلســامية ،بصــورة تعــرف باملســاواة وتضمــن صالــح األرسة واملجتمــع.
ال ميكــن أن يقــوم العــدل يف القــرن الحــادي والعرشيــن دون مســاواة .أوان
تحقيــق املســاواة داخــل األرسة قــد حــان اآلن.
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المراجع

املراجع
 1ســورة النســاء ،اآليــة  « : 135يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن آ َم ُنــوا ْ كُونُــوا ْ قَ َّوا ِم ـ َن بِالْ ِق ْسـ ِ
ـط شُ ـ َهدَاء لِلَّ ـ ِه َولَ ـ ْو َعـ َـى أَنف ُِس ـ ُك ْم أَ ِو
الْ َوالِ َديْــنِ َواألَقْ َر ِبـ َن إِن يَ ُكـ ْن َغ ِن ًّيــا أَ ْو فَ ِقـ ًرا فَاللَّـ ُه أَ ْو َل ِب ِهـ َـا فَـاَ تَتَّ ِب ُعــوا ْ الْ َهـ َوى أَن تَ ْع ِدلُــوا ْ َوإِن تَلْـ ُووا ْ أَ ْو تُ ْعرِضُ ــوا ْ فَـ ِإ َّن
اللَّـ َه كَا َن بِ َــا ت َ ْع َملُــو َن َخ ِب ـ ًرا »
 2ســورة املائــدة ،اآليــة  « : 8يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا ْ كُونُــوا ْ قَ َّوا ِمـ َن لِلَّـ ِه شُ ـ َهدَاء بِالْ ِق ْسـ ِ
ـط َوالَ يَ ْج ِر َم َّن ُكـ ْم شَ ـ َنآ ُن قَـ ْومٍ َعـ َـى
أَالَّ تَ ْع ِدلُــوا ْ ا ْع ِدلُــوا ْ ُهـ َو أَقْـ َر ُب لِلتَّ ْقـ َوى َوات َّ ُقــوا ْ اللَّـ َه إِ َّن اللَّـ َه َخ ِبـ ٌر بِ َــا تَ ْع َملُــو َن »
ـرك ِ
شكَـ ٍة َولَـ ْو أَ ْع َج َبتْ ُكـ ْم َوالَ
ـر ِّمــن ُّم ْ ِ
 3ســورة البقــرة ،اآليــة َ « : 221والَ تَن ِك ُحــوا ْ الْ ُمـ ْ ِ
َات َحتَّــى يُ ْؤ ِمـ َّن َوألَ َمـ ٌة ُّم ْؤ ِم َنـ ٌة َخـ ْ ٌ
ُ
َ
ـر ٍِك َولَـ ْو أ ْع َجبَ ُكـ ْم أ ْولَ ِئـ َـك يَ ْد ُعــو َن إِ َل ال َّنــا ِر َواللَّـ ُه يَ ْد ُعـ َو
ـر ِّمــن ُّمـ ْ
تُن ِك ُحــوا ْ الْ ُم ْ ِ
شكِـ َن َحتَّــى يُ ْؤ ِم ُنــوا ْ َولَ َعبْـ ٌد ُّم ْؤ ِمـ ٌن َخـ ْ ٌ
ـن آيَاتِـ ِه لِل َّنـ ِ
ـاس لَ َعلَّ ُهـ ْم يَتَ َذكَّـ ُرو َن »
إِ َل الْ َج َّنـ ِة َوالْ َم ْغ ِفـ َر ِة ِب ِإ ْذنِـ ِه َويُ َبـ ِّ ُ
ســورة البقــرة ،اآليــة َ « : 232وإِذَا طَلَّ ْقتُ ـ ُم ال ِّن َســاء فَ َبلَ ْغ ـ َن أَ َجلَ ُه ـ َّن فَ ـاَ تَعْضُ لُو ُه ـ َّن أَن يَن ِك ْح ـ َن أَ ْز َوا َج ُه ـ َّن إِذَا تَ َراضَ ـ ْوا
وف َذلِـ َـك يُو َعـ ُظ ِبـ ِه َمــن كَا َن ِمن ُكـ ْم يُ ْؤ ِمـ ُن بِاللَّـ ِه َوالْ َيـ ْومِ ِ
بَ ْي َن ُهــم بِالْ َم ْعـ ُر ِ
اآلخـ ِر َذلِ ُكـ ْم أَز َْك لَ ُكـ ْم َوأَطْ َهـ ُر َواللَّـ ُه يَ ْعلَـ ُم
َوأَنتُـ ْم الَ تَ ْعلَ ُمــو َن »
ـرا فَـ ِإذَا
ســورة البقــرة ،اآليــة َ « : 234وال َِّذيـ َن يُتَ َوفَّـ ْو َن ِمن ُكـ ْم َويَـ َذ ُرو َن أَ ْز َوا ًجــا يَ َ َتبَّ ْصـ َن ِبأَنف ُِسـ ِه َّن أَ ْربَ َعـ َة أَشْ ـ ُه ٍر َو َعـ ْ ً
ـاح َعلَ ْي ُكـ ْم ِفيـ َـا فَ َعلْـ َن ِف أَنف ُِسـ ِه َّن بِالْ َم ْعـ ُر ِ
وف َواللَّـ ُه بِ َــا ت َ ْع َملُــو َن َخ ِبـ ٌر »
بَلَ ْغـ َن أَ َجلَ ُهـ َّن فَـاَ ُج َنـ َ
ســورة البقــرة ،اآليــة َ « : 237وإِن طَلَّ ْقتُ ُمو ُهـ َّن ِمــن قَ ْبــلِ أَن تَ َُّســو ُه َّن َوقَـ ْد فَ َرضْ تُـ ْم لَ ُهـ َّن فَرِيضَ ـ ًة فَ ِن ْصـ ُـف َمــا فَ َرضْ تُـ ْم
َنسـ ُوا ْ الْفَضْ ـ َـل بَيْ َن ُكـ ْم إِ َّن اللَّـ َه بِ َــا
إِالَّ أَن يَ ْع ُفــو َن أَ ْو يَ ْع ُفـ َو الَّـ ِـذي ِبيَـ ِـد ِه ُع ْقـ َد ُة ال ِّنـكَا ِح َوأَن ت َ ْع ُفــوا ْ أَقْـ َر ُب لِلتَّ ْقـ َوى َوالَ ت َ
ت َ ْع َملُــو َن بَ ِصـ ٌر »
ْ
َ
َ
َ
ـب َوالَ تَأكُلُــوا ْ أ ْم َوالَ ُهـ ْم إِ َل أ ْم َوالِ ُكـ ْم إِنَّـ ُه
ســورة النســاء ،اآليــة َ « : 2وآتُــوا ْ الْيَتَا َمــى أ ْم َوالَ ُهـ ْم َوالَ تَتَبَ َّدلُــوا ْ الْ َخبِيــثَ بِالطَّيِّـ ِ
كَا َن ُحوبًــا كَ ِبـ ًرا »
ـاب لَ ُكــم ِّمـ َن ال ِّن َســاء َمثْ َنــى َوثُــاثَ َو ُربَا َع
ســورة النســاء ،اآليــة َ « : 3وإِ ْن ِخ ْفتُـ ْم أَالَّ تُق ِْسـطُوا ْ ِف الْ َيتَا َمــى فَان ِك ُحــوا ْ َمــا طَـ َ
فَـ ِإ ْن ِخ ْفتُـ ْم أَالَّ ت َ ْع ِدلُــوا ْ فَ َو ِ
ـت أَ ْ َيانُ ُكـ ْم َذلِـ َـك أَد َْن أَالَّ ت َ ُعولُــوا ْ »
احـ َد ًة أَ ْو َمــا َملَ َكـ ْ
َاح فَـ ِإ ْن آن َْسـتُم ِّم ْن ُهـ ْم ُرشْ ـدًا فَا ْدفَ ُعــوا ْ إِلَ ْي ِهـ ْم أَ ْم َوالَ ُهـ ْم
ـى إِذَا بَلَ ُغــوا ْ ال ِّنـك َ
ســورة النســاء ،اآليــة َ « :6وابْتَلُــوا ْ الْ َيتَا َمــى َحتَّـ َ
ْ
ـروا ْ َو َمــن كَا َن َغ ِنيًّــا فَلْيَ ْسـتَ ْع ِف ْف َو َمــن كَا َن فَ ِقـ ًرا فَلْيَـأك ُْل بِالْ َم ْعـ ُر ِ
وف فَـ ِإذَا َدفَ ْعتُـ ْم
سافًــا َو ِبـدَا ًرا أَن يَ ْكـ َ ُ
َوالَ تَأْكُلُو َهــا إِ ْ َ
إِلَ ْي ِهـ ْم أَ ْم َوالَ ُهـ ْم فَأَشْ ـ ِهدُوا ْ َعلَ ْي ِهـ ْم َوكَفــي بِاللَّـ ِه َح ِســي ًبا »
ـات الْ ُم ْؤ ِم َنـ ِ
ـح الْ ُم ْح َص َنـ ِ
ـت أَ ْ َيانُكُم
ـات فَ ِمــن َّمــا َملَ َكـ ْ
ســورة النســاء ،اآليــة َ « : 25و َمــن لَّـ ْم يَ ْسـتَ ِط ْع ِمن ُكـ ْم طَـ ْو ًل أَن يَن ِكـ َ
ِّمــن فَتَ َياتِ ُك ـ ُم الْ ُم ْؤ ِم َنـ ِ
ـات َواللَّ ـ ُه أَ ْعلَ ـ ُم ِب ِإ َميانِ ُك ـ ْم بَعْضُ ُكــم ِّمــن بَ ْعـ ٍ
ـض فَان ِك ُحو ُه ـ َّن ِب ـ ِإذْنِ أَ ْهلِ ِه ـ َّن َوآت ُو ُه ـ َّن أُ ُجو َر ُه ـ َّن
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات َوالَ ُمتَّخــذ ِ
َــر ُم َســاف َح ٍ
وف ُم ْح َص َن ٍ
بِالْ َم ْعــ ُر ِ
ــف
َــن ِبفَاحشَ ــ ٍة فَ َعلَيْهِــ َّن ن ْص ُ
َات أخْــ َدانٍ فَــ ِإذَا أ ْح ِصــ َّن فَــ ِإ ْن أت ْ َ
ــات غ ْ َ
َاب َذلِـ َـك لِ َم ـ ْن َخـ َِ
َمــا َعـ َـى الْ ُم ْح َص َنـ ِ
ـر لَّ ُك ـ ْم َواللَّ ـ ُه َغ ُفــو ٌر َّر ِحي ـ ٌم »
ـات ِم ـ َن الْ َع ـذ ِ
ـي الْ َع َنـ َ
ـروا ْ َخـ ْ ٌ
ـت ِمن ُك ـ ْم َوأَن ت َْصـ ِ ُ
الصالِ ِحـ َن ِمـ ْن ِعبَا ِدكُـ ْم َوإِ َمائِ ُكـ ْم إِن يَكُونُــوا فُ َقـ َراء يُ ْغ ِن ِهـ ُم اللَّـ ُه
ســورة النــور ،اآليــة َ « : 32وأَن ِك ُحــوا األَيَا َمــى ِمن ُكـ ْم َو َّ
ِمــن فَضْ لِـ ِه َواللَّـ ُه َو ِاسـ ٌع َعلِيـ ٌم »
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ســورة املمتحنــة ،اآليــة  « : 10يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا ِإذَا َجا َءكُـ ُم الْ ُم ْؤ ِم َنــاتُ ُم َها ِجـ َر ٍ
ات فَا ْمتَ ِح ُنو ُهـ َّن اللَّـ ُه أَ ْعلَـ ُم ِب ِإ َميانِ ِهـ َّن
َ
ِ
فَـ ِإ ْن َعلِ ْمتُ ُمو ُهـ َّن ُم ْؤ ِم َنـ ٍ
ـات فَــا تَ ْر ِج ُعو ُهـ َّن إِ َل الْ ُك َّفــا ِر ال ُهـ َّن ِحـ ٌّـل لَّ ُهـ ْم َوال ُهـ ْم يَحلُّــو َن لَ ُهـ َّن َوآتُو ُهــم َّمــا أن َف ُقــوا َوال
ـاح َعلَيْ ُكـ ْم أَن تَن ِك ُحو ُهـ َّن إِذَا آتَيْتُ ُمو ُهـ َّن أُ ُجو َر ُهـ َّن َوال تُ ِْسـكُوا ِب ِع َصــمِ الْ َك َوا ِفـ ِر َو ْاسـأَلُوا َمــا أَن َف ْقتُـ ْم َولْيَ ْسـأَلُوا َمــا
ُج َنـ َ
أَن َف ُقــوا َذلِ ُكـ ْم ُح ْكـ ُم اللَّـ ِه يَ ْح ُكـ ُم بَ ْي َن ُكـ ْم َواللَّـ ُه َعلِيـ ٌم َح ِكيـ ٌم »
ـائ يَ ِئ ْس ـ َن ِم ـ َن الْ َم ِحيـ ِ
ـائ لَ ـ ْم
ـض ِمــن ن َِّســائِ ُك ْم إِنِ ا ْرت َ ْبتُ ـ ْم فَ ِع َّدت ُ ُه ـ َّن ث َالث َـ ُة أَشْ ـ ُه ٍر َوالَّـ ِ
ســورة الطــاق ،اآليــة َ « :4والَّـ ِ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
ـرا »
يَ ِحضْ ـ َن َوأُ ْوالتُ األَ ْحـ َـا ِل أَ َجلُ ُه ـ َّن أن يَضَ ْع ـ َن َح ْمل ُه ـ َّن َو َمــن يَتَّــقِ الل ـ َه يَ ْج َعــل ل ـ ُه م ـ ْن أ ْم ـ ِره يُـ ْ ً
 4ســورة التوبــة ،اآليــة  « : 71يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا ِإذَا َجا َءكُـ ُم الْ ُم ْؤ ِم َنــاتُ ُم َها ِجـ َر ٍ
ات فَا ْمتَ ِح ُنو ُهـ َّن اللَّـ ُه أَ ْعلَـ ُم ِب ِإ َميانِ ِهـ َّن
َ
ِ
فَـ ِإ ْن َعلِ ْمتُ ُمو ُهـ َّن ُم ْؤ ِم َنـ ٍ
ـات فَــا تَ ْر ِج ُعو ُهـ َّن إِ َل الْ ُك َّفــا ِر ال ُهـ َّن ِحـ ٌّـل لَّ ُهـ ْم َوال ُهـ ْم يَحلُّــو َن لَ ُهـ َّن َوآتُو ُهــم َّمــا أن َف ُقــوا َوال
ـاح َعلَيْ ُكـ ْم أَن تَن ِك ُحو ُهـ َّن إِذَا آتَيْتُ ُمو ُهـ َّن أُ ُجو َر ُهـ َّن َوال تُ ِْسـكُوا ِب ِع َصــمِ الْ َك َوا ِفـ ِر َو ْاسـأَلُوا َمــا أَن َف ْقتُـ ْم َولْيَ ْسـأَلُوا َمــا
ُج َنـ َ
أَن َف ُقــوا َذلِ ُكـ ْم ُح ْكـ ُم اللَّـ ِه يَ ْح ُكـ ُم بَ ْي َن ُكـ ْم َواللَّـ ُه َعلِيـ ٌم َح ِكيـ ٌم »
 5ســورة البقــرة ،اآليــة َ « : 30وإِ ْذ قَـ َ
ـال َربُّـ َـك لِلْ َمالئِ َكـ ِة إِ ِّن َجا ِعـ ٌـل ِف األَ ْر ِض َخلِي َفـ ًة قَالُــوا ْ أَت َ ْج َعـ ُـل ِفي َهــا َمــن يُف ِْسـ ُد ِفي َهــا
َويَ ْسـ ِف ُك ال ِّد َمــاء َونَ ْحـ ُن ن َُسـ ِّب ُح ِب َح ْمـ ِـد َك َونُ َقـد ُِّس لَـ َـك قَـ َ
ـال إِ ِّن أَ ْعلَـ ُم َمــا الَ تَ ْعلَ ُمــو َن »
ـس َو ِ
ـاس ات َّ ُقــوا ْ َربَّ ُكـ ُم الَّـ ِـذي َخلَ َق ُكــم ِّمــن نَّ ْفـ ٍ
احـ َد ٍة َو َخلَـ َـق ِم ْن َهــا َز ْو َج َهــا َوبَــثَّ
 6ســورة النســاء ،اآليــة  « : 1يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـال كَ ِثـ ًرا َونِ َســاء َوات َّ ُقــوا ْ اللَّـ َه الَّــذي ت ََســا َءلُو َن ِبـه َواأل ْر َحــا َم إ َّن اللَّـ َه كَا َن َعلَيْ ُكـ ْم َرقيبًــا »
ِم ْن ُهـ َـا ِر َجـ ً
 7ســورة النحــل ،اآليــة َ « : 97مـ ْن َع ِمـ َـل َصالِ ًحــا ِّمــن َذكَـ ٍر أَ ْو أُنثَــى َو ُهـ َو ُم ْؤ ِمـ ٌن فَلَ ُن ْح ِي َي َّنـ ُه َح َيــا ًة طَ ِّي َبـ ًة َولَ َن ْج ِزيَ َّن ُهـ ْم
أَ ْج َر ُهــم ِبأَ ْح َســنِ َمــا كَانُــوا ْ يَ ْع َملُــو َن »
ـات َوالْقَانِ ِت ـ َن َوالْقَانِتَـ ِ
 8ســورة األح ـزاب ،اآليــة  « : 35إِ َّن الْ ُم ْس ـلِ ِم َني َوالْ ُم ْس ـلِ َم ِت َوالْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َن َوالْ ُم ْؤ ِم َنـ ِ
الصا ِد ِق ـ َن
ـات َو َّ
َاشــ ِع َني َوالْخ ِ
ات َوالْخ ِ
الص ِائ ِ
ات َوالْ ُمتَ َص ِّد ِقــ َن َوالْ ُمتَ َص ِّدق ِ
َاشــ َع ِ
الصابِــ َر ِ
الصا ِدق ِ
َــات
الص ِائِــ َن َو َّ
َــات َو َّ
الصا ِبرِيــ َن َو َّ
َــات َو َّ
َو َّ
ـات َوالذَّاكِرِي ـ َن اللَّ ـ َه كَ ِث ـ ًرا َوالذَّاكِ ـ َر ِ
َوالْ َحا ِف ِظ ـ َن فُ ُرو َج ُه ـ ْم َوالْ َحا ِفظَـ ِ
ات أَ َع ـ َّد اللَّ ـ ُه لَ ُهــم َّم ْغ ِف ـ َر ًة َوأَ ْج ـ ًرا َع ِظيـ ًـا »
 9ســورة النحــل ،اآليــة  « : 90إِ َّن اللَّ ـ َه يَأْ ُم ـ ُر بِالْ َع ـ ْد ِل َوا ِإل ْح َســانِ َوإِيتَــاء ِذي الْ ُق ـ ْر َب َويَ ْن َهــى َعــنِ الْ َف ْحشَ ــاء َوالْ ُمن َك ـ ِر
ـي يَ ِعظُ ُك ـ ْم لَ َعلَّ ُك ـ ْم تَ َذكَّ ـ ُرو َن »
َوالْ َب ْغـ ِ
ــل َعا ِمــلٍ ِّمنكُــم ِّمــن َذكَــ ٍر أَ ْو أُنثَــى
اب لَ ُهــ ْم َربُّ ُهــ ْم أَ ِّن الَ أُ ِضيــ ُع َع َم َ
 10ســورة آل عمــران ،اآليــة  « : 195ف َْاســتَ َج َ
بَعْضُ ُكــم ِّمــن بَ ْعـ ٍ
ـض فَال َِّذيـ َن هَا َجـ ُروا ْ َوأُ ْخ ِر ُجــوا ْ ِمــن ِديَا ِر ِهـ ْم َوأُوذُوا ْ ِف َسـب ِِيل َوقَاتَلُــوا ْ َوقُ ِتلُــوا ْ ألُكَ ِّفـ َر َّن َع ْن ُهـ ْم َسـ ِّيئَاتِ ِه ْم
َوألُد ِْخلَ َّن ُه ـ ْم َج َّنـ ٍ
اب »
ـات تَ ْج ـرِي ِمــن ت َ ْح ِت َهــا األَنْ َهــا ُر ث َ َوابًــا ِّمــن ِعنـ ِـد اللَّ ـ ِه َواللَّ ـ ُه ِعن ـ َد ُه ُح ْس ـ ُن الثَّـ َو ِ
الصالِ َحــاتَ ِمــن َذكَـ ٍر أَ ْو أُنثَــى َو ُهـ َو ُم ْؤ ِمـ ٌن فَأُولَ ِئـ َـك يَ ْد ُخلُــو َن الْ َج َّنـ َة
 11ســورة النســاء ،اآليــة َ « : 124و َمــن يَ ْع َمـ ْـل ِمـ َن َّ
َوالَ يُظْلَ ُمــو َن نَ ِقـ ًرا »
 12سورة النساء ،اآلية َ « : 21وكَ ْي َف تَأْ ُخذُونَ ُه َوقَ ْد أَف َْض بَعْضُ ُك ْم إِ َل بَ ْع ٍض َوأَ َخ ْذ َن ِمنكُم ِّميثَاقًا َغلِيظًا »
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