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 إىل:
دريب ليمهد يل إىل من كلَّت أانملو ليقدم لنا احلياة اذلنية، إىل من حصد األشواك عن  -

 طريق العلم، إىل من غمرين حببو ... أيب العزيز.
إىل من كانت عواًن ودًفءا بني أضلعي، إىل من سعت جاىدة لرتى ابنتها يف أعلى  -

 الدرجات ... أمي احلبيبة.
 .احلنونة جديت...  تفارقين ال اليت ودعواهتا وبركتها تبتسم، برؤييت من إىل -
 صغري إىل اليوم ... أساتذيت الكرام.إىل من علَّموين منذ  -
إىل من كان بلسًما للجروح، وعطًرا يف البيت يفوح، لكنو غاب عن عيين وما زال ساكن  -

 الروح، الفقيد رمحة هللا عليو ... أخي الغايل.
 إىل مهجيت ونور دريب، إىل أمريات البيت اللوايت ولدهتنَّ ملكة عظيمة ... شقيقايت. -
 سري يف دمي، ويلهج فؤادي بذكراىم ... أبناء أخيت.إىل من حبهم ي -
 إىل من اتَّصف ابلطيبة واألخالق القيِّمة، إىل من كان لو يد يف مساعديت ... زوج أخيت. -
 من حمبة وتقديٍر ... خااليت. لساين عن وصف ما يِكنُّو قليب ذلنإىل من يعجز  -
 وجودىنَّ... صديقايت.إىل من كنَّ مالذي وملجئي، إىل من حتلو احلياة ب -
 طالبات وطلبة قسمي.لهنَّ هللا أخوات، وإخوة يل ... إىل من جع -

 أىدي ىذا العمل ادلتواضع          

 *مـــــــــــــــــــــــــــروة*



 

 

اللهم لك اٟتمد حىت ترضى كلك اٟتمد إذا رضيت، كلك اٟتمد بعد 
فالشكر هلل على  ،[07]إبراىيم:نَُّكمْ لَِئْن َشَكْرُُتْ أَلَزِيدَ قاؿ تعاذل:  الرضا،

 مىنَّ عليَّ إب٘تاـ ىذا البحث، كبعد: لو، أف٘تاـ نعمو ككماؿ فض
؛ الذم "عبد القادر مهاوات"إذل أستاذم كشيخي الفاضل الدكتور 

تفضَّلى ابإلشراؼ على مذكريت، كأحاطٍت بكل الرعاية، كغمرشل بتوجيهاتو 
الكثَت رغم انشغاالتو، فلم يعتذر مٍت يومنا  كنصائحو القيًٌمة، كمنحٍت من كقتو

كدل يتجاىل رسائل استفسارايت كأسئليت قط؛ فلقد كاف لو من مساعدتو 
 الصادقة، كتوجيهاتو السديدة، بصمة يف إخراج ىذه ا١تذكرة هبذه الصورة، كال

 دمت رضاؾ، يرجو العلم طريق كجعل مسعاؾ، بورؾ لو: أقوؿ أف سول يسعٍت
أعطيت،  ما كعلى بذلت ما على ميينك سلمت فخرنا، اآلفاؽ يف كحللت ذخرنا

 سائلة ا١توذل عز كجل أف جيازيو عٍت كل خَت اي رب.
هم يف ىذه ييدأكما أتقدـ ابلشكر لؤلساتذة الذين تتلمذت على 

اٞتامعة، ك إذل كل من علَّمٍت كأفادشل كساعدشل كلو بكلمة، فهم كثر ال 
دعو ٢تم اب٠تَت اٞتزيل كالعيش أإال أف  يسعٍت فبلأذكرىم، لكن هللا ال ينساىم، 

 ، كأف جيعل جهودىم يف ميزاف حسناهتم.الكرصل

 
 

 

 



 ملخص:
موضوع ىذا البحث ا١توسـو أبحكاـ أتديب الزكجة عند نشوزىا يف الفقو  إفٌ 

اإلسبلمي؛ تناكؿ قضية من القضااي اٟتساسة يف شأف األسرة، كالعشرة بُت الزكجُت، كىو 
 بل الزكجة، ككيفية عبلجو من قبل زكجها على النهج الصحيح. كز من قو شةلن

كقد جاء ىذا ا١توضوع يف ثبلثة مباحث: خيصًٌصى أكلو لبياف لًتعريف النشوز 
 مشركعيتو كبياف الزكجة، أتديب تعريفكأسبابو كحاالتو، كعيًٍتى اثنيو بكبياف حكمو 

 التأديب، عن الناتج كالضرر الزكجة، أتديب ١تسقطات كشركطو ككسائلو، كجيًعلى اثلثيو
 بتأديبها. متعلقة ٥تتلفة كمسائل
 زكجتو على للزكجكتػيٌوًج البحث يف ختامو ببعض النتائج كالتوصيات منها: أف  

ب فيما خىالىفىتو التأديب إف كىالية كأف للتأديب كسائل ٤تدكدة، كىي  طاعة، من عليها جيًى
 كالضرب.ا١تذكورة يف القرآف الكرصل؛ الوعظ، كا٢تجر، 

Abstract: 
Subject of this research which is entitled: regulations of correction 

of the wife in case of desobeidance in the Islamic jurisprudence. It has 
dealt with one of the sensitive family issues and the marital cohabitation, 
which is the desobedience from the wife and how it must be dealt with 
by the husband in the right way. This study came into three sections: 

 The first one defined the desobeidance and its verdict, its cause 
and different cases. Whereas the second was about the definition of 
wife's correction and the evidence of its legitimacy, its conditions and 
the used means. The third one is an outline of the correction of the wife 
and the harm it may cause, and different issues concerning her 
correction.  

The study ended up with some results and recommendations, 
some of them are: The husband has the right to correct his wife if she 
violates orders she should be obeying. This correction is a limited mean 
that is mentioned in the holy Coran: preaching, abondoning, beating. 
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٨تمده كنستعينو كنستغفره كنستهديو، كنعوذ ابهلل من شركر أنفسنا  إف اٟتمد هلل     
كسيئات أعمالنا، من يهده هللا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كنشهد أف ال إلو 

ا عبده كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص، كبعد:  إال هللا كحده ال شريك لو، كنشهد أف ٤تمدن
الذكر كاألنثى؛ لكي يقـو بعمارة األرض  فقد خلق هللا تعاذل اإلنساف كخلق منو

كالعيش كالتكاثر فيها عن طريق الزكاج الذم يػيعىدُّ من أقدس كأكثق الركابط اليت ٕتمعي بُت 
ْن أَنُفِسُكْم َأْزَواًجا : اثنُت؛ مصداؽ ذلك قولو تعاذل َوِمْن آََيتِِو َأْن َخَلَق َلُكم مِّ

نَ لَِّتْسُكنُ  َها َوَجَعَل بـَيـْ ِلَك ََلََيٍت لَِّقْوٍم  ُكموا ِإلَيـْ مََّودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يف ذََٰ
:يـَتَـَفكَُّرونَ  ََي أَيّـَُها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى : . كقولو أيضا[21]الرـك

 اُكْم ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبريٌ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اَّللَِّ أَتْـقَ 
 [.13]اٟتجرات:

كيتم من خبللو تكوين أسرة متماسكة كمًتابطة، تقـو على أساس احملبة كالرٛتة 
 كاالحًتاـ بُت الطرفُت، كاإلسبلـ أعطى للزكاج مكانة 

عظيمة، كجعل لكل كاحدو من الزكجُت ٣تموعة من اٟتقوًؽ كالواجبات اليت من 
 العيش بسبلـ. شأهنا أف تضمن

اليت تػيعىكًٌري  ؛لكن اٟتياة الزكجية ال ٗتلو من ا١تشاكل، فتتعرض أحياان لبعضها
صفوىا، كتنشئ جونا مشحوانن بُت الزكجُت، كالزكج لو حق أتديب زكجتو عند النشوز؛ 

يت  كىو معصية الزكجة لزكجها كترفعها كاستعبلؤىا عليو؛ مصداقا لقولو تعاذل: َوالالَّ
ُغوا خَتَاُفو  َن ُنُشوزَُىنَّ َفِعظُوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ يف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُىنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل تـَبـْ

َ َكاَن َعِليًّا َكِبريًا  [.34]النساء:َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ اَّللَّ
كالتأديب يكوف كفق الطريقة ا١تشركعة، لذا كجب على أفراد األمة اإلسبلمية 

"أحكام : ب ؛ كبناءن على ذلك جعلت مذكريت ا١توسومةلعلم ابألحكاـً ا١تتعلقة بوا
 أتديب الزوجة عند نشوزىا يف الفقو اإلسالمي".
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 أمهية ادلوضوع: -أوال
يعاجل ىذا البحث مشكلة اجتماعية قد تىطىاؿي العديد من األيسر؛ كذلك لعدـ علم  -1

ية ا١تتعلقة هبا، كعدـ فهمهم لطرؽ التأديب نسبة معتربة من األزكاج ابألحكاـ الشرع
 ا١تشركعة.

يعترب التأديب من الوسائل ا٢تامة يف إ٧تاح عملية الًتبية؛ كوف ا١توضوع متعلقنا ابلبذرة  -2
األساسية للمجتمع كىي األسرة؛ حيث إف صىليحت ككانت خالية من ا١تشاكل صىليح 

 اجملتمع أبكملو.
زمن ازدادت فيو كثرة االهتامات الواردة على اإلسبلـ؛ تربز كذلك أمهية ا١توضوع يف  -3

فهذا البحث يؤكد كيوضح مدل دقتو يف كضع اٟتكم الشرعي الصحيح لكل مسألة، 
صغَتة ككبَتة كدل يػيٍهًمل شيئان؛ أم أنو اعتٌت بكيفية عبلج  كأف هللا عز كجل اعتٌت بكل

 نشوز الزكجة من قبل زكجها كفق الطرؽ الشرعية.
 كالية ادلوضوع:  إش -اثنيا

الّرَِجاُل  إف للزكج قوامة يف األسرة جعلها هللا لو على زكجتو لقولو تعاذل:
كىذه القوامة من ٘تاـ نعم هللا على النساء، فلذا . [34]النساء:قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساءِ 

 :عند عصياف الزكجة لزكجها يلجأ إذل عدة طرؽ لتأديبها، كمن ىنا يطرح اإلشكاؿ اآليت
 ماىي أحكاـ أتديب الزكجة يف الشريعة اإلسبلمية؟

كلئلجابة عن ىذا اإلشكاؿ كضعت عدة تساؤالت فرعية من شأهنا اإل١تاـ ابٞتوانب 
 ا١تختلفة ٢تذا ا١توضوع كىي: 

 ما مفهـو التأديب؟ -1
 ما ىي أسباب التأديب؟ كما ىي شركطو كضوابطو؟ -2
 ما آراء الفقهاء يف ذلك؟ما ىي الطرؽ الشرعية لتأديب الزكجة؟ ك  -3
 ما الذم ينبغي أف تقابل بو الزكجة زكجها عند أتديبو ٢تا؟ -4
 



 مقدمة
 

 ~ ج ~ 
 

 أسباب اختيار ادلوضوع:  -اثلثا
 يرجع اختيارم ٢تذا ا١توضوع لعدة أسباب كىي كاآليت:

 الفائدة العلمية اليت ميكن ٖتقيقها يف ىذا البحث ال سيما يف ٣تاؿ فقو األسرة.  -أ
، بعث ضهمبىعاليت من حولنا من ضرب كرفع صوت األزكاج على  رؤية ا١تشاكل -ب

 بداخلي عدة تساؤالت عن حكم ذلك يف الشرع كالبحث فيو.   
قلة معرفة العديد من الناس ٦تن اطلعتي على أحوا٢تم ابألحكاـ ا١تتعلقة بتأديب  -ج

العائلة  الزكجة، األمر الذم أدَّل ابلعديد إذل سوء التصرؼ كإٟتاؽ أضرار جسيمة على
 الزكجة خاصة.الزكج ك عامة، ك 
 أىداف ادلوضوع -رابعا
 بياف كيفية أتديب الزكجة على الطريقة ا١تشركعة. -1
 معاٞتة قضية من قضااي األسرة كىي مشكلة الضرب ا١تربح للزكجة. -2
 اٟتفاظ على حياة زكجية مستقرة خالية من ا١تشاكل كاألضرار. -3
 التأديب، كبياف القوؿ األرجح يف ذلك. عرض أقواؿ الفقهاء يف كيفية -4
أف اإلسبلـ أعزَّ ا١ترأة كاعتٌت ْتقوقها، رغم تشريعو حق أتديب الزكج  توضيح كأتكيد -5
 ٢تا.

 الدراسات السابقة: -خامسا
من خبلؿ االطبلع على العديد من ا١تصادر كا١تراجع كالدراسات دل أجد ْتثان 

فرقان؛ إما أف أجد موضوعان يتكلم عن النشوز مستقبلِّ جيمع أطراؼ موضوعي، بل جاء مت
أك أجد من تكلم عن  -كالذم ىو التأديب نفسو-لوحده، أك النشوز كعبلجو فقط 

كإما أف أجد موضوعان يتكلم عن التأديب  -كىي معظمها فتاكل-ردكد فعل الزكجة 
الكن بشكل عاـ ال خيص الزكجة لوحدىا،  ما يتعلق أف أٚتع ما استطعتي كل  أىرىٍدتي  ًلذى

بتأديب الزكجة يف ْتث كاحد يدرس ٚتيع النواحي، كسأذكر بعض الدراسات اليت ٢تا 
 عبلقة اب١توضوع:
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رسالة ماجستَت بعنواف "كالية التأديب ا٠تاصة يف الفقو اإلسبلمي"، إلبراىيم بن  -1
ض، صاحل بن إبراىيم التنم، كلية الشريعة ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ابلراي

ق، نشرت يف شكل كتاب، بدار ابن اٞتوزم للنشر كالتوزيع، 1428الطبعة األكذل 
ق، إشراؼ الدكتور صاحل بن دمحم اٟتسن، كىو ْتث قيًٌم بذؿ فيو 1428الدماـ، سنة 

الباحث جهودان  كبَتة؛ حيث تناكؿ كالية التأديب بشكل موسع أىدل فيو بتأديب الزكجة 
قسم دراستو إذل اببُت كٜتسة فصوؿ؛ الباب األكؿ: حقيقة كالولد كالتلميذ كالعبد، كقد 

كالية التأديب ا٠تاصة كأنواعها، الباب الثاشل: أحكاـ كالية التأديب ا٠تاصة، كاعتٌت 
 أبحكاـ أتديب الزكجة يف عدة مباحث.

كتاب "النشوز ضوابطو، حاالتو، أسبابو، طرؽ الوقاية منو، كسائل عبلجو يف ضوء  -2
ق، نشر 1417، لصاحل بن غازل السدالف، جامعة الرايض، الطبعة الرابعة القرآف كالسنة"

بدار بلنسية للنشر كالتوزيع، الرايض؛ حيث دل يقسمو صاحبو إذل أبواب أك فصوؿ، بل 
جعلو على شكل عشرة عناكين أساسية تندرج ٖتتها عناكين فرعية، بدأه بتعريف النشوز، 

ذكر حاالت كأسباب النشوز، مث تطرؽ إذل عبلجو مث فرَّؽى بينو كبُت االعراض، كبعدىا 
كا١تقصود بو التأديب، مث ذكر حكم النشوز من أم جانب من الزكجُت ... إخل، حيث 

 توسع يف النشوز كدل يتوسع يف التأديب كثَتنا، بل جعلو على شكل عنواف فرعي فقط.
 بن عبد الكرصل كتاب "الًقوامة كأثرىا يف استقرار األسرة"، لعبد اٟتميد بن صاحل -3

ـ، 2010ق/1431الًكرَّاشل، الطبعة األكذل، دار القاسم للنشر كالتوزيع، الرايض، 
احتول على عدة عناكين تدكر حوؿ الًقوامة؛ حيث بدأه بتعريف الًقوامة كمفردات 
متعلقة اب١توضوع، مث قاـ بتفسَت آايت الًقوامة يف القرآف الكرصل، مث ذكر مقومات القوامة 

تحقاقها، كبعدىا تطرؽ إذل حدكد القوامة كىذا ا١تعٍت؛ حيث دل يتعمق فيها  كسبب اس
 كثَتان. 

رسالة ماجستَت بعنواف "اٟتقوؽ الزكجية يف السنة النبوية"، لليث عفيف دمحم عتيلي،  -4
قسم أصوؿ الدين، بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف انبلس، 

الدكتور حسُت النقيب؛ تناكؿ فيها الباحث ثبلثة  ـ، إبشراؼ2009فلسطُت، سنة 
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فصوؿ؛ تكلم يف أك٢تا عن حقوؽ الزكج على زكجو، كبو أربعة عشرة مبحثان؛ حيث 
احتول ا١تبحث الثامن على حق الزكج يف أتديب زكجتو كىو ا١تفيد لبحثي، كالفصل 

كالفصل الثالث الثاشل بعنواف: حقوؽ الزكجة على زكجها، كبو كذلك أربعة عشرة مبحثان، 
 بعنواف: حقوؽ الزكجُت ا١تشًتكة، كبو سبعة مباحث؛ حيث إنو تكلم عن اٟتقوؽ كىكيل.

بُت  -دراسة مقارنة-رسالة ماسًت بعنواف "حق أتديب الزكجة بُت اإلابحة كالتجرصل -5
الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اٞتزائرم" لفريد إبزيز، جامعة الشهيد ٛتة ٠تضر، معهد 

ـ، إشراؼ األستاذ عبد 2017ق/1438سبلمية، قسم الشريعة ابلوادم، سنة العلـو اإل
الغٍت حوبة، قسم الباحث دراستو إذل مبحث ٘تهيدم كفصلُت؛ الفصل األكؿ: ٣تاالت 
أتديب الزكجة أحكامو كشركطو، كالفصل الثاشل: اإلخبلؿ ْتق التأديب كاٞتزاء ا١تًتتب 

؛ لقد ذكر فيها األحك اـ ا١تتعلقة بتأديب الزكجة، لكنها مقارنة بُت عنو شرعنا كقانوانن
 القوانُت الوضعية، ألهنا دراسة ٥تتصة ابلشريعة كالقانوف.

جيب أف يضاؼ، بعد اطبلعي على ٣تهودات الباحثُت كالتمعن فيها رأيت ما 
حيث فاقتصرت على أحكاـ التأديب ا٠تاصة ابلزكجة فقط،  كجيعل يف ْتث مستقل،
ت ردكد فعل الزكجة حاؿ أتديب زكجها ٢تا، كما ميَّزتي ْتثي توسعت فيها أكثر، كأضف

من ذه النماذج كأضفتي لو مناذج من الواقع لزكجات نشزف على أزكاجهن فأدبوىنَّ، كى
 بلدايت ٥تتلفة من كالية الوادم.

 منهج البحث:     -سادسا
  :ذه الدراسة استعماؿ ًعدَّة مناىج، اعتمدت على أمهها كما يليلقد اقتضت ى

من خبلؿ توضيح كبياف عدة مفاىيم  اعتمدت ىذا ا١تنهجا١تنهج الوصفي؛  -1
 كمصطلحات، كعرض النماذج الواقعية.

ابلتدليل كالتعليل كصوال إذل النتائج  ا١تنهج االستقرائي؛ كذلك يف تتبع آراء الفقهاء -2
 .النهائية

أصل إذل اٟتكم حىت ا١تنهج ا١تقارف؛ كىذا عند عرض أقواؿ الفقهاء ا١تتعارضة  -3
 الراجح.
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 منهجية البحث: -سابعا
 أىم ما التزمتو كمنهجية يف كتابة مذكريت ىذه، ما يلي: 

، أما اإذا كاف اٟتديث يف صحيحي البخارم كمسلم، فإنٍت أكتفي ابلتخريج منهم -1
 أخرل، مع ذكر درجة اٟتديث.حديثة ، فإنٍت أٌخرًجو من مصادر اإف دل يكن فيهم

صحابة مهنع هللا يضر، كركاة اٟتديث من التابعُت، ككذا أئمة ا١تذاىب األربعة، أمَّا دل أترجم لل -2
 سواىم فإشل ترٚتت لكل من كرد اٝتو يف ا١تذكرة، سواء كاف متقدمنا أـ معاصرنا.

النماذج الواقعية اليت أخذهتا دكنتها كما يلي: ابلنسبة للقاء الشخصي؛ فإشل أذكر  -3
سم كاللقب، مكاف اللقاء، اتريخ اللقاء، أما ا١تكا١تة ا٢تاتفية؛ أذكر اٟترفُت األكلُت من اال

 اٟترفُت األكلُت من االسم كاللقب، اتريخ ا١تكا١تة، توقيت ا١تكا١تة.
 خطة البحث -اثمنا

بعد اختيارم ٢تذا ا١توضوع، قمت بكتابتو كفق خطة يف شكل مقدمة كثبلثة 
  مباحث كخا٘تة كفهارس فنية:

لت فيها التعريف ابلبحث كأمهيتو، كأسباب اختيارم لو كإشكاليتو، مث تناك ادلقدمة:  -
ذكرت األىداؼ ا١تراد الوصوؿ إليها منو، كالدراسات السابقة لو، بعد ذلك بينتي ا١تنهج 
ا١تتبع كمنهجية العمل فيو، مث عرضت خطة دراستو بشكل ٥تتصر، مع كصف عاـ 

 هتٍت خبلؿ إ٧تازه.اليت كاج ١تصادره كمراجعو، كذكر أىم الصعوابت
جعلتو لًتعريف النشوز كبياف حكمو كأسبابو كحاالتو، كقسمتو إذل ادلبحث األول:  -

أربعًة مطالب: األكؿ عرفت فيو النشوز، مث بيَّنت حكمو من القرآف كالسنة، بعدىا 
 ذكرت أسبابو كحاالتو.

شركطو ككسائلو، خصٍَّصتيوي لتعريف أتديب الزكجة، كبياف مشركعيتو ك ادلبحث الثاين:  -
 ديب الزكجة، ككازٍنتي بُت مصطلحكقسمتو إذل أربعًة مطالب: األكؿ عىرَّفتي فيو أت

، التأديب كا١تصطلحات ذات الصلة بو، كالثاشل كضَّحت فيو أدلة مشركعية أتديب الزكجة
 كالثالث جعلتو لشركط كحدكد أتديبها، كالرابع تضمن كسائل أتديب الزكجة.
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جعلتو ١تسقطات أتديب الزكجة، كالضرر الناتج عن التأديب، ادلبحث الثالث:  -
ككضعتو يف ثبلثة مطالب: األكؿ خاص ٔتسقطات ، كمسائل ٥تتلفة متعلقة بتأديبها

أتديب الزكجة، كالثاشل ابلضرر الناتج عن أتديبها، أما الثالث فقد خصصتو ١تسائل 
 ٥تتلفة متعلقة بتأديبها.

 اليت توصلت إليها، كبعض التوصيات.كتضمنت أىم النتائج اخلادتة:  -
: أك٢تا لآلايت، كاثنيها لؤلحاديث، كاثلثها لؤلعبلـ، ستة ٣تاميع كىي يف الفهارس: -

 للمحتوايت. خامسهاكا١تراجع، ك للمصادر كرابعها 
 صعوابت البحث -اتسعا

كمن الصعوابت اليت كاجهتٍت أثناء إ٧تازم ٢تذا البحث؛ أنٍت أردت إدراج بعض 
الواقعية من كالية الوادم لزكجات أدَّهبن َّ أزكاجهنَّ بسبب نشوزىنَّ؛ لتكوف ىذه النماذج 

النماذج عربة لكل النسوة؛ ْتيث يرٍين عاقبة كل من تعصي زكجها كيف تكوف حياهتا 
، كرٔتا آلت إذل الزكاؿ، ككاف بودًٌم أف أتنقل لبعض البلدايت  الزكجية يف اضطرابو

ة يف التنقل كتعذَّر عليَّ ذلك، فاكتفيت أبخذىا من قصر ا١تختلفة، لكن كاجهتٍت صعوب
 العدالة بوسط مدينة الوادم.

كيف ا٠تتاـ أسأؿ هللا أف يكوف ىذا العمل ا١تتواضع  بذرة مثمرة يف فقهنا اإلسبلمي 
العتيد، كأف يكوف ىذا البحث خالصنا لوجو هللا عزَّ كجل، كهللا من كراء القصد، كىو 

 بيل.ا٢تادم إذل سواء الس
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 ادلطلب األول: تعريف النشوز 
ػػبى ١تعرفػػة معػػٌت "النيشيػػوز"  تغيػػب عػػن   ا١تصػػطلح معرفػػة حقيقػػةان، ألف تعريفػػو لغػػة، مث اصػػطبلحكىجى

، فالعديػػػد مػػػن ا١تصػػػطلحات ٘تىيػػػرُّ علينىػػػا، لًكػػػنَّ عنػػػد االطػػػبلع عليهػػػا كمعرفتهػػػا يػىتَّضػػػحي كثػػػَت مػػػن النػػػاس
 .شاهبة لوا١تصطلحات ا١تكبُت  في بينوي كأكازً مقصدىا شيئان آخر ٘تامان، لذا سأيعىرًٌفيوي، 

 الفرع األول: النشوز لغة
ىٍْتي ا١ترتفعي مػن األرض، كا نشز: النًٌٍشزي  

: ا١ت مػا ارتفػعى عػن الػواًدم  كىػو ،ٍمػعي أىٍنشػازه كنيشيػوزه ٞتكالنَّشىزي
أم قومػػػوا إذل الصػػػبلة أك [؛ 11]اجملادلػػػة:َوِإَذا ِقيـــَل اْنُشـــُزوا فَاْنُشـــُزويقػػػوؿ تعػػػاذل:  ،1إذل األرض

لدابػة إذا دل يكػػد يسػػتًقري ، كيقػػاؿ لكقلػػب انشػز إذا ارتفػػع عػػن مكانػو مػػن الرعػب، قضػاء حػػق أك شػهادة
فعهػػا إذل مواضػػعها كتركيػػب بعضػػها ر كإٍنشػػازي عظػػاـً ا١تيًٌػػت: السػػرج كالراكػػب علػػى  هرىػػا: إهنػػا لنشػػزة، "

ػػزى "ككػػذلك ، 2"ا، إذا استعصػػت علػػى بػىٍعلهػػا كأبغضػػتوكنشػػزت ا١تػػرأة تنشػػز كتػىٍنًشػػزي نيشػػوزن  ،علػػى بعػػض نىشى
 .3ا"جفاىا كضرهب أم؛ بػىٍعليهىا

 النشوز اصطالحاالفرع الثاين: 
 عكػس، كصىػرَّحى اليكػوف مػن الزَّكجػًة ك "حيًٌ بلصػطعنػاه االٔتفَّ النُّشيػوزى أبفقهػاء ال ضعصىرَّح بلقد 

، كمن ىنػا نعػرؼ النشػوز اصػطبلحا أبنػو: 4"كف أبفَّ النُّشيوزى كما يكوف من الزَّكجة يكوف من الزَّكجً خر آ
 .5"صاحبو كسوء عشرتو كجُتً كراىة كل من الزَّ   "
نشػوز ، ك نشوز ا١ترأة، كىو معصيتها زكجها فيما جيب لو عليها من حقوؽ النكاح" :6قوؿ ابن قدامةكي

 .7"١ترضها، أك كربىا، أك غَتمها ؛كىو: إعراضو عنها لرغبتو عنها الرجل عن امرأتو
                                 

 .5/417ابن منظور، لساف العرب، مادة: نشز، ينظر:    1
 .3/899 مادة: نشز، ٞتوىرم، الصحاح اتج اللغة،ا 2

 3    .5/430مادة: نشز،  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،
.40/284 ا١توسوعة الفقهية الكويتية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،  4  

.5/209، ناع عن مْت اإلقناعالبهويت، كشاؼ الق   5  
ابتليت ن أىل ٚتاعيل من قرل انبلس بفلسطُت، خرج من بلده صغَتا مع عمو عندما ىو عبد هللا بن أٛتد بن دمحم بن قدامة، م 6

 ق، من مصنفاتو: ا١تغٍت يف الفقو شرح ٥تتصر ا٠ترقي، كالكايف. ينظر: ابن رجب،626، تويف سنة ابلصليبيُت، كاستقر بدمشق
 .346 –311ذيل طبقات اٟتنابلة، ص 

.3/93الكايف يف فقو اإلماـ أٛتد،  امة،ابن قد   7  
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 كىذه التعاريف تشمل النُّشيوز من الزَّكجًة كالزَّكج، أمػا ابلنسػبة لتعريػف النشػوز مػن طػرؼ الزكجػة
 كىو ا١تعٍت يف ْتثي، فقد عرفو الفقهاء كاآليت:    

 .2ا١تانعة نفسها منو ،من بيت زكجها بغَت إذنوأبنو: خركج الزكجة  1الزيلعيعىرَّفىوي  :عند احلنفية -1
 .3"خركج الزكجة من بيت زكجها بغَت حق": أبنو عرفو ابن عابدينك 
، كأف منعتو االستمتاع هبػا؛  ج عن الطاعة الواجبةا٠ترك أبنو: " 4عرفو الشيخ الدردير عند ادلالكية: -2
 ،كالغسػػل أك الصػػبلة،  أك تركػػت حقػػوؽ هللا تعػػاذل، أك خرجػػت بػػبل إذف حملػػل تعلػػم أنػػو ال  ذف فيػػو، هبػػا

 .5"كمنو إغبلؽ الباب دكنو
كأف خرجت مػن   ؛عن طاعة زكجها أبنو: "خركج الزكجة 6ا٠تطيب الشربيٍتعرفو  عند الشافعية: -3

أك ، و، أك دل تفػتح لػو البػاب ليػدخل، أك دل ٘تكنػو مػن نفسػها بػبل عػذر ٢تػا كمػػرضمػن مسػكنو بغػَت إذنػ
 .7"دعاىا فاشتغلت ْتاجتها أك ادعت الطبلؽ

 
 

                                 
كدرس  ،ىػ 705قدـ القاىرة سنة  ،فقيو حنفي ،من أىل زيلع ابلصوماؿ ،ين الزيلعيىو عثماف بن علي بن ٤تجن، فخر الد 1

ق، 743، تويف سنة غَت الزيلعي صاحب "نصب الراية" كىو ،را ٔتعرفة النحو كالفقو كالفرائضكاف مشهو   ،كأفىت كقرر كنشر الفقو
، د البهية يف تراجم اٟتنفيةالفوائ. ينظر: اللكنوم، الشرح على اٞتامع الكبَت. ك ح كنز الدقائقئق شر تبُت اٟتقا مصنفاتو:من 
 .2/446 ،الدرر الكامنةكابن حجر العسقبلشل،  .4/373 ، االعبلـ،ليلزرككا .115ص

  2  .3/52، تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي،ينظر: 
.3/576تار، ابن عابدين، رد احملتار على الدر ا١تخ  3  
ىو أٛتد بن دمحم بن أٛتد العدكم، أبو الربكات الدردير، من أعبلـ الفقو يف ا١تذىب ا١تالكي، كيًلدى يف بٍت عدم ٔتصر عاـ  4

من آاثره: أقرب ا١تسالك ١تذىب اإلماـ مالك، كمنح القدير شرح  ،ى3263كتعلم ابألزىر، كتويف ابلقاىرة سنة  ؛ى3327
 .1/212الزركلي، األعبلـ ك . 159دمحم ٥تلوؼ، شجرة النور الزكية، ص ن ب٥تتصر خليل. ينظر: دمحم

.2/343الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت،   5  
ىو دمحم بن أٛتد الشربيٍت، مشس الدين، فقيو شافعٌي، مفسر، من أىل القاىرة، درَّس كأفىت يف حياة شيوخو، كانتفع بو الكثَت،  6

 .6/6لزركلي، األعبلـ، ا ينظر: .:، السراج ا١تنَت، كمغٍت احملتاجمن مصنفاتوق، 977تويف سنة صبلحو، كأٚتع أىل مصر على 
. 4/415ا٠تطيب الشربيٍت، مغٍت احملتاج إذل معرفة معاشل ألفاظ ا١تنهاج،   7  
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ًْتيػث ال تيًطيعيػوي  ؛زكجهػا فتػىٍنًفػري عنػو أف تنشيزى عن وى: "النشوز أبنو1عرفو ابن تيمية عند احلنابلة: -4
ػػػا لًلًفػػػراشً  ػػػا جيػػػب عليهػػػا مػػػن  عه نػػػاى ك٨تػػػو ذلػػػك ٦تَّػػػا فيػػػو امت ، إذنػػػوَتو بغػػػٗتػػػرجي مػػػن منزلػػػ كأ ،إذا دىعىاىى عمَّ

 .2"طاعتو
ككػػػل ىػػػذه التعريفػػػات متشػػػاهبة كمتقاربػػػة، تػػػدكر حػػػوؿ معصػػػية الزكجػػػة لزكجهػػػا، كخركجهػػػا مػػػن 

تعريفػػػاهتم هبػػػذا ا١تثػػػاؿ، كعػػػدـ طاعتػػػو يف القيػػػاـ بواجباهتػػػا مركػػػزين البيػػػت دكف إذنػػػو، كتبػػػُت أهنػػػم ابتػػػدأكا 
 تناع عنو، كالنفور منو. الزكجية ابالم
: ىػػو تعريػػف ا١تالكيػػة؛ كونػػو أعػػم كأمشػػل  مػػن كػػل التعريفػػات؛ لتعريػف ا١تختػػار الػػذم يظهػػر رل كا

ركا علػػى ذكػػر ألنػػو ذكػػر تػػرؾ الزكجػػة ٟتقػػوؽ هللا تعػػاذل الػػذم دل تػػذكره ا١تػػذاىب األخػػرل، حيػػث اقتصػػ
إذف زكجهػػا فقػػط، أمػػا ابلنسػػبة كاٟتنفيػػة مػػثبلن: ذكػػركا خػػركج الزكجػػة بػػدكف    ،سػػبب أك سػػببُت للنشػػوز

 للمالكية فقد كاف تعريفهم شامبلن لكل أسباب النشوز.
 الفرع الثالث: ألفاظ ذات صلة ابلنشوز

توجد عدة ألفاظ مشاهبة للفظ النشوز، ك٢تا صلة بو، كىي كثػَتة كمتعػددة لكنػٍت سأقتصػر فقػط 
 على ذكر البعض منها: 

 ،كىأىبٍػغىٍضػػتيوي إبٍػغىاضنػػا فهػػو ميػػبػٍغىضه  ،لشَّػػٍيءي اًبلضَّػػمًٌ فهػػو بىغًػػيضه بػىغيػػضى االػػبيغضي كالبغضػػة، ك الــبـُْغُ::  -1
كىتػىبىاغىضى القـو أبغضى بىعضيهيم بىعضنا

3. 
التػَّبىػاغيضي ًضػدُّ ، ك نفور الػنفس عػن الشػيء الػذم يرغػب عنػو كىو: اٍلبػيٍغضي ًضدُّ اٍٟتيبًٌ كيقاؿ أف: 

التَّحىابًٌ 
 .5"، كأمارة عليووزً شي النُّ  سبب من أسبابً  ضً غٍ أف البػي  :ىي ضً غٍ كالبػي  وزً شي بُت النُّ  ةي لى الصًٌ ، "ك 4

                                 
كلد يف حراف  ،حنبلي ،سبلـاإلماـ شيخ اإل ،اٟتراشل الدمشقي، تقي الدين، يميةبن ت ،ىو أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ 1

كاف داعية ق،  728سنة  تويف بقلعة دمشق معتقبل ،سجن ٔتصر مرتُت من أجل فتاكاه ،قل بو أبوه إذل دمشق فنبغ كاشتهركانت
، األعبلـينظر: الزركلي،  كمنهاج السنة.، السياسة الشرعيةمصنفاتو: من إصبلح يف الدين، آية يف التفسَت كالعقائد كاألصوؿ، 

1/140 . 
.14/135 ،البداية كالنهايةكابن كثَت،  .1/144 ،الدرر الكامنةابن حجر العسقبلشل، ك     
.   32/277ابن تيمية، ٣تموع الفتاكل،   2  
.1/56الفيومي، ا١تصباح ا١تنَت، مادة: بغض، . ك 7/121ينظر: ابن منظور، لساف العرب، مادة: بغض،   3  

.1/81ا١تناكم، التوقيف على مهمات التعاريف، ك  .37ص مادة: بغض،الرازم، ٥تتار الصحاح، ينظر:   4  
 .40/285ا١توسوعة الفقهية الكويتية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،   5
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يقػػاؿ: ك ، اٍلعىػػٍُتي كىالػػرَّاءي كىالضَّػػادي أصػػلو كاحػػدو، كىػػو اٍلعىػػٍرضي الػػًذم خييىػػاًلفي الطُّػػوؿى  ؛عىػػرىضى  اإِلْعــَراُ:: -2
ا اأٍلىٍمًر، كىأىٍعرىضى  ، كىأىٍعرىٍضتي عىٍن ىىذى فو  .1صدد عنو بوجهو أم؛ أىٍعرىٍضتي عىٍن فيبلى

: نهمػاالفػرؽ بي، ك"2ًز"و شيػالنُّ  مػن أمػاراتً  يكػوف أمػارةن  اضى رى ٍعػأف اإلً ىو  :اضي رى عٍ كاإلً  وزً شي بُت النُّ  ةي لى كالصًٌ "
 .3"، كاإلعراض أف ال يكلمها كال  نس هبا؛ أم ترؾ الزكجة مهجورةأف النشوز التباعد

كاإلعػػراض، كمػػا أنػػو يوجػػد  مػػن خػػبلؿ مػػا تقػػدـ يظهػػر أنػػو يوجػػد صػػلة بػػُت النشػػوز، كالػػبغض، 
 اختبلؼ كذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

.1/272مادة: عرض، الفراىيدم، كتاب العُت، ك  . 272-4/271ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: عرض، ينظر:   1  
 .40/285األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،  ا١توسوعة الفقهية الكويتية، كزارة 2

.1/601فتح القدير،  الشوكاشل،ينظر:   3  
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 ادلطلب الثاين: حكم النشوز
قىةي الزٍَّكًجيَّةي غالبػا غػَت خاليػةو مػن ا١تشػاكًل، كتػىتػىعىػرَّضي للخػبلًؼ، كيطػرأ عليهػا النػزاع، عنػد  إف العىبلى

ال  انشػزة ، فتصػبح ا١تػرأة كارىػةبػُت الػزكجُت ا١تلىػلاًع، كقػد دػدث بػذلك تعىاريًض الرَّغبػاًت أك نفػوًر الطًٌبىػ
، مػػػن خػػػبلؿ الفىػػػٍرعىٍُتً حيكػػػم ذلػػػك شػػػرعنا كعليػػػو سػػػأذكرية لػػػو، تطيػػػع زكجهػػػا يف األمػػػور الزىكًجيَّػػػًة عاصػػػ

 اآلتًيػىٍُتً:
 الفرع األول: من الكتاب

  حراـ، كذلك من خبلؿ عدة آايت دلت على ذلك، أذكر منها:  إف نشوز الزكجة على زكجها 
يت خَتَاُفوَن ُنُشـوزَُىنَّ َفِعظُـوُىنَّ َواْىُجـُروُىنَّ يف اْلَمَضـاِجِع َواْضـرِبُوُىنَّ فَـِإْن : قولو تعاذل الدليل: َوالالَّ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل   .[34]النساء:َأطَْعَنُكْم َفاَل تـَبـْ
 أمػر هللا وزىاشيػني  تٍ دى ا١تػرأة إف أبٍػ، ك هللا طا١تػا ليسػت يف معصػيةً  كاجبػةه  جً كٍ طاعػة الػزَّ إف  وجو االسـتدالل:

رب، فإنػػػو ىػػػو الػػػػذم ضَّػػػػبالا فعىػػػجً نٍ ، فػػػإف دل يػى أكال مث اب٢تجػػػػرافً  يبػػػدأ اب١توعظػػػةً تعػػػاذل الػػػزَّكج أف يؤدهبػػػػا، ف
 .1قوا على توفية حى هى لي مً كدٍ  ،ا لوهى حي لً صٍ يي 

كىػػذا التأديػػب ال يكػػوف إال يف معصػػية ٦تػػا يػػدؿ علػػى أف نشػػوز الزكجػػة حػػراـ؛ ألنػػو معصػػية يف 
 كأحياان معصية هللا تعاذل.حق الزكج، 

 الفرع الثاين: من السنة
: قىػػاؿى   عىػػٍن أىً  ىيرىيٍػػػرىةى رىًضػػيى انَّي عىٍنػػوي، عىػػًن النَّػػً ًٌ حكػػم ذلػػك مػػن خػػبلؿ اٟتػػديث اآليت: كبيػػاف 

َها ادلالَِئَكُة »  .2«َحَّتَّ ُتْصِبحَ ِإَذا َدَعا الرَُّجُل اْمَرأََتُو ِإىَل ِفَراِشِو، فَأََبْت َأْن َتَِيَء، َلَعنَـتـْ
االمتنػاع مػن  إذا كقػع منهػا، لزَّكجػة١تبلئكة ا، فتلعن انً عٍ اٟتديث اختصاص اللَّ  ري ك اىً  وجو االستدالل:

 .3فراش زكجها لغَت عذر شرعي
 
 

                                 
. 5/172ألحكاـ القرآف، القرط ، اٞتامع ينظر:   1  

. 7/30، 5193ركاه البخارم يف صحيحو، كتاب النكاح، ابب إذا ابتت ا١ترأة مهاجرة فراش زكجها، حديث رقم:   2  
 .9/294ارم، ينظر: بن حجر العسقبلشل، فتح الب 3
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 ك٦تا ال شك فيو أف نشوز ا١ترأة حراـ كذلك من انحيتُت:
وص الشريعة، كأهنا كاجبػة، كتػرؾ الواجػب ألف فيو عصياان ك٥تالفة لطاعة الزكج ا١تأمور هبا يف نص أوال:
 .حراـ
"ألف هللا تعاذل رىتَّبى عقوبة على نشوزىا، إذا دل تتعظ ابلوعظ كا٢تجر، كال تكوف عقوبػة إال علػى  اثنيا:

 . 1"فعلو ٤ترـو أك ترؾ كاجب، كبعبارة أخرل: العقوبة إمنا تكوف على فعل احملظور الشرعي كىو حراـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .44معتصم عبد الرٛتاف دمحم منصور، أحكاـ نشوز الزكجة يف الشريعة اإلسبلمية، ص  1
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 لب الثالث: أسباب النشوزادلط
كجهػػا إف األسػػباب الدافعػػة ابلزكجػػة إذل النشػػوز ٥تتلفػػة كمتعػػددة، فتسػػتعلى الزكجػػة علػػى طاعػػة ز 

 ٗتػرجم ، حىت تصػل إذل امتناعهػا عػن أىػم كاجباهتػا كحقوقػو؛ أكترتفع عليو كتعصيو تدرجيينا شيئنا فشيئنا
ج كقػػد ة منهػػا، كقػػد تكػػوف انبعػػة مػػن الػػزك ، كىػػذه األسػػباب قػػد تكػػوف انبعػػعػػن طاعتػػو ٔتنعهػػا التمتػػع هبػػا

غَتمهػػا، سػػأذكرمها كأذكػػر كػػذلك بعػػض النمػػاذج مػػن كاليػػة كادم سػػوؼ  يكػػوف السػػبب طرفػػا آخػػر اثلثنػػا
 ىنَّ، من خبلؿ الفركع الثبلثة اآلتيًة:و لزكجات نشزفى على أزكاجهنَّ فأدَّب

 الفرع األول: األسباب النابعة من الزوجة
 النابعة من الزكجة، مث إذل النماذج كما يلي: سأتطرؽ أكالن إذل األسباب
 أوال: األسباب النابعة من الزوجة

من سوء تربية الزكجة كتدليلها يف منزؿ أىلهػا، كعػدـ تربيتهػا علػى التمسػك  قد يكوف ىذا انشئنا
 اب١تبادئ الدينية اليت تعصم ا١ترء عادة من االنسياؽ كراء أىوائو.

الػذم يػدفعها إذل الغػركر،  ،زكجهػا بسػبب إحساسػها هبػذا اٞتمػاؿ علػى قػد تسػتعلي"فإذا كانت ٚتيلػة 
أك ذات عمل حيث تنفػق كتشػارؾ يف االنفػاًؽ علػى بيػًت الزَّكًجيىػًة، قػد يػدفعها ذلػك إذل البطػًر كالًتفػع 

أم؛ بنت ذم جاه أك سػلطاف، كقػد يكػوف السػبب أهنػا  ثريةو  من أسرةو  كانت إذا ك، أ1مث إذل الطغياًف"
ابلًتفػػػػع  ج أك ألسػػػػرتو مثلػػػػو ٦تػػػػا يولػػػػد شػػػػعورنامػػػػي أك ثقػػػػايف، أك ألسػػػػرهتا كلػػػػيس للػػػػزك ذات منصػػػػب تعلي

، كلػذا نػرل الرسػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أشػار إذل ذلػك بطريػق غػَت 2 كاالستعبلء عليػو مينعهػا مػن تنفيػذ كاجػب الطاعػة
الػدين يف طائفػة مػن  ليلػةمباشر حيث حذر الراغبُت يف الػزكاج مػن االقػًتاًف اب١تػرأًة السػيئة الًتبيػة، أك الق

 :األحاديث أقتصر على اٟتديث اآليت
ــِديِنَها، »: قىػػاؿى   عىػػٍن أىً  ىيرىيٍػػػرىةى، عىػػًن النَّػػً ًٌ  - ــْنَكُح اْلَمــْرَأُة أِلَْربَــٍع: ِلَماذِلـَـا، َوحِلََســِبَها، َوجِلََماذِلـَـا، َوِل تـُ

يِن َترَِبْت َيَداكَ   .3«فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ

                                 
.65الزكجُت أك أحدمها، ص نور حسُت قاركت، موقف اإلسبلـ من نشوز  1  
.225كعبلجها، ص يوسف، ا٠تبلفات الزكجية أسباهبا أٛتد ربيع أٛتدينظر:   2  
.2/1086، 1466، حديث رقم: ديناح ذات ال، ابب استحباب نكركاه مسلم يف صحيحو، كتاب الرضاع  3  
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يف العػادة فػإهنم يقصػدكف  أخػرب ٔتػا يفعلػو النػاس، معٌت ىذا اٟتديث أف النػ  ملسو هيلع هللا ىلص ل:وجو االستدال
اٟتػػػػث علػػػػى  :معػػػػٌت تربػػػػت يػػػػداؾك  ،كآخرىػػػػا عنػػػػدىم ذات الػػػػدينة يف ا١تػػػػرأة، ىػػػػذه ا٠تصػػػػاؿ األربعػػػػ

، نَّ كحسػن طػرائقه نَّ كبػركتهنَّ ألف صػاحبهم يسػتفيد مػن أخبلقهػ ،أىل الدين يف كل شيء مصاحبةً 
 .1نَّ ك من ا١تفسدة من جهته

كليس اٞتماؿ ْتد ذاتو كاٞتماؿ، يػيرىًغبي يف الزكاج بذات الدين على ذات ا١تاؿ،  كالرسوؿ 
 .2عيبا كال نقيصة، كىو إف اجتمع مع ا٠تلق كالدين كاف أفضل، كلكنو كحده ال دقق السعادة

 :3ابن لنككالعباسي  قاؿ الشاعر كما
 رىأىٍيتى صيورىتىوي ًمٍن أىٍقبىًح الصٌيوىًر* ** 4حىى ًفٍعليوي سىًمجناًإذىا أىخيو الحيٍسًن أىٍض

 5نىًفرٌي ًمٍنهىا ًإذىا مىالىٍت ًإلىى الضٌىرىر  *** وىىىٍبوي كىالشٌىٍمًس ًفي حيٍسنو أىلىٍم تىرىنىا
كاألسباب كثَتة؛ كأف تكوف الزكجة راغبة يف الزكاج من رجػل آخػر، أك تكػوف هبػا أمػراض نفسػية 

 بعضها خشية اإلطالة. صبية، أك تكوف مسحورة، لكن ذكرتع كأ
 مناذج واقعية من والية وادي سوف لزوجات أدَّهبنَّ أزواجهنَّ بسبب ُنُشوزِِىنَّ اثنيا: 

بًٌذي أف أيكرًدى يف ْتثي مناذج من الوالية اليت أقًطني هبا، لزكجات نىشىٍزفى على أزكاًجًهنَّ  أجديشل أيحى
ايتو ٥تتلفة، لكن ْتكم أنٍت امرأة تعذَّرى عليَّ التنقل إذل تلك األماكن، فراكدتٍت فأدَّبوىنَّ، كمن بلد

، كهبا أجد العديد من النساء كمن بلدايت 6فكرة أفضل كأٍيسري رل، كىي أف أذىب إذل قصًر العدالةً 
ـ، فتوجَّهت إذل ٤تامية 2918-94-11ـ، ك2918-94-٥99تتلفة، فذىبت صبيحة يومي: 

كقلت ٢تا عن ما أْتثي عنو فدَّلتٍت على القاعة، اليت تتم فيها قضااي األحواؿ الشخصية، يف الداخل، 

                                 
 .52-10/51ينظر: النوكم، ا١تنهاج شرح صحيح مسلم،  1

.226ص كعبلجها، اينظر: أٛتد ربيع أٛتد يوسف، ا٠تبلفات الزكجية أسباهب  2  
أديب، شاعر حسن الشعر، قدـ إذل  ىو أبو اٟتسن دمحم بن دمحم بن جعفر البصرم، ا١تعركؼ اببن لنكك، عادل فاضل، ك لغوم  3

بغداد كعاصر ا١تتن ، كصار من شعراء الصاحب بن عباد، كاف شعره متُت الًتكيب، كاضح ا١تعاشل، كلو ديواف شعر، من مؤلفاتو:  
ق. ينظر: صبلح الدين الصفدم، 362ق ك360رسالة يف فضل الورد على النسرين، كٚتع ديواف ا٠تبز ارزم، تويف بُت سنيت 

 .7/20 الزركلي، األعبلـك . 1/219السيوطي، بغية الوعاة، ك . 134/ 1ايف ابلوفاايت، الو 
 .2/300ابن منظور، لساف العرب، ا، ينظر: تعٍت قبيحن  ااجة إذا دل يكن فيو مبلحة، كٝتجن ٝتجان: ٝتج الشيء: قبح، يسمج ٝت 4
.5/9حامد عوسل، ا١تنهاج الواضح للببلغة،   5  
 مارس.19دينة كادم سوؼ، ْتي يقع قصر العدالة يف م 6
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فوجدت الكثَت من النسوًة، فسألتيهنَّ كاحدة تلول األخرل، من ًفيكينَّ عصت زكجها فضرهبا؟ كطلبت 
ماذج الثبلثة منهنَّ قوؿ الصراحة، ترىدٍَّدفى يف األكؿ لكن بعد ذلك تكلَّمنى، كدىكَّنت ذلك ضمن الن

 اآلتية:
ىدعيوَّة: ر. ب -01النموذج

، تقوؿ: مىرٍَّت سنة كشهرين منذ 1تسكن ىذه الزكجة ببلدية الوادم، ا١ت
ـً زكاجي ذىبت مع أـ زكجي لبيت عمت  و دكف أف أخربه، فغضب مٍت كثَتناأف تزكجت، كيف أكًؿ أايَّ

عى أنًٍَّت ذىبت دكف إذنو، فصىرخى قليبلن كنػىبػَّ  هىًٍت أف ال أيكرر ذلك األمر اثنية، كقاؿ رل: إنو ال عندما ٝتًى
 جيوز للمرأة أف ٗترج دكف إذف زكجها، فاعتذرت منو تلك اللحظة كتراضينا.

، دكف ًل كثَتان فخرجت من البيت  يهرا، فشعرت اب١تلى 2لكن بعد فًتة كنت يف البيًت لوحدم 
 قلت أذىب قليبلن كأعود دكف أف يعلمأف أخرب زكجي؛ ألنٍت لو أخربتو ١تنعٍت أف أذىب، قالت: 

صباحان إذل  8:00زكجي؛ ألف بيت أخيت ال يبعد عن بييت كثَتان، كزكجي عادة أكقات عملو من 
 مساءن، فذىبت. 18:00
، كدل جيدشل يف 3: لسوًء حظي ذلك اليـو عاد زكجي إذل البيت على غَت عادتوتقوؿ الزكجة 

أريٌد عليو؛ ألف ىاتفي كاف على الوضع الصامت دل أٝتعو يرف، كىذا  البيت، فاتصل ً  مراران كتكراران كدل
ما زاد قلقو كغضبو مٍت، فحُت عدت إذل بييت صيًدمتي بوجود زكجي ىناؾ، ككانت مبلمح كجهو ال 
ًة الغضًب، فسألٍت صارخان يف كجهي: أين كنت؟ فقلت: يف بيت أخيت، فقاؿ: كما  تيفسر من ًشدَّ

، فثار يف كجهي كقاؿ: ىذا ليس سببنا مقنعنا أك سبب ذىابك؟ فقلت: لكي  أيرفًٌو عن نفسي قليبلن
ضركراين يدفعك إذل ا٠تركجً دكف إذشل، فضربٍت على ما فعلت كخاصمٍت، كأان معًتفة ٓتطئي كأعلم أف 

 .4ىذا الضرب ليس كرىا رل أك إىانة، بل ىو أتديب ١تا ارتكبت من معصيةو 

                                 
دل أذكر اسم ا١ترأة كلقبها الكامل طلبان منها، قالت رل: سأحكي لكي قصيت شرط أف ال تذكرم اٝتي، ككذلك ابقي النسوة  1

 طلنب مٍت ذلك، فحفا ان على رغبتهنَّ، كعلى ما طلنب كافقت على ذلك؛ فذكرت اٟترفُت األكلُت من االسًم كاللقب فقط.
كجة: إنٍت أسكن يف بيت خاص   ليس مع أىل زكجي، كليس رل أكالد، كزكجي مينعٍت من مشاىدة ا١تسلسبلت تقوؿ الز  2

 .كاألفبلـ يف التلفزيوف، فبسبب ىذا شعرت اب١تللً 
 .16:00عاد الزكج إذل البيًت على الساعًة:   3
:  19لقاء شخصي مع: ر. ب، قصر العدالة، حي   4  .40: 10ساعة: ـ، يف ال2018-04-09مارس، يـو
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ا١تدعيوَّة: ج. ق، تقوؿ ىذه الزكجة: زكَّجٍت أبوام  ية البياضة،تسكن ىذه الزكجة ببلد -02النموذج
 كأان صغَتة، ككنت البنت ا١تدلَّلة لديهم؛ ألنٍت البنت الوحيدة يف البيت. 

أك أعماؿ ٗتص البيت فبل أقـو هبا، أك  ،جي يطلب مٍت زكجي القياـ أبشياءكمن أكؿ أايـ زكا
افعل عكس ما يقوؿ، ككنت عنيدة أ ى من طبًعي  فنصحٍت لًٍت زكًجي يف األكؿ، ٖتىىمَّ جدن أف أيغىَتًٌ

دل ييكلمٍت طيلة يومُت  غضب مٍت ك كتصرفايت لكن دكف جىٍدكىل، ككصل بو األمر ذات مرة أنو 
؛ ألنو طبعي لذلكاثنية، لكن سرعاف ما أعود  ذلككاملُت، فاعًتفت لو أبشل ٥تطئة كأنٍت لن أكرر 

 منذ صغرم كصعب عليَّ تغيَته.
طلب مٍت ، فيف الغد أنو سيقـو ابستدعاء أصدقائوليبلن قاؿ رل زكجي الزكجة: ذات يـو تقوؿ 

إذل البيًت قبل ٣تيء الضيوؼ كجدشل  ، فقلت لو حاضر، كعندما عاد يف الغدً 1طعاـ لضيوفوالإعداد 
تيوي ًمٍنكً  ارحة؟ فقلت لو: الب دل أحضر شيئان، ككنت أشاىد التلفاز، فقاؿ: دلى دلٍى تقومي إبحضار ما طىلىبػٍ

: ىذا يكفي لقد بلغ السيل الزىب إنٍت نسيت ذلك، ، كأخذشل لبيت 2فضربٍت كصرخ يف كجهي قائبلن
 .3كبل العائلتُت )عائليت كعائلتو( يودَّا الصلح بينناإذل حد اآلف، ك  أىلي كدل يرجعٍت

كنت : 4جةالزك  تقوؿ تسكن ىذه الزكجة ببلدية حاسي خليفة، ا١تدعيوَّة: س. ج، -03النموذج
أدرس سنة اثنية اثنوم فوقػَّفىًٍت أ  عن الدراسة، كأراد أف يزكجٍت من شخص ال أرغبي يف الزكاج منو، 
نػىعىًٍت أً  من ذلك، فتَّمى الزكاج  ، ألنًٍت كنت أكىدُّ أف أيكىمًٌلى تعليمي فمى كدل أكن أىٍرغىبي يف الزكاًج أصبلن

 إرضاءن ألً  كطاعتو فيما طلبو مٍت.
أكؿ يـو من زكاجي شىعرتي أبنًٍَّت لىٍستي مراتحة، لكن مت بيننا يف األسبوع األكؿ كأم كمن   

زكجُت كمنحتو كل حقوقو، لكن بعد ذلك دل أستطيع ٖتملو أكثر، فأصبحت أنفيري منو كثَتان، كل يـو 

                                 
 عمًل؛ ألف طبيعة عملو يتطلبي منو اجتماعهم  كل مرة يف بيًت أحدو منهم.الضيوؼ: ىم أصدقاؤه يف ال  1
قاؿ الزكج كبلمو ابللَّهجًة السيوفيًَّة العاميًَّة، كما ذكرتو أان يف ا١تًْت ىو من إنشائي، كضَّفت ىذه اٞتملة بدالن من ذلك، مع 2 

  م أرادىهي، الذم ىو: بلوغ الشَّيء إذل أٍقصىى مىا يػيتىحىمَّلي مثلوي.حفاً ي على ا١تعٌت الذ
:  19قصر العدالة، حي لقاء شخصي مع: ج. ق،  3  .09:30ـ، يف الساعة: 2018-04-11مارس، يـو
تعلم أبف زكجها دل يتم بيٍت كبُت ىذه الزكجة لقاء شخصي، بل جرل بيننا مكا١تة ىاتفية، دلَّتٍت عليها صديقيت تسكن ّتوارىم، ك  4

فوافقت على  ،ضرهبا ألهنا حكت ٢تا ذات يـو عن مشكلتها، فىاٍستىأذىنىٍت منها أف ٘تنحٍت رقم ىاتفها لتفيدشل يف دراسيت بقصتها
 ذلك. 
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ؽ لكن دل أفهمو، ْتجَّة؛ إمَّا أدًَّعي أنٍت مريضة، أك ميتعبة أك أشعيري ابلنعاًس، حاكؿ إقناعي بكل الطر 
كدل أٍستىًطٍع العيش معو، صرب معي ما يقارب شهرين كنصف لكن ذات يـو دل يستطيع التحمل أكثر 
المتناعي منو، فغضب غضبان شديدان لدرجة أنو ضربٍت، كقاؿ رل: إنو دل يقدر على ٖتمل أكثر من 

قها، كمازاؿ األمر كما ىو ىذا، كأخذشل إذل بيت أ  كقاؿ لو: إمَّا أف تسمع ابنتك كبلمي، أك أطل
ل ا١تشكل بعد  .1حىت اآلف كالزلت يف بيت أىلي، كدل دي

 الفرع الثاين: األسباب النابعة من الزوج
قػػػد يكػػػوف الػػػزَّكج سػػػببان يف نيشيػػػوًز زكجتػػػو عليػػػو؛ كإجابػػػة زكجتػػػو كىػػػو غػػػَت راغػػػب يف ذلػػػك، أك ال 

يؤذيها بسبو أك ضػرب، أك أف يقػل ٤تادثتهػا  جييبها أبدان كنفوره منها، أك أف مينعها نفسو ببل عذرا، أك
 . 2كمؤانستها لطعن يف سن أك شُت يف خىلق أك خيلق أك ملل

أك يعَتىػػا أبصػػػلها إذا كانػػػت أقػػػل منػػػو حسػػػبان كنسػػػبان كجاىػػان، ككػػػأف دػػػاكؿ اإلضػػػرار هبػػػا فيطلقهػػػا كقبػػػل 
هًتا يعيػػػدىا إذل عصػػػمتو مث يطلقهػػػا، كىكػػػذا ... دكف قصػػػد إعػػػا دة اٟتيػػػاة الزكجيػػػة إذل انتهائهػػػا مػػػن ًعػػػدَّ

حالتها الطبيعية، بل يقصد عضلها كإيذاءىا كاالعتداء عليها، ك كأف  مرىا ابرتكاب ٤تـر أك ٤تظػور:  
كػػالتربج كالسػػفور، كاالطػػبلع علػػى األجانػػب، كشػػرب ا٠تمػػر كا١تخػػدرات، كالػػذىاب إذل أمػػاكن اللهػػو 

 كا١تنتدايت ... إخل.
عليػو: كػأف يضػيق عليهػا يف ا١تعيشػة مػن ا١تأكػل كا١تشػرب كأف ميتنع أيضان عػن أداء اٟتػق الواجػب 

ك٨تػػوه، كيقصػػر يف القوامػػًة عليهػػا كعلػػى أكالده إبمهػػاؿ مصػػاٟتهم، أك يفعػػل مػػا يسػػيء إذل زكجتػػو اب٢تمػػز 
كالغمز كبعض التصرفات ا٢تزلية ٔتػا جيػرح كرامتهػا كشػعورىا، أك يطمػع يف ما٢تػا كيكرىهػا علػى بذلػو، أك 

 .3بدكف إذهنا مبددان األمواؿ الطائلة يسافر للتنزه كالسياحة
 الفرع الثالث: األسباب اخلارجة عن الزوجني

لقد عمل اليهود كصنعوا ٥تططان يسمى ٔتخطػط ا٢تػدـ اليهػودم الصػلي  لؤلسػرة ا١تسػلمة؛ حيػث 
جعلػػوا خطػػوة التػػذكيب الػػيت ىػػدفها سػػلخ ا١تسػػلمُت مػػن أخبلقهػػم كمقاكمػػاهتم الشخصػػية، فيػػذكبوف يف 

                                 
 .17:30ـ، يف الساعة: 2018-03-22مكا١تة ىاتفية مع: س. ج، يـو  1
.9،10نشوز الزكجُت كأقواؿ الفقهاء فيها )مقاؿ(، ص عماد أمورم جليل الزاىدم، الوسائل القرآنية يف عبلجينظر:   2 
القرآف كالسنة،  كسائل عبلجو يف ضوء -طرؽ الوقاية منو -أسبابو -حاالتو -صاحل بن غازل السدالف، النشوز ضوابطوينظر:  1

  .33-32ص
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تحطػػيم لرة الغربيػػة، كذلػػك ابلعمػػل علػػى دعػػوهتم إذل مبػػادئ جديػػدة كالقيػػاـ بكػػل الطػػرؽ دكامػػة اٟتضػػا
 .1حصن األسرة الذم خيرج األجياؿ ا١تسلمة، بتأليب ا١ترأة على الرجل ابسم اٟترية كا١تساكاة

كيكػػوف إذف سػػبب نشػػوزىا سػػبب خػػارجي مثػػل: متابعػػة ا١تػػرأة ١تػػا يعػػرض ٢تػػا يف كسػػائل اإلعػػبلـ 
ب كمسلسػػبلت ىابطػػة، كالػػيت عػػادة تعمػػل ضػػد الػػدين كضػػد اسػػتقرار األسػػرة كىنائهػػا ا١تػػأجورة مػػن كتػػ

كتػػدعو إذل ا١تسػػاكاة بػػُت الرجػػل كا١تػػرأة حينػػا، كتػػدعو إذل أف تػػًتؾ ا١تػػرأة ك يفتهػػا األكذل يف رعايػػة ا١تنػػزؿ 
لًتبيػػػة كالػػػزكج كاألكالد، كتنطلػػػق إذل مػػػا يسػػػمى ٓتدمػػػة ٣تتمعهػػػا، فتتػػػأثر النفػػػوس ا١تتعبػػػة الػػػيت دل تػػػًتب ا

الصػػحيحة يف رحػػاب اإلميػػاف، كيضػػعف الػػوازع الػػديٍت فتميػػل ركيػػدا ركيػػدا حػػىت تنزلػػق قػػدمها فيمػػا قػػد 
 خطط ٢تا فتنشز على الزكج فبل تطيع لو أمرا، كال تقبل لو قوامة.

أك بسبب اختبلطها بصديقات السوء كجػارات ا٢تػول الػبليت قػد فسػدت بيئػتهن كدل يًتبػُت علػى 
علهػن يتػػدخلن بػػُت الػػزكجُت إلفسػاد عيشػػتهما، فػػبل يػزلن ابلزكجػػة يعلمنهػػا طػػرؽ التقػى كالعفػػاؼ، ٦تػػا جي

، 2االستعبلء كالًتفع على زكجها ا١ترة تلو ا١ترة حىت تنزلق معهػن فتنشػز علػى زكجهػا، كال تقبػل لػو قوامػة
 ككذلك ابلنسبة للرجل بسبب رفقاء السوء الذين يتسببوف يف مشاكل بينو كبُت زكجتو.

 ذه األسباب ا١تؤدية إذل نشوز الزكجة نستنتج:كبعد ذكر كل ى
أف النشػػوز مػػن  طػػرؼ الزكجػػة لػػيس سػػببو الزكجػػة فقػػط، بػػل أحيػػاان الػػزكج لػػو دخػػل يف ذلػػك،   

كأحياان السبب يكوف طرفان اثلثا خارجا عنهمػا؛ أم العػادل ا٠تػارجي مػن كسػائل إعػبلـ كغَتىػا الػيت تثػَت 
ػػوًٌشي تفكػػَت ا١تػػرأة كٕتعلهػػا تقلػػد الغػػ رب كتطغػػى علػػى زكجهػػا، ككػػذلك ابسػػتماع كاتبػػاع ًكػػبل الػػزكجُت كتيشى

 ألصدقائهما كا١تعنيُت ىنا طبعان رفقاء السوء.
 
 
 
 
 

                                 
.54ية، ص٤تمود دمحم اٞتوىرم، األخوات ا١تسلمات كبناء األسرة القرآنك  ينظر: دمحم عبد اٟتكيم خياؿ  1  
.68نور حسُت قاركت، موقف اإلسبلـ من نشوز الزكجُت أك أحدىم، ص  2  
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 ادلطلب الرابع: حاالت النشوز
ته  انشزةو، ةي من عصيافو لزكجها، فتكوف بذلك ؛ كىذه اٟتاالت ىي ما تفعلوي الزَّكجى لًلنُّشيوًز حىاالى

 ًة اآلتًيًة:كسأذكر ذلك يف الفركًع الًستَّ 
ًة قد يكوف ابلقوؿ فقط، أك يكوف ابلفعل، كقد يكوف ابلقوؿ كالفعل معان:  كالنشوز من ًقبىًل الزَّكجى

، كإذا خاطبها أجابت خطابو ةً يى لبً أجابتو ابلتَّ  إذا دعاىا ىو أف يكوف من عادتوً " :أ( النشوز ابلقول
ال ٕتيبو  ، كإذا خاطبها أك كلمهاةً يى لبً تَّ ٕتيب ابل بكبلـ ٚتيل حسن، مث صارت بعد ذلك إذا دعاىا ال

 بكبلـ ٚتيل.
                        أجابتو ابشة طلقة الوجو، مث  ىو أف يكوف من عادتو إذا دعاىا إذل الفراشب( النشوز ابلفعل:  

قامت لو كخدمتو، مث صارت ال  أك كاف من عادهتا إذا دخل إليها ،صارت بعد ذلك أتتيو متكرىة
 .1، أك ٗترج من بيتها دكف إذنو"و كال ٗتدموتقـو ل

كىو قد ٕتمع الزكجة بُت القوؿ كالفعل كما ذكر سابقان، فتصبح ىنا  ج( النشوز ابلقول والفعل: 
 انشزان ابلقوؿ كالفعل معان.

 كللنشوز حاالت متعددة سأذكرىا مع التفصيل، كىي كاآليت:
 عليها يف منزذلا الفرع األول: امتناع الزوجة عن الزفاف أو الدخول

ًة ا١تسقطة نفقتها، ىو امتناعها عن الزَّفىاًؼ إذل بيًت زكجها، بعد  إف من حاالًت نيشيوًز الزَّكجى
٢تا، من غَت أف تطلب  لدخوًؿ إذل منز٢تا الذم ىو ًملكه زكجها من ا ٘تنعاستيفاًئهىا مهرىىا ا١تعىجًَّل، أك 

 منو هتيئة منزؿ ٢تا غَت الذم تسكن فيو.
ا أف يكوف أ  حنيفة، فإمَّ  أك بعده على قوؿً  خوؿي ا قبل الدُّ عن تسليم نفسهى  تٍ عى نػى تػى امٍ  ة إففا١ترأ
، فإف كاف األكؿ فلها النفقة ألف كل كاحد من ا١تهر أكالن  لي جَّ أف تطلب ا١تهر ا١تعى  :مثل قٌو ًْتى  االمتناعي 

ألف الناشزة  ؛اشل فهي انشزةا، فمطالبة أحدمها ال يسقط اآلخر كإف كاف الثهى كالنفقة حق من حقوقً 
ألهنا  ؛كجً الزَّ  كىذه كذلك كإمنا قيل للخارجة من منزؿً  ،ا١تانعة منو نفسها كجً الزَّ  ىي ا٠تارجة من منزؿً 

فبل تبطل  أك كرىان  ،إذا كانت ساكنة معو فالظاىر أف الزكج يقدر على ٖتصيل ا١تقصود منها طوعان 

                                 
.9/528أبو اٟتسُت دِت بن أ  ا٠تَت، البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي،  1   
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 ا٠تركجً  فهو ٔتنزلةً  ،عليها وؿً خي من الدي  وي تٍ عى نػى مى يسكن معها فيو فى ٢تا كىو  كان لٍ النفقة، فإف كاف ا١تنزؿ مً 
 .1 أف تكوف سألتو النقلة ألف االحتباس فات ١تعٌت منوإالَّ ، فتعترب انشزة، من بيتوً 

عليها يف بيتها ا١تقيم  ككذلك ال ٕتب ٢تا النفقة إذا منعتو من الدخوؿً كجاء بصيغة أخرل: "
 .2"نو االنتقاؿ إذل غَته فامتنعمعها فيو، كدل تكن طلبت م

 امتناع الزوجة عن دتكني الزوج منها دتكينا كامالً  الفرع الثاين:
كتكوفي الطٌاعةي فيما يٌتفقي مع مرضاة ؛ من حقوؽ الزكج على زكجتو طاعتيوي يف أمره كشؤكف بيتو

ٌرماتو، كمن كجوهً  هللا كأكامره، فبل تكوفي الطٌاعةي يف سخطً  عاىا إذا دى  اتلبيتيه كجً طاعة الزَّ  هللا كغضبو ك٤تي
؛ ألف عقد النكاح ييعًطي للزكج حق كطء زكجتو كاالستمتاع هبا مىت شاء، مادل يكن ذلك لفراشو

، كعند امتناعها كنفورىا من ىذا اٟتق دكف عذر شرعي، اختلف ٥3تالفان للشَّرًع، أك هبا عذر شرعي
 الفقهاء يف اٟتكم ابلنشوز إذل مذىبُت:

 ول: مذىب اجلمهورادلذىب األ
ا١تالكية كالشافعية، كاٟتنابلة، كالظاىرية، يعتربكف عدـ ٘تكُت الزكجة زكجها نفسها نشوزنا 

 كمسقطان للنفقة.
ككعظ الزكج من نشزت: أم خرجت عن طاعتو ٔتنعها التمتع جاء يف الشرح الصغَت: " ادلالكية: -1

حقوؽ هللا كالطهارة كالصبلة، أك  هبا أك خركجها ببل إذف ١تكاف ال جيب خركجها لو، أك تركت
 . 4"أغلقت الباب دكنو أك خانتو يف نفسها أك مالو

 
 
 

                                 
عبد الوىاب خبلؼ، ك . 3/52الزيلعي، تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق، ك . 4/382ينظر: البابريت، العناية شرح ا٢تداية،  1

 .1/109أحكاـ األحواؿ الشخصية يف الشريعة اإلسبلمية، 
. 2/172سيد سابق، فقو السنة،   2  
  معو عن ٘تكُت زكجها من ٚتاعها.تعجز  ا؛أك يف حاؿ نفاس، أك مريضة مرضن  أم دل تكن حائض، 3
.2/511الدردير، الشرح الصغَت على أقرب ا١تسالك،   4  
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 أدلتهم من السنة:
ِإَذا َدَعا الرَُّجُل اْمَرأََتُو ِإىَل ِفَراِشِو، فَأََبْت َأْن َتَِيَء، : »قىاؿى  ، عىًن النًَّ ًٌ عىٍن أىً  ىيرىيٍػرىةى   

َها ادلالَِئَكُة َحَّتَّ   .1« ُتْصِبحَ َلَعنَـتـْ
أم ١تن يطأ يف  ؛كيقويو قولو الولد للفراش ،الظاىر أف الفراش كناية عن اٞتماع" :وجو االستدالل

ككأف السر  ، لقولو حىت تصبحك اىر اٟتديث اختصاص اللعن ٔتا إذا كقع منها ذلك ليبلن  ،الفراش
كإمنا  وز ٢تا االمتناع يف النهارً كال يلـز من ذلك أنو جي ،كقوة الباعث عليو ،أتكد ذلك الشأف يف الليل

 .2"خص الليل ابلذكر ألنو ا١تظنة لذلك
: " 3كشرحو النوكم كليس  ،امتناعها من فراشو لغَت عذر شرعي ىذا دليل على ٖترصلً قائبلن

أف اللعنة تستمر  :كمعٌت اٟتديث ،يف االستمتاع هبا فوؽ اإلزار بعذر يف االمتناع ألف لو حقان  اٟتيض
 .4"أك بتوبتها كرجوعها إذل الفراش ،كاالستغناء عنها ،زكؿ ا١تعصية بطلوع الفجرعليها حىت ت

 خارجان  كتعصي عليو يف االمتناع عصياانن  ،الزكج ني كًٌ أف ال ٘تيى جاء يف الوسيط: النُّشيوزى  الشافعية: -2
 .5 بتعبْتيث ال ميكن الزكج ٛتلها على الطاعة إالَّ ، الدالؿ حد عن

 
 
 

                                 
:  ، عىًن النًَّ ًٌ ٍن أىً  ىيرىيٍػرىةى أخرل عى جاء بصيغة . ك 13سبق ٗترجيو، ص 1 ِإَذا اَبَتِت ادلَْرَأُة ُمَهاِجَرًة ِفَراَش َزْوِجَها، »قىاؿى

َها ادلالَِئَكُة َحَّتَّ تـَْرِجعَ  ركاه البخارم يف صحيحو، كتاب النكاح، ابب إذا ابتت ا١ترأة مهاجرة فراش زكجها، حديث رقم:  .«َلَعنَـتـْ
5194 ،7/30. 

.9/294، شل، فتح البارمعسقبلبن حجر الا  2  
من أىل نول من قرل حوراف جنو  دمشق، الفقيو  ،سن، النوكم أبو زكراي ٤تيي الدينىو دِت بن شرؼ بن مرم بن ح 3

الشافعي، عبلمة يف الفقو الشافعي كاٟتديث كاللغة، تعلم يف دمشق كأقاـ هبا زمنا من مصنفاتو: اجملموع شرح ا١تهذب، كركضة 
 .7/278يوسف بن تغرم بردم، النجـو الزاىرة ك . 5/365ق. ينظر: السبكي، طبقات الشافعية، 676، تويف سنة الطالبُت

 .9/385ركلي، األعبلـ، الز ك 
. 8-10/9النوكم، ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج،   4  

.5/305ب، ذىأبو حامد الغزارل، الوسيط يف ا١تينظر:   5  
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كألف النفقة يف مقابلة التمكُت فإذا زاؿ التمكُت سقطت النفقة، كألنو ميلك " :1كيقوؿ ا١تاكردم
االستمتاع بزكجتو كما ميلك رؽ أمتو، فلما سقطت نفقة األمة بزكاؿ ملكو عن رقها كجب أف تسقط 

 .2"نفقة الزكجة بزكاؿ ملكو عن االستمتاع هبا
ركجها عن يده، أك منعها لو من كيف النشوز سقطت النفقة ٓت: "يقوؿ ابن قدامة احلنابلة: -3 

 .3"ا إذل يده، ك٘تكينو منهاهتالتمكُت ا١تستحق عليها، كال يزكؿ ذلك إال بعود
جاء يف كشاؼ القناع: "كإذا نشزت ا١ترأة فبل نفقة ٢تا؛ ألهنا مقابل التمكُت كقد زاؿ، أك ك 

بقية االستمتاع كالقبلة سافرت بغَت إذنو؛ ألهنا انشز ... أك دل ٘تكنو الوطء، أك مكنتو منو دكف 
 .4كا١تباشرة، أك دل تبت معو يف فراشو فبل نفقة ٢تا، ألهنا دل تسلم نفسها التسليم التاـ"

كفرض األمة كاٟترة أف ال مينعا السيد كالزكج اٞتماع مىت دعامها، ما " 5ابن حـزيقوؿ  الظاىرية: -4
ة فرض، فإف امتنعت لغَت عذر، فهي ، أك صائم، أك مريضة تتأذل ابٞتماعً دل تكن ا١تدعوة حائضان 

 ، كاستدلوا ابٟتديث اآليت:6"ملعونة
: قىاؿى رىسيوؿي هللًا هنع هللا يضر عىٍن أىً  ىيرىيٍػرىةى   َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َما ِمْن رَُجٍل َيْدُعو اْمَرأََتُو ِإىَل »: ، قىاؿى

َتْأََب َعَلْيِو، ِإالَّ َكاَن الَِّذي َها ِفَراِشَها، فـَ َها َحَّتَّ يـَْرَضى َعنـْ  .7«يف السََّماِء َساِخطًا َعَليـْ

                                 
اكردم، نسبتو إذل بيع ماء الورد، كلد ابلبصرة كانتقل إذل بغداد، إماـ يف مذىب الشافعي، كاف ىو علي بن دمحم بن حبيب ا١ت 1

حافظا لو، كىو أكؿ من لقب بػ "أقضى القضاة" يف عهد القائم أبمر هللا العباسي، ككانت لو ا١تكانة الرفيعة عند ا٠تلفاء كملوؾ 
 1/161َت، كأدب الدنيا كالدين. ينظر: السبكي، طبقات الشافعية ق، من مصنفاتو: اٟتاكم الكب456بغداد، تويف يف بغداد 

 .5/346الزركلي، األعبلـ، ك  .1/258ت الذىب، ابن عماد اٟتنبلي، شذراك ، 134 –

. 11/466ا١تاكردم، اٟتاكم الكبَت،   2  
.8/237ابن قدامة، ا١تغٍت،   3  
.5/473، البهويت، كشاؼ القناع  4  
  ،حـز الظاىرم أبو دمحم، عادل األندلس يف عصره، أصلو من الفرس، أكؿ من أسلم من أسبلفو ىو علي بن أٛتد بن سعيد بن 5

 كاف يدعى يزيد موذل ليزيد بن أ  سفياف هنع هللا يضر، كانت البن حـز الوزارة كتدبَت ا١تملكة، فانصرؼ عنها إذل التأليف كالعلم، كاف
من  ،ىػ456سنة حىت تويف طريقة أىل الظاىر، بعيدا عن ا١تصانعة  فقيها حافظا يستنبط األحكاـ من الكتاب كالسنة على

 .5/59الزركلي، األعبلـ،  كاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ. ينظر:مصنفاتو: احمللي ابآلاثر، 
، احمللى ابآلاثر، ا  . 9/175بن حـز 6  
. 2/1060، 1436ركاه مسلم يف صحيحو، كتاب النكاح، ابب ٖترصل امتناعها من فراش زكجها، حديث رقم:   7  
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، كأكجب عليها طاعتو يف غَت معصية هللا، جعل هللا للزكج القوامة على الزكجةً "وجو االستدالل: 
شهوتو بيده، كيف كقت رغبتو، فبل يكوف للزكجة حق القبوؿ  كمقتضى ىذه القوامة أف يكوف أمر

الرجل امرأتو  ، كاإلعزاز كاإلذالؿ، فكانت ىذه اإلشارات السامية، إذا دعاكالرفض، كالعطاء كا١تنع
شهوتو لزمها إجابتو كلو كانت تعجن العجُت، أك مشغولة اليدين، أك غَت راغبة، فإف دل تفعل  لقضاء

 .1"لعنتها ا١تبلئكة، كغضب عليها رهبا حىت ترجع كترضي زكجها
 ادلذىب الثاين: مذىب احلنفية

ىذا ا١تذىب أف امتناع الزكجة من ٘تكُت زكجها منها يف بيتو ال تعترب انشزة، كإف   يركف أصحاب
 كاف امتناعها يف منز٢تا ىي تكوف انشزة.

كلو كاان يسكناف يف ملك ا١ترأة فمنعتو من الدخوؿ عليها ال نفقة ألهنا " :جاء يف تبيُت اٟتقائق
ا النفقة ألهنا ليست بناشزة، كلو عادت فامتنعت منو فله ملك الرجلكلو كاف يسكن يف  ...انشزة 

 .2"الناشزة إذل منزؿ الزكج كجبت ٢تا النفقة لزكاؿ ا١تانع
كىي الناشزة حىت  ؛بغَت حقزكجها  خارجة من بيتيف ىذا: ال نفقة لل 3كقاؿ ابن عابدين

ال تعود كلو بعد سفره خبلفا للشافعي، كالقوؿ ٢تا يف عدـ النشوز بيمينها، كتسقط بو ا١تفركضة 
 .4ا١تستدانة يف األصح كا١توت، قيد اب٠تركج؛ ألهنا لو مانعتو من الوطء دل تكن انشزة

إف منعت الزكجة زكجها من كطء، كاستمتاع ال تسقط ا ذكران تبُت أف اٟتنفية اعتربكا فيم
نفقتها، كال تكوف انشزة بذلك، كعليو فإف القوؿ األصح كاألرجح ىو قوؿ اٞتمهور؛ يف قو٢تم أف 

ة تعترب انشزة بعدـ ٘تكينها من الوطء بغَت عذر شرعي، كال نفقة ٢تا، لقوة أدلتهم كما تبُتَّ لنا الزكج
 يف األحاديث السابقة، من لعنة كسخط ١تن ال تطيع زكجها يف فراشو، كٖترصل ذلك ابلكتاب كالسنة.

 

                                 
.5/583موسى شاىُت الشُت، فتح ا١تنعم شرح صحيح مسلم،   1  

.3/52، تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي،  2  
ىػ، 3252ىو دمحم أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين، دمشقي، كاف فقيو الداير الشامية، كإماـ اٟتنفية يف عصره، تويف سنة  3

ة عيوف األخيار، ينظر: الزركلي، األعبلـ، ر كق .تار "ا١تشهور ْتاشية ابن عابدين"ر على الدر ا١تخمن مصنفاتو: رد احملتا
 .33–6كمقدمة تكملة حاشية ابن عابدين ا١تسماة قرة عيوف األخيار، ص  .6/267

.3/575ابن عابدين، رد احملتار على الدر ا١تختار، ينظر:   4  
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 الفرع الثالث: خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنو
ذل بيت إحىت  ،ىو عدـ جواز خركج الزكجة بدكف إذف زكجهااإلسبلمي  األساس يف الدينً 

اليت  من الواجباتً  لتعزية أك لزايرة مريض، ألف طاعة الزكجً ل حىتَّ  أك ذل العملً إأك  ،أك أىلوً  أىلهاى 
، فإف  كتعاذل سبحانو ضب هللاغٍ أنو ال يطلب منها ما يػي  طا١تاى  فرضها هللا سبحانو كتعاذل على الزكجةً 

 .1ة هللا عزَّ كجل فبل تيطيعو فيما أمرىاكاف يف معصي
، "كإذا كاف 2ٞتميع النساء، كأنو ىو األصل يف عبلقًة ا١ترأًة ابلبيتً  ر يف البيت أمرنا عامناكالقرا

 .3األصل ىو قرار الزكجة يف البيًت، كعدـ ا٠تركج منو، إالَّ أنو جيوز ٢تا ا٠تركج ٟتاجة شرعية"
إذف زكجها صوراتف: خركجها بغَت عذر شرعي، كخركجها  كىذا يعٍت أف خركج الزكجة من غَت

 لعذر شرعي.
 األوىل: خروجها من بيت زوجها دون إذنو بغري عذر شرعي:

كذكر  ،كلغَت عذر شرعي يػيعىدُّ نيشيوزنا ذكر بعض الفقهاء أف خركج الزكجة دكف إذف زكجها،  
 للنفقًة. البعض أنو يػيعىدُّ نيشيوزنا كمسقطنا

جاء يف رد احملتار: أف خركج الزكجة من بيت زكجها بغَت حق؛ أم دكف إذنو تعترب  :عند احلنفية -1
 .4انشزة
من مسكنها ببل إذف من  خرجت كسقطت نفقتها إفجاء يف منح اٞتليل: " عند ادلالكية: -2

 .5"زكجها
 

                                 
: قىاؿى رىسيوؿي هللًا ملسو هيلع هللا ىلص: مصداؽ ذلك حديث ًعٍمرىافى ٍبًن حيصىٍُتو  1 . ركاه الطرباشل يف «اَل طَاَعَة ِلَمْخُلوٍق يف َمْعِصَيِة اخْلَاِلقِ » قىاؿى

 .5/226صىًحيحه". ينظر: ٣تمع الزكائد، ": . قاؿ ا٢تيثمي18/170، 381معجمو الكبَت، حديث رقم: 
تتناكؿ اآلية الزكجات هبذا األمر قبل . [33]األحزاب:َواَل تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اجْلَاِىِليَّةِ  َوقـَْرَن يف بـُُيوِتُكنَّ  يف ذلك يقوؿ تعاذل: 2

 .غَتىن؛ ألف ا٠تطاب موجَّو إليهنَّ 
فصل يف أحكاـ ا١ترأة كالب، عبد الكرصل زيداف 

ي
. 7/290، يت ا١تسلم يف الشريعة اإلسبلميةا١ت 3  

.3/576ا١تختار،  ينظر: ابن عابدين، رد احملتار على الدر  4  
. 4/400، منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل، دمحم عليش  5  
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كلو بيتها  جاء يف هناية احملتاج: "كا٠تركج من بيتو؛ أم من ٤تل رضي إبقامتها بو، الشافعية:وعند  -
عصياف  ،كال  ن رضاه ،ا ببل إذف منوكلو لعيادة كإف كاف غائبن  ،أك بيت أبيها كما ىو  اىر

 .1"كنشوز
من مسكنها ببل  ها كخركج... أبف نشوز ا١ترأة يسقط النفقة كالكسوةكجاء يف فتاكل ا٠تليلي: 

كخوؼ من اهنداـ   إذف منو ٢تا؛ ألف عليها حق اٟتبس يف مقابلة كجوب ا١تؤف إال خركجا لعذر
 .2ا١تسكن أك غَته

كإذا خرجت من  ،ال دل للزكجة أف ٗترج من بيتها إال إبذنويقوؿ ابن تيمية: " وعند احلنابلة: -
 .3"عاصية هلل كرسولو؛ كمستحقة للعقوبة بيت زكجها بغَت إذنو كانت انشزةن 

 استدلوا من السنة ٔتا يلي:ك ، 4"أك خرجت من داره بغَت إذنو فبل نفقة ٢تا كال كسوة كقاؿ أيضا: "
، عىًن النًَّ ًٌ ما ركم  احلديث األول: -أ ًيمو الدَّارًمًٌ َحقُّ الزَّْوِج َعَلى الزَّْوَجِة، َأْن اَل : »قىاؿى  عىٍن ٘تى

َأْن اَل ُتْدِخَل َعَلْيِو َمْن ِبِِْذنِِو، وَ  تـَْهُجَر ِفَراَشُو، َوَأْن تـَبَـرَّ َقَسَمُو، َوَأْن ُتِطيَع َأْمَرُه، َوَأْن اَل خَتُْرَج ِإالَّ 
 .5«َيْكَرهُ 
َما أىفَّ اٍمرىأىتىوي أىتػىٍتوي فػىقىالىٍت:  :عىًن النًَّ ًٌ  رىًضي انَّ عىنػٍهيمىا عىًن اٍبًن عيمىرى ما ركم  احلديث الثاين: -ب

َها خَتْرُ وال  ... َحقُّ الزَّْوِج َعَلى اْمَرأَتِِو؟ فـََقاَل: "اَل دَتْنَـُعُو نـَْفَسَها ُج ِمْن بـَْيِتِو ِإالَّ ِبِِْذنِِو فَِإْن فـََعَلْت َلَعنَـتـْ
 .6َماَلِئَكُة اْلَغَضِب َوَماَلِئَكُة الرَّمْحَِة َحَّتَّ تـَُتوَب َأْو تـَُراِجَع" ؛اْلَماَلِئَكةُ 

لبيت، كعدـ ا٠تركج منو دكف األحاديث تػيوىضًٌحي أف من حقوؽ الزكج على زكجتو القرار يف ا
كلغَت عذر شرعي يعترب  على أف خركجها دكف إذنو، ُت لنا أف ٚتيع الفقهاء اتفقوا؛تب إذنو، كمنو

 نشوزنا، ألهنا أخلَّت ْتقوًؽ زكجها، كطاعتها لو. 

                                 
.7/206الرملي، هناية احملتاج إذل شرح ا١تنهاج،   1  

. 2/130، فتاكم ا٠تليلي على ا١تذىب الشافعي، ا٠تليلي  2  
.32/281ابن تيمية، ٣تموع الفتاكل،   3  
ينظر: ا١ترجع كالصفحة نفسامها.  4  
". ينظر: ٣تمع الزكائد، ": . قاؿ ا٢تيثمي2/52، 1258َت، حديث رقم: يف معجمو الكب ركاه الطرباشل 5  .4/314ضىعيفه
. قاؿ 7/477، 14713ركاه البيهقي يف سننو الكربل، كتاب  القسم كالنشوز، ابب ما جاء يف حقو عليها، حديث رقم:  6

 .8/14األلباشل: "ضعيف". ينظر: سلسلة األحاديث الضعيفة كا١توضوعة، 
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 عذر شرعيلخروجها من بيت زوجها دون إذنو الثانية: 
ا ؛ ألهن1انشزة فيها بغَت إذنو يف مواضع حينئذ ال تكوف زكجها ٢تا ا٠تركج من منزؿإف الزكجة 

بو  ، كىذا ما قالو كصرَّحخرجت لعذر شرعي كىذا ا٠تركج كاف لظركؼ معينة، فىأىًذفى ٢تا الشرع بذلك
 كذكركا عدة أمثلة لسبب خركجها يف ىذه اٟتالة كىي: ،الفقهاء

ضاف يف منطقتهم؛ فتسربت و، أك في، أك ٟتريق شىبَّ فيمن البيت إلشرافو على االهنداـ خركجها -1
يكوف اللصوص دملوف بعض األسلحة   ا فخرجت، أك دخوؿ لصوص ٢تا؛ كعادة ماا١تياه إذل بيته

بو ذلك من اٟتاالت، ألف اكالسكُت، كا١تسدس؛ أم ٗتاؼ أف تىتعرض للخطر منهم فتهرب، ك ما ش
ك٧تاةن ْتياهتا، ألنو ال يوجد كقت   منها ا٠تركج دكف إذف زكجها خوفنا ىذا خطر على حياهتا، يتطلب

 .2ف زكجهاكاؼو حىت تستأذ

إذا خرجت من بيت الغصب أك أبت خركجها لعدـ شرعية ا١تسكن، كما ذكر اٟتنفية: أهنا  -2
عو يف ذلك، ال تعترب انشزة ألف السكٌت يف رغمها زكجها أك دل يرغمها كدل تطإذا أ الذىاب إليو

 .3ا١تغصوب حراـ، ككاجب عليها االمتناع منو

ف تعودىم حىت كإف منعها زكجها من ذلك، كأف إذا مرض أبواىا كزكجها غائب، فلها أ -3
 .4تساعدىم

 .5"ا منوفتخرج خوفن  ٦تتنعو  ا زكجها بضربو ىى دي دًٌ هى يػي "عندما  -4
إذا أكرىت على ا٠تركج من بيتو  لما، كمنها ما إذا خربت احمللة كبقي البيت منفردا كخافت  -5

 على نفسها.
؛ ىنا تكوف مضطرة للخركج ألهنا حالة غَت متوقعة كاف ا١تنزؿ لغَت الزكج فأخرجها منو صاحبو  إذا -6

 كىي: طردىا من ا١تنزؿ الذم ىو ليس ملكهم.

 .خرجت إذل القاضي لطلب حقها منو، كمنها ما إذا أعسر ابلنفقةإذا  -7

                                 
.4/195ابن ٧تيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ينظر:   1  
 .5/169الشربيٍت، مغٍت احملتاج، ك ، بتصرؼ يسَت. 6/387ينظر: الرملي، هناية احملتاج،  2

.3/577ينظر: ابن عابدين، رد احملتار على الدر ا١تختار،   3  
.5/549ينظر: ا١تواؽ، التاج كاإلكليل ١تختصر خليل،   4  

. 8/327ر ا٢تيثمي، ٖتفة احملتاج يف شرح ا١تنهاج، ابن حج  5  
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للعرؼ يف  ،لتعود عن قرب، ركج مثلها لوا٠تاليت يقتضي العرؼ ؛ حوائجهالقضاء خرجت إذا  -8
خركجها يف مثل ىذه األحواؿ للضركرة، كال جيوز للزكج منعها، إالَّ إذا قضى كيكوف  رضا مثلو بذلك،

 ىو نفسو ٢تا ىذه اٟتوائج. 

، طلب العلم، كالتفقو يف الدينً أك خرجت ل اء دل يغنها الزكج عن خركجها لو،خرجت الستفتإذا  -9
 .1عندما مينعها من ذلك

لزايرة  ،يف غيبتو عن البلد ببل إذنو، ك وزال على كجو النش الزكجة من بيت زكجها خرجت إذا -10
 ك اىر أف ٤تل ذلك ما دل مينعها من ا٠تركجً  ؛انشوزن  يف العرؼً  دُّ عى أك أجنبية ال يػي  ،أجن  ليس قريب

 . 2أك يرسل ٢تا اب١تنعً  ،قبل سفره
 .3ٗترج يف "حالة كوهنا قابلة أك للتمريض، أك غسَّالة أك ٢تا أك عليها حقه يقتضي خركجها" -11

كليست ىذه كلها اٟتاالت ا١تشركعة اليت تبيح للزكجة ا٠تركج بغَت إذف زكجها؛ ألننا ال نستطيع 
حصرىا، لكنها أمثلة تقاس عليها يف حاالت أخرل مستجدة كمتغَتة بتغَت ا١تكاف كالزماف، ما دامت 

ا١ترأة من الضركرايت اليت ال يستغٌت عنها، أك اٟتاجيات اليت أاتح العرؼ ابإلذف يف خركج 
 لتحصيلها. 

 سفر الزوجة دون إذن زوجها الفرع الرابع:
من تسافر ألداء فريضة أك تطوع   جأ بعض الزكجات إذل السفًر؛ فمنهنيف اٟتياة اليومية قد تل

من تسافر لقضاء حاجاهتا، فإف كاف ىذا السفر  نمن تسافر للعبلج، كمنه نكاٟتج ك العمرة، كمنه
، فإهنا ال تكوف انشزة، كىذا ما اتفق عليو الفقهاء، كذلك  إبذف الزكج، كمسافرة معوي أك مع ذم ٤تـر

اَل َيَِلُّ اِلْمَرَأٍة تـُْؤِمُن اِبهلِل َواْليَـْوِم اَْلِخِر، : »عىٍن أىً  ىيرىيٍػرىةى، عىًن النًَّ ًٌ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى ١تا ركم 
 ا كاآليت:كيف سفرىا دكف إذنو صوراتف، كسأذكرمه، 4«ي حَمَْرمٍ ُتَساِفُر َمِسريََة يـَْوٍم ِإالَّ َمَع ذِ 
 األوىل: سفر الزوجة حلاجتها

                                 
.5/169ا٠تطيب الشربيٍت، مغٍت احملتاج إذل معرفة معاشل ألفاظ ا١تنهاج،  ينظر:  1  

.7/208ينظر: الرملي، هناية احملتاج إذل شرح ا١تنهاج،   2  
.7/292مية، ا١تفصل  يف أحكاـ ا١ترأة كالبيت ا١تسلم يف الشريعة اإلسبل عبد الكرصل زيداف،  3  

.2/977، 1339ركاه مسلم يف صحيحو، كتاب اٟتج، ابب سفر ا١ترأة مع ٤تـر إذل حج كغَته، حديث رقم   4  



لنشوز وبيان حكمو وأسبابو وحاالتوادلبحث األول: تعريف ا  
 

 ~30 ~ 

 

إف الزكجة إذا سافرت دكف إذف زكجها ٟتاجتها، أك حاجة غَتىا، ككانت قد أعطاىا مهرىا، 
 .1تعترب انشزة؛ ألنو خركج عن طاعة الزكج، كخركج بغَت حق

كاف   حاضران  ،قط نفقتهاتس زكجها بغَت إذف الزكجة عندما تسافر" كجاء أيضا يف ا١تهذب:
 .2ا، كتعترب انشزة"ألهنا خرجت عن قبضتو كطاعتو فسقطت نفقته االزكج أك غائبن 

ٍرأىًة ميسىمِّى ٢تىىا أىٍك ميفىوًٌضىةن مىٍنعى نػىٍفًسهىا حىىتَّ تػىٍقًبضى كيلَّ مىٍهرًىىا اٟتٍىاؿًٌ كجاء يف الفركع: " ، كىلًٍلمى
"؛ ىنا قصد عند عدـ قبض الزكجة مهرىا فلها السفر حىلَّ قػىٍبلى التٍَّسًليًم، فػىتيسىاًفري ًببلى إٍذنًوً  كىًقيلى: أىكٍ 

دكف إذف الزكج كال تعترب انشزة، ألنو من حقها السفر، إذف يفهم من ذلك أف الزكجة إذا سافرت بعد 
 .3التسليم؛ أم قبضت مهرىا كسافرت دكف إذنو تعترب انشزة بذلك

  :عمرةالالزوجة ألداء فريضة احلج أو  : سفرالثانية
؛ يف أنو ىل الفقهاء على قولُت ف زكجها لفريضة اٟتج، فقد اختلفابلنسبًة لسفرىا دكف إذ 

 ؟طان للنفقة؟ أك ال يعترب نشوزناىو نشوزان مسق
ف يرل أصحاب ىذا القوؿ، أف الزكجة إذا سافرت ٟتج الفريضة دكف التطوع، كبغَت إذالقول األول: 

زكجها ال تعترب انشزة، كال تسقط نفقتها، كىذا ما ذىب إليو ا١تالكية، كاٟتنابلة، ك أبو يوسف من 
 اٟتنفية.

 .5"أف اٟتج الفرض ال يسقط النفقة" :4يوسف وأبقاؿ  احلنفية: -1
 .6"فلها األقل من نفقة اٟتضر كالسفر...  كإف سافرت ٟتجة الفرض، كلو ببل إذنوادلالكية: " -2
فعلت قالوا: "أف الزكجة إذا خرجت ٟتج الفريضة أك العمرة الواجبة فلها النفقة؛ ألهنا نابلة: احل -3

، فبل تعترب انشزة، كإف خرجت ٟتج تطوع كلو فكاف كصياـ رمضاف ،الواجب عليها أبصل الشرع
                                 

.2/343الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، ينظر:   1  
.3/149الشَتازم، ا١تهذب يف فقو اإلماـ الشافعي،   2  
. 8/352ابن مفلح، الفركع كتصحيح الفركع،  ينظر:  3 
يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن سعد، بن حبتة األنصارم، ا١تعركؼ ابلقاضي أبو يوسف، أخذ الفقو عن اإلماـ أ  حنيفة، ىو  4

ق، 382كىو ا١تقدـ من أصحاب اإلماـ، كرل القضاء لثبلثة خلفاء، ا١تهدم، كا٢تادم، الرشيد، اشتهر ابلعلم كالذكاء، تويف سنة 
 .223-2/226ا١تضية يف طبقات اٟتنفية،  ينظر: القرشي، اٞتواىر

.4/5ا١توصلي، االختيار لتعليل ا١تختار،   5  
.2/82عليش، فتح العلي ا١تالك يف الفتول على مذىب اإلماـ مالك،   6  



لنشوز وبيان حكمو وأسبابو وحاالتوادلبحث األول: تعريف ا  
 

 ~31 ~ 

 

كنا من معها متم أف يكوف مسافران  إالَّ  ،التمكُت ألجل نفسهاإبذف الزكج فبل نفقة ٢تا؛ ألهنا فوتت 
  .1"فبل تسقط نفقتها ،استمتاعو هبا
يرل أصحاب ىذا القوؿ، أف الزكجة إذا سافرت للحج بدكف إذف زكجها تعترب انشزة،  القول الثاين:

 كىذا ما ذىب إليو الشافعية، كٚتهور اٟتنفية.
د ا فقف كاف تطوعن إ ألنو ؛ذنو سقطت نفقتهاإف أحرمت ابٟتج أك العمرة بغَت "كإالشافعية:  -1

، حق الزكج كىو على الفورً  ا عليها فقد منعتف كاف كاجبن إ، ك منعت حق الزكج الواجب ابلتطوعً 
 .2"يىي على الًتاخً  اٟتجك 

 .3"كإحرامها ْتج أك عمرة ببل إذف نشوزكقالو أيضا: "
إذا سافرت الزكجة ٟتج الفريضة، إبذنو أك بدكف إذنو، ال نفقة ٢تا ألف فوت مجهور احلنفية:  -2

 .4باس منهااالحت
كالذم يبدك ٦تا سبق ذكره، كالذم أميلي إذل ترجيحو ىو قوؿ ا١تذىب األكؿ، القائلُت أف الرتجيح: 

الزكجة إذا سافرت ٟتج الفريضة بدكف إذف زكجها ال تعترب انشزة، كال تسقط نفقتها، شرط أف تكوف 
؛ ألنو قد منعها من أداء أحد أركاف اإلسبلـ،  قد استأذنت الزكج كدل  ذف ٢تا، كأف تسافر مع ٤تـر

 َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبياًل  :ؿاق حُتكالذم أمر بو هللا تعاذل خلقو، 
 .5إليًو سبيبلن(: االستطاعة ا١تالية كالبدنية مىًن اٍستىطىاعى كتعٍت ). [97]آؿ عمراف:

ا رغبة يف الذىاب إليو ألداء فريضتها، فعند منع زكجها ٢تا ألهنا ىنا تكوف قادرة على اٟتج، ك٢ت
فلها الذىاب دكف إذنو، ألنو ليس من حق الزكج أف مينعها من أتدية فرضها، كٖتقيق مصلحة دينية 

 كليست دنيوية.
 
 

                                 
.5/474البهويت، كشاؼ القناع عن مْت اإلقناع،   1  

.18/243النوكم، اجملموع شرح ا١تهذب،   2  
.5/171معرفة معاشل ألفاظ ا١تنهاج، الشربيٍت، مغٍت احملتاج إذل   3  

.4/197ينظر، ابن ٧تيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،   4  
  5  .1/275العز بن عبد السبلـ، تفسَت القرآف، ك  .1/411ا١تاكردم، تفسَت ا١تاكردم، ينظر: 
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 الفرع اخلامس: امتناع الزوجة من السفر مع زوجها أو االنتقال معو إىل مسكن آخر بغري وجو حق
لزكج كاجبة على الزكجة، فوجب عليها طاعتو يف السفًر معو أك االنتقاؿ معو إذل طاعة ا  
، أك االنتقاؿ معو إذل مسكن اجهنزك أالسفر مع   بُت يتآخر؛ فنرل الكثَت من الزكجات البلمسكن 

 أـ ال؟ ذلك؟ كىل اعتربكه نشوزنا آخر، فما ىو قوؿ العلماء يف
 معو، مث امتناعها من االنتقاؿ معو ١تسكن آخر.   إذل امتناعها من السفر كسأتطرؽ أكالن 

 كاالمتناع من السفر صوراتف: امتناع بغَت حق، كامتناع ْتق.امتناعها من السفر معو:  -أ
 األوىل: امتناعها من السفر معو بغري حق
 عليها يف السفر هبا، مع ا ا١تعجل أك ا١تؤجل، ككاف مأموانن إفَّ الزكجة إذا كفَّاىا زكجها مهرى

 ، كىي كالتارل:اعتربه الفقهاء يف أقوا٢تم نشوزناتوفر كل الشركط الشرعية كأىبىٍت أف تسافر معو 
 .اعلى زكجتو، كرفضت السفر معو اعتربه اٟتنفية نشوزن  انن إذا كاف الزكج ميؤم :عند احلنفية -1

:لًقىوٍ  ،1"ا مهرىا نقلها إذل حيث شاءىى افى كإذا أكٍ جاء يف البناية شرح ا٢تداية: "  لًًو تػىعىاذلى
 ُْتم  [.96]الطبلؽ:َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنـْ
النشوز ىو ا٠تركج عن الطاعة الواجبة؛ كأف منعتو يقولوف يف تعريفهم للنشوز: عند ادلالكية:  -2

 .2ا، كاالمتناع من السفًر مىعىوي يعد خركج عن الطاعة، أم يعترب نشوزن االستمتاع هبا
أف تسافر معو صارت انشزا كسقط ... فإف امتنعت يف اٟتاكم الكبَت: " ءجاعند الشافعية:  -3

 .3"قسمها كنفقتها
أك  أف تكوف معذكرة ٔترضو  إالَّ ، كامتناعها من السفر مع الزكج نشوز"كجاء يف مغٍت احملتاج:  
 .4"٨توه

ا ىو  اىر كمن النشوز أيضا امتناعها من السفر معو، كلو لغَت نقلة كمجاء يف ٖتفة احملتاج: "ك 
 .5"لكن بشرط أمن الطريق كا١تقصد، كأف ال يكوف السفر يف البحر ا١تلح

                                 
.5/190بدر الدين العييٍت، البناية على ا٢تداية،   1 

.2/343دسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، ينظر: دمحم بن أٛتد بن عرفة ال  2 
. 9/590ا١تاكردم، اٟتاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي،   3 

.4/423 ا٠تطيب الشربيٍت، مغٍت احملتاج إذل معرفة معاشل ألفاظ ا١تنهاج،   4 
.8/327ابن حجر ا٢تيتمي، ٖتفة احملتاج يف شرح ا١تنهاج،   5 
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ًبيتى "أك  1مفلحيقوؿ ابن : عند احلنابلة -4 أك السَّفر معوي، فبل قىٍسم كال نفىقىة، كقيل: ٢تا  أىبىٍت اٍلمى
نشوز مسقطنا ك من النشوًز؛ ألف الالنفقة"؛ أم عند رفض الزكجة السفر مع زكجها بغَت حق يعترب ذل

 .2للنفقة
  االمتناع من السفر معو حلق الثانية:

كيوجد حاالت للزكجة اٟتق فيها االمتناع من السفر مع زكجها، كال تعترب يف ذلك انشزة؛ كأف 
 عليها، أك تكوف  مريضة عاجزة عن السفر. ها مهرىا، أك دل يكن مأموانن وفً دل يي 
؛ أم إف دل يعطها مهرىا، فمن يهاوفً معو حىت يي  السفرً لو كاف ٢تا عليو مهر فلها االمتناع من  -1

 . 3حقها االمتناع من السفًر معو
، فيحق للزكجة االمتناع من السفر مع زكجها إف دل يكن هبا ري افً سى يي  ال  عليهاإف كاف غَت مأموانن  -2

 .4مأموان عليها سبلمةن كحفا نا على نفسها
أف تسافر معو صارت  ...الزكجة "فإف امتنعت ىذا: يف حالة مرضها، كلقد قاؿ ا١تاكردم يف  -3

 .5"إال أف تكوف معذكرة ٔترض لعجزىا عن السفر، ا كسقط قسمها كنفقتهاانشزن 
إعداد ا١تسكن للحياة الزكجية ىو حق من حقوؽ  إفامتناعها من االنتقال معو دلسكن آخر: أ( 

ألنو أثر من آاثر عقد الزكاج اليت  ،كبيئتو ،يةٟتالتو ا١تاد اكفقن  ،يلـز الزكج إبعداده ؛الزكجة على زكجها
ُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َواَل كقد جاء يف قولو تعاذل: الزكج بتأمينها للزكجة،  ـي زى لٍ يػي  َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنـْ

  [.06:]الطبلؽُتَضارُّوُىنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ 
النكاح أكذل، قاؿ هللا تعاذل:  لبً لقة، فلليت يف صي السكٌت للمط تبجى فإذا كى يقوؿ ابن قدامة: "

 َِوَعاِشُروُىنَّ اِبْلَمْعُروف:كألهنا ال تستغٍت عن كمن ا١تعركؼ أف يسكنها يف مسكنو ، [19]النساء ،

                                 
دمحم بن مفرح ا١تقدسي، أبو عبد هللا، مشس الدين، فقيو، أصورل، ٤تدًٌث، أعلمي أىًل عصره ٔتذىب اإلماـ  ىو دمحم بن مفلح بن 1

ق، من مصنفاتو: كتاب الفركع، كالنكت كالفوائد 761أٛتد بن حنبل، كلد كنشأ يف بيت ا١تقدس كتويف بصاٟتية دمشق سنة 
 .8/146. ينظر: ابن عماد اٟتنبلي، شذرات الذىب، السنية على مشكل احملرر البن تيمية، كشرح كتاب ا١تقنع

.8/404ينظر: ابن ا١تفلح، الفركع كتصحيح الفركع،   2  
.8/328ابن حجر ا٢تيتمي، ٖتفة احملتاج يف شرح ا١تنهاج،    3 ينظر: 

.3/146على الدر ا١تختار،  ابن عابدين، رد احملتار   4 ينظر: 
.9/590ـ الشافعي، ا١تاكردم، اٟتاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلما  5  
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ا١تسكن لبلستتار عن العيوف، كيف التصرؼ، كاالستمتاع، كحفظ ا١تتاع، كيكوف ا١تسكن على قدر 
ُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ   تعاذل:يسارمها كإعسارمها؛ لقوؿ هللا [. 06]الطبلؽ:َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنـْ

 .1"كألنو كاجب ٢تا ١تصلحتها يف الدكاـ
أك هبا إما ملك أك استئجار  االئقن  ،اإذا كاف مسكنها شرعين  الزكجة ال تلـز ٔتتابعة زكجها إالَّ ك 

االمتناع صوراتف: امتناعها ْتق، كامتناعها لغَت  ففي ىذا انتفاع، كإف امتنعت من االنتقاؿ مع زكجها 
 حق.
  امتناعها من االنتقال معو بغري حق األوىل:

، كىذه افإهنا تعد بذلك انشزن  إليو، معو االنتقاؿ إذا ثبتت مشركعية ا١تسكن، كامتنعت من
 ا١تشركعية يف ا١تسكن ذكرىا الفقهاء كالتارل:

 زادى ، كبيت منفرد من دار لو غلق، يف بيت خاؿ عن أىلوككذا ٕتب ٢تا السكٌت " عند احلنفية: -1
 ".كمطبخو  ،2نيفو لزـك كى  رادهي : كمرافق، كمي كالعيٍتًٌ  يف االختيارً 

 إذف ا١تسكن عند اٟتنفية كجب ٖتقق األمور التالية فيو:
 كلو ابب يغلق. اابلزكجة، منفردن  اأف يكوف ا١تسكن خاصن  -1

 اـ.كا١تطبخ كاٟتمأف يكوف لو مرافق،   -2

اج؛ من توفر ا١ترافق يف فهذه الشركط اليت اشًتطها اٟتنفية، نراىا ٤تققة للمصلحة يف الزك 
كابلنسبة الشًتاط الباب ا١تغلق، لكي تضمن الزكجة أمنها على نفسها من دخوؿ اللصوص، ا١تسكن، 

 .3أك متعدم إذل بيتها
 ا كصفة كمكاانن ف السكٌت قدرن أك  كالنفقة  ،لزكجتو سكاف على الزكجً ف كجوب اإل"أعند ادلالكية:  -2

، بل يكوف كن ليس من الضركرم أف يكوف فاخرنا؛ كا١تقصود عندىم أف الس4"ابعتبار حاؿ الزكجُت
 على حسب اٟتالة ا١تادية للزكج.

                                 
.8/200ابن قدامة، ا١تغٍت،   1  

، ك   2 ، اٍلكىاؼي كىالنُّوفي كىاٍلفىاءي أىٍصله صىًحيحه كىاًحده يىديؿُّ عىلىى سىًٍتو، كىيوى السَّاتًري ا١ترحاض موضع ا٠تبلء  قيل الكًنيف: ىوكىًنيفو
يتػىوىضَّاي، ينظر:

 . 5/142عجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مك  .7/153ابن منظور، لساف العرب،  كا١ت
.3/600ينظر: ابن عابدين، رد احملتار على الدر ا١تختار،   3  

.4/182، مواىب اٞتليل يف شرح ٥تتصر خليل، اٟتطاب  4  
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كال يشًتط  ، ك٢تا عليو هتيئة مسكن يليق هبا عادة من دار أك حجرة أك غَتمها" عند الشافعية: -3
  ."اونو مستأجرا كمستعارن بل جيوز ك، كونو ملكو

دتوم على عدة  يعٍت أف الشافعية؛ اعتربكا أف ا١تسكن يكوف داران أك حجرة، يعٍت أف ا١تنزؿ
أف يكوف  اكل ما ٖتتاجو الزكجة، كدل يشًتطو ، كإذا كاف حجرة تكوف ٣تهزة بغرؼ إذا كاف دارنا

و ا١تادية، ألنو دتمل أف الزكج ا١تسكن ملكان لو، بل جاز كونو مستأجره أك مستعَته على حسب  ركف
على  يستقر فيو، ا١تهم أف يكوف مشركعنا، كميأًمنناال يستطيع شراء بيت فيلجأ للكراء، أك غَت ذلك ل

 .1زكجتوً 
أف يسكنها يف مسكن، كألهنا ال تستغٍت عن ا١تسكن لبلستتار عن على الزكج  عند احلنابلة: -4

 ...كإعسارمها ع، كيكوف ا١تسكن على قدر يسارمها١تتا العيوف، كيف التصرؼ، كاالستمتاع، كحفظ ا
 كألنو كاجب ٢تا ١تصلحتها يف الدكاـ، فجرل ٣ترل النفقة كالكسوة.

كاٟتنابلة اشًتطوا استتارىا عن العيوف، كيكوف على قدر  ركفهما ا١تادية، ا١تهم يضمن ٢تا العيش 
 .2كقضاء مصلحتها فيو

كل شركطو كامتنعت من   اشركع؛ بلوازمو كأمنو، مستوفيإذف إذا حىقق الزكج لزكجتو ا١تسكن ا١ت
أف النشوز  ا، قالو 4، كا١تالكية3ف الشافعيةانًشزة؛ أم خرجت عن طاعتو حيث إ االنتقاًؿ معو، تعتربي 

 ىو ا٠تركج عن طاعة الزكج، كاالمتناع من االنتقاًؿ معو يعتربي من النشوًز.
 معو حبق لامتناعها من االنتقا الثانية:

ر مغصوبة فإهنا ال تعترب انشزة؛ ؿ عدـ هتيئة ا١تسكن الشرعي ٢تا، أك االنتقاؿ معو لدايف حا
لو طالبها ابلنقلة بعد ما أكفاىا ا١تهر إذل دار : "5لنسبة لبلنتقاؿ للمغصوب، يقوؿ الكاساشلاب

                                 
. 4/75ينظر: قليو  كعمَتة، حاشيتا قليو  كعمَتة،   1  

.8/200ينظر: ابن قدامة، ا١تغٍت،   2  
.4/415معرفة معاشل ألفاظ ا١تنهاج، ا٠تطيب الشربيٍت، مغٍت احملتاج إذل   3  
.2/343، دمحم بن أٛتد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت  4  
ىو أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساشل، نسبة إذل كاساف مدينة بًتكستاف، عبلء الدين، فقيو، أصورل، من أعبلـ اٟتنفية،  5

صنائع يف ترتيب الشرائع، كالسلطاف ا١تبُت يف أصوؿ الدين. ينظر: ٤تي الدين، القرشي، ق، من مصنفاتو: بدائع ال587تويف سنة
 .2/244اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية، 
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انشزة، "؛ أم ال تعترب بذلك مغصوبة فامتنعت فلها النفقة؛ ألف امتناعها ْتق فلم جيب عليها التسليم
 .1ألنو من حقها االمتناع ألهنا ال ترضى على نفسها أف يلحقها اإلمث يف استعماؿ كسكٌت ا١تغصوب

كمن االمتناع ا١تشركع عن تسليم ة ا١تسكن الشرعي: جاء يف ا١تفصل "أمَّا ابلنسبة لعدـ هتيئ
 . 2ما جيب ٢تا فيو" الزكجة نفسها إذل زكجها، عدـ هتيئة البيت الشرعي ٢تا ... أك بيت ال تتوافر فيو

أم إف دل يتوفر هتيئة ا١تسكن الشرعي ٢تا فلها اٟتق يف االمتناع من االنتقاؿ مع زكجها، كال تعترب يف 
 ىذه اٟتالة انشزة. 

 الفرع السادس: حبس الزوجة بدين عليها ميكنها سداده لكنها دتاطلت
٘تنع زكجها منها،  فإف  لكي ال ٖتبس كال  كوف عليها ديوف كجب عليها سدادهالزكجة حُت ي

ا للنفقة، كاستثنوا إذا كانت ها ٘تاطلت، اعتربه الفقهاء نشوزنا مسقطن كانت قادرة على أداء الدين كلكن
 غَت قادرة على الوفاء بو، كمن أقوا٢تم:

 فوت االحتباس منها وألن ؛"كإذا حبست ا١ترأة يف دين فبل نفقة ٢تاجاء يف ا٢تداية:  احلنفية: -1
 3.و"فليس من ،كإف دل يكن منها أبف كانت عاجزة ،اب١تماطلة

، فبل أما يف احملبوسة بدين فؤلف فوات االحتباس منها اب١تماطلة كجاء أيضا يف البحر الرائق: "
؛ ا١تقصود ىنا أف الزكجة إذا كانت قادرة 4"كإف دل يكن منها أبف كانت عاجزة، فليس منو نفقة ٢تا،

حبست فتعد انشزة كال نفقة ٢تا، أما إف حبست من أجل دين على إيفاء دينها ك٘تاطلت عليو، ف
 ، فبل تسقط نفقتها. زة على إيفائوعاج
قالوا أنو: "تسقط ا١تؤف؛ أم النفقة كلها بنشوز ا١ترأة، عند خركجها عن طاعة زكجها  الشافعية: -2
 .5". كدصل كلو ْتبسها  لمان أك حقنا..
 .6كلو  لما يف األصح، فبل نفقة ٢تا حبست، إذا :قالو أف الزكجةاحلنابلة:  -3

                                 
.4/19ينظر: الكاساشل، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،   1  

.7/159عبد الكرصل زيداف، ا١تفصل يف أحكاـ ا١ترأة كالبيت ا١تسلم يف الشريعة اإلسبلمية،   2  
.2/286علي بن أ  بكر الفرغاشل ا١ترغيناشل، ا٢تداية يف شرح بداية ا١تبتدم،   3  

.4/196ابن ٧تيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،   4  
.7/205مشس الدين الرملي، هناية احملتاج إذل شرح ا١تنهاج،   5  
 .5/474القناع،  البهويت، كشاؼك . 7/158ينظر: ابن ا١تفلح، ا١تبدع يف شرح ا١تقنع،  6
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 الشافعية كاٟتنابلة يركف بسقوط نفقة الزكجة، حُت ٖتبس  لمان.إذف 
ك٦تا تقدـ نستنتج أف الزكجة احملبوسة بسبب دين: أف نفقتها ال تسقط إذا كانت الزكجة ٤تبوسة 

تها ا١تادية السيئة، كىذا ، بسبب حالة؛ ألهنا دل تكن قادرة على إيفائو لمان، كال ميكن أف تعترب انشز 
ما ذىب إليو فقهاء اٟتنفية، أما ابلنسبة للمحبوسة بدين ٘تاطلت يف سداده، فقد اعتربىا الفقهاء 

 انشزة كال نفقة ٢تا؛ ألهنا منعت زكجها من حق االستمتاع هبا.
 كيف األخَت ميكن أف نلخص حاالت النشوز كاآليت:

 .ها يف منز٢تاامتناع الزكجة عن الزفاؼ أك الدخوؿ علي  -1

 .امتناع الزكجة عن ٘تكُت الزكج منها ٘تكينا كامبلن   -2

 .خركج الزكجة من بيت زكجها دكف إذنو  -3

 ، ككذلك سفرىا للحج.سفر الزكجة دكف إذف زكجها  -4

 .امتناع الزكجة من السفر مع زكجها أك االنتقاؿ معو إذل مسكن آخر بغَت كجو حق  -5

 .لكنها ٘تاطلتحبس الزكجة بدين عليها ميكنها سداده   -6
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 ل: تعريف التأديبادلطلب األو 
ػػػبى تعريفػػػو لغػػػة أ  ، مث اصػػػطبلحن ١تعرفػػػة معػػػٌت "التأديػػػب" كجى ػػػأيعىرًٌفيو كأيكىازًفي بينػػػو اكالن ، لػػػذا سى

 كبُت ا١تصطلحات ذات الصلة بو.
 الفرع األول: التأديب لغة

أىدىبى ا٢تمػػػزة "، كأصػػػل الكلمػػػة؛ 1"، كيقػػػاؿ أىدىبى  ىٍديبي أىدىابن مصػػػدر أىدىبى "كلمػػػة التأديػػػب 
اٞتمػػػع كالػػػدعاء، يقػػػاؿ: "، كىػػػو ٔتعػػػٌت 2"أصػػػل كاحػػػد تتفػػػرع مسػػػائلو كترجػػػع إليػػػو ،اؿ كالبػػػاءكالػػػد

ٝتػػػي حسػػػن ا٠تلػػػق أداب ألنػػػو جيمػػػع النػػػاس علػػػى  "، كمنػػػو 3"كأدهبػػػم علػػػى األمػػػر؛ أم ٚتعهػػػم عليػػػو
، كمنػػو 4"استحسػػانو، مػػا يسػػتحب أف يكػػوف يف التصػػرؼ، يقػػاؿ: آداب الصػػبلة أم مسػػتحباهتا

التأديػػػب كاألدب  "، ك5"عى إليػػػو النػػػاس: مػػػدعاة كمىٍأديبىػػػةي، كىػػػي الطعػػػاـللصػػػنيع الػػػذم يػػػد"قيػػػل 
 كلمتػػػاف متشػػػاهبتاف يف اللفػػػظ، لكػػػن ٥تتلفتػػػاف يف ا١تعػػػٌت، فػػػاألدب: ىػػػو رايضػػػة الػػػنَّفس ابلتعلػػػيم

 .7"يقع على كل رايضة ٤تمودة يتخرج هبا اإلنساف يف فضيلة من الفضائل"، كىو 6"كالتهذيب
 .7"الفضائل

ٍهػًذيب، كا١تعاقبػة علػى اإلسػاءة؛ كالضػرب ا٠تفيػف، أك التػوبيخ ك٨تػوه مػن يعػٍت التػَّ "ا التأديب: أمَّ 
 .8"ذم الوالية بغية اإلصبلح

 
 
 

                                 
 .1/206، مادة: أدب، لساف العرب، ابن منظور 1
 .74بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: أدب، /ا 2
 .1/22الز٥تشرم، أساس الببلغة، مادة: أدب،  3
 .1/51حامد صادؽ قني ، معجم لغة الفقهاء، مادة: أدب، ك  دمحم ركاس قلعجي 4
 .1/206 مادة: أدب، لساف العرب، ابن منظور، 5
 .1/9ابراىيم مصطفى كآخركف، ا١تعجم الوسيط، مادة: أدب،  6
 .1/9الفيومي، ا١تصباح ا١تنَت، مادة: أدب،  7
حامد صادؽ قني ، معجم لغة الفقهاء ك  دمحم ركاس قلعجيك .1/10 م الوسيط،، ا١تعجكآخركف إبراىيم مصطفى 8

1/118. 
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 الفرع الثاين: التأديب اصطالحا

؛ كالتأديب ليس من حق فئة معينة فقػط، بػل  1التأديب يعٍت: "الضرب كالوعيد كالتعنيف"
 ىو حق لكل من: األب كا١تعلم كالزكج كذلك.

علم للتلميػذ ، كضرب ا١ت: ضرب األب كلده يعترب أتديبناالفقو اإلسبلمي كأدلتو أفجاء يف ك 
 .2ا، كضرب الزكج زكجتو أتديبن أتديبنا

 تأديػػبً الكاليػػة لزكجتػػو، ألف  الػػزكج ضػػرب ىػػو الػػذم البحػػث؛ ىػػذا يف ا١تعػػٍت ىػػو كاألخػػَت
ا لػػػو الشػػػرع، كػػػأف تكػػػوف ـز طاعتػػػو  فيمػػػا يلػػػ وي ٍعػػػطً إذا دل تي  حػػػق مػػػن حقػػػوؽ الػػػزكج، بوسػػػائل حػػػدَّدىىى

 .3كمن بُت ىذه الوسائل كسيلة الضٍَّربً  ،ةو زى شً انى 
ٍونىػوي: كػل ػرَّجي  كال خيرج تعريف الفقهاء للتأديب، عػن التعريػف اللغػوم كى  رايضػةو ٤تمػودةو يػىتىخى

ًف ا١تقصػػػػوًد مػػػػن يف بيػػػػا ؛ كنػػػػرل أف الفقهػػػػاء ٢تػػػػم إتاىػػػػاف4الفضػػػػائلً  مػػػػن فضػػػػيلةو  يف اإلنسػػػػاف هبػػػػا
االتأديًب اصطبل  :حن

 االَتاه األول: تعريف التأديب أنو مصطلح مستقل
يػػدؿ علػػى معػػٌت خػػاص بػػو كلػػيس عػػاـ، كال يشػػًتؾي معػػو آخػػر فيػػو، كمػػا جػػاء ذلػػك يف  أمٌٍ 

" كالوعيػػدى  الضَّػػربى  التعريػػًف اآليت البػػن قدامػػة: "أنَّػػوي  فيظهػػر ىنػػا أف التعريػػفي ميٍقتىًصػػر  ؛5كالتَّعًنيػػفى
 عاقبة كاالصبلح.على أحد جوانب التأديًب، كىو ا١ت

 االَتاه الثاين: تعريف مصطلح التأديب على أنو مرادف للتعزير
قيػػػػل أف: يبلحػػػػظ أف معظػػػػم الفقهػػػػاء يطلقػػػػوف لفػػػػظ التأديػػػػب كيريػػػػدكف بػػػػو التَّعزًيػػػػر، كمػػػػا 

  ، كال حػػد فيهػػا كال كفػػارة؛ أم عقوبتػػو غػػَت مقػػدرة شػػرعنا6اكػػاف تعزيػػرن   التأديػػب إف دل يكػػن مقػػدرنا

                                 
 .1/440ابن قدامة، ا١تغٍت،  1
 .7/5606ٍيًلٌي ، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ينظر: كىبة الزُّحى  2
 .2/334ينظر: الكاساشل، بدائع الصنائع،  3
 .1/9الفيومي، ا١تصباح ا١تنَت،  4
 . 1/440ابن قدامة، ا١تغٍت،  5
 .2/538ينظر: انصر بن علي بن انصر الغامدم، جزء من شرح تنقيح الفصوؿ يف علم األصوؿ للقرايف،  6
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 زىٍجػًر الشػخص علػى مػا قػاـ بػو مػن مفاسػد كذنػوب، كاستصػبلح تصػرفاتو، مع مراعػاة القصػد يف
 كمن ىذا :

 .1اٟتدكد فيها تيشىرَّعي  دل ذنوبو  التَّعزًيري أبنو: أتديب على عرؼ ا١تاكردم -1
 حػػدكد فيهػػا ييشػرع دل ذنػػوبو  علػػى كزجػر استصػػبلح التَّعزًيػػري أبنػػو "أتديػب 2ابػػن فرحػوفعػرؼ  -2
 .3كفارات" كال

؛ أم مصػػػػػطلح التأديػػػػػب زًيػػػػػر، نػػػػػرل أنػػػػػو ا١تصػػػػػطلحُت متقػػػػػارابفف الفقهػػػػػاء للتَّعبعػػػػػد تعريػػػػػ
، كأهنمػػػا جيتمعػػػاف يف الضػػػرًب علػػػى ا١تعصػػػيًة الػػػيت شػػػرعنا مقػػػدرة غػػػَت كالتَّعزًيػػػر، يف كوهنمػػػا عقوبػػػة
، فالتأديػػػب يكػػػوف يف غػػػًَت معصػػػيةو،  ، إالَّ أهنمػػػا يف اٟتقيقػػػة ٥تتلفػػػافيرتكبهػػػا اإلنسػػػاف إلصػػػبلحو

كػػل أتديػػب   ، كلػػيسلتَّعزًيػػًر؛ ألف كػػل تعزيػػر أتديبنػػا، كىػػو أعػػم مػػن ا4نػػو أتديبػػان لػػوكضػػرب األب الب
، كفرقنػػػا بػػػُت 5، كالتأديػػػب يتعلػػػق اب١تكلػػػف كغػػػَته، بينمػػػا التعزيػػػر ال يتعلػػػق اب١تكلػػػف فقػػػطتعزيػػػره 

كمػن ىنػا يظهػر أف  ،6اتعزيرن  كاف مقدرنا يكن دل إف ا١تصطلحُت بسبب قوؿ الفقهاء: أف التأديب
تأديب: "أبنو عقوبة يػينػىٌز٢تيىا الورل غػَت القاضػي، ٔتػن لػو الواليػة عليػًو؛ بقصػد تصػحيح أف تعريف ال
 .7ا٨تراؼ ألًفوي"

                                 
 .344، صاـ السلطانية، األحكا١تاكردمينظر:  1
ىو إبراىيم بن علي بن أ  القاسم بن دمحم بن فرحوف، فقيو مالكي، كلد اب١تدينة، كنشأ هبا؛ كتفقو ككرل قضاءىا، كاف  2

ق، من مصنفاتو: تبصرة اٟتكاـ يف أصوؿ األقضية 799عا١تا ابلفقو كاألصوؿ كالفرائض كعلم القضاء، تويف سنة 
ابن ك . 12–١16تذىب يف أعياف ا١تذىب. ينظر: أٛتد ين عمر التكركرم، نيل االبتهاج، كمناىج األحكاـ، كالديباج ا

 .3/68عمر رضا كحالة، معجم ا١تؤلفُت، ك . 6/157، شذرات الذىب، اٟتنبلي العماد
 .2/288ابن فرحوف، تبصرة اٟتكاـ يف أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ،  3
ٍيًلٌي ، الفقو اإلسبل  4  .7/5606مي كأدلتو، ينظر: كىبة الزُّحى
 .كالتعزير التأديب بُت االختبلؼ أكجوآليت؛ كىو يف الفرع ا ح ذلك ابلتفصيلً سأكضًٌ  5
 .2/538الغامدم، جزء من شرح تنقيح الفصوؿ يف علم األصوؿ للقرايف،  ينظر: 6
 .188دمحم ركاس قلعجي، موسوعة فقو عمر بن ا٠تطاب، ص 7
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يفهػػم مػػن التعريػػػف أف: عقوبػػة التأديػػب غػػػَت ٥تتصػػة ابلقضػػػاًة؛ بػػل ىػػي مػػػن شػػأف الػػػورل 
فقػػػػط، كا١تقصػػػػود ٔتػػػػن لػػػػو الواليػػػػة عنػػػػو، كضػػػػرب الرجػػػػل زكجتػػػػو، كضػػػػرب ا١تعلػػػػم للصػػػػ ، كاألب 

 .1ه، أما كتصحيح ا٨تراؼ ألًفىوي يعٍت اعتاد على فعلو مرات، فىًلٍلوىرلًٌ إذف اٟتق يف أتديبوً ألكالد
 احلد والتعزير وعالقتهما ابلتأديب: ثالثالفرع ال

تعريػف  كقػد سػبقيوجد عدة ألفاظ مشاهبة للفظ التأديب، ك٢تا صلة بػو، كاٟتػد كالتعزيػر، 
، ك  تعريػف اٟتػد يف الفرع السابق، لذا سيكتفي ىذا الفرع بعرض أديب بينو كبُت التا١توازنة التَّعزيري
 بينو كبُت التأديب. كا١توازنةفقط، 
بػُت  زي اٟتاجً  ىو كالفصل، كحددتو عن أمره إذا منعتو، كقيل أف اٟتدَّ ، ٔتعٌت ا١تنع: احلد لغة: أواًل 

ػػدُّ الػػزان كا٠تمػػريقػػاؿ: ك ، ا ابآلخػػرً أحػػدمًهى  الشػػيئُت الػػذم مينػػع اخػػتبلطي  ٌػػك  ،حى ا بػػو لكونػػو مانعنػػ يى ٝتًي
  .2ا لغَته أف يسلك مسلكومثلو، كمانعن  ١تتعاطيو من معاكدةً 

 اثنيا: احلد اصطالحا
ي أهنا متقاربة فيما بينهػ ا، يف كػوف أهنػا عقوبػة مقػدرة من خبلؿ تعريف الفقهاء للحد؛ يىتبُتَّ

 .  3هلل تعاذل، أك آلدمي اعرفوه أنو: عقوبة مقدرة كجبت حقن ، فاشرعن 
 ا: ادلوازنة بني التأديب واحلداثلث

 أكجو شبو، كما أنو يوجد كذلك أكجو اختبلؼ. ماإف التأديب كاٟتد يوجد بينه
 أوجو الشبو بني التأديب واحلد: -1

ر ا٠تطػػػأ التحقيػػػق مصػػػلحة، ككػػػف النػػػاس عػػػن تكػػػر  فأف كػػػل مػػػن التأديػػػب كاٟتػػػد، مشػػػركعا  -
 .، كبعثهم على الطاعةكا١تعاصي، كاالستصبلح

 
 

                                 
 .12/532، مراشل، البياف يف مذىب اإلماـ الشافعيأبو اٟتسُت دِت بن أ  ا٠تَت الع 1
األصفهاشل، ك  .1/173 مادة: حدد، ،الز٥تشرم، أساس الببلغةك  .2/3حد،  مادة: ابن فارس، مقاييس اللغة،ينظر:  2

 .1/124مادة: حدد،  الفيومي، ا١تصباح ا١تنَت،ك  .1/221مادة: حد،  ا١تفردات يف غريب القرآف،
ابن مفلح، ا١تبدع يف شرح ك ، 6/256يٍت، البناية شرح ا٢تداية. العك . 5/460، مغٍت احملتاج، الشربيٍتا٠تطيب ينظر:  3

 .7/105الشوكاشل، نيل األكطار، ك . 1/365ا١تقنع، 



  ادلبحث الثاين: تعريف أتديب الزوجة وبيان مشروعيتو وشروطو ووسائلو
 

 ~44 ~ 

 

 .1، كىو الشارع اٟتكيماشرعية كل من التأديب كاٟتد كاحدن  مصدر يعترب -
 وجو االختالف بني التأديب واحلد:أ -2
 .2، كالتأديب غَت مقدرااٟتدكد عقوبتها مقدرة شرعن  -
اٟتدكد ال جيػوز الػزايدة عليهػا أك الػنقص أك التخفيػف؛ ألف هللا تعػاذل كضػع ٢تػا قػدر، ٓتػبلؼ  -

 .3للمصلحة اقوبة تقدر ما يكوف مناسبا ك٤تققن كالعالتأديب فإنو جيوز ذلك، 
 اٟتد ال جيوز أف يقيمو غَت اإلماـ أك انئبو، بينما التأديب جيوز لغَت اإلماـ كالورل. -
، بينمػا التأديػب جيػوز حػىت علػى 4اٟتد ال جيب إالَّ على اإلنسػاف البػالغ العاقػل العػادل ابلتحػرصل -

ديػػػػب كضػػػػرب الصػػػػ  إذا بلػػػػغ عشػػػػر سػػػػنُت، كهتػػػػاكف الصػػػػيباف كغػػػػَت العقػػػػبلء إلصػػػػبلحهم؛ كتأ
: لنًَّ ُّ اابلصبلة، كما ركل أ  داكد عن  الصَّـيبَّ اِبلصَّـاَلِة ِإَذا بـَلَـَس َسـْبَع ِسـِننَي،  5ُمـُروا» قػاؿى

َها  .6«َوِإَذا بـََلَس َعْشَر ِسِننَي فَاْضرِبُوُه َعَليـْ
 تعػػاذل، أمػػا التأديػػب فيجػػوز ذلػػك إذ اٟتػػدكد ال جيػػوز الشػػفاعة فيهػػا؛ ألهنػػا حػػدكد كضػػعها هللا -

 .7يدخل فيها العفو حسب ا١تصلحة
 
 
 

                                 
دمحم منَت مرسي، الًتبية ك. 5/525الشربيٍت، مغٍت احملتاج، كا٠تطيب . 325، ص، األحكاـ السلطانيةا١تاكردمينظر:  1

 .1/342كتطورىا يف الببلد العربية، اإلسبلمية أصو٢تا 
 .6/256يٍت، البناية شرح ا٢تداية. ينظر: الع 2
 .54ص ينظر: عادؿ سبلمة ٤تسُت، تداخل العقوابت يف الشريعة اإلسبلمية، 3
 .7/365ينظر: ابن ا١تفلح، ا١تبدع يف شرح ا١تقنع،  4
 غَت الصغَت ألف لؤلكلياء خطاب كىو ،عنها استغناء كذلكاأل للتخفيف الثانية ا٢تمزة حذفت ،ائمركا الكلمة أصل :ميريكا 5

. ينظر: السبكي، ا١تنهل العذب ا١توركد شرح سنن أ  سنُتإذا بلغ سبع  ،كحثان  ،يعٍت أنو يؤمر كبلمان كترىيبان ، مكلف
 .4/120داكد، 

 . قاؿ األلباشل:1/133، 494ـ ابلصبلة، حديث رقم: داكد يف سننو، كتاب الصبلة، ابب مىت يؤمر الغبل وركاه أب 6
 .2/1021". ينظر: صحيح اٞتامع الصغَت كزايدتو، "صحيحه 

 .5/8ينظر: عبد الرٛتاف اٞتزيرم، الفقو على ا١تذاىب األربعة،  7
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 ادلطلب الثاين: مشروعية أتديب الزوجة
ػا، إالَّ إذا عىلًػمى كيػلي كاحػدو مػن الػزَّكجًُت  ػا، كال تثبػتي دىعاًئميهى انػيهى اٟتياة الزٍَّكًجيَّةي ال تستقيم أركى

تًػػًو لقولػػو حػػق صػػاحبو عليػػو، كقػػاـ أبدائػػًو علػػى أكمػػل كجػػوو،  كىػػي أمػػر مشػػًتؾ بػػُت الػػزٍَّكًج كزىكجى
 [.228]البقرة:َوذَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ اِبْلَمْعُروِف َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدرََجةٌ  تعاذل:

ػػػرعي لػػػو عليهػػػا، أك قصَّػػػرىٍت يف  ػػا الشَّ بػىهى ػػػةي يف أداًء حيقيػػػوًؽ زكجهػػػا الػػػيت أىٍكجى كإذا قىصَّػػرىٍت الزَّكجى
اٟتػيًض كاٞتنابػة كمػا  اًء حق هللا عزَّ كجل عليها؛ كالتػَّهىاكيًف يف الصَّبلًة، أك عػدـ االغتسػاؿ مػنأد

ػا علػى ذلػك، كسػأذكر أدلػة مشػركعية التأديػب يف الفػركًع األربعػًة ذكرت سػابقنا ، فللػزَّكًج أف ييؤدًٌهبى
 اآلتيًة: 

 الفرع األول: األدلة من القرآن الكرمي
 كتابًو اٟتكيم عدة آايت تدؿُّ على مىٍشريكًعيًَّة أتديًب الزَّكج لزكجتو، كمػن ذكر هللاي تػىعىاذلى يف

  بُت ىذه اآلايت:
 أوال: أمر هللا بوقايتها من النار:

ُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم اَنرًا قاؿ هللا تعاذل: -1  [.06]التحرصل:ََيأَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـْ
ػػػقه علػػػىجػػػاء يف تفسػػػ وجـــو االســـتدالل:  هللاي  فػػػرض مػػػا أىلىػػػوي  يػيعىلًٌػػػمى  أف ا١تسػػػًلمً  َت القػػػرآف أف: "حى

اىيمي  كما عليًهم، عنوي" هللا هنى
1. 

كأىلػػيهم  ،أنفسػػهم ا١تػػؤمنُت بوقايػػةً  أمػػر هللا عػػزَّ كجػػليف التحريػػر كالتنػػوير أف:  كجػػاء أيضنػػا  
 . 2كالتحذير منها يف ٕتىنًُّب ما ييفًضي إليها ،من النارً 

َهـا اَل َنْسـأَُلَك ِرْزقًـا َنْـُن نـَْرزُقُـَك َواْلَعاِقبَـُة : قاؿ تعاذل -2 َوْأُمْر َأْىَلَك اِبلصَّاَلِة َواْصَطِِبْ َعَليـْ
 [.132]طو:لِلتـَّْقَوى

ػػػلي ثً تى كميٍ  بلةً أبف  مػػػر أىلػػػو ابلصَّػػػ نبيػػػو تعػػػاذلهللا أمػػػر وجـــو االســـتدالل:  ػػػعى ا مى هى عليهػػػا  ربى طى م، كيٍصػػػهي
ًص؛ أم ا٠تطػاب ، كأىػل بيتػو علػى التخصػيوً تًػمَّ ٚتيػع أي  ىذا ا٠تطػاب  عمـوكيدخل يف، اهى مي زً بلى كيي 

                                 
 .8/167ابن كثَت، تفسَت القرآف،  1
 .28/365ينظر: الطاىر بن عاشور، التحرير كالتنوير،  2
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ػػػػا أمػػػر دينهػػػػا، كشػػػػعائر كآداب  موَّجػػػو ٞتميػػػػع األمػػػة، يف أف  ىٍميػػػػرى الػػػػزَّكجي زكجتػػػوي ابلصَّػػػػبلًة كيػيعىلًٌميهى
 .1لزكجتوً اإلسبلـ، كىًكقىايىتهىا من عذاًب النَّاًر، كىذا دليله على مىٍشريكًعيًَّة أتديًب الزَّكًج 

 اثنيا: أمر هللا بتأديبها عند النشوز:
َفُقـوا َوِبَـا بـَْعـ:ٍ  َعلَـى بـَْعَضـُهمْ  اَّللَُّ  َفضَّـلَ  ِبَـا النَِّسـاءِ  َعلَـى قـَوَّاُمـونَ  لّرَِجـالُ ا قػاؿ تعػاذل: -  أَنـْ
يت وَ  اَّللَُّ  َحِفــ َ  ِبَــا لِْلَغْيــبِ  َحاِفظَــاتٌ  قَانِتَــاتٌ  فَالصَّــاحِلَاتُ  َأْمــَواذلِِمْ  ِمــنْ   ُنُشـــوزَُىنَّ  خَتَــاُفونَ  الــالَّ

غُـوا فَـاَل  َأطَْعـَنُكمْ  فَِإنْ  َواْضرِبُوُىنَّ  اْلَمَضاِجعِ  يف  َواْىُجُروُىنَّ  َفِعظُوُىنَّ   اَّللََّ  ِإنَّ  َسـِبياًل  َعلَـْيِهنَّ  تـَبـْ
 [.34]النساء: َكِبريًا َعِليًّا َكانَ 

 كاٟتفػػظ كالتَّػػدًبَتً  ابلتَّأًديػػبً  علػػيًهنَّ  قيػػامهم ؛النًٌسػػاًء أم علػػى قوَّاميػػوفى  : "الرجػػاؿي وجــو االســتدالل
ػيىانًة،  اإلنفػػاؽً  مػػن تعػػاذل هللا ألزمػوي  كٔتػػا كالػػرأم، العقػلً  يف ا١تػػرأًة، علػػى الرَّجيػػلي  بػو هللاي  فىضَّػػلى  ١تػػا كالصًٌ

ا تعاذل هللا أابح كقد، عليها يت  يف قولو: ،2النُّشيوًز" عند ضىرهبى  َفِعظُـوُىنَّ  نَّ ُنُشـوزَىُ  خَتَـاُفونَ  َوالالَّ
    كىذا يعٍت أف أتديب الزكجة مشركع.، [34]النساء:َواْضرِبُوُىنَّ  اْلَمَضاِجعِ  يف  َواْىُجُروُىنَّ 

 الفرع الثاين: األدلة من السنة
لقد كردت عدة أحاديث نبوية؛ تػيؤىًكدي مشػركعية التأديػب، بشػىت أنواعػو كأسػاليبو ا١تتعػددة، 

 كمن بُت ىذه االحاديث: 
ػػًهدى  أىنَّػػوي  أىً ،:  قىػػاؿى  األىٍحػػوىصً  بٍػػنً  عىٍمػػرًك بٍػػنً  سيػػلىٍيمىافى  عىػػنٍ  حػػديث حجػػة الػػوداع يػػـو عرفػػة: -أ  شى

، عىلىٍيًو، كىأىثٍػٌتى  انَّى، فىحىًمدى  ، انًَّ  رىسيوؿً  مىعى  الوىدىاعً  حىجَّةى   ًقصَّػةن، اٟتىًديثً  يف  فىذىكىرى  كىكىعىظى، كىذىكَّرى
ــًرا، اِبلنَِّســاءِ  تَـْوُصــواَواسْ  َأاَل »: فػىقىػػاؿى  َــا َخيـْ ُهنَّ  دَتِْلُكــونَ  لَــْيسَ  ِعْنــدَُكْم، 3َعــَوانٌ  ُىــنَّ  فَِإمنَّ ًئا ِمــنـْ  َشــيـْ
ــرَ  ــَك، َغيـْ ــنيَ  َأنْ  ِإالَّ  َذِل ــٍة، ِبَفاِحَشــةٍ  َيَِْت ــِإنْ  ُمبَـيَِّن ــنَ  َف َعْل ــاْىُجُروُىنَّ  فـَ  َواْضــرِبُوُىنَّ  ادلََضــاِجِع، يف  َف
ــرَ  َضــْرابً  غُــوا فَــاَل  َأطَْعــَنُكمْ  فَــِإنْ  ،ُمبَـــّرِحٍ  َغيـْ  َحقًّــا، ِنَســاِئُكمْ  َعَلــى َلُكــمْ  ِإنَّ  َأاَل  َســِبياًل، َعَلــْيِهنَّ  تـَبـْ

                                 
 .11/263ينظر: القرط ، اٞتامع ألحكاـ القرآف،  1
 .3/148اٞتصاص، أحكاـ القرآف،  2
: عنا يعنيو. ينظر: اٞتو  3 ىرم، عواف: عانىٍت تىعوفي عىٍوانن، كالعىوىافه ٚتىٍعي عىانًيىةو، كىاٍلعىاشل: اأٍلىًسَتي. كيقاؿي لؤلسَت كذلكى

شل، نيل الشوكاك . 2/252الفراىيدم، كتاب العُت، مادة: عوف، ك . 6/2168الصحاح اتج اللغة، مادة: عوف، 
 .6/250األكطار، 
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ــْيُكمْ  َولِِنَســاِئُكمْ  ــا، َعَل ــا َحقًّ  َواَل  َتْكَرُىــوَن، َمــنْ  فـُُرَشــُكمْ  يُــوِطْئنَ  َفــاَل  ِنَســاِئُكمْ  َعَلــى َحقُُّكــمْ  فََأمَّ
 .1«َتْكَرُىونَ  َمنْ لِ  بـُُيوِتُكمْ  يف  َيََْذنَّ 

 فـََعْلـنَ  فَـِإنْ  َتْكَرُىونَـُو، َأَحـًدا فـُُرَشُكمْ  يُوِطْئنَ  اَل  َأنْ  َعَلْيِهنَّ  َوَلُكمْ » كجاء يف ركاية أخرل ١تسلم:
رَ  َضْرابً  فَاْضرِبُوُىنَّ  َذِلكَ   .2«ُمبَـّرِحٍ  َغيـْ
 أىتػىػػٍُتى  إذا إالَّ  كالضػػربي  ا١تضػػجًع، يف ا٢تجػػري  جييػػوزي  ال أنَّػػوي  ىػػذا اٟتػػديث؛ ك ػػاىر :االســتدالل وجــو

 عػن خرجتٍ  مىت لزكجتًو، الزَّكجً  جيوزي أتًديبي  إذف، ذلك غَت بسبب ال ميبػىيًٌنىةو، الزكجات بفاحشةو 
 مث الػوعظ، أكالن  فػذكر الزكجػًة، هبػا تػيػؤىدَّبي  الػيت الوسػاًئلى  كاتضَّحى كػذلك مػن ىػذا اٟتػديث طاعتًو،
اٍلميربحً  الغَت الضَّربً  مث ا٢تجر،

3. 
، ابٍػنً  عىػنً : كمسػلم البخػارم صىػًحيحىي يف جػاء: رىاعو  كيليكيمٍ  حديث -ب ػرى  أىنَّػوي   النَّػً ًٌ  عىػنً  عيمى
ــمْ  رَاٍع، ُكلُُّكــمْ  َأاَل » :قىػػاؿى  ــُئولٌ  وَُكلُُّك ــِو، َعــنْ  4َمْس ــاأْلَِمريُ  رَِعيَِّت ــى الَّــِذي َف ــوَ  رَاٍع، النَّــاسِ  َعَل  َوُى

ُهْم، َمْســُئولٌ  َوُىــوَ  بـَْيِتــِو، َأْىــلِ  َعَلــى رَاعٍ  ُجــلُ َوالرَّ  رَِعيَِّتــِو، َعــنْ  َمْســُئولٌ   َعَلــى رَاِعَيــةٌ  َواْلَمــْرَأةُ  َعــنـْ
ُهْم، َمْسُئوَلةٌ  َوِىيَ  َوَوَلِدِه، بـَْعِلَها بـَْيتِ   َأاَل  َعْنـُو، َمْسـُئولٌ  َوُىـوَ  َسـيِِّدهِ  َمـالِ  َعلَـى رَاعٍ  َواْلَعْبـدُ  َعنـْ

 .5«رَِعيَِّتوِ  َعنْ  ولٌ َمْسئُ  وَُكلُُّكمْ  رَاٍع، َفُكلُُّكمْ 
 هأمػر هللا تعػاذل ألف  ؛عػنهم كؿه كىػو مسػؤي  ،وً تًػيَّ عً ف أىل ا١ترء كنفسو من ٚتلة رى "إ :االستدالل وجو
 .6نواىيًو"كاجتناب  ،امتثاؿ أكامر هللاْتىٍمًلًهٍم على  ،ارً على كقايتهم من النَّ  صى رً أف دىٍ 

 

                                 
، كقاؿ: 3/459، 1163ركاه الًتمذم يف سننو، أبواب الرضاع، ابب ما جاء يف حق ا١ترأة على زكجها، حديث رقم: 1

ا حىًديثه حىسىنه صىًحيحه".  "ىىذى
 .2/886، 1218، حديث رقم: ركاه مسلم يف صحيحو، كتاب اٟتج، ابب حجة الن   2
 .6/250طار، ينظر: الشوكاشل، نيل األك  3
ا١تسؤكلية ىنا يقصد هبا: قياـ الورل ٔتصاحل رعيتو، كرعايتهم كهنيهم عن ارتكاب ا١تعاصي، كإرشادىم للخَت كما جاء  4

 سابقان ابلوعظ، كيكوف إلزامهم كل ىذا ابلوسائل اليت شرعها هللا تعاذل.
ركاه مسلم . ك 7/26، 5188حديث رقم:  ركاه البخارم يف صحيحو، كتاب النكاح، ابب قوا أنفسكم كأىليكم انران، 5

 . 3/1459، 1829يف صحيحو، كتاب األمارة، ابب فضيلة اإلماـ العادؿ، حديث رقم: 
 .9/254، شل، فتح البارمبن حجر العسقبلا 6
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 اإلمجاع من األدلة: الثالث الفرع
ػػدَّ فيهػػا كال كفػػارة أٚتػػعى العلمػػاء كاتػَّفىقيػػوا علػػى مىٍشػػريكًعيًَّة التَّعزًيػػًر يف كػػل معصػػية الحى

، "كإذا  1
بًيىػػػًة كالتَّهػػػًذيًب، ككسػػػيلة مػػػن كسػػػاًئًل اإلصػػػبلًح كالتَّقػػػًوصًل، كىػػػو  كػػػاف التَّأًديػػػبي نوعػػػان مػػػن أنػػػواع الًتَّ

اؽ العلمػػػاًء، كإٚتػػػاعهم علػػػى مشػػػًتؾ مػػػع التَّعزًيػػػًر يف كجػػػوهو كثػػػَتةو، فإنػػػو يىػػػٍدخيلي ًضػػػمنى عمػػػـو اتفػػػ
مىٍشريكًعيًَّة التَّعزًيًر"

2. 
 الفرع الرابع: األدلة من ادلعقول

نيىا يف أم نظػػػاـ إف ٚتيػػػع القػػػوانُت أك ػػػٍلطىةي  تػىٍلزىميػػػوي  الػػػدُّ عليػػػو، كإالَّ  ا٠تػػػارجُتى  تػيػػػؤىدًٌبي  الػػػيت السُّ
تىًفي  .كجودهً  من ا١تقصودة الفاًئدةي  تػىنػٍ

 أف فيو كا١تفركض السَّواًء، على كالزَّكجىة الزٍَّكجً  كصاحل اجملتمع، صاحلل قائم نظاـ كالزَّكًجيَّةي 
 ٚتيع تتحقق فيو سائدين كالوفاؽ الوائـ يكوف للجميًع، كحُت ا١تصاحلً  من ميكن ما أقصى ديىقًٌقى 

قىاؽ ددث حُت كلكن القانوًف، تىدىخُّلً  بغَت ا١تصاحلً   أحياانن  لذمكا الضَّرىري ابلزَّكجىًُت، يػىٍنجيمي  الشًٌ
 جيب اليت ا١تقبلة اجملتمع نواة كىؤالء األطفاؿ، إذل يػىتػىعىدَّامهيىا بل عند الزَّكجىٍُتً فقط، يقف ال

 يػىتػىوىذلَّ  الذم فمن الضرر ىذا يف الزَّكجىةي  تتسبب كالتػٍَّهًذيًب، فحُت التػٍَّنًميىةً  كسائلً  ٓتَتً  إحاطتػيهىا
ا  ٍكًج؟احملكمة أـ الزَّ  الصَّواًب؟ إذل رىدُّىى
ا٠تبلًؼ،  دائرةً  توسيعً  إذل اٍدعىى الزَّكجىٍُتً  بُت العبلقةً  خيصيوًصيَّاتً  يف احملكمة تدخل "إف -1

 ابإلمثً  الًعزَّةي  فتأخذهي  عبلنية، ذاؾ أك الطرؼ ىذا كرامة ميس ألنو العبلقة ىذه إفساد إذل كاٍدعىى
 ٤تاكلة كل فيها تفشلي  اليت يف ا١تسائًل الكبَتةً إالَّ  تتدخلى  أف جيوزي  ال فاحملكمة ٔتوقفًو، كيػىتىشىبَّثي 
 .للتَّوًفيقً 
 كل تتجدد اليت التافهة اليىوًميَّةً  اٟتياةً  مشاكلً  يف احملكمةً  إذل نلجأ أف العقل من ليس إنو -2

خىبىاؿه  فذلك دقيقةو، كل نفسها من كتنتهي دقيقةو،
 أنو عن فضبلن  العقبلًء، عليو يقدـ ال ،3

                                 
 . 5/345ينظر: ابن ا٢تماـ، فتح القدير،  1
 .78، صإلسبلميإبراىيم بن صاحل بن إبراىيم التنم، كالية التأديب  ا٠تاصة يف الفقو ا 2
عضاء، فا٠تبل اٞتنوف، كيقاؿ: بو خبل كخبوؿ، أم ـ؛ أصله كاحد يدؿُّ على فساد األا٠تباؿ: خبل، ا٠تاء كالباء كالبل 3

الز٥تشرم، أساس الببلغة، مادة: ك . 2/242جنوف كفساد يف عقلو. ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: خبل، 
 .1/230خبل، 
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، كل يف ٤تكمةو  إقامةً  إذل دتاج  هبذا تقـو ٤تىىلًٌيَّةو  سلطة من إذف ، البداليبلن كهنارن  تعمل بيتو
 .1كتبعاتًو" البيت ىذا أمر عن النًٌهايةً  يف ا١تسؤيكؿً  الرَّجيلً  سلطة ىي التَّأًديب،

زكجهػا  كيػىتػىػوىذلَّ  علػى ذلػك، التَّأًديػبي  جاء يف مغٍت احملتاج: أف الزَّكجىةي عند نيشيوزًىىا؛ تستحق -3
ا كعارنا مشقَّة فيو ألف ليػيؤىدًٌبػيهىا؛ قىاضو  إذل يرفعيهىا كال بنفسوي، أتديبها  بعد، فيما لبلستمتاعً  كتنكيدن

 .2للقلوبً  كتوحيشنا
تًػػػًو، يبػػػدأ ابلػػػوعًظ اٞتميػػػل، فػػػإف أفلحػػػت ىػػػذه الطريقػػػة كػػػاف  -4 "إف الػػزَّكجي يف حػػػاؿ نيشيػػػوًز زىٍكجى

ػػػأي خػػػَت، كإاٌل فهنػػػاؾ طريقػػػة أخػػػرل كىػػػي ا٢تى  ٍجػػػري يف ا١تضىػػػاًجًع، كإف دل تفلػػػح ٚتيػػػع الوسػػػائل فػىيػىٍلجى
، لػذلك نىػصَّ التٍَّشػرًيعي أنػو ضػرب غػَت  الرَّجيلي إذل الضرًب، بغَت قصد اإليذاء كإمنا يقصػد التَّأًديػبي

" ميرٍبًحو
3. 

 حية، ألفك٦تا ذكران اتَّضىحىٍت مىٍشريكًعيَّةي التَّأًديًب، كضركرتو ألنو يعترب كسيلة هتذيبية كاصبل
ػػرًٌعي  ال تعػػاذل هللا  علػػيم فػػاهلل ا١تصػػاحل، ألحسػػن ك٤تقػػق اًٟتكػػم، ألحسػػن متضػػمن كىػػو ًإالَّ  شػػيئنا ييشى

 .كتشريعاتوً  قضائوً  يف كحكيم ييٍصًلحيهيٍم، كما ٓتلقو،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .116-115ص ت حوؿ اإلسبلـ،ينظر: دمحم قطب، شبها 1
 .4/427ينظر: الشربيٍت، مغٍت احملتاج،  2
 .116دمحم قطب، شبهات حوؿ اإلسبلـ، ص 3
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 ادلطلب الثالث: شروط وحدود أتديب الزوجة 
نيشيػػوزًىىا، كالسػػًتعمىاؿ الػػزَّكًج ىػػذا  التَّأديػػبي يعتػػرب حػػق مػػن حقػػوًؽ الػػزَّكًج علػػى زكجتػػًو عنػػد

اٟتق البد من تىوفًُّر كٖتىقًُّق بعض الشػركط، ككػذلك لػو حػدكد ال ينبغػي للػزكج أف يتجاكزىػا حػاؿ 
 أتديب زكجو، كسأذكر ىاذٍين األمرين الفركع اآلتية:

 الفرع األول: شروط التأديب
 أوال: وجود السبب

مػا يسػتوجب التَّأًديػب فيػو، كذلػك عنػد نشػوز أم كقػوع  حقيقة؛ الفعل بوقوعً  يكوف ذلك
الزكجػػػة، كال جيػػػوز لػػػو ذلػػػك إف دل تصػػػدر معصػػػية عنهػػػا، كىػػػذا الشػػػرط ذكػػػره سػػػبحانو، يف اآليػػػة 

يت  الكرمية لقولو تعاذل:  َواْضـرِبُوُىنَّ  اْلَمَضـاِجعِ  يف  َواْىُجُروُىنَّ  َفِعظُوُىنَّ  ُنُشوزَُىنَّ  خَتَاُفونَ  َوالالَّ
ُغوا َفاَل  مْ َأطَْعَنكُ  فَِإنْ   [.34]النساء:َكِبريًا َعِليًّا َكانَ  اَّللََّ  ِإنَّ  َسِبياًل  َعَلْيِهنَّ  تـَبـْ

يت  : كاآلية ىنا عربت عن ا١تعصية ابلنُّشيوًز، يف قولو:وجو االستدالل  ُنُشـوزَُىنَّ  خَتَـاُفونَ  َوالالَّ
: كنشوزىا 2الز٥تشرمكقاؿ ، 1[، كقيل أف: "النشوز يعٍت العصياف من ا١ترأة لزكجها"34]النساء:

ػا هللا أمػر النُّشيػوًز، يف أمػرًًىنَّ  ٖتقػق أف تعصي زكجها كال تطمئن إليػو، كإذا  تعػاذل الػزكج أف يػيؤىدًٌبػىهى
 .3مربح الغَتً  ابلضربً  مث ا١تضاجًع، يف اب٢تجرً  مث أكَّالن، ابلوعظً 

ذه ا١تعصػية كإضافة إذل ذلك يشػًتط لكػي دػق للػزكج أتديػب زكجتػو عنػد معصػيتها، أف ىػ
ػػد ميقىػػدَّر، كأف ال تكػػوف قػػد رفعػػت للقاضػػي، فلً   ٢تػػا، لػػزَّكًج ىنػػا أف يػيؤىدهبػػا تعزيػػرناال تكػػوف فيهػػا حى

كما للموذل أف ييعٌزًر ٦تلوكو بعد ٖتقق ٚتيع ىذه الشركط ،ألف للزَّكًج أف يػيعىٌزًر زكجتو
4 . 

                                 
 .1/293دِت بن سبلـ، التصاريف لتفسَت القرآف،  1
، ، ٨توم، مشارؾ يف عدة علـوفقيو حنفيمفسر، ٤تدث،  ،عمر بن دمحم بن أٛتد، أبو القاسم، الز٥تشرمىو ٤تمود بن  2

، كقدـ بغداد كٝتع اٟتديث كتفقو، كرحل إذل مكة فجاكر هبا كٝتي جار هللا كلد من ، يف ز٥تشر من قرل خوارـز
 ،شذرات الذىب. ينظر: ابن العماد اٟتنبلي، كالفائق يف غريب اٟتديث التنزيل، غوامض حقائق عن : الكشاؼمصنفاتو

 .12/186 ،ؤلفُتمعجم ا١تعمر رضا كحالة، ك  .8/55الزركل ، األعبلـ، ك  .4/118
 .507-1/506، م، الكشاؼينظر: الز٥تشر  3
 .2/334ينظر: الكاساشل، بدائع الصنائع،  4
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 كجًة ليتحقق أتديبها، كعنػدماكهبذا اتَّضحى أف هللا تعاذل اشًتط كحدَّدى كقوع ا١تعصية من الز 
سػبحانو  أعلػم فهػو لزكجتًو، كيضعي شػركطان لػذلك، ابلنسبةً  الزكج عقاب نوعية تعاذل هللا لنا ددد
 للمرأة. غينٍبو  أك  يٍلمو  بدكف ييشىرًٌعي  كما ديىدًٌدي  ٔتا

 اثنيا: غاية التأديب
ىو أف يتوافر لدل الزَّكج                جيب أف يتقيد الزكج ابلغاية اليت شيرًٌعى ألجلها حق التأديب؛ ك 
 حسن النية منو، قصد إصبلحها كهتذيبها، ال االنتقاـ منها كإىانتها.

 ال زكجتو أتديب أف قىدَّرى  إذا كال جيوز كذلك أف يضرهبا إذا كانت حالتو النفسية متوترة، "ك
 غاضبنا كاف إذا الضَّرب لو جيوز ال كما الضَّرب، لو جيوزي  فبل ا١تؤدل الشًَّديدً  ابلضٍَّربً  إال يكوف

 نفسية ْتالة كىو الضَّربً  حق يستعمل أف جيب بل شديدةو، نفسيةو  أك عصبيةو  حالةو  يف أك
 هبدؼ بل إيذائها، أك إىانتها هبدؼ زكجتو يضرب ال مسبق؛ أنو كبتقدير كىادئة كاعية،
 .1كاألسرية" الزكجية اٟتياة يػيقىوًٌمى  كٔتا الصَّوىابً  جادةً  إذل كإعادهتا كأتديبها تقوميها

 الفرع الثاين: حدود التأديب
ال ميكن للزَّكًج أف ييؤدًٌبى زكجتوي كيف يشاء، كأبمًٌ كسيلةو ييرًيديىىا ىو، بل كضػعى هللا تعػاذل 
ي ١تػػاذا مػػنح هللا  حػدكدنا للتَّأًديػػًب، الػيت دػػق للػزَّكًج اسػػتعما٢تا عنػد أتديػػب زكجتػو، سػػأذكرىا، كأيبػىػُتًٌ

 لزكج ىذا اٟتق دكف غَته؛ أم صفة ا١تؤًدب.تعاذل ا
 أوال: حدود التأديب

يت كىػػػذه اٟتػػػدكد قػػػد حيًصػػػرىٍت يف اآليػػػة الكرميػػػة يف قولػػػو تعػػػاذل:   ُنُشـــوزَُىنَّ  خَتَـــاُفونَ  َوالـــالَّ
غُـوا فَـاَل  َأطَْعـَنُكمْ  فَِإنْ  َواْضرِبُوُىنَّ  اْلَمَضاِجعِ  يف  َواْىُجُروُىنَّ  َفِعظُوُىنَّ   اَّللََّ  ِإنَّ  َسـِبياًل  نَّ َعلَـْيهِ  تـَبـْ
 [.34]النساء:َكِبريًا َعِليًّا َكانَ 

                                 
:  الضرب ىل ىو كسيلة لتأديب الزكجةأٛتد بن أٛتد ٛتادة،  1 ـ، يف الساعة: 2018-03-02)مقاؿ(، أخذتو يـو

 ، من موقع "إسبلـ" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة اآلتية: 23:01
http://islammemo.cc/print.aspx?id=25337 



  ادلبحث الثاين: تعريف أتديب الزوجة وبيان مشروعيتو وشروطو ووسائلو
 

 ~52 ~ 

 

يت تػىتىخىوَّفيػوفى أف ينشػزف علػى  :1ابػن كثػَتيقػوؿ وجو االستدالل:  كا١تقصػودي ىنػا ىيػنَّ النسػاء، الػبلى
ػا عقػاب هللا يف ع ٌوًفػىهى ػا، كلًييخى صػيانو، مث أزكاجهن، فمىت  هر للزَّكًج منها أمػارات النُّشيػوًز فػىٍليىًعظيهى

 .2يهجرىا يف ا١تضجًع أم ال ييضىاًجعيهىا، مث الضرب الغَت مربح
كمن ىنا نستنتج أف: حدكد أتديب الزكج لزكجتو، ىي نفسػها الوسػائل ا١تػذكورة يف اآليػة، 

 فلوي أف يؤدًٌهبىا لكٍن مع مراعاة الًتتيب اآليت: 
 الوعظ: كذلك بنصحها كٗتويفها من عقاب هللا عند عصياهنا. -1
 ا٢تجر: أف يهجرىا يف ا١تضجع، أم ال يضاجعها. -2
 .3الضرب: أف يكوف ضرب غَت مربح -3

، كيلجػػأ إذل الثانيػػة أك الثالثػػة، إالَّ إذا رأل  فػػبل جيػػوز للػػزكج أف يتجػػاكز الوسػػيلة األكذل مػػثبلن
نسػػاء، أف الوسػػيلة األكذل دل ٕتػػد نفعػػان يف عػػبلج نيشيػػوزًىا، كىػػذا الًتتيػػب بػػو حكمػػة هللا كرٛتتػػو ابل

 .4أبف ال تؤذل كتظلم ا١ترأة من األكؿ ابلضربً 
 اثنيا: صفة ادلؤدِّب

ػػؤدًًٌب؛ الشَّػػخص ا١تعػػٍت الػػذم لػػو اٟتػػقي يف أتديػػًب الزكجػػًة، كسىيتًَّضػػحي ذلػػك فيمػػا 
ي
يقصػػد اب١ت

؛ أم ىػو فقػط مػن لػو ىػذا اٟتػق، 6، كأتديب الزكجة يكوف مػن قبػل زكجهػا كجيػوز لػو ذلػك5 يت
ي ١تاذا خ  صَّ هللا الزَّكج دكف غَته مثل: القاضي، أك أبو زكجتو بتأًديًبها؟كسنػيبػىُتًٌ

                                 
ىو اٝتاعيل بن عمر بن كثَت، القرشي، الشافعي، عماد الدين، أبو الفداء، كاف قدكة العلماًء كاٟتفاًظ، كعمدة أىل  1

اٟتديث ا١تعاشل كاأللفاظ، ٝتع كٚتع كصنِّفى كدرَّسى كألَّف، اشتهر ابلضبط كالتحرير، كانتهت إليو رائسة العلم يف التاريخ ك 
ق، من آاثره: تفسَت القرآف العظيم، كالبداية كالنهاية. ينظر: السيوطي، طبقات اٟتفاظ، 774كالتفسَت، تويف سنة 

 .514ص
 .2/258، ينظر: ابن كثَت، تفسَت القرآف 2
 .2/334ينظر: الكاساشل، بدائع الصنائع،  3
ألنٍت سأشرح ىذا الفرع ابلتفصيل يف  ؛ة التكرارمفصبلن خشيشرحنا ٕتنبت ىنا تعريف ا١تصطلحات كشرح ىذا العنصر  4

 ا١تطلب القادـ الذم ىو بعنواف كسائل التأديب.
 كىو شبيو ٔتا ذكرتو يف االستدالؿ من ا١تعقوؿ إلثبات مشركعية التأديب. 5
 .7)مقاؿ(، ص ينظر: عماد دمحم ربيع، أتديب الزكجة بُت الشريعة اإلسبلمية كقانوف األحواؿ الشخصية كالقانوف اٞتنائي 6
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ػػزٍت زكجتػػو أك  هػػرٍت أمػػارات تػػدؿ علػػى ذلػػك إذل أبيهػػا، أك إذل  إذا ىػػرعى  الػػزَّكج كيلَّمػػا نشى
ًتًو، طالًبنا اٟتاًكًم، كيىقص عليهم ما منهم العدؿ كاإلنصاؼ، فذلك التصرؼ  جرل بينو كبُت زكجى

 بو سلبيات كىي:
ػػًديَّةي كالنَّفًسػػيَّةي، ٦تػػا يػػؤدم  - أف الػػزكج ىنػػا قػػد أىػػدرت قػىوىامىتيػػوي الػػيت كضػػعت بيػػده ٠تصائصػػو اٞتىسى

 اب١ترأًة إذل اإلصراًر على نشوزًىىا.
 أف األب قد ال ينصف للزَّكج؛ كذلك لوجوًد ا١تيًل الطًَّبيًعيًٌ ٨تو ابنتو. -
شي ذلك كرامة الزَّكًج، كيصابي اب٠تجًل أف القضية إذا رفعها للمحكمًة، ككصلت للحاكم خيىٍدً  -

عي  ػػبلى  الغػػَت مػػن خػػبلؿ طػػرح القًضػػيًَّة، السػػيمىا أهنػػا تػىتىعلَّػػقي بشػػيء ذم حساسػػيةو خاصػػة، كىػػي اطًٌ
 .الشىٍخًصيَّةً  أمورًىم على
ػا كػأكالده  ضيناأف يف أغلب األحياف ال يكوف الزَّكجي را - عن أتديًب القاضي؛ ألف زكجتػو يػىٍعتىربيىى

 رهبم، كلكنو  ىب أف يقـو أحد غَته بذلك.قد يض
إذف الػػػزَّكج فقػػػط دكفى غػػػَتًًه لػػػو أف يقػػػـو بتأديػػػًب زكجتػػػًو، ٔتػػػا أرشػػػدهي هللا إليػػػو مػػػن عػػػبلج 
قَّقىػٍت الغػاايت، فػإف فعػل مػا أرشػده  نيشيوزًىىا، دكف إفراطو أك مغاالة، كْتيث تقػفي الوسػائل إذا ٖتى

، الػػػذم ال يتجػػػاكز ا١تػػػألوؼ يف تربيػػػًة األب ألبنائػػػو، هللا إليػػػو كػػػاف ىػػػذا دكف شػػػكٌو ىػػػو التَّأدً  يػػػبي
  الرجػل أتديػب زكجتػو الناشػزة خػَتنا كالشك أف العاقلة احملكَّمة للمنطق ال بد كأف تػرل يف ٦تارسػة

ًئنُّ قلبنا كثَتان  إذل شرائع هللا كأحكامو، كيكوف تسليمها ألكامر هللا تسليم ا١تًقرَّة كا١تعًتفػة أبف  فػىتىٍطمى
 .1كماؿ العدؿ كاٟتكمةذلك ىو  

 
 
 
 
 

                                 
 .187-186ينظر: نور حسُت قاركت، موقف اإلسبلـ من نشوز الزكجُت أك أحدمها، ص  1



  ادلبحث الثاين: تعريف أتديب الزوجة وبيان مشروعيتو وشروطو ووسائلو
 

 ~54 ~ 

 

 ادلطلب الرابع: وسائل أتديب الزوجة
من  ، كىذه الوسائل سنوضحها انطبلقنا1أتديب الزكج لزكجتو يكوف بوسائل ٤تددة إفَّ 

يت اآلية السابقة لقولو تعاذل:   اْلَمَضاِجعِ  يف  َفِعظُوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ  ُنُشوزَُىنَّ  خَتَاُفونَ  َوالالَّ
ُغوا َفاَل  َأطَْعَنُكمْ  فَِإنْ  وُىنَّ َواْضرِبُ  [، 34]النساء: َكِبريًا َعِليًّا َكانَ  اَّللََّ  ِإنَّ  َسِبياًل  َعَلْيِهنَّ  تـَبـْ

كسأذكر ىذه الوسائل ابلتفصيل يف الفركع اآلتية كىي: الفرع األكؿ أتديب الزكجة ابلوعظ، 
 كالفرع الثاشل أتديب الزكجة اب٢تجر، كالثالث أتديبها ابلضرب:

 الفرع األول: أتديب الزوجة ابلوع 
تعترب ا١توعظة أكَّؿ عمل هتذي ، كأكؿ إجراء يقـو بو الزكج عندما يبلحظ من زكجتو 

 أعراض النشوز، كمقدماتو، كسيتبُت لنا ذلك كاآليت:
 أوال: تعريف الوع  لغة:

منو، كىعىظى الواك كالعُت كالظاء كلمة كاحدة؛ فالوعظ يعٍت التخويف، كالعظة االسم 
ىوًعظةي، كىي النُّصح كالتذكَت ابلعواقب، كقيل: ىو تذكَتؾ لئلنساف ٔتا 

كالوعظ من الًعظةي كا١ت
يػيلىُتًٌ قلبو من ثواب كعقاب

2 . 
 اثنيا: تعريف الوع  شرًعا

ا ال أيعىرًٌؼي الوعظ بكونو مصطلحن
، بل سأذكر ما عرَّفوي كفسَّرهي الفقهاء يف كتب التفسَت، 3

 يت:من تلك اآلية كاآل
 
 
 

                                 
عبارة على مطلب ىي ، لكنَّ ىينىا اعليَّ ذكرىا كلو ًمرىارن  ، ألنو كىجىبى دكف توضيحسبىقى رل كأف ذكرت ىذه الوسائل  1

 سأتعمق فيو كأشرح ىذه الوسائل ابلتفصيل.
 .6/126ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: كعظ، ك . 7/466، لساف العرب، مادة: كعظ، ينظر: ابن منظور 2
الوعظ بصفة عامة، أم: يشمل كعظ األب البنو، ككعظ الشخص لشخص آخر، ألف الوعظ يشمل  ىنا ال أيعىرًٌؼي  3

١تعٍت ابألمر، كسأتًَّبعي وعظ الزكج لزكجتو، كىو ا١تذكور يف اآلية كابل سأكتفي بصص بشخص معُت، ٚتيع الناس، غَت ٥ت
 يف الفرعُت القادمُت.كذلك ىذا  
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 .2كبعقابًو" ابهلل خىوًفيوىينَّ  يعٍت : "فىًعظيوىينَّ 1قاؿ اٞتصاص -1
 أنت عىمَّا كًاٍرًجًعي حقنا عليك رل فإف هللا اتًَّقي: ٢تا يقوؿ فإنو الوعظ "أمَّا :3كقاؿ الرازم -2

 .4ىذا" ك٨تو عليك فرضه  طاعيًت  أف كًاٍعلىًمي عليو،
 ع اثلثا: أدلة مشروعية أتديب الزوجة ابلو 

ًديًب الزَّكج لزكجتو ابلوعظ ابلكتاب كالسنة كما يلي:  اتفق الفقهاء على مىٍشريكًعيًَّة أتى
يت  قولو تعاذل:من القرآن:  -أ  .[34:النساء] َفِعظُوُىنَّ  ُنُشوزَُىنَّ  خَتَاُفونَ  َوالالَّ

 ْتق كتستخف تنشز، ا١ترأة اآلية؛ فتلك ىذه يف الوعظ مشركعية اتَّضحتٍ وجو االستدالل: 
 .5عليها حقو كيعظم ابهلل كيذكرىا يعظها، أف كجل زكجها عز هللا فأمر أمره، تطيع كال زكجها،
قىًة رىسيوًؿ انًَّ من السنة:  -ب ا ًبزًمىاـً انى : كيٍنتي آًخذن ًو، قىاؿى ، عىٍن عىمًٌ يف  عىٍن أىً  حيرَّةى الرَّقىاًشيًٌ

ـً التٍَّشرًيقً  أىٍكسىًط أىايَّ
َوِإنَّ ذَلُنَّ َعَلْيُكْم، َوَلُكْم َعَلْيِهنَّ َحقًّا: َأْن اَل ...  أَيّـَُها النَّاسُ ََي » قاؿ: 6

رَُكْم، َواَل َيََْذنَّ يف بـُُيوِتُكْم أِلََحٍد َتْكَرُىونَُو، فَِإْن ِخْفُتْم ُنُشوزَُىنَّ   يُوِطْئَن فـُُرَشُكْم َأَحًدا َغيـْ
، كاٟتديث يدؿ كذلك على مشركعية كعظ الزكجة كما 7«عِ َفِعظُوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ يف اْلَمَضاجِ 

 ، يف قولو "فىًعظيوىينَّ".كما ذكره الن  
                                 

ىو أٛتد بن علي، أبو بكر الرازم ا١تعركؼ ابٞتصاص، من أىل الرم، فقيو، حنفي، سكن بغداد كدرس هبا، تفقو عليو  1
ن القرشي، ق، من مصنفاتو: أحكاـ القرآف، كشرح اٞتامع الصغَت. ينظر: ٤تي الدي176الكثَتكف، كاف إماما، تويف سنة 

 .33/256ابن كثَت، البداية كالنهاية، ك . 3/356الزركلي، األعبلـ، ك . 3/84اٞتواىر ا١تضية، 
 .3/150اٞتصاص، أحكاـ القرآف،  2
ىو دمحم بن عمر التميمي البكرم، أبو عبد هللا، فخر الدين الرازم، الفقيو الشافعي، األصورل، ا١تفسر، ا١تتكلم،  3

ق، من مصنفاتو: مفاتيح 666ائما لنصرة أىل السنة كاٞتماعة، كلد ابلرَّم، تويف هبراة سنة الفيلسوؼ، الطبيب، كاف ق
 .2/312الغيب يف التفسَت، كاحملصوؿ يف األصوؿ. ينظر: اإلسنوم، طبقات الشافعية، 

 .10/72الرازم، التفسَت الكبَت،  4
 .2/337ينظر: ابن العر ، أحكاـ القرآف،  5
، فَّ يف الشمس ليجً  ، كبسطوي هي يدي دً قٍ كىو تػى  حمً اللَّ  يقً رً شٍ ؛ ٝتيت بذلك من تى حرً ي عيد النَّ تلً  ـو أايَّ  : ىي ثبلثةي يقً رً شٍ التَّ  ـً أايَّ  6

 ينظر:  .سي مٍ الشَّ  ؽي رً شٍ حىت تي  ري حى نٍ  ال تػي حاايى كالضَّ  مى دٍ بو ألف ا٢تى  تٍ يى ٝتيً  ، كقيلى ٌتن فيها ٔتًً  ؽي رَّ شى األضاحي كانت تي  وـى ألف ٟتيي 
 .3/402م، ٖتفة األحوذم، ور ا١تباركف

 :        كعادؿ مرشد ،سنًد شعيبي األرنؤكط. قاؿ ٤تقَّقاى ا١ت34/299، 20695ركاه أٛتد يف مسنده، حديث رقم:  7
 ".حديث صحيحه "
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 رابعا: ما تكون بو ادلوعظة 
من  لكبلـ الطيًًٌب، كأف يكوف ىيًٌننا لىيًٌننا رقيقنا، خالينايكوف كعظ الزكج لزكجتو ابٟتكمًة، كا

، فيما بينو أف يكوف كعظ الزكج زكجتو ًسرنابغي كركح االستعبلء، مث ين التعنيًف، كالغلطة كالشدة
، 1كبينها، ال ْتضور أىلها كال ْتضور أىلو؛ لكي ال دصل تدخل من الغَت فيما خيىيصىهيمىا

  ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَةِ ، لقولو تعاذل: 2كالوعظ يكوف اب١توعظًة اٟتسنةً 
 [.125]النحل:احْلََسَنةِ 

ىىا أنو يريد ا٠تَت ٢تا كيىًقيػىهىا من  كعلى ىذا جيب على الزَّكًج أف ييشًعري زكجتو يف كعًظًو إايَّ
ريىا الضَّرىًر كالشًَّر؛ أم ًغيبً  يف ابهلل ييذىكًٌ ، من عنده ١تا الًتَّ ، من لديو ١تا كالتَّخوًيفً  ثوابو  عقابو

الصحبًة،  بذماـً  كالوفاء العشرًة، ؿً إٚتا يف األدب حسنً  من بو يعرفها ٦تا ذلك يتبع ما إذل
 .3عليها لو اليت ابلدرجة كاالعًتاؼ للزَّكًج، الطَّاعىةً  ْتقوؽً  كالقياـ

 الفرع الثاين: أتديب الزوجة ابذلجر
يعترب ا٢تجر اثشل عمل هتذي ؛ فإف دل ينفع الوعظ ٖتوَّؿى الزكج يف أتديبًو لزكجتو إذل 

ىضىاًجعً ًة، كىي ا٢تىٍجري يفالوسيلًة الثاني
 ، كسيتبُت لنا ذلك كما يلي: ا١ت

 أوال: تعريف اذلجر لغة
؛ كيعٍت د الوصل، يقاؿ: ىجرهي يهجره ىجرناىجر: كلمة كاحدة ا٢تاء كاٞتيم كالراء، كا٢تىٍجري ض

 .4الًتؾ كالقطع، كعدـ االتصاؿ
 
 
 
 

                                 
  .7/313، لبيت ا١تسلمعبد الكرصل زيداف، ا١تفصل يف أحكاـ ا١ترأة كاينظر:  1
خيفى عليهم أنك تناصحهم هبا، كتقصد ما ينفعهم فيها. ينظر: الز٥تشرم، الكشاؼ،  اٍلمىٍوًعظىًة اٟتٍىسىنىًة: كىي اليت ال 2

2/644. 
 .1/532ابن العر ، أحكاـ القرآف، ينظر:  3
 .6/35ابن فارس، مقاييس اللغة، ك . 5/250ينظر: ابن منظور، لساف العرب،  4
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  اثنيا: تعريف اذلجر شرعاً 
األقرب لتحقيق ا٢تدؼ كالغاية من لقد فسَّر العديد من الفقهاء معناه، لكن التعريف 

ييضىاًجعيهىا أف ا١تضاجع: يف استخداـ ىذه الوسيلة ىو: "كا٢تجر
جييىاًمعيهىا" كال  هرهي  كييوليها ،1

2. 
 ابذلجر الزوجة أتديب مشروعية اثلثا: أدلة

 [.34]النساء:اْلَمَضاِجعِ  يف  َواْىُجُروُىنَّ  قولو تعاذل:من القرآن:  -أ
على الزكج أف يعظ زكجتو عند نشوزىا، فإف ىي قىًبلٍت كإالَّ ىجرىىىا يف وجو االستدالل: 

اًمعها، كييضاًجعها على فراًشها كيػيوىلًٌيىها  هرهي، كىذا يدؿ على مشركعية  ا١تٍضجىًع؛ كىو أف ال جيي
 .3ىجر الزكج لزكجتو

 َوقـََعدَ  َشْهًرا، ِنَسائِوِ  ِمنْ   اَّللَِّ  َرُسولُ  آىَل : »قىاؿى  عىٍنوي، انَّي  رىًضيى  أىنىسو  عىنٍ من السنة:  -ب
نَـَزلَ  َلُو، 4ْشُربَةٍ مَ  يف   ِإنَّ : قَالَ  َشْهٍر؟ َعَلى آلَْيتَ  ِإنَّكَ  اَّللَِّ  َرُسولَ  َيَ : َفِقيلَ  َوِعْشرِيَن، لِِتْسعٍ  فـَ

  .5«َوِعْشُرونَ  ِتْسعٌ  الشَّْهرَ 
هم عقوبة ٢تم، فهذا دؿَّ حلف أالَّ يدخل على أىلو، كأعرض عن إف الن  وجو االستدالل: 

 .6على مشركعية أتديب الزكج لزكجتو اب٢تجر
 رابعا: مدة اذلجر

إف ا٢تجر نوعاف: ىجر يف الفعل، كىجر يف الكبلـ، سأذكر مدة ا٢تجر لكل منهما كما 
 يلي:

                                 
جاعا، كٚتعها مضاجع، كضع الرجل جنبو ييضاًجعيهىا: أصل فعل الكلمة ضجع، كاالفتعاؿ منو اضطجع يضطجع اضط 1

. 8/219كاحد. ينظر: ابن منظور، لساف العرب،  فراشالرجل زكجتو؛ أم انـ معها يف ابأٍلرًض، كيقاؿ ضاجع 
 .1/182الرازم، ٥تتار الصحاح، ك 

 .5/171القرط ، اٞتامع ألحكاـ القرآف،  2
 .2/294ينظر، ابن كثَت، تفسَت القرآف،  3
. ينظر: ابن منظور، لساف تح الراء كضمها، الغرفة أك الصفة بُت يدم الغرفة، كعادة تكوف يف أعلى الدارمىٍشريبىةو: بف 4

 .1/491العرب، 
 .7/32، 5201ركاه البخارم يف صحيحو، كتاب النكاح، ابب الرجاؿ قواموف على النساء، حديث رقم:  5
 .9/301ينظر: ابن حجر العسقبلشل، فتح البارم،  6
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 كىو ترؾ ٚتاعها، أبف يضاجعها كيوليها  هره.ىجر يف الفعل:  -
 مها.كىو االمتناع عن كبلىجر يف الكالم؛  -
 :اختلف الفقهاء على قولُت يف ىذه ا١تسألةمدة اذلجر يف الفعل:  -أ
إف ىذا النوع من ا٢تىٍجًر لو مدة ٤تددة كىي شهر، كلو الزايدة على ذلك، القول األول:  -

 .1أشهر، كىذا رأم ا١تالكية أربعة بو يبلغ ال لكن
 أىنىسو  عىنٍ ، سابقان يف اٟتديثأنو ىجر زكجاتو شهران، كما كرد  ما ثبت عن الن   دليلهم: -

نَـَزلَ  َلُو، َمْشُربَةٍ  يف  َوقـََعدَ  َشْهًرا، ِنَسائِوِ  ِمنْ   اَّللَِّ  َرُسولُ  آىَل : »قىاؿى  عىٍنوي، انَّي  رىًضيى   لِِتْسعٍ  فـَ
 .2«َوِعْشُرونَ  ِتْسعٌ  الشَّْهرَ  ِإنَّ : قَالَ  َشْهٍر؟ َعَلى آلَْيتَ  ِإنَّكَ  اَّللَِّ  َرُسولَ  َيَ : َفِقيلَ  َوِعْشرِيَن،

ال يتقيد ىجري الزَّكًج لزكجتًو ٔتيدَّةو ٤تيىدَّدىةو؛ فلو أف يػىٍهجيرىىىا ما شاء حىت ترًجعى  القول الثاين: -
 . 4، كاٟتنابلة3عن نيشيوزًىىا كًعٍصيىاهًنىا، كىذا رأم كل من: الشافعية

 قيل أف الزكج، [34]النساء:اْلَمَضاِجعِ  يف  َواْىُجُروُىنَّ استدلوا بقولو تعاذل:  دليلهم: -
، غَت مقيدة ٔتدةو  مطلقةه  لو أف يهجر ما شاء حىت ترجع: كييستدؿ ٢تم أبف اآلية يف ا٢تجرً "

 .5"كاألصل بقاء ا١تطلق على إطبلقو حىت يدؿَّ الدليل على تقييده
٢تم من من خبلؿ ما تقدـ فإنٍت أًميلي إذل قوؿ الشافعية كاٟتنابلة؛ لقوة استدالالقول الراجح: 

القرآف، كلقو٢تم أف ىذه اآلية جاءت مطلقة غَت مقيدة ٔتدة ألف أصل بقاء ا١تطلق على إطبلقًو 
 ت يف الطبائًع، فيكوف ا٢تجر أمرنا نسبينا متفاكاتن مادل  ًت دليل لتقييده، كألف الزكجات ٥تتلفا

عصياهنا، بُت كل كاحدة منهن؛ فالبعض يكفيها ىجرة زكجها ٢تا يـو أك يومُت فًتجع عن 
كالبعض عنيدات ال يعًتفن ٓتطئهن، فيلـز ىجرىا مدة أكثر من ذلك، فلذا كرد األمر على 

 .6اإلطبلؽ
                                 

 .3/545، منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل، يشعلينظر:  1
 .57، صسبق ٗترجيو 2
 .4/426الشربيٍت، مغٍت احملتاج، ينظر:   3
 .6/263ابن مفلح، ا١تبدع يف شرح ا١تقنع، ينظر:  4
 .3/225السيد سادل، صحيح فقو السنة كأدلتو،  5
 كالصفحة نفسهما.ا١ترجع ينظر:  6
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١تا  ىجر ا١تضجع ال ىجر الكبلـ، كفقنا إف األصل يف ىجًر الزكجة ىواذلجر يف الكالم:  -ب
ى أنو يوجد ىجركرد يف اآلية: "يف اىٍلمىضىاًجًع"؛ لكن بتفسَت الفقهاء تبػى     ، كماالكبلـ أيضنا ُتَّ

 كاأل هر ًٚتىاعيهىا، يًتؾ كقيل ميضىاجىعىتػيهىا، يًتؾ فقيل ا٢تىٍجرً  يف جاء يف البحر الرائق: "كاختلف
ميهىا ترؾ  .1ا١تضىاجىعىًة" مع كىبلى

، )اٟتنفية، 2كمدة ا٢تجر يف ىذه اٟتالة ال تزيد عن ثبلثة أايـ ابتفاؽ ٚتهور الفقهاء
اَل َيَِلُّ » :قاؿ النًَّ َّ ٟتنابلة(، كاستدلوا ْتديث الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص، أف كا١تالكية، كالشافعية، كا

 .3«ِلُمْسِلٍم َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه فـَْوَق َثاَلِث لََيالٍ 
 ابلنص لياؿ ثبلث من أكثر ا١تسلمُت بُت ا٢تجرة كنرل يف اٟتديث أنو: "ٖتـر وجو الداللة:

" الثبلث يف كتباح  .4اب١تفهـو
 الفرع الثالث: أتديب الزوجة ابلضرب

الضرب ىو الوسيلة الثالثة للتأديب؛ كال يلجأ الزكج إليها إالَّ بعد فشل الوسائل األخرل، 
 كسيتبُت لنا ذلك كاآليت:

، 5"أم سار البتغاء الرزؽ؛ ضرابن  كضرب يف األرضً  ،يضربو ضرابن  "ضرب أوال: الضرب لغة:
 .6ب الشيء ابليد، كالعصا، كالسٍَّيف ك٨توىاكالضرب إيقاع شيء على شيء مثل: ضر 

كما فسره الفقهاء ٢تذه اآلية "اٍضرًبيوىينَّ": يقصد ابلضرًب ىناى ىو ضرب اثنيا: الضرب شرعا: 
ئن  ؛ كىو أالَّ يىٍكًسرى فيها عضونااألدب، كالغَت ميربحو كغَت ميؤىثًٌرو   .7اكال يػيؤىثًٌرى فيها شيػٍ

 

                                 
 .3/236ابن ٧تيم، البحر الرائق،  1
ابن قدامة، الشرح الكبَت، ك  .8/126ابن حجر ا٢تيتمي، ٖتفة احملتاج، ك . 3/238نصارم، أسٌت ا١تطالب، األ 2

 .5/209البهويت، كشاؼ القناع، ك . 8/168
 .8/20، 6073ركاه البخارم يف صحيحو، كتاب األدب، ابب ا٢تجرة، حديث رقم:  3
 .10/492بن حجر العسقبلشل، فتح البارم، ا 4
 .183ار الصحاح، صالرازم، ٥تت 5
  .1/505ينظر: األصفهاشل، ا١تفردات يف غريب القرآف،  6
 .5/172كالقرط ، اٞتامع ألحكاـ القرآف،  .2/295ينظر: ابن كثَت، تفسَت القرآف،  7
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 لضرباثلثا: مشروعية أتديب الزوجة اب
يت  لقولو تعاذل:من القرآن:  -أ  اْلَمَضاِجعِ  يف  َفِعظُوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ  ُنُشوزَُىنَّ  خَتَاُفونَ  َوالالَّ

 .1[34]النساء:َواْضرِبُوُىنَّ 
، عند اذل أابح ضرب الزكج زكجتو أتديبناىذه اآلية تضمنت؛ أف هللا تعوجو االستدالل: 

 .2نشوزىا
 َواْستَـْوُصوا َأاَل »: قىاؿى  ، انًَّ  رىسيوؿً  أف األىٍحوىصً  ٍبنً  عىٍمرًك ٍبنً  ٍيمىافى سيلى  عىنٍ من السنة:  -ب

ًرا ... ِإالَّ  اِبلنَِّساءِ   ادلََضاِجِع، يف  فَاْىُجُروُىنَّ  فـََعْلنَ  فَِإنْ  ُمبَـيَِّنٍة، ِبَفاِحَشةٍ  َيَِْتنيَ  َأنْ  َخيـْ
رَ  َضْرابً  َواْضرِبُوُىنَّ   .3«ُمبَـّرِحٍ  َغيـْ

كاٟتديث كضَّحى أنو جيوزي لؤلزكاج التأديب ابلضٍَّرًب؛ إذا أىتػىٍُتى الزكجات بفىاحشةو الداللة:  وجو
ميبيًٌنة، ال بسببو غَت ذلك

4. 
كقد كردت عدة فتاكل كذلك ٓتصوص مشركعية أتديب الزكج لزكجتو، أذكر منها اثنُت، 

 كمها كما يلي:
"اإلسبلـ كرَـّ ا١ترأة كأنصفها"، حيث اليت كانت حوؿ:  ،5الشيخ يوسف القرضاكمفتول  -1

 سيًئلى: ما ىي رخصة الضٍَّرًب كحدكىا؟
فكاف جوابو كاآليت: "فبل جيوز ضرب ا١ترأة ْتاؿ، إالَّ يف حالة أكجبتها الضركرة، كىي 
"حالة النيشيوًز"، كالتَّمىريًد على الرجًل، كعصياف أمره فيما ىو من اٟتيقيوًؽ الزىٍكًجيًَّة ... كىو 

                                 
يع ألهنا ىي الشاملة كا١تتعلقة اب١توضوع، كٖتتوم على ٚت ؛يف ٚتيع االستدالالت كالتعريفات اآلية نفسها تتكررأف نرل  1

 كسائل التأديب.
  .3/148اٞتصاص، أحكاـ القرآف، ينظر:  2
 .46، صسبق ٗترجيو 3
 .6/250الشوكاشل، نيل األكطار، ينظر:  4
 يف الشريعة ، دكتور1926التابعة للمحلة الكربل ٔتصر ىو يوسف عبد هللا القرضاكم، كلد يف قرية صفط تراب  5

، متميز، لو منهج كاسعة، كمؤلفات كثَتة ، لو جهود علميةرس يف األزىراإلسبلمية ، نشأ يتيما، كحفظ القرآف صغَتا، د
. 12صعاة كداعية الفقهاء، يوسف القرضاكم فقيو الد، عصاـ تلمية: ينظر .الدعوة كىو التيسَت يف الفتول كالتبشَت يف

 .126كيوسف القرضاكم، ابن القرية كالكتاب، ص
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ب مؤقت رىخَّصى فيو القرآف بصفة استثنائية، عندما ٗتفق الوسائل األخرل من الوعًظ، أتدي
 .1كا٢تجًر يف ا١تضجًع"

 ىل ضرب الزكجة يبطل عقد النكاح؟"، حيث سيًئلى: "2الشيخ ابن جربينفتول  -2
يلي: "ال يػيٍبًطليوي ... أما إذا كاف ىناؾ سبب كىو خوؼ النشوز، فاهلل تعاذل فكاف جوابو كما 

يت  أابح لو ذلك بقولو:  اْلَمَضاِجعِ  يف  َفِعظُوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ  ُنُشوزَُىنَّ  خَتَاُفونَ  َوالالَّ
سببو [. فإذا ضرهبا ضرب أتديب فالنكاح ابؽ ال يبطل ألهنا أتت ب34]النساء:َواْضرِبُوُىنَّ 

 .  3كىو النشوز"
 رابعا: ضوابط الضرب

رغم أف الشرع أابح للزَّكج استخداـ كسيلًة الضَّرًب لتأديًب زكجتًو، إالَّ أنو دل يًتؾ األمر 
 ىكذا دكف ضوابط كشركط، كابلتارل حددت لو ىذه الضوابط، كال ينبغي للزكج ٕتاكزىا كىي:

و أالَّ يكسر فيها عضوان، كال ييؤثر فيها : "كىقاؿ ابن كثَتأن ال يكون الضرب مِبحاً:  -أ
 .4شيئان"
كالقلب، كالبطن، كالظهر مظَّنة ا٢تبلؾ أن ال يكون الضرب يف ادلناطق ادلخوفة:  -ب

 .5القتل" خوؼ ا١تخوفة، كا١تواضع كاالتبلؼ، جاء يف كشاؼ القناع: "كجيتنب البطن
، كدليل ىذا ما كرد يف ألنو من احملاسن، كموضع ٚتاؿ ا١ترأة أن ال يضرب الوجو: -ج

، مىا حىقُّ زىٍكجىًة هنع هللا يضر عىاًكيىةى اٍلقيشىٍَتًمًٌ اٟتديث الذم ركاه أبو داكد عن م : ايى رىسيوؿى انًَّ : قػيٍلتي ، قىاؿى

                                 
 .2/394يوسف القرضاكم، فتاكل معاصرة،  1
ق، يف إحدل القرل القويقعية ابلرايض، كاف رئيس كعضو ٞتنة 3152عبد هللا بن جربين آؿ رشيد،  كلد سنة  ىو 2

البحوث العلمية كاإلفتاء، كالدعوة كاإلرشاد اب١تملكة السعودية، أشرؼ على العديد من الرسائل كاألعماؿ ّتامعة اإلماـ 
ق، أخذتي ىذه الًتٚتة بتصرؼ من موقع الشيخ 3416سنة  دمحم بن سعود، كلو العديد من الدركس كالفتاكل، تويف

 :  ، من الصفحة اآلتية: 66:67ـ، يف الساعة: 67/65/2638ذاتًًو على الشبكة العنكبوتية، يـو
https://www.ibn-jebreen.com 

 .3/155عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز كآخركف، فتاكل إسبلمية،  3
 .2/295ابن كثَت، تفسَت القرآف،  4
 .5/209البهويت، كشاؼ القناع،  5
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: ، َواَل َأْن ُتْطِعَمَها ِإَذا طَِعْمَت، َوَتْكُسَوَىا ِإَذا اْكَتَسْيَت، َأِو اْكَتَسْبتَ » أىحىًدانى عىلىٍيًو؟، قىاؿى
 .1«َتْضِرِب اْلَوْجَو، َواَل تـَُقبِّْح، َواَل تـَْهُجْر  ِإالَّ يف اْلبَـْيتِ 

ألف الضرب كسيلة أن يغلب على ظن الزوج أن الضرب مفيد يف زجر الزوجة:  -د
إلصبلحها، فمىت فقد فاعليتو يف العبلًج أصبح استخدامو عبثان ببل مربر، إاٌل بقصد التَّشىًفي 

؛ ألنو عقوبة مستغٌت عنها، فيجوز فقط إذا أفاد كاإليذاء، كإ ذا علم أف الضٍَّربى ال يفيد فيحـر
 .2ضرهبا يف  نو

إف الضرب كسيلة  أن يرفع الضرب عن زوجتو إذا عادت عن النشوز وأطاعت زوجها: -ه
لرد الزكجة لطاعة زكجها؛ فمىت حصل ا١تراد منو كجىبى على الزَّكًج أف يتوقف على ذلك، لقولو 

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل اذل: تع  [.34]النساء:َواْضرِبُوُىنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل تـَبـْ
يفهم من اآلية أنو؛ عند تركهنَّ للنشوز ال جيوز لؤلزكاج أف جينوا على زكجاهتم  وجو االستدالل:

 .3بقوؿ أك فعل، كىذا هني عن  لمهنَّ بعد تقرير الفضل عليهنَّ، كالتمكُت من أدهبنَّ 
 

 
 

                                 
. قاؿ األلباشل: 2/244، 2142ركاه أبو داكد يف سننو، كتاب النكاح، ابب حق ا١ترأة على زكجها، حديث رقم:  1

 .7/98"صحيح". ينظر: إركاء الغليل، 
 .4/427الشربيٍت، مغٍت احملتاج، ك . 6/391ينظر: الرملي، هناية احملتاج،  2
 .5/173امع ألحكاـ القرآف، ينظر: القرط ، اٞت 3
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 ادلطلب األول: مسقطات أتديب الزوجة  
يف إلغائو كإبطالو، كىي ما  ت توقف نفاذه، كتكوف سببنا١تؤثراإف حق التأديب خيضع 

تسمى ٔتسقطاًت أتديب الزكجة، كأف يصاب الزكج ا١تؤدًٌب ابٞتنوًف، أك العتو، أك أف يغيب 
 فًتة عن بيتو، إذل غَت ذلك من ا١تسقطاًت، كسأذكر ذلك يف الفركع اآلتية: 

 الفرع األول: الردة
، كأكضح كيف ات التأديب، سأعرفها لغة كاصطبلحاتعترب الردة مسقطنا من مسقط

 كاآليت:تكوف مسقطنا   
قبلو، ىي الرجوع عن الشيء كالصرؼ عنو، كالرد: مصدر رددت الشيء، أم دل أالردة لغة:  -أ

 .1: إذ ٖتوؿ كرجع عنوكيقاؿ: ارتدَّ عنو ارتدادنا
 .2فعبلن  ىي الرجوع عن دين اإلسبلـ إذل الكفر، قوالن أـالردة اصطالحا:  -ب
، ألهنم اشًتطوا 3تعترب الردة من األسباب ا١تسقطة لوالية التأديب الردة مسقطة للتأديب: -ج

، ألنو  لصحة توليها اإلسبلـ؛ فإذا ارتد ا١تؤدًٌب فػىقىدى حق التأديب، ككجب عزلو، كصار كا١تعدـك
مسلم، كوالية ال كالية لكافر على مسلم؛ لكوف اعتبار التأديب كالية، فبل تثبت لكافر على 

النكاح كا١تاؿ، كألف ضرر الكافر كثَت، فإنو يفْت ا١تؤىدَّب عن دينو، كخيرجو عن اإلسبلـ بتعليمو 
 الكفر، كتزيينو لو، كتربيتو عليو، كىذا فيو أعظم الضرر.

ككالية التأديب إمنا تثبت ٟتظ ا١تؤدَّب، فبل تشرع على كجو يكوف فيو ىبلكو كىبلؾ 
 . 4دينو

 

                                 
 .2/473اٞتوىرم، الصحاح اتج اللغة، مادة ردد، ك . 3/172ابن منظور، لساف العرب، مادة: ردد، ينظر:  1
 .9/3ابن قدامة، ا١تغٍت، ك . 5/427الشربيٍت، مغٍت احملتاج، ا٠تطيب ينظر:  2
 . 19/223هذب، النوكم، اجملموع شرح ا١تك . 9/116ينظر: ا١تاكردم، اٟتاكم الكبَت،  3
 .8/238ينظر: ابن قدامة، ا١تغٍت،  4
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 النكاح عقد ألف الزكج؛ بردة الزكجُت بُت الفرقة كقوع يف بظاىره "كدتجل: وجو االستدال
 فيما طاعتو كعليها ا٠تركًج، من كمنعها كأتديبها بيتًو، يف إمساكها يف سبيبلن  للزكج عليها يثبت

 .1النكاح" عقد يقتضيو
ة لو على فوجوب الفرقة بُت الزكجُت عندما يرتدُّ الزكج عن دينو؛ يدؿ على أنو ال كالي

 الزكجة، كحق التأديب ىنا يسقط ٔتجرد ردَّة الزكج.
 الفرع الثاين: اجلنون

يعترب اٞتنوف مسقطنا من مسقطات التأديب، سأعرفو لغة كاصطبلحا، كأكضح كيف 
 كاآليت:  لويكوف مسقطنا 

 يقاؿ: جنو الليل كأجنَّو، كجنَّ عليو، سًت الشيء عن اٟتاسة أصل مادتو جن:اجلنون لغة:  -أ
  .2سًته، كجن فبلف ابلبناء للمجهوؿ؛ أم زاؿ عقلو أك فسد

 على كاألقواؿ األفعاؿ جرايف مينع ْتيث العقل اختبلؿ "ىو: اٞتنوفاجلنون اصطالحا:  -ب
اندرنا" إال العقل هنج

3. 
إذا أصيب الزكج ابٞتنوف، فيسقط حقو يف أتديب زكجتو؛ ألف اجلنون مسقط للتأديب:  -ج

، ك"ألف الوالية إمنا تثبتي نظران لًٍلميوىذلَّ عليًو عند عجزه عن النظر 4ة لعدـ ٘تييزهاٞتنوف مزيل للوالي
، كما أف اجملنوف ال يلي أمر نفسو، فبل يلي أمر غَته  لنفسو، كمن ال عقل لو ال ميكنوي النظري

 .5ابألكذل"
 
 
 

                                 
 .3/279اٞتصاص، أحكاـ القرآف،  1
الفَتكز ك . 1/203األصفهاشل، ا١تفردات يف غريب القرآف، ك . 13/92ينظر: ابن منظور، لساف العرب، مادة: جنن،  2

 .1187آابدم، القاموس احمليط، مادة: جن، ص
 .2/259دشاه، تيسَت التحرير، أمَت ابك . 79اٞترجاشل، التعريفات، ص 3
 .3/277ا١ترغيناشل، ا٢تداية يف شرح بداية ا١تبتدم،  ينظر: 4
 .7/21ابن قدامة، ا١تغٍت،  5
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 الفرع الثالث: العتو
ف يكوف اصطبلحا، كأكضح كيمسقطنا من مسقطات التأديب، سأعرفو لغة ك يعترب العتو 

 :مسقطنا لو كما
التعتو: التجنن كالرعونة، كعتو الرجل عتهان، كرجل معتو: إذا كاف مضطرابن يف العتو لغة:  -أ

 . 1خلقو، كيف اٟتديث، كا١تعتوه الناقص العقل
الكبلـ، فيشبو مرة كبلـ  ٥تتلط الفهم، قليل كاف من ىو: ا١تعتوهالعتو اصطالحا:  -ب

  .2التدبَت ككاف فاسد كمرة كبلـ اجملانُت،العقبلء، 
 الفرق بني ادلعتوه وبني اجملنون ىو أنو: -ج
ا١تعتوه قد يكوف ٦تيزاي أك غَت ٦تيز، فهو هبذا كالص  ا١تميز كالغَت ٦تيز، أمَّا اجملنوف فإنو ال  -1

 يكوف ٦تيزان، كىو هبذا كالص  الغَت ٦تيز.
الفهم ك٥تتلط الكبلـ، فاسد التدبَت، أمَّا اجملنوف  ا١تعتوه مصاب بضعف عقلي؛ فهو قليل -2

 فإنو ال عقل لو.
ا١تعتوه ال يصاحبو يف حالة العتو هتيج، كاضطراب؛ ْتيث ال يضرب كال يشتم، بينما اجملنوف  -3

 .3قد يصاحب جنونو هتيج كاضطراب
عتوه ا١تأف العتو؛ يسلب التكليف من صاحبو، ف اعترب الفقهاءالعتو مسقط للتأديب:  -د

، الذاىب العقل ، كىو نوع من اٞتنوف، كينطبق على ا١تعتوًه ما ينطبق على اجملنوًف من أحكاـً
سواء يف أمور العبادات أـ يف أمور ا١تاؿ كا١تعامبلت ا١تتصلة بو، أـ يف العقود األخرل كالنكاح 

ْلَقَلُم َعْن َثاَلٍث: َعِن النَّائِِم رُِفَع ا»، لقولو ملسو هيلع هللا ىلص: 4كالطبلؽ، كغَت ذلك من التصرفات األخرل

                                 
 .6/2239ح اتج اللغة، مادة: عتو، اٞتوىرم، الصحا . ك 13/512، لساف العرب، مادة: عتو، ابن منظورينظر:  1
 .2/352بن مسعود احملبو ، التوضيح يف حل غوامض التنقيح، عبيد هللا ك . 221ينظر: اٞترجاشل، التعريفات، ص 2
ابن عابدين، رد ك . 5/191الزيلعي، تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق، ك . 3/40أمَت ابدشاه، تيسَت التحرير، ينظر:  3

 .3/243احملتار على الدر ا١تختار، 
. 3/243بدين، رد احملتار على الدر ا١تختار، ابن عاك . 2/489، مواىب اٞتليل يف شرح ٥تتصر خليل، ينظر: اٟتطاب 4

 .2/176ابن أمَت حاج، التقرير كالتحبَت يف شرح التحرير، ك 
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، كيف ركاية أخرل 1«َحَّتَّ َيْستَـْيِقَ ، َوَعِن الصَّيبِّ َحَّتَّ ََيَْتِلَم، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحَّتَّ يـَْعِقلَ 
 .2«َوَعِن ادلَْعُتوِه َحَّتَّ يـَْعِقلَ »

زكجتو بسبب  إذف العتو يعترب مسقطنا من مسقطات التأديب؛ فبل جيوز للمعتوه أف يؤدب
 أم عليو ا٠تلل الذم بعقلو، ٥تافة إٟتاؽ الضرر ابلزكجًة، كما جاء يف كشف األسرار: "كيػيوىذلَّ 

 كنقصافي  النظرً  ابب من الوالية ثبوت ألف الصًَّ ًٌ  على يثبتي  كما لغَتهً  ا١تعتوهً  على الواليةي  يػىثٍػبيتي 
 التَّصريؼً  عن عاجزه  ألنو غَتهً  على ىو يىًلي كال العجز دليل ألنو كا١ترٛتةً  النظر مظنة العقل
 .3غَتًه" على التصرؼً  قدرة لو يثبتي  فبل بنفسو

 الفرع الرابع: العجز
مث كيف مسقطنا من مسقطات التأديب، سأعرفو لغة كاصطبلحا، كذلك يعترب العجز  

 يكوف مسقطنا  لو كما يلي: 
، عجز: العُت كاٞتيم كالزاء، كىوالعجز لغة:  -أ عجز يعجز عن األمر إذا قصر ك  نقيض اٟتـز

 .4، كالعجز: الضعف، كقيل عدـ القدرةعنو
 .5"أك تدبَتم، أىك رأٍ ، من عمل ابلشيء،ىو زكاؿ القدرة عن اإًلتياف "العجز اصطالحا:  -ب
إذا عجز ا١تؤدب عجزان خالصان عن أداء متطلبات التأديب؛   العجز مسقط للتأديب: -ج

، أك كاف بو مرضه ميٍعدو مفواتن على ا١تؤدَّب، مقصود 6الوكمن مرض مرضان دائمان ال يرجى زك 
يوىذلَّ 

حق التأديب كالغرض منو يسقط، كسبب سقوط حق التأديب ىنا من أجل احملافظة على ا١ت

                                 
 حديثه ": نًد شعيبي األرنؤكط كعادؿ مرشد. قاؿ ٤تقَّقاى ا١تس41/224، 24694ركاه أٛتد يف مسنده، حديث رقم:  1

 ".صحيحه 
. كقاؿ: 4/32، 1423فيمن ال جيب علبو اٟتد، حديث رقم: ركاه الًتمذم يف سننو، أبواب اٟتدكد، ابب ما جاء  2

 "ىىذا حديثه صحيح".
 .4/275البخارم، كشف األسرار، عبد العزيز  3
 .4/232ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: عجز، ك . 370-5/369ينظر: ابن منظور، لساف العرب، مادة: عجز،  4
 .1/65آابدم، بصائر ذكم التمييز، الفَتكز  5
 .5/50الشربيٍت، مغٍت احملتاج،  ينظر:6 
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مثبلن ٦تنوعوف من  1عليو، كصيانتو، بسبًب العجًز، أك مرض ميتػىعىدٌو ضرره إذل غَتًه، فاٞتذامى
 اليًة أتديبهم أكذل.٥تالطًة األصحاء، فمنعهم من ك 

 عن عجزه حاؿ غَته جهة من عليو موليا يصَت إمنا كجاء يف كشف األسرار: "الشخص
 أنو على عليو الوالية ثبوت فدؿ عليو موليا جيعل ال قادران  كاف كمىت بنفسو لنفسو التصرؼ
 .2عاجز"

 غَته؟ من ىذا يفهم؛ أف العاجز يػيوىذلَّ عليو بسبب عجزه، فكيف يستطيع ىو أف يتوذل
 الفرع اخلامس: الغيبة

كاصطبلحا، كأكضح كيف تعترب الغيبة مسقطنا من مسقطات التأديب، سأعرفها لغة 
 كاآليت:تكوف مسقطنا لو   

، كىو من الغُت كالياء كالباء أصل صحيح يدؿ على تسًت الشيء"غيب":  الغيبة لغة: -أ
عت صواتن من كراء الغيب؛ كيقاؿ ٝت غاب يغيب غيبان، كالغيب ىو كل ما غاب عن العيوف،
كأغابت ا١ترأة  ،كغاب الرجل عن بلدهأم من موضع ال أراه، كيقاؿ: غابت الشمس تغيب، 

 .  3كرحل فهي مغيبة، إذا غاب بعلها
 فهي: غيبة منقطعة، كغيبة غَت منقطعة.الغيبة اصطالحا:  -ب
القوافل، كالرسل، يف الغيبة ا١تنقطعة: ىي اليت يكوف فيها الغائب يف موضع ال تصل إليو  -1

 السىنىًة إالَّ مرة كاحدة.
الغيبة غَت ا١تنقطعة: ىي اليت يكوف فيها الغائب يف موضع تصل إليو القوافل، كالرسل، يف  -2

السىنىًة أكثر من مرة
4 . 

 

                                 
ـي ذى اٞتذامى: كا١تقصود بو مرضى اٞتي  1 ًعلَّةه رىًديئىةه ٖتىٍديثي ًمنى انًٍتشىاًر اٍلًمرًَّة السٍَّودىاًء يف اٍلبىدىًف كيلًًٌو، فػىيػىٍفسيدي ًمزىاجي  ىوك ، ا

ئػىتػيهىا كىشىٍكليهىا، كىرئتَّىا فىسىدى يف آًخرًًه اتًٌ  يػٍ . ينظر: ابن قيم اٞتوزية، زاد ا١تعاد صىا٢تيىا حىىتَّ تػىتىأىكَّلى اأٍلىٍعضىاءي كىتىٍسقيطى اأٍلىٍعضىاًء كىىى
 .4/136يف ىدم خَت العباد، 

 .4/249البخارم، كشف األسرار، عبد العزيز  2
 . 4/403ابن فارس، مقاييس اللغة، ك . 1/654ينظر: ابن منظور، لساف العرب، مادة: غيب،  3
 .2/251بدائع الصنائع، ينظر: الكاساشل:  4
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  الغيبة مسقطة للتأديب:  -ج
ا إف غاب الزكج على زكجتو مدة طويلة، سقط حقو يف أتديبها، كىذه الغيبة اعتربى

 الفقهاء كما يلي:
 .1الشافعية: اعتربكا غيبة الورل، إف كاف يف مسافة تقصر فيها الصبلة -
 .2اٟتنابلة: اعتربكا أف "الغيبة ىي ما ال تقطع إالَّ بكلفة كمشقة" -

كيفهم أف غياب الزكج ىو غيابو مدة طويلة؛ إذف ىنا يكوف مسقطان حق أتديبو لزكجتو، 
يع أتديبها، كإذا ارتكبت الزكجة معصية حاؿ غياب زكجها الذم ألنو بعيدان عنها، كال يستط

يتعذر فيها حضوره، أك توكيلو من يقـو مقامو يف أتديبها، فإف كاليتو ال تًتؾ إليو، ألهنا لو 
تركت إليو يف تلك اٟتالة لتعطلت ا١تصاحل، ك٘تادت الزكجة، بل تنتقل الوالية من الغائب إذل 

 .3اٟتاكم
 وتالفرع السادس: ادل

يعترب ا١توت مسقطنا من مسقطات التأديب، سأعرفو لغة كاصطبلحا، كأكضح كيف 
 يكوف مسقطنا للتأديب كاآليت:

من مات ميوت مواتن، كا١توت ضد اٟتياة، كا١توت يدؿ على ذىاب القوة من ادلوت لغة:  -أ
ح الشيء، كأصل ا١توت يف لغة العرب: السكوف، ككل ما سكن فقد مات، كا١توت ما ال رك 

 .4فيو
ىو انقطاع تعلق الركح ابلبدف، كمفارقتو،  "ا١توت: كقد عرفو القرط  ادلوت اصطالحا: -ب

 .5"كحيلولة بينهما، كتبدؿ حاؿ، كانتقاؿ من دار إذل دار
 

                                 
 .4/252ينظر: الشربيٍت، مغٍت احملتاج،  1
 .659دمحم بن عبد الوىاب التميمي، ٥تتصر اإلنصاؼ كالشرح الكبَت، ص 2
 .10/97ينظر: ابن قدامة، ا١تغٍت،  3
. 5/283ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: موت، ك . 91-2/90ينظر: ابن منظور، لساف العرب، مادة: موت،  4

 .2/232لز٥تشرم، أساس الببلغة، مادة: موت، اك 
 .112القرط ، التذكرة أبحواؿ ا١توتى كأمور اآلخرة، ص 5
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 .1كقيل: "ىو زكاؿ اٟتياة"
إذ ال يتصور بقاء  عند كفاة الزكج يسقط حقو يف أتديب زكجتو،ادلوت مسقط للتأديب:  -ج

لتأديب بعد ا١توت؛ حيث دل يعد يصلح لتورل ىذه الوالية، ألف ا١توت مبطل ألىلية كالية ا
 .2التصرؼ، كلذلك كانت كفات صاحب اٟتق، منهية كمسقطة ٢تذا اٟتق

 الفرع السابع: ادلضارة
ا، كأكضح كيف مسقطنا من مسقطات التأديب، سأعرفها لغة كاصطبلحتعد ا١تضارة 

 كاآليت:  تكوف مسقطنا لو 
"الضر": ابلضم كالفتح، كىو ابلضم اسم، كابلفتح مصدر، يقاؿ: ضرَّه، كضرَّ ضارة لغة: ادل -أ

 .3بو، كأضرَّه، كضاره مضارة كضراران، كقيل: الضر: خبلؼ النفع
 اصطالحا:  4ادلضارة -ب

"ًحيىله على بلوًغ غرضو دل يشرع اٟتكم من أجلًو" ىي:
5. 

يؤىدًًٌب؛ أف ميارس حق أتديب زكجتو كفقان إف من حق الزكج ادلضارة مسقطة للتأديب:  -ج
ا١ت

١تا أمر بو الشرع، كأذف فيو، كما أنو مينع من ٦تارسة ىذا اٟتق إذا كاف القصد من أتديبو 
اإلضرار هبا، مثل ضرهبا ضرابن قاسيان، كقد جاءت عدة نصوص شرعية ٘تنع إٟتاؽ الضرر ابلغَت، 

 كمن بينها:

                                 
 .1/23ا١ترغيناشل، ا٢تداية يف شرح بداية ا١تبتدم،  1
 .3/43ا١ترغيناشل، ا٢تداية يف شرح بداية ا١تبتدم، ك  .6/38الكاساشل، بدائع الصنائع،  ينظر: 2
 .3/360ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: ضر، ك   .2/719 اتج اللغة، مادة: ضرر،ينظر: اٞتوىرم، الصحاح  3

اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َواَل َمْوُلوٌد قولو تعاذل: منها  رعي؛ حيث جاءت بو عدة نصوص شرعيةكلفظ ا١تضارة لفظ ش 4
كجاء ىذا اللفظ كذلك يف  .[06]الطبلؽ:لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ  َواَل ُتَضارُّوُىنَّ كقولو أيضان: . [233ة:]البقر َلُو ِبَوَلِدهِ 

: األحاديث من بينها: أفى رىسيوؿى انًَّ  ينظر: ابن ماجة، سنن ابن ماجة، أبواب األحكاـ، «. اَل َضَرَر َواَل ِضَرارَ » قىاؿى
حيحه". ينظر: إركاء الغليل، . قاؿ األلباشل: "ص3/430، 2340ابب من بٌت يف حقو ما يضر ّتاره، حديث رقم: 

3/408. 
 .3/111الشاط ، ا١توافقات،  5
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رَ  َدْينٍ  َأوْ  هِبَا يُوَصى يَّةٍ َوصِ  بـَْعدِ  ِمنْ قولو تعاذل:  -1  َعِليمٌ  َواَّللَُّ  اَّللَِّ  ِمنَ  َوِصيَّةً  ُمَضارٍّ  َغيـْ
 [.12]النساء:َحِليمٌ 

ي ال ينبغً  ، يعٍتعلى الورثةً  رى رى الضَّ  دخلو مي  غَتى " :، أم"ارٌو ضى وصي هبا غَت مي يي وجو االستدالل: "
 .1"ينً كالدَّ  إذل الوصيةً  فاإلضرار راجعه بو،  رَّ قً ، كال يي ابلورثةً  رَّ ضي يى بدين ليس عليو لً  يى أف يوصً 

كىجىلَّ هنى يف ىذه اآلية عن الوصية الضارة ابلورثة، ألنو يراع دائما مصاحل العباد،  فاهلل عىزَّ 
 كإبعاد الضرر عنهم، كالنهي للتحرصل، إذف تكوف ا١تضارة حرامان.

بَـَلغْ  كقاؿ أيضان: -2 َن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُىنَّ ِبَْعُروٍف َأْو َسّرُِحوُىنَّ َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فـَ
 [.231]البقرة:ِبَْعُروٍف َواَل دتُِْسُكوُىنَّ ِضَرارًا لِتَـْعَتُدوا

: "ضراران"؛ "ىو تطويل العدة عليها اب١تراجعة إذا قاربت انقضاء عدهتا، مث وجو االستدالل
ضاء العدة راجعها، فأمر هللا إبمساكها ٔتعركؼ، يطلقها حىت تستأنف العدة، فإذا قاربت انق

 .2كهناه عن مضارهتا بتطويل العدة عليها"
فورد النهي ىنا كذلك عن اإلضرار يف ىذه اآلية، كالنهي مفيد للتحرصل، فتكوف إذف 
ا١تضارة حرامان، كعلى ذلك فإف الزكج ا١تؤدًٌب يؤمري ٔتمارسًة حق التأديب على الوجًو الشرعي، 

 .3نع من ذلك، سقط منو ىذا اٟتقفإف امت
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .5/80القرط ، اٞتامع ألحكاـ القرآف،  1
 .2/99اٞتصاص، أحكاـ القرآف،  2
 .309ا٠تاصة يف الفقو اإلسبلمي، ص بن إبراىيم التنم، كالية التأديبينظر: إبراىيم بن صاحل  3
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 ادلطلب الثاين: حكم الضرر الناتج عن التأديب
يؤدبي الزكج زكجتو عند نشوزىا؛ اتَّضح لنا ىذا من خبلؿ ما تقدَّـ أنو يعترب حق من 
حقوقو، كأابحو هللا تعاذل لو، لكنَّ األمر الذم يطرأي على ىذا التأديب أحياانن، ىو أنو عند 

كجة ابلضرًب يؤدم ذلك إذل إتبلًفها، كإٟتاؽ الضرر هبا، فهل يكوف على الزكج ىنا أتديب الز 
 ضماف أك قصاص أـ ال؟ كيف ىذه ا١تسألة مذىباف، أذكرمها يف الفرعُت اآلتيُت:

 الفرع األول: مذىب القائلني بوجوب ابلضمان
كيقع  أنو عليو الضماف كالقصاص؛ فيضمن عند التلف، كيقتص منو عند موت الزكجة،

على الزكج يف ٚتيع األحواؿ، سواء أسرؼ أك دل يسرؼ يف الضرًب، ما داـ قد أفضى إذل 
، مؤيدين قو٢تم ٔتا كرد من أقواؿ 2، كالشافعية1إتبلؼ أك ىبلؾ، كىذا ما ذىب إليو اٟتنفية

 الفقهاء كنصوصهم كما يلي:
 دعاىا إذا كاإلجابة الزينة، ؾلًت  زكجتو عزَّرى  إذا الزكج "ٓتبلؼ جاء يف البحر الرائق: قولو: -1
 دمها يكوف كال ضامنان، يكوف فإنو فماتت، يعٍت البيت من كا٠تركج الصبلة، كترؾ فراشو، إذل

 أمر ما على استقامتها كىو كجو، من ا١ترأة إذل ترجع كما إليو، ترجع كمنفعتو مباح ألنو ىدران؛
 ال الضارب فإف الشارع، جهة من بو مأموران  كاف ضرب كل أف هبذا  هر كقد بو، تعاذل هللا

 مات، إذا يضمنو الضارب فإف األمر بدكف فيو مأذكان كاف ضرب ككل ٔتوتو، عليو ضماف
 زكجتو ضرب عليو جيب ال الزكج أف ك هر الطريق، يف كا١تركر السبلمة، بشرط لتقييده

.3أصبل"  
 ىو فيو ا١تأذكف ألف يضمن؛ منو فماتت للنشوز امرأتو ضرب كجاء يف بدائع الصنائع: "كلو -2

 .4قتبلن" كقع أنو تبُت ا١توت بو اتصل ك١تا القتل، ال التأديب
 

                                 
 .249صينظر: ابن ٧تيم، األشباه كالنظائر،  1
 .5/189الشافعي، األـ،  2
 .5/53ابن ٧تيم، البحر الرائق،  3
 .7/305الكاساشل، بدائع الصنائع،  4
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كجاء يف الوسيط: "كاألكذل ترؾ الضرب ... كىذا يصلح زكجتو لنفسو كلذلك كاف ضرب  -3
  .1الزكج مقيدان، بشرط سبلمة العاقبة فلو أفضى إذل فساد عضو، أك ركح فعليو الضماف"

ٍعتي عىًليَّ ٍبنى أىً  طىاًلبو رىًضيى انَّي عىٍنوي، عي ككذلك ما ركاه  -4 : ٝتًى يػٍرى ٍبنى سىًعيدو النَّخىًعيَّ، قىاؿى مى
: َما ُكْنُت أِلُِقيَم َحدًّا َعَلى َأَحٍد فـََيُموَت، فََأِجَد يف نـَْفِسي، ِإالَّ َصاِحَب اخلَْمِر، فَِإنَُّو َلْو » قىاؿى

ُتُو، َوَذِلَك َأنَّ رَ   .3«2ُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم ََلْ َيُسنَّوُ َماَت َوَديـْ
يف قوؿ علي هنع هللا يضر ما يدؿ على أنو إذا مات رجل ْتد من اٟتدكًد، دل يلـز وجو االستدالل: 

اإلماـ كال انئبو األرىشٍ 
، كال القصاص إال حد الشرب؛ ألف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص دل يقدر لو عددان 4

ددان، كيف ىذا داللة على أف ما سول اٟتد من تعزير أك أتديب إذا أٍتلف أك ىلك، فإف فيو ٤ت
 .5الضماف كا١تسؤكلية

 الفرع الثاين: مذىب القائلني بعدم الضمان
إذا أدَّبى الزكج زكجتو التأديب ا١تشركع فأتلف أك ماتت دل يضمن، شرط أف ال يكوف 

ف ضامنان لذلك كعليو القصاص، كىذا ما ذىب إليو مسرفان يف الضرب أك متعداين، كإال كا
، مؤيدين قو٢تم ٔتا جاء يف القرآف، كٔتا كرد من أقواؿ الفقهاء 8، كالظاىرية7، كاٟتنابلة6ا١تالكية

 الفقهاء كنصوصهم كما يلي:
فقد أابح هللا للزكج ىنا أتديب زكجتو ابلضرب، ، [34]النساء:َواْضرِبُوُىنَّ  قاؿ تعاذل: -1

 .9فبل قصاص كال ضماف فيو فما توىلَّدى منو
                                 

 .5/306أبو حامد الغزارل، الوسيط يف ا١تذىب،  1
 .12/68دل يىسينَّوي: أم دل يسن فيو عددا معينان. ينظر: ابن حجر العسقبلشل، فتح البارم،  2
 .8/158، 6778ب اٟتدكد، ابب الضرب ابٞتريد كالنعاؿ، حديث رقم: ركاه البخارم يف صحيحو، كتا 3
األرىٍش: ىو اسمه للماؿ الواجب على ما دكف النفس. كقيل أيضان: "ىو العوض ا١تارل ا١تقدر شرعان بدالن عن اٞتناية اليت  4

 .5/3404سبلميُّ كأدلَّتيوي، كىبة الزحيلي، الًفٍقوي اإلك . 17أٟتقت بعضو من األعضاء". ينظر: اٞترجاشل، التعريفات، ص
 .12/68ينظر: ابن حجر العسقبلشل، فتح البارم،  5
 .2/131الكشناكم، أسهل ا١تدارؾ،  6
 .7/281مفلح، ا١تبدع يف شرح ا١تقنع، ابن  7
، احمللى ابآلاثر،  8  .11/226ابن حـز
 .3/149ينظر: اٞتصاص، أحكاـ القرآف،  9
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 النشوز تًتؾ أف زكجتو ال علم الزكج كلو ا١تربح، الضرب جيوز جاء يف الشرح الكبَت: أنو ال -2
 .1كالقصاص عليو التطليق فلها كقع فإف بو، إال
 يف ا١تشركع التأديب من تلفت إذا الزكجة ضماف الزكجً  على كجاء يف ا١تغٍت: "كليس -3

 .2هبا، كاٟتد" تلف من يضمن فلم كالزجر، للردع، مشركعة عقوبة أهنا االنشوز، كقاؿ ... كلن
 ٔتا جلدىا لو أبيح كال جلدات، عشر من أكثر العدد يف لو يبح كجاء يف احمللى: "فلم -4

 اٞتلد إال لو يبح كدل اٞتلد، غَت ىو ىذا كل ألف ٟتما؛ يعفن أك جلدا، كجيرح عظمان، يكسر
 كال مريضة، غَت صحيحة المرأة جلدات عشر أف سليم حس ذم كل يدرم كحده، كبيقُت

 خبلؿ يف منية كافقت أحد، فإف منها ميوت ال كأنو تكسر، كال ٕترح، ال: صغَتة كال ضعيفة،
 من ٘تت دل أهنا من يقُت على ألننا قود، كال ذلك، يف دية كال ماتت، فبأجلها: بعده أك ذلك
 .3أصبل" فعلو

أصحاب ا١تذىب األكؿ؛ كذلك لقوة أدلتهم، كيف ىذا  ىو ما ذىب إليو القول الراجح:
الًتجيح حفظ ٟتق الزكجة، كا١تنع من  لمها يف ٚتيع األحواؿ، كيف عدـ تغرصل الزكج عند 
اإلتبلؼ، رغم عدـ إسرافو ىدر ١تا تلف دكف كجو حق، لذلك فإف أتلف الزكج يف ىذه اٟتالة، 

٠تطأ، أك القتل شبو العمد، فعليو الدية فعليو الضماف، كإف ماتت كاف ذلك من ابب القتل ا
 .4ا١تغلظة كالكفارة

 
 
 
 
 

                                 
 .2/343الشرح الكبَت، ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على  1
 .9/179ابن قدامة، ا١تغٍت،  2
، احمللى ابآلاثر،  3  .11/226ابن حـز
 .5/189الشافعي، األـ، ك . 249ينظر: ابن ٧تيم، األشباه كالنظائر، ص 4



 ادلبحث الثالث: مسقطات أتديب الزوجة ومسائل خمتلفة متعلقة بتأديبها
 

 ~75 ~ 

 

 ادلطلب الثالث: حكم ردود فعل الزوجة عند أتديبها
اجملتمعات،  ا٢تانئة كتستقرُّ  ةي الزكجيَّ  بو تنشأ اٟتياةي  إذٍ  ؛على الزكجةً  حًتاـ الزكج كاجبه ا

ـً  مبٍتّّ  ةً يَّ كجً الزى  فأساس اٟتياةً  ،كتنمو األجياؿ ْتب كسكينة وٌد  ا، يى مى لبعضهً  كجُتً الزَّ  على احًتا
لكن عندما تثور بُت الزَّكجًُت مشاكل؛ أم ، رى إف قصَّ  كيسكن إليو كينصحوي  ،شريكو شريكو  لُّ كي 

عندما تنشز الزكجة على زكجها، يؤدهبا ىو على نشوزىا، فيوجد منهنَّ ال يتحملن ذلك، كال 
ًٍمنى أٍزكاجىهينَّ، كتكوف ردَّات  ، دىًٍتى ـو ًة أايَّ فعلهن سيئة مثل: أف ترفع صوهتا عليو، أك ال تكلمو لعدَّ

ي حكم ذلك يف الفركًع األربعًة اآلتيًة: نػيبػىُتًٌ  أك تىسيبُّو كتىٍشًتميو، بل تصل حىت لضىٍرًبًو أحياانن؛ لذا سى
 الفرع األول: حكم رفع الزوجة صوهتا على زوجها

ى بعضي الزَّكجاًت بو، فتبدأي برفًع صوهتا عليو، سواء  حاؿ أتًديًب الزَّكًج لزكجتًو ال ترض إفَّ 
كىاانى لوحدمها، أك أماـ األكالد، فتيًهُتي بذلك شخصيَّةى الزَّكًج الذم يػيٍعتػىبػىري العنصر الفعَّاؿى الذم 
ي حكم رفع الزكجة صوهتا على زكجها من الفتول  ترتكز عليو األسرة، فمن خبلؿ ىذا سنػيبػىُتًٌ

ما حكم الزكجة اليت ترفع صوهتا على الزَّكًج رٛتو هللا؛ حيث سيًئلى: " 1ُتيمً ثى بن عي ااآلتية للشَّيًخ 
 يف أموًر حياهتم الزَّكًجيًَّة؟"

فكاف جىوىابيوي اٍلميوفَّقي يف تقريرم كاآليت: "نقوؿ ٢تذه الزَّكجًة: إفَّ رىٍفع صوهتا على زكًجها 
القوَّاـ عليها، كىو الرَّاًعي ٢تا، فينبغي أف من سوًء األدب، فبل جيوز ٢تا ذلك؛ ألف الزَّكج ىو 

نػىهيمىا" نػىهيمىا كأف تبقىى األيٍلفىةي بػىيػٍ ـى بػىيػٍ ًمىوي، كأف ٗتيىاًطبىوي ابألدًب؛ ألف ذلك أٍحرىل أف ييؤدى ٖتىًٍتى
2. 

كابلنسبة ١تن يقوؿ إف رفع الزكجة صوهتا ال يػيعىدُّ من سوًء األدًب، مستدلُت ْتديًث: 
: النػٍُّعمىاًف ٍبنً  َفَسِمَع َصْوَت َعاِئَشَة َعالًِيا، فـََلمَّا ،  يبِّ ى النَّ لَ عَ  رٍ كْ و بَ بُ أَ  نَ ذَ أْ تَ اسْ » بىًشَتو، قىاؿى

                                 
ق، انؿ الشهادة العالية من كلية الشريعة ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود 3147ىو دمحم بن صاحل آؿ عثيمُت، كلد عاـ  1

اإلسبلمٌية، صدرت لو العشرات من الكتب كالرسائل كاحملاضرات كالفتاكل كا٠تطب كاللقاءات كا١تقاالت، كاف عضونا يف 
ق، تويف 3434ىيئة كبار العلماء يف ا١تملكة العربية السعودية، كمينح جائزة ا١تلك فيصل العا١تية ٠تدمة اإلسبلـ سنة 

: . أخذتي ىذه الًتٚتة بتصرؼ من مو ق3423سنة  ـ، 2638-64-29قع الشيخ ذاتًًو على الشبكة العنكبوتية، يـو
 ، من الصفحة اآلتية:33:28يف الساعة: 

http://www.ibnothaimeen.com/all/Shaikh. shtml 
 .10/287، 5245فتول رقم:  فتاكل نور على الدَّرًب، دمحم بن صاحل العثيمُت،  2



 ادلبحث الثالث: مسقطات أتديب الزوجة ومسائل خمتلفة متعلقة بتأديبها
 

 ~76 ~ 

 

، َوقَاَل: َأاَل َأرَاِك تـَْرَفِعنَي َصْوَتِك َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو 1َدَخَل تـََناَوذَلَا لِيَـْلِطَمَها
ََيِْجُزُه، َوَخَرَج أَبُو َبْكٍر ُمْغَضًبا، فـََقاَل النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ َوَسلََّم، َفَجَعَل النَّ 

َقْذُتِك ِمَن الرَُّجِل؟»ِحنَي َخَرَج أَبُو َبْكٍر  ًما، ُثَّ « َكْيَف رَأَيِْتيِن أَنـْ قَاَل: َفَمَكَث أَبُو َبْكٍر َأَيَّ
َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم فـََوَجَدمُهَا َقِد اْصطََلَحا، فـََقاَل ذَلَُما: َأْدِخاَلين  اْسَتْأَذنَ 

 .2«يف ِسْلِمُكَما َكَما َأْدَخْلُتَماين يف َحْرِبُكَما
ها؛ ألف ا١ترأة صوهتا على زكجً  رفعً  ليس فيو ما يدؿ على جوازً  ،اٟتديث الشريف "إف

...  اهى مً طٍ لى بً  يقإمنا كقع بعد ما ىمَّ الصدًٌ ، ابنتو يق كعائشةبُت الصدًٌ  من اٟتيلولةً  مُّ وً بى نػَّ ال لي عٍ الفً 
عليها أبوىا الصديق  ال سيما كقد أنكرهي  ،آدـً  كلدً  دً يًٌ على سى  عائشة فليس فيو إقرار لرفع صوت

بعد خركج  لعائشة عليو الصبلة كالسبلـ ككذلك اسًتضاؤهي ، "أىالى أىرىاًؾ تػىٍرفىًعُتى صىٍوتىكً ": بقولو
فليس فيو إقرار لرفع  ... أبيها عليها يف استنقاذىا من لطمةً  إمنا كاف إدالالن بفضلوً  ،أبيها
 .3فبذلك ال جيوز للمرأة رفع صوهتا على زكجها" أيضنا، وتً الصَّ 

الفقو ك٦تا دىؿَّ كذلك على حرمة رفع الزكجة صوهتا على زكجها؛ ما جاء يف موسوعًة 
  .4"ةو كأف ترفع صوهتا عليو، أك ٕتيبو بشدَّ   النشوز ابلقوؿً "اإلسبلمي أف: 

ككما ذكرتي حكم النُّشيوًز فيما سبق أبنو حراـ، كرفع صوت الزَّكجة على زكًجها ىنا 
 صورة من صورًه، إذف ال جيوز ٢تا أف ترفع صوهتا على زكجها، ألهنا تػيٍعتػىبػىري بذلك انشزة.

 
 

                                 
ضىٍربيك ا٠تدَّ، كصىٍفحةى اٞتسد ببىٍسط اليد، كيف احملكم ابلكٌف مفتوحة. ينظر: ابن ىو اللٍَّطمي: من لىطىمىو يٍلًطميو لىٍطمان، ك  1

 .12/542مادة: لطم، منظور، لساف العرب، 
ينظر:  : "صىحيحه".األلباشل قاؿ. 7/349، 4999ا١تزاح، حديث رقم: داكد يف سننو، كتاب األدب، ابب يف  وركاه أب 2

 .6/945، كفوائدىا فقهها من كشيء الصحيحة األحاديث سلسلة
: ا أخذهتـ، 2014-04-07، صادرة بتاريخ: 247831، فتول رقم: رفع ا١ترأة صوهتا على زكجها 3 -03-24يـو

 بلـ كيب" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة اآلتية:موقع "إس، 17:34ـ، يف الساعة: 2018
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId
&Id=247831 

 .4/162التوجيرم، موسوعة الفقو اإلسبلمي، دمحم بن إبراىيم بن عبد هللا  4
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 حكم عدم تكليم الزوجة زوجها الفرع الثاين:
عند أتًديًب الزَّكج لزكجتو ٘تتنعي بعض الزَّكجاًت عن الكبلـ مع زكًجها، كذلك بسبًب 
غضبها منو، كحكم ذلك سيتبُت لنا من خبلًؿ ىذه الفتول، اليت جاءت جواابن عن السؤاؿ 

 كأ ،ألايـو  أك ،اعاتو لس ...اليت ترفض التحدث مع زكجها  كجةً ما حكم الشريعة يف الزَّ "اآليت: 
 الشهر؟"كحىت  سابيعو أل

كرٔتا  ،كسوء تفاىم ، كددث بينو كبُت زكجتو خبلؼإالَّ  ما من أحدو "حيث قيل لو: 
 ابً طَّ بن ا٠تى  ري مى عي  نٍ عى فػى  ،مع أزكاجو كقد كاف دصل ذلك لرسوؿ هللا  ،ىجر أحدمها اآلخر

ًما نـَْغِلُب النَِّساَء، فـََلمَّا َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة، َوَجْداَن قـَْوًما تـَْغِلبـُُهْم ُكنَّا َمْعَشَر قـَُرْيٍش قـَوْ » :اؿى هنع هللا يضر قى 
فـَتَـَغضَّْبُت يـَْوًما َعَلى اْمَرَأيت، فَِإَذا ِىَي ...  ِنَساُؤُىْم، َفطَِفَق ِنَساُؤاَن يـَتَـَعلَّْمَن ِمْن ِنَساِئِهمْ 

فـََقاَلْت: َما تـُْنِكُر َأْن ُأرَاِجَعَك، فـََوهللِا ِإنَّ َأْزَواَج النَّيبِّ َصلَّى تـَُراِجُعيِن، فَأَْنَكْرُت َأْن تـَُراِجَعيِن، 
 هللُا َعَلْيِو َوَسلََّم لَيـَُراِجْعَنُو، َوتـَْهُجُرُه ِإْحَداُىنَّ اْليَـْوَم ِإىَل اللَّْيِل، فَاْنطََلْقُت َفَدَخْلُت َعَلى

؟ فـََقاَلْت: نـََعْم، فـَُقْلُت: أَتـَْهُجُرُه ِإْحَداُكنَّ اْليَـْوَم ِإىَل  َحْفَصَة، فـَُقْلُت: أَتـَُراِجِعنَي َرُسوَل هللاِ 
 .1«اللَّْيِل؟ قَاَلْت: نـََعمْ 

هتجره الواحدة من  ،عظيم قو لي فهذا خَت ا٠تلق الذم كصفو هللا عز كجل أبنو على خي 
لكن جيب  ،األزكاجبُت  فهذا أمر طبيعي كال بد من حصولوً  كلمو اليـو كالليلة،كال تي  ،زكجاتوً 

ألنو ال جيوز للمسلم أف يهجر أخاه فوؽ  مدة طويلة؛ال يستمر ا٢تجر كعدـ التصاحل  أف
 .3«الَ َيَِلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه فـَْوَق َثاَلِث لََيالٍ » :قاؿ النًَّ َّ لقوؿ "، 2ثبلث

                                 
 .2/1111، 1479ركاه مسلم يف صحيحو، كتاب الطبلؽ، ابب يف اإليبلء كاعتزاؿ النساء، حديث رقم:  1
: أخذهتـ، 2004-11-21، صادرة بتاريخ: 55800، فتول رقم: ا٢تجر كا٠تصاـ بُت األزكاج 2 -03-27ا يـو

  موقع "إسبلـ كيب" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة اآلتية:، من 23:50ـ، يف الساعة: 2018
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaI
d&Id=55800 
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 لياؿ ثبلث من أكثر مُتا١تسل بُت ا٢تجرة كنرل يف اٟتديث أنو: "ٖتـروجو االستدالل: 
 .1ابلنص"

 ككذلك فتول الشيخ ابن العثيمُت، حُت سألو سائل عن حكم ىجره لزكجتو؟
، يف  فأجابو كما يلي: "فاىجر تلك ا١ترأة حىت تستقيم ... كلك أف هتجرىا يف الكبلـً

 .2حدكًد ثبلثة أايـو فقط"
ان جيوز للزكجة أف ال تكلم فمن ىنا يظهري أنو مثلما جاز للزَّكج أف ال يكلم زكجتو، أيض

، كأف ال تكوف عاصية لو، 3زكجها، شرط أف ال يفوت ذلك ثبلثةى أايـو كما ذكرت سابقان 
 ك٦تتنعة عن أداء كاجباىا ٨توه خبلؿ ىذه ا١تدة.

 الفرع الثالث: سب الزوجة زوجها
ظو غَت يوجد من الزكجاًت من تسب كتشتم زكجها حاؿ أتديب زكجها ٢تا؛ فػىتػىتػىلىفَّظي أبلفا
ي حكم ذلك من خبلؿ جواب عن استفتاء نصَّو كما  يت: "ما  حكم الئقةو كبذيئةو، كسنػيبػىُتًٌ

 حيث كجو ا١تستفتُت ابآليت: لزكجها؟" الزَّكجةً  سبًٌ  يف الدين
لُّ  "ال  لو ١تا كاحًتامو بطاعتوً  مأمورة ألهنا عليو؛ صوهتا كترفع زكجها، تىٍشتم أف للمرأة دًى

.. كقد كىرىدىٍت أحاديث كثَتة  تنهى عن ذلك، كٖتثُّ ا١ترأة على طاعًة زكجها اٟتق . من عليها
 .4كاحًتامها لو، فيجبي على ا١ترأًة أف تػىتًَّقي هللا تعاذل، كتقـو ْتق رهبا، مث زكجها"

:ك٦تا يؤكد ىذا ما جاء  عَّاِن َواَل اللَّعَّاِن لَْيَس ادلُْؤِمُن اِبلطَّ » :قىاؿى رىسيوؿي انًَّ  عىٍن عىٍبًد انًَّ قىاؿى
 .5«َواَل الَفاِحِش َواَل الَبِذيءِ 

                                 
 .10/492ابن حجر العسقبلشل، فتح البارم،  1
 .3/208بن ابز كآخركف، فتاكل إسبلمية،  لعزيزعبد ا 2
 .ألخيو"ا١تسلم  ىجر"الذم يتكلم عن  ،حديث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكرت ذلك يفك  3
: 2009-11-18، صادرة بتاريخ: 11963، فتول رقم: ا١تعاشرة اب١تعركؼ 4 ـ، يف 2018-03-28ـ، أخذهتا يـو

 لى الشبكة العنكبوتية، من الصفحة اآلتية:" عإسبلـ كيب، من موقع "19:51الساعة: 
http://www.islamweb.net 

. كقاؿ: "ىىذىا حىًديثه حىسىنه 4/350، 1977ركاه الًتمذم يف سننو، أبواب، ابب ما جاء يف اللعنة، حديث رقم:  5
."  غىرًيبه
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جاء أيضان  هنى عن لعن كسب ا١تسلم ألخيو ا١تسلم، كقد كرد ىنا يف اٟتديث أف الن  
أك بكبلـ خشن، أك تسبو  ،ٕتيبو بشدة ...النشوز ابلقوؿ "يف موسوعة الفقو اإلسبلمي أف: 

 . 1"كترميو ٔتا ليس فيو
كل ىذا أنو ال جيوز للزكجة أف تسب كتشتم كتلعن زكجها؛ ألف ذلك   إذف نستنج من

هنى عنو الشرع، كإف فعلت تعترب انشزة؛ ألف األصل يف ا١تعاشرًة بُت الزَّكجىٍُتً أف تكوف 
 ىذا ليس اب١تعركًؼ، كالربًًٌ، فبل ينبغي للزكجة أف هتُت زكجها، كتشتمو أبلفاظو غَت الئقةو، فإف

انت يف حالًة غضبو منو، عليها أف تتحلَّى اب٢تدكًء، كال ترُّد عليو فهذا من من ا١تعركًؼ، فإف ك
 حسن خلق الزكجة، فبهذا تكوف غَت انشزة.

 الفرع الرابع: ضرب الزوجة زوجها رًدا على ضربو ذلا
قـو الزَّكجي ابستخداـً كسيلًة الضٍَّرًب لتأديًب زكجتًو، فهيناؾ بعضي الزَّكجاًت ال يعندما 

نى بذلك، فيقابلن الضَّرب ابلضرب، كسيتضح حكمي ذلك شرعان من خبلؿ جواب عن يػىٍقبػىلٍ 
 ؟"ف تضرب زكجها كما يضرهباأللمرأة  وزي ىل جيي استفتاء نصو كما يلي: "

 يف حالة أتديبيةكوسيلة ؛  اإلسبلـ للزكج أف يضرب زكجتو عى رَّ شى ككاف اٞتواب كاآليت: "
 اْلَمَضاِجعِ  يف  َواْىُجُروُىنَّ  َفِعظُوُىنَّ  ُنُشوزَُىنَّ  خَتَاُفونَ  يت َوالالَّ  نشوزىا، كذلك بقوؿ هللا تعاذل:

ُغوا َفاَل  َأطَْعَنُكمْ  َواْضرِبُوُىنَّ فَِإنْ   [.34]النساء: َكِبريًا َعِليًّا َكانَ  اَّللََّ  ِإنَّ  َسِبياًل  َعَلْيِهنَّ  تـَبـْ
أما أف يكوف ىذا األمر ..  .كالًتتيب ا١تذكور يف اآلية الكرمية كاجب عند ٚتهور الفقهاء

من الزكجة لزكجها، فهذا من أقبح األفعاؿ، كىو عُت النشوز، ك٢تا إف أساء ٢تا زكجها كدل ينفع 
نصحها لو أف ترفع أمرىا ١تن تثق بعقلو كدينو من أىلو كأىلها، كإف دل ينفع ٞتأت إذل القضاء، 

كاف ضربو ٢تا أتديبان، فبل جيوز ٢تا  "، كإف  كيف ىذا حفظ لسبلمتها من ردة فعلو فيما لو ضربتو
صبلحها ١تا فيو خَت ٢تما، شرط كذلك ردُّ الضرب لزكجها، ألف غاية ضربو ٢تا ىو أتديبها، كإ

2يكوف ىذا الضرب غَت مربحأف 

                                 
 .4/162التوجيرم، موسوعة الفقو اإلسبلمي،  1
: حكم ضرب الزكجة لزكجها كما يضرهبا،  2  ، من موقع11:49ـ، يف الساعة: 2018-04-02فتول أخذهتا يـو

 "الشيخ الدكتور دمحم خَت الشعاؿ" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة اآلتية:
http://www.dr-shaal.com/print-fatwa/837.html 
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بعد أف مت ْتمد هللا كتوفيقو ختاـ ىذا البحث، فإشل أذكر أىم نتائجو اليت توصلت إليها 
 التوصيات اليت أرجو أف تؤخذ بعُت االعتبار: كاستخلصتها منو، مع عرض بعض

 أوال: أىم النتائج
 هبا، االستمتاع ٘تنعتو من كأف الواجبة عليها لزكجها؛ الطاعة عن ا٠تركج نشوز الزكجة ىو -1
 الصبلة، أك كالغسل تعاذل؛ هللا حقوؽ تًتؾ أك فيو،  ذف ال أنو تعلم حملل إذنو ببل ٗترج أك

 دكنو. الباب إغبلؽ كمنو
إف أسباب النشوز ليست انبعة من الزكجة فقط، بل أحياان يكوف الزكج ىو الدافع إليو،  -3

ا تسبَّب فيو طرؼ اثلثا غَت الزكجُت.  كرٔتَّ
 النشوز من ًقبىًل الزَّكجىًة قد يكوف ابلقوؿ فقط، أك ابلفعل فقط، كقد يكوف هبما معان. -4
 إلنساف يف فضيلة من الفضائل. ف التأديب ىو كل رايضة ٤تمودة، يتخرج هبا اإ -5
الىفىتو إف التأديب كىالية زكجتو على للزكج -6 ب فيما خى  منها ك ىهىر طاعة، من عليها جيًى

 كالًعصياف، كذلك مشركع ابلكتاب، كالسنة، كاإلٚتاع، كا١تعقوؿ. التمرُّد عوارض
 إليو من عبلج نيشيوزًىىا، الزَّكج فقط دكفى غَتًًه لو أف يقـو بتأديًب زكجتًو، ٔتا أرشدهي هللا -7

 دكف إفراطو كال تفريط يف ذلك.
كسائل أتديب الزكجة معينة، حددىا هللا تعاذل للزكج يف كتابو اٟتكيم كىي على الًتتيب:  -8

 الوعظ، كا٢تجر، كالضرب.
 على للزكج ١تا نظرىىا كيىلًفت عليها، هللا ْتق كيذكًٌرىا النصح ٢تا، ييقدًٌـ كىو أف الوعظ؛ -9 

 األسرة، ًكياف يهدًٌد خطرو  من لعصياهنا ما ٢تا كيبُتًٌ  أىٙتت، فقد تفعىل دل فإف حقوؽ، من زكجتو
 كخيمةو. عواقبى  من ذلك على يًتتَّب كما كمستقبلهم، األكالد كحياة

 ا١ترأة. هبا تتأدَّب نفسية عقوبةه  كتلك ٚتيبلن، ىجرنا ا١تضجع يف كىو أف يهجىرىا ا٢تجر؛ -10 
 ٢تا يىٍكًسر كال ييؤًلميها، ْتيث مىًشُت، كال ميربًٌح، غَت ضرابن  ديب ابلضرب يكوفأف التأ -11

 .جسمنا ٢تا ييٍدًمي كال عظمنا،
التأديب خيضع ١تسقطات توقف نفاذه كىي سبعة  كاآليت: الردة، كاٞتنوف، كالعتو،  -12

 كالعجز، كالغيبة، كا١توت، كا١تضارة.
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لزكجتو عند إتبلفها حاؿ أتديبها إذل مذىبُت: األكؿ الفقهاء اختلفوا يف ضماف الزكج  -13
 قاؿ بوجوب الضماف، كالثاشل قاؿ بعدمو، كرجَّح البحث أك٢َّتما.

 ال جيوز للزكجة أف ترفع صوهتا على زكجها حاؿ أتديبو ٢تا. -14
جيوز للزكجة اليت يؤدهبا زكجها أف ال تكلمو؛ ألنو من الطبيعي أف تفعل ذلك بسبب  -15

 كن شرط أف ال يتعدَّل ذلك ثبلثة أايـ.غضبها، ل
 للزكجة أف تسب كتشتم زكجها عندما يؤدهبا؛ ألهنا إف فعلت اعتيربت انشزة. ال جيوز -16
ىا ليس  -17 ال جيوز للزكجة أف ترد الضرب لزكجها عندما يضرهبا إذا نشزت؛ ألف ضربو إايَّ

 إبىانة ٢تا، كتعدو عليها؛ بل ىو أتديبه ٢تا.
 التوصيات اثنيا: أىمُّ 

 كالقياـ طاعتو عليها كأف عليها، زكجها حق عظيم دائما تتذكر أف جيب على كل زكجة -1
 ا١تسلمة البيوت تقـو فبذلك حاؿ؛ كل على معو ابلعيش كالرضا صحبتو، ك٤تبة أمره، على
  النكاح. مقاصد تتم هبا كاليت اب١تعركؼ، ا١تعاشرة تتم كبو كالوائـ، احملبة أكاصر على
  ما مينعها على ذلك، كليس ىناؾ  رةقاد امتفلتجبو؛ ما د زكجها اأرادى إذا كل زكجة  على -2

على دينو من الفْت، اليت تنبعث من كل حدىبو كصوب، الزكج حىت  من  ،كاٟتيض أك النفاس
  .كتكوف لو خَت ميعُت على طاعة رب العا١تُتكال تكوف انشزة، فتوفر لزكجها أسباب العفاؼ، 

ل زكج أف دسن استعماؿ أتديب زكجتو، كفق األحكاـ اليت كضعها الشرع جيب على ك -3
 اٟتكيم.

نشر البحوث كا١تطوايت فيما خيص ىذا ا١توضوع؛ لتوعية األزكاج ابألحكاـ ا٠تاصة  -4
 بتأديب الزكجة.

تكثيف بث الربامج اإلذاعية كاٟتصص التلفزيونية اليت ٗتص األسرة؛ حىت يعرؼ أفرادىا  -5
 جباهتم، كالطرؽ ا١تثلى يف التعامل مع بعضهم، كحىلًٌ مشكبلهتم.حقوقهم ككا

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهارس        
 فهرس اآليات القرآنية -1

 فهرس األحاديث النبوية -2

 فهرس األعالم -3
فهرس المحتويات -4



رس اَلَيت القرآنيةفه  
 

 ~83 ~ 

 
 

 

 

 الصفحة رقم اَلية السورةاسم  اَلية
 كى٢تىينَّ ًمٍثلي الًَّذم عىلىٍيًهنَّ اًبٍلمىٍعريكًؼ 

 ةالبقر 
 

228 45 
لىهينَّ   71 231 كىًإذىا طىلٍَّقتيمي النًٌسىاءى فػىبػىلىٍغنى أىجى

ةه ًبوىلىًدىىا كىالى مىٍوليوده لىوي ًبوىلىًدهً   70 233 الى تيضىارَّ كىاًلدى
نًًَّ عىلىى النَّاًس ًحجُّ اٍلبػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى إًلىٍيًو سىًبيبلن   32 97 آؿ عمراف  كى

  دىٍينو  أىكٍ  هًبىا ييوصىى ةو كىًصيَّ  بػىٍعدً  ًمنٍ 

 النساء

12 71 
 34 19 كىعىاًشريكىينَّ اًبٍلمىٍعريكؼً 

يت ٗتىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ كىاٍىجيريكىينَّ يف اٍلمىضىاًجعً   34 كىالبلَّ

-ب-أ
13-46-
50-51-
54-55-
57-58-
60-61-
62-73-

79- 
ًبيًل رىبًٌكى اًبٟتًٍٍكمىًة  ٍوًعظىةً ادٍعي ًإذلى سى  56 125 النحل اٟتٍىسىنىةً   كىاٍلمى

ًة كىاٍصطىربٍ عىلىيػٍهىا   45 132 طو كىٍأميٍر أىٍىلىكى اًبلصَّبلى
ٍن أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجنا لًٌتىٍسكينيوا إًلىيػٍهىا  تًًو أىٍف خىلىقى لىكيم مًٌ  أ 21 الرـك كىًمٍن آايى

 27 33 األحزاب رُّجى اٞتٍىاًىًليَّةً كىقػىٍرفى يف بػيييوًتكينَّ كىالى تػىبػىرٍَّجنى تػىبػى 
لىٍقنىاكيم مًٌن ذىكىرو كىأينثىى  ا النَّاسي ًإانَّ خى  أ 13 اٟتجرات ايى أىيػُّهى

 9 11 اجملادلة كىًإذىا ًقيلى اٍنشيزيكا فىاٍنشيزيك

 06 الطبلؽ كىالى تيضىارُّكىينَّ لًتيضىيًٌقيوا عىلىٍيًهنَّ 
33-34-
35-70 

أىيػُّهىا الًَّذينى  رنا ايى  45 06 التحرصل آمىنيوا قيوا أىنٍػفيسىكيٍم كىأىٍىًليكيٍم انى

1-  
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 رقم الصفحة طرف احلديث
ىبلىًئكىةي حىىتَّ تػىٍرًجعى 

ىٍرأىةي ميهىاًجرىةن ًفرىاشى زىٍكًجهىا، لىعىنػىتػٍهىا ا١ت
تىًت ا١ت  13 ًإذىا ابى

 24-13 يءى ًإذىا دىعىا الرَّجيلي اٍمرىأىتىوي ًإذلى ًفرىاًشًو، فىأىبىٍت أىٍف ٕتىً 
، كيلُّكيمٍ  أىالى  مىٍسئيوؿه  كىكيلُّكيمٍ  رىاعو

 47  رىاعو  النَّاسً  عىلىى الًَّذم فىاأٍلىًمَتي  رىًعيًَّتًو، عىنٍ  
يػٍرنا، اًبلنًٌسىاءً  كىاٍستػىٍوصيوا أىالى   60-46  ًعٍندىكيمٍ  عىوىافه  ىينَّ  فىًإمنَّىا خى

، كىتىٍكسيوىىىا ا ًإذىا طىًعٍمتى ، أىًك اٍكتىسىٍبتى  أىٍف تيٍطًعمىهى  62 ًإذىا اٍكتىسىٍيتى
ا٢ًتىا، كىًلًديًنهىا ا٢ًتىا، كىًٟتىسىًبهىا، كىًٞتىمى : ًلمى ٍرأىةي أًلىٍربىعو  15 تػيٍنكىحي اٍلمى

ًة، أىٍف الى تػىٍهجيرى ًفرىاشىوي، كىأىٍف تػىبػىرَّ قىسىمىوي   28 حىقُّ الزٍَّكًج عىلىى الزٍَّكجى
: ثو  66 عىًن النَّائًًم حىىتَّ يىٍستػىٍيًقظى، كىعىًن الصًَّ ًٌ حىىتَّ دىٍتىًلمى  ريًفعى اٍلقىلىمي عىٍن ثىبلى

 70 الى ضىرىرى كىالى ًضرىارى 
 27 الى طىاعىةى ًلمىٍخليوؽو يف مىٍعًصيىًة ا٠تٍىاًلقً 

لُّ اًلٍمرىأىةو تػيٍؤًمني اًبهلًل كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر، تيسىاًفري مىًسَتىةى يػىٍوـو   30 الى دًى
لُّ ًلميٍسًلمو أىٍف يػىٍهجيرى أىخىاهي فػىٍوؽى ثىبلىًث لىيىاؿو الى   77-59  دًى

يٍؤًمني اًبلطَّعَّاًف كىالى اللَّعَّاًف كىالى الفىاًحًش كىالى البىًذمءً 
 78 لىٍيسى ا١ت

 28 مىا حىقُّ الزٍَّكًج عىلىى اٍمرىأىتًو
ًة ًإذىا بػىلىغى سىٍبعى ًسنً   44 ُتى، كىًإذىا بػىلىغى عىٍشرى ًسًنُتى فىاٍضرًبيوهي ميريكا الصًَّ َّ اًبلصَّبلى

 25 كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه، مىا ًمٍن رىجيلو يىٍدعيو اٍمرىأىتىوي ًإذلى ًفرىاًشهىا
ا فػيريشىكيمٍ  ييوًطٍئنى  الى  أىفٍ  عىلىٍيًهنَّ  كىلىكيمٍ   47  ذىًلكى  فػىعىٍلنى  فىًإفٍ  تىٍكرىىيونىوي، أىحىدن

 55 كىًإفَّ ٢تىينَّ عىلىٍيكيٍم، كىلىكيٍم عىلىٍيًهنَّ حىقِّا: أىٍف الى ييوًطٍئنى ...  اسي ايى أىيػُّهىا النَّ 
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 الصفحة العلم
 10 تيميةابن 
 61 جربينابن 
 55 صاصاٞت
 25 حـزابن 
 11 درديرال
 55 رازمال
 50 ز٥تشرمال
 10 زيلعيال
 10 شربيٍتال

 26 عابدبنابن 
 42 فرحوفابن 

 9 ةقدامابن  
 60 قرضاكمال
 37 كاساشلال

 52 كثَتابن  
 17 لنكك ابن
 25 اكردما١ت

 34 فلحابن ا١ت
 24 نوكمال

 يوسف أبو
 
 
 
 
 

31 
 75 ابن عثيمُت
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 الكتب: -أوال
 القرآن الكرمي و علومو:  -أ
 القرآن الكرمي. -
، بدكف رقم حاكم: دمحم صادؽ القم، تأحكاـ القرآف، اٞتصاص، أٛتد بن علي أبو بكر الرازم -1

 الًتاث .ق 1405، بَتكت، العر دار إحياء ط، 
، دار طيبة للنشر 2إٝتاعيل بن عمر بن كثَت، تفسَت القرآف العظيم، ت: سامي بن دمحم سبلمة، ط -2

 ـ.1999ىػ/1420كالتوزيع، الرايض، 
، كدم: صفواف عدانف الدا، تا١تفردات يف غريب القرآف، سُت بن دمحم الراغب األصفهاسلاٟت -3
 .ىػ1412، دمشق، دار القلم، الدار الشامية ،1ط
ٖترير ا١تعٌت السديد كتنوير العقل اٞتديد من تفسَت ، التحرير كالتنوير "دمحم الطاىر بن عاشور -4

 .ىػ 1984، تونس، الدار التونسية للنشر"، بدكف رقم ط، الكتاب اجمليد
دار ، 2، طالربدكشل كإبراىيم أطفيش أٛتدت:  ،اٞتامع ألحكاـ القرآف ،القرط دمحم بن أٛتد  -5

 .ـ 1964/ىػ1384، القاىرة ،الكتب ا١تصرية
، دار الكتب 3دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العر ، أحكاـ القرآف، ت: دمحم عبد القادر عطا، ط -6

 ـ.2003ق/1424العلمية، بَتكت، 
 ،دمشق، بَتكت، طيبدار ابن كثَت، دار الكلم ال، 1، طفتح القدير ،دمحم بن علي الشوكاشل -7

 ق.1414
، دار إحياء الًتاث العر ، بَتكت، 3فخر الدين الرازم، التفسَت الكبَت، طدمحم بن عمر  -8

 ق.1420
، دمحم علي النجار ، ت:بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز م،الفَتكزآابد دمحم بن يعقوب -9

 .، بدكف اتريخ طإحياء الًتاث اإلسبلمي، القاىرةٞتنة  -اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية رقم ط، بدكف 
، دار الكتاب العر ، 3، الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل، طالز٥تشرم ٤تمود بن عمر -10

 ق.1407بَتكت، 
ه كتصرفت ؤ التصاريف لتفسَت القرآف ٦تا اشتبهت أٝتا، دِت بن سبلـ بن أ  ثعلبة التيمي -11
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 ـ.1979شركة التونسية للتوزيع، بدكف مكاف ط، ، ت: ىند شل ، بدكف رقم ط، المعانيو
 احلديث النبوي وعلومو: -ب
دار الكتب ، 3، ط: دمحم عبد القادر عطا، تالسنن الكربل، أٛتد بن اٟتسُت البيهقي -12

 .ـ 2003/ىػ  1424العلمية، بَتكت، 
 ،عادؿ مرشدك  شعيب األرنؤكط، ت: مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل ،أٛتد بن دمحم بن حنبل -13
 .ـ2001ق/1421بَتكت،  ،، مؤسسة الرسالة1ط
 ابن مكتبة ،2ط السلفي، اجمليد عبد بن ٛتدم: ت الكبَت، ا١تعجم الطرباشل، أٛتد بن سليماف -14

 .ط اتريخ بدكف القاىرة، تيمية،
٤تىمَّد كاًمل  ك: شعىيب األرنؤكط ، تسنن أ  داكدأبو داكد السجستاشل،  سليماف بن األشعث -15

 .ـ 2009/ىػ  1430، ، بدكف مكاف طار الرسالة العا١تيةد، 1، طقره بللي
 األعظمي، الرٛتن حبيب: ت البزار، زكائد عن األستار كشف ا٢تيثمي، بكر أ  بن علي -16
 .ـ1979/ىػ 1399 بَتكت، الرسالة، مؤسسة ،1ط
دمحم ٤تمود ك  الزاكم: طاىر أٛتد ، تالنهاية يف غريب اٟتديث كاألثر ،األثَت بن ا١تبارؾ بن دمحم -17

 .ـ1979/ىػ1399بَتكت،  ،ا١تكتبة العلمية، بدكف رقم ط، الطناحي
اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو  ،دمحم بن إٝتاعيل البخارم -18

 .ىػ1422، دار طوؽ النجاة، 1، ط: دمحم زىَت بن انصر الناصر، تصحيح البخارم كأايمو
بن اٟتجاج بن مسلم، اٞتامع الصحيح ا١تسمى صحيح مسلم، بدكف رقم  أبو اٟتسُت مسلم -19

 ط،  دار اٞتيل، كدار األفاؽ اٞتديدة، بَتكت، بدكف اتريخ ط.
، دار اٟتديث، مصر، 1، طعصاـ الدين الصبابطي، ت: نيل األكطار، دمحم بن علي الشوكاشل -20

 .ـ1993/ىػ1413
شركة مكتبة ، 2كآخركف، ط دمحم شاكرأٛتد : ت سنن الًتمذم، الًتمذم دمحم بن عيسى -21

 .ـ 1975/ىػ 1395، مصر، كمطبعة مصطفى البا  اٟتل 
، ا١تكتب 2دمحم انصر الدين األلباشل، إركاء الغليل يف ٗتريج أحاديث منار السبيل، ط -22

 ـ.1985ق/1405اإلسبلمي، بَتكت، 
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، 1، طكفوائدىاسلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها  األلباشل، دمحم انصر الدين -23
 .ىػ 1415، مكتبة ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع، الرايض

، ا١تكتب اإلسبلمي، بدكف رقم ط، صحيح اٞتامع الصغَت كزايداتو، األلباشل دمحم انصر الدين -24
 بدكف مكاف كال اتريخ ط.

، بدكف رقم ط، مركز نور اإلسبلـ، صحيح كضعيف سنن ابن ماجة، دمحم انصر الدين األلباشل -25
 ندرية، بدكف اتريخ ط.اإلسك
، دار الشركؽ، بدكف مكاف ط، 1، طفتح ا١تنعم شرح صحيح مسلم ،موسى شاىُت الشُت -26

 .ـ 2002/ىػ 1423
، دار إحياء الًتاث العر ، 2، طا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج، دِت بن شرؼ النوكم -27

 ـ.1392، بَتكت
 الفقو اإلسالمي: -ج
 الفقو احلنفي: -
، دار الكتب العلمية، 2، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،مسعود الكاساشل بكر بنأبو  -28

 .ـ1986/ىػ1406بدكف مكاف ط، 
، دار الكتاب اإلسبلمي، 2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراىيم بن ٧تيم -29

 بدكف مكاف كال اتريخ ط.
 ،القاىرة، مطبعة اٟتل ر، بدكف رقم ط، تااالختيار لتعليل ا١تخ، عبد هللا بن ٤تمود ا١توصلي -30

 .ـ1937/ىػ1356
ٍلً ًٌ ، عثماف بن علي الزيلعي -31 ا١تطبعة الكربل ، 2، طتبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشًٌ

 .ىػ 1313، القاىرة، األمَتية
 دار احياء، : طبلؿ يوسف، تا٢تداية يف شرح بداية ا١تبتدم، علي بن أ  بكر ا١ترغيناشل -32

 ، بدكف اتريخ ط.بَتكت ،الًتاث العر 
، دار الفكر، بَتكت، 2، رد احملتار على الدر ا١تختار، طعابدينبن دمحم أمُت بن عمر  -33

 .ـ1992ق/1412
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بَتكت،  ،دار الكتب العلمية، 1، طالبناية شرح ا٢تداية، ٤تمود بن أٛتد بدر الدين العيٌت -34
 .ـ 2000/ىػ 1420

 الفقو ادلالكي: -
بن حسن الكشناكم، اسهل ا١تدارؾ )شرح إرشاد السالك يف مذىب إماـ األئمة  أبو بكر -35

 ، دار الفكر، بَتكت، بدكف اتريخ ط.2مالك(، ط
ا١تعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح -بلغة السالك ألقرب ا١تسالك ، الصاكم أٛتد بن دمحم -36

مىاـً )الشرح الصغَت ىو شرح الشيخ الدردير لكتابو ا١تسمى أقرب ا -الصغَت ١تسالك ًلمىٍذىىًب اإٍلً
،)  .طبدكف رقم ط، دار ا١تعارؼ، بدكف مكاف كال اتريخ  مىاًلكو

دار ، بدكف رقم ط، حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت ،دمحم بن أٛتد بن عرفة الدسوقي -37
 ، بدكف مكاف كال اتريخ ط.الفكر
، بدكف رقم ذىب اإلماـ مالكفتح العلي ا١تالك يف الفتول على م ،دمحم بن أٛتد بن دمحم عليش -38
 ، بدكف اتريخ ط.دار ا١تعرفةط، 
، بَتكت، دار الفكر، بدكف رقم ط، منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل، دمحم بن أٛتد بن دمحم عليش -39

 .ـ1989ىػ/1409
اٟتطاب، مواىب اٞتليل لشرح ٥تتصر ا٠تليل، ت: زكراي عمَتات، بدكف  الرٛتن عبد بن دمحم -40

 ـ.2003ىػ/1423تب، بدكف مكاف ط، رقم ط، دار عادل الك
 الفقو الشافعي: -
دار ، بدكف رقم ط، اإلماـ الشافعي وا١تهذب يف فق ،الشَتازم أبو إسحاؽإبراىيم بن علي  -41

 ، بدكف اتريخ ط.الكتب العلمية
أٛتد بن دمحم بن علي بن حجر ا٢تيتمي، ٖتفة احملتاج يف شرح ا١تنهاج )كمعو حاشية الشركاشل  -42

 .ـ 1983/ىػ1357، مصر، ا١تكتبة التجارية الكربل، بدكف رقم ط، بادم(كحاشية الع
، دار الفكر، بدكف رقم ط، حاشيتا قليو  كعمَتة، أٛتد سبلمة القليو  كأٛتد الربلسي عمَتة -43

 .ـ1995/ىػ1415، بَتكت
زكرايء بن دمحم السنيكي، أسٌت ا١تطالب يف شرح ركض الطالب، بدكف رقم ط، دار الكتب  -44
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 مي، بدكف مكاف كال اتريخ ط.اإلسبل
: الشيخ علي دمحم ، تاٟتاكم الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي، علي بن دمحم ا١تاكردم -45

 .ـ 1999/ق1419 ،دار الكتب العلمية، بَتكت، 1، طالشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجودك معوض 
دار الفكر، كف رقم ط، ، بدهناية احملتاج إذل شرح ا١تنهاج ،دمحم بن أٛتد شهاب الدين الرملي -46

 .ـ1984ىػ/1404 ،بَتكت
دار الكتب ، 1، طمغٍت احملتاج إذل معرفة معاشل ألفاظ ا١تنهاج، دمحم بن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت -47

 .ـ1994/ىػ1415، بدكف مكاف ط، العلمية
 ـ.1990ق/1410، بدكف رقم ط، دار ا١تعرفة، بَتكت، األـالشافعي، دمحم بن إدريس  -48
 ،دمحم دمحم اتمركأٛتد ٤تمود إبراىيم ، ت: الوسيط يف ا١تذىب، الغزارل أبو حامد دمحم بن دمحم -49
 ـ.1417، القاىرة ،دار السبلـ، 1ط
 ، بدكف مكاف كال اتريخ ط.دار الفكر، بدكف رقم ط، اجملموع شرح ا١تهذب، بن شرؼ النوكمدي  -50
دار ، 1، طقاسم دمحم النورم: ، تالبياف يف مذىب اإلماـ الشافعي ،دِت بن أ  ا٠تَت العمراشل -51

 .ـ 2000/ىػ1421جدة، ، ا١تنهاج
 الفقو احلنبلي: -
دار ، بدكف رقم ط، الشرح الكبَت على مْت ا١تقنعا١تقدسي،  عبد الرٛتن بن دمحم بن قدامة -52

 ، بدكف مكاف كال اتريخ ط.الكتاب العر  للنشر كالتوزيع
، بدكف مكتبة القاىرة، بدكف رقم ط، ا١تغٍت ا١تقدسي، بن قدامةموفق الدين اعبد هللا بن أٛتد  -53

 .ـ1968/ىػ1388مكاف ط، 
عبد العزيز بن زيد ، ت: 1، ط٥تتصر اإلنصاؼ كالشرح الكبَت ،دمحم بن عبد الوىاب التميمي -54

 ، بدكف اتريخ ط.لرايض، امطابع الرايض كآخركف، الركمي
 العلمية، الكتب دار ط، مرق بدكف اإلقناع، مْت عن القناع كشاؼ البهوتى، يونس بن منصور -55

 ط. اتريخ بدكف
 رقم بدكف قاسم، بن دمحم بن الرٛتن عبد: ت الفتاكل، ٣تموع تيمية، بن اٟتليم عبد بن أٛتد -56
 السعودية، العربية ا١تملكة النبوية، ا١تدينة الشريف، ا١تصحف لطباعة فهد ا١تلك ٣تمع ط،
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 .ـ1995/ىػ1416
، دار الوطن، الرايض، 2ف، فتاكل إسبلمية، طعبد العزيز بن عبد هللا بن ابز كآخرك  -57

 ـ.                                                                              1994ق/ 1414
 ا٠تَتية، العثيمُت صاحل بن دمحم مؤسسة ،1ط الدَّرًب، على نور فتاكل العثيمُت، صاحل بن دمحم -58

 .ق1434 السعودية،
لبناف،  -مية، بَتكت ، دار الكتب العل1ابن مفلح، ا١تبدع يف شرح ا١تقنع، طإبراىيم بن دمحم  -59

 ـ.1997ىػ/1418
 أصول الفقو والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة: -د
 ،1ط األحكاـ، كمناىج األقضية أصوؿ يف اٟتكاـ تبصرة ،اليعمرم فرحوف بن علي بن إبراىيم -60

 .ـ1986/ىػ1406بدكف مكاف ط،  األزىرية، الكليات مكتبة
 عفاف، ابن دار ،1ط عبيدة، أبو: ت ا١توافقات، الشاط ،أبو إسحاؽ  موسى بن إبراىيم -61

 .ـ1997/ىػ1417 ط، مكاف بدكف
 ط، رقم بدكف البزدكم، أصوؿ شرح األسرار كشف البخارم، الدين عبلء أٛتد بن العزيز عبد -62
 .ط اتريخ كال مكاف بدكف. اإلسبلـ الكتاب دار
 الفقو، أصوؿ يف التنقيح ١تْت التوضيح على التلويح شرح البخارم، احملبو  سعودم بن هللا عبيد -63
 .ـ1996/ق1416 ط، مكاف بدكف العلمية، الكتب دار ط، رقم بدكف عمَتات، زكراي: ت
 بدكف بَتكت، الفكر، دار ط، رقم بدكف التحرير، تيسَت البخارم، ٤تمود بن  ابدشاهأمَت دمحم -64

 كال اتريخ ط. مكاف
 بدكف الفكر، دار ط، رقم بدكف القدير، فتح ا٢تماـ، بن الدين كماؿ الواحد عبد بن دمحم -65

 .ط اتريخ مكاف كال
اًف، بدكف رقم، اأٍلىٍشبىاهي كىالنَّظىائًري عىلىى مىٍذىىًب أىً ٍ حى بن إبراًىيًم بن ٧تيىٍيم زىين العابدين -66  ًنيػٍفىةى النػٍُّعمى

 ـ.1980ىػ/1400 ط، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف،
  كتب فقهية أخرى-د
 .ـ 1977/ىػ1397 بَتكت، العر ، الكتاب دار ،3ط السنة، فقو سابق، سيد -67
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 ضوء يف عبلجو كسائل -منو الوقاية طرؽ -أسبابو -حاالتو -ضوابطو النشوز السدالف، غازل بن صاحل  -68
 .ق1417 الرايض،، العربية السعوديةللنشر كالتوزيع، ا١تملكة ، دار بلنسية 4ط اإلسبلمية، كالسنة القرآف
 العلمية، الكتب دار ،2ط األربعة، ا١تذاىب على الفقو اٞتزيرم، عوض دمحم بن الرٛتن عبد -69

 .ـ 2003/ىػ1424 لبناف، بَتكت،
 مؤسسة ،1ط اإلسبلمية، الشريعة يف ا١تسلم كالبيت ا١ترأة أحكاـ يف ا١تفصل زيداف، الكرصل عبد -70

 .ـ1993/ق1413 بَتكت، الرسالة،
 دار مطبعة ،2ط اإلسبلمية، الشريعة يف الشخصية األحواؿ أحكاـ خبلؼ، الوىاب عبد -71

 .ـ1938/ىػ1357 القاىرة، ا١تصرية، الكتب
، بن أٛتد بن علي -72 مكاف كال  بدكف بَتكت، الفكر، دار ط، رقم بدكف ابآلاثر، احمللى حـز

 .ط اتريخ
 .ط اتريخ بدكف القاىرة، اٟتديث، دار ط، رقم بدكف السلطانية، األحكاـ ا١تاكردم، علي بن دمحم -73
بدكف رقم  األئمة، مذاىب كتوضيح كأدلتو السنة فقو صحيح ،أبو مالك  سادل السيد بن كماؿ -74

 .ـ2003 القاىرة، التوفيقية، ا١تكتبةط، 
 الكتب عادل ،1ط التعاريف، مهمات على التوقيف ،دمحم عبد الرؤكؼ بن اتج العارفُت ا١تناكم -75
 .ـ1990/ىػ1410 القاىرة، ثركت، ا٠تالق عبد 38
ٍيًلٌي، مصطفى بن كىبة -76  .ط اتريخ بدكف سوريَّة، الفكر، دار ،4ط كأدلَّتيوي، اإلسبلميُّ  الًفٍقوي  الزُّحى
 .ـ2000/ق1421 بَتكت، اإلسبلمي، ا١تكتب ،1ط معاصرة، فتاكل القرضاكم، يوسف -77
 ط، مكاف بدكف العلمية، الكتب دار ،2ط كالتحبَت، التقرير حاج، أمَت ابن دمحم بن دمحم -78

 .ـ1983/ ىػ1403
 ،1ط الًتكي، احملسن عبد بن هللا عبد: ت الفركع، تصحيح كمعو الفركع كتاب مفلح، بن دمحم -79

 .ـ 2003/ق1424 ط، مكاف بدكف الرسالة، مؤسسة
 ذات مواضع متفرقةكتب -
مكاف كال  بدكف للًتاث، زىريةاأل ا١تكتبة ط، رقم بدكف للببلغة، الواضح ا١تنهاج عوسل، حامد -80
 .ط ريخات
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 ط، رقم بدكف ا١تستقبل، كآماؿ ا١تاضي أصالة بُت اإلسبلمية اٟتضارة ،الشحود انيف علي -81
-03-18" يـو Wordكىو كتاب ٛتلتو يف نسختو "، ط اتريخ كال مكاف بدكف ط، دار بدكف

 ة، من الصفحة اآلتية:، من موقع "اٟتضارة" على الشبكة العنكبوتي14:20، يف الساعة: 2018
https://www.google.dz/search?q 

 إبراىيم، بن دمحم بن الصادؽ: ت اآلخرة، كأمور ا١توتى أبحواؿ التذكرة القرط ، أٛتد بن دمحم -82
 .ق1425 الرايض، كالتوزيع، للنشر ا١تنهاج دار مكتبة ،1ط
 بدكف بَتكت، اٞتديدة، الندكة دار ط، رقم بدكف الكبائر، الذى ، س الدينمش أٛتد بن دمحم -83

 .ط اتريخ
 ،2ط القرآنية، األسرة كبناء ا١تسلمات األخوات اٞتوىرم، دمحم ٤تمود ك خياؿ اٟتكيم عبد دمحم -84
 .ـ1993/ق1413 اإلسكندرية، الدعوة، دار
 .ـ1978/ق1398 ،بَتكت الشركؽ، دار ،11ط اإلسبلـ، حوؿ شبهات قطب، دمحم -85
 الكتب، عادل، ط رقم بدكف العربية، الببلد يف كتطورىا أصو٢تا اإلسبلمية الًتبية مرسي، منَت دمحم -86

 .ـ2005/ ىػ1425 ط، مكاف بدكف
 التاريخ والرتاجم: -و
دمحم عبد ا١تعيد ، ت: الدرر الكامنة يف أعياف ا١تائة الثامنة، أٛتد بن علي بن حجر العسقبلشل -87
 .ـ1972ىػ/ 1392ا٢تند، ، صيدر اابد ،٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية، 2، طضاف
 ليبيا، – طرابلس الكاتب، دار ،2ط الديباج، بتطريز االبتهاج نيل التنبكيت، عمر بن أٛتد -88

 .ط اتريخ بدكف
 العر ، الًتاث إحياء دار ،1ط شَتم، علي: ت كالنهاية، البداية كثَت، بن عمر بن إٝتاعيل -89

 .ـ1988/ىػ1408 ط، مكاف بدكف
 .ـ 2002 ،ط مكاف للمبليُت، بدكف العلم دار ،15ط األعبلـ، الزركلي، ٤تمود بن الدين خَت -90
 ٤تمود: ، تذىب من أخبار يف الذىب شذرات ،اٟتنبلي العماد عبد اٟتي بن أٛتد بن -91

 ،بَتكتك  دمشق كثَت، ابن دار، 1، طاألرانؤكط القادر عبد: أحاديثو خرج، ك األرانؤكط
 .ـ1986/ىػ1406

https://www.google.dz/search?q
https://www.google.dz/search?q
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بن رجب اٟتنبلي، ذيل طبقات اٟتنابلة، ت: عبد الرٛتن بن سليماف ن بن أٛتد عبد الرٛت -92
  ـ.2005ىػ/1425، مكتبة العبيكاف، الرايض، 1العثيمُت، ط

، العلمية الكتب دار، 1، طاٟتفاظ طبقاتالسيوطي،  جبلؿ الدينعبد الرٛتن أ  بكر  -93
 ق.1403 ،بَتكت
 دار ،1ط اٟتوت، يوسف كماؿ: ت الشافعػػية، طبقات اإلسنوم، عبد الرحيم بن اٟتسن -94

 .ـ1987/ىػ1407، بَتكت، العلمية الكتب
مَت دمحم كتب ، بدكف رقم ط، اٞتواىر ا١تضية يف طبقات اٟتنفية، عبد القادر بن دمحم القرشي -95
 ، بدكف اتريخ ط.كراتشي،خانو
  بدكف اتريخ ط.بَتكت، ، ا١تثٌت مكتبة، بدكف رقم ط، معجم ا١تؤلفُتكحالة، عمر بن رضا   -96
 .ط اتريخ كال مكاف بدكف الفكر، دار ط، رقم بدكف الزكية، النور شجرة ٥تلوؼ، دمحم بن دمحم -97
دمحم بدر ، ت: الفوائد البهية يف تراجم اٟتنفية، اللكنول بن دمحم عبد اٟتليم دمحم عبد اٟتى  -98

 ق.1324، بدكف رقم ط، بدكف مكاف ط، الدين أبو فراس النعاشل
 اإلسبلمي، الغرب دار ،1ط عباس، إحساف: ت األدابء، معجم اٟتموم، هللا عبد بن ياقوتال -99

 .ـ 1993/ىػ 1414 بَتكت،
 الثقافة كزارة ط، رقم بدكف كالقاىرة، مصر ملوؾ يف الزاىرة النجـو بردم، تغرم بن يوسف -100

 .ط اتريخ بدكف مصر، الكتب، دار القومي، كاإلرشاد
 العربية وادلوسوعات:معاجم اللغة  -

 الدعوة، دار ط، رقم بدكف العربية، اللغة ٣تمع: ت الوسيط، ا١تعجم كآخركف، مصطفى إبراىيم -101
 .ط اتريخ كال مكاف بدكف
، بَتكت الرسالة، مؤسسة ،2ط سلطاف، احملسن عبد زىَت: ت اللغة، ٣تمل فارس، بن أٛتد -102

 .ـ1986/ىػ 1406
 الفكر، دار ط، رقم بدكف ىاركف، دمحم السبلـ عبد: ت اللغة، مقاييس معجم فارس، بن أٛتد -103
 .ـ1979/ىػ1399 ط، مكاف بدكف
 العلمية، ا١تكتبة ط، رقم بدكف الكبَت، الشرح غريب يف ا١تنَت ا١تصباح الفيومي، دمحم بن أٛتد -104
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 .ط اتريخ بدكف بَتكت،
 ط، مكاف بدكف ب،الكت عادل ،1ط ا١تعاصرة، العربية اللغة معجم عمر، اٟتميد عبد ٥تتار أٛتد -105

 .ـ2008/ىػ1429
 عطار، الغفور عبد أٛتد: ت العربية، كصحاح اللغة اتج الصحاح اٞتوىرم، ٛتاد بن إٝتاعيل -106
 .ـ 1987/ ىػ 1407 بَتكت، للمبليُت، العلم دار ،4ط

 رقم بدكف السامرائي، كإبراىيم ا١تخزكمي مهدم: ت العُت، كتاب الفراىيدم، أٛتد بن ا٠تليل -107
 .ط اتريخ كال مكاف بدكف ا٢تبلؿ، تبةكمك دار ط،
 الدكلية، األفكار بيت ،1ط اإلسبلمي، الفقو موسوعة التوجيرم، هللا عبد بن ابراىيم بن دمحم -108
 .ـ2009/ق1430 ط، مكاف بدكف
 .ق1414 بَتكت، صادر، دار ،3ط العرب، لساف منظور، بن مكـر بن دمحم -109
 مؤسسة ،8ط العرقسيوسي، نعيم دمحم: ت احمليط، القاموس الفَتكزآابدل، يعقوب بن دمحم -110
 .ـ 2005/ ىػ 1426 بَتكت، كالتوزيع، كالنشر للطباعة الرسالة
 بَتكت، النفائس، دار ،1ط ا٠تطاب، بن عمر فقو موسوعة قلعجي، ركاس دمحم -111

 .ـ1981/ق1401
 النفائس دار إنكليزم،-عر  الفقهاء لغة معجم قنيبػي، صادؽ كحامد جي قلعو ركاس دمحم -112

 .ـ1988/ىػ1408 ،2بَتكت،ط كالتوزيع، كالنشر لطباعةل
 الكتب دار ،1ط السود، عيوف ابسل دمحم: ت الببلغة، أساس الز٥تشرم، عمر بن ٤تمود -113

 .ـ 1998/ىػ 1419 بَتكت، العلمية،
 :الفقهية ا١توسوعة الكويت،-اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة -114

 .الكويت ،السبلسل دار ،2ط ،"23 إذل 1 من" األجزاء -
 .مصر الصفوة، دار مطابع ،1ط ،"38 إذل 24 من" األجزاء -
 .الكويت اإلسبلمية، كالشؤكف األكقاؼ كزارة ،1ط ،"45 إذل 39 من" األجزاء -

 الرسائل اجلامعية: -اثنيا
رسالة ماجستَت، غَت مطبوعة،  كعبلجها، أسباهبا الزكجية ا٠تبلفات يوسف، أٛتد ربيع أٛتد -115
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 ط.، بدكف اتريخ اإلسبلمية كالدراسات الشريعة ةكليجامعة قطر،  
 ماجستَت، رسالة اإلسبلمية، الشريعة يف الزكجة نشوز أحكاـ منصور، دمحم الرٛتاف عبد معتصم -116

 ،العليا الدراسات الوطنية،كلية النجاح جامعة خضر، عوض سعد حسن :إشراؼغَت مطبوعة، 
 .ـ 2007،، فلسطُت -انبلس
 العباس  أل األصوؿ علم يف الفصوؿ تنقيح شرح من جزء، لغامدما انصر بن علي بن انصر -117

ٛتزة بن حسُت الفعر، إشراؼ ، رسالة ماجستَت، غَت مطبوعة، القرايف الرٛتن عبد بن الدين شهاب
 .ـ 2000 /ىػ 1421، مكة ا١تكرمة، كلية الشريعة، القرل أـ جامعة
 رسالة : دراسة فقهية مقارنة،دمهاأح أك الزكجُت نشوز من اإلسبلـ موقف قاركت، حسُت نور -118

كلية الشريعة كالدراسات القرل، أـ جامعة عثماف، سيد أٛتد: شراؼغَت مطبوعة، إ ماجستَت،
 .ـ1986-1985/ق1406-1405 ا١تكرمة، مكةاإلسبلمية، 

 ادلقاالت وادلداخالت: -اثلثا
إلسبلمي، أٛتد بن أٛتد ٛتادة، الضرب ىل ىو كسيلة لتأديب الزكجة، ٣تلة: الوعي ا -119
: الكويتق، 1427، 491ع ، من موقع 23:01ـ، يف الساعة: 2018-03-02، أخذتو يـو

 "إسبلـ" على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة اآلتية: 
http://islammemo.cc/print.aspx?id 

: ٣تلة الفقهاء، كأقواؿ الزكجُت نشوز عبلج يف قرآنيةال الوسائل الزاىدم، جليل أمورم عماد -120
 ـ2014/ق1435، 15/2عالعراؽ،  اإلسبلمية، العلـو كلية
 كالقانوف الشخصية األحواؿ كقانوف اإلسبلمية الشريعة بُت الزكجة أتديب ربيع، دمحم عماد -121

 .ـ2002 ،2ع ،دمشق جامعة ٣تلة اٞتنائي،
 ادلواقع االلكرتونية: -رابعا
 islammemo.cc: إسبلـ  -122
   www.islamweb.netإسبلـ كيب:  -123    
  www.dr-shaal.comالشيخ الدكتور دمحم خَت الشعَّاؿ:  -124

http://islammemo.cc/print.aspx?id=25337
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 توَيتفهرس احمل  -2
 

 الصفحة المحتوى
 ز-أ مقدمة                                                                 

 سبابووبيان حكمو وأ، نشوزادلبحث األول: تعريُف ال
 09 نشوزادلطلب األول: تعريُف ال

 09 لغةن  النشوزالفرع األكؿ: تعريفي 
 09 اصطبلحنا النشوزالفرع الثاشل: تعريفي 

 11 الفرع الثالث: ألفاظ ذات صلة ابلنشوز
 13 حكم النشوزادلطلب الثاين: 
 13 من الكتابالفرع األكؿ: 
 13 من السنةالفرع الثاشل: 

 15 سباب النشوزأادلطلب الثالث: 
 15 األسباب النابعة من الزكجةالفرع األكؿ: 
 19 األسباب النابعة من الزكجالفرع الثاشل: 

 20 الفرع الثالث: األسباب ا٠تارجة عن الزكجُت
 22 ادلطلب الرابع: حاالت النشوز

 22 امتناع الزكجة عن الزفاؼ أك الدخوؿ عليها يف منز٢تاالفرع األكؿ: 
 23 امتناع الزكجة عن ٘تكُت الزكج منها ٘تكينا كامبلن شل: الفرع الثا

 27 خركج الزكجة من بيت زكجها دكف إذنوالفرع الثالث: 
 30 سفر الزكجة دكف إذف زكجهاالفرع الرابع: 

امتنػػاع الزكجػػة مػػن السػػفر مػػع زكجهػػا أك االنتقػػاؿ معػػو إذل مسػػكن الفػػرع ا٠تػػامس: 
 آخر بغَت كجو حق
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 37 حبس الزكجة بدين عليها ميكنها سداده لكنها ٘تاطلت. الفرع السادس:
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 تعريف أتديب الزوجة وبيان مشروعيتو وشروطو ووسائلوادلبحث الثاين: 
 40 تعريف أتديب الزوجةادلطلب األول: 

 40 التأديب لغة الفرع األكؿ:
 40 التأديب اصطبلحا: ثاشلالفرع ال
 43 ما ابلتأديب: اٟتد كالتعزير كعبلقته: لثالفرع الثا

 45 مشروعية أتديب الزوجةادلطلب الثاين: 
 45 من القرآفالفرع األكؿ: 
 46 من الستةالفرع الثاشل: 

 48 الفرع الثالث: من اإلٚتاع
 48 الفرع الرابع: ا١تعقوؿ
 50 شروط وحدود أتديب الزوجةادلطلب الثالث: 

 50 شركط التأديبالفرع األكؿ: 
 51 التأديب حدكدالفرع الثاشل: 

 54 ادلطلب الرابع: وسائل أتديب الزوجة
 54 الفرع األكؿ: أتديب الزكجة ابلوعظ
 56 الفرع الثاشل: أتديب الزكجة اب٢تجر

 59 الفرع الثالث: أتديب الزكجة ابلضرب
 خمتلفة متعلقة بومسقطات أتديب الزوجة ومسائل  الثالث:ادلبحث 

 64 ةمسقطات أتديب الزوجادلطلب األول: 
 64 الردةالفرع األكؿ: 
 65 اٞتنوفالفرع الثاشل: 
 66 العتو الفرع الثالث:

 67 العجز: رابعالفرع ال
 68 الغيبة: امسالفرع ا٠ت

 69 ا١توت الفرع السادس:
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 70 ع السابع: ا١تضارةالفر 
 72 حكم الضرر الناتج عن التأديب: ثاينادلطلب ال

 72 ابلضماف مذىب القائلُت بوجوبالفرع األكؿ: 
 73 مذىب القائلُت بعدـ الضمافالفرع الثاشل: 
 75 حكم ردود فعل الزوجة عند أتديبها: لثادلطلب الثا
 75 حكم رفع الزكجة صوهتا على زكجهاالفرع األكؿ: 
 76 حكم عدـ تكليم الزكجة زكجهاالفرع الثاشل: 
 78   سب الزكجة زكجها الفرع الثالث:

 79 لزكجة زكجها ردنا على ضربو ٢تاضرب ا: رابعالفرع ال
 81 خادتة

 الفهارس
 84 القرآنية فهرس اآلايت -1
 85 فهرس األحاديث النبوية -2
 86 فهرس األعبلـ ا١تًتجم ٢تم -3
 87 فهرس ا١تصادر كا١تراجع -4
 99 فهرس احملتوايت -5

 
 
 
 
 



 

 

 
 


