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 إهداء

بذأَا بأكثش يٍ ٌذ وقاسٍنا أكثش يٍ هى وػاٍَنا انكثري يٍ انصؼىباث وها حنٍ انٍىو واحلًذ هلل َطىي 

سهش انهٍايل وحؼب األٌاو وخالصت يشىاسَا بني دفيت هزا انؼًم ادلخىاضغ اىل يناسة انؼهى واإلياو ادلصطفى 

،اىل انٍنبىع انزي ال ميمُّ  -صهى اهلل ػهٍه وسهى–سسىننا انكشٌى سٍذَا حمًذ اىل األيً سٍذ اخلهق اىل 

انؼطاء اىل يٍ حاطج سؼادحً خبٍىط ينسىجت يٍ قهبها اىل وانذحً انؼضٌضة، اىل يٍ 

سؼى وشقى ألَؼى بانشاحت واذلناء انزي مل ٌبخم شًء يٍ أجم دفؼً يف طشٌق اننجاح 

كًت وصرب اىل وانذي انؼضٌض ،اىل يٍ حبهى جيشي انزي ػهًين أٌ أسحقً سهى احلٍاة حب

يف ػشوقً وٌههج بزكشهى فؤادي اىل أخىاحً ،اىل يٍ سشَا سىٌاً وحنٍ َشق انطشٌق يؼاً حنى 

اننجاح واإلبذاع اىل صيٍالحً وصيالئً ،اىل يٍ ػهًىَا حشوفاً يٍ رهب وكهًاث يٍ دسس 

ننا ػهًهى حشوفاً ويٍ فكشهى  وػباساث يٍ أمسى وأجهى ػباساث يف انؼهى اىل يٍ صاغىا

 يناسة حنري ننا يسرية انؼهى واننجاح اىل أساحزحنا انكشاو هنذي هزا انؼًم.
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 الشكر والعرفان

  641الفضل بٌنكم (( البقرة   اوال تنسوقال تعالى )) 

فلهو الحمد والشكر اوال واخراً والٌسعنً قبل كل شًء ان اشكر جال ثنابه فً انعامه 

من اكمال بحثً المتواضع هذا البد لً من ارجاع الفضل الى اصحابه  انتهًوانا 

بخالص شكري وتقدٌري لمن كان عون لً فً اخراج هذا البحث على هذه  أتقدمف

 الشالكله 

استاذي ومشرفً االستاذ الدكتور جبار عبدالوهاب الدلٌمً الذي منه علً وقطع من 

علٌه  واإلشراف ةدالسدٌ القٌمةٌس وقته فً النظر فً هذا البحث وابداء مالحظته نف

جمعٌا , واخص بالذكر  اإلسالمٌة بالتربٌةواالساتذة االفاضل اساتذة علوم القران 

 االستاذ الدكتور محمد سعدون 

             

 

 

       

 

 ر الجزاء فجزأهم هللا عنا خٌ                                     
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 لمقدمةا

 الحمدهلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد وعلى اله وصحبة وسلم تسلٌما كثٌرا 

 اما بعد .

خلق االنسان فخلق له الزوجة وخلق الرجل والمراءة لكً ٌكمل  ان هللا سبحانه وتعالى قد

الٌستطٌع الرجل احداهما االخر فالمراءة نصف الرجل فهً االم والزوجة واالخت والبنت التً 

العٌش بدونها فذا استطاع العٌش بدون الزوجة فانه الٌستٌطع العٌش بدون االم واذ استطاع فانه 

ستطٌع العٌش بون االخت واذ استطاع فانه الٌستطٌع العٌش بدون البنت  فانا اتحدث الٌوم الٌ

 .عن الزوجة التً هً نصف الرجل والتً اذ اعددتها ادتت شعبا طٌب االعراِق 

ان هللا خلق االنسان وخلق منه الزوجة وخلق الحٌوان وجعل له زوجا فسبحان هللا احسن 

الخالقٌن ولكن ٌحصل الخالف بٌن الزوجٌن وهذا الخالف قد ٌؤدي الى الطالق فالطالق انواع 

فمنه ماٌكون بان ومنه ماٌكون رجعً وان الطالق ابغض الحالل عند هللا فاحٌانا الرجل الٌطلق 

تكون ناشز  ا وانطالقا بان وانما ٌطلقها طالق رجعً والحكمة من مشروعٌة الطالق زوجته 

فرصة لتدرك ماوقع الفٌه من خطا من ارادته مادمت فً العدة وفً ارجاعها فرصة للزوجة 

لتترك ماعسى قد تكون ماوقعت فٌه من خطا ونشوزها وتقوم بحق الزوج علٌها فتدوم الحٌاة 

م وعشرة طٌبة واذا هذه الحكمة من تشرٌع الطالق اشار االمام الكاسانً الزوجٌة بٌنهما فً وبا

فً بداعه فصاحب تفسٌر المنار فً تفسٌره وقد كثرة مشكلة النشوز االن وقد جعل هللا عزوجل 

لهذه المشكلة وقد ذكرت فً االٌات الكرٌمة واالحادٌث النبوٌة الشرٌفة وجعل حل لكل مشكله 

ه تعالى )) والتً تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن فً المضاجع من مشكالت الحٌاة . قول

واضربوهن ( قد جعل الهللا عزوجل للهجر اوال ثم الضرب وٌجب ان ٌكون الضرب غٌر 

بحثً الى مقدمة ومبحثٌن وخاتمه وذكرت فً مبرح والٌزٌد عن عشرة ضربات . وقد قسمت 

 المقدمه اهمٌة الموضوع وسبب اختٌاره 
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 مفهوم النشوز والضرب  -المبحث االول : -7اما 

 المطلب االول :تعرٌف النشوز لغة واصطالحا 
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 مفهوم النشوز والضرب  -المبحث االول :

 المطلب االول : تعرٌف النشوز لغة واصطالحا 
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 اسباب النشوز  -المطلب الثالث :
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 مفهو م النشوز والضرب  -: المبحث االول 

 المطلب االول تعرٌف النشوز لغة واصطالحا 

وهو من النشز وانشزت اتعصت على بعلها وابغضتة دبابة دخل وجلس و ) نشز  -النشوز لغة :

 )
(7)

بعلها علٌها ضربها وجفاها
 

(ة خافت من بعلها نشوزا ومنه قوله تعالى ) ان امر       
(6)

. 

اق  النشوز ٌكون بٌن الزوجٌن وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه وهو من النشز قال ابو اسح

ونشزت المراءة بزوجها وعلى زوجها تنشز وتنشز نشوزا , وهً ناشز : ارتفع وتعالت علٌه 

وخرجت عن طاعة ومنه قوله تعالى )) واالتً تخافون نشوزهن  وأبغضتهعلٌه  تواستعص

))
(4) 

على زوجها , ونشز هو علٌها نشوزا كذلك , وضربها وجفاها  ااستعصاءهة أونشوز المر

(3) 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  615, مكتبة لبنان ص 7995ٌنظر مختار الصحاح : الشٌخ االمام محمد بن ابً بكر بن عبدالقاد الرازي ,  -7

  768سورة النساء االٌة  -6

  43سورة النساء االٌة  -4

دار احٌاء  7999 – 7379, 4هـ ( ط 177-241ٌنظر لسان العرب : المام العالمة بن منظور , ت )  -3

 التراث العربً بٌروت لبنان 
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وقد عرفه الفراهٌدي  هومن النشز وجمعه نشوز , ونشزت المراة تنشز فهً ناشز , اي 

استعصت على زوجها  اذا ضربها وجفاها
(7) 

وهو تنشز وتنشز نشوز المراة استعصت على زوجها وابغضته , وبعلها علٌها , ضربها 

وجفاها 
(6 ) 

ان ) نشزت المراة نشوزا (( اذا استعصت على وقال صاحب معجم المصطلحات والفاظ الفقهٌة 

ى بعلها وابغضته , ونشز بعلها علٌها واذا بغضها وجفاها . والنشز المكان ىالمرتفع , وقوله تعال

والتً تخافون نشوزهن (( 
(4 )

اي عصٌانها وتعالٌها عما وجب هللا  
(3 )

 . 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6115-هـ 7362 6هـ ( , ط 715-711ٌنظر كتاب العٌن البً عبدالرحمن الخلٌل بن احمد الفراهٌدي ت)  -7

 دار احٌاء التراث العربً بٌروت لبنان  921م  , ص

دا –م القاهرة 6118-هـ 7369,هـ 871ٌنظر القاموس المحٌط لمجد الدٌن محمد بن ٌعقوب فٌروز ابادي  ت  -6

 الحدٌث 
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وهو خروج المراة عن طاعة زوجها كمنعهوه من التمتع بها وخروجها بال  -النشوز اصطالحا :

اذنه بمكان الٌحب خروجها له وترك حقوق هللا كالطهارة والصالة او خٌانتها فً نفسها او مالها  

(7 )
 

وقال صاحب كتاب الوجٌز وهو خروج الزوجة منبٌت زوجها بدون اذنه وبال رضاه وبدون 

مشروع عذر 
(6 )

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  379/ 4ٌنظر : معجم المصطلحات والفاظ الفقهٌة  -7

   712/ 7ج 7991ٌنظر الوجٌز بشرح االحوال الشخصٌة . د. احمد الكبٌسً القاهرة المكتبة القانوٌنة بغداد  -6
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 تعرٌف الضرب لغة واصطالحا  -: المطلب الثاني 

ضربانا ( بفتح وضرب الجرح ) (ضربا  ) هو من الضرب )ضربه (  ٌضرب -الضرب لغة :

الراء . وضرب اللع مثال اي وصف وبٌن 
(7 ) 

وضرب : الضرب معروف , والضرب مصدر ضربته وضربه ٌضربه ضربا . ورجل 

ضرب واو كثٌر الضرب . وضار به اي جالده ضارب وضروب  وضرٌب بكسر المٌم شدٌد ال

جٌد الضرب  –وضربت ٌده جاد ضربها ورجل 
(6 )

 

وقال صاحب كتاب العٌن ضرب الضرب ٌقع على جمٌع االعمال وضرب ٌده الى كذا , 

وضرب فالن على ٌد فالن حبس علٌه امرا اخذ فٌه واراده . وعناه حجر علٌه . وضربت 

 ربت بها فروجها ومشت فهً ضوراب المخاض اذا شالت باذنابها ثم ض

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  759ٌنظر مختار الصحاح       ) -7

  8/45ٌنظر لسان العرب     -6

 (  535ٌنظر كتاب العٌن )  -4
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وقد عرف صاحب كتاب التعرٌفٌات الضرب فً العدد وقال تصنٌف احد  -الضرب  اصطالحا :

 العددٌن بالعدد االخر 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 , بٌروت لبنان  774م   ص6114 -هـ 7363كتاب التعرٌفات . للسٌد الشرٌف علً بن محمد الجرجانً  -7
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  اسباب النشوز -المطلب الثالث :

 النشوز سبب من اسباب التفرٌق 

فاذا حكمت المحكمة على الزوجة بالنشوز  , واكتسب الحكم درجة البتات , فللزوجة بعد سنتٌن 

, وثمن ذلك سقوط من ذلك انت تطلب التفرٌق اذا شاءت , وعلى المحكمة ان تجٌبها الى ذلك 

مهرها المؤجل كله , فان كتن قبضت جمٌع مهرها حكمت علٌها المحكمة برد نصفع كامال , 

ان الزوج هو الذي ٌطلب التفرٌق فان له ذلك لمجرد اكتساب الحكم بالنشوز درجة واما اذا ك

البتات من غٌر حاجة الى انتظار سنتٌن , فاذا طلب الزوج ذلك اجابته المحكمة فان كان ذلك 

فقبل الدخول فلتزم الزوجة برد كل ملقبضته من المهر , فالشً لها من معجل او مؤجل اما اذا 

كانت قد قبضت كل مهرها فانها تلزم د الدخول فٌسط المهر المؤجل فقط اما اذا كان التفرٌق بع

برد نصف ماقضبته كامال . 
(7 ) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   77/719دٌالته عالشرح االحوال الشخصٌة وت الوجٌز فً -7
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وهو معصٌة المراة لزوجها فً ما له علٌها فً ما اوجب له عقد الزواج , والنقفة  -النشوز : 

تسقط بنشوز المراة , ولو بمنع لمس بالعذر بها , والحاق بمقدمات الوطء بالوطء , الن النفقة 

هً فً مقابلة الستمتاع , فاذا امتنعت فال نفقة للناشز 
(7.)

  

تسقط بالنشوز هً النفقة المفروضة ال المستداله  فً االصح فان  النفقة التً -وقال الحنٌفة :

وجد عذر لوجود قروح قرب فرجها , والتهاب حادة فالتسقط نفقتها . ومن االعذار مرض ٌضر 

وعٌا له الزوج , اي كبر الته بحٌث التتحملها الزوجة . اما خروج المراة من بٌت معه الوطء , 

اذنه او احرامها بالحج بغٌر اذنه فهو نشوز اما اذا كان خروجها زوجها بال اذنه او سفرها بال 

 -لزٌارة بٌت ابٌها او لعٌادة فٌعد خروجها عذرا ولٌس نششوزا اما لسفر المراة باذن زوجها :

فقد فصل فٌها الشافعٌة فقالوا : اذا كان السفر مع الزوج او لحاجته , فال تسقط نفقتها , وان كان 

ظهر , والٌعد نشوزا عرفا فً راء الشافعٌة فً غٌبة زوجها لزٌارة اقاربها لحاجتها  فتسقط باال

النفقة لمن سافرت بال اذن زوجها لحاجتها او  -او جٌرانها فاتسقط نفقتها وكذا قال الحنابله :

النزه , او من صامت للكفارة او قضاء رمضان فً وقته او صامت او حجة نذرا معٌنا فً وقته 

ط عندهم وعند المالكٌة لو احرمت بحج فرض بال اذنه والتسق
(6. )

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م  6111 -هـ 7368,  1423/  71الفقة االسالمً وادلته : االستاذ الدكتور . وهبة الزحٌلً ج -7

  1423/ 71المصدر السبابق  -6
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ووافق الحنفٌة والحنابلة فً ان حبس المراة ولو ظلما ٌسقط النفقة اال اذا حبسها الزوج بدٌن له 

 فلها النفقة فً االصح 

ووافق الحنفٌة والشافعٌة فً ان الحج مع غٌر الزوج ولو فرضا ٌسقط النفقة . وقال المالكٌة : 

تاع لٌس من جهتها وان منعت ان حبست ظلما فالٌسقط حقها فً النفقة , الن ممنعة من االستم

المراة نفسها على الزوج بالصوم فان كان الصوم تطوع , فالصحٌح لدى الشافعٌة , ان نفتها 

تسقط النها منعت نفسها فسقطت نفقتها كالناشزه وان منعت نفسها من الصوم فً شهر رمضان 

قة المراة بنشوزها , فال تسقط نفتها الن ماستحق بالشرع فال حق للزوج فً زمانه وذا سقطت نف

ثم طاعت وعدلت عن النشوز , وللزوج حاضر عادت نفتها لزوال المسقط لها , وجود التمكٌن 

الكمتضى لها . وان كان الزوج غاببا . لم تعد نفقتها براء الشافعٌة والحنابلة . وقال الحنفٌة تعود 

 (7نفقتها بعد عدولها عن النشوز ولو فً غٌبة زوجها )

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  1425/ 71الفقة االسالمً وادلته )  -7
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 سبب وجود نفقة الزوجة وشروطه 

الزوجة على زوجها العقد الصحٌح , فاذا كان عقد النكاح فاسدا كالعقد بال سبب وجود نفقة 

على  المجوسٌة والمرتدة ومن ال دٌن لها لم تجب النفقة لها على  شهود , او كان باطال كالعقد 

العاقد مطلقا , النه سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها عامة االحتباس وال احتباس على 

 المعقود علٌها فاسدا او باطال .

ثم انه ٌشترط لوجوب النفقة هذه عندالحنفٌة شروط هً من ضمنها عدم النشوز فاذا نشبت 

سقطت نفقها عنه مدة نشوزها , فاذا عادت الى طاعتة عادت لها النفقة من تارٌخ انضاء 

نشوزها . والنشوز هو مغادرة بٌت الزوجٌة بدون اذن الزوج , او منع الزوج من الدخول فً 

اع  فٌها اذا لم تطلب هً نقلها فً بٌته , وذلك ان سبب النفقة هو االحتباس بٌتها او االستمت

لمصلحة الزوج , فاذا خرجت بدون اذنه ومنعته من الدخول الٌها فً بٌته فقد فات االحتباس 

فسقطت النفقة بذلك . فذا كانت  الزوجة عاملة خاخارج البٌت , كالقابلة او الموظفة تخرج اكثر 

ها وترجع الى بٌته فً اخره فان كان خروجها باذنه وجبت لها النفقة لعدم النشوز النهار الى عمل

وكان من غٌر اذنه كانت ناشزه , وسقطت نفقتها حتى تترك االلعمل وقد اخذ بهذا قانون 

/ منه  . فاذا اذن لها الزوج بالعمل ثم منعها منه   14السوري فً المادة / االحوال الشخصٌة 

نفقتها اٌضا من تارٌخ  المنع . فلم تتمنع سقطت 
(7 )
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  -النشوز وعالجه :

معصٌة امراة لزوجها فٌما  -المكان المرتفع وفً االصطالح : من النشز وهو -تعرٌف النشوز :

فرض هللا علٌها من طاعته فكانها ارتفعت وتعالت علٌه 
(7 )

  

نشوز المراة حرام الن هللا قد رتب علٌه عقوبة الناشز اذا لم  تردع بالوعظ , والتكون  -حكمة :

العقٌدٌة : البفعل محرم او ترك الواجب 
(6 )

 

وقال تعالى )) والالتً تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فً المضاجع فان اطعتم فال تبغوا 

علٌهن سبٌال  ان هللا كان علٌا كبٌرا ((  
 (4 ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 6/215المصباح المنٌر ) -7

القاهرة مصر  544م  ص6118السنة للنساء : ابو مالك كمال بن السٌد سالم  ٌنظر تفسٌر القرطبً وفقه  -6

 المكتبة التوفٌقٌة 

  43سورة النساء االٌة  -4
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  -: الناشزعالج  أسالٌب

كامن التصٌر الٌه االوهً كارهة وان ٌجد منها اعراضا :النشوز  إمارات المرأةاذا ظهرت من 

تتثاقل اذا دعاها  ا واناو عٌوبا بعد لطق واطالقة وجه , وتخاطبه بكالم خشن بعد ان كان لٌنا  

الى فراشه او ظهر منها النشوز واضحا .  كان تتمنع عن فراشه , او تخرج من بٌته بغٌر اذنه 

, او ترفض السفر معه ونحو ذلك , وان ٌشرع للزوج الن ٌعالجها باالسلٌب الوادردة فً االٌة 

 ـــمعها : ب فٌبدأ الترتٌبالكرٌمٌة على 

وٌرغبها  ب هللا علٌها من  طاعته وعدم مخالفتهٌذكرها بما اوجالوعظ : فٌعضها بالرفق والٌن و -7

بثواب هللا على طاعته وفً ان تكون من الصالحات القانتات الحافظات للغٌب , وٌخوفها من 

عقاب هللا على معصٌته ومن انه اذا استمرت على ماهً علٌة ٌحق له ان ٌهجرها ثم ٌضربها . 

 والوعظ فلٌجا الى العالج الثانً هو ومن النساء من الٌؤثر فٌها الكالم 

 هو الهجر فً المضجع :  -6

الهجر : من هجرته اي قطعته , قال هللا )) واهجروهن فً المضاجع (( 
7

اي فً المنام توصال 

الى طاعتهن , فٌخوفها باالعتزال عنها وترك جماعها ومضاجعتها فلعلها من مما تتحمل الهجر 

 , فان استجابت , واال هجرها فعلٌا
6

 

وقد تعددت اقوال العلماء فً كٌفٌة الهجر فً المضجع فقٌل ٌهجرها ٌترك جمعاها وقٌل ان 

بما فٌه  التأدٌب نوال ٌكوحال مضاجعتها الن ذلك حق مشترك فٌهما ٌجامعها ولكن الٌكلمها 

 هً التادٌبه  لتأدٌبهاضرر , ووقٌل : ٌهجر جماعها من غلٌة شهوتها وحاجة الٌه , الن الهجر 

صحٌح ان ٌهجرها كٌف ٌشاء بما ٌناسب حالها بما ٌكون به الزجر والردع  والنشوز , ولكن وال

لو هجرها على الزوج الٌهجر زوجته اال فً البٌت . لبال ٌظهر الهجر امام الغرباء اذا  ٌنبغً

 ٌساعدامام كان فً ذلك اهانه لها مما ٌزٌد المشكلة وقد ٌزٌدها نشوزا , ومراعاة هذا االدب مما 

على عودة الوبام بٌن الزوجٌن. لكن ... ان رائ هجرها خارج البٌت مصلحة شرعٌة خله ان 

 –شهرا فً غٌر بٌوتهن كذلك  أزواجهٌفعل ان ٌفعل كما هجر النبً محمد صلى هللا علٌة وسلم 

 وفسادا . فان ٌورث فً نفوسهم شرا  أطفالهان الٌظهر الهجر امام 
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وهو جابز للزوج عفلى زوجته الناشز اذا لم ٌفد الوعظ والهجر تفاقا لكن ٌنبغً ان  -الضرب : -4

  -ٌراعً فً الضب مما ٌاتً :

ٌشوه لحما كضرب المنتقم فان قوله تعالى كان ان ٌكسر عظما او   -االٌكون الضرب مبرحا : -7

)) واضربهن (( 
(4 )

مقٌد بكونه غٌر مبرح 
(3 )

النبً محمد صلى هللا  فعن عمر بن االحوص ان

علٌه وسبلم قال ))  استوو بالنساء خٌرا فان ماهن عوان عندكم , لٌس تملكون منه شٌا غٌر ذلك 

, اال ان ٌتاٌن بفاشحة مبٌنه , فان فعلن فاهجروهن فً المضاجع واضربوهن ضالبا غٌر مبرح 

))
(5)

, والٌكسر فس وٌردها فالمراد بالضرب التادٌب ال االتالف , والمطلوب : ضرب ٌكسر الن 

 العظم 

ان الٌزٌد فً ضربه على عشر ضربات : الحدٌث .... ان النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم  قال  -6

)) الٌجد فوق عشرة اسواط اال فً حد من حدود هللا (( 
(7 ) 

ان الٌضرب الوجه والٌقع الضرب على المهالك : لقوله النبً صللى هللا علٌه وسلم  كما فً  -4

اوٌة بن حٌدة والتضرب الوجه والتقببح والتهجر اال فً البٌت (( حدٌث مع
(6 ) 

ان ٌغلب على ضنه ان ضربه سٌزجرها : االن االضرب وسٌلة اصالح والوسٌلة التشرع عن  -3

 ظن عدم ترتب المقصود علٌه واال فال ٌضربها 

تبغون  ان ٌرفع الضرب عنها ان طاعته لقوله سبحانه وتعالى) واضربوهن فان اطعنكم فال -5

علٌهن سبٌال ( وقد توصل الباحث اال ان السالم قد حرم على الرجل  ان ٌضرب زوجته بدون 

صى هللا بالنساء خٌٌرا وقد قال الرسول )) ان عذر اال اذا خرجت عن طاعته وعصت وقد او

الرجل ان ٌضرب وٌهجر زوجته  اذا عصته وال ا طاعة ((وان الٌكون الضرب مبرح وامام 

الغرباءاالطفال او 
(5 ) 

 

 391( ص 7724حسن لغٌرة , اخرجه الترمذي كتاب الرضاع باب ماجاء فً حق المراة على زوجها)  -7

( سنده ضعٌف وله شاهد عند احمد 7857)  671وابن ماجة فً كتاب النكاح باب حق المراة على الزوج ص

 ( ٌحسن به  5/16) 

اخرجه البخاري , االمام ابً عبدهللا محمد ابن ابراهٌم ابن المغٌرة ابن برد ربة البخاري الجعفً : كتاب  -6

)  827( ومسلم كتاب الحدودٌات قدر اسواط التعزٌز ص 2857)  871الحدود باب كم التعزٌز واالدب ص

 لبنان  –دار الكتب العلمٌة بٌروت  –( ط ج  7118

 تقدم مرارا  -حسن -4

  43 –االٌة  –لنساء سورة ا -3
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 التً تتحدث عن النشوز واألحادٌث اآلٌات
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 النشوز وكٌفٌة العالج أحادٌثالمطلب الثانً : 
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 المبحث الثاني

 االٌات واالحادٌث التً تتحدث عن النشوز

 : كٌفٌة العالج للنشوز بالضرب من خالل القران الكرٌم  المطلب االول

لقد اوصى هللا سبحانه وتعالى بالمراة فً اٌات كثٌرة وقد اعطى حق للمراة وقد اوصاها فً 

ان اطاعت الرجل وقد ذكر القران ان المراة التً لم تطبع زوجها فً هذه الحالة على الرجل 

انشجال قىايىٌ ػهى اننساء دبافضم اهلل بؼضهى ػهى بؼض ودبا )  ٌهجرها وٌضربها فً قوله تعالى 

حاث حافظاث نهغٍب دبا حفظ اهلل واالحً ختافىٌ َشىصهٍ فؼظهىٌ َااقفانصاحلاث  الينا يىاذلىفقىا اَ

واهجشوهٍ يف ادلضاجغ واضشبىهٍ فاٌ اطؼنكى فال حبغخىٌ ػهٍهٍ سبٍال اٌ اهلل ػهٍا كبريا 

 ))(1) 

(( اي فً المراقد اي وقد فسرت تفاسٌر كثٌرة معنى ) فعضوهن واهجرهون فً المضاجع 

تدخلوهن تحت الحف او هً كناٌة عن الجماع وقٌل هً ٌولٌها ظهره فً المضجع ال
(6 )
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  43 -سورة النساء   -7

الكشاف عن حقابق وغوامض التنزٌل وعٌون االقاوٌل فً وجوه التوٌل ا: االمام ابً القاسم جارهللا  –ٌنظر  -6

دار  7/392م بٌروت لبنان 7995 -هـ  7375هـ (  548 -321ت –محمود ابن عمر بن محمد الزمخشري 

  7ط –الكتب العلمٌة 
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وقد  فسرت فً تفسٌر اخر ) فعظون واهجروهن فً المضاجع ( فً المراقد فال تدخلوهن  

حف , او التباشروهن فٌكون كناٌة عن الجماع . وقٌل المضاجع المباٌت اي التباٌتوهن لتحت ال
 

7
وقد فسر السٌد قطب ) فعضووهن واهجروهن فً المضاجع ( المضجع موضع االغراء 

ها المراة الناشز قمة سلطانها  وقٌل من اجراء الهجدر فً المضاجع . وهو والجاذبٌة التً تبلغ فٌ

االٌكون امام االطفال , ٌورث نفوسهم شرا وفسادا اي الٌكون هجرا ظاهرا فً غٌر مكانه خلوه 

الزوجٌن , وان الالٌكون امام الغراباء لٌذل الزوجة او ٌستثٌر كرامتها
6
     

 

 

 

 

 

 

                                                           
تفسٌر البٌضاوي : انوار التنزٌل واسرار التاوٌل : ناصر الدٌن اب سعٌد  عبدهللا بن عمر محمد الشٌرازي  7

  7/671م بٌروت 6117البٌضاوي 
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  6/235(  115م دار الشرق ج)6113 -هـ  7365ٌنظر فً ظالل القران . بقلم السٌد قطب  
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ابن عباس فً تفسٌر القران العظٌم ) فعضوهن واهجروهن فً المضاجع ( الهجر هو اال وقٌل 

ٌجامعها وٌضاجعها على فراشها وٌولٌها ظهره 
 (7 )

 

عن عبد عباس قوله ) فعضوهن واهجروهن فً المضاجع ( ٌعنً ٌعضوهن , فان اطعنكم واال 

واحد الٌجامعها  فاهجروهن . وقٌل الهجران ان ٌكون الرجل والمراته على فراش
(6   ) 

واهجروهن فً المضاجع ( اي فخوفوهن هللا بطرٌق النصح واالرشاد . فان لم وقٌل فعضوهن 

ٌنجح الوعض والتفكٌر فاهجروهن فً الفراش فالتكلمونهن والتقربوهن وقال ابن عباس الهجر 

 ( 3( )4ان ال اٌجامعها وان ضاجها على فراشها وٌولٌها ظهره . )
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هـ 113تفسٌر القران العظٌم : لالمام الجلٌل عماد الدٌن اب الفداء اسماعٌل بن كثٌر الدمشقً ت  -7

  7/165م بٌروت ج/6112 -هـ 7361

شهٌر . االمام ابً جعفر تفسٌر الطبري : جامع البٌان عن تاوٌل القران االمام الكبٌر والمحدث ال -6

  5/18لبنان ج/  -محمد بن جرٌر الطبري بٌروت 

  483/ 7مختصر بن كثٌر   -4

 5مكتبة جدة ط –دار القلم  7/613صفوة تفاسٌر : محمد علً الصابونً بٌروت لبنان  -3
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وقد فسر ) واضربوهن ( تفاسٌر كثٌرة منها ضرب المراة ان لم ٌنجح فٌها الوعظ والهجران , 

ٌل معناه واكرهوهن على الجماع واربطوهن . وقوله اال ان ٌكون ضربا مبرحا ق
 (7 )

 

واضربوهن ( ٌعنً ضربا غٌرمبرح وال شابق , واالمور الثالة مرتبة ٌنبغً ان ٌتدرج فٌها اي 

) فعضوهن واهجروهن واضربوهن ( 
 (6)

وقد فسر سٌد قطب ) واضربوهن ( ان الٌكون  هذا  

الضرب تعذٌبا لالنتقام . وٌمنع ان ٌكون اهانه للذلالل والتحقٌر .
 (4 )

 

عن بالموعظة وال بالهجران فلكم ان وقد فسر فً تفسٌر اخر ) واضربوهن ( اي اذا لم ٌرتد 

تضربوهن ضربا غٌر مبرح 
(3 )

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7/392ٌنظر الكاشف   -7

  7/671ٌنظر تفسٌر البٌضاوي   -6

  6/235ٌنظر .فً ظالل القران الكرٌم .ٌقلم السٌد قطب  -4

  165/ 7ٌنظر تفسٌر القران العظٌم   -3
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ومنه ) واضربوهن ( عن ابن عباس . قال معناه ٌفعل بها ذلك وٌضربها حتى تطٌعه فً المضاجع 

, فاذا اطاعته فً المضجع فلٌس له علٌه سبٌل اذا ضاجعته وقد سمع عن الرسول ) صلى اللهعلٌه 

 ( 7)وسلم ( انه قال ) واضربوهن اذ عصٌنكم الفً المعروف ضرباغٌر  مبرح ( 

 ( 6) ( لم ٌرتد فاضربوهن ضربا غٌر مبرح اما تفسٌر ) فاضربوهن ( فً كتاب صفة التفاسٌر فانت 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  5/18تفسٌر الطبري   –ٌنظر  -7

  7/613صفوة التفاسٌر  ك  –ٌنظر  -6
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 وكٌفٌة العالج احادٌث النشوز  -المطلب الثانً :

قد اوصى الرسول محمد ) صلى هللا علٌه وسلم ( الرجال فً النساء خٌرا والحد على المسالة 

الحقوق المشتركة بٌنهما وقد جعل الرسول جل اهتمامه بالنساء ولذلك ذكرهنا فً كل امورهن 

راشه , فابت ومنها حسن المعاشرة حٌث قال علٌة الصالة السالم )) اذا دعا الرجل امراته الى ف

ان تجًء , لعنتها المالبكة حتى تصبح ((
(7)

وقد ذكر فً حدٌث اخر قال الرسول محمد ) صلى  

)) اذا باتت المراة مهاجرة فراش زوجها , لعنتها المالبكة حتى ترجع ((   هللا علٌه وسلم (
(6 )

 . 

عن ابً هرٌرة عن رسول محمد ) صلى هللا علٌة وسلم ( قال ) اذا دعا الرجل امرءته الى 

فراشة ) فابت ( فلم تاته فبات غضبان علٌها , لعنتها المالبكة حتى تصبح (( 
(4 )

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البخاري صحٌح  -7

صحٌح البخاري : االمام ابً عبدهللا محمد ابن اسماعٌل بن ابراهٌم بن المغٌرة بن بردٌة البخاري الجعفً  -6

م 6116 -هـ 7364لبنان  –هـ بٌروت 652باب اذا باتت المراة مهاجرة فراش زوجها . كتاب النكاح ت

 6( ط 5793 – 5794رقم الحدٌث ) 7/918

اود سلٌمان بن االشعث االزوي السجتانً باب حق الزوج على سنن ابً داود : االمام ابً د -4

  7( ط 6737م  رقم الحدٌث )7999-ه7361هـ 615امراة . كتاب النكاح . ت
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وقد نهى الرسول هللا محمد صلى هللا علٌة وسلم  ( عن عدم اذٌة المراة النها مخلوقة من ضلع 

قال الرسول محمد ) صلى هللا علٌة وسلم ( لو امرت ابن ادم ومشاركتها ومساوٌتها الرجل لذلك 

احد ان ٌسجد , المرت المراة ان نسجد لزوجها . ولو ان رجال امر امراة ان تتنقل من منجبل 

احمر الى جبل اسود , ومن جبل اسود الى جبل احمر , لكان نولها ان تفعل (
(7)

وقال اٌضا ))  

جنه ((اٌما امراة ماتت وزوجها راضً عنها دخلت ال
(6 )

وقد ذكر الرسول فً ماٌكره من  

ضرب النساء حدٌث وقال فٌة ) الٌجلد احدكم امراته جلد العبد , ثم ٌجا معها اخر الٌوم (( 
 (4 ) 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن ٌزٌد القزوٌنً باب حق الزوج على المراة . كتاب النكاح ت  سنن ابن ماجه : الحافظ ابً عبدهللا محمد -7

 ( 691ص 7( ط 7853 -7856هـ رقم الحدٌث  ) 7364-م 6116لبنان  –هـ بٌروت 615

 (  691سنن ابن ماجه ) -6

  ( 6513رقم الحدٌث ) 7/98صحٌح البخاري . باب ماٌكره من ضرب النساء كتاب النكاح   -4
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وقد ذكر ابو هرٌرة عن الرسول محمد ) صلى هللا علٌه وسلم ( انه قال )) والذي نفسً بٌده 

مامن رجل ٌدعو امراته الى فراشه فتابى  علٌه ال كان الذي فً السماء ساخطا علٌها الٌرضى 

عنها (( 
 (7 )
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صحٌح مسلم . االمام ابً الحسن بن الحجاج بن مسلم القشري النٌسابوري : باب تحرٌم امتناعها من الفراش  -7

 القاهرة  –( دار الغد الجدٌد  7342م رقم الحدٌث )6111-هـ  7368 7هـ ط 627كتاب النكاح تزوجها . 
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 الدروس المستخلصة لعالج نشوز المراة  -المطلب الثالث : 

للزوج  الحق فً تادٌب زوجته عند نشوزها او عصٌانها امره بالمعروف الفً  -حق التادٌب :

المعصٌة , الن هللا عز وجل امر بتادٌب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن , فان 

وجل )) فان اطعنكم فال تبغوا علٌهن سبٌال ((  تحققت الطاعة وجب الكف عن التادٌب لقوله عز

والتحتاج المراة الصالحة التادٌب لقواة تعالى )) فالصالحات قانتات حافظات للغٌب بماحفظ هللا 

 ))
(6 )

اما غٌر الصالحة وهً التً تخل بحقوق الزوجٌة وتعصً الزوج فهً التً تكون بحاجة 

ذا لم تطعه زوجته فٌما ٌلزم طاعته بان كانت ناشزة الى التادٌب ان والٌة التادٌب للزوج تكون ا

والنشوز , معصٌتها اٌاه فٌما ٌجب علٌها  , و كارهة كل من الزوجٌن صاحبة , والخروج من 

المنزل بغٌر اذن الزوج , ال الى القاضً لطلب الحق منه . وامارات النشوز : اما بالفعل 

جٌبة بكالم القة وجه , واما بالقول , كان تكالعراض والعبوس والتثاقل اذا دعلها بد لطف وط

 خشن بعد ان كان بلٌن 
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  -43-سورة النساء  -7

  -43-سورة  النساء  -6

  9/2855الفقة االسالمً وادلته :  -4
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لعل اخبث مابتخذه اعداء االسالم للطعن فً الشرٌعه االسالمٌة  -كلمة حول تادٌب النساء :

زعمهم ان االسالم اهان المراة حٌث سمح للرجل ان ٌضربها وٌقول كٌف ٌسمح القران الكرٌم 

 بضرب المراة )) واهجروهن فً المضاجع واضربوهن ( 

 افلٌس هذ اهانة للمراة واعتداء على كرامتها ؟

 نعم لقد اذن الحكٌم العلٌم بضربها ولكن متى ٌكون الضرب ؟ ولمن ٌكون ؟  -والجواب :

كما ورد به الحدٌث الشرٌف احد الطرق فً معلجة النشوز  –ضربا غٌر مبرح  –ان الضرب 

المراة وعصٌانها المر الزوج فحٌن تسء المكراة عشرة زوجها وتركب راسها وتسٌر بقٌادة 

 الشٌطان وتخرب الحٌاة الزوجٌة الى جحٌم الٌطاق فماذا ٌصنع الرجل فً مثل هذه الحالة ؟؟

بالصبر واالناه ثم بالوعض واالرشاد ,ثم بالهجر فً لقد ارشدنا القران الكرٌم الى الدواء فامر 

المضاجع , فاذا لم تنجح كل هذه الوسابل فالبد من سلوك طرٌق اخر هو الضرب غٌر المبرح 

 (6لكسر الغطرسة والكبرٌاء )
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 43سورة النساء االٌة  -7

  7/618التفاسٌر . / صفوة -6
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وهذا اقل ضررا من االٌقاع الطالق علٌها , واذ قٌس الضرر االخف بالضرر االكبر كان حسنا 

من طرق وجمٌال ) وما احسن ماقٌل او عند ذكر العمى ٌستحسن العور ( فالضرب طرٌق 

ل ) فما العالج ٌنفع فً بعض الحالت التً ٌستعصً فٌها االصالح بالطف واالحسان الجمٌ

 هؤالء القوم الٌكادون ٌفقهون حدٌثا ((

وقد توصل الباحث الى ...... ان المراة ٌجب ان تطٌع زوجها فً كل االمور التً ٌطلبها منها 

وقد ذكر القران الكرٌم ان المراة التً تطٌع زوجها علٌه بالهجر ثم الضرب والضرب ٌجب ان 

 ٌكون غٌر مبرح
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  619/ 7صفوة التفاسٌر  -7
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 الخاتمة

والصالة والسالم على سٌدنا محمد وعلى اله وصحبة ومن وااله  واآلخرة األولىالحمد هلل فً 

بعد الدراسة والنظر لمفهوم  بإتمامفً ختام بحثً المتواضع ,وبعد ان من هللا عزوجل علٌه 

النشوز فً كتاب هللا عزوجل وسنه رسول هللا ) صلى هللا علٌوسلم ( اود ان اسجل الثمرات التً 

 خرجت بها الباحثة وهً .اما بعد ففً الختام توصلت الى نتابج واهمها 

ان اغلب اسباب النشوز ترجع الى الجهل بحقوق وواجبات كل من الزوجٌن , فٌجب على كل  -7

 واحد منهم ان ٌعرف ذلك 

 ان النشوز ٌكون من الرجل كما ٌكون من المراة وقد ٌكون منهما معا  -6

 ان اكثر ماٌقع من النشوز من قبل المراة بسبب تكوٌنها الجسمانً والعقلً والنفسً  -4

ماٌثٌر وٌبغض الطرف االخر وعدم المساس بخصوصٌات كل من هم حتى االبتعاد عن كل  -3

 الٌودي ذلك الى نشوز 

فً العالجات الربانٌة ان افضل المعالجات لمشاكل وامراض االسرة والمجتمع على االطالق  -5

الموضوعٌة من قبل هللا فً كتابه العزٌز النه الصانع والخالق فهو اعلم بمن ٌصلح بمخلوقه 

 ومصنوعه 

 ب التدرج فً وسابل العالج كما ارداده هللا , وعدهم التعجٌل فً ظهور نتٌجته ٌج -2

التزام كل من الزوجٌن باداة دوره وظٌفته دون تقصٌر او كلل او تعب او عدم االلتفات الى  -1

 االخر حٌنما ٌتقاعس او ٌقصر 

ٌرمطلق ان من افضل العالجات صبر كل من الزوجٌن على االخر النه الٌوجد فً االنسان خ -8

 او شر مطلق .

ان الٌكون القصد من استخدام العالجات هو االنتقام واالذالل والتحقٌر والتعذٌب بقدر ماٌكون  -9

القصد منها هو االصالح والحفاظ على االسرة من الضٌاع والتشتت فٌجب ان ٌراعً االسلوب 

 فً العالج وهنا ٌترك لذكاء الزوجٌن 

عدم اللجوء الى الطالق اال بعد انتقاد كل وسابل العالج ,واستحالة استمرارٌة الحٌاة  -71

 الزوجٌة النه ابغض الحالل عند هللا 

على اهل الزوجٌن اخذ دورهما فً االصالح بٌن الزوجٌن بكل وسٌلة ممكنه متاحة  -77

 ٌما بٌنهم وعدم تصعٌب المشاكل فٌما بٌنهم , ومساعدتهم فً حل كل المشكالت الواقفة ف

على الحكمٌن ان الٌدخروا جهدا فً االصالح بٌن الزوجٌن وان ٌحكما بٌنهما عل  -76

 وفق منهج هللا وشرعه وان ٌبتعدوا عن الجور والمحاٌاة الي منهما 
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 المراجع  والمصادر

 بعد القران الكرٌم

م ط ج 6112-هـ  7361الدكتور احمد الحجً الكردي  -: اإلسالمً الفقهفً  المرأة إحكام -5

  36-37ص

: ناصر الدٌن اب سعٌد  عبدهللا بن عمر محمد  التأوٌل وإسرارالتنزٌل  أنوارتفسٌر البٌضاوي :  -2

  7/671م بٌروت 6117الشٌرازي البٌضاوي 

االمام ابً جعفر تفسٌر الطبري : جامع البٌان عن تاوٌل القران االمام الكبٌر والمحدث الشهٌر .  -1

  5/18لبنان ج/  -محمد بن جرٌر الطبري بٌروت 

هـ 113تفسٌر القران العظٌم : لالمام الجلٌل عماد الدٌن اب الفداء اسماعٌل بن كثٌر الدمشقً ت  -8

  7/165م بٌروت ج/6112 -هـ 7361

ة . كتاب سنن ابن ماجه : الحافظ ابً عبدهللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً باب حق الزوج على المرا -9

 7( ط 7853 -7856هـ رقم الحدٌث  ) 7364-م 6116لبنان  –هـ بٌروت 615النكاح ت 

 ( 691ص

سنن ابً داود : االمام ابً داود سلٌمان بن االشعث االزوي السجتانً باب حق  -71

  7( ط 6737م  رقم الحدٌث )7999-ه7361هـ 615الزوج على امراة . كتاب النكاح . ت

صحٌح البخاري : االمام ابً عبدهللا محمد ابن اسماعٌل بن ابراهٌم بن المغٌرة بن  -77

هـ 652بردٌة البخاري الجعفً باب اذا باتت المراة مهاجرة فراش زوجها . كتاب النكاح ت

  6( ط 5793 – 5794رقم الحدٌث ) 7/918م 6116 -هـ 7364لبنان  –بٌروت 

جاج بن مسلم القشٌري النٌسابوري صحٌح مسلم : لالمام ابً الحسن بن الح -76

م دار 6111-هـ 7368 7هـ : باب : تحرٌم امتناعها من فراش زوجها كتاب النكاح ط627ت

 ( 7342القاهرة رقم الحدٌث )  –الغد الجدٌد 

  7/613صفوة تفاسٌر : محمد علً الصابونً بٌروت لبنان  -74

 7م ج61111-هـ 7368الفقة االسالمً وادلته : االستاذ الدكتور وهبت الزحٌلً  -73
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دار  6/235(    115م  ج/ )6113-هـ 7365فً ظالل القران : بقلم السٌد قطب  -72

 الشرق 

هـ القاهرة 871لمجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزابادي ت -القاموس المحٌط : -71

 م  6118-هـ 7369

هـ(  7151-7117كتاب  العٌن : البً عبدالرحمن الخلٌل بن احمد الفراهٌدي ت )  -78

  921ص 6لبنان ط–م بٌروت 6115 -هـ7362

م   6114هـ 7363كتاب التعرٌفات :للسٌد الشرٌف علً بن محمد الجرجانً  -79

  774لبنان   ص –بٌروت  -774ص

الكشاف : عن حقابق وغوامض التنزٌل وعٌون االقاوٌل فً وجوه التاوٌل : االمام  -61

هـ   بٌروت لبنان 548-321ابً القاسم جار هللا محمود بن عمر بن محمد الزمخشري ت

  7/392م     7995-هـ 7375

م 7999 -هـ7379هـ   177 -241لسان العرب : لالمام العالمة ابن منظور ت  -67

  4ط 73/734بٌروت لبنان  ج

 7995مختار الصحاح : الشٌخ االمام محمد بن ابً بكر بن عبدالباقر الرازي   -66

  615ص -لبنان ط ج  

معجم المصطلحات وااللفاظ الفقهٌة : الدكتور . محمود عبدالرحمن عبدالمنعم  -64

   4/378ج/ –م القاهرة 6118 -ـه7369

/ 7الوجٌز فً شرح االحوال الشخصٌة وتعدٌالته : الدكتور احمد الكبٌسً القاهرة ج -63
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