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معالجة القرآن الكريم لظاىرة النشوز بين الزوجين
د .زلمد الطيب عثماف األزرؽ*
مستخلص :
أف األسرة ىي اللبنة األوىل اليت يتكوف منها صرح اجملتمع ودبقدار ما تكوف عليو من قوة وسباسك
وما تقوـ عليو من قيم  ،دبقدار ما يتوفر ذلذا اجملتمع من عزة وما يسوده من خلق وفضيلة وأمن واستقرار
 .فالنشوز والشقاؽ ليس معركة بُت الزوج والزوجة فحسب بل ديتد أثره ويلوح خطرة يف مساء اجملتمع
فيهدد أمنو ويزعزع استقراره ودلا كانت األسرة ىي اجلماعة األوىل يتكوف منها بناء الزوجاف فهي الركيزة
األساسية ذلذه اجلماعة  ،ذلذا عٍت اإلسالـ بإبراز الصلة النفسية بُت الزوجُت  ،وأكد ما بينهما من رباط
قوي وصالت متينة  ،ربملها على الًتاحم والتألف وتعصمها من البغي والعدواف.
تتمثل مشكلة النشوز بُت األزواج يف أهنا هتدد كياف اجملتمع وخباصة األسرة  ،ويلوح خطرىا علي أمن
اجملتمع وإستقراره.
وتتمثل أمهية الدراسة يف أف اإلسالـ وضع األسس إلستقرار اجملتمعات اليت تتمثل يف إصالح األسرة
النواة األساسية اليت تسهم يف منو اجملتمع وتطويره وفهم مقاصد الشريعة من توضيح وسائل معاجلة
النشوز والشقاؽ بُت الزوجُت.
وهتدؼ الدراسة إيل التعرؼ على مفهوـ النشوز واألسباب اليت تدفع إليو ،وبياف اآلثار ادلًتتبة على
النشوز داخل األسرة ،والتعرؼ على معاجلة اؿ قرآف الكرمي ذلذه الظاىرة وتدرجو يف ذلك ،وتقدمي
االقًتاحات والتوصيات ادلالئمة.
وتتلخص أىم نتائج الدراسة يف أف اهلل سبحانو وتعاىل قد وضح يف القرآف الكرمي خطورة النشوز وأثره
على حياة الزوجُت وكيفية عالجو ،وكذلك أف معاجلة نشوز ادلرأة يبدأ بالوعظ مث اذلجر يف ادلضجع مث
الضرب غَت ادلربح ،والنشوز قد يكوف من الزوجة وقد يكوف من الزوج ،ونشوز ادلرأة قد يكوف قوالً أو
فعالً دبخالفتو ومعصيتو فيما يلزمها من طاعتو .واالىتماـ باألسرة ألهنا سبثل النواة األوىل يف اجملتمع
بصالحها يصلح اجملتمع وبفسادىا يفسد.
Abstract:
The family is the first step that make up the edifice of society and to
the extent that it strength and cohesion and underlying values, as much as
it is available to this community of pride and dominated by virtue of
creating security and stability.
nushuz and discord is not a fight between the husband and wife, but
also extends its impact looms dangerous in the sky of the society
threatens to security and undermines stability since the family is the first
community is made up of by the couple are the essential foundation for
this community, for this Islam cured by highlighting the relevant
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psychological between the couple, and confirmed what their relation and
strong links, carried by the compassion and harmony of a prostitute and
aggression.
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The problem of nushuz between couples in the entity because it threatens
the community and especially the family, and the looming threat to the
security and stability of society. The importance of the study in Islam that
lay the foundations for the stability of the communities that are in the core
of the reform of the family that contribute to the growth and development
of the community and understand the purposes of clarifying the law and
means of addressing nushuz and discord between the couple
The study aims to identify the concept of nushuz and the reasons that
drive him , and the implications of the statement nushuz within the family ,
and get to know the street address of the Quran this phenomenon and
include it in it, and make appropriate suggestions and recommendations .
The most important findings of the study , Allah almighty had
explained in the Qur'an dangerous nushuz and its impact on the lives of the
couple and how to treat, as well as to address the recalcitrance woman
starts preaching and abandonment in the bed and then beating is severe ,
and nushuz may be the wife may be a spouse, and recalcitrance women
may be violating words or deeds and sin as necessary to obey him . And
concern for the family because it represents the first core in the community
and society.

:كلمات مفتاحيو
). السادية،  اإلعراض،  القوامة، (احلكماف
:مقدمة

 منظماً لشؤوف،ً ورضي لنا اإلسالـ دينا، وأمت علينا النعمة،احلمد هلل الذي أكمل لنا الدين
. والصالة والسالـ على رسولنا زلمد وعلى ألو وصحبو والتابعُت،حياتنا العامة واخلاصة
أما بعد
أف احلياة الزوجية القائمة على أساس من تقوى اهلل عز وجل ومراعاة ما جيب من احلقوؽ
وحسن العشرة بُت الزوجُت ذلي حياة السعادة وادلودة واحملبة والرمحة اليت ذبلب لبيت الزوجية كل خَت
.وىناء قوامها الثقة واالحًتاـ
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وأف االخالؿ هبذا ادلبدأ ذلو السبب يف سوء العشرة وزرع الفرقة بُت الزوجُت ويتمثل ذلك بتعايل
أحد الزوجُت على اآلخر أو تقصَته عن القياـ ببعض حقوقو وما جيب لو من حسن العشرة واالحًتاـ
وىو ما يسمى بالنشوز.
مشكلة الدراسة:
تتمثل خطورة النشوز بُت األزو اج يف أهنا هتدد كياف اجملتمع وخباصة األسرة  ،ويلوح خطرىا علي أمن
اجملتمع وإستقراره.
أىداف الدراسة:
 .1التعرؼ على مفهوـ النشوز واألسباب اليت تدفع إليو.
 .2بياف اآلثار ادلًتتبة على النشوز داخل األسرة.
 .3التعرؼ على معاجلة الشارع الكرمي ذلذه الظاىرة وتدرجو يف ذلك.
 .4تقدمي االقًتاحات والتوصيات ادلالئمة.
أىمية الدراسة:
إف اإلسالـ وضع األسس إلستقرار اجملتمعات اليت تتمثل يف إصالح األسرة النواة األساسية اليت
تسهم يف منو اجملتمع وتطويره وفهم مقاصد الشريعة من توضيح وسائل معاجلة النشوز والشقاؽ بُت
الزوجُت.
المبحث األول

تعريف النشوز
نشوز ادلرأة ىو ترفعها على الزوج دبخالفتو ومعصيتو فيما يلزمها من طاعتو ،مأخوذ من نشز
األرض ،وىو ادلوضع ادلرتفع منها(.)1
يقوؿ ابن جرير الطربي -رمحو اهلل :-وأما قولو ( نشوزىن ) فإنو يعٍت استعالءىن على
أزواجهن ،وارتفاعهن عن فرشهم بادلعصية منهن واخلالؼ عليهم فيما لزمهن طاعتهم فيو ،بغضاً وإعراضاً
عنهم.
وأصل النشوز :االرتفاع ،ومنو قيل للمكاف ادلرتفع من األرض نشز ،ونشاز(.)2
ونقل الفخر الرازي عن اإلماـ الشافعي –رمحو اهلل -قولو :النشوز قد يكوف قوالً وقد يكوف
فعالً ،فالقوؿ مثل أف كانت تلبية إذا دعاىا ،وزبضع لو بالقوؿ إذا خاطبها ،مث تغَتت ،والفعل مثل إف
كانت تقوـ إليو إذا دخل عليها ،أو كانت تسارع إىل أمره وتبادر إىل فراشو باستبشار إذا التمسها ،مث
ٍ
فحينئذ ظن نشوزىا ومقدمات ىذه
أهنا تغَتت عن كل ذلك ،فهذه إمارات دالة على نشوزىا وعصياهنا،
األحواؿ توجب خوؼ النشوز(.)3
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وزُى َّن  )4( ) ...النشوز يف األصل دبعٌت
ويف تفسَت ادلنار :قولو تعاىلَ ( :والالَِِّت َزبَافُو َف نُ ُش َ
االرتفاع ،فادلرآة اليت زبرج عن حقوؽ الرجل قد ترفعت عليو وحاولت أف تكوف فوؽ رئيسها ،بل ترفعت
أيضاً عن طبيعتها وما يقتضيو نظاـ الفطرة يف التعامل ،فتكوف كالناشز عن األرض الذي خرج من
االستواء ،وقد فسر بعضهم خوؼ النشوز بتوقعو فقط ،وبعضهم بالعلم بو ،ولكن يقاؿ مل ترؾ لفظ
العلم واستبدؿ بو لفظ اخلوؼ ،أو ِملَ يقل يقل :والالِت ينشزف؟ ال جرـ أف يف تعبَت القرآف حكمة لطيفة
وىي :أف اهلل تعاىل دلا كاف حيب أف تكوف ادلعيشة بُت الزوجُت معيشة زلبة ومودة وتراضي والتئاـ مل يشأ
أف يسند النشوز إىل النساء اسناداً يدؿ على أف من شأنو أف يقع منهن فعالً ،بل عرب عن ذلك بعبارة
تومي إىل أف من شأنو أف ال يقع ،ألنو خروج عن األصل الذي يقوـ بو نظاـ الفطرة ،وتطيب بو
ادلعيشة ،ففي ىذا التعبَت تنبيو لطيف إىل مكانة ادلرأة وما ىو أوىل يف شأهنا ،وإىل ما جيب على الرجل
من السياسة ذلا ومن التلطف هبا يف معاملتها حىت إذا آنس منها ما خيشى أف يؤوؿ إىل الدفع وعدـ
القياـ حبقوؽ الزوجة ،فعليو أوالً أف يبدأ بالوعظ الذي يرى أنو يؤثر يف نفسها(.)5

المبحث الثاني
قوامة الرجل على المرأة
اؿ قَػ َّوامو َف علَى الن ِ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
ض َوِدبَا أَن َف ُقواْ ِم ْن
قاؿ تعاىلِّ ( :
َّل اللّوُ بَػ ْع َ
الر َج ُ ُ َ
َ
ِّساء دبَا فَض َ
أ َْم َواذلِِ ْم ) (.)6

مناسبة اآلية لآليات قبلها:
دلا هنى سبحانو وتعاىل كالً من الرجاؿ والنساء عن سبٍت ما فضل اهلل بو بعضهم على بعض يف
ِ
ِ ِ
ض ُك ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
يب ِّشلَّا
َّل اللّوُ بِو بَػ ْع َ
ض لِّ ِّلر َجاؿ نَص ٌ
أمر الكسب وادلعاش فقاؿ تعاىلَ ( :والَ تَػتَ َمنػ َّْواْ َما فَض َ
ِ
ِ
ْب ) ( )7وقد ورد أهنا نزلت يف قوؿ أـ سلمة :يا رسوؿ اهلل يغزو الرجاؿ
يب ِّشلَّا ا ْكتَ َس ْ َ
ِّساء نَص ٌ
ا ْكتَ َسبُواْ َوللن َ
وال نغزو ،ولنا نصق ادلَتاث فنزلت(.)8
وكاف قد أمرىم أف يؤتوا الوارثُت أنصبتهم ادلبينة يف آيات الفرائض ،وفيها يستبُت تفضيل الرجاؿ
على النساء يف ادلَتاث ( ي ِ
لذ َك ِر ِمثْل َح ِّظ األُنثَػيَػ ْ ِ
وصي ُكم اللّوُ ِيف أ َْوالَ ِد ُكم لِ َّ
ُت ) (.)9
ُ
ْ
ُ
ُ
()10
فذكر ىنا أسباب ذلك التفصيل .
وقد أخرج ابن جرير الطربي بسنده عن احلسن البصري :أف رجالً لطم امرأتو فأتت النيب صلى
اؿ قَػ َّوامو َف علَى الن ِ
ض ُه ْم َعلَى
اهلل عليو وسلم فأراد أف يقصها منو فأنزؿ اهللِّ ( :
َّل اللّوُ بَػ ْع َ
الر َج ُ ُ َ
َ
ِّساء دبَا فَض َ
بَػ ْع ٍ
ض َوِدبَا أَن َف ُقواْ ِم ْن أ َْم َواذلِِ ْم ) فدعاه النيب صلى اهلل عليو وسلم فتالىا عليو وقاؿ :أردت أمراً وأراد اهلل
غَته(.)11
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بالنظر إىل ما تقدـ يف آيات ادلواريث من تفضيل الذكر على األنثى يف ادلَتاث بإعطائو مثل
حظ األنثيُت ،مث النهي عن سبٍت الرجاؿ والنساء ما فضل اهلل بو بعضهم على بعض كما ورد يف سبب
ِ
ض ُك ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
اؿ قَػ َّو ُامو َف
الر َج ُ
ض ) يأِت قولو تعاىلِّ (:
َّل اللّوُ بِو بَػ ْع َ
نزوؿ قولو تعاىلَ ( :والَ تَػتَ َمنػ َّْواْ َما فَض َ
ِّساء) بياناً وإيضاحاً لسبب ذلك التفضيل وتعليالً وجواباً دلا قد يرد من تساؤؿ حوؿ تفضيل
َعلَى الن َ
الرجاؿ على النساء يف أمور :كادلَتاث ،والغزو ،واإلمامة ،والشهادة ،والدية ،والوالية يف النكاح،
والطالؽ ،والزواج وغَتىا واهلل أعلم.
وقواـ :صيغة مبالغة من القياـ على األمر دبعٌت حفظو ورعايتو فالرجل قواـ على امرأتو كما يقوـ
على رعيتو باألمر والنهي واحلفظ والصيانة(.)12
وعلى ىذا فإف قوامة الرجل على ادلرأة تستلزـ رعايتو ذلا وتربيتها وإصالحها دبا أوتى من عقل
أكمل من عقلها ،وبعلم أغزر من علمها غالباً ،يضاؼ إىل ذلك أنو وضع جهداً مل تدفعو والتزـ بنفقات
مل تلتزـ ىي بشيء منها .ىذا مع ما أوتى الرجل من قوة وىيبة ليست ذلا لذا استحق عليها شرعاً وعقالً
وفطرة الرئاسة والقوامة ووجبت عليها الطاعة بادلعروؼ.
ِ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
ض َوِدبَا أَن َف ُقواْ ِم ْن أ َْم َواذلِِ ْم ) أي :جعل اهلل القوامة
َّل اللّوُ بَػ ْع َ
قولو تعاىل ( :دبَا فَض َ
للرجاؿ على النساء لسببُت :أحدمها :وىيب فطري ،واآلخر :كسيب.
ِ
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
ض ) أي يقوموف عليها باحلماية
َّل اللّوُ بَػ ْع َ
وأشار إىل األوؿ بقولو ( :دبَا فَض َ
والرعاية والوالية والكفاية قياـ والوالة على الرعية بسبب تفضيل اهلل بعضهم وىم الرجاؿ على بعض وىم
النساء ،وذلك بسبب جعل ذلم ما ليس ذلن من احلوؿ والقوة واالستعداد الفطري يف أصل اخللقة،
وكماؿ العقل واالدراؾ.
وىذا ال يعٍت انعداـ تلك الصفات يف النساء لكنها يف الرجاؿ أقوى وأكمل وأمت فكاف التفاوت
يف التكاليف واألحكاـ أثر التفاوت يف الفطرة واالستعداد .مث أف تلك القوامة إمنا استحقت بالفضل ال
بالتغلب واالستطالة والقهر.
وأما السبب اآلخر يف استحقاؽ الرجاؿ القوامة على النساء فهو كسيب ،وأشار إليو بقولوِ ( :دبَا
أَن َف ُقواْ ِم ْن أ َْم َواذلِِ ْم ) أي :من ادلهور والنفقات والسكن وحنوىا شلا أوجبو اهلل عليهم ذلن يف كتابو وسنة
رسولو صلى اهلل عليو وسلم فالرجاؿ أقرب على الكسب والتحصيل والتصرؼ يف سائر األمور فألجل
ىذا كانوا ىم ادلكلفُت بنفقة النساء ورعايتهن ومحايتهن والقائمُت بأمر الوالية والرئاسة عليهن.
وجاء يف تفسَت آيات األحكاـ للشيخ زلمد على الصابوين :قضت السنة الكونية وظروؼ
احلياة االجتماعية أف يكوف يف األسرة قيم يدير شؤوهنا ،ويتعهد أحواذلا ،وينفق من مالو عليها لتؤدى
رسالتها على أكمل الوجوه ولتكوف نواة للمجتمع اإلنساين الذي ينشده اإلسالـ إذ يف صالح األسرة
صالح اجملتمع ويف فساد األسرة وخراهبا خراب اجملتمع.
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ودلا كاف الرجل أقدر على ربمل ىذه ادلسئولية من ادلرأة دبا وىبو اهلل من العقل وقوة العزدية
واإلرادة ودبا كلفو من السعي واالنفاؽ على ادلرأة واألوالد وكاف ىو األحق هبذه القوامة اليت ىي يف
احلقيقة درجة مسئولية تكليف وليست للسيطرة واالستعالء ،إذ ال بد لكل أمر ىاـ من رئيس لتويل
شؤوف التدبَت والقيادة وقد جعل اهلل للرجاؿ حق القياـ على النساء بالتأديب والتدبَت واحلفظ
والصيانة(.)13
المبحث الثالث

معالجة نشوز المرأة
مراحل معالجة نشوز المرأة

وتتمثل ىذه المراحل كما ورد في القرآن الكريم في اآلتي:

مرحلة الوعظ:
ىذه أوؿ مرحلة ينبغي أف يسلكها الزوج عند ظهور بعض إمارات النشوز من زوجتو ،فيذكرىا
ما أوجب اهلل لو عليها من حسن الصحبة ومجيل العشرة ،واالعًتاؼ بالدرجة اليت عليها ،وما لو عليها
من حق جيب أداؤه ،وما يًتتب على إضاعتو من سخط اهلل وعذابو ،فهو ترغيب بأمر الطاعة ،وترىيب
من عقوبة ادلعصية فيما يتعلق حبق الزوج عليها.
وقد قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ( :لو كنت آمراً أحداً أف يسجد ألحد ألمرت ادلرأة أف
تسجد لزوجها ،من عظم حقو عليها ) (.)14
وروى البخاري ومسلم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:
( إذا دعا الرجل امرأتو إىل فراشو فأبت عليو ،لعنتها ادلالئكة حىت تصبح ) (.)15
وباجلملة ينبغي أف يبدأ بالوعظ الذي يرى أنو يؤثر يف نفسها ،وىذا خيتلف باختالؼ حاؿ
ادلرأة ،فمنهن من يؤثر يف نفسها التذكَت حبكم اهلل ورسولو يف وجوب طاعة الزوج وما يًتتب على ذلك
من الثواب ،والتحذير من معصيتو وما يًتتب عليها من العقاب .ومنهن من يؤثر يف نفسها التهديد
والتحذير من سوء العاقبة يف الدنيا بذكر ما يًتتب على ذلك من قطع حقوقها وإباحة ىجرىا وضرهبا
ومنعها بعض طلباهتا ورغباهتا وحنو ذلك .واللبيب ال خيفى عليو الوعظ الذي لو احملل يف قلب امرأتو(.)16
مرحلة الهجر في المضاجع:
قولو تعاىل ( :واىجروىنَ ِيف الْمض ِ
اج ِع ) ىذا دلن مل يتقومن بالوعظ والتذكَت ومعٌت (
َ َ
َ ْ ُُ ُ ّ
وى ّن ) :من اذلجراف وىو البعد ،يقاؿ :ىجره أي تباعد منو ونأى عنو وتركو ،وادلضاجع :مجع
َو ْاى ُج ُر ُ
مضجع وىو زلل االضطجاع.
قاؿ ابن عباس :ىجرىا بأف يوليها ظهره يف الفراش وال يلتفت إليها ،ويف ضمنو ترؾ كالمها
ومجاعها .وإذا ىجرىا يف ادلضجع فإف كانت ربب الزوج شق ذلك عليها ،وإف كانت تبغضو وافقها
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ذلك اذلجراف ،فدؿ على كماؿ نشوزىا .وقيل :ادلضاجع ادلبايت ،وادلراد تركهن منفردات يف حجرىن
وزلل مبيتهن ،ويف ذلك ترؾ مجاعهن وكالمهن وقيل :اذلجراف يف ادلضاجع كناية عن ترؾ اجلماع ،ألف
إضافة اذلجراف إىل ادلضاجع يفيد ذلك .وقيل " يف " للسببية أي أىجروىن بسبب ادلضاجع ،أي بسبب
زبلفهن عن ادلضاجعة ،وإليو يشَت كالـ ابن عباس رضي اهلل عنهما ،فاذلجراف على ىذا بادلنطق ،قاؿ
وى ّن " :أي شدوىن بالوثاؽ يف بيوهتن ،من قوذلم ىجر
عكرمة :بأف يغلظ ذلا القوؿ .وقيلْ " :اى ُج ُر ُ
البعَت أي ربطو باذلجار وىو حبل يشد بو البعَت ( )17واختاره الطربي –رمحو اهلل -دوف سائر األقواؿ
وانتصر لو( .)18وىو وجو بعيد يف تفسَت اآلية ،وقد رده ادلفسروف ،جاء يف تفسَت ادلنار :وأما اذلجر فهو
ضرب من ضروب التأديب دلن ربب زوجها ويشق عليها ىجره اياىا ،وذىب بعض ادلفسرين ومنهم بن
وى ّن "
جرير الطربي أف ادلرأة اليت تنشز ال تبايل هبجر زوجها دبعٌت إعراضو عنها وقالوا :اف معٌت " و ْاى ُج ُر ُ
قيدوىن من ىجر البعَت إذا شده باذلجار وىو القيد الذي يقيد بو ،وليس ىذا الذي قالوه بشيء وما ىم
بالواقفُت على أخالؽ النساء وطباعهن فإف منهن من ربب زوجها ويزين ذلا الطيش والرعونة النشوز
عليو ،ومنهن من تنشز امتحاناً لزوجها ليظهر ذلا أو للناس مقدار شقفو هبا وحرصو على رضاىا .ومنهن
من تنشز لتحمل زوجها على إرضائها دبا تطلب من احللى واحللل أو غَت ذلك ،ومنهن من يغريها أىلها
بالنشوز دلآرب ذلم .ويف اذلجر يف ادلضجع نفسو معٌت ال يتحقق هبجر ادلضجع أو البيت الذي ىو فيو
ألف االجتماع يف ادلضجع ىو الذي يهيج شعور الزوجة فتسكن نفس كل من الزوجُت إىل اآلخر ويزوؿ
اضطراهبا الذي أثارتو احلوادث قبل ذلك ،فإذا ىجر الرجل ادلرأة وأعرض عنها يف ىذه احلالة يرجى أف
يدعوىا ذلك الشعور والسكوف النفسي إىل سؤالو عن السبب ،ويهبط هبا من نشز ادلخالفة إىل صفصف
ادلوافقة(.)19
ويف ظالؿ القرآف قولو ( :واىجروىنَ ِيف الْمض ِ
اج ِع ) :وادلضجع ىو موضع االغراء واجلاذبية
َ َ
َ ْ ُُ ُ ّ
اليت تبلغ فيها ادلرأة الناشز ادلتعالية قمة سلطاهنا فإذا استطاع الرجل أف يقهر دوافعو ذباه ىذا اإلغراء فقد
أسقط من يد ادلرأة الناشز أقصى أسلحتها اليت تعتز هبا ،وكانت يف الغالب أميل إىل الًتاجع وادلالينة
أماـ ىذا الصمود من زوجها ،وأماـ بروزىا حية قوة اإلرادة والشخصية فيو أحرج مواضعها ...على أف
ىناؾ أدباً معيناً يف ىذا اإلجراء إجراء اذلجر يف ادلضاجع وىو ال يكوف ىجراً ظاىراً يف غَت مكاف خلوة
الزوجُت ،ال يكوف ىجراً أماـ األطفاؿ ،يورث نفوسهم شراً وفساداً ،وال ىجراً أماـ الغرباء يذؿ الزوجة أو
يستثَت كرامتها فتزداد نشوزاً ،فادلقصود عالج النشوز ال إزالؿ الزوجة وال إفساد األطفاؿ ،وكال اذلدفُت
يبدو أنو مقصود من ىذا اإلجراء(.)20
أقوؿ :إذا كاف ادلقصود من اذلجر يف ادلضجع ىو التأديب وإصالح احلاؿ ،فينبغي أف يكوف
ذلك على قدر ما يفي بالغرض دوف التعدي والتشفي وما يلحق ذلك من البغض والكراىية فإف ىذا
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ليس من اذلجر اجلميل النافع ،بل ذلك من اذلجر ادلذموـ الذي ال حيصل بو تقومي وال مصلحة ،إمنا جير
إىل مزيد من التنافر والتباعد واالختالؼ وما ينتج عنو من حقد وكراىية وىدـ للحياة الزوجية.
مرحلة الضرب:
وى َّن ) :حىت يستنفد الزوج وسائل األدب األخرى من الوعظ واذلجر مث ال
قولو تعاىلَ ( :و ْ
اض ِربُ ُ
يرى لذلك أثراً من إنابة وصالح ،فإف رأى ٍ
حينئذ ضرهبا ناجعاً فلو ذلك ،وىذا خيتلف باختالؼ
األحواؿ واألشخاص على أف يكوف الضرب على قدر ما حيصل بو الغرض ،دوف ذباوز أو تعدي ألف
ادلقصود ىو الزجر والتأديب ال اإليالـ واإليذاء .وذلك ىو ضرب األدب غَت ادلربح وغَت الشائن ،حبيث
ال يكسر عظماً وال يتلف عضواً وال يورث جرحاً ويتجنب الوجو ،وال يوايل بو يف موضع واحد لئال
يعظم الضرر ،ويقتصر فيو على قدر الكفاية(.)21
ومع أف الضرب مباح إال أف تركو أفضل ،فقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث
اياس بن عبد اهلل بن أيب ذئاب قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم " :ال تضربوا إماء اهلل " فجاء
عمر إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ :ذئرف ( )22النساء أزواجهن ،فرخص يف ضرهبن ،فأطاؼ
بآؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم نساء كثَت يشكوف أزواجهن فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم (لقد
طاؼ بآؿ زلمد نساء كثَت يشكوف أزواجهن ليس أولئك خبياركم) (.)23
وأخرج مسلم يف صحيحو من حديث جابر رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو وسلم أنو
قاؿ يف حجة الوداع ( :واتقوا اهلل يف النساء فإهنن عندكم عواف ،ولكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحداً
تكرىونو فإف فعلن ذلك فاضربوىن ضرباً غَت مربح ،وذلن عليكم رزقهن وكسوهتن بادلعروؼ ) (.)24
لداع قوي.
وال خيفى أف ربمل أذى النساء والصرب عليهن أفضل من ضرهبن إال ٍ
قاؿ الفخر الرازي :وباجلملة فالتخفيف مراعى يف ىذا الباؿ على أبلغ الوجوه ،والذي يدؿ عليو
أنو تعاىل ابتدأ بالوعظ مث ترقى منو إىل اذلجراف يف ادلضاجع ،مث ترقى منو إىل الضرب ،وذلك تنبيو جيري
رلرى التصريح يف أنو مهما حصل الغرض بالطريق األخف وجب االكتفاء بو ،ومل جيز اإلقداـ على
الطريق األشق .قاؿ بعضهم :حكم ىذه اآلية مشروع على الًتتيب فإف ظاىر اللفظ وإف ّدؿ على
اجلميع إال أف فحوى اآلية يدؿ على الًتتيب ،قاؿ أمَت ادلؤمنُت على ابن أيب طالب -رضي اهلل عنو:-
يعظها بلسانو ،فإف انتهت فال سبيل لو عليها ،فإف أبت ىجر مضجعها ،فإف أبت ضرهبا ،فإف مل تتعظ
بالضرب بعث احلكمُت.
وقاؿ آخروف :ىذا الًتتيب مراعي عند خوؼ النشوز ،أما عند ربقق النشوز فال بأس باجلمع
بُت الكل(.)25
وقاؿ أبو حياف يف تفسَته :قاؿ الرازي ما ملخصو :يبدأ بلُت القوؿ يف الوعظ ،فإف مل يفد
فبخشنو ،مث يًتؾ مضاجعتها ،مث باإلعراض عنها كلية ،مث بالضرب اخلفيف كاللطمة واللكزة وحنوىا شلا
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يشعر باالحتقار واسقاط احلرمة ،مث بالضرب بالسوط والقضيب اللُت وحنوه شلا حيصل بو األمل واإلنكاء
وال حيصل عنو ىشم وال إراقة دـ .وأي شيء من ىذه رجعت بو عند نشوزىا على ما رتبناه مل جيز لو أف
ينتقل إىل غَته لقولو تعاىل( :فَِإ ْف أَطَ ْعنَ ُك ْم فَالَ تَػْبػغُواْ َعلَْي ِه َّن َسبِيالً) (.)26
والقرآف عندما أباح ضرب ادلرأة إمنا جعلو عالجاً حيتاج إليو عند الضرورة ،فادلرأة إذا أساءت
عشرة زوجها وسبادت يف صلفها ال تكف وال ترعوى عن عصياهنا واستغالئها فماذا يصنع الزوج يف مثل
ىذه احلالة؟ أيهجرىا ويستمر يف ىجرىا ،دوف أف يرى لذلك أثراً ؟ أـ يطلقها ؟ أـ يًتكها تصنع ما
تشاء ؟
لقد أرشد القرآف الكرمي إىل ازباذ الطرؽ احلكيمة يف معاجلة ىذا النشوز والعصياف فأمر بالصرب
واألناة ،مث بالوعظ واإلرشاد ،مث باذلجر يف ادلضاجع ،فإذا مل تنفع كل ىذه الوسائل ورأى الزوج أف يف
ضرهبا كسراً لشافة كربيائها واستعالئها ،وخفضاً لصلفها ونشوزىا فيباح لو ٍ
حينئذ أف يضرهبا ضرباً غَت
مربح ،حيث اضطرتو إىل ذلك وللضرورة أحكامها .فضرهبا للتأديب واإلصالح أقل ضرراً من إيقاع
الطالؽ عليها إذا ىي سبادت يف عصياهنا ومل ترجع للطاعة وأداء احلق ،إذ الطالؽ ىدـ لكياف األسرة
وسبزيق لشملها .مث أف الضرب ليس إىانة للمرأة – كما يظن البعض – وإمنا ىو طريق من طرؽ التقومي
والتأديب واإلصالح ينفع يف بعض احلاالت مع بعض النفوس اليت ال ينفع معها اجلميل وال يقيّمها إال
التأديب(.)27
ومن ادلعلوـ أف تلك الوسائل التأديبية ال مكاف ذلا حاؿ الوفاؽ بُت الزوجُت فهي ال تكوف إال
وىناؾ احنراؼ ما يستدعي ادلعاجلة فحُت ال ذبدي ادلوعظة وال جيدي اذلجر يف ادلضجع فال بد أف يكوف
ىذا االحنراؼ من نوع آخر فقد ذبدي فيو وسيلة أخرى وسيلة الضرب الغَت مربح عسى ولعل أف يفيد.
وردبا استنكر البعض ضرب ادلرأة الناشز وعده ظلماً وجوراً واعتداءً بكل حاؿ ولكن نقوؿ أنو
قد يستغٍت عن ذلك اخلَت الكرمي لكن بادلقابل قد يضطر إليو من ابتلى دبن ال ترجع عن صلفها ونشوزىا
إال بو وللضرورة حكمها وقدرىا .مث أف الذي شرع ذلك وأباحو عند احلاجة إليو ىو اخلالق سبحانو
وتعاىل وىو أعلم خبلقو وما يناسب أحواذلم وما يصلح بو شأهنم فجعل لكل حاؿ حكم يناسبها يف
شرعو.
أما عندما تستجيب ادلرأة للنصح أو تزدجر باذلجر فال مكاف للضرب وال سبيل إليو ،فهو
ضرورة زالت بزواؿ سببها ،إذ حنن مأموروف بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن وإمساكهن دبعروؼ أو
تسرحيهن بإحساف.
أخرج أبو داود يف سننو من حديث حكيم بن معاوية القشَتي عن أبيو قاؿ :قلت يا رسوؿ اهلل
ما حق زوجة احدنا عليو؟ قاؿ :أف تطعمها إذا طعمت ،وتكسوىا إذا اكتسيت وال تضرب الوجو ،وال
تقبح ،وال هتجر إال يف البيت) (.)28
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أما إذا استمرت ادلرأة يف نشوزىا وتعاليها على زوجها فلم تستجيب لنصحو وطلبو ومل تقم دبا
عليها من حقو فإف ذلك يسقط حقها يف النفقة وغَتىا حىت ترجع عن نشوزىا .وىذا من األحكاـ
ادلًتتبة على النشوز من قبل ادلرأة.
جاء يف تفسَت القرطيب :والنشوز يسقط النفقة ومجيع احلقوؽ الزوجية ،وجيوز معو أف يضرهبا
الزوج ضرب األدب غَت ادلربح ،والوعظ واذلجر حىت ترجع عن نشوزىا ،فإذا رجعت عادت حقوقها،
وكذلك كل ما اقتضى األدب فجائز للزوج تأديبها.
وقاؿ بن ادلنذر :اتفق أىل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا مجيعاً
بالغُت إال الناشز منهن ادلمتنعة.
وقاؿ أبو عمر :من نشزت عنو امرأتو بعد دخولو سقطت عنو نفقتها إال أف تكوف حامالً(.)29
وبعد طاعة الناشز لزوجها ينبغي العفو والصفح قاؿ تعاىل ( :فَِإ ْف أَطَ ْعنَ ُك ْم فَالَ تَػْبػغُواْ َعلَْي ِه َّن
َسبِيالً ) أي فإف رجعن وانقدف إىل ما أوجب اهلل عليهن من طاعتكم وحصل ادلقصود بواحدة من تلك
اخلصاؿ التأديبية (فَالَ تَػْبػغُواْ َعلَْي ِه َّن َسبِيالً) أي فال سبيل لكم عليهن بعد ذلك فالتعنيت واإليذاء
باذلجراف والضرب وحنوه فعند ربقق الغاية تقف الوسيلة ،فادلعٌت يف تلك اإلجراءات بعد الرجوع عن
النشوز إىل الطاعة ادلعروفة بفي وربكم ،فمىت استقاـ لكم الظاىر فال تبحثوا عما يف السرائر وال
تكلفوىن ما ليس بأيديهن من زلبتكم وميوؿ قلوهبن إليكم ،كما ينبغي تناسي األمور السالفة وعدـ
ذكرىا فإف ذلك أحرى لدواـ الوفاؽ واالئتالؼ والبعد عن أسباب الفرقة واالختالؼ.
دور الحكمان في معالجة النشوز:
قولو تعاىل( :فَابْػ َعثُواْ َح َك ًما ِّم ْن أ َْىلِ ِو َو َح َك ًما ِّم ْن أ َْىلِ َها) (.)30
اخلطاب يف ( وإف خفتم ) ويف (فَابْػ َعثُواْ) للحكاـ ومن يتوىل الفصل بُت الناس وىو قوؿ اجلمهور(.)31
وذلك أف اإلماـ أو نائبو ىو الذي يلي أمر الناس يف العقود والفسوخ ،ولو نصيب احلكمُت،
وىو الذي يتوىل فصل اخلصومات وفض النزاعات وادلنع من التعدي والظلم،وإليو يكوف الًتافع وتنفيذ
األحكاـ.
مث أنو تعاىل دلا ذكر نشوز ادلرأة وأف للزوج أف يعطها ،مث يهجرىا يف ادلضجع إف مل تنزجر ،مث
يضرهبا أف اصرت على نشوزىا ،مث مل جيعل بعد الضرب للزوج إال احملاكمة إيل من ينصف ادلظلوـ منها
من الظامل ،ويتوجو حكمو عليها وىو السلطاف الذي بيده سلطة احلكم والتنفيذ.
وقيل اخلطاب يف ذلك عاـ ويدخل فيو الزوجاف وأقارهبما فإف قاـ بو الزوجاف أو ذوي القريب أو
اجلَتاف فذاؾ األوجب على من بلغو أمرمها من ادلسلمُت أف يسعي يف إصالح ذات بينهما بذلك فهو
خطاب لكل أحد من صاحلي األمة ،ألف قولو تعاىل( :فَابْػ َعثُواْ) خطاب للجميع وليس محلة على البعض
أويل من محلة على البقية فوجب محلو على الكل فعلى ىذا يكوف أمراً آلحاد األمة سواء وجد اإلماـ أو
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مل يوجد فللصاحلُت أف يبعثوا حكماً من أىلو وحكماً من أىلها وأيضاً فهو جيرى رلري دفع الضرر فكل
واحد أف يقوـ بو(.)32
قاؿ صاحب تفسَت ادلنار :وكال القولُت وجيو ،فاألوؿ يكلف احلكاـ مالحظة أحواؿ العامة
واالجتهاد يف إصالح أحواذلم ،والثاين يكلف كل ادلسلمُت أف يالحظ بعضهم شؤف بعض ويعينو على
ما ربسن بو حالو(.)33
أقوؿ :والظاىر – واهلل أعلم – أف بعث احلكمُت أف كاف ألجل الفصل والقضاء فإف ذلك شلا
يتعلق دبن بيده سلطة احلكم والتنفيذ وىو احلاكم أو من يقوـ مقامو .أما أف كاف بعثهما للتوفيق
وإصالح ذات البُت فيًتجح القوؿ بالعموـ واهلل أعلم .وقد ذكر ابن جرير الطربي يف ذلك قولُت:
أحدمها :ما أخرجو عن سعيد ابن جبَت والضحاؾ :أف ادلأمور بذلك ىو السلطاف ،واألخر :ما أخرجو
عن السدي :أف ادلأمور بذلك الزوجاف.
مث يقوؿ الطربي بعد ذلك :وأويل األقواؿ واجلواب يف قولو تعاىل( :فَابْػ َعثُواْ َح َك ًما ِّم ْن أ َْىلِ ِو
َو َح َك ًما ِّم ْن أ َْىلِ َها) أف اهلل خاطب ادلسلمُت بذلك وأمرىم ببعثة احلكمُت عند خوؼ الشقاؽ بُت
الزوجُت للنظر يف أمرمها ،ومل خيصص باألمر بذلك بعضهم دوف بعض ،وقد أمجع اجلميع على أف بعثة
احلكمُت يف ذلك ليست لغَت الزوجُت وغَت السلطاف الذي ىو سائس أمر ادلسلمُت.
شروط احلكمُت:
احلكم :ىو من يصلح للحكومة بُت الناس ،والفصل بُت ادلتنازعُت والسعي إلصالح ذات
البُت.
ويشًتط يف احلكمُت الصفات اليت زبوذلما احلكم يف اخلالؼ بُت الزوجُت بأف يكونا ثقتُت،
عدلُت ،حسٍت السياسة والنظر يف حصوؿ ادلصلحة ،عادلُت حبكم اهلل يف الواقعة اليت حكما فيها.
وظاىر اآلية أنو يشًتط يف احلكمُت أف يكونا من األقارب لقولو تعاىل( :فَابْػ َعثُواْ َح َك ًما ِّم ْن أ َْىلِ ِو
َو َح َك ًما ِّم ْن أ َْىلِ َها) وأف ذلك على سبيل الوجوب ولكن العلماء محلوه على وجو االستحباب وقالوا :إذا
بعث القاضي حكمُت من األجانب جاز ألف فائدة احلكمُت التعرؼ على أحواؿ الزوجُت وإجراء
الصلح بينهما والشهادة على الظامل منهما وىذا الغرض يؤديو األجنيب كما يؤديو القريب إال أف األقارب
أعرؼ حباؿ الزوجُت من األجانب وأشد طلباً لإلصالح وأبعد عن الظنة بادليل إيل أحد الزوجُت وأقرب
إىل أف تسكن إليهم النفس فيطلعوا على ما يف ضمَت كل من الزوجُت من حب وبغض وإرادة صحبو أو
فرقة ،وموجبات ذلك ومقتضياتو لذلك كاف األوىل واألوفق أف يكوف أحد احلكمُت من أىل الزوج
واآلخر من اىل الزوجة(.)34
وادلراد ببعثهما إرساذلما إيل الزوجُت لينظرا يف شكوي كل منهما وما يدعيو على اآلخر وليعرفا
يرجي أف يصلح بينهما .وذلك إذا أشكل أمر الزوجُت بسبب استمرار النزاع ادلعرب عنو بالشقاؽ كاف
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يدعي عليها الزوج النشوز ،وتدعي عليو ىي ظلمة وتقصَته يف حقوقها مث ال يفعل الزوج الصلح وال
الصفح وال الفرقة وال تؤدي ادلرأة احلق وال الغدية(.)35
وظاىر النص األمر ببعث احلكمُت عند حصوؿ الشقاؽ بُت الزوجُت ليجتهدا يف اإلصالح
والتوفيق بينهما ،وإزالة ما بينهما من الوحشة والشقاؽ ومعرفة مصدر الشكوى من كل منهما وإقناع كل
منهما باحلق وتذكَته دبا أوجب اهلل عليو لصاحبو من حسن الصحبة ومجيل العشرة ،وما يلحقو من اإلمث
والعقاب بادلخالفة والعصياف وما عسى أف يًتتب على ذلك من إحنالؿ عري الزوجية وىدـ كياف األسرة،
وضياع الولد ،فإف أعيامها إصالح حاذلما ورأيا التفريق بينهما فهل ذلما ذلك دوف الزوجُت ،أـ ليس ذلما
تنفيذ أمر يلزـ الزوجُت بدوف إذف منهما.
المسألة خالفية:
 /1فذىبت طائفة إيل أهنما حاكماف ،وذلما أف يفصال ما يرياف فيو ادلصلحة من مجع وتفريق بعوض
وغَت عوض ،وال حيتاجاف إيل توكيل الزوجُت وال رضامها ،والتفريق يف ذلك طالؽ بائن وهبذا قاؿ مالك
واسحق واألوزاعي وىو مروي عن على وابن عباس ،والشعيب ،والنخعي ،وسعيد بن جبَت ،وابن
ادلنذر(.)36
واستدلوا بقولو تعاىلَ ( :ح َك ًما ِّم ْن أ َْىلِ ِو َو َح َك ًما ِّم ْن أ َْىلِ َها) فسمامها حكمُت ومل يعترب رضا الزوجُت –
قالوا :فهذا نص من اهلل تعاىل يف اهنما قاضياف ال وكيالف ،وللوكيل اسم يف الشريعة ومعٍت ،وللحكم
اسم يف الشريعة ومعٍت ،فإذا بُت اهلل تعاىل كل واحد منهما فال ينبغي أف يركب معٍت احدمها على
اآلخر(.)37
كما استدلوا أيضاً دبا أخرجو الطربي بسنده عن عبيدة السلماين قاؿ :جاء رجل وامرأتو بينهما
شقاؽ إيل على رضي اهلل عنو مع كل واحد منهما فئاـ ( )38من الناس فقاؿ على رضي اهلل عنو :ابعثوا
حكماً من أىلو وحكماً من أىلها ،مث قاؿ للحكمُت :تدرياف ما عليكما ؟ عليكما أف رأيتما أف ذبمعا
أف ذبمعا ،وأف رأيتما أف تفرقا أف تفرقا قالت ادلرأة :رضيت بكتاب اهلل دبا على فيو وىل ،وقاؿ الرجل:
أما الفرقة فال ،فقاؿ على رضي اهلل عنو :كذبت واهلل ال تنقلب حىت تقر دبثل الذي أقرت بو(.)39
وجو الداللة:
أف احلكمُت لو كانا وكيلُت مل يقل ذلما :أتدرياف ما عليكما ،كما أف قولو " عليكما إذا رأيتما
أف ذبمعا أف ذبمعا وأف رأيتما أف تفرقا أف تفرقا " دليل على أف ذلما سلطة القاضي.
قالوا :وليس ادلراد من قوؿ على رضي اهلل عنو للرجل" :حىت تقر" أف رضاه شرط بل معناه :أف
ادلرأة دلا رضيت دبا يف كتاب اهلل تعاىل فقاؿ الرجل :أما الفرقة فال يعٍت ليست الفرقة يف كتاب اهلل فقاؿ
لو على :كذبت ،حىت انكرت أف تكوف الفرقة يف كتاب اهلل ،بل مها يف كتاب اهلل ،فإف قولو تعاىل" :
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يوفق اهلل بينهما " ،يشتمل على الفراؽ وعلى غَته ،ألف التوفيق أف خيرج كل واحد منهما من اإلمث
والوزر ،وذلك يكوف تارة بالفراؽ وتارة بصالح حاليهما يف الوصلة(.)40
وشلن اختار القوؿ يف ادلبعوثُت بأهنما حاكماف ال وكيالف العالمة ابن القيم ()41والقاضي أبو بكر
ابن العريب()40والشيخ عبد الرمحن السعدي( )42رمحهم اهلل مجيعاً.
 /2وذىب آخروف إيل أف احلكمُت وكيالف للزوجُت ،أحدمها عن الزوج واآلخر عن ادلرأة وال ديلكاف
تنفيذ أمر يلزـ الزوجُت من تفريق أو سلالفة أو غَته إال بإذف الزوجُت ورضامها ( وىو القوؿ الثاين يف
ادلسألة ) وىو مذىب أيب حنيفة وأصحابو ،وأحد القولُت للشافعي ،والرواية األخرى ألمحد ،وىو قوؿ
عطاء وقتادة ،واحلسن ،وبو قاؿ أىل الظاىر(.)43
واستدلوا على ذلك بما يلي:
صالَ ًحا يػُ َوفِّ ِق اللّوُ بَػْيػنَػ ُه َما) حيث اقتصر يف مهمة بعث احلكمُت على
قولو تعاىل( :إِف يُِر َيدا إِ ْ
ذكر االصالح بُت الزوجُت دوف التفريق وذلك يقتضي أف يكوف وراء االصالح غَت مفوض إليهما.
واستدلوا أيضاً بقوؿ على رضي اهلل عنو للرجل يف األثر السابق ذكره (كذبت واهلل ال تتقلب
حىت تقر دبثل الذي أقرت بو) حيث فوضت ادلرأة وأمتنع الزوج من تفويض الطالؽ فقاؿ لو على:
كذبت حىت تقر دبثل ما قرت بو ،وذلك يعٍت أنو أف مل يقر مل يلزمو الطالؽ وأف رآه احلكماف.
وقالوا أيضاً أف األصل التطليق بيد الزوج ،فلو رأي احلكماف التطليق عليو وىو كاره كاف ذلك
سلالفة لدليل األصل ،مث أف شأف احلكمُت السعي يف االصالح ال التفريق  ،وال يعرؼ :أصلحت بُت
الزوجُت :أي طلقتها عليو .وقالوا أيضاً أف البضع حق للزوج ،وادلاؿ حق للمرأة ،ومها رشيداف فال جيوز
لغَتمها التصرؼ فيو إال بوكالة منهما أو والية عليهما(.)44
يقوؿ أبو بكر اجلصاص :لو أقر الزوج باإلساءة إليها مل يفرؽ بينهما ومل جيربه احلاكم على
طالقها قبل ربكيم احلكمُت ،وكذلك لو أقرت ادلرأة بالنشوز مل جيربه احلاكم على خلع وال على رد
مهرىا ،فإذا كاف كذلك حكمهما قبل بعث احلكمُت فكذلك بعد بعثهما ال جيوز إيقاع الطالؽ من
جهتها من غَت رضي الزوج وتوكيلو ،وال إخراج ادلهر من ملكها من غَت رضاىا ...وألف احلاكم ال ديلك
ذلك فكيف ديلكو احلكماف(.)45
أما عن الًتجيح بُت القولُت يف ادلسألة فظاىر اآلية زلتمل للوجهُت فيهما ،فمن أخذ بالقوؿ
األوؿ سبسك منها بلفظ احلكم ،فإف اهلل تعاىل مسي كال منهما حكماً ،واحلكم ىو احلاكم ومن شأف
احلاكم أف حيكم وأف مل يرضي احملكوـ عليو .ومن أخذ بالقوؿ الثاين تعلق بقولو ( إف يريدا إصالحاً )
حيث جعل مهمة احلكمُت السعي يف إرادة اإلصالح ،وىذا يقتضي أف يكوف ما وراء اإلصالح غَت
مفوض إليهما.
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ودلا كانت اآلية زلتملة لوجهة كل من الفريقُت ومل يصح يف ادلسألة شيء عن النيب صلي اهلل
عليو وسلم فادلسألة اجتهادية ،والذي يقتضيو النظر ،واهلل أعلم ترجيح القوؿ الثاين لوجاىة مااستدلوا بو،
وألف إساءة أحد الزوجُت إيل اآلخر ال ينبغي أف تكوف سبباً للتفريق بينهما إذ احلياة الزوجية ال زبلوا من
مثل ىذا غالباً.
فالزوج أف كاف ىو ادلسئ للمرأة الظامل ذلا فهناؾ السبيل إيل أخذه دبا جيب ذلا عليو من حق ،وأف كانت
ادلرأة ىي الظادلة زوجها الناشزة عليو فقد أباح اهلل لو أخذ الفدية منها ،وجعل إليو طالقها ،وإذا كاف
األمر كذلك مل يكن ألحد التفريق بُت رجل وامرأتو بغَت رضا الزوج وال أخذ ماؿ من ادلرأة بغَت رضاىا
بإعطائو حبجة جيب التسليم ذلا من أصل أو قياس على ما أفاده ابن جرير الطربي رمحو اهلل(.)46
وكذلك فإنو ال خالؼ وكما سبق – أف الزوج لو أقر قبل التحكيم باإلساءة إليها مل جيربه
احلاكم على الطالؽ ،وأف الزوجة لو أقرت كذلك قبل التحكيم بالنشوز مل جيربىا احلاكم على االفتداء،
فإذا كاف ذلك حكمهما قبل بعث احلكمُت فكذلك يكوف احلكم بعد بعثهما ،ال جيوز إيقاع الطالؽ
من غَت رضا الزوج وتوكيلو ،وال إخراج ادلاؿ عن ملك ادلرأة من غَت رضاىا واهلل أعلم ،وال إخراج ادلاؿ
عن ملك ادلرأة من غَت رضاىا( )47واهلل أعلم.
معالجة أسباب نشوز الزوج:
قولو تعاىل( :وإِ ِف امرأَةٌ خافَ ِ ِ
اضا).
َ َْ َ ْ
وزا أ َْو إِ ْعَر ً
ت من بَػ ْعل َها نُ ُش ً
اخلوؼ ىنا مستعمل يف حقيقتو بظهور أمارات تدؿ عليو كأف ترى ادلرأة من زوجها ذبافياً عنها وترفعاً
عن صحبتها بًتؾ مضاجعتها ،أو التقصَت يف بعض حقوقها ،وقيل :ىو التوقع دلا يكره بوقوع بعض
أسبابو وقيل معٍت خافت :علمت وقيل ظنت ( .)48واألوؿ ىو ادلتبادر من ظاىر اللفظ وداللة السياؽ
واهلل أعلم.
قاؿ أبو حياف :واخلوؼ ىنا على بابو ،لكنو ال حيصل إال بظهور أمارات ما تدؿ على وقوع اخلوؼ ،وال
ينبغي أف خيرج عن الظاىر ،إذ ادلعٌت معو يصح(.)49
ِ
ِ
صالَ ًحا َوَذلُ َّن ِمثْ ُل
َح ُّق بَِرِّدى َّن ِيف َذل َ
ك إِ ْف أ ََر ُادواْ إِ ْ
والبعل :ىو الزوج ،ومجعو بعولة :قاؿ تعاىلَ ( :وبػُ ُعولَتُػ ُه َّن أ َ
َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
يم) ( )50واألصل حىت يف البعل أنو السيد،
الذي َعلَْيه َّن بالْ َم ْع ُروؼ َول ِّلر َجاؿ َعلَْيه َّن َد َر َجةٌ َواللّوُ َع ِز ٌيز َح ُك ٌ
ومسي الزوج بعالً لكونو كالسيد لزوجتو(.)51
قولو (نشوزاً) :النشوز بُت الزوجُت ىو كراىة أحدمها صاحبو وترفعو عن رتبة حسن العشرة معو،
لعدـ رضاه ،فالنشور الًتفع والكرب وما يًتتب عليهما من سوء ادلعاملة ،مشتق من النشز وىو ما ارتفع
من األرض ،وقد تقدـ بيانو .وىو كما يكوف من ادلرأة يف حق زوجها – كما سبق إيضاحو عند تفسَت
وزُى َّن) ويكوف من الرجل يف حق امرأتو كما ىنا .وادلراد بو ىنا :استعالء الرجل
قولو تعاىلَ ( :زبَافُو َف نُ ُش َ
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بنفسو عن امرأتو وترفعو وذبافيو عنها بأف دينعها نفسو ومودتو فيسئ معاشرهتا ،ويًتؾ مضاجعتها ،ويقصر
يف حقوقها أما كراىة ذلا ،ورغبة عنها إيل غَتىا أو يغَت ذلك من األسباب(.)52
قولو ( :أو أعراضاً ) األعراض :ادليل واالحنراؼ عن الشيء وادلراد ىنا :انصراؼ الرجل عن
امرأتو بوجهة أو ببعض منافعو اليت كانت ذلا منو مثل أف يقلل زلادثتها ،أو رلالستها ومؤنستها لسبب
من األسباب كطعن يف سن أو دمامة أو شيء يف خلق أو خلق ،أو طموح عُت إيل أخرى أو غَت ذلك
واألعراض أحق من النشوز(.)53
وللنشوز واإلعراض أحواؿ كثَتة تقوى تضعف وزبتلف عواقبها باختالؼ أحواؿ األنفس ،لكن
على الزوجة أف تتحرى معرفة الدافع لنشوز زوجها وأعراضو عنها ،والسبب فيما طرأ عليو حنوىا من تغَت
وربوؿ وعليها أف تثبت فيما تراه من أمارات النشوز واألعراض فردبا كاف ذلك لسبب خارجي ال تعلق لو
بكراىتها ،واجلفوة عنها وعن مسامرهتا ومعاشرهتا بادلعروؼ فحينئذ عليها أف تعذره ،وإف تصرب على ما
ال ربب من ذلك.
أما أف دلست ما يدؿ على كراىتو إياىا ورغبتو عنها شلا ظهر ذلا من مبادئ الفتور والنفور
ودالئل الكراىية واالبتعاد شلا يبعث يف نفسها القلق على استمرار احلياة الزوجية ،فقد أباح اهلل تعاىل ذلما
أف يتفامها ويتصاحلا صلحاً يتفقاف عليو بينهما كأف تسمح لزوجها ببعض حقها عليو يف النفقة أو
القسمة أو حبقها كلو فيهما أو يف أحدمها ،أو هتبو شيئاً من مهرىا أو تعطيو ماالً لتستعطفو وتستدمي
ادلقاـ معو والبغاء يف عصمتو ،وذلك معٍت قولو تعاىل( :فَالَ جناْح علَي ِهما أَف ي ِ
ص ْل ًحا)
َُ َ َ ْ َ ُ ْ
صل َحا بَػْيػنَػ ُه َما ُ
(.)54
وإمنا حيل لو ذلك منها إذا كاف برضاىا العتقادىا أف يف ذلك اخلَت ذلا من غَت أف يكوف ملجئأً
إياىا إليو دبا ال حيل من ظلمها أو إىانتها(.)55
المبحث الرابع

الصلح بين الزوجين عند خوف النشوز:
قاؿ تعاىل( :وإِ ِف امرأَةٌ خافَت ِمن بػعلِها نُشوزا أَو إِعراضا فَالَ جناْح علَي ِهما أَف ي ِ
ص ْل ًحا
َ َْ َ ْ َ ْ َ ُ ً ْ َْ ً
َُ َ َ ْ َ ُ ْ
صل َحا بَػْيػنَػ ُه َما ُ
ِ ()56
الص ْلح خيػر وأ ِ ِ
ُّح َوإِف ُْرب ِسنُواْ َوتَػتَّػ ُقواْ فَِإ َّف اللّوَ َكا َف ِدبَا تَػ ْع َملُو َف َخب ًَتا)
س الش َّ
َو ُّ ُ َ ْ ٌ َ ْ
ُحضَرت األَن ُف ُ
أي ال إمث وال حرج (علَي ِهما ) حينئذ (أَف ي ِ
ص ْل ًحا) بأف تسقط ادلرأة حقها أو
ُْ
صل َحا بَػْيػنَػ ُه َما ُ
َْ َ
بعضو من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غَت ذلك من حقوقها على زوجها ،أو هتب لو ماالً تستميلو
وتستلطفو بذلك ،فال جناح عليها يف بذذلا ذلك لو ،وال عليو يف قبولو منها ،على أف يكوف ذلك
برضاىا ،وإال فعلي الزوج أف يوفيها حقها أو يفارقها ،فإف ادلقصد ىو الًتاضي وادلعاشرة بادلعروؼ أو
التسريح بإحساف فأرشد اهلل يف حاؿ خوؼ ادلرأة نشوز زوجها بًتفعو عليها وعدـ رغبتو فيها وأعراضو
عنها ،أرشدىا يف ىذه احلاؿ إيل طريق يستقيم بو أمرىا مع زوجها وىو طريق الصلح بينهما كأف ترضي
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بالصلح على إسقاط حقها أو بعضو ،أو يذؿ شيء من حاذلما على أف تبقي يف عصمتو ،فمىت ما اتفقا
على شيء من ذلك تصلح بو حاذلما فال حرج وال بأس وىو خَت من ادلقاضاة يف احلقوؽ ادلؤدية إيل
اجلفاء أو الفراؽ(.)57
يقوؿ اإلماـ ابن عطية رمحو اهلل :ىذه اآلية حكم من اهلل تعاىل يف أمر ادلرأة اليت تكوف ذات
سن ودمامة أو حنو ذلك شلا يرغب زوجها عنها فيذىب الزوج إيل طالقها أو إيل إيثار شابو عليها وحنو
ىذا شلا يقصد بو صالح نفسو وال يضرىا ىي ضرراً يلزمو إياىا بل يعرض عليها الفرقة أو الصرب على
األثرة ،فًتيد ىي بقاء العصمة ،فهذه ىي اليت أباح اهلل تعاىل بينهما الصلح ورفع اجلناح فيو ،إذ اجلناح
يف كل صلح يكوف عن ضرر من الزوج يفعلو حىت تعاجلو ،وأباح اهلل تعاىل الصلح مع اخلوؼ وظهور
عالمات النشوز أو األعراض وىو مع وقوعها مباح أيضاً ،وأنواع الصلح كلها مباحة يف ىذه النازلة أف
يعطي الزوج على أف تصرب ىي ،أو تعطي ىي على أف ال يؤثر الزوج ،أو يقع الصلح على الصرب فهذا
كلو مباح(.)58
ويف ظالؿ القرآف :لقد نظم – من قبل – حالة النشوز من ناحية الزوجة واإلجراءات اليت تتخذ
للمحافظة على كياف األسرة ،فاآلف ينظم حالة النشوز واألعراض حُت خيشي وقوعها من ناحية الزوج
فتهدد أمن ادلرأة وكرامتها ،وأمن األسرة كلها .أف القلوب تتقلب ،وأف ادلشاعر تتغَت ،واإلسالـ منهج
حياة يعاجل كل جزئية فيها ،ويتعرض لكل ما يعرض ذلا يف نطاؽ مبادئو واذباىاتو  ...فإذا خشيت ادلرأة
أف تصبح رلعوة وأف تؤدي ىذه اجلفوة إيل الطالؽ وىو ابغض احلالؿ إيل اهلل – أو أيل األعراض الذي
يًتكها كادلعلقة ال ىي زوجة وال ىي مطلقة فليس ىناؾ حرج عليها وال على زوجها أف تتنازؿ عن شيء
من فرائضها ادلالية أو فرائضها احليوية كأف تًتؾ لو جزءاً أو كالً من نفقتها الواجبة عليو ،أو أف تًتؾ لو
قسمتها وليلتها أف كانت لو زوجة أخرى يؤثرىا وكانت ىي قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو
جاذبيتها وىذا كلو إذا أرادت ىي ،بكامل اختيارىا وتقديرىا جلميع ظروفها – أف ذلك خَت ذلا وأكرـ
من طالقها(.)59
وال يكوف ما آخذه الزوج من ماؿ امرأتو بذلك الصلح الذي اتفقا وتراضيا عليو أكالً بالباطل
أو أخذاً باإلكراه وذلك حُت يكوف نشوز الزوج وأعراضو عن زوجتو حقيقة يف رغبتو عنها وإرادة فراقها
لسبب من األسباب ،ال ربايال وذريعة الجتالب ماؿ ادلرأة أو إنقاصها حقها فإف أخذ ادلاؿ هبذه
الوسيلة أكل لو بالباطل وأخذ لو بغَت موغ شرعي وقد حرـ اهلل أكل أمواؿ الناس بالباطل وحرـ مشاقة
وى َّن لِتَ ْذ َىبُواْ بِبَػ ْع ِ
وى َّن)
الرجل زوجتو لفرض أخذ شيء من ماذلا كما قاؿ تعاىلَ ( :والَ تَػ ْع ُ
ض َما آتَػْيتُ ُم ُ
ضلُ ُ
(.)60
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إمنا أباح اهلل تعاىل يف اآلية ذلك الصلح بُت الزوجُت يف حق رجل يرغب حقيقة يف فراؽ زوجتو
لسبب ما ،وامرأة تريد ادلقاـ معو ،فإذا ترضيها على شيء من حق ادلرأة تنزؿ عنو يف مقابلة أف ينزؿ
الرجل عن شيء من حقو وىو الطالؽ جاز ذلما ذلك وال جناح عليها فيو(.)61
وعلى كل حاؿ فاألمر يف ذلك مًتوؾ للزوجة وتقديرىا دلا تراه مصلحة ذلا.
يقوؿ احلافظ ابن كثَت رمحو اهلل عند قولو تعاىل ( :والصاحل خَت ) :والظاىر من اآلية أف
صلحهما على ترؾ بعض حقها للزوج وقبوؿ الزوج ذلك خَت من ادلفارقة بالكلية ،كما امسك النيب
صلي اهلل عليو وسلم سودة بنت زمعة على أف تركت يومها لعائشة رضي اهلل عنها ومل يفارقها بل تركها
من مجلة نسائو ،وفعلو صلي اهلل عليو وسلم ذلك لتتأسي بو أمتو يف مشروعية ذلك وجوازه ،فهو أفضل
يف حقو عليو الصالة والسالـ ودلا كاف الوفاؽ أحب إيل اهلل تعاىل من الفراؽ قاؿ ( الصلح خَت ) بل
الطالؽ بغيض إليو سبحانو وتعاىل ،وذلذا جاء يف احلديث الذي رواه أبو داؤد وابن ماجة عن عبد اهلل
بن عمر ،قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم ( :أبغض احلالؿ إيل اهلل الطالؽ) (.)62
النتائج:
من خالؿ ىذا البحث توصلت إيل نتائج أمجلها يف النقاط اآلتية:
 /1احلياة السعيدة يف األسرة تتحقق دبراعاة احلقوؽ والواجبات بُت الزوجُت وحسن العشرة بينهما.
 /2اهلل سبحانو وتعاىل وضح يف القرآف الكرمي خطورة النشوز وأثره على حياة الزوجُت وكيفية عالجو.
 /3جعل اهلل القوامة للرجاؿ على النساء لسببُت احدمها فطري واآلخر كسيب وىو تكليف وليس سيطرة
واستعالء.
 /4تدرج معاجلة نشوز ادلرأة يبدأ بالوعظ مث اذلجر يف ادلضجع مث الضرب غَت ادلربح.
 /5إذا رجعت الناشز إيل رشدىا وزاؿ النشوز ينبغي العفو والصفح.
 /6ينبغي بعث حكمُت للتوفيق بُت الزوجُت وليس ذلما حق التفريق.
 /7النشوز قد يكوف من الزوجة وقد يكوف من الزوج.
 /8نشوز ادلرأة قد يكوف قوالً أو فعالً دبخالفتو ومعصيتو فيما يلزمها من طاعتو.
 /9نشوز الزوج ىو أف تري الزوجة من زوجها ذبافياً وترفعاً عن صحبتها بًتؾ مضاجعتها أو التقصَت يف
بعض حقوقها.
 /10الصلح بتنازؿ الزوجة عن بعض حقوقها الزوجية أفضل من الطالؽ الذي ىو ابغض احلالؿ إيل اهلل
حىت ال يتشرد أطفاؿ أبرياء.
التوصيات:
 /1االىتماـ باألسرة ألهنا سبثل النواة األويل يف اجملتمع بصالحها يصلح اجملتمع وبفسادىا يفسد.
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 /2على الزوجُت القياـ باحلقوؽ والواجبات الشرعية وإقرار ادلرأة بقوامة الرجل عليها يكوف عالجاً لوقوع
النشوز بُت الزوجُت.
 /3جيب على الزوج الصرب على زوجتو وربمل إذاىا ألف ذلك يؤدي الستقرار احلياة الزوجية كما جيب
على الزوج أف ينظر إيل إجيابيات الزوجة قبل النظر إيل السلبيات حىت ال حيدث النشوز.
 /4عند الشقاؽ ينبغي على األىل واألقارب التدخل بعقد لقاء عائلي يتم عربه احتواء اخلالؼ إذا
صدقت النوايا.
 /5غرس القيم الدينية داخل األسرة يكوف سبباً الستقرار احلياة الزوجية وتاليف وقوع النشوز بُت
الزوجُت.
المصادر والمراجع

________________

 .1اجلصاص ،أحكاـ القرآف دار ادلعرفة بَتوت (  ،)189/2وتفسَت الفخر الرازي الطبعة األويل 1335ىػ.)92،93/10 ( :
 .2الطربي ،ابن جرير تفسَت الطربي الطبعة الثالثة 1968ـ :،مطبعة مصطفي احلليب ( ).62/5
 .3الرازي ،تفسَت الفخر الرازي دار الفكر للطباعة 1981ـ .92/10
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

سورة النساء آية .34
رضاء زلمد رشيد ،تفسَت ادلنار دار بَتوت الطبعة الثالثة (د.ث) .75/5
النساء اآلية .34
النساء اآلية .32
ابن حنبل ،ادلسند مؤسسة الرسالة بَتوت الطبعة األوىل 1933ـ ،322/6 ،والًتمذي يف سننو (.)3022
سورة النساء اآلية .11
الرازي ،الفخر التفسَت الكبَت  ،90/10وتفسَت ادلراغي .أمحد مصطفي .205/4
الطربي ،ابن جرير تفسَت الطربي  ،58/5وذكره السيوطي يف الدرر ادلنثور .167/2
السايس ،للشيخ زلمد على تفسَت آيات احلكاـ مطبعة زلمد على صبيح القاىرة (د .ث ) .96/2
الصابوين ،تفسَت آيات األحكاـ دار الكتب العلمية بَتوت الطبعة األوىل 2004ـ 1425ىػ.473 ،474/1 .

 .14الًتمذي ،السنن أخرجو الًتمذي يف كتاب النكاح ،باب ما جاء يف حق الزوج على ادلرأة من حيث أيب ىريرة برقم.)1159( :
 .15البخارى ،تفسَت الصحيح البخارى دار الرياف القاىرة 1987ـ الطبعة الثانية برقم )3237 ( :واللفظ لو ،ومسلم دار ادلعرفة بَتوت
الطبعة اخلامسة 1998ـ برقم (.)1436
 .16رضا ادلنار ،75/5 :السعدي .وتيسَت اللطيف ادلناؼ يف خالصة تفسَت القرآف للشيخ عبد الرمحن السعدي ادلطباع الوطنية القصيم،
.17
.18
.19
.20

الطبعة الثانية 1409ىػ ص .109
الطربي انظر جامع البياف ،65،63/5 .القرطيب .اجلامع ألحكاـ القرآف .171/5
الطربي ،جامع البياف .65 ، 66/5
رضا ،ادلنار.83 – 75/5 :
قطب سيد زلمد .يف ظالؿ القرآف دار الشروؽ بَتوت الطبعة اخلامسة 1988ـ .654/2 ،

 .21القرطيب  ،اجلامع ألحكاـ القرآف ،172/5 :ابن كثَت تفسَت ابن كثَت :دار طيبة الرياحُت الطبعة األوىل
الرازي .الفخر الرازي التفسَت.93/10 :

1997ـ ، ،295/2 ،
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 301/4اللساف دار صادر بَتوت الطبعة

 .22ذئرت ادلرأة على بعلها ،وىي ذائر :نشرت واجًتأت وتغَت خلقها .اللساف مادة :ذأر،
الثالثة 1414ىػ.
 .23أبو داود ،السنن دار احلديث ،سوريا ( د.ث) برقم (  ،)2146النسائي .السنن دار أحياء الًتاث العريب بَتوت الطبعة الثانية
1992ـ برقم (  )9167وابن ماجو :زلمد بن يزيد أبو عبد اهلل الغزويٍت ،دار الفكر بَتوت (د.ث) برقم.)1975( :
 .24مسلم ،اجلامع الصحيح دار ادلعرفة بَتوت ،الطبعة اخلامسة 1998ـ برقم.)1218( :
 .25الرازي ،الفخر الرازي التفسَت.94093/10 :
 .26أبو حياف ،البحر احمليط :دار الكتب العلمية بَتوت 1992ـ .628/3
.27

الصابوين ،للشيخ زلمد بن على آيات األحكاـ.475 – 474/1 :
أبو داود ،السنن برقم.)2142 ( :
القرطيب  ،اجلامع ألحكاـ القرآف تفسَت القرطيب ،174/5 :ابن قدامة .ادلغٌت :حجر للطباعة القاىرة الطبعة األوىل
.410-409/11
سورة النساء اآلية .35

.31

الطربي ،ابن جرير  ،7/5اجلصاص .أحكاـ القرآف دار الكتاب العريب بَتوت ،لبناف الطبعة األوىل 1335ىػ  ،190/2ابن اجلوزي:
زاد ادلسَت ،ادلكتب اإلسالمي للطباعة والنشر (د.ث)  ،77/2القرطيب :اجلامع ألحكاـ القرآف  ، 175/5وتفسَت األلوسي دار
الطباعة ادلنربية ،بَتوت الطبعة الرابعة 1985ـ .26/5
انظر تفسَت الفخر الرازي  ،95/10وتفسَت اخلازف مع البغوي  64/2وتفسَت ادلنار.78/5 :
رضا ،ادلنار.79/5 :
الزسلشري :الكشاؼ دار الفكر الطبعة األوىل 1977ـ  ،525/1القرطيب :اجلامع ألحكاـ القرآف ،175/5 ،أبو حياف .البحر
احمليط  .629/3السايس :الشيخ زلمد علي تفسَت آيات األحكاـ .101/2
القرطيب :اجلامع ألحكاـ القرآف  ،175/5أبو حياف :البحر احمليط  ،629/3ادلخازف :عالء الدين علي تفسَت اخلازف دار الكتب
العلمية بَتوت لبناف 1995ـ  .63/2األلوسي :شهاب الدين تفسَت األلوسي .26/5
ابن قدامة :ادلغٍت  ،264/10ابن حزـ :احمللى دار اآلفاؽ اجلديدة ،بَتوت (د.ث)  ،88-87/10ابن القيم :زاد ادلعاد،190/5 :
القرطيب :اجلامع ألحكاـ القرآف .176/5
ابن العريب :أحكاـ القرآف .424/1
ختاـ :مجاعة من الناس.
الطربي :جامع البياف .17/5

.40

تفسَت البغوي مجع احلازف.65/2 :
ابن القيم :زلمد ابن أيب بكر بن سعد بن اجلوزية ،مؤسسة الرسالة بَتوت الطبعة السابعة والعشروف 1415ىػ ،زاد ادلعاد.190/5 :
أحكاـ القرآف ألبن العريب.424/1 :
السعدي :الشيخ عبد الرمحن  ، 320/1تيسَت اللطيف ادلناف يف خالصة تفسَت القرآف للسعدي ص .111
ابن قدامة :ادلفيت ،264/10 :ابن حزـ :احمللى  ،88/0اجلصاص :وأحكاـ القرآف  ،190/2ابن القيم :زاد ادلعاد،190/5 :

.28
.29
.30

.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.41
.42
.43
.44

1986ـ

القرطيب :اجلامع ألحكاـ القرآف  ،176/5ابن كثَت :تفسَت ابن كثَت .297/2 :فتح القدير للشوكاين :زلمد بن علي الشوكاين ،دار
أحياء الًتاث العريب بَتوت (د.ث).698/1 ،
 .45ابن حزـ :احمللى  ،87/0ابن قدامة :ادلغٍت ،264/10 :القرطيب :اجلامع ألحكاـ القرآف  ،177/5ابن عاشور :التحرير والتنوير،
زلمد الطاىر بن عاشور ،دار سحنوف للنشر والتوزيع تونس 1997ـ.47-46/5 .
 .46اجلصاص :أحكاـ القرآف .191/2
 .47الطربي :ابن جرير .76/5
 .48اجلصاص :أحكاـ القرآف.191/2 :
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 .49الطربي :ابن جرير  ،305/5للزسلشري :الكشاؼ  ،568/1الرازي :الفخر .تفسَت الرازي 65/11 :ابن حياف :البحر احمليط
 ،86/4األلوسي :شهاب الدين تفسَت األلوسي  ،161/5رضا :ادلنار.445/5 :
 .50ابن حياف :البحر احمليط.86/4 :
 .51سورة البقرة آية .228
 .52ابن منظور :اللساف ،مادة (بعل) الرازي :الفخر تفسَت الرازي .66/11
 .53الطربي :التفسَت  ،305/5ابن عطية :احملرر الوجيز ،119/2 :الزسلشري :الكشاؼ  568/1وتفسَت القامسي :زلمد مجاؿ الدين
القامسي ،دار أحياء الكتب العربية الباب احلليب ،القاىرة الطبعة األوىل 1975ـ.
.54

انظر ادلصادر السابقة.
رضاء :ادلنار،446-445/5 :على :كوثر كامل كتاب مسو التشريع اإلسالمي يف معاجلة النشوز والشقاؽ بُت الزوجُت ،ص
.113-112
رضا :ادلنار.446/5 :
سورة النساء اآلية .128

.58

السعدي :الشيخ عبد الرمحن :تفسَت اللطيف ادلناف .385/1
ابن عطية :احملرر الوجيز :أبو زلمد عبد احلق ادين علي عطية األندلسي دار الكتب العلمية لبناف الطبعة األوىل 1993ـ.119/2 .
قطب ،سيد زلمد .يف ظالؿ القرآف.768/2 :
سورة النساء اآلية .19
السايس ،زلمد علي .أحكاـ القرآف .147/2
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