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  ِوالاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف َّ ُ َ َّ َّ َُ ْ ُ ُُ ُ َ َ ُ َِّ َ ُ َُ َ ِ

َّاملضاجع وارضبوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن  ْ ْ ْ َّ ُ َِ َ َ ْ َُ َ َ َ َ ْ َْ ُ َ َ ِ ُ ِ ِ ِ َْ

ًسبيال ِ ً إن اهللاََّ كان عليا كبريا َ ِ َ َ�
ِ َ َ َّ ِ وإن خفـتم شـقاق َ َ ْ ِْ ِ

ْ ُ ِ َ

َبينهام فابعثوا حكام من أهله وحكام من أهلها إن يريدا  ِ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َْ ُ َِ ِ ِْ َْ َِ ِ ِ ِ
ً ً ََ َ ِ

ًإصالحا يوفق اهللاَُّ بينهام إن اهللاََّ كان عليام خبريا  ِ َ ً َ
ِ َ َ َّ ِّ ََ ِ ُِ ْ َ َ ُ ً َْ ِ )١(  

  

  

  
  

                                                           

  ) .٣٥(واآلیة رقم ) ٣٤(سورة النساء جزء من اآلیة رقم   (١)
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  رجاء

  

  ومجيلُ عفوِك غايـةُ املـــــــــطلوب       ويبــــــــــــبذن غـارق إينربـاه 

  كرويبالءِ ـــــــ كشفِ ضرى واجنيف   حيـلةٌ إال الرجــــــــــا      مايلرباه 

  يـوبــــــــــلذنورضاك عىن غافـر   مٍ     ــوأنا الذليلُ وأنت أرحـم راح

  يبــــــطبي احلادثاتِ وىف السقامِ يف        مديتــــوع النائباتِ يف عديتيا 

 ـم      يففقد جاءك األبرارثـقالً    حسنابابـَــــك م ويبـــــــبذنوأتيت  

  جمييبنائباتِ فــــــاهللاُ عـند الـــــــ  كـربـــها     ــمهما تعاظمت الذنوب ب

  لـى الوجناتوالدمـــــــع منهـمر ع  اشعاً     ــ والقلب يهتف خوحشيت يف

 يـا اهللاُ هـب طاعــــــةً     يلناديت    الـنفحاتِفؤاديوامنـــــح أعـذب   
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 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  إهداء

، إلـى مـن نـور حیـاتى ، إلى من تعلمت منه أسـمى معـانى الـصبر والكفـاح 

إلــى مــن وقــف بجــانبى ، إلــى مــن وهبنــى للعلــم ورعــانى . وأضــاء روحــى وعقلــى 

ًإلى من فاق اآلباء حنانا وعطفـا، أعطانى إلى من اقتطع من حقه و، وشجعنى  ً ،

َإلیـه فـى جنـات ونهـر فـى مقعـد ، إلى من ضحى بالكثیر من أجلـى وأجـل إخـوتى  َ
َإلـى روح والـدى ُأهـدى هـذا البحـث عـسى أن یكـون فـى ، ٍصدق عند ملیـك مقتـدر 

ُمیزان حسناته یوم یقوم الناس لرب العالمین  َواهللا أسأل أن یتغمده برحمته ، ُ ُ وأن ، َ

  .             یشمله بعفوه ومغفرته 

  وإىل

إلـــى مـــن تـــسامت فـــوق ، مـــن تحملـــت التوجیـــه والتـــضحیة علـــى أكمـــل وجـــه 

َّإلــى مــن أعطتنــى كــل شــئ ولــم ، الــدنایا والــصغائر وســمت فــوق المحــن والــشدائد 

إلــى أمــى البــارة التــى غمرتنــى بحنانهــا وأكرمتنــى بإخالصــها ، َّتأخــذ منــى أي شــئ 

  َّیتها وشملتنى بعنایتها ودعمتنى بدعواتها الصادقة وأحاطتنى برعا

   إىلو

وخففـوا عنـى ، ًإخوتى األعزاء الذین تحملوا معى وعنـى كثیـرا مـن المـشقات 

،  الكثیــرة فــى ســبیل تــوفیر الوقــت والفــراغ المالئمــین إلنجــاز هــذا البحــث األعبــاء

 . عنى خیر الجزاء اهللافجزاهم 

  وإىل

ًوذلـــل لـــى عقبـــة فـــى طریـــق ،  العلـــم كـــل مـــن أضـــاء لـــى شـــمعة فـــى طریـــق َّ

ًالنجاح وجمیل القول ومجملـه أننـى ُأهـدى هـذا العمـل لهـؤالء جمیعـا سـائلة المـولى  ً
– – أن یجعــل هــذا العمــل خالــصا لوجهــه الكــریم إنــه ســمیع مجیــب وهــو نعــم ً

  .المولى ونعم النصیر 
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 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  املقدمة
، كــل خطــاب وبــذكره یــصدر ، الحمــد هللا الــذى بتحمیــده یــستفتح كــل كتــاب 

ٕوباســمه یتــسلى األشــقیاء وان أرخــى ، وبحمــده یتــنعم أهــل النعــیم فــى دار الثــواب 
وضــرب بیــنهم وبــین الــسعداء بــسور لــه بــاب باطنــه فیــه الرحمــة ، دونهــم الحجــاب 

ونتــوب إلیــه توبــة مــن یــوقن أنــه رب األربــاب ومــسبب ، وظــاهره مــن قبلــه العــذاب 

   .بالغفور التواالرحیم األسباب ونرجوه رجاء من یعلم أنه الملك 

الـذى ال تنفعـه ، الملك الحق المبـین ، وأشهد أن ال إله إال اهللا القوى المتین 

 یعــــزب عنــــه مثقــــال ذرة فــــى وال، العاصــــینطاعــــة الطــــائعین وال تــــضره معــــصیة 

ذل لكبریائـه جبـابرة الـسالطین وعنـت لعزتـه وجـوه الطـائعین ، السماوات واألرضـین

  . ذنوب التائبین العاكفین وتالشت عن بابه

 – حمد الشاكرین وأشكره شكر العارفین المقربین وأسأله – سبحانه –أحمده 

  . اإلعانة فیما قصدت وهو خیر المعین –سبحانه 

ٕخـاتم النبیــین وامـام المتقـین ورحمــة اهللا ، ًوأشـهد أن سـیدنا محمــدا رسـول اهللا 
ٕر المـارقین وارشــاد أعــذاللعـالمین المؤیـد باألدلــة القاطعـة والبــراهین الـساطعة لقطـع 

وأوضـــح بـــه ، فمــا قبـــضه اهللا إلیـــه حتــى أكمـــل بـــه الــدین ، المهتـــدین أولــى الرشـــد 

فـصلى ،  الوجـود فـيوأقامه حجـة علـى الخلـق أجمعـین وظهـر ، السبیل المستبین 

َّفـصل اللهـم وسـلم ، اهللا على نبینا كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون 

 فـيوعلى التابعین لهم بإحسان والمقتدین بهـم ، المیامین على آله وأصحابه الغر 

  . كل زمان 

  ،،وبعد ،
هذا المیثاق العظیم لكى یحقق أهدافه وأغراضه ال بد وأن یكون مبناه على التأبید 

 وهو یحث أتباعه على الزواج – –ونراه ، حتى ال تنحل عراه ألتفه األسباب 

  ویبین لهم أن العزوبة

وطبق أصحابه هذا المبدأ الذى ، باء على المجتمع وأنها شر وو، خطر

ًسمعوه منه تطبیقا عملیا  ً.  
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وله من آثـار ضـارة علـى ، وقد یكون هناك نشوز من قبل الزوجة أو الزوج 

 العالقــة بطریقــة حكیمــة ومرتبــة حتــى تــستقیم – –كــذا شــرع ، العالقــة الزوجیــة 

وقـد حاولـت ،  بـین الـزوجین العالقة الزوجیة وال تنهدم األسرة بمجرد وجود خـالف

 –جاهدة أن أذكر طرق عالج النشوز من قبـل الـزوجین حـسب مـا شـرعه المـولى 

-.   

ً الزاخر قادرا على مواجهـة كافــة اإلسالميوهكذا نجد شریعة اإلسالم وفقهنا 

  المشاكـل 

ال ســـیما وأن بیـــان ، وتحتـــاج إلـــى العـــالج المالئـــم لهـــا ، التـــى تـــستجد فـــى حیاتنـــا 

 لهذه األمور بالغ األهمیة ؛ ألنه یهم كل مسلم فى هذه الحیاة یریـد لشرعياالحكم 

  .أن یكون على بصیرة بأمور دینه 

إن هذه الشریعة الغراءهى صرح شامخ تصلح لبناته لكل : وصفوة القول

  زمان ومكان 

   .)١( ابِدون صِبغَةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغَةً ونَحن لَه عقال تعالى

  

 راا ا ا   

ًمن المعلـوم قطعـا أن البحـث عمـل بـشرى وكـل عمـل بـشرى یكـون لـصاحبه 

 فــيوقــد انتهجــت ، مــنهج فیــه یتبعــه وعلیــه یــسیر حتــى یخــرج إلــى حیــز الوجــود 

ًبحثــى هــذا منهجــا محــددا وحاولــت قــدر   عــدم الخــروج عنــه إال مــا كــان اســتطاعتيً

  .من خطأ أو نسیان 

  - :والمنهج الذى اتبعته یتلخص فیما یلى

ً آراء الفقهـــاء فیهـــا عرضـــا  عـــن مـــسألة فقهیـــة أقـــوم بعـــرضحـــدیثيعنـــد -١

ٕوان كــان هنـاك اتفــاق بــین أكثــر مــن مــذهب أجمــع ، كــل مــذهب علــى حــدة ، ًدقیقـا

وأصـدر ، المذاهب جمیعهـا وأطلـق علیهـا أو أعبـر عـنهم بمـذهب جمهـور الفقهـاء 

ــــه المــــسألة  ــــه ، ب ــــرأيأو أجعل أو المــــذهب األول ثــــم أعــــرض المــــذهب ،  األول ال

  .أو المذهب المقابل له بعده مباشرة ، المعارض له 

                                                           

  ) .١٣٨( سورة البقرة آیة  (١)
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 المسألة رأى للصحابة أو التابعین أو أحد األئمـة المجتهـدین فيإن كان -٢

  . أذكر دلیله بعد أن أذكر رأیه الرأيٕوان كان له دلیل على هذا ، أذكر رأیه 

لـــى أن أذكـــر أدلـــة كـــل مـــذهب مـــن كتبـــه كنـــت حریـــصة أشـــد الحـــرص ع-٣

كما كنت حریصة كذلك على أن أناقش األدلة مناقشة موضوعیة دون ، المعتمدة 

ًوغالبــا مــا یكــون ،  الــراجح بــالرأيثــم أخــرج بعــد ذلــك ، أن أتعــصب لمــذهب بعینــه 

  . الراجح هو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاءالرأي

اء فیهـا یختلفـون أقـوم بـذكر  المسألة الفقهیة سبب جعل الفقهـفيإن كان -٤

  .سبب الخالف بعد أن أذكر اآلراء والمذاهب وقبل أن أسرد األدلة 

قمت بـالترقیم ألصـحاب كـل مـذهب وكـذلك التـرقیم علـى األدلـة بمختلـف -٥

أنواعهـــا وكـــان هـــذا التـــرقیم لكـــل صـــفحة علـــى حـــدة ألن ذلـــك أســـهل وأیـــسر علـــى 

  .القارئ والمطلع على البحث 

 البحــث أقــوم بــذكر فــي أقــوم بــذكرها ألول مــرة التــيادر المراجــع والمــص-٦

، إن وجــــد ، وتــــاریخ وفاتــــه ، وســــنة مولــــده ، اســــم المرجــــع وبعــــده أذكــــر المؤلــــف 

ثـــم أذكـــر دار ، بعـــدهما أقـــوم بـــذكر مـــن قـــام بـــالتحقیق إن كـــان المرجـــع قـــد حقـــق 

 إن كان هناك دار قامـت، ودار النشر ، وسنة الطبع ،  قامت بالطبع التيالطبع 

  .بالنشر 

 م الهـــامش بــــذكر اســــفــــيعنـــد االســــتدالل بآیـــة مــــن القــــرآن الكـــریم أقــــوم -٧

ًأو جـزءا مـن ، وأحـدد إن كانـت هـذه اآلیـة آیـة كاملـة ، ثم أذكر رقم اآلیـة ، السورة

كما أنى رجعت إلى كتـب التفـسیر وأحكـام ، أو آخر اآلیة ، أو صدر اآلیة ، آیة 

  .القرآن كلما اقتضى المقام ذلك 

فـــأذكر بیانـــات ،  الهـــامش فـــي االســـتدالل بالحـــدیث أقـــوم بتخریجـــه عنـــد-٨

،  الكتــاب فــيوأذكــر موضــع الحــدیث ، المرجــع إن كــان المرجــع یــذكر ألول مــرة 

ًوأعـــم نفعـــا مـــن ، وذلـــك ألن هـــذه الطریقـــة أكثـــر فائـــدة ، ورقـــم الحـــدیث ، والبـــاب 

  . ذلك الختالف الطبعات فيویرجع السبب ، غیرها 

وذلـك مـن خـالل المـصادر ، ى الحـدیث مـع ذكـر درجتـه أقوم بالحكم علـ-٩

ًفــإن لــم أجــد حكمــا علــى الحــدیث أو لــم أصــل إلــى ،  اهتمــت بــذلك التــيوالمراجــع 

  .ًحكم علیه ذكرته كما هو بدون أن أذكر حكما علیه 



 
 

    

 
 

 

٢٧٣ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 بــالمطلوب تفــيكنــت حریــصة قــدر اإلمكــان علــى ذكــر نبــذة مختــصرة -١٠

لكـى تتكـون صـورة  ، باجتهـادي وهـذا ،عن كل علم من األعـالم الغیـر مـشهورین 

وكـــان ،  المـــسألة فـــي كـــان لهـــا رأى التـــي عـــن هـــذه الشخـــصیة القـــارئ مخیلـــة فـــي

  . ذلك الرجوع إلى المصادر األصلیة من كتب التاریخ والتراجم فيسندى 

الكلمات الغریبة لتكون  قمت ببیان معانى المصطلحات وبعض كما- ١١

   .الفائدة والنفع أعم

 تقریـــر األحكـــام علـــى المـــصادر القدیمـــة وكنـــت حریـــصة فـــياعتمـــدت -١٢

وتحاشیت أخذ رأى ألى مذهب من ، على نقل رأى كل مذهب من كتبه المعتمدة 

  .كتب غیره 

 المـسألة كنـت أسـتعین بـبعض فـيفى بعض األوقـات عنـد تفنیـد القـول -١٣

 وذلك لتكون الرسالة جامعة بین أصالة، المصادر الحدیثة على سبیل االستئناس 

  . وعذوبة الحاضر الماضي

وقد راعیت عند الكتابة سهولة العبارة وجزالة اللفظ ووضوح المعنى مـا -١٤

  . فهمها القارئأمكن حتى یسهل على 

 أننى حسبيوفى النهایة فهذا جهد المقل وال أدعى أننى بلغت الكمال ولكن 

 ٕ فإن أصبت فمن اهللا وان أخطـأت فمـن نفـسى ومـن الـشیطانوأخطئبشر أصیب 

  . أننى حاولتحسبيولكن 

   لھذا الموضوعاختیاريأسباب 

  :إذا كان موضوع ھذه الدراسة ھو 

   ) في ضوء الشریعة اإلسالمیةأحكام الشقاق بین الزوجین( 

 - :فإن ذلك یرجع إلى عدة أمور

إبراز دور الشریعة اإلسالمیة م�ن خ�الل مواجھتھ�ا للم�شكالت المعاص�رة  : ًأوال

وم�دى مرونتھ�ا ، قت بھا القوانین الوض�عیة بق�رون ع�دة  سبوالتي،  تستجد التي

  .وصالحیتھا لكل زمان ومكان 

 وح�دیثھا فیم�ا یتعل��ق ف��دیمھا بط��ون الكت�ب وأمھاتھ�ا ف�يتجمی�ع م��ا تف�رق  : ًثانی�ا

 كتاب واحد یسھل الرجوع إلیھ عن�د الحاج�ة في، بموضوع الشقاق بین الزوجین

  .تمتاع والتجاوز فیھ  تتعلق باالسالتيإلى معرفة أمر من األمور 



 
 

    

 
 

 

٢٧٤ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

،  ھ��ذه الحی��اة ف��ي ت��ستجد الت��ي ح��ل الف��روض والم��شكالت ف��يالم��ساھمة  : ًثالث��ا

وال�ذى برزمعھ�ا العدی�د م�ن ،  المعاص�روالتكنول�وجي العلميوالناتجة عن التقدم 

 فی�ھ ال�شرعي یحت�اج الم�سلمون م�ع قیامھ�ا إل�ى بی�ان الحك�م التيالقضایا الحدیثة 

  . ھذه الحیاة فينة من أمور دینھم حتى یكون المسلمون على بی

 تبین بعض الحقائق للمسلمین وت�وعیتھم بم�ا ی�نفعھم في الرغبة الصادقة - :ًرابعا

 ھ�ذا ف�ي دینھم ودنیاھم لعل ذل�ك ینی�ر ش�معة عل�ى طری�ق المعرف�ة واإلرش�اد في

  .المجتمع 

 قصدت إلى توضیح ما یترتب على النشوز وال�شقاق م�ن ذل�ك العق�اب - :ًخامسا

  . العادل ھياإلل

 تنظ���یم ف���يأردت توض���یح م���ا أم���رت ب���ھ ال���شریعة اإلس���المیة الغ���راء  : ًس���ابعا

 ك��ل زم��ان ف��يالعالق��ات الزوجی��ة والبع��د ع��ن ال��شقاق والن��شوز وإص��الح ذل��ك 

  .ومكان 

  

ا   

 فـصلین في – تعالى – هذا البحث بمشیئة اهللا في خطتيسوف تكون 

   :يالتالوعدة مباحث وخاتمة وذلك على النحو 

   ا اول

  - :ویشتمل على عدة مباحث. نشوز الزوجة 

   :ویشتمل على عدة مطالبالنشوز وطرق عالجه  : اث اول

وأمـارات . التعریف بالنشوز فى اللغة واصـطالح الفقهـاء  : اطب اول 

  .النشوز 

  .أسالیب الوعظ وحكمه والوقت المستحب فیه  : ااطب 

  .حكم العالج بالهجر والمراد به :  اطب اث

راب اطالكالم ، وغایة الهجر فيحكم الهجر  : ا .  

  . العالج بالضرب حكم :  ااث 

   :ویشتمل على عدة مطالب. أحكام الضرب  : اث اث

  .حكم الضمان بضرب الزوجة  : اطب اول



 
 

    

 
 

 

٢٧٥ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  .دیب  مراتب التأفيحكم الترتیب  : ااطب 

  .حكم تأدیب النساء على ترك الفرائض  : اطب اث

راب اطحكم مضارة الزوج زوجته  : ا.  

ما ا  

  - :ویشتمل على عدة مباحث. نشوز الزوج 

   :ویشتمل على مطلبین. أحكام نشوز الزوج  : اث اول

  .المراد بنشوز الزوج وأسبابه  : اطب اول

  .طرق معالجة نشوز الزوج  : ااطب 

   :ویشتمل على مطلبین. أحكام الشقاق بین الزوجین  : ااث 

  .التعریف بالشقاق فى اللغة واصطالح الفقهاء  : اطب اول

  .أحكام الشقاق  : ااطب 

   :ویشتمل على عدة مطالب.  التحكیم بین الزوجین في : اث اث

  ) .ًحكما ( أدلة مشروعیة التحكیم ، والمخاطب بقوله  : لاطب او

  .مهمة الحكمین  : ااطب 

و ا توا ا أ  .  

  .ارس

   ،،،دـــــوبع

ـــذلت فیـــه فكـــرى  ، وجهـــدي طـــاقتيوقـــد أفرغـــت فیـــه ، فهـــذا جهـــد المقـــل  وب

  واللَّـه   : - تعـالى–قول اهللا وأتمثل ،  عن التقصیر بنفسيوكنت أربأ  ، وقصدي

 ــالَكُم مأَع كُمــر ــن يتِ ــم ولَ ً ولــست أدعــى أن البحــث جــاء خالیــا مــن )١( معكُ

 فـال، البشرفهذا كله من طبیعة ،أو مبرأ من الهفوات والزالت ، العیوب واألخطاء 

 صـــــــلوات اهللا وســـــــالمه علـــــــیهم (وال عـــــــصمة إال ألنبیائـــــــه ، كمـــــــال إال هللا وحـــــــده

  ). معینأج

 رأیـت أنـه ال إنـي: "   هذا المقام إال أن أقول كما قال القائل في یسعنيوال 

لـو غیـر هـذا لكــان :  غـده أو بعـد غــده فـي یــوم إال قـال فـيًیكتـب إنـسان كتابـا 

ولـو تـرك هـذا ، ولـو قـدم هـذا لكـان أفـضل ، ولـو زیـد لكـان یستحـسن ، أحسن 

                                                           

   ) .٣٥: (  سورة محمد من اآلیة رقم  (١)



 
 

    

 
 

 

٢٧٦ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

ا كـان فیـه مـن صـواب فمـن اهللا فم،  أنى قد اجتهدت حسبيولكن ،  " لكان أجمل

، واهللا أسـأل أن یعلمنـا مـا ینفعنـا  ، وبتقـصیريوما كان من خطأ فمنـى ، وتوفیقه 

وأن یكتـب لـه ، وأن ینفع بهذا البحث محبى العلم ومریدیه ، وأن ینفعنا بما علمنا 

  وأن یجعله  ، القبول 

إنـه ، القلـم وزل فیـه ،وأن یعفـو عمـا شـرد فیـه الفكـر ، ًخالصا لوجهه الكریم 

   . )١(   وما تَوفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ علَيهِ تَوكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيبولى ذلك والقادر علیه قال تعالى 

وصلى اهللا على سیدنا محمد ،  دعوانا أن الحمد هللا رب العالمینوآخر

   وعلى آله وصحبه وسلم

                                                           

   ) .٨٨: ( رة هود من اآلیة رقم  سو )١(



 
 

    

 
 

 

٢٧٧ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 

 

 

   الفصل األول 

وز ام  
  

  ـ:ى عدة مباحث  ويشتمل عل

  

  .النشوز وطرق عالجھ  :ا اول 
  

  ـ:ويشتمل على عدة مطالب  

  
التعریف بالنشوز في اللغة واصطالح الفقھاء  :ا اول 

  .وأمارات النشوز
 ما أسالیب الوعظ وحكمھ والوقت المستحب فیھ  :ا .  
 ا حكم العالج بالھجر والمراد بھ  :ا.  

    .وغایة الھجر ،   حكم الھجر في الكالم : اا ا
  

 ما ا:    العالج بالضرب.  
  
  

  
  



 
 

    

 
 

 

٢٧٨ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  

  

  

  "اث اول " 

 قز وطا  
  

  

  ـ:ويشتمل على عدة مطالب  
  

  

التعریف بالنشوز في اللغة واصطالح الفقھاء  : ا اول  
  . وأمارات النشوز 

  

  ما أسالیب الوعظ وحكمھ والوقت المستحب فیھ   :ا 
.  

    ا حكم العالج بالھجر والمراد بھ  :  ا.  
  

     اا وغایة الھجر ،   حكم الھجر في الكالم : ا.    
  

  



 
 

    

 
 

 

٢٧٩ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  :تمھید 

لقد نظر اإلسالم إلى الزواج نظرة ملؤھا اإلجالل واإلكبار فنأى بھ عن أن یكون 

ًعقود یتم بمجرد اإلیجاب والقبول بل جعلھ اإلسالم میثاق�ا غلیظ�ا ًعقدا كسائر ال ً ،

ًومنح��ھ كثی��را م��ن العنای��ة إذ أن��ھ تح��دث ع��ن جمل��ة م��ن الوس��ائل م��ن ش��أنھا إذا 

وقواع�ده واجب�ة االتب�اع بع�د ، روعیت كانت وقای�ة للحی�اة الزوجی�ة م�ن الت�دھور

اب ی�ؤدى إل�ى تمام ھذا العقد ونظام خاص عندما تتع�رض ھ�ذه العالق�ة الض�طر

ال�ذى وض�عھ اإلس�الم لحمای�ة ، قلب أوضاعھا من استقرار إلى سآمة ھذا النظام 

 الوس��ائل العالجی��ة للن��شوز وال��شقاق ف��يیتمث��ل ، العالق��ة الزوجی��ة م��ن الت��دھور 

 قد تعصف بالحیاة الزوجیة وتھدد التيباعتبارھما مرضین من أخطر األمراض 

  .أمنھا 

د أن یع��الج ن��شوز الزوج��ة لزوجھ��ا فإن��ھ وض��ع والواق��ع أن اإلس��الم حینم��ا أرا

ما دامت ال ت�صر عل�ى ، الوسائل الكفیلة برد الزوجة إلى زوجھا طائعة مختارة 

وقد أعطى اإلسالم للزوج حق التأدیب والع�الج بحك�م القوام�ة علیھ�ا ، ، النشوز 

ولیس معنى ھذا أن یطلق الزوج یده أو لسانھ لیعبث بالمرأة بدعوى أنھ یم�ارس 

العالج والتأدیب ، بل إن اإلسالم منح�ھ ھ�ذا الح�ق ب�شروط وض�وابط تحف�ظ حق 

  .للمرأة عزتھا وكرامتھا 

كم���ا أن اإلس���الم ع���الج ن���شوز الزوج���ة بم���ا ی���ضمن للحی���اة الزوجی���ة ھ���دوئھا 

ًواستقرارھا فإنھ عالج أیضا نشوز الزوج بما یحقق للمرأة عدم اإلع�راض عنھ�ا 

  .واإلضرار بھا 

ً وتفاقم األمر بین الزوجین ولم یج�د أح�دھما س�بیال إلص�الح أما إذا اشتد الخالف

أن یقفا كل م�ن اآلخ�ر عل�ى  " )١(ما بینھما فإن واجبھما كما یقول الشیخ شلتوت 

                                                           

م ، ھ�و فقی�ھ مف�سر م�صري ١٨٩٣ -ھ�ـ ١٣١٠ھو محمود شلتوت ولد سنة  : ا ت  (١)

م وتنق�ل ف�ي الت�دریس إل�ى أن ١٩١٨ولد في منیة بنى منصور بالبحیرة ، وتخرج باألزھر س�نة 

، یق��ول بف��تح ب��اب م ، ك��ان داعی��ة إص��الح ، نی�ر الفك��رة ١٩٢٧نق�ل للق��سم الع��الي بالق��اھرة س�نة 

م ، وأعی�د ١٩٣٥ سنة –م ١٩٣١وعمل في المحاماة سنة ،االجتھاد ، سعى إلى إصالح األزھر 

وم�ن ، م ١٩٤١وكان من أع�ضاء كب�ار العلم�اء س�نة ، ًإلى األزھر ، فعین وكیال لكلیة الشریعة 

= ان م إل�ى وفات�ھ ، ك�١٩٥٨ًم ، ثم ش�یخا لألزھ�ر س�نة ١٩٤٦أعضاء مجمع اللغة العربیة سنة 



 
 

    

 
 

 

٢٨٠ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 إھانت�ھ وقھ�ره ، ب�ل في وال یتغالى )١(" الحیاد وال یشترط أحدھما إیذاء صاحبھ 

  .یجب على كل منھما أن یذكر ما كان بینھما من فضل وإفضاء 

 

  

  

   اللغة واصطالح الفقھاء وأمارات النشوزفيالتعریف بالنشوز 

وھ�و م�ا ارتف�ع ، المكان المرتف�ع م�ن األرض : النشز  :  اللغةفيالنشوز : ًأوال 

 قل�ب ناش�ز ، إذا ارتف�ع یق�الوالجمع أن�شاز ون�شوز ، ،  إلى األرض الواديعن 

 ون�شز الرج�ل  إذا رفعت�ھ ع�ن مكان�ھ ،ال�شيءوأن�شزت ، عن مكانھ م�ن الرع�ب 

 مرتف�ع ، وع�رق ناش�ز ، ال ی�زال ن�اتئًینشز إذا كان قاع�دا فق�ام ، ورك�ب ناش�ز 

رفعھا إل�ى مواض�عھا وتركی�ب : یضرب من داء أو غیره ، وإنشاز عظم المیت 

َوانظر إلى العظ�ام كی�ف نن�شزھا ث�م نك�سوھا (  تعالى –بعضھا على بعض قال  َُ َ ْ ْ َْ َ ُ ْ ُ َ َّْ ُ َ ُِ ِِ ْ َ ِ
ًلحم��ا  ْ رج��ل ن��شز ، غل��یظ ، ون��شز  : یق��النرف��ع بع��ضھا عل��ى بع��ض ، أي  )٢( )َ

ً الخ��صومة ن��شوزا ، أبغ��ض بھ��م للخ��صومة ، ون��شز بقرن��ھ ین��شز ب��ھ ف��يب��القوم 

 داب�ة ن�شیزة،إذا ل�م یك�د ی�ستقر الراك�ب وال�سرج یقالًنشوزا ، احتملھ فصرعھ ، 

كراھ�ة ك�ل واح�د منھم�ا : وھ�و ، یكون بین ال�زوجین : على ظھرھا ، والنشوز 

ارتفع�ت علی�ھ واستع�صت :  نشزت المرأة بزوجھا وعلى زوجھا یقالبھ ، صاح

َوالالت���ي تخ���افون (  - ق���ال تع���الى -ع���ن طاعت���ھ   وأبغ���ضتھ وخرج���ت زوجھ���ا ُ َ َ ِ َّ َ

                                                                                                                                           

ًخطیبا موھوبا جھیر الصوت ولھ = ً مؤلف�ا مطبوع�ا منھ�ا ٢٦ً حك�م ال�شریعة ف�ي اس�تبدال النق�د : ً

 ، ق��اموس ت��راجم ألش��ھر الرج��ال والن��ساء م��ن  األع��الم. (بالھ��دى ، الق��رآن والم��رأة وغیرھم��ا 

 س��نة -ھ��ـ ٧٦٠لإلم��ام خی��ر ال��دین الزركل��ى ، ت��وفى س��نة ، الع��رب والم��ستعربین والمست��شرقین 

  ) .١٧٣ / ٧ ج/لبنان / بیروت / ھـ ، دار العلم للمالیین ١٤١٠

مطبوع��ات اإلدارة العام��ة للثقاف��ة اإلس��المیة / ط / محم��ود ش��لتوت  / اإلس��الم عقی��دة وش��ریعة  )١(

  .ھـ١٣٧٩سنة / باألزھر 

  ) .٢٥٩( سورة البقرة جزء من آیة  )٢(



 
 

    

 
 

 

٢٨١ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

َّنشوزھن  ُ َ ُ ٌوإن ام�رأة ( ق�ال تع�الىزوجھ�ا   ، نشوز المرأة استع�صاؤھا عل�ى)٢( )ُ َ َ ْ َِ ِ
َخافت من بعلھا نشوزا أو إعرا ْ ْ َ ْ َِ َ ً ُ ُ َِ ِْ ْ  سوء عشرة ك�ل واح�د منھم�ا والنشوز )٣( ) ًضا َ

   .   )٤(صاحبھ 

الخروج ع�ن " أجمع الفقھاء على أن النشوز ھو  : النشوز فى االصطالح: ًثانیا 

   .)٥(" الطاعة فیما فرض هللا علیھا من طاعتھ 

                                                           

  ) .٣٤( سورة النساء جزء من آیة  (٢)

  ) .٢٨(ن آیة  سورة النساء جزء م (٣)

/  ألبى الفـضل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور األفریقـي المـصري  لسان العرب (٤)

لإلمام محمد بن أبى بكر بن عبد  / مختار الصحاح ، و٤١٧ / ٥،ج بیـروت/ دار صادر / ط 

م ، ٢٠٠٠ -ھ��ـ ١٤٢١طبع��ة س��نة / طبع��ة أول��ى / دار الح��دیث بالق��اھرة / ط / الق��ادر ال��رازي 

لإلم��ام مح��ب ال��دین أب��ى الف��یض ال��سید محم��د / ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس  و٣٣٨ص

/ ھـ ١٣٠٦الطبعة األولى سنة / مرتضى الزبیدى الحنفي طبعة المطبعة الخیریة بجمالیة مصر 

 ، والصحاح تاج اللغة وص�حاح العربی�ة ، إس�ماعیل ٧٦ /٤ج،لبنان / نشر مكتبة الحیاة بیروت 

 ، دار ٨٩٩ / ٣ج، أحم�د عب�د الغف�ور عط�ا / ھـ ، تحقیق ٣٩٣ سنة بن حماد الجوھري ، توفى

   .١٧٦ – ١٦٦ص، ھـ ١٤٠٧العلم للمالیین ، بیروت ، الطبعة األولى سنة 

 / لإلمام عالء ال�دین أب�ى بك�ر ب�ن م�سعود الكاس�انى الحنف�ي  /  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع)٥(

 حاش��یة الدس��وقي ، و٣٣٤ /٢م ، ج١٩٩٦/ ھ��ـ ١٤١٧س��نة / الطبع��ة األول��ى / دار الفك��ر/ ط 

ألب�ى البرك�ات س�یدى أحم�د / ش�مس ال�دین ال�شیخ محم�د عرف�ة الدس�وقي /  الكبی�ر ال�شرح عل�ى

إعان��ة   ، و٣٤٣ /٢م ، ج١٩٩٨/ ھ��ـ ١٤١٩س��نة / الطبع��ة األول��ى / دار الفك��ر / ط / ال��دردیر

دار / ط / دمیاطي أبو بكر للسید البكري بن السید شطا ال/ الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین 

/ للشیخ  / مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنھاج و٣٧٠ /٣لبنان ، ج/ بیروت / الفكر 

دار / ط / تحقی�ق ، ال�شیخ عل�ى مع�وض وآخ�رون / شمس ال�دین محم�د ب�ن الخطی�ب ال�شربیني 

بجیرمى عل�ى حاشیة ال،و٤١٣ /٤م ، ج٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١سنة / بیروت  لبنان / الكتب العلمیة 

/ لبن��ان / بی��روت / دار الكت��ب العلمی��ة / ط /  س��لیمان ب��ن محم��د البجیرم��ى / لل��شیخ  / الخطی��ب

مطال�ب أول�ى النھ�ى ف�ى ش�رح غای�ة ، و٤٣٥ /٣م، ج١٩٩٦ -ھ�ـ ١٤١٧س�نة / الطبعة األول�ى 

 ، ٢٨٦ /٥المكت�ب اإلس�المي ج/ ط / مصطفى بن سعد بن عب�دة الرحیب�انى / للشیخ  / المنتھى

ع�ن ، منصور بن یونس بن إدریس البھوتى الحنبل�ي/ للشیخ  /  القناع على متن اإلقناعكشافو

ھالل مصطفى ھالل / الشیخ / راجعھ / متن اإلقناع لإلمام موسى بن أحمد الحجاوى الصالحي 

= وش��رح منتھ��ى  ،٢٠٩ ،٥ج، م١٩٨٢ -ھ��ـ ١٤٠٢س��نة / لبن��ان / بی��روت / دار الفك��ر / ط / 



 
 

    

 
 

 

٢٨٢ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  

   :أمارات النشوز للمرأة : ًثالثا 

  

  -:النشوز لھ أمارات كثیرة أذكر منھا ما یلى 

  .تخرج بال إذن لمحل تعلم أنھ ال یأذن فیھ أن -١

   .)١(تترك حقوق هللا كالغسل أو الصالة وغیرھما -٢

  .أن تمنعھ من االستمتاع بھا أو تتثاقل إذا دعاھا إلیھ -٣

 یجب علیھا فعلھا من مقدمات التي وجھھ وتضجر وتسأم بحوائجھ فيتغضب -٤

  .االستمتاع 

أو ، أن تجیبھ بكالم خشن بع�د أن ك�ان بل�ین ً أدبھا معھ قوال كفيتغیر عادتھا -٥

  .غیر مقبلة بوجھھا بعد أن كانت تقبل 

   .)٢(تعرض عنھ وتعبس بعد لطف وطالقة -٦

  

  

                                                                                                                                           

الـروض الم�ـربع  ، و٥٤ /٣عالم الكتب،ج/ ط / ور بن یونس البھوتى للشیخ منص / اإلرادات=

/ ط / ب�شیر محم�د عی�ون / تحقی�ق / منصور بن ی�ونس البھ�وتى / للشیخ  / شرح زاد المستنقع

الروض��ة البھی��ة ف��ي ش��رح اللمع��ة  ، و٥٦ /٣م ، ج١٩٩٩ -ھ��ـ ١٤٢٠س��نة / مكتب��ة دار البی��ان 

واإلم�ام زی�ن ال�دین ب�ن ،  جم�ال ال�دین المك�ي الع�امليللشھیدین السعید بن محم�د ب�ن ، الدمشقیة

/ بیروت / وط دار إحیاء التراث العربي / السید محمد كالنتر / صححھ / على العاملي الجبعى 

لإلم�ام جعف�ر ب�ن  / ش�رائع اإلس�الم ف�ي م�سائل الح�الل والح�رام ، و٤٢٧٠ص / ٥، ج/  لبنان 

البح��ر  ، و٢٨٢ /٢ج/ وع��اتي إس��ماعلیان مؤس��سة مطب/ ط ) المحق��ق الحل��ى ( الح��سن الھ��ذلي 

المت�وفى س�نة / أحمد بن یحیى بن المرت�ضى / لإلمام  / الزخار الجامع لمذاھب علماء األمصار

   ..٨٨ /٤القاھرة  ، ج/ دار الكتاب اإلسالمي / ط / ھـ ٨٤٠

لإلم��ام محم�د ب��ن أحم��د ب��ن  / م��نح الجلی��ل ش�رح مخت��صر خلی��لو ، ٣٤٣/ ٢ حاش�یة الدس��وقي ج(١)

 / الت��اج الم��ذھب ألحك��ام الم��ذھب، و٥٤٥ / ٣ج، لبن��ان / م��د  عل��یش ط دار الفك��ر بی��روت مح

   .٨٨ /٤ج، ، والبحر الزخار ٢/٧٢ط مكتبة الیمن ج/ لإلمام أحمد بن قاسم العنسى الصنعاني 

 ، ومطالــب أولــى النهــى ، ٤٢٥ /٤ ، ومغنــى المحتــاج ، ج٢٣٨ ،٣ أســنى المطالــب ، ج(٢)

  .٤٢٨ ، ٤٢٧ص / ٥الروضة البهیة ، ج ، و٢٠٩ /٥اع ، ج ، وكشاف القن٢٨٦ /٥ج



 
 

    

 
 

 

٢٨٣ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

    طرق عالج نشوز الزوجة

–إذا ظھر أمارة نشوز من الزوجة فإن الشارع الحكیم ندب إلى إصالح ذلك قال

ِ والالت���ي تخ���افون ن���شوزھن فع -تع���الى َِ َُّ ُ ََ ُ ُ َ َ َّ ِظ���وھن واھج���روھن ف���ي الم���ضاجع َ ِ َ َ ُ ُ َْ ِ َّ ُ ْ َّ ُ ُ

ُواضربوھن فإن أطعنكم فال تبغوا ْ ْ ُ ْ ََ ُ ََ َ َْ َ ْ َّ ُِ َّعلیھن ِ ِ ْ ًسبیال ََ ِ َّإن َ َهللا ِ َكان َّ ًعلیا َ ّ ِكبیرا َِ َ )٢( )١(  

  

  

  أسالیب الوعظ وحكمھ والوقت المستحب فیھ

  

   :الطریقة األولى وھى الوعظ: ًأوال 

  - :لمعالجة النشوز أذكر منھا ما یلىللوعظ أسالیب كثیرة 

، وم�ا یلحقھ�ا م�ن اإلث�م بالمخالف�ة ، أن یذكر لھا ما أوجب هللا علیھا من الحق -١

 - )٣(وم�ا یب��اح ل�ھ م��ن ھجرھ�ا وض��ربھا ، وم�ا ی�سقط ب��ذلك م�ن النفق��ة والك�سوة 

َّوالالتي تخافون نشوزھن فعظوھن (  –لقولھ  تعالى  ُ َّ ُ َُ َ ُِ َِ ُ ُ َ َ َّ َ ()٤(.   

                                                           

  ) .٣٤( سورة النساء ، اآلیة  )١(

نـشزت علیـه امرأتـه حبیبـة بنـت یزیـد ، اآلیة نزلت في سـعد بـن الربیـع :  قال القرطبي  )٢(

یـا رسـول اهللا أفرشـته كریمتـي فلطمهـا : فلطمها فقـال أبوهـا ، بن خارجة بن أبى زهیر 

" – –فانصرفت مع أبیها لتقـتص منـه فقـال) تص من زوجها لتق : ( – –فقال 

، "ًمرا وأراد اهللا غیرهأردنا أ : - –ارجعوا هذا جبریل آتاني فأنزل اهللا هذه اآلیة فقال

ًأردت شـیئا وأراد اهللا خیــرا " وفـى روایـة أخـرى  الجـامع ألحكــام . (ونقـض الحكـم األول " ً

ط دار الكتب / مد بن أحمد األنصاري القرطبي لإلمام أبى عبد اهللا مح/ القرطبي  القرآن

   ) .٥/١٦٨ج،المصریة 

 ، وشــــرح منتهــــى ٢٨٦ /٥ ، ومطالــــب أولــــى النهــــى ، ج٢٠٩ /٥ كــــشاف القنــــاع ، ج )٣(

   .٤٢٨ /٥ ، الروضة البهیة ، ج٥٤ /٣اإلرادات ، ج

  ) .٣٤( سورة النساء ، جزء من آیة )٤(



 
 

    

 
 

 

٢٨٤ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 وھ�ى كثی�رة أذك�ر منھ�ا م�ا )١(سن أن یذكر لھا األحادیث المرویة فى ذل�ك یح-٢

  :یلى 

إذا دع�ا الرج�ل امرأت�ھ  " – – ع�ن النب�ى –  -ما روى ع�ن أب�ى ھری�رة -أ

   .)١(" إلى فراشھ فأبت أن تجیىء لعنتھا المالئكة حتى تصبح 

ا من والذى نفسى بیده م " – – قال قال رسول هللا – –عن أبى ھریرة -ب

ًرجل یدعو امرأتھ إلى فراشھا فتأبى علیھ إال كان الذى فى السماء ساخطا علیھا 

   )٢(" حتى یرضى عنھا 

  

وذلك لم�ا روى ع�ن أب�ى ھری�رة  ، )٣(یستحب أن یبرھا ویستمیل قلبھا بشىء -٣

– – عن النبى – - ًمن كان یؤمن با� والیوم اآلخ�ر ف�إذا ش�ھد أم�را "  قال

لی��سكت واستوص��وا بالن��ساء ف��إن الم��رأة خلق��ت م��ن ض��لع وإن فلی��تكلم بخی��ر أو 

أعوج شىء فى الضلع أعاله إن ذھبت تقیم�ھ ك�سرتھ وإن تركت�ھ ل�م ی�زل أع�وج 

   .)٤(" ًاستوصوا بالنساء خیرا 

: ویق�ول لھ�ا برف�ق ول�ین ، یذكرھا بما یلینھا لقب�ول الطاع�ة واجتن�اب المنك�ر -٤

   .)٥(یب كونى من الصالحات القانتات الحافظات للغ

                                                           

 ٢ ، والتـاج المـذهب ، ج٤٢٥ ص٤ ، ج ، ومغنـى المحتـاج٢٣٨ /٣ أسنى المطالب ، ج )١

/٧٢.   

/ لإلمـام محمـد بـن إسـماعیل أبـو عبـد اهللا البخـارى الجعفـى  / الجامع الـصحیح المختـصر )٢

/ الطبعــة الثالثــة / الیمامــة بیــروت / دار ابــن كثیــر / ط / مــصطفى أدیــب / د / تحقیــق 

 ، رقـم ١٩٩٣/ ٥، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فـراش زوجهـا،جم١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧سنة 

)٤٨٩٧.(  

تحقیق محمد فؤاد عبد /  لإلمام مسلم بن الحجاج أبى الحسین القشیرى النیسابورى  صحیح مسلم )٣

، ب�اب تح�ریم امتناعھ�ا ) ١٤٣٦(لبن�ان ، رق�م / بی�روت / ط دار إحیاء التراث العرب�ى / الباقى 

   .١٠٥٩ /٢من فراش زوجھا ، ج

   .٤٢٥ /٤ مغنى المحتاج ، ج )٤

  ) .١٨( ، باب الوصیة بالنساء ، رقم ١٤٦٨ ، رقم ١٠٩٠ /٢ح مسلم ، ج صحی )٥

   .٣٤٣ /٢ج/  ، وحاشیة الدسوقى ٣٣٤ /٢ بدائع الصنائع ، ج )٦



 
 

    

 
 

 

٢٨٥ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

یبین لھا أن صالتھا ال تقبل ما دام زوجھا غی�ر راض عنھ�ا وذل�ك لم�ا روى  -٥

ثالثة ال تجاوز صالتھم  : " –– یقول قال رسول هللا –– )١(عن أبى أمامة 

وإم�ام ق�وم ، وامرأة باتت وزوجھا علیھا س�اخط ، آذانھم العبد اآلبق حتى یرجع 

   .)٢(" وھم لكارھون 

  

  ج النشوز بالوعظ حكم عال: ًثانیا 

وذلك إن جزم أو ظن إفادة ، أجمع الفقھاء على أن عالج النشوز بالوعظ مندوب 

   .)٣(الوعظ 

  

  

                                                           

١(  أ واسمه صدى بن عجالن مـن باهلـة ، سـكن مـصر ، هو أبو أمامة الباهلى  : أ

 فــى الروایــة ، ثــم انتقــل منهــا فــسكن حمــص مــن الــشام ومــات بهــا ، وكــان مــن المكثــرین

وقیـل سـنة سـت وثمـانین ، وهـو ، وأكثر حدیثه عند الشامیین ، توفى سنة إحدى وثمـانین 

 /  أسـد الغابـة فـى معرفـة الـصحابة . (- –آخر من مات بالشام من أصـحاب النبـى 

/ هــ ٥٥٥المولـود سـنة / لإلمام عز الدین بن األثیر أبى الحسن على بن محمـد الجـزرى 

الطبعــــة الثانیــــة /  لبنــــان –دار المعرفــــة بیــــروت / یــــل مــــأمون شــــیحا خل/ تحقیــــق الــــشیخ 

لإلمــام أحمــد بــن علــى /  تهــذیب التهــذیب ، و١٣٩ /١٣٨ /٥ج، م ٢٠٠١ -هـــ ١٤٢٢

ط دار / تحقیــق مـصطفى عبــد القــادر عطــا / بـن حجــر أبــو الفـضل العــسقالنى الــشافعى 

  . ) ٣٦٩ /٣٦٨ /٤ج،هـ١٤١٥سنة / الطبعة الثانیة / لبنان / الكتب العلمیة بیروت 

محمـد فـؤاد عبـد / لإلمام أبى عیسى محمد بن عیـسى بـن سـورة ، تحقیـق  / سنن الترمذى )٢

قال أبـو عیـسى ، ط دار الحدیث القاهرة  واألحادیث مزیلة بأحكام األلبانى علیها/ الباقى 

 ، ١٩٣ /٢ج/ حــسن : هــذا حــدیث حــسن غریــب مــن هــذا الوجــه وقــال الــشیخ األلبــانى : 

  ).٣٦٠(رقم 

اإلقنــاع فــى حــل ألفــاظ  ، و٣٤٣ /٢ ، وحاشــیة الدسـوقى ، ج٣٣٤ /٢ بـدائع الـصنائع ، ج)٣

/ دار المعرفـة / ط / للشیخ شمس الدین محمد بن أحمد الـشربینى الخطیـب / أبى شجاع

لإلمام موفق الدین عبد اهللا =  ، المغنى مع الشرح الكبیر ، و٩٤ /٢، جلبنان / بیروت 

/ ط / محمــد شــرف الـدین خطــاب وآخــرون / د / تحقیـق / مقدســى بـن أحمــد بـن قدامــة ال

  .١٦٢ /٨ ، جهـ ١٤١٦سنة / طبعة أولى / القاهرة / دار الحدیث 



 
 

    

 
 

 

٢٨٦ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

   الوقت الذى یستحب فیھ الموعظة: ًثالثا 

  - : على ثالثة معانى)١(الوقت الذى یستحب فیھ الموعظة 

  - :المعنى األول

والخ��وف ،ن ل��م یق��ع أن الوق��ت الم��ستحب فی��ھ الموعظ��ة عن��د خ��وف الن��شوز وإ

فجاز أن یوضع مك�ان ، بمعنى العلم ؛ ألن خوف الشىء إنما یكون للعلم بموقعھ 

  .یعلم یخاف 

  - :المعنى الثانى

ومعنى ذلك ، الوقت المستحب للموعظة ھو عند الخوف الذى ھو خالف الرجاء 

إذا رأیتم منھن ما تخ�افون أن ین�شزن عل�یكم م�ن نظ�ر إل�ى م�ا ال ینبغ�ى لھ�ن أن 

  .ظر إلیھ ویدخلن ویخرجن واستربتم بأمرھن فعظوھن واھجروھن  ین

  - :المعنى الثالث

الوقت المستحب للموعظة عند وق�وع الن�شوز بالفع�ل وظھ�رت أمارات�ھ بق�ول أو 

   .)٢(فعل 

  المعنى المختار

وذل��ك لع��دة ، وأن الوق��ت الم��ستحب للموعظ��ة عن��د خ��وف الن��شوز وإن ل��م یق��ع 

  -:أسباب أذكرھا فیما یلى 

َّوالالت�ي تخ�افون ن�شوزھن فعظ�وھن (  – قولھ  تعالى - أن ظاھر -١ ُ َّ ُ َُ َ ُِ َِ ُ ُ َ َ َّ  ی�دل )٣() َ

  .على أن الموعظة مباحة قبل فعل المكروه إذا رؤیت أسبابھ 

  ! . أن العظة غیر محرمة من المرء ألخیھ فكیف المرأتھ ؟-٢

ن الم��رأة ع�الج الن��شوز ب�الوعظ وذل�ك إذا ظھ��ر م�- س�بحانھ وتع��الى - ب�دأ -٣ –

وال یج�وز ل�ھ أن یھجرھ�ا أو ، ًالنشوز بقول أو فع�ل ف�إن ال�زوج یعظھ�ا اس�تحبابا

   . )٤(یضربھا 

                                                           

مـع تكملتـه الثانیـة للـشیخ /لإلمام محیى الدین بن شـرف النـووى  / المجموع شرح المهذب) ١(

ــــق د /  ــــب المطیعــــى ، تحقی / فكــــردار ال/ ط / محمــــود مطرجــــى وآخــــرون / محمــــد نجی

   .٣٤٣ /٢م ،ج١٩٩٦ -هـ ١٤١٧سنة / طبعة أولى / بیروت 

   .٤٤٨ /١٦ المجموع ، ج )٢(

  ) .٣٤( سورة النساء ، جزء من آیة )٣(

   .٤٤٨ /١٦ المجموع ، ج)٤(



 
 

    

 
 

 

٢٨٧ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  

  

  

  بھ والمراد بالھجر العالج حكم

إذا نظرنا إلى ع�الج الق�رآن الك�ریم لن�شوز الم�رأة ب�الھجر ف�سوف نج�د أن�ھ ورد 

أ الع�الج  ق�د ابت�د– –ف�المولى ، على سبیل الت�درج م�ن ال�ضعیف إل�ى الق�وى 

وذلك إذا حصل الغرض بالطریق األخف ، ثم ترقى منھ إلى الھجران ، بالوعظ 

  .فقد وجب االكتفاء بھ ولم یجز اإلقدام على الطریق األشد

  حكم الھجر فى المضجع : ًأوال 

 واس��تدلوا عل��ى ذل��ك )١(اتف��ق الفقھ��اء عل��ى أن الھج��ر ف��ى الم��ضاجع أم��ر ج��ائز 

  . بالكتاب والسنة واإلجماع

  - :الكتاب: ً أوال

ِوالاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف المضاجعقولھ تعالى 
َ ََ َ َْ ِ َِّ َّ َُّ ُ ُُ ُ ْ ُ ِ َ َ ُُ ُ ََ َّ )٢(  

  - :وجھ الداللة

دلت ھ�ذه اآلی�ة عل�ى أن ح�االت الم�رأة ف�ى اخ�تالف م�ا تعات�ب فی�ھ وتعاق�ب م�ن 

 محرم فى والضرب والھجر ال یكون إال بما یحل لھ ؛ ألن الھجر،العظة والھجر

غیر نشوز المرأة ، كما أن الزوج إذا ھجر زوجتھ فإن كانت محبة للزوج ف�ذلك 

                                                           

 ٥ ، والتــاج واإلكلیــل ، ج٣٤٣ /٢ ، وحاشــیة الدســوقى ، ج٣٣٤ /٢ بــدائع الــصنائع ، ج(١)

ط دار / محمد بن إدریس الـشافعى /  لإلمام  /واألم ٥٤٥ ،٣ ، ومنح الجلیل ، ج٢٦٢/

  .١٢٠ /٥ج/ بیروت / المعرفة 

 ، ومطالــب أولــى النهــى ، ٤٢٦ /٤ ، ومغنــى المحتــاج ، ج٢٣٨ /٣ وأســنى المطالــب ، ج   

ــــــــاع ، ج٢٨٧ /٥ج  ، ٥٤ /٣ ، وشــــــــرح منتهــــــــى اإلرادات ، ج٢٠٩ /٥ ، وكــــــــشاف القن

/ لى بن أحمد بن سعید بن حـزم لإلمام أبى محمد ع / المحلى ، و٤٤٢ /٧والمغنى ، ج

ــــق  ــــشیخ أحمــــد محمــــود شــــاكر / تحقی ــــروت / ط دار الجیــــل / ال  ١٧٥ /٩، جلبنــــان/ بی

 ، والتــــاج ٤٢٩ /٤٢٨ /٥، والروضــــة البهیـــة ، ج٢٨٢ /٢ وشـــرائع اإلســـالم ، ج،١٧٦/

   .٨٨ /٤ ، والبحر الزخار ، ج٧٢ /٢المذهب ، ج

  ) .٣٤( سورة النساء ، جزء من آیة (٢)

ا ا  



 
 

    

 
 

 

٢٨٨ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

وإن كانت مبغ�ضة فیظھ�ر الن�شوز منھ�ا فیتب�ین أن ، یشق علیھا فترجع للصالح 

   .)١(النشوز من قبلھا 

  - :السنة: ًثانیا 

ف�إن خف�تم "  ق�ال –– عن عمھ أن النبى )٢(ما روى عن أبى حرة الرقاشى -١

   .)٣(" وزھن فاھجروھن فى المضاجع نش

  - :وجھ الداللة

دل ھ�ذا الح��دیث عل��ى أن الم��رأة إن بغ��ضت زوجھ��ا ورفع��ت نف��سھا ع��ن طاعت��ھ 

   .)٤(فیجوز لھ أن یھجرھا فى المضجع ویعتزلھا إلى فراش آخر 

  - :اإلجماع: ًثالثا 

أجم��ع الفقھ��اء عل��ى ج��واز الھج��ر ف��ى الم��ضجع كوس��یلة م��ن أھ��م وس��ائل ع��الج 

   .)٥(ز النشو

   المراد بالھجر: ًثانیا 

  -:اختلف الفقھاء فى المراد بالھجر على عدة أقوال أوجزھا فیما یلى 

                                                           

/ لإلمــام أبــى بكــر محمــد بــن عبــد اهللا األندلــسى بــن العربــى/  البــن العربــى  القــرآنأحكــام (١)

 ، ٥٣٣ /١لبنــــان ، ج/ بیــــروت / دار الفكـــر / ط / محمــــد عبـــد القــــادر عطــــا / تحقیـــق 

   .١٦١ /٥والجامع للقرطبى ، ج

: واختلـف فـى اسـم أبـى حـرة فقیـل ، هـو حنیفـة الرقاشـى عـم أبـى حـرة  :  أ ة    (٢)

   ) .٦٢ /٢أسد الغابة ، ج. ( وقیل غیر ذلك ، ن أبى زیدحكیم ب

/ لإلمــام أبــى داود ســلیمان بــن األشــعث السجــستانى األزدى، تحقیــق د  /  ســنن أبــى داود(٣)

تعلیـق كمـال یوسـف ، تحقیق محمد محیى الدین عبد الحمیـد / السید محمد سید وآخرون 

، بــــاب فــــى ضــــرب  دار الفكــــر/ط ، الحــــوت واألحادیــــث مزیلــــة بأحكــــام األلبــــانى علیهــــا 

  .)٢١٤٥( ، رقم ٦٥١ /١، قال األلبانى حسن ، ج) ٤٣(، رقم النساء

لإلمــام أبــى الطیــب محمــد شــمس الحــق العظــیم  / عــون المعبــود شــرح ســنن أبــى داود (٤) 

عبد الرحمن محمد عثمان ، المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة / تحقیق / آبادى أبو الطیب 

، بـاب فـى ضـرب النـساء ، ) ٢١٤٥( ، رقـم م١٩٦٨ -هــ ١٣٨٨  سـنة الطبعة الثانیـة/ 

  .١٢٩ /٦بحدیثه ، ج قال المنذرى فیه على بن زید هو ابن جدعان المكى ال یحتج

   .١٦٣ /٨ المغنى ، ج (٥)



 
 

    

 
 

 

٢٨٩ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

بع���ض :وب���ھ ق���ال،ه ف���ى فراش���ھ الم���راد ب���الھجر أن یولیھ���ا ظھ���ر- :الق��ول األول

  .)٥(والزیدیة ، )٤(وبعض اإلمامیة ، )٣(والظاھریة ، )٢(والحنابلة ، )١(الشافعیة

ق��صود ب��الھجر ع��دم الك��الم وإن وطئھ��ا ؛ ألن الجم��اع ح��ق  الم- :الق��ول الث��انى

، ول��و ت��رك جماعھ��ا لك��ان علی��ھ م��ن ال��ضرر مث��ل م��ا علیھ��ا ، م��شترك بینھم��ا 

، )٧(وقول للشافعیة ، )٦(وھو قول للحنفیة ، یبطل حقھ  ویؤدبھا بما یضر بھـا وال

   .)٨(وعكرمة 

ال وطء حت�ى ترج�ع الم�راد ب�الھجر أن ال یجمعھ�ا وإی�اه ف�راش و : القول الثال�ث

 ، )١٠(والمالكی�ة ،  ف�ى الق�ول الث�انى لھ�م )٩(وذھب إلی�ھ الحنفی�ة ، إلى الذى یرید 

والح����سن ، وقت����ادة ، ال����شعبى و، وإب����راھیم النخع����ى  ، )١١(وق����ول لإلمامی����ة 

   )١٢(البصرى

                                                           

   .٢٠٨ /٥ ، واألم ، ج٤٢٦ /٤ ، ومغنى المحتاج ، ج٢٣٨ /٣ أسنى المطالب ، ج)١

 ، ومطالب أولى النهى ، ٢٠٩ /٥ وكشاف القناع ، ج ،٥٤ /٣ شرح منتهى اإلرادات ، ج)٢

   .٢٨٧ /٥ج

   .١٧٦ /٩ المحلى ، ج)٣

   .٤٢٨ /٥ ، والروضة البهیة ، ج٢٨٢ /٢ شرائع اإلسالم ، ج )٤

   .٧٢ /٢ ، والتاج المذهب ، ج٨٨ /٤ البحر الزخار ، ج )٥

   .٣٣٤ /٢ بدائع الصنائع ، ج  )٦  

   .٤٢٦ /٤ مغنى المحتاج ، ج)٧

   .٧٦ / ٢ ، وزاد المسیر ، ج٦٩٤ /١ القدیر ، ج فتح )٨

   .٣٣٤ /٢ بدائع الصنائع ، ج )٩

   .٣٤٣ /٢ ، وحاشیة الدسوقى ، ج٥٤٥ /٣ج/  منح الجلیل  )١٠

   .٢٨٢ /٢ شرائع اإلسالم ، ج)١١

 ، لإلمام عبد الـرحمن بـن الكمـال جـالل الدر المنثور ، و١٦١ /٥ الجامع للقرطبى ، ج )١٢

 ، ٥٢٢ / ٢ج، م١٩٩٣ســـــنة / لبنـــــان / بیـــــروت / دار الفكـــــر / ط / الـــــدین الـــــسیوطى 

لإلمــام محمــود  / روح المعــانى لأللوســى فــى تفــسیر القــرآن العظــیم والــسبع المثــانىو

 زاد  ، و٢٥ /٥لبنـان، ج/ بیـروت / ط دار إحیـاء التـراث العربـى / األلوسى أبـو الفـضل 

ط المكتـب / ن محمـد الجـوزى لإلمام عبد الـرحمن بـن علـى بـ / المسیر فى علم التفسیر

   .٧٦ /٢، ج. هـ ١٤٠٤سنة / الطبعة الثالثة / بیروت / اإلسالمى 



 
 

    

 
 

 

٢٩٠ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

جماعھ���ا لوق���ت غلب���ة ش���ھوتھا الم���راد ب���ھ ت���رك م���ضاجعتھا و : الق���ول الراب���ع

فینبغ�ى أن یؤدبھ�ا ف�ى ح�ال حاجتھ�ا لتأدیبھ�ا ،ھ إلیھ�اال فى وق�ت حاجت�، وحاجتھا

  .)١(وزجرھا وھو قول للحنفیة

، المراد بالھجر ھو القبیح من الكالم والتغلیظ علیھ�ا ف�ى الق�ول  : القول الخامس

   .)٢(وبھ قال سفیان الثورى 

  القول المختار

إذا ھ��و الق��ول القائ��ل ب��أن الم��راد ب��الھجر ھ��و الھج��ر ف��ى الف��راش ؛ ألن ال��زوج 

، أعرض عن فراش زوجتھ فإن كانت محبة لھ فذلك یشق علیھا فترجع للصالح 

، لھ فیظھ�ر الن�شوز منھ�ا فیتب�ین أن الن�شوز م�ن قبلھ�ا وإن كانت مبغضة 

   كان یغاضب)٣(وذلك أن سیدنا عمر بن عبد العزیز 

                                                           

   .٣٣٤ /٢ بدائع الصنائع ، ج )١

 فـتح القـدیر الجـامع  ، و١٦١ /٥ ، والجـامع للقرطبـى ، ج٤٢٦ /٤ مغنـى المحتـاج ، ج )٢

محمـد الـشوكانى لإلمـام محمـد بـن علـى بـن  / بین فنى الروایة والدرایة من علم التفـسیر

بیروت ، / مؤسسة التاریخ العربى / الناشر / بیروت / دار إحیاء التراث العربى / ط /  

   .٦٩٤ /١ج

٣(    ا    :  هـو عمـر بـن عبـد العزیـز بـن مـروان بـن الحكـم بـن أبـى العـاص

ولــد ســنة ثــالث وســتین ، ، بــن أمیــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــصى بــن كــالب 

ـــر المـــؤمنین ، القرشـــى األمـــوى المـــدنى المـــصرى ، اإلمـــام  ـــد ، أمی الحـــافظ ، الزاهـــد العاب

، حـسن الـسمت ، العقـل = = كامـل، الخلیفة ، الزاهد الراشد ، كان حـسن الخلـق والخلـق 

، ًجیــد الــسیاسة ، حریــصا علــى العــدل ، وافــر العلــم ، فقیــه الــنفس ، ظــاهر الــذكاء والفهــم 

ًأواهــا منیبــا قانتــا هللا ، ح ً ًنیفــا ، ناطقــا بــالحق مــع قلــة المعیــب ، ثقــة مأمونــا ، لــه فقــه وعلــم ً ً ً
ًوورع ، روى حدیثا كثیرا،حدث عن عبد اهللا بن جعفر بـن أبـى طالـب ، والـسائب بـن یزیـد  ً

، أبـو سـلمة أحـد شـیوخه : وسعید بن المسیب ، وغیرهم ، حدث عنه ، وسهل بن سعد ، 

لمنكــدر وغیــرهم ، أمــه هــى أم عاصــم بنــت وابــن ا، وأبــو بكــر بــن حــزم ، ورجــاء بــن حیــوة 

ســقى عمــر بــن عبــد العزیــز الــسم فحــصلت لــه الــشهادة ، عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب 

لإلمــام محمــد بــن أحمــد بــن  /  ســیرأعالم النــبالء. ( تــوفى ســنة إحــدى ومئــة ، والــسعادة 

محمــــد نعــــیم / عــــثملن بــــن قایمــــاز الــــذهبى أبــــو عبــــد اهللا ، تحقیــــق ، شــــعیب األرنــــاؤوط 

 ١١٤ ص٥ ، جهـــ١٤١٣بیــروت ، الطبعــة التاســعة / ط مؤســسة الرســالة / رقــسوسى الع

 ، تـــذكرة الحفـــاظ ومـــا بعـــدها، و٤٧٥ /٧، وتهـــذیب التهـــذیب ، ج )٤٨( ، رقـــم ١٤٨ –

  .محمد نعیم العرقسوسى/ شعیب األرناؤوط / تحقیق / محمد بن طاهر بن القیسرانى

   )  .١١٥ /١١٤ص /٥ھـ ، ج١٤١٣ثانیة الطبعة ال/ بیروت / مؤسسة الرسالة / ط /       



 
 

    

 
 

 

٢٩١ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  

  

  

  

  حكم الھجر في الكالم وغایة الھجر
  حكم الھجر فى الكالم : ًأوال 

 إل�ى أن�ھ ال )٤( واإلمامی�ة )٣( والزیدی�ة )٢( والحنابل�ة )١(ء من الشافعیة ذھب الفقھا

ولك�ن ال�شافعیة اس�تثنوا ، یحل للزوج أن یھجر زوجتھ فى الكالم فوق ثالثة أیام 

من عدم جواز الھجر فوق ثالثة أیام ما إذا قصد ال�زوج ب�ھ ردھ�ا ع�ن المع�صیة 

 ش��رعى كك�ون المھج��ور وذل�ك لوج��ود ع�ذر، فیج�وز  الھج��ر ، وإص�الح دینھ��ا 

ًفاسقا أو مبتدعا وكصالح دینھ أو دین المھاجر  ً.  

  

  :استدلوا على ذلك من السنة 

ال یح�ل لم�سلم أن  " –– ق�ال رس�ول هللا ––ما روى عن أنس بن مالك -١

   .)٥(" یھجر أخاه فوق ثالثة أیام 

  -:وجھ الداللة 

فم�ن ب�اب ، ن الم�سلمین دل ھذا الحدیث على عدم جواز الھجر فوق ثالثة أیام بی

حت�ى ال  یزی�د التباع�د ، أولى عدم الحل بالھجر فى الك�الم ب�ین ال�زوج وزوجت�ھ 

  .والنشوز فیما بینھما 

  

                                                           

   .٤٢٦ /٤ ، ومغنى المحتاج ، ج٢٣٨ /٣ ، وأسنى المطالب ، ج٢٠٧ /٥ األم ، ج (١)

 ، وشــــــرح منتهــــــى ٢٠٩ /٥ ، وكــــــشاف القنــــــاع ، ج٢٨٧ /٥ مطالــــــب أولــــــى النهــــــى ، ج(٢)

   .١٦٣ /٨ ، والمغنى ، ج٥٤ /٣اإلرادات ، ج

   .٧٣ /٢هب ، ج ، والتاج المذ٨٨ /٤ البحر الزخار ، ج(٣)

   .٤٢٩ /٥ الروضة البهیة ، ج(٤)

 ، رقــم ١٩٨٢ /٤، وصـحیح مــسلم ، ج) ٥٧١٨( ، رقــم ٢٢٥٣ /٥ صـحیح البخــارى ، ج(٥)

)٢٥٥٨ . (  

اا ا  

  



 
 

    

 
 

 

٢٩٢ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

   غایة الھجر: ًثانیا 

  -:اختلف الفقھاء فى غایة الھجر وذلك على قولین 

  

وذھ�ب ، غایـة الھجر للزوج أن یھجر زوجـتھ الناش�ـز م�ـا ش�اء : القول األول 

   .)٢( والحنابلة )١(الشافعیة  ھإلی

وال یبل�غ ب�ھ األربع�ة أش�ھر الت�ى ض�رب هللا ، غای�ة الھج�ر ش�ھر  : القول الث�انى

   .)٣(وذھب إلیھ المالكیة ، ًأجال للمولى 

  

   األدلة 

  : القائل بأنھ ال غایة للھجر بالمعقول استدل أصحاب القول األول : ًأوال

 فمت��ى ل��م ت��صلح تھج��ر وإن بل��غ  وھ��و أن الھج��ر ش��رع لحاج��ة ص��الح الزوج��ة

   .)٤(سنین

 – القائ��ل ب�أن غای�ة الھج��ر ش�ھر ب��المعقول اس�تدل أص��حاب الق�ول الث�انى : ًثانی�ا

أن المق��صود م��ن الھج��ر اإلص��الح وذل��ك بإلح��اق ض��رر ی��سیر :  وھ��و -ًأی��ضا 

إذ خاللھا یتب�ین م�دى ت�أثیر ھ�ذه المرتب�ة ، ویتحقق ذلك فى ھذه المدة ، بالزوجة 

كما یتبین ھل الزوجة عازمة عل�ى االس�تمرار ف�ى الن�شوز أو ال ؟ ، فى التأدیب 

   .)٥(فیرجع عن ھذا الھجر 

  

                                                           

   .٩٥ / ٢ ، واإلقناع ، ج٤٤٩ / ١٦ المجموع ، ج (١)

لإلمــام شــمس الــدین أبــى  / الــشرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع ، و١٦٢ /٨ المغنــى ، ج (٢)

/ القاهرة / دار الحدیث / ط / بد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامة الفرج ع

ـــى  ـــاع ، ج١٦٨ /٨، ج. م ١٩٩٦ -هــــ ١٤١٦ســـنة / الطبعـــة األول  ، ٥ ، وكـــشاف القن

٢٣٨.   

الـشیخ زكریـا / لإلمـام الحطـاب الرعینـى  / مواهـب الجلیـل ، و٥٤٥ ،٣ مـنح الجلیـل ، ج (٣)

، ٥ ، جهـ١٤١٦سنة / الطبعة األولى / لبنان / بیروت ط دار الكتب العلمیة / عمیرات 

٢٦٢ .   

   .٤٤٩ /١٦ المجموع ، ج (٤)

   .٥٤٥ /٣ منح الجلیل ، ج (٥)



 
 

    

 
 

 

٢٩٣ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  المناقشة

  -: وذلك من وجھین مناقشة ما استدل بھ أصحاب القول األول

، أن الھج�ر إل�ى م�ا ال نھای�ة فی�ھ إلح�اق ض�رر كبی�ر بالزوج�ة  : الوجھ األول-١

  .وھذا ال یصح ، لمضارة وینقلب المقصود من الھجر لإلصالح إلى ا

أن الق��ول بع��دم الغای��ة ف��ى الھج��ر یعط��ل المرتب��ة الثالث��ة ف��ى  : الوج��ھ الث��انى-٢

وال ب��د م��ن جع��ل غای��ة لھ��ذه المرتب��ة ؛ لالنتق��ال إل��ى ، التأدی��ب وھ��ى ال��ضرب 

  .المرتبة التى تلیھا 

  

    القول األولى بالقبول

 ب�ھ األربع�ة أش�ھر ؛ وذل�ك ھو القول الثانى القائل بأن غایة الھجر شھر وال یبل�غ

َّ حیث أسر إلـى حفصة فأفشتھ إلى عائشة وتظاھرتا –صلى هللا علیھ وسلم–لفعلھ

  ولقوة مـا استدل بـھ  ، )١(علیھ 

 

                                                           

 ت ،   أم إرام  وم –    –أن  ودت رول ا    روى )١(

  ر ،   ل     ول ار– – )           ر رام إن   (     رت

رف  ض  ت          ،  ذك    – –  رول ا– –      م ا ،   ذك  

    ت       ل رك ؟ن أ )     رم اا  (    ول ار – –  ن 

  زل ا رًا   وُُ تَ دََ ا َِإ و ِإن  ن زء 

م    ) ٤(ارورة ا ن ،ل    س نا       رظ نن ا ر ت

   ول ار– –     ل ؟       و –         ا سـنن : یراجـع  . ( – ر

لإلمام على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى البغـدادى ، تحقیـق سـید عبـد اهللا ، الدارقطنى 

هــــــ ١٣٨٦ ، ط دار المعرفـــــة بیـــــروت لبنـــــان ســـــنة ٤٣ /٤٢ /٤هاشـــــم یمـــــانى المـــــدنى ج

   ) .١١٣ /٣والجامع للقرطبى ، ج، م ١٩٦٦



 
 

    

 
 

 

٢٩٤ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "   ث اا"  

  

 ب جا  
  

  
  

  

  

  



 
 

    

 
 

 

٢٩٥ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 

  

  

                                         

   اج ب
  -: الفقھاء فى ضرب الزوجة على قولین اختلف

   .)١(بجواز ضرب الزوجة للتأدیب وذھب إلیھ جمھور الفقھاء  : القول األول

ال یج��وز ض��رب ال��زوج زوجت��ھ حت��ى وإن أمرھ��ا أو نھاھ��ا فل��م  : الق��ول الث��انى

   .)٢(ذھب إلیھ عطاء ، تطعھ ولكن یغضب علیھا 

   األدلة 

لقائ�ل بج�واز ض�رب ال�زوج زوجت�ھ لتأدیبھ�ا  ااستدل أصحاب القول األول: ًأوال 

  -:بالكتاب والسنة واإلجماع والمعقول 

   : أما الكتاب

ِوالالت��ي تخ��افون ن��شوزھن فعظ��وھن واھج��روھن ف��ي الم��ضاجع (قول��ھ تع��الى  ِ َ َ ُ ُ َ َْ َِّ ِ َِّ ُ ْ َّ ُ َّ ُ َُ َ َُ ُ ُ َ َ

َّواضربوھن  ُ ُ ْ َِ( )٣(.   

  - :وجھ الداللة

واإلذن ف�ى ، أدیبھ�ا عل�ى ن�شوزھا دلت ھذه اآلی�ة عل�ى ج�واز ض�رب الزوج�ة لت

   .)٤(ذلك دل على إباحة الضرب 

                                                           

 ٢ ، وحاشــــیة الدســــوقى ، ج٥٤٥ /٣ ، ومــــنح الجلیــــل ، ج٣٣٤ /٢ بــــدائع الــــصنائع ، ج(١)

 ٥ ، واألم ، ج٢٣٩ /٣ ، وأســــنى المطالــــب ، ج٤٢٦ /٤ ، ومغنــــى المحتــــاج ، ج٣٤٣،

غنـى ،  ، والم٥٤ /٣ ، وشـرح منتهـى اإلرادات ، ج٢٠٩ /٥ ، وكشاف القنـاع ، ج٢٠٨/

 ، وشرائع ٤٢٩ /٥ ، والروضة البهیة ج٢٨٧ /٥ ، ومطالب أولى النهى ، ج٢٤٣ /٧ج

   ) .٧٢ /٢ ، والتاج المذهب ، ج٨٨ /٤ ، والبحر الزخار،ج٢/٢٨٢اإلسالم ، ج

 ، وأحكـــــام القـــــرآن البـــــن ٤٢٦ /٤ ، ومغنـــــى المحتـــــاج ، ج٢١٠ /٥ كـــــشاف القنـــــاع ، ج(٢)

   .٥٣٦ /١، جالعربى

  ) .٣٤(ء من آیة  سورة النساء جز(٣)

، والجــامع ٢١٠ /١ ، وأحكــام القــرآن للــشافعى ، ج٢٦٨ /٢ أحكــام القــرآن للجــصاص ،ج(٤)

   .١٧٢ /٥للقرطبى ،ج

ما ا  

  



 
 

    

 
 

 

٢٩٦ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 

   - :أما السنة

أنھ ش�ھد حج�ة ال�وداع م�ع رس�ول : ––)١(ما روى عن عمرو بن األحوص-١

ًواستوصوا بالنساء خی�را ف�إنھن ع�وان ( ... هللا وأثنى علیھ وذكر ووعظ ثم قال 

فإن فعلن ، ین بفاحشة مبینة إال أن یأت، ًعندكم لیس تملكون منھن شیئا غیر ذلك 

ًفاھجروھن فى المضاجع واضربوھن ضربا غیر مب�رح ف�إن أطع�نكم ف�ال تبغ�وا 

   .)٢(" علیھن سبیال 

  - :وجھ الداللة

ًدل ھذا الحدیث على جواز ضرب النساء ولكن ضربا غیر شدید فى حالة نشوز 

   .)٣(الزوجة لتأدیبھا حتى ترجع عن ذلك 

   :أما اإلجماع

ئھم بال��ضرب م��ا دام ال��ضرب اء عل��ى ج��واز تأدی��ب الرج��ال لن��ساأجم��ع الفقھ��

   .)٤(للتأدیب

                                                           

وهـو مـن بنـى جـثم بـن ، هو عمرو بن األحـوص الجثمـى بـن جعفـر بـن كـالب  : و  (١)

وشهد  – –سعد ، له هذا الحدیث من روایة ابنه سلیمان ، شهد حجة الوداع مع النبى 

 ، ٤٩٢ /٤،واإلصـابة ، ج٨٣ /٤أسـد الغابـة ، ج.( الیرموك فى زمن عمر بن الخطاب 

   ) .٣ / ٨، وتهذیب التهذیب ، ج) ٥٧٧٤(رقم 

ــسنن الترمــذى  (٢) ــصحیح ل ، لإلمــام ، محمــد بــن عیــسى أبــو عیــسى الترمــذى / الجــامع ال

دار / ط / هــا تحقیــق أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون واألحادیــث مزیلــة بأحكــام األلبــانى علی

، قــال أبــو عیــسى ) ٣٠٨٧( ، رقــم ٢٧٣ /٥، جلبنــان / بیــروت / إحیــاء التــراث العربــى 

 ، للحـافظ أبــى سـنن ابـن ماجـههـذا حـدیث حـسن صـحیح وقـال األلبـانى ، هـو حـسن ، و

ط المكتبــة العلمیــة / عبــد اهللا محمــد بــن یزیــد القزوینــى ، تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقى 

بـاب ، ، قـال األلبـانى هـو حـسنحادیـث مزیلـة بأحكـام األلبـانى علیهـا واأل،لبنـان / بیروت 

  .)١٨٥١( ، رقم ٥٩٤ /١حق المرأة على زوجها ، ج

   .٥٩٤ ،١ سنن ابن ماجة ، ج (٣)

المهـــذب فـــى فقـــه  ، و٣٤٣ /٢ ، وحاشـــیة الدســـوقى ، ج٣٣٤ /٢ بـــدائع الـــصنائع ، ج (٤)

ط دار / لفیــروز آبــادى الــشیرازى  لإلمــام أبــى إســحاق إبــراهیم بــن علــى ااإلمــام الــشافعى

  = ، م ١٩٩٤ هــــ ١٤١٤الطبعـــة األولـــى ســـنة ، لبنـــان / بیـــروت / إحیـــاء التـــراث العربـــى 



 
 

    

 
 

 

٢٩٧ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  - :أما المعقول

وعل�ى ھ�ذا ، إن الضرب مباح ؛ ألن القصد منھ التأدیب دون اإلتالف والت�شویھ 

   .)١(فیجوز للزوج أن یضرب زوجتھ إلصالحھا 

  

ھ لتأدیبھا القائل بعدم جواز ضرب الزوج زوجتأدلة أصحاب القول الثانى: ًانیا ث

  .استدلوا بالسنة 

ال ت�ضربوا  " –– ق�ال ق�ال رس�ول هللا )٢(ما روى عن عبد هللا بن أبى ذباب -

   .)٣(" إماء هللا 

  إالم یجلد "  فقال –– قال خطب رسول هللا –– )٤(عن عبد هللا بن زمعة -٢

  
                                                                                                                                           

 ، والبحــر الزخــار ، ٢٨٢ /٢، وشــرائع اإلســالم ، ج١٦٣ /٨ ، والمغنــى ، ج٨٩ ،٢ ج=

  . ٨٨ /٤ج

   .١٦٣ / ٨ المغنى ، ج )١

٢(  ا   : یقـال اسـمه إیـاس ، سـكن مكـة ، مختلـف هو عبد اهللا بن أبى ذباب الدوسى ،

، والبخــارى ،  هـذا الحــدیث ، جـزم أحمــد بـن حنبــل – –فـى صــحبته ، روى عـن النبــى 

 رقـم ٣٩١ /١واإلصـابة ، ج ، ١٢٥ /١ج/ أسـد الغابـة . ( وابن حبان أنه ال صـحبة لـه 

   ) .٧١٨( ، رقم ٣٤١ /١، وتهذیب التهذیب ، ج) ٥٦٣(

، قــال ) ٤٣(، بــاب فــى ضــرب النــساء رقــم ) ٢١٤٦(، رقــم  ٦٥٢ /١ج/  ســنن أبــى داود )٣

 ، لإلمــام ، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حــاتم صــحیح ابــن حبــاناأللبــانى صــحیح ،  و

الطبعــــة / شـــعیب األرنــــاؤوط ، ط مؤســـسة الرســـالة بیـــروت / التمیمـــى البـــستى ، تحقیـــق 

لزجـر عـن ، باب ذكـر ا) ٤١٨٩( ، رقم ٤٩٩ /٩م ، ج١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الثالثة ، سنة 

شـعیب األرنـؤوط ، : ًضرب النـساء إال عنـد الحاجـة إلـى أدبهـن ضـربا غیرمبـرح ، تحقیـق 

  .هو صحیح : قال شعیب

٤(    ز  ا  :  هو عبد اهللا األكبر بن وهـب بـن زمعـة بـن األسـود بـن المطلـب بـن

أســـد بـــن عبـــد العـــزى بـــن قـــصى القرشـــى األســـدى ، أمـــه زینـــب بنـــت شـــیبة بـــن ربیعـــة ، 

ًهـ ، وقتل أبـوه زمعـة ببـدر كـافرا ، قتـل عبـد ٨ى من الشعراء ، أسلم یوم الفتح سنة صحاب

م ٦٥٦هـــــ ، ٣٥سمى یــــوم الــــدار ســــنة اهللا فــــى المدینــــة یــــوم حــــصر عثمــــان فــــى داره ویــــ

 ، وتهــذیب التهــذیب ، ١٤٣ /٤، واألعــالم ، ج) ٥٠٤٢( ، رقــم ٢٢٥ /٤اإلصــابة ، ج(

  ) .٦٧٢( ، رقم ٣٣٧ /١٠ج



 
 

    

 
 

 

٢٩٨ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

   .)١(" أحدكم امرأتھ جلد األمة ؟ ولعلھ یضاجعھا من آخر یومھ 

ال یجلد أحدكم امرأتھ جلد العبد ثم یجامعھا ف�ى " قال––عن النبى  وفى روایة

   )٢(" آخرالیوم 

  - :وجھ الداللة

واستبعاد وقوع ھ�ذا ال�ضرب م�ن ، دلت ھذه األحادیث على عدم جواز الضرب 

 إنما تستح�سن م�ع می�ل  والمجامعة، حیث إنھ یضرب امرأتھ ثم یجامعھا،العاقل 

فوقع�ت اإلش�ارة ، ًلمجل�ود غالب�ا ینف�ر مم�ن جل�ده وا،  العشرة فيالنفس والرغبة 

   .)٣(" ًوالنھى عن ضرب النساء مطلقا ، إلى ذم ھذا الفعل 

   المناقشة

 القائل بعدم جواز ض�رب الن�ساء م�ن مناقشة ما استدل بھ أصحاب القول الثانى

   :)٤(وجھین 

  

 ع�ن  وال�ذى نھ�ى فیھ�ا–ص�لى هللا علی�ھ وس�لم–أن أحادیث النب�ى : الوجھ األول 

ض��رب الن��ساء من��سوخة بالكت��اب وال��سنة والناس��خ لھ��ا م��ن الكت��اب قول��ھ تع��الى 

َّوالاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع وارضبوهن( ُ َ َّ ُ َ َّ َّ َُ ُ ْ ُ ُِ ْ َ َِ ِ َْ ِ ُ ُ َ َ ُ َِّ ُ َُ َ ِ ( )٥(.   

  

                                                           

 ، رقــــم ٦٣٨ ، ١، وســــنن ابــــن ماجــــة ج ) ٢٨٥٥( ، رقــــم ٢١٩١ /٢ ج صــــحیح مــــسلم ،)١

)١٩٨٣. (  

بــاب مــا یكــره مــن ضــرب النــساء رقــم  ) ٤٩٠٨( ، رقــم ١٩٩٧ /٥ صــحیح البخــارى ، ج )٢

)٩٢. (  

أحمـــد بـــن علـــى بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل / لإلمـــام  /  فـــتح البـــارى شـــرح صـــحیح البخـــارى)٣

عمـدة ، و٣٠٣ /٩، جهــ ١٣٧٩سنة / ت بیرو/ دار المعرفة / ط / العسقالنى الشافعى 

 للعالمة بدر الدین أبـى محمـد محمـد محمـود بـن أحمـد القارىء فى شرح صحیح البخارى

 ١٩،جمؤســسة التــاریخ العربــى/ لبنــان / دار إحیــاء التــراث العربــى بیــروت / ط / العینــى 

/٢٩٤.  

 صـبیح، ،ط محمـد١٨٠ /٢محمـد بـن الحـسین البدخـشى،ج/  شرح البدخشى علـى المنهـاج )٤

   .٨٩ /٤ج،والبحر الزخار

  ) .٣٤( سورة النساء ، آیة  )٥



 
 

    

 
 

 

٢٩٩ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  :ومن السنة 

عن��دكم ل��یس تملك��ون ًاستوص��وا بالن��ساء خی��را فإنم��ا ھ��ن ع��وان  "––قول��ھ -١

المضاجع  فيأن یأتین بفاحشة مبینة فإن فعلن فاھجروھن ًنھن شیئا غیرذلك إالم

   .)١(" ًواضربوھن ضربا غیرمبرح

زئر النساء على أزواجھ�ن  " ––یا رسول هللا  " –– وقول سیدنا عمر -٢

كن�ا مع�شر ق�ریش ال " وف�ى روای�ة أخ�رى ق�ال س�یدنا عم�ر " فأذن فى ض�ربھن 

 المدین�ة فوج�دنا ن�ساءھم یغل�بن رج�الھم فح�اط ن�ساؤنا یغلب نساؤنا رجالنا فق�دمنا

 وقل�ت زئ�ر –ص�لى هللا علی�ھ وس�لم–نساءھم فزئرن على أزواجھن فأتیت النبى 

 ب�ضربھن ق��ال –ص�لى هللا علی��ھ وس�لم–الن�ساء عل�ى أزواجھ�ن ف��أذن رس�ول هللا 

لق��د ط�اف ب��آل محم��د ن�ساء كثی��ر ی��شكون  " –ص��لى هللا علی�ھ وس��لم–رس�ول هللا 

   .)٢(یس أولئك بخیاركم أزواجھن ل

 نھ��ى ع��ن ض��ربھن فلم��ا ن��سخ الحك��م بالكت��اب أذن ف��ى ––وذل��ك أن رس��ول هللا 

 جع�ل ترك�ھ أول�ى وذل�ك –صلى هللا علیھ وسلم–ضربھن موافقة للكتاب غیر أنھ

  " .وما تجدون أولئك بخیاركم"فى قولھ

ًب�ا ومحل ذلك أن ی�ضربھا تأدی، إن ضربھن مباح فى الجملة  " )٣( قال ابن حجر

ف�إن اكتف�ى بالتھدی�د ونح�وه ، إذا رأى منھا ما یكره فیما یجب علیھ�ا فی�ھ طاعت�ھ 

الوصول إلى الغرض باإلیھام ال یعدل إلى الفعل ؛ لما  ومھما أمكن، كان أفضل 

                                                           

  . سبق تخریجه ص        )١

  .سبق تخریجه ص       )  ٢

٣(   هو أحمد بن على بـن محمـد الكنـانى العـسقالنى ، أبـو الفـضل شـهاب الـدین  : ا

الن م ، مـــن أئمـــة العلـــم والتـــاریخ ، أصـــله مـــن عـــسق١٣٧٢ -هــــ ٧٧٣ولـــد ســـنة ، بـــن حجـــر 

ثـم أقبــل علــى الحـدیث ورحــل إلــى ، ومولــده ووفاتـه بالقــاهرة ، ولــع بـاألدب والــشعر ، بفلـسطین 

، وعلــت لــه شــهرة فقــصده النــاس لألخــذ عنــه ، لــسماع الــشیوخ ، وغیرهمــا ، والحجــاز ، الــیمن 

وكتبهـا ، وتهادتهـا الملـوك ، وأصبح حـافظ اإلسـالم فـى عـصره ، انتـشرت مـصنفاته فـى حیاتـه 

= = ً كان فصیح اللسان ، راویة للشعر ، عارفا بأیام المتقدمین وأخبـار المتـأخرین   ،األكابر 

 ، ١٧٨ /١األعـالم ، ج. ( م ١٤٤٩ -هــ ٨٥٢ولى قضاء مصر مرات ثم اعتزل توفى سـنة 

   ) .٥ / ١واإلصابة ، ج



 
 

    

 
 

 

٣٠٠ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

إال إذا ك�ان ، فى ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة فى الزوجی�ة 

   .)١(" فى أمر یتعلق بمعصیة هللا 

، وجعل لھم العفو ،  الضرب –سبحانھ وتعالى–فجعل لھم  " ال اإلمام الشافعىق

إذا لم یكن � علیھ حد على الوالى أخذه وأجاز ، وأخبر أن الخیار ترك الضرب 

   .)٢(" العفو عنھا فى غیر حد فى الخیر الذى تركت حظھا وعصت ربھا 

أت�ھ جل�د جل�د أح�دكم امرال ی "–ص�لى هللا علی�ھ وس�لم–قول النب�ى " الوجھ الثانى

 ال ی��دل عل��ى ع��دم ج��واز ض��رب الن��ساء )٣(" الی��وم العب��د ث��م یجامعھ��ا ف��ى آخر

وف�ى س�یاقھ اس�تبعاد ، وإنما ی�دل عل�ى أن األول�ى ت�رك ض�رب الن�ساء ، للتأدیب 

وھو أن یبالغ فى ضرب امرأتھ ثم یجامعھا من بقی�ة ، وقوع األمرین من العاقل 

، فوقع�ت اإلش�ارة إل�ى ذم ذل�ك ، ًا ینفر مم�ن جل�ده والمجلود غالب، یومھ أو لیلتھ 

بحیث ال یحصل من�ھ النف�ور ، وأنھ إن كان ال بد فلیكن التأدیب بالضرب الیسیر 

   .)٤(وال یفرط فى التأدیب ، فال یفرط فى الضرب ، التام 

فإن��ھ ال ی��دل عل��ى أن��ھ خ��الف جمھ��ور الفقھ��اء ف��ى الق��ول  : وأم��ا ق��ول عط��اء

وإنما ی�دل عل�ى فقھ�ھ وفھم�ھ ، ما دام الضرب للتأدیب بمشروعیة ضرب النساء 

عل�م أن األم�ر بال�ضرب ھ�ا ھن�ا أم�ر ، ووقوفھ على مظان االجتھ�اد ، بالشریعة 

   .)٥(ووقف على الكراھیة من طریق آخر ، إباحة 

  

  القول األولى بالقبول

، ھو قول جمھور الفقھ�اء القائ�ل بج�واز ض�رب الن�ساء م�ا دام ال�ضرب للتأدی�ب 

  .لقوة ما استدلوا بھ وردھم على القول المخالف لھم وذلك 

 

                                                           

   .٣٦٣ ،١٩ فتح البارى ، ج (١)

   .٤٤٨ /٤٤٧ /١٦ المجموع ، ج (٢)

  . سبق تخریجه ص     (٣)

   .٤٥٠ /١٦ج/  المجموع  (٤)

ــــروت ١٣٤ /١ج،  كــــشف الخفــــا (٥) ــــة بی الطبعــــة الثانیــــة ، لبنــــان /  ، ط دار الكتــــب العلمی

  .هـ ١٤٠٨/



 
 

    

 
 

 

٣٠١ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  

  

 "الفصل الثاني 

  مز اوج
  

  ـ:ويشتمل على عدة مباحث  

  .أحكام نشوز الزوج  :ا اول 
  

  ـ:ويشتمل على مطلبین  

  .المراد بنشوز الزوج وأسبابھ  :ا اول   
   ما طرق معالجة نشوز الزوج :ا .  

  
ا ما :  أحكام الشقاق بین الزوجین.  

  ـ:ويشتمل على مطلبین  

التعریف بالشقاق في اللغة :ا اول 
  .واصطالح الفقھاء 

 ما أحكام الشقاق   :ا.  

  
 ا التحكیم بین الزوجین  :ا.  

  ـ:ويشتمل على عدة مطالب  

والمخاطب ، أدلة مشروعیة التحكیم  :ا اول   
  )ًحكما (بقولھ 

   ما مھمة الحكمین  :ا.  
  

  



 
 

    

 
 

 

٣٠٢ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  
  
  

  

  

  ا اول

   أحكام نشوز الزوج

  

  ـ:ويشتمل على مطلبین  

   
  .المراد بنشوز الزوج وأسبابھ  :ا اول  
    

 ما طرق معالجة نشوز الزوج :ا .  
  



 
 

    

 
 

 

٣٠٣ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  ا اول
وج وأز ام  

  

ْوإن امرأة خافت من بعلھا نشوزا أو إعراضا فال جناح علیھما أن (: قال تعالى  َْ َ ََ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َِ َ ٌَ ُ ُ ََ ًَ ًِ ِ ِِ ِ ْ

ٌیصلحا بینھما صلحا والصلح خیر  ْ ُ ُّ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َُ َْ ًْ ِ( )١(.   

  المراد بنشوز الزوج : ًأوال 

تباع��ده أو تجافی��ھ ع��ن زوجت��ھ وترفع��ھ ع��ن ص��حبتھا أو  : ن��شوز ال��زوج ھ��و

قصیر فى نفقتھا أو إعراضھ عنھا فال یكلمھا وال یأنس بھ�ا وال مضاجعتھا أو الت

   .)٢(" یجالسھا 

  أسباب النشوز : ً ثانیا 

   -: أذكر منھا ما یلى لنشوز الزوج أسباب متعددة

أو ، أو ال تلبى حاجة زوجھا لضعف ، أن تكون المرأة قعیدة الفراش لمرض -١

  . كبر سن وأصبحت تزھد الرجال 

 .أو ال ترغب الفراش ، أة دمیمة فال یرغب فیھا لذلك أن تكون المر-٢

ًأن یكون الزوج متزوجا ب�أخرى تری�ھ م�ن أف�انین الحی�اة ومتاعھ�ا م�ا ال ی�راه -٣

 .مما یدفعھ إلى إعراضھ عنھا ، عند زوجتھ األولى 

 .)٣(أو اختالل تصرفاتھ، أو حدة خلقھ ، قد یكون السبب ھو سوء طبع الزوج -٤

                           

                                                           

  ) . ١٢٨( سورة النساء اآلیة  (١)

 ١٦٥ / ٨ج / والمغنى  ، ٤٢٧ / ٤ج / ومغنى المحتاج  ، ٤٤٥ / ١٦ج /   المجموع (٢)

   . ٤٠٣ / ٥ج / والجامع للقرطبى ، 

 ، ٥٤٦ / ٣ج /  ، ومــنح الجلیــل ٢٠٢ / ٥ج / واألم   ، ٢٤٠ /٣ أســنى المطالــب ، ج(٣)

ج / والروضة البهیة  ، ٢٨٣ / ٢ج / وشرائع اإلسالم  ، ٢٦٣ / ٥ج / والتاج واإلكلیل 

٤٢٨/ ٥.   



 
 

    

 
 

 

٣٠٤ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

ما ا  
  طق  مز اوج

  

   -: أذكرھا فیما یلي یوجد عدة طرق لمعالجة نشوز الزوج

، ویك�ون ھ�ذا ال�صلح بع�دة وس�ائل ، ھ�ى ال�صلح ب�ین ال�زوجین : األول�ىالطریقة

   -:أذكرھا فیما یلي 

ینبغ��ى عل��ى الزوج��ة إذا أحب��ت أن ت��ستمیل قل��ب زوجھ��ا إلیھ��ا رج��اء إبقائھ��ا -١

لت�صل ع�ن طریق�ھ ، یة من فراقھ وطالقھا أن تبحث ع�ن م�دخل إل�ى نف�سھ وخش

ولھا من الطرق ما یمكنھا من حسن التصرف والوصول إلى ھذا ، إلى مرضاتھ 

   . )١(الغرض 

وتبتع��د ع��ن ك��ل م��ا ی��ؤدى إل��ى ، علیھ�ا أن تح��سن م��ن خلقھ��ا وس��وء ت��صرفھا -٢

  . وعلیھا االھتمام بنفسھا ومظھرھا داخل البیت ، جفائھا 

وت�ذكره بم�ا روى ، أن تحاول تقویم�ھ إذا كان�ت الخالف�ات ب�سببھ ل�سوء خلق�ھ -٣

أكم��ل  " -ص��لى هللا علی��ھ وس��لم– ق��ال ق��ال رس��ول هللا -  –ع��ن أب��ى ھری��رة 

ًالمؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا  ً ")٢( .  

تبین لھ أن الصلح الذى تحفظ بسببھ الرابطة الزوجیة خیر وأفضل من الفراق -٤

ألن ھ��ذه الرابط��ة م��ن أغل��ظ المواثی��ق وأحقھ��ا ب��الحفظ ل��ھ وأج��درھا والط��الق ؛ 

 .بالوفاء 

على الزوج العاقل الكریم أن یقدر زوجتھ أنھا سعت إلى اإلصالح السترجاع -٥

  .)٣(حبھ وكسب عاطفتھ فیعلو قدرھا لدیھ وتزداد محبتھا عنده 

                                                           

/ طبعــه دار االعتــصام  / ١٢٣/ مــصطفى عبــد الواحــد /  نظــام األســرة فــى اإلســالم د  (١)

   .الطبعة الثانیة 

/ باب الدلیل على زیادة اإلیمان ونقصانه ) ٤٦٨٢(رقم  / ٣٦٢ / ٢ج/  سنن أبى داود  (٢)

ـــــانى ) ١٦(رقـــــم  ـــــال األلب ـــــم  / ٤٦٦ / ٣ج/ حـــــسن صـــــحیح ، وســـــنن الترمـــــذى / ، ق رق

  . وقال أبو عیسى حسن صحیح ، باب ما جاء فى حق المرأة على زوجها  ) ١١٦٢(

  .  ١٢٤ص /  نظام األسرة فى اإلسالم  (٣)



 
 

    

 
 

 

٣٠٥ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

   -:  ھى أن تترك الزوجة للزوج بعض حقھا - :الطریقة الثانیة

وف�ـى ذل�ك  ، )١(ك بأن تترك لھ من النفقة والكسوة والقسم لتطیب بذلك نف�سھ وذل

ھ��ى الم��رأة تك��ون عن��د الرج��ل ال  : - رض��ى هللا عنھ��ا -ال��سیدة عائ��شة  ق��ـالت

ام�سكنى وال تطلقن�ى ث�م : یستكثر منھا فیرید طالقھا ویتزوج غیرھ�ا ، تق�ول ل�ھ 

   .)٢(تزوج غیرى وأنت فى حل من النفقة على والقسم لى 

 بن�ت زمع�ة )٣( أن س�ودة - رضى هللا عنھا – ما روى عن عائشة یدل على ذلك

 یق�سم لعائ�شة بیومھ�ا ––وھبت یومھا لعائشة وك�ان النب�ى- رضى هللا عنھا –

   .)٤("ویوم سودة 

مت�ى ص�الحتھ عل�ى ش�ىء م�ن ق�سمھا أو نفقتھ�ا أو  : " قال اإلمام أحمد بن حنب�ل

أما إذا صالحت الزوجة زوجھ�ا ع�ن ، ذلك فإن رجعت فلھا ، نحو ذلك كلھ جاز 

  -:ففیھا روایتان  : )٥(لیلتھا ووھبتھا لھ 

                                                           

 ٣ج/ وأســـنى المطالـــب  ، ١٦٦ /١٦٥ /٨ص /  ، والمغنـــى ٤٥١ / ١٦ص/  المجمـــوع )١

   .٢٠٢/ ٥واألم ، ج ، ٤٢٨ /٤ومغنى المحتاج ، ج ، ٢٤٠/

وفـــى روایـــة قالـــت الـــسیدة  . ٤٠٣ / ٥ج/ والجـــامع القرطبـــي  ، ١٩٩ /٨ج/  فـــتح البـــاري )٢

فتقـــول ، ه فیریـــد فراقهـــا ًهـــو الرجـــل یـــرى مـــن امرأتـــه مـــا ال یعجبـــه كبـــرا أو غیـــر: عائـــشة 

   . ٢٠٠ / ٨ج/ فتح البارى " . قالت فال بأس إذا تراضیا ، امسكنى وأقسم لى ما شئت 

هى سودة بنت زمعة بن قیس بن عبـد شـمس بـن عبـدود بـن نـصر بـن مالـك بـن  : دة )٣

أمهــا الــشموس بنــت قــیس بــن زیــد األنــصاریة بــن عــدى بــن ، حــسل بــن عــامر بــن لــؤى 

وخرجــا ، وبایعــت وأسـلم زوجهـا الــسكران بـن عمـرو ، ًســودة بمكـة قـدیما النجـار ، أسـلمت 

 فــى رمــضان ســنة ســت – –إلــى الحبــشة مهــاجرین فــى الهجــرة الثانیــة ، تزوجهــا النبــى 

وقیـل عائـشة ودخـل بهـا بمكـة ، وكانـت أول امـرأة تزوجهـا بعـد خدیجـة ، عشرة مـن النبـوة 

وماتــت فــى ، ان عمــر بــن الخطــاب توفیــت ســودة فــى آخــر زمــ، وهــاجر بهــا إلــى المدینــة 

الطبقــات ، و) ١١٣٥٧(،رقــم ٧٢١ /٧٢٠ /٧اإلصــابة ، ج.( شــوال ســنة أربــع وخمــسین

لإلمـــام محمـــد بـــن ســـعد بـــن منبـــع الزهـــرى المعـــروف ، بـــابن ســـعد  تـــوفى ســـنة  / الكبـــرى

  . )٥٥ :٥٢ /٨، جبیروت / دار صادر / ط / هـ ٢٣٠

بـــاب المـــرأة تهـــب یومهـــا مـــن زوجهـــا ، ) ٤٩١٤( ، رقـــم ١٩٩٩ م٥صـــحیح البخـــارى ، ج) ٤

  ) .٩٧(لضرتها وكیف یقسم ذلك ، رقم 

   .١٦٦ /٨ المغنى ، ج)٥



 
 

    

 
 

 

٣٠٦ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  - :)٣( فى روایة والحنابلة )٢( والشافعیة )١(ذھب الحنفیة  : األولى

، إلى أن الزوج یجعلھا لمن شاء من زوجاتھ ؛ألنھ ال ضررعلى البقیات فى ذلك 

  .فإن شاء للجمیع 

  : فى الروایة الثانیة لھم )٥( والشافعیة )٤(ذھب المالكیة  : الثانیة

إل����ى أن ال����زوج ی����وزع الق����سم ب����ین الزوج����ات الباقی����ات وال یخ����صص ؛ ألن 

، فتجع��ل الت��سویة الموھوب��ة كالمعدوم��ة ، التخ��صیص ی��ورث الوح��شة والحق��د 

، لعجزھ��ا ع��ن الوف��اء بھ��ا ، وللواھب��ة الرج��وع فیم��ا وھبت��ھ لزوجھ��ا أو ض��رتھا 

إال أن��ھ ل��یس لھ��ا ،الواھب��ة ف��ى لیلتھ��ا فلھ��ا ذل��كومت��ى رجع��ت ، ب��سبب غیرتھ��ا 

ویصح ف�ى الم�ستقبل ؛ ألنھ�ا ، الرجوع فیما مضى ؛ ألنھ ھبة اتصل بھا القبض 

   .)٦(ھبة لم یتصل بھا القبض 

  - :الطریقة الثالثة

ص�لى هللا علی�ھ –أن تصالح إحداھن صاحبتھا عن یومھ�ا كم�ا فع�ل أزواج النب�ى 

   وذلك فیما روى –وسلم

 وجد عل�ى –صلى هللا علیھ وسلم–أن رسول هللا - رضى هللا عنھا – عن عائشة

ی�ا عائ�شة ھ�ل : فقال�ت ص�فیة ،  فى ش�ىء -رضى هللا عنھا -)٧(صفیة بنت حیى 

                                                           

ـــدیر) ١( ـــتح الق ـــسكندرى  / شـــرح ف ـــسیواسى ال ـــن عبـــد الواحـــد ال ـــدین محمـــد ب لإلمـــام كمـــال ال

لإلمـام برهـان الـدین بـن / المعروف بابن الهمام الحنفى علـى الهدایـة شـرح بدایـة المبتـدى 

   . ٥٢٠ /٢ ، جطبعة ثانیة/ لبنان / بیروت / دار الفكر / ط / غینانى أبى بكر المیر

   .٣٨٩ /٦نهایة المحتاج ، ج) ٢

   .٣٩ /٧ المغنى ، ج )٣

ط مكتبـة النجـاح / محمـد علـیش /  علـى مختـصر العالمـة خلیـل للـشیخ  شرح منح الجلیل)٤

    .١٧٦ /٢، جطرابلس

   .٢٤٢ /١٦ ، والمجموع ، ج٤٢٨ /٤ مغنى المحتاج ، ج )٥

، ٢٤٢ /١٦، والمجمـوع ، ج١٧٦ /٢ج/ ، وشرح منح الجلیل٥٢٠ /٢ شرح فتح القدیر، ج)٦

   .٦٨ /١٠ ، والمحلى ، ج٣٩ /٧والمغنى، ج

٧(  :  مـن بنـى إسـرائیل بـن ، صـفیة بنـت حیـى بـن أخطـب بـن سـعیة بـن سـبط الـالوى

 تزوجهــا – – ثــم مــن ذریــة رســول اهللا هــارون – علــیهم الــسالم –إســحاق بــن إبــراهیم 

 =سالم بن أبى الحقیق ، ثم خلف علیها كنانة بن أبى الحقیق ، وكانا من: قبل إسالمها 



 
 

    

 
 

 

٣٠٧ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

نع��م :  عن�ى ول��ك ی�ومى ؟ قال�ت – ص�لى هللا علی��ھ وس�لم–ترض�ى رس�ول هللا 

ًفأخذت خمارا لھا مصبوغا بزعفران فرشتھ بالماء لیفوح ریحھ ثم فقدت،    إلىً

یا عائشة إلیك عنى إنھ ل�یس یوم�ك فقال�ت ذل�ك ف�ضل هللا   " – جنب رسول هللا 

  . )١(یؤتیھ من یشاء فأخبرتھ باألمر فرضى عنھا 

  - :الطریقة الرابعة

  -:أخذ العوض على القسم 

  .ًللفقھاء قوالن فیما إذا أرادت إحدى الزوجات أن تأخذ ماال فى مقابل بذل لیلتھا 

إلى ع�دم ج�واز : )٤( والحنابلة )٣( والشافعیة )٢(ب جمھور الفقھاء من الحنفیة ذھ : القول األول

  .أخذ مال فى مقابل بذل لیلتھا 

  .إلى جواز أخذ مال فى مقابل بذل لیلتھا :  المالكیة )٥(ذھب  : القول الثانى

  األدلة

 الق�سم وب�ذلھا القائل بعدم جواز أخذ مال فى مقابل حقھا فىاستدل أصحاب القول األول : ًأوال 

  : لیلتھا بالمعقول 

                                                                                                                                           

شعراء الیهود ، فقتل كنانة یوم خیبر عنها ، وسبیت وصارت فى سـهم دحیـة الكلبـى ، = 

، – –وتزوجهـــا النبـــى ،  مـــن دحیـــة وعوضـــه عنهـــا ســـبعة أرؤس – –فأخـــذها النبـــى 

وآخـرون ، كانـت ، وكنانـة موالهـا ، ٕن ، واسـحاق بـن الحـارث حدث عنها على بـن الحـسی

شــریفة عاقلــة ، ذات حــسب وجمــال ودیــن وحلــم ووقــار ، توفیــت ســنة ســت وثالثــین وقیــل 

واإلصـابة  ، ٢٦رقـم  / ٢٣١ / ٢ج ، سیر أعالم النـبالء . ( سنة خمسین ودفنت بالبقیع

   ) .٢١٢ : ٢١٠ / ٨ج / 

قــال ، بــاب المــرأة تهــب یومهــا لــصحبتها ) ١٩٧٣( ، رقــم ٦٣٤ /١ ســنن ابــن ماجــه، ج )١

، قــال شــعیب ) ٢٤٦٨٤( ، رقــم ٩٥ /٦األلبــانى هــو ضــعیف ، ومــسند اإلمــام أحمــد ، ج

  .إسناده ضعیف ألن فى سنده سمیة وهى مجهولة وهى بصریة 

   .٥٢٠ /٢ شرح فتح القدیر ، ج )٢

   .٤٤٤ /١٦ المجموع ، ج )٣

   .٢١١ /٥ كشاف القناع ، ج )٤

 ، والــشرح الــصغیر علــى اقــرب المــسالك إلــى مــذهب اإلمــام ٣٤١ /٢ة الدســوقى ، ج حاشــی)٥

 ، تعلیــق ٤٣٨ /١مالــك ، للعالمــة أبــى البركــات أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الــدردیر ، ج

  .الشیخ محمد بن إبراهیم المبارك ، مطبعة عیسى البابى الحلبى وشركاه 



 
 

    

 
 

 

٣٠٨ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

، ًأن ح��ق الزوج��ة ف��ى ك��ون ال��زوج عن��دھا ف��ى لیلتھ��ا ھ��ذا الح��ق ل��یس عین��ا وال منفع��ة  : وھ��و

ًوعلى ال�زوج أن یق�ضى لھ�ا ق�سما ؛ ، ًوإذا أخذت علیھ ماال لزمھا رده، فالیجوز مقابلتھ بمال 

   .)١(ًم كامال فبقى حقھا فى القس، ولم یسلم لھا ، ألنھا تركتھ بشروط العوض 

  القائل بجواز أخذ العوض على بذل الزوجة لیلتھا بالمعقول :استدل أصحاب القول الثانىً:ثانیا

ولل�زوج أو ال�ضرة ش�راء یومھ�ا منھ�ا بع�وض ، حق الزوجة أن تبی�ع یومھ�ا ف�ى مقاب�ل م�ادى 

   .)٢(ویخص الزوج ما شاء منھن بما اشترى ، وتختص الضرة بما اشترتھ ، معین 

  شةالمناق

  -:  من المعقول مناقشة ما استدل بھ أصحاب القول الثانى

وال یصح التنازل عنھ بمال؛ لكون�ھ ، ًأن الحق فى مبیت الزوج عند الزوجة لیس مبیعا :  وھو

  .إسقاط حق وال یصح 

  القول األولى بالقبول

ًفال یجوز إلحدى الزوج�ات أن تأخ�ذ م�اال ف�ى ، ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء 

  .ولقوة ما استدلوا بھ وردھم على القول المخالف لھم ،  بذل لیلتھا مقابل

                                                           

   .٢١١ /٥ ، وكشاف القناع ، ج٥٢٠ /٢ شرح فتح القدیر ، ج)١

   .٣٤١ /٢ ، وحاشیة الدسوقى ، ج٤٣٨ /١ج،  الشرح الصغیر )٢



 
 

    

 
 

 

٣٠٩ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  
  
  
  
  
  

ما ا  

  أحكام الشقاق بین الزوجین 

  

  ـ:ويشتمل على مطلبین  

  
  صطالح الالتعریف بالشقاق في اللغة وا:ا اول 

  
 ما أحكام الشقاق   :ا.  

  



 
 

    

 
 

 

٣١٠ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 

    

  

  

  

  املبحث الثاين 

  بني الزوجنيأحكام  الشقاق 
  
  

  

  -: قال تعالى 
ْوإن خفتم شقاق بینھما ف�ابعثوا حكم�ا م�ن أھل�ھ وحكم�ا م�ن (  ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ًَ َ َُ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ ُ َ َ ِْ َ ْ ِ

َأھلھ��ا إن یری��دا ْ ِْ ُ َِ ِ ًإص��الحا یوف��ق هللا بینھم��ا إن هللا ك��ان علیم��ا  َ ًِ َ َ ُ ْ َ َ ُ َْ ََّ ََ َُّ َِّ ِ ِّ

ِخبیرا َ ()١(  

                                                           

  ) .٣٥( سورة النساء اآلیة  (١)



 
 

    

 
 

 

٣١١ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  

  المطلب األول
  ة واصطالح الفقھاءتعریف الشقاق فى اللغ

  

  - :تعریفھ فى اللغة: ًأوال 

فك��أن ك��ل واح��د م��ن الف��ریقین ، م��أخوذ م��ن فع��ل م��ا ی��شق وی��صعب  : ال��شقاق

وأص�ل ال�شقاق أن یأخ�ذ ك�ل واح�د منھم�ا ، یحرص على ما ی�شق عل�ى ص�احبھ 

وقی��ل ،  أي ناحی��ة غی��ر ناحیت��ھ وقی��ل ال��شقاق المنازع��ة –غی��ر ش��ق ص��احبھ 

   .)١(ة والتعادى وقیل المخالف، المجادلة 

  

  - :الشقاق فى اصطالح الفقھاء: ًثانیا 

ھو وقوع الخالف والعداوة بینھما على نح�و ی�ستدعى ت�دخل اآلخ�رین لإلص�الح 

   .)٢(بینھما 

  

 المطلب الثاني
  أحكام الشقاق

  
إذا وقع شقاق بین الزوجین نظر الحاكم فإن ظھر أنھ من المرأة وحدھا أو من -١

  .الرجل وحده فھو نشوز 

أو ادع�ى ك�ل واح�د منھم�ا ، إن ظھر أن كل واحد منھما قد تعدى على اآلخر -٢

فإن الحاكم یرسل إلیھما بین الحین واآلخر من ی�شرف علیھم�ا ، أن اآلخر ظلمھ 

                                                           

خـــاص بـــوزارة / معجـــم اللغـــة العربیـــة  /  والمعجـــم الـــوجیز ،٣٤٣مختـــار الـــصحاح ، ص) ١(

 -هــــ ١٤٠٠/ م ١٩٩٠ -هــــ ١٤١١ســـنة / القـــاهرة / الطبعـــة األولـــى / التربیـــة والتعلـــیم 

  . ٣٤٧ ، صم١٩٨٠

 ، ومغنـى المحتـاج ١٤٢ / ١٤١ /١٨ ، والمجمـوع ، ج٢١١ /٤البنایة شـرح الهدایـة ، ج) ٢(

   .١٥٥ /٣ ، وشرح منتهى اإلرادات ، ج١٧ ،٨ ، والشرح الكبیر ، ج٤٢٨ /٤، ج



 
 

    

 
 

 

٣١٢ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

وذلك فى حال�ة م�ا إذا ادع�ى ك�ل منھم�ا ال�ضرر وتك�ررت ، ویلزمھما اإلنصاف 

  .ن قوم صالحین ًوعجزا عن إثباتھ ولم تكن السكنى بی، منھما الشكوى 

إذا كانت السكنى بین قوم صالحین من أول األمر فإن الحاكم یوصیھم بالنظر -٣

  .فإذا عرفوا الظالم منھما منعوه من الظلم ، فى حالھما لیعرفوا الظالم من غیره 

، ف�إن الح�اكم یعظھم�ا ، أما إذا ادعى كل منھما الضرر وأثبتھ ببینة أو إق�رار -٤

وإال ب�أن اس�تمر الخ�الف وتم�ادى ال�شر بینھم�ا وخی�ف ، فإن رجعا فبھا ونعم�ت 

ًالشقاق علیھما فإن الحاكم یبعث فى ھذه الحالة حكمین حكما من أھلھ وحكما من  ً

  . )١(أھلھا 

  

                                                           

 ، وأسنى المطالـب ٣٤٤ /٣٤٣ /٢ ، وحاشیة الدسوقى ، ج٢٦٣ /٢ التاج واإلكلیل ، ج (١)

ـــــاع ، ج٢٤٠ /٣، ج ـــــى النهـــــى ، ج٢١١ /٢١٠ ص٥ ، وكـــــشاف القن ـــــب أول  ٥، ومطال

   .٥٥ /٣ ، وشرح منتهى اإلرادات ، ج٢٨٨/



 
 

    

 
 

 

٣١٣ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  

  
  
  
  
  
  

ا ا  
   التحكیم بین الزوجین

  
  

  ـ:ويشتمل على عدة مطالب  
   

( قولھ والمخاطب ب، أدلة مشروعیة التحكیم  :ا اول  
  .)ًحكما 

   

 ما مھمة الحكمین  :ا.  
    
  

  

  



 
 

    

 
 

 

٣١٤ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  

  المطلب األول

  )حكما ( أدلة مشروعیة التحكیم والمخاطب بقولھ 

  أدلة مشروعیة التحكیم: ًأوال 

  -: بالكتاب والسنة واإلجماع التحكیم مشروع

   :أما الكتاب

ُوإن خفتم شقاق بینھما فابعثو(قولھ تعالى  َ َ َْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ْا حكما من أھلھ وحكما من أھلھا إن ِ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ًَ ًَ َ

َیریدا إصالحا یوفق هللا بینھما ُ ْ َ َ ُ ْ َُ ُ ِ َِّ ِّ ً َ ِ ( )١(   

  - :وجھ الداللة

 بإرسال حكم من أھل الزوج وحكم م�ن –سبحانھ وتعالى–فى اآلیة الكریمة أمر 

 ف�دل ھ�ذا ،أھل الزوجة عند خوف الشقاق بینھما ؛ لیصلحا بینھما ما أمك�ن ذل�ك 

   .)٢(على مشروعیة التحكیم 

  - :أما السنة

لما نزلت بنو قریظة عل�ى حك�م :  قال ––ما روى عن أبى سعید الخدرى -١

ً وك�ان قریب�ا من�ھ فج�اء –ص�لى هللا علی�ھ وس�لم–سعد ابن مع�اذ بع�ث رس�ول هللا 

فجل�س إل�ى رس�ول هللا " قوم�وا إل�ى س�یدكم " على حمار فلما دنا قال رس�ول هللا 

إن ھؤالء نزلوا على حكمتك قال فإنى أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى " ل لھ فقا

   .)٣(" لقد حكمت فیھم بحكم الملك : " الذریة قال 

     - :وجھ الداللة
                                                           

  ) .٣٥( سورة النساء اآلیة  (١)

   .١٧٥ /٥ الجامع للقرطبى ، ج (٢)

، بـاب إذا نـزل العـدو علـى حكـم رجـل ) ٢٢٨٧٨( ، رقـم ١١٠٧ /٣صحیح البخارى، ج) ٣ (

حمد بن حنبل أبو عبد اهللا الشیبانى لإلمام أ/  ومسند اإلمام أحمد بن حنبل،) ١٦٥(رقم 

/ دار الحـدیث القــاهرة / ط ، مؤســسة قرطبـة القـاهرة / ط / شـعیب األرنـاؤوط / تحقیـق / 

قـــــال ) ١١١٨٤( ، رقـــــم ٢٢ /٣، جدار صـــــادر بیـــــروت/ و ط ، م ١٩٩٥طبعـــــة أولـــــى 

  . شعیب إسناده صحیح على شرط الشیخین 

  . إذا نزل العدو على حكم رجل باب ، ٨٦١رقم  ، ٢٨٨، ١٤ج، عمدة القارىء ) ٤(

  



 
 

    

 
 

 

٣١٥ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 كان سواء معاذ بن سعد حكم على – إلقراره التحكیم جواز على الحدیث ھذا دل

  )٤ (غیرھا أو الحرب أمور فى

 

ًحكما : "قولھ تعالى المخاطب ب: " ًثانیا  َ َ"  

َحكم��ا م��ن أھل��ھ وحكم��ا م��ن أھلھ��ا:(ذك��ر الفقھ��اء أن المخاط��ب بقول��ھ تع��الى  َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ًَ ًَ َ ( 

  -:نوعان 

   .)١(ھم الحكام واألمراء وھذا األمر واجب علیھم  : النوع األول

وھو من الف�روض العام�ة ، التحكیم من باب رفع الظلمات  " قال اإلمام الشافعى

   .)٢(" لقاضى على ا

خط��اب ع��ام ی��دخل فی��ھ جماع��ة الم��سلمین ب��صفة عام��ة وأق��ارب :الن��وع الث��انى

   )٣(الزوجین بصفة خاصة 

یكلف الحكام مالحظة أحوال الناس والعنای�ة بھ�ا  : وعلى التفسیر األول للخطاب

  .واالجتھاد فى إصالحھا 

ھم شئون یكلف جماعة المسلمین أن یالحظ بعض : وعلى التفسیر الثانى للخطاب

بعض ویعمل مع إخوانھ المسلمین عل�ى تح�سین العالق�ات األس�ریة وم�ا ی�شابھھا 

   )٤( الخیر والصالحمن عالقات 

، ویق�رره عل�ى الح�اكم باعتب�ار والیت�ھ ، ولكل من الھ�دفین ش�أن یق�رره اإلس�الم 

ویق��رره عل��ى غی��ر الح��اكم باعتب��ار الرب��اط ال��دینى ال��ذى یوج��ب الت��ضامن ف��ى 

وكیفم�ا ك�ان ف�ال ب�د م�ن ، بابھ والحصول على الخی�ر ووس�ائلھ مكافحة الشر وأس

                                                           

 ، ومطالـــب أولـــى ٢١١ /٥ ، وكـــشاف القنـــاع ، ج٣٩٢ /٦ شـــرح منتهـــى اإلرادات ، ج (١)

   .١١٥ /٣ ، والجامع للقرطبى ، ج٢٨٨ /٥النهى ج

 ٤ ، ومغنـى المحتـاج ، ج٣٩٢ /٦ ، ونهایـة المحتـاج ، ج٢٤٠ /٣ أسـنى المطالـب ، ج (٢)

/٤٢٨.   

   .١٦٩ص/ ، واإلسالم عقیدة وشریعة ١١٥ /٣ الجامع للقرطبى ، ج (٣)

   .٣٣٤ /٢ بدائع الصنائع ، ج (٤)



 
 

    

 
 

 

٣١٦ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

وخی�ر ھ�ذه الجماع�ة وأج�درھا بتحقی�ق ھ�ذا الواج�ب ، جماعة یتولون ھذا األم�ر 

   .)٥(ھى جماعة األھل واألقارب 

  

قل�ت ی�ا "  أنھ لما وفد إلى رسول هللا مع قومھ قال )١(ما روى عن أبى شریح  -٢

ف��ى ش��ىء أت��ونى فحكم��ت بی��نھم فرض��ى ك��ال رس��ول هللا إن ق��ومى إذا اختلف��وا 

  .)٢(" الفریقین فقال رسول هللا ما أحسن ھذا 

  - :وجھ الداللة

 بحكم�ھ –صلى هللا علیھ وس�لم–دل ھذا الحدیث على مشروعیة التحكیم إلقراره 

  .واإلقرار دلیل الجواز ، ورضى الفریقین بحكمھ ، بین قومھ 

  - :أما اإلجماع

،  ك�انوا مجمع�ین عل�ى ج�واز التحك�یم – عل�یھم  رضوان هللا–ذلك أن الصحابة 

   .)٣(وھذا یدل على استمرار جواز التحكیم ، ولم یعرف مخالف لھم 

  

 

                                                           

   .١٦٩ص/  اإلسالم عقیدة وشریعة  (٥)

)١ ( هـو عمـرو بــن خویلـد الخزاعــى الكعبـى ، مـن أصــحاب النبـى  : أ– – ولــه 

، وكان یحمل ألویة بنـى كعـب بـن خزاعـة یـوم الفـتح ، أسلم قبل فتح مكة ، عنه أحادیث 

   .١١٩٥ص /١أسد الغابة ، ج(  من عقالء الرجال ، توفى سنة ثمان وستینوكان

   ) .٥٨٣١ ، رقم ٦٢٩ص /٤ ، واإلصابة ، ج١١٩٦/

 سـنن النـسائىقال األلبـانى هـو صـحیح ، و) ٤٩٥٥( ، رقم ٧٠٦ /٢سنن أبى داود ، ج) ٢(

،  لبنان ط المكتبة العلمیة بیروت/  أبو عبد الرحمن النسائى –لإلمام أحمد بن شعیب / 

  .)٥٣٨٧( ، رقم ٢٢٦ /٨ج

   .٤٠٧ /٦ فتح القدیر ، ج)٣(



 
 

    

 
 

 

٣١٧ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  المطلب الثاني
  مھمة الحكمین

ومن ، أجمع الفقھاء على أن المھمة األولى للحكمین ھى اإلصالح بین الزوجین 

وقولھم�ا ف�ى ، ل علی�ھ ثم فإنھما إذا ق�درا عل�ى اإلص�الح فق�د وج�ب علیھم�ا العم�

وأما إن أعیاھما إصالح حالھما فال بد  ، )١(الجمع نافذ بغیر توكیل من الزوجین 

  من التفرقة بین ثالث أحوال ال یخرج أمر الحكمین من بینھم 

  . أن یوقعا الفرقة بین الزوجین بناء على توكیلھما - :الحالة األولى

وجین ب��دون أم��ر الح��اكم وال توكی��ل  أن یوقع��ا الفرق��ة ب��ین ال��ز-:الحال��ة الثانی��ة

  .بالفرقة من الزوجین 

  . أن یتوقفا عن التفرقة بین الزوجین - :الحالة الثالثة

  - :الحالة األولى: ًأوال 

وھو أن الحكمین إذا فرقا بین ال�زوجین بن�اء ، الحكم فیھا واضح غایة الوضوح 

وال ، صلحة فى ذلك على توكیلھما أو رضاھما جاز لھما ذلك ما داما قد رأیا الم

   .)٢(خالف بین الفقھاء فى ھذا 

  - :الحالة الثانیة: ًثانیا 

وھى إن أعیاھما إصالح حالھما ورأیا التفریق بینھما فقد اختلف الفقھاء فى حكم 

  -:تفریق الحكمین على قولین 

یجوز للحكمین التفریق من دون أمر الحاكم وال توكیل بالفرقة من  : القول األول

 )٤(وال�شافعى  ،)٣(ذھ�ب إلی�ھ اإلم�ام مال�ك ، ن إن أعیاھما إصالح حالھما الزوجی

  والروایة، فى أحد قولیھ 

                                                           

الطبعــة / دار الفكــر / ط /  ، لإلمــام ابــن رشــد الحفیــد بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد)  ١(

 تفــــسیر القــــرآن  ، و٢١١ /٥ ، وكــــشاف القنـــاع ، ج٧٩ /٢،جه١٤١٥ســــنة / األولـــى 

ط دار / یــر الدمــشقى أبــو الفــداء لإلمــام عمــاد الــدین إســماعیل بــن عمــر بــن كث / العظــیم

  .٦٥٥ /١، جالطبعة األولى/ هـ ١٤١٢سنة / المعرفة بیروت 

   .٢١١ /٥ كشاف القناع ، ج (٢)

ـــرى ، و٣٤٣ /٢حاشـــیة الدســـوقى ، ج) ٣( ـــة الكب لإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس بـــن مالـــك  / المدون

  .٧٩ /٢ ، وبدایة المجتهد ، ج٢٥٤ /٢، جط دار الكتب العلمیة،مطبعة ، األصبحى

لإلمام شمس الدین محمـد / نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج  ، و١٤٢ /١٨المجموع ، ج) ٤(

 ، ٣٩٢ /٦، جدار الفكـر/ ط / بن أبى العباس أحمد بن حمزة بـن شـهاب الـدین الرملـى 

  .٢٩٠ /٤ ، جالفكر دار، لإلمام سلیمان بن منصور العجیلى الجمل / حاشیة الجمل و



 
 

    

 
 

 

٣١٨ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 وسعید بن جبی�ر، وعثمان ، وابن عباس ، وسیدنا على  ، )١(الثانیة لإلمام أحمد 

   .)٢(وابن المنذر ، والنخعى ، والشعبى ، وإسحاق ، واألوزاعى ، 

ن أن یفرقا ب�ین ال�زوجین إال برض�اھما أو ب�أمر  ال یجوز للحكمی- :القول الثانى

 )٤(والشافعیة ، )٣(ذھب إلیھ أبو حنیفة ، الحاكم حتى وإن أعیاھما إصالح حالھما 

وس�یدنا ،)٦(والظاھری�ة ، ف�ى الروای�ة الثانی�ة)٥(والحنابل�ة ، فى القول األظھر لھ�م 

 ب�ن )٧(وزی�د ، وقت�ادة ، والح�سن الب�صرى  ، – رض�ى هللا عنھم�ا –ابن عب�اس 

   .)٨(وعطاء ، أسلم 

  

                                                           

   .١٦٨ /٨ المغنى ، ج (١)

ــــــن العربــــــى ، ج١٧٦ /٥أحكــــــام القــــــرآن للقرطبــــــى ، ج) ٢( ، ٥٣٧ /١ ، وأحكــــــام القــــــرآن الب

محمـد /تحقیـق/ لإلمام أبى عمـر یوسـف بـن عبـد اهللا بـن عبـد البـر القرطبـى / االستذكارو

  الطبعة األولى/لبنان/ على معوض، دار الكتب العلمیة بیروت

   .١٦٩ص/  ، واإلسالم عقیدة وشریعة ١٨٤ /٦ ، ج

 ، وتبیـین ٤٠٦ /٦ ، والعنایـة علـى الهدایـة ، ج١٠٨ /٣الهدایة شرح بدایة المبتدى ، ج  (٣)

   .١٩٣ /٤الحقائق ج

   .٢٦١ /٣ مغنى المحتاج ، ج (٤)

   .١٦٧ /٨ المغنى ، ج (٥)

   .٢٤٦ /٩ المحلى ، ج (٦)

)٧ (  أ  ه ، هو اإلمام الحجة القدوة ، أبـو عبـد اهللا العـدوى العمـدى المـدنى الفقیـ : ز

وسـلمة ، وجابر بـن عبـد اهللا ، وعن عبد اهللا بن عمر ، حدث عن والده أسلم مولى عمر 

وابــن ، واألوزاعــى ، وســفیان الثــورى ، وغیــرهم ، حــدث عنــه مالــك بــن أنــس ، بــن األكــوع 

 وكـان ال یـرى فـى – –وخلق كثیر ، كان له حلقة للعلـم فـى مـسجد رسـول اهللا ، عیینة 

ـــوفى فـــى ذى الحجـــة ســـنة ســـت مجلـــسه متمـــاریین وال متنـــا زعین فـــى حـــدیث ال ینفـــع ، ت

 ٥سـیر أعـالم النـبالء ، ج. ( وثالثین ومئة ، ظهر له فى المسند أكثر من مئتـى حـدیث 

للفقیـه أبـى الفـالح /  شذرات الـذهب فـى أخبـار مـن ذهـب ، و) ١٥٣( رقم ٣١٧ /٣١٦/

م ١٩٧٩/ طبعـة أولـى / لبنان / عبد الحى بن العماد الحنبلى ، طبعة دار الفكر بیروت 

  . ) ٣٩٥ /٣ ، وتهذیب التهذیب ،ج١٩٤ / ١،ج

 ، ٦٩٧ /١ ، وفـــــتح القـــــدیر للـــــشوكانى ، ج٢٤٠ /٢ أحكـــــام القـــــرآن للجـــــصاص ، ج (٨)

   .١٨٤ /٦واالستذكار ، ج



 
 

    

 
 

 

٣١٩ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  سبب االختالف 

وھ�ل ھم�ا وك�یالن م�ن ال�زوجین أو ،یرجع إلى خالفھم فى تحدید ص�فة الحكم�ین

حاكم��ان ؟ فال��ذین ی��رون أنھم��ا حاكم��ان یجعل��ون لھم��ا ال��سلطة ف��ى التفری��ق ب��ین 

واللذین یرون أنھما وكیالن ال یجعلون لھما والیة التفریق إال بتوكیل ، الزوجین 

   .)٩(ذلك من الزوجین صریح ب

 )٢( ت�زوج فاطم�ة بن�ت عتب�ة ب�ن ربیع�ة )١( ما روى أن عقیل بن أبى طال�ب -٢ 

ی�ا بن�ى ھاش�م ال " وك�ان إذا دخ�ل علیھ�ا قال�ت ، تصیر إلى وأنفق علیك : فقالت 

ًیحبكم قلبى أبدا ، أین الذین أعن�اقھم كأب�اریق الف�ضة ت�رد أن�وفھم قب�ل ش�فاھھم ؟ 

ًأین شیبة بن ربیعة ؟ فیسكت حتى دخل علیھا یوم�ا وھ�و و، أین عتبة بن ربیعة 

برم ، فقالت ل�ھ أی�ن عتب�ة ب�ن ربیع�ة ؟ فق�ال عل�ى ی�سارك ف�ى الن�ار إذا دخل�ت ، 

فأرس��ل اب��ن عب��اس ، فج��اءت عثم��ان ف��ذكرت ل��ھ ذل��ك . فن��شرت علیھ��ا ثیابھ��ا 

وق�ال معاوی�ة م�ا كن�ت ألف�رق ب�ین ، ومعاویة فق�ال اب�ن عب�اس ، ألف�رقن بینھم�ا 

فأتیاھما فوجداھما قد سدا علیھم�ا أبوابھم�ا وأص�لحا ، ن من بنى عبد مناف شیخی

  .أمرھما 

: ًأنھما لما أتیا اشتما رائحة طیبة وھدوا من الصوت فق�ال معاوی�ة  : وفى روایة

أف�ال نم�ضى فننظ�ر : وقال اب�ن عب�اس ، ارجع فإنى أرجو أن یكونا قد اصطلحا 

                                                           

   .٧٩ /٢ بدایة المجتهد ، ج (٩)

(١)  : - عبـد وهو جـد، ً عقیل بن أبى طالب الهاشمى ، هو أكبر إخوته وآخرهم موتا 

ًاهللا بن محمد بن عقیل المحدث ، شهد بدرا مشركا  ًوأخرج إلیها مكرها ، فأسر ولم یكـن ، ً

ًلــه مــال ، ففــداه عمــه العبــاس ، خــرج عقیــل مهــاجرا فــى أول ســنة ثمــان وشــهد مؤتــة ، ثــم 

رجع فتمرض مدة ، فلم یسمع له بذكر فى فتح مكة وال حنین وال الطائف وأطعمـه رسـول 

سـیر أعـالم النـبالء . ( ًئة وأربعین وسقا كل سنة ، تـوفى زمـن معاویـة  بخیبر م––اهللا 

 ٧ ، وتهــــذیب التهــــذیب ، ج٦٣ /٤، وأســــد الغابــــة ، ج) ٣٥( ، رقــــم ٢١٩ /٢١٨ /١،ج

/٢٥٤. (   

(٢)  ط :  هى فاطمة بنت عتبة بن ربیعة بن عبد شـمس القرشـیة العبـشمیة ، أخـت هنـد

 ذهب أخوها أبـو – –یوم الفتح وبایعت النبى وهى خالة معاویة ، أسلمت ، بنت عتبة 

أســـد . (  وذلـــك یـــوم الفـــتح – –حذیفـــة بـــن عتبـــة بهـــا وبأختهـــا هنـــد یبایعـــان رســـول اهللا 

  ) ) .٧١٨٢( ، رقم ٢٢٩ /٦الغابة ، ج



 
 

    

 
 

 

٣٢٠ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 أق�سم ب�ا� ل�ئن دخل�ت علیھم�ا فرأی�ت :أمرھما ؟ فتفع�ل م�اذا ؟ فق�ال اب�ن عب�اس 

   .)٣(" الذى أخاف علیھما منھ ألحكمن علیھما ثم ألفرقن بینھما 

  - :وجھ الداللة

وھو واضح جلى من قول ، دل ھذا األثر على أن الحكمین لھما الجمع والتفریق 

 وھ�و م�ن ھ�و ف�ى العل�م والفق�ھ م�ا دام ق�د رأى – رضى هللا عنھما –ابن عباس 

   .)٤(یھ المصلحة ف

  

 ما روى عن الشعبى أن ام�رأة ن�شزت عل�ى زوجھ�ا فاخت�صموا إل�ى القاض�ى -٣

ًابعث��وا حكم��ا م��ن أھل��ھ وحكم��ا : " ش��ریح فق��ال ش��ریح  م��ن أھلھ��ا ففعل��وا فنظ��ر " ً

الحكمان إلى أمرھما فرأیا أن یفرقا بینھما فكره ذلك الرجل فقال شریح فف�یم كن�ا 

   .)١(فیھ الیوم وأجاز أمرھما 

  - :لةوجھ الدال

دل ھ��ذا األث��ر عل��ى أن الحكم��ین لھم��ا أن یفرق��ا ب��ین ال��زوجین م��ا دام��ا ق��د رأی��ا 

  .المصلحة فى ذلك 

الق��ائلین بع��دم ج��واز تفری��ق الحكم��ین ب��ین اس��تدل أص��حاب الق��ول الث��انى : ًثانی��ا 

  -:الزوجین إال برضاھما بالكتاب واألثر والمعقول 

   : أما الكتاب

ِوإن خفتم ش(قولھ تعالى  ِْ ُ ْ ْ ِ ْقاق بینھما فابعثوا حكما من أھلھ وحكما من أھلھا إن َ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ًَ َ ُ َ َِ َ

َیریدا إصالحا یوفق هللا بینھما ُ ْ َ َ ُ ْ َُ ُ ِ َِّ ِّ ً َ ِ ( )٢(.   

                                                           

(  بــــــاب الحكمــــــین فــــــى الــــــشقاق بــــــین الــــــزوجین رقــــــم ٣٠٦ / ٧ ســــــنن البیهقــــــى ، ج (٣)

 ٣وتلخـــیص الحبیـــر ، ج) ١١٨٨٧(قـــم  ، ر٨٥٣ /٦،ومـــصنف عبـــد الـــرزاق ، ج)٤٥٦٣

  . ، كتاب القسم والنشوز ، أورده وسكت عنه٢٠٤/

   .١٨٣ /٦ االستذكار ، ج (٤)

أبى بكر أحمد بن الحسین بن علـى بــن مــوسى البیهقـى / السنن الكبرى للبیهقى ، لإلمام ) ١(

، ) ١٤٥٦٧( ، رقــم ٣٠٦ /٧، جوط دار الفكــر بیــروت/ تحقیــق محمــد عبــد القــادر عطــا

  .باب الحكمین فى الشقاق بین الزوجین

  ) .٣٥( سورة النساء جزء من آیة  (٢)



 
 

    

 
 

 

٣٢١ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  - :وجھ الداللة

دلت اآلیة الكریمة على عدم جواز تفری�ق الحكم�ین ب�ین ال�زوجین إال برض�اھما 

وم��ا وراء ، حكم��ین إال اإلص��الح  ل��م ی��ضف إل��ى ال–ع��ز وج��ل –ألن الم��ولى

ًوال ینف��ذ حكم��ا إال برض��ا ، وألنھم��ا وك��یالن ، اإلص��الح غی��ر مف��وض إلیھم��ا 

، الموكل ، كما أنھ لیس فى اآلیة ما یدل على أن للحكم�ین وال للح�اكم أن یفرق�وا

وال أن یف�رق ب�ین رج�ل وامرأت�ھ إال ، فصح أنھ ال یجوزأن یطلق أحد عل�ى أح�د

   .)٣(حیث جاء النص 

  - :مناقشة ھذا االستدالل

 ل��م ی��ذكر ف��ى اآلی��ة الكریم��ة إال –س��بحانھ وتع��الى–إن س��لم لك��م ال��ـقول ب��أن هللا 

  إال أنـھ ال ، اإلصالح 

 

                                                           

ـــات األحكـــام ، ج(٣) ـــان تفـــسیر آی  ١ ، وأحكـــام القـــرآن البـــن العربـــى ، ج٤٧٢ /١ روائـــع البی

 ، و جــــامع البیــــان فــــى تفــــسیر ٢٤١ /٢٤٠ /٢ ، وأحكــــام القــــرآن للجــــصاص ، ج٥٣٧/

 ، ١٠٢ /٥دار الریــان للتــراث ، ج/ ط  / لإلمــام أبــى جعفــر بــن جریــر الطبــرى/ القــرآن 

  ) .١٩١٧( ، رقم ٢٤٨ /٩والمحلى ، ج



 
 

    

 
 

 

٣٢٢ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

یسلم لكم القول بأن ھذا ی�دل عل�ى أن�ھ ل�یس للحكم�ین أن یفرق�ا ب�ین ال�زوجین إال 

فری�ق  لم ی�ذكر م�ا یقاب�ل اإلص�الح وھ�و الت–عز وجل–برضاھما ؛ ألن المولى 

ًوف��ى ذل��ك إرش��اد للحكم��ین أن��ھ ینبغ��ى أن ال ی��دخرا وس��عا ف��ى ، ب��ین ال��زوجین 

وغ�رض ، وفى األلفة المودة والرحم�ة ، فإن التفریق خراب البیوت ، اإلصالح 

اإلسالم من إرسال الحكمین جمع القلوب على المحبة والوئ�ام م�ا اس�تطاعوا إل�ى 

  .)١(رأیا التفریق بینھما فلھما ذلك وإال بأن أعیاھما إصالح حالھما و، ًذلك سبیال 

َوال یحل لكم أن تأخذوا مما آتیتموھن شیئا إال أن یخافا أال یقیما (قولھ تعالى -٢ ُ َ ْ ُ ْ َّ َ َِ ِ َِّ َّ ََ َ ْ ََ َُ َ ُ َ ُ َ ُْ َّ ُ ِْ ً ْ ُّ

َحدود هللا فإن خفتم أال یقیما حدود هللا فال جناح علیھما فیما افتد َ ُ ْ َ َُ َ ُْ َ ْ ََ َ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ُِ ِ ِِ َ َِّ َِّ ََّ ْ ِت بھِ ِ ْ ()٢(.   

  - :وجھ الداللة

، دلت اآلیة الكریمة على أنھ لیس للحكمین أن یفرقا بین الزوجین إال برض�اھما 

، وذلك أن هللا حرم على ال�زوج أن یأخ�ذ م�ن م�ال زوجت�ھ إال بطی�ب نف�س منھ�ا 

وال أن یفرقا ، وھذا یدل على أنھ لیس للحكمین أن یخلعا بغیر توكیل من الزوج 

كما أن الحاكم وغیره سواء فى أنھ ال یملك أخذ مال أح�د ، رضاھما بینھما بغیر 

ِوال تأكلوا أموالكم بینكم بالباط�ل  (-قال تعالى- ،)٣(ودفعھ إلى غیره بغیر رضاه  ِ َ ْ َ َ ْ َْ َ ُِ ْ ُْ َ ُ ُ ََ ْ

ِوتدلوا بھا إلى الحكام َّ ُُ َ َْ َ ُِ ِ ال یح�ل م�ال ام�رىء "–ص�لى هللا علی�ھ وس�لم– وق�ال )٤() ْ

   .)٥(" فس منھ مسلم إال بطیب ن

  - :مناقشة ھذا االستدالل

، ًإن سلم أنھ ال یحل للزوج أن یأخذ شیئا من مال زوجتھ إال بطیب نفس منھا -١

إال أنھ ال یسلم لكم القول بأنھ ال یجوز للحاكم أن یأخذ مال أحد ویدفعھ إلى غیره 

 إال بطیب نفس منھ ؛ ألن صاحب المال ق�د یك�ون لغی�ره ح�ق فی�ھ وی�أبى إعط�اء

                                                           

   .٥٤٠ /١ أحكام القرآن البن العربى ، ج (١)

  ) .٢٢٩( سورة البقرة جزء من آیة  (٢)

   .٢٤١ /٢ أحكام القرآن للجصاص ، ج (٣)

  ) .١٨٨( سورة البقرة جزء من آیة  (٤)

/ دار الكتـب العلمیـة / ط / حمد بن الحـسین البیهقـى  لإلمام أبى بكر أ / شعب اإلیمان) ٥( 

بــاب فــى ، )٥٤٩٢( ، رقــم ٣٨٧ /٤ جهـــ١٤١٠ســنة / لبنــان ، الطبعــة األولــى / بیــروت 

   .قبض الید على األموال 



 
 

    

 
 

 

٣٢٣ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

یجوز للحاكم أن یأخذ مالھ الذى ھ�و ح�ق لغی�ره  وفى ھذه الحالة، الحق لصاحبھ 

وبن��اء علی��ھ فإن��ھ إذا ظھ��ر ، س��واء طاب��ت نف��سھ أو ل��م تط��ب ، بغی��ر رض��ا من��ھ 

فإن��ھ ال ، أو خاف��ا أال یق��یم الزوج��ان ح��دود هللا ، للحكم��ین أن الن��شوز م��ن قبلھ��ا 

وال جناح على الزوج فى أخذ ، یجوز لھما أن یخلعا الزوجین بغیر توكیل منھما 

س��بحانھ –الس��یما وأن هللا ،م��ا دام��ا ق��د رأی��ا الم��صلحة ف��ى ذل��ك ، م��ا حكم��ا ب��ھ 

فیھما من مواصفات العدل والحرص على ،  اختار لھذه المھمة حكمین –وتعالى

  .اإلصالح ما لیس فى غیرھما 

ن إن ضرر أخذ المال بغیر طیب نفس منھا ف�ى ح�ال المخالف�ة أخ�ف بكثی�ر م�-٢

قد یؤدى إلى جریمة ، والذى قد یؤدى إلى طریق ال تحمد عقباه ، ضرر الشقاق 

ومعل��وم م��ن ، مم��ا تطالعن��ا ب��ھ ال��صحف ب��ین الح��ین واآلخ��ر ، أو غیرھ��ا ، قت��ل 

   .)١(القواعد الفقھیة أن الضرر األخف یرتكب لدفع الضرر األعظم 

  - :أما األثر

 ––لى على ب�ن أب�ى طال�ب جاء إ:  أنھ قال --ما روى عن عبیدة السلمانى

ًابعث�وا حكم�ا م�ن : رجل وامرأة ومع كل واحد منھما فئام م�ن الن�اس فق�ال عل�ى 

ثم قال للحكمین أتدریان ما علیكما ؟ إن رأیتما أن تجمعا ، ًأھلھ وحكما من أھلھا 

رض��یت بكت��اب هللا ل��ى : فقال��ت الم��رأة ، وإن رأیتم��ا أن تفرق��ا فرقتم��ا ، جمعتم��ا 

ك�ذبت ال : فق�ال عل�ى ، رج�ل أم�ا الجم�ع ف�نعم وأم�ا التفری�ق ف�ال وقال ال، وعلى 

   .)٢(" وهللا ال تتزوج حتى ترضى بكتاب هللا لك وعلیك 

  

  - :وجھ الداللة

ومن ثم فإنھ ال یجوز ، دل ھذا األثر على أن الحكمین وكیالن من قبل الزوجین 

ب�ذل الع�وض بی�د و، وألن الط�الق بی�د ال�زوج ، لھما التفری�ق بینھم�ا إال بإذنھم�ا 

                                                           

 ٦٢/لإلمام عبد الرحمن بن أبى بكر بـن محمـد الـسیوطى ،  األشباه والنظائر فى الفروع  (١)

  .، ط دار الفكر 

  .یجه ص     سبق تخر (٢)



 
 

    

 
 

 

٣٢٤ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

فعلى ھذا ال بد أن یوك�ل ك�ل واح�د منھم�ا الح�اكم ، فافتقر إلى رضاھما ، المرأة 

  .)٣(من قبلھ على الجمع أوالتفریق 

  

  - :مناقشة ھذا االستدالل من وجھین

 إن رأیتما أن تفرقا فرقتما ھذا یدل على ––قـول سیـدنا على  : الـوجـھ األول

 الجمھ��ور م��ن أن الحكم��ین لھم��ا أن یفع��ال م��ا أن س��یدنا عل��ى ك��ان ی��رى م��ا ی��راه

   .)١(یریان من جمع وتفریق 

  

  - :الوجھ الثانى

: أت��دریان م��ا علیكم��ا ؟ وإنم��ا ك��ان یق��ول " أنھم��ا ل��و كان��ا وكیل��ین ل��م یق��ل لھم��ا 

أتدریان بما وكلتما ؟ ویسأل الزوجین ما قاال لھما وھذا بین ، كم�ا أن ھ�ذا األث�ر 

كذبت وهللا ال تبرح حت�ى تق�ر مث�ل م�ا : یدنا على قال دلیل علیھم ال لھم ؛ ألن س

   .)٢(وبھذا یبطل االحتجاج بھذا الدلیل " أقرت بھ 

  

  - :أما المعقول

، أنھ ال خالف فى أن الزوج لو أقر باإلساءة إلیھا عند الحاكم لم یفرق بینھم�ا -١

شوز ل�م وكذلك لو أقرت المرأة بالن، قبل تحكیم ، ولم یجبره الحاكم على طالقھا 

فإذا كان كذلك حكمھا قب�ل بع�ث ، وال على رد مھرھا، حاكم على خلع یجبرھا ال

 رض�ى ال یجوز إیقاع الطالق م�ن جھتھ�ا م�ن غی�ر، بعثھمافكذلك بعد، الحكمین 

   .)٣(عن ملكھا من غیر رضاھا الزوج وتوكیلھ إخراج المھر

                                                           

للشیخ عالء الدین على بن ح�سام ال�دین المتق�ى ، الھن�دى / كنز العمال فى سنن األقوال واألفعال ) ٣(

وأحك��ام الق��رآن ، ) ٤٣٢٨( ، رق��م ٥٠٦ /٢ج، لبن��ان ، بی��روت ، مؤس��سة الرس��الة ، البرھ��ان 

   .  ٢٣٩ /٢للجصاص ، ج

   .٤٥٣ /١٦ المجموع ، ج (١)

  . ١٦٨ /١٦٧ /٨ المغنى ، ج (٢)

   .٢٣٩ /٢ أحكام القرآن للجصاص ، ج (٣)



 
 

    

 
 

 

٣٢٥ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 یج��وز وم��ن ث��م فإن��ھ ال، وھم��ا رش��یدان ، والم��ال حقھ��ا ، أن الب��ضع حق��ھ -٢

أو والیة علیھم�ا ، كم�ا أن�ھ ال ح�ق لھم�ا ، ھما التصرف فیھ إال بوكالة منھمالغیر

   .)٤(أو بذل المال إال بإذنھمافى التطلیق 

  - :مناقشة ھذا االستدالل من وجھین

 أن الزوج لو أقر باإلساءة إلیھا عند الحاكم أو أقرت ھى بالنشوز - :الوجھ األول

–القھ�ا كم�ا أن�ھ ال یجبرھ�ا عل�ى رد مھرھ�ا ؛ألن�ھ فإن الحاكم ال یجب�ره عل�ى ط

 أمر الح�اكم عن�د وق�وع ال�شقاق بینھم�ا أن یبع�ث إلیھم�ا حكم�ین –سبحانھ وتعالى

  . لیعطى لھما فرصة للتدخل إلصالح ما بینھمامن شقاق

 

 ال یمتن��ع أن تثب��ت الوالی��ة عل��ى الرش��ید عن��د امتناع��ھ ع��ن أداء - :الوج��ھ الث��انى

ویطلق الحاكم على المولى إذا ، ن عنھ من مالھ إذا امتنع كما یقضى الدی، الحق 

   .)١(" وھذا یبطل االحتجاج ، امتنع من الفىء والطالق 

  الرأى األولى بالقبول

بع��د ع��رض أق��وال الفقھ��اء وس��رد أدل��تھم بالتف��صیل والتوض��یح أرى أن ال��رأى 

إص�الح الراجح ھو الرأى األول القائل بأن الحكمین یج�ب علیھم�ا أن ی�سعیا ف�ى 

وإال بأن أعیاھما إصالح حالھم�ا ، فإن قدراعلیھ فبھا ونعمت، دھماذات البین جھ

  ورأیا التفریق بینھما جاز لھما ذلك

  

  -: وذلك لما یلى 

َوإن خف�تم ش�قاق بینھم�ا  (– قول�ھ تع�الى -قوة أدلتھم وعلى رأس ھذه األدل�ة -١ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ ْْ ُ ْ ِ
َفابعثوا حكما من أھلھ وحك ََ َ َ َ ِْ ِ ِْ َْ ً ُ َما من أھلھا إن یریدا إص�الحا یوف�ق هللا بینھم�اَ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ََ ُ ِ ِ َِّ ِّ ً ًَ ْ ْ ِْ ِ َِ( )٢( 

 فى أنھما قاضیان ال وكیالن وللوكیل اسم فى –عز وجل–وھذا نص من المولى 

 س�بحانھ وتع�الى –فإذا ب�ین ، وللحكم اسم فى الشریعة ومعنى ، الشریعة ومعنى 

                                                           

  ) .١٩١٧( ، رقم ٢٤٨ /٩ ، والمحلى ، ج١٦٨ /١٦٧ / ٨ المغنى ، ج (٤)

   .١٦٩ /٨ ، والمغنى ، ج٤٥٥ /١٦ المجموع ، ج (١)

  ) .٣٥( سورة النساء جزء من آیة  (٢)



 
 

    

 
 

 

٣٢٦ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

ره أن یركب معنى أحدھما على اآلخر  كل واحد منھما فال ینبغى لعالم وال لغی–

   .)٣(فإن ذلك تلبیس وإفساد لألحكام ، 

حی�ث إنھ�م ق�د اس�تدلوا بأدل�ة ال ، ضعف م�ا اس�تدل ب�ھ أص�حاب الق�ول الث�انى -٢

ول�ذا فق�د رددت عل�یھم بم�ا ی�ضعف ، ترقى إلى مستواھا الداللى عل�ى المطل�وب 

  .مذھبھم ویؤید المذھب األول 

 رأسھا عق�د النك�اح ال ت�تم إال باالتف�اق والت�آلف وح�س إن عقود األبدان وعلى-٣

فإذا فقد ذلك حسبما رأى الحكمان من الزوجین لم یكن لبقاء العقد وجھ ، التعاشر 

ًوكانت المصلحة فى الفرقة فرقا بینھما نظرا لوق�وع الخل�ل ف�ى مق�صود النك�اح ، ً

وألن ،  نف�ذه وھذا الطالق ب�ائن ألن الح�اكم ھ�و ال�ذى، من األلفة وحسن العشرة 

ولوشرعت فیھ الرجعة لعاد الشقاق ، المعنى الذى وقع الطالق ألجلھ ھو الشقاق 

   .)٤(ًفلم یكن ذلك یفید شیئا فامتنعت الرجعة ألجلھ ، كما كان أول دفعة 

 إن لفظ الحكم أبلغ من لفظ الح�اكم ألن�ھ ص�فة م�شبھة باس�م الفاع�ل دال�ة عل�ى -٤

 فى ذلك فإذا كان اسم الحاكم ال ی�صدق عل�ى الثبوت وال خالف بین أھل العربیة

   .)١(الوكیل المحض فكیف بما ھو أبلغ منھ 

  "الحالة الثالثة " 

فھى فى غایة األھمیة ، وھى الخاصة بتوقف الحكمین عن التفرقة بین الزوجین 

وت��أتى أھمی��ة ھ��ذه الحال��ة ف��ى أن الحكم��ین ح��ین یعج��زان ع��ن اإلص��الح ب��ین 

ال س�یما ، ى بعض الح�االت ع�ن التفرق�ة ب�ین ال�زوجینالزوجین فإنھما یتوقفان ف

أو غی�رھم لإلص�الح ب�ین ال�زوجین ، فى بعض الحاالت التى یتدخل األھ�ل فیھ�ا 

ف�إنھم حینم�ا یعج�زون ع�ن اإلص�الح ب�ین ال�زوجین ، ر الحاكم أو علمھ بدون أم

وفى ھذه الحالة ینتقل عالج الشقاق ، فإنھم یتوقفون فى األعم عن التفرقة بینھما 

والع�الج ف�ى ھ�ذه الحال�ة ، الواقع بین الزوجین من الحكمین إل�ى الح�اكم مباش�رة 

  -:یكون بوسیلة من الوسیلتین اآلتیتین 

                                                           

   .٥٣٩ /١ أحكام القرآن البن العربى ، ج (٣)

   .٥٤٢ /١ ج أحكام القرآن البن العربى ، (٤)

لإلمـام محمـد بـن أبـى بكـر أیـوب الزرعـى أبـو عبـد اهللا  / زاد المعاد فى هدى خیـر العبـاد) ١(

  . .١٧٢ /٥، جلبنان/ بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ،الناشر



 
 

    

 
 

 

٣٢٧ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 وذل�ك ف�ى حال�ة م�ا إذا أب�ى ال�زوج أن یطل�ق س�راح )١( الخل�ع : ول�ىالوسیلة األ

ف�إن ، زوجتھ وأمسكھا وھى كارھة للمقام معھ دون إیذاء من�ھ لھ�ا وإض�رار بھ�ا 

اإلس�الم ش�رع للزوج�ة ف��ى ھ�ذه الحال�ة أن تق��دم لزوجھ�ا م�ن مالھ��ا م�ا تفت�دى ب��ھ 

ِوال یح� ( - قولھ تع�الى -واألصل فى مشروعیة الخلع ، نفسھا  َ ُل لك�م أن تأخ�ذوا َ ُ َ ُْ َْ ْ َُّ

ِمما آتیتموھن شیئا إال أن یخافا أال یقیما حدود هللا فإن خفتم أال یقیما حدود هللا  َِّ ََّ ُ ْ َ ُ ْ َّ ُُ َ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ ْ َِّ ِ ِ َِّ َّ ََّ َ َْ ُ َ َ ُ َْ َ َِ ِ ً

ِفال جناح علیھما فیما افتدت بھ  ِِ ْ َ َ َْ ََ َ ْ َ َ ُِ َ( )٢(.   

ص��لى هللا علی��ھ –رس��ول هللا  ج��اءت إل��ى )٣(ثاب��ت ب��ن ق��یس  وق��د ص��ح أن ام��رأة

 یا رسول هللا:  فقالت –وسلم

ولكنى أكره الكفر فى اإلسالم ، وال دین ، ثابت بن قیس ما أعتب علیھ فى خلق 

أت�ردین علی�ھ  : " –ص�لى هللا علی�ھ وس�لم–ً ال أطیقھ بغضا فقال النب�ى –یعنى ، 

لحدیق�ة وطلقھ�ا اقب�ل ا : " –صلى هللا علیھ وس�لم–فقال ، نعم : ؟ قالت " حدیقتھ 

                                                           

١(  هو النزع :  لغة ا.  

 ٦والمبــسوط ، ج، ١٦٧ /٢تبیــین الحقــائق ، ج. ( أخــذ المــال بــإزاء ملــك النكــاح  : ًاصــطالحا

، وقیـــــل هـــــو فـــــراق الـــــزوج زوجتـــــه بعـــــوض یأخـــــذه منهـــــا أو مـــــن غیرهـــــا بألفـــــاظ ) ١٧١/

سـمى ) . ٢١٢ /٥، وكشاف القنـاع ، ج٥٦ /٣شرح منتهى اإلرادات ،ج. ( مخصوصة 

شـــرح منتهـــى ( ألن المـــرأة تخلـــع نفـــسها مـــن الـــزوج كمـــا تخلـــع اللبـــاس مـــن بـــدنها  : بـــذلك

   ) .٥٦ /٣اإلرادات ، ج

  ) .٢٢٩( آیة  سورة البقرة جزء من)٢

٣(  :  هــو ثابــت بــن قــیس بــن شــماس بــن زهیــر بــن مالــك بــن امــرىء القــیس بــن مالــك

األغــر بــن ثعلبــة بــن كعــب بــن الخــزرج بــن الحــارث بــن الخــزرج ، أبــو محمــد ، خطیــب 

: وبیعة الرضوان ، أمه ، ً ، شهد أحدا - –األنصار ، كان من نجباء أصحاب محمد 

،  بنـت واقـد بـن اإلطنابـة ، إخوتـه ألمـه عبـد اهللا بـن رواحـة وقیل بـل كبـشة، هند الطائیة 

كان زوج بنت عبد اهللا بـن أبـى بـن سـلول ، آخـى الرسـول بینـه وبـین ، وعمرة بنت رواحة 

ًعمار ، كان ثابت جهیر الصوت بلیغا ،خطب مقدم رسول اهللا المدینة ، قاتل مـع رسـول 

. لـبس ثـوبین أبیـضین فكفـن فیهمـا فجـاء یـوم الیمامـة وقـد تحـنط و،  حتى قتـل – –اهللا 

 ، وتهــذیب التهــذیب ، ١٤ /٢ ، واإلصــابة ، ج٣١٤ :٣٠٨ /١ج، ســیر أعــالم النــبالء (

   ) .١٢ /٢ج



 
 

    

 
 

 

٣٢٨ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 وھذه الحالة التى شرع فیھا الخلع وأبیح للمرأة أن تقدم لزوجھ�ا م�ن )١(" تطلیقة 

  .ًمالھا ما تخلص بھ نفسھا منھ حینما ال تطیقھ بغضا دون إیذاء أو ضرر 

ودفعھ��ا بظلم��ھ إیاھ��ا واإلض��رار بھ��ا إل��ى طل��ب  ، أم��ا إذا ض��یق الرج��ل علیھ��ا

ًفإنھ یكون ظالما لھ�ا ، كارھة غیر راضیة ، ھ واالفتداء بمال ترفعھ إلی، الطالق 

وإذا أخ��ذ الم��ال ف��ى تل��ك الحال��ة ، وال یك��ون ھ��و الخل��ع الم��شروع ، بأخ��ذ الف��داء 

ویجب علیھ ، ًتخلیصا لھا من الضرر واإلیذاء ، ًوطلقھا كان الطالق نافذا علیھا 

  .رد المال الذى أكرھھا على دفعھ 

  - :الضرر : الوسیلة الثانیة للتطلیق

ذلك فى حالة ما إذا لم تجد المرأة ما تخلص بھ نفسھا من ضرر زوجھا إیاھ�ا -١

فإن اإلسالم قد ، أو وجدت ولكنھ لم یقبل وآثر إبقاءھا واالستمرار على إیذائھا ، 

، ترف�ع أمرھ�ا إلی�ھ ، أفصح أمامھا فى تلك الحال طری�ق وص�ولھا إل�ى القاض�ى 

   .)٢(صھا من إیذائھ وضرره فیطلقھا علیھ ویخل، وتثبت الضرر بین یدیھ 

ودون ، إذا أراد الزوج أن یطلق زوجت�ھ م�ن تلق�اء نف�سھ دون م�ال تفت�دى ب�ھ -٢

ًتخل��صا م�ن ال��شقاق ال�ذى ل��م تنف�ع الوس��ائل ف�ى إزالت��ھ ، ق�اض ترف�ع أمرھ��ا إلی�ھ 

وھنا یجب أن یعرف الناس أن ، فإن اإلسالم یبیح لھ أن یطلقھا ، والقضاء علیھ 

وإنم�ا ش�رعھ ، وفى أیة حال ، یتلقفھ بأیة كلمة ،  بالطالق اإلسالم لیس ذا شغف

وجعل��ھ عل��ى وض��ع یمك��ن ، ًعالج��ا للحی��اة الزوجی��ة نف��سھا ، عل��ى بغ��ض ل��ھ 

وأمر ما یكون بینھما من ، وتدبر عاقبة أمرھما ، الزوجین من مراجعة أنفسھما 

 )٣(ھ�ا أبناء وشئون تحملھما على شدة التبصر فى األمر وإعادة المیاه إل�ى مجاری

.  

فتح��رم ،  ل��م یجع��ل اإلس��الم الط��الق مج��رد كلم��ة یلقیھ��ا ال��زوج عل��ى زوجت��ھ -٣

ًأحدھما على اآلخر تحریما أبدیا ال رجعة فیھ وال التئاما  ً وإنما س�لك ب�ھ طری�ق ، ً

، لیجرب الرجل نفسھ بعد الم�رة األول�ى ، ًفشرعھ أوال مرة بعد أخرى ، العالج 

                                                           

   .١٦٠ /٧ صحیح البخارى ، ج (١)

   .٧٩ /٢ ، وبدایة المجتهد ، ج٢٨١ /٢ حاشیة الدسوقى ، ج (٢)

 ٨، والمغنـــــــــى ، ج ٢٦١ /٢ ، وحاشـــــــــیة الدســــــــوقى ، ج٢٢ /٢١ /٢ فــــــــتح القــــــــدیر ، ج(٣)

   .١٧٤ – ١٧٢/ واإلسالم عقیدة وشریعة  ، ١٩٤ص/



 
 

    

 
 

 

٣٢٩ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

، ًولتج�رب الم�رأة أی�ضا نف�سھا ، واالحتم�ال ، ویروضھا على الصبر ، والثانیة 

وما دام األمر لم یصل بالرج�ل إل�ى الطلق�ة الثالث�ة ف�إن اإلس�الم یغری�ھ ب�الرجوع 

ویمكن��ھ منھ��ا بكلم��ة المراجع��ة فق��ط دون تجدی��د عق��د م��ا دام��ت ف��ى ، إل��ى زوج��ھ 

   .)٤(عدتھا 

                                                           

   .١٧٤/  اإلسالم عقیدة وشریعة )٤(



 
 

    

 
 

 

٣٣٠ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  اخلامتة
 ا أ  و.  

لحات وال��صالة وال��سالم عل��ى المبع��وث رحم��ة الحم��د � ال��ذى بنعمت��ھ ت��تم ال��صا

إن المتأمل لھذا البحث المتواضع وما احتوى علیھ من بی�ان ألض�رار . للعالمین 

ًونظ�را ألھمی�ة العالق�ة الزوجی�ة ف�ى حیاتن�ا جمیع�ا وحاج�ة ، الخالفات الزوجی�ة  ً

فلق�د توص�لت إل�ى ، الناس إلیھا فى ظ�ل عالق�ة م�شروعة م�ستقیمة ب�دون ن�شوز 

وسأحاول أن أطوف بھذه النتائج التى أسفر البح�ث ، لھا تكون ذات قیمة نتائج لع

  -:وذلك حسبما تقتضیھ اإلشارة فى كل مبحث وذلك فیما یلى ، عنھا 

ویذكرھا ،  یستحب للزوج معاملة زوجتھ الناشز بلطف ولین ؛ لیستمیل قلبھا -١

  .بما أوجب هللا علیھا من حقوق وواجبات 

 بإص��الح ن��شوز الزوج��ة بإح��دى الط��رق الثالث��ة ،  أوض��ح ال��شارع الحك��یم-٢

  .بالوعظ فإن لم یفد انتقل إلى الھجر فإن لم یفد انتقل إلى الضرب 

 ف��ى ع��الج الن��شوز م��ن ال��ضعیف إل��ى الق��وى وإذا –٣ – ت��درج الم��ولى -٢٥

ح�صل الغ��رض بالطریق��ة األخ��ف فق��د وج��ب االكتف�اء ب��ھ ول��م یج��ز اإلق��دام عل��ى 

  .الطریق األشد 

 ال��ضرب آخ��ر الط��رق اإلص��الحیة الت��ى یملكھ��ا -ع��ز وج��ل–م��ولى  جع��ل ال-٤

  .الزوج إلصالح زوجتھ وال یلجأ إلیھ إال عند الضرورة 

ً على المرأة أن تعالج نشوز زوجھا بالصلح أوال ومحاول�ة –٥ – أوجب -٢٧

  .إرضائھ بكافة الوسائل واستمالة قلبھ إلیھا 

  .یب بذلك نفسھ  یمكن للزوجة أن تترك بعض حقھا لزوجھا ولتط-٦

 یمكن للزوجة أن تصالح صاحبتھا من یومھا إلرضاء الزوج كما فعل أزواج -٧

  .النبى و یجوز أخذ العوض على القسم 

 ویك�ون بق�وم ص�الحین ویح�اوال –٨ – التحكیم مشروع من قبل الم�ولى -٣٠

بذل قصارى جھدھما إلصالح ما بین الزوجین ف�إن ق�درا فبھ�ا ونعم�ت وإال ف�إن 

  .لتفریق بینھما جاز لھما ذلك رأیا ا

 ال ب�د أن یك�ون الحكم��ان ص�الحین وتت��وافر فیھم�ا ع�دة ش��روط منھ�ا اإلس��الم -٩

  والعقل والبلوغ وغیرھا 



 
 

    

 
 

 

٣٣١ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  

  التوصيات
  

وأوص��ى األزواج والزوج��ات أن یتق��وا هللا فیم��ا ، أوص��ى نف��سى بتق��وى هللا -١

، نھما عالقة ص�حیحة وأن تكون العالقة بی، وأن یھتموا بتعالیم اإلسالم ، بینھما 

وأن یح��افظوا عل��ى ھ��ذه ، وأن یلتزم��وا بم��ا أم��رھم هللا ب��ھ ، خالی��ة م��ن الن��شوز 

  .العالقة ویبتعدوا عن كل ما یؤثر علیھا 

أتوج��ھ بن��داء إل��ى األزواج والزوج��ات أن یراع��ى ك��ل م��ن ال��زوجین هللا ف��ى -٢

شرد حت��ى ال تنھ��دم األس��رة ویت��، وال یق��وم بم��ا ی��ضر ب��شریك حیات��ھ ، اآلخ��ر 

  .ویصبح المجتمع مجتمع انحرافات من الزوجین واألطفال المشردین ، األطفال 

ألن ھ��ذه ، أناش��د اآلب��اء واألمھ��ات أن یرب��وا أوالدھ��م تربی��ة دینی��ة ص��حیحة -٣

ویكون�وا ، ًالتربیة تظھر فى األوالد حینما یصبحون أزواجا وزوج�ات ص�الحین 

وتك�ون العالق�ة بینھم�ا مبنی�ة عل�ى ، أسرة مثالی�ة ملیئ�ة بالعف�ة والطھ�ارة والنق�اء 

الحب والوئ�ام  ترب�وا من�ذ ال�صغر عل�ى عم�ل الخی�ر واجتن�اب ال�شر بك�ل طرق�ھ 

  .ووسائلھ سواء أكان ذلك الشر والضرر على نفسھ أو على شریك حیاتھ 

وھذا ھو م�ا تی�سر ل�ى م�ن هللا وب�صدد ھ�ذا البح�ث المتواض�ع ال�ذى انتھی�ت من�ھ 

ھر رم�ضان المب�ارك م�ن الھج�رة عل�ى ص�احبھا بعون هللا ونحن ن�ستقبل أی�ام ش�

  .أفضل الصلوات وأتم التسلیمات 

ومسك الختام إن البحث وما احتوى علیھ م�ن مباح�ث ومطال�ب م�ا ھ�و إال عم�ل 

والقدح فیھ ت�ارة أخ�رى ، بشرى وكل عمل بشرى یكون عرضة للمدح فیھ تارة 

ف�إن كان��ت  ، وذل�ك لم�ا یعتری�ھ م��ن أخط�اء وق�صور ؛ لیك�ون الكم��ال � وح�ده، 

األولى فبھا ونعمت وإن كانت األخرى فحسبى أنى قصدت الصواب � ورسولھ 

  .منھ براء 

ًأسأل هللا العلى العظ�یم رب الع�رش الك�ریم أن یجع�ل ھ�ذا العم�ل خال�صا لوجھ�ھ 

 أن ینف��ع ب��ھ – س��بحانھ –الك��ریم وأن ینف��ع ب��ھ ط��الب العل��م ومریدی��ھ كم��ا أس��ألھ 

 األرض ومغاربھ�ا إن�ھ عل�ى م�ا ی�شاء ق�دیر وھ�و اإلسالم والمسلمین فى م�شارق

  .باإلجابة قدیر 



 
 

    

 
 

 

٣٣٢ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 ثبت املصادر واملراجع

  : القرآن الكریم : ًأوال  - 

  .كتب التفسیر وعلوم القرآن : ًثانیا  - 

لإلمـــام أبـــى بكـــر محمـــد بـــن عبـــد اهللا /  البـــن العربـــى أحكـــام القـــرآن -١

/ ر الفكـر دا/ ط / محمد عبد القادر عطا / األندلسى بن العربى تحقیق 

  .لبنان/ بیروت 

اعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر لإلمـــام عمـــاد الـــدین إســـم /  تفـــسیر القـــرآن العظـــیم-٢

    .هـ١٤١٢سنة / ط دار المعرفة بیروت / الفداء الدمشقى أبو

ــــرآن-٣ -  لإلمــــام أبــــى عبــــد اهللا محمــــد بــــن أحمــــد  /  الجــــامع ألحكــــام الق

لبنـان سـنة / وت بیـر/ األنصارى القرطبى ـ ط دار إحیاء التـراث العربـى 

  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

 ، لإلمام عبد الرحمن بن الكمال جالل الدین السیوطى  الدر المنثور-٤ - 

  .م ١٩٩٣سنة / لبنان / بیروت / دار الفكر / ط / 

 /  روح المعانى لأللوسى فى تفسیر القـرآن العظـیم والـسبع المثـانى-٥ - 

ـــرا/ لإلمـــام محمـــود األلوســـى أبـــو الفـــضل  ـــاء الت / ث العربـــى ط دار إحی

  .لبنان / بیروت 

ــسیر-٦ -  لإلمــام عبــد الــرحمن بــن علــى بــن  /  زاد المــسیر فــى علــم التف

سـنة / الطبعـة الثالثـة / بیـروت / ط المكتـب اإلسـالمى / محمد الجـوزى 

  .هـ ١٤٠٤

 /  فـتح القــدیر الجــامع بـین فنــى الروایــة والدرایـة مــن علــم التفــسیر-٧ - 

دار إحیـــاء التـــراث /  و ط ام محمـــد بـــن علـــى بـــن محمـــد الـــشوكانىلإلمـــ

  .العربى  

************  

  .مه الحدیث وعلو: ًثالثا 

لإلمــــام محمــــد بــــن إســــماعیل أبــــو عبــــد اهللا  /  الجــــامع الــــصحیح المختــــصر-٨

الیمامــة / دار ابــن كثیــر / ط / مــصطفى أدیــب / د / تحقیــق / البخــارى الجعفــى 

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧سنة / الطبعة الثالثة / بیروت 



 
 

    

 
 

 

٣٣٣ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

لإلمــام أبــى داود ســلیمان بــن األشــعث السجــستانى األزدى  / أبــى داود ســنن -٩

هــ ١٤٢٠سـنة/ دار الحـدیث القـاهرة / ط / الـسید محمـد سـید وآخـرون / تحقیق د 

تعلیـــق كمـــال یوســـف ، تحقیـــق محمـــد محیـــى الـــدین عبـــد الحمیـــد / م ، ١٩٩٩، 

  .الحوت واألحادیث مزیلة بأحكام األلبانى علیها

، تحقیــق  یزیــد القزوینــى للحــافظ أبــى عبــد اهللا محمــد بــن ، ســنن ابــن ماجــه-١٠

ــة ، لبنــان / ط المكتبــة العلمیــة بیــروت / محمــد فــؤاد عبــد البــاقى  واألحادیــث مزیل

  .بأحكام األلبانى علیها 

/ لإلمـام أبـى عیـسى محمـد بـن عیـسى بـن سـورة ، تحقیـق  /  سنن الترمذى-١١

/ تحقیـــق / ربـــى بیـــروت لبنـــان دار إحیـــاء التـــراث الع/ طمحمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقى 

  .واألحادیث مزیلة بأحكام األلبانى علیها/ أحمد محمد شاكر وآخرون 

أبـى بكـر أحمـد بـن الحـسین بـن علـى بــن /  للبیهقى ، لإلمام  السنن الكبرى-١٢

  مـوسى 

ط دار البــاز مكــة /  هـــ تحقیــق محمــد عبــد القــادر عطــا ٤٥٨البیهقــى تــوفى ســنة 

  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥المكرمة ، سنة 

ط /  أبـو عبـد الـرحمن النـسائى –لإلمـام أحمـد بـن شـعیب  /  سنن النـسائى-١٣

  .یروت لبنان المكتبة العلمیة ب

/ أ / تحقیـق / لإلمام أبـى بكـر أحمـد بـن الحـسین البیهقـى  /  شعب اإلیمان-١٤

ــــسیونى زغلــــول  ــــة / ط / محمــــد الــــسعید ب لبنــــان ، / بیــــروت / دار الكتــــب العلمی

  .هـ ١٤١٠سنة  / الطبعة األولى

 ، لإلمـام ، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حـاتم التمیمـى  صحیح ابن حبـان-١٥

الطبعة الثالثـة / شعیب األرناؤوط ، ط مؤسسة الرسالة بیروت / البستى ، تحقیق 

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، سنة 

لإلمــام محیــى الــدین أبــى زكریــا یحیــى بــن  /  صــحیح مــسلم بــشرح النــووى-١٦

  .لبنان / ط دار إحیاء التراث العربى بیروت ،  ط/ شرف النووى 

/  لإلمام مسلم بن الحجاج أبـى الحـسین القـشیرى النیـسابورى  صحیح مسلم-١٧

  ..لبنان / بیروت / ط دار إحیاء التراث العربى / تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى 



 
 

    

 
 

 

٣٣٤ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 للعالمــة بــدر الــدین أبــى محمــد  عمــدة القــارىء فــى شــرح صــحیح البخــارى-١٨

شـركة مـن العلمـاء / عنیـت بنـشره والتعلیـق علیـه / محمود بن أحمد العینى محمد 

دار / ط / لصاحبها محمـد منیـر أغـا الدمـشقى / بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة 

  .لبنان/ إحیاء التراث العربى بیروت 

لإلمــام أبــى الطیــب محمــد شــمس  /  عــون المعبــود شــرح ســنن أبــى داود-١٩

عبــد الــرحمن / تحقیــق /  هـــ ١٣٢٩ الطیــب تــوفى ســنة الحــق العظــیم آبــادى أبــو

 - هـ ١٣٨٨الطبعة الثانیة  سنة / محمد عثمان ، المكتبة السلفیة بالمدینة المنورة 

  .م ١٩٦٨

أحمـد بـن علـى بـن حجـر أبـو / لإلمـام  /  فتح البارى شرح صحیح البخارى-٢٠

  .هـ ١٣٧٩سنة / بیروت / دار المعرفة / ط / الفضل العسقالنى الشافعى 

ــسنة -٢١  ــى أل ــث عل ــا اشــتهر مــن األحادی ــاس عم ــل اإللب ــا ومزی  كــشف الخف

علــق / إســماعیل بــن محمــد العجلــونى الجراحــى /  للمفــسر المحــدث الــشیخ النــاس

لبنان ، الطبعة الثانیة / دار الكتب العلمیة بیروت / ، و ط أحمد الفالس / علیه 

  .هـ ١٤٠٨سنة / 

للشیخ عـالء الـدین علـى بـن حـسام  / ألفعال كنز العمال فى سنن األقوال وا-٢٢

/ صـــفوت الـــسقا ط / بكـــر حیـــاتى / صـــححه / الـــدین المتقـــى ، الهنـــدى البرهـــان 

  .لبنان/ بیروت / مؤسسة الرسالة 

د بــــن حنبـــل أبــــو عبــــد اهللا لإلمـــام أحمــــ /  مــــسند اإلمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل-٢٣

زة أحمـــد مـــد محمـــد شـــاكر وحمـــشـــرحه أح/ شـــعیب األرنـــاؤوط / تحقیـــق/ الـــشیبانى

  .طبعة أولى  / الحدیث القاهرة دار/ الزین ط

  .أصول الفقه : ًرابعا 

/ لإلمام عبد الرحمن بـن أبـى بكـر بـن محمـد الـسیوطى  /  األشباه والنظائر-٢٤

  .دار الفكر / ط / دار الكتب العلمیة بیروت لبنان / ط 

ر بــن لإلمــام بــدر الـدین محمــد بــن بهــاد/  البحــر المحــیط فــى أصــول الفقــه -٢٥

هــ ، قـام بتحریـره الـشیخ عبـد ٧٩٤هــ وتـوفى سـنة ٧٤٥عبد اهللا الـشافعى ولـد سـنة 

ط دار الـــــصفوة / عمـــــر ســـــلیمان األشـــــقر / القـــــادر عبـــــد اهللا العـــــانى ، راجعـــــه د 

  .م ١٩٩٢هـ  ١٤١٣للطباعة ، الطبعة الثانیة 



 
 

    

 
 

 

٣٣٥ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  .الفقه اإلسالمى : ًخامسا 

  الفقه الحنفى-١

لإلمـــام عـــالء الـــدین أبـــى بكـــر بـــن  / رائع بـــدائع الـــصنائع فـــى ترتیـــب الـــش-٢٦

/ هــــ ١٤١٧ســـنة / الطبعـــة األولـــى / دار الفكـــر/ ط / مـــسعود الكاســـانى الحنفـــى 

  .م  ١٩٩٦

ــدیر-٢٧ لإلمــام كمــال الــدین محمــد بــن عبــد الواحــد الــسیواسى  /  شــرح فــتح الق

/ علـــى الهدایـــة شـــرح بدایـــة المبتـــدى / الـــسكندرى المعـــروف بـــابن الهمـــام الحنفـــى 

دار / ط / هـــ ٥٩٣المتــوفى ســنة /  برهــان الــدین بــن أبــى بكــر المیرغینــانى لإلمــام

  .طبعة ثانیة / لبنان / بیروت / الفكر 

  الفقه المالكى-٢

تحقیــق خالــد /  ، لإلمــام ابــن رشــد الحفیــد  بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد-٢٨

  .هـ ١٤١٥سنة / الطبعة األولى / دار الفكر / ط / العطار 

أحمـد بـن / للـشیخ  / لك ألقرب المسالك إلـى مـذهب اإلمـام مالـك بلغة السا-٢٩

أحمد بن محمد بن أحمـد / للقطب / محمد الصاوى المالكى على الشرح الصغیر 

  .دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبى وشركاه / ط / الدردیر 

للعالمــة ، شــمس الــدین الــشیخ محمــد عرفــة الدســوقى  /  حاشــیة الدســوقى-٣٠

/ دار الفكــــر / ط / ألبـــى البركــــات ســــیدى أحمـــد الــــدردیر / ى الــــشرح الكبیــــر علـــ

/ دار إحیــاء التــراث العربــى بیــروت / م ١٩٩٨/ هـــ ١٤١٩ســنة / ة األولــى الطبعــ

  .لبنان 

لإلمـام أبـى /  إلـى مـذهب اإلمـام مالـك  الشرح الصغیر على أقرب المـسالك-٣١

مش حاشـیة العالمـة أحمـد بـن وبالهـا/ البركات أحمد بـن محمـد بـن أحمـد الـدردیر 

مطبعــة / ط / محمــد الــصاوى المــالكى ، تعلیــق الــشیخ محمــد بــن إبــراهیم المبــارك 

  .عیسى إلیاس الحلبى وشركاه 

دار إحیـاء / ط أبـى البركـات سـیدى أحمـد الـدردي ،لإلمـام  /  الشرح الكبیـر-٣٢

  .لبنان بیروت / لبنان ، دار إحیاء الكتب العربیة / بیروت / التراث العربى 

ط / محمـد علـیش /  على مختصر العالمـة خلیـل للـشیخ  شرح منح الجلیل-٣٣

  .مكتبة النجاح طرابلس 



 
 

    

 
 

 

٣٣٦ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

وط دار ، م مالـــك بـــن أنـــس بـــن مالـــك األصـــبحى لإلمـــا /  المدونـــة الكبـــرى-٣٤

  .الكتب العلمیة 

) علـیش(لإلمام محمـد بـن أحمـد بـن محمـد/ منح الجلیل شرح مختصر خلیل-٣٥

  .لبنان / ت ط  دار الفكر بیرو

الشیخ زكریـا / هـ ٩٥٤لإلمام الحطاب الرعینى توفى سنة  /  مواهب الجلیل-٣٦

ســــــنة / الطبعــــــة األولــــــى / لبنــــــان / ط دار الكتــــــب العلمیــــــة بیــــــروت / عمیــــــرات 

  .هـ١٤١٦

  الفقه الشافعى-٣

بـن الـسید شـطا للسید البكرى /  إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین -٣٧

الطبعــة / لبنــان / بیــروت / وطبعــة دار إحیــاء التــراث العربــى /كــرالــدمیاطى أبــو ب

  .م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢سنة / الرابعة 

ن محمــد بــن أحمــد للــشیخ شــمس الــدی /  اإلقنــاع فــى حــل ألفــاظ أبــى شــجاع-٣٨

  .لبنان / بیروت / دار المعرفة / ط / الشربینى الخطیب

  .بیروت / معرفة ط دار ال/ محمد بن إدریس الشافعى / لإلمام  /  األم-٣٩

/ سـلیمان بـن محمـد البجیرمـى / للـشیخ  /  حاشیة البجیرمى علـى الخطیـب-٤٠

/ الطبعـــة األولـــى / لبنـــان / بیـــروت / دار الكتـــب العلمیـــة / دار الفكـــر ، ط / ط 

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧سنة 

ط )/الجمل (  منصور العجیلى المصرى لإلمام سلیمان بن/  حاشیة الجمل-٤١

لإلمــام أبــى  /  العزیــز شــرح الــوجیز المعــروف بالــشرح الكبیــر-٤٢دار الفكــر /

دار / ط / القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكـریم الرافعـى القزوینـى الـشافعى 

  .لبنان / الكتب العلمیة  بیروت 

مــع / / لإلمــام محیــى الــدین بــن شــرف النــووى  /  المجمــوع شــرح المهــذب-٤٣

محمــــود مطرجــــى /  المطیعــــى ، تحقیــــق د محمــــد نجیــــب/ تكملتــــه الثانیــــة للــــشیخ 

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧سنة / طبعة أولى / بیروت / دار الفكر / ط / وآخرون 

شـمس الـدین / للـشیخ  /  مغنى المحتـاج إلـى معرفـة معـانى ألفـاظ المنهـاج-٤٤

دار / ط / تحقیق ، الـشیخ علـى معـوض وآخـرون / محمد بن الخطیب الشربینى 

  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١سنة / نان بیروت  لب/ الكتب العلمیة 



 
 

    

 
 

 

٣٣٧ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

لإلمــام شــمس الــدین محمــد بــن أبــى  /  نهایــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج-٤٥

  .دار الفكر / ط / العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدین الرملى 

  الفقه الحنبلى-٤

منـصور بـن یـونس البهـوتى / للشیخ  /  الـروض المـربع شرح زاد المستنقع-٤٦

 -هــــــ ١٤٢٠ســـــنة / مكتبـــــة دار البیـــــان / ط / یـــــون بـــــشیر محمـــــد ع/ تحقیـــــق / 

  .م١٩٩٩

لإلمـــام شـــمس الــدین أبـــى الفـــرج عبـــد  /  الـــشرح الكبیـــر علـــى مـــتن المقنـــع-٤٧

/ القــاهرة / دار الحــدیث / ط / الــرحمن بــن أبــى عمــر محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة 

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦سنة / الطبعة األولى 

عـــالم / ط /  بـــن یـــونس البهـــوتى للـــشیخ منـــصور /  شـــرح منتهـــى اإلرادات-٤٨

  .الكتب 

س منـصور بـن یـونس بـن إدریـ/ للـشیخ  /  كشاف القناع على متن اإلقنـاع-٤٩

/ عـن مــتن اإلقنـاع لإلمـام موسـى بــن أحمـد الحجـاوى الــصالحى ،البهـوتى الحنبلـى

ســنة / لبنــان / بیــروت / دار الفكــر / ط /هــالل مــصطفى هــالل/ الــشیخ / راجعـه 

  .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

مـصطفى بـن سـعد / للـشیخ  /  مطالب أولى النهى فى شرح غایة المنتهـى-٥٠

  .المكتب اإلسالمى / ط / بن عبدة الرحیبانى 

اهللا بـن أحمـد بـن قدامـة لإلمـام موفـق الـدین عبـد ، المغنى مع الـشرح الكبیـر-٥١

 و ط دار إحــیاء ،محمد شرف الدین خطـاب وآخـرون القـاهرةد /تحقیق/ المقدسى 

  .لبنان / بیروت بىالتـراث العر

  الفقه الظاهرى-٥

تـوفى سـنة / لإلمام أبى محمد على بن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم  /  المحلى-٥٢

  لبنان / بیروت / ط دار الجیل / الشیخ أحمد محمود شاكر / تحقیق /  هـ ٤٥٦

  الفقه الزیدى-٦

أحمـد بـن یحیـى / إلمـام ل/  البحر الزخار الجـامع لمـذاهب علمـاء األمـصار-٥٣

  .القاهرة/ دار الكتاب اإلسالمى / ط /   المرتضىبن



 
 

    

 
 

 

٣٣٨ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

ط /أحمد بن قاسـم العنـسى الـصنعانىلإلمام / التاج المذهب ألحكام المذهب-٥٤

  .مكتبة الیمن 

  الفقه اإلمامى-٧

 للـشهیدین الـسعید بـن محمـد بـن  الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة-٥٥

/ بــــن علــــى العــــاملى الجبعــــى جمــــال الــــدین المكــــى العــــاملى واإلمــــام زیــــن الــــدین 

  .لبنان/ بیروت / وط دار إحیاء التراث العربى / السید محمد كالنتر / صححه 

لإلمـــام جعفـــر بـــن الحـــسن  /  شـــرائع اإلســـالم فـــى مـــسائل الحـــالل والحـــرام-٥٦

/ ومطبعـة أمیـر / مؤسـسة مطبوعـاتى إسـماعلیان / ط ) المحقق الحلى ( الهذلى 

الطبعـــة / الناشــر انتــشارات االســتقالل طهــران / الــسید صــاق الــشیرازى / تحقیــق 

  .هـ ١٤٠٩سنة / الثانیة 

  التراجم واألعالم : ًسادسا

لإلمام عـز الـدین بـن األثیـر أبـى الحـسن  /  أسد الغابة فى معرفة الصحابة-٥٧

دار المعرفــــة / خلیــــل مــــأمون شــــیحا / تحقیــــق الــــشیخ / علــــى بــــن محمــــد الجــــزرى

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ الطبعة الثانیة/  لبنان –بیروت 

 ، لإلمـام شـهاب الـدین أبـى الفـضل أحمـد بـن  اإلصابة فى تمییـز الـصحابة-٥٨

على بن محمد بن محمد بن على الكنانى العسقالنى المصرى الشافعى المعروف 

  هـ ١٨٥٣طبعة سنة /  لبنان –بابن حجر ط دار الكتب العلمیة بیروت 

نــساء مــن العــرب والمــستعربین  ، قــاموس تــراجم ألشــهر الرجــال وال األعــالم-٥٩

  .لبنان / بیروت / ، دار العلم للمالیین رقین لإلمام خیر الدین الزركلى والمستش

مكتبـــة / ط /  ، لإلمـــام أبـــى عبـــد اهللا شـــمس الـــدین الـــذهبى  تـــذكرة الحفـــاظ-٦٠

  .ٕواعانة وزارة معارف الحكومة العالیة الهندیة / الحرم المكى 

شهاب الدین أحمد بن على بن حجر أبو الفـضل لإلمام  /  تهذیب التهذیب-٦١

 -هــ ١٤٠٤سنة / بعة األولى بیروت الط/ دار الفكر / ط / العسقالنى الشافعى 

  ـ م١٩٨٤

ماز الذهبى أبو لإلمام محمد بن أحمد بن عثملن بن قای/ سیر أعالم النبالء-٦٢

ط مؤســـــسة / محمـــــد نعـــــیم العرقـــــسوسى/ ، شـــــعیب األرنـــــاؤوط عبـــــد اهللا ، تحقیـــــق

  .بیروت ،الطبعة التاسعة / لرسالة ا



 
 

    

 
 

 

٣٣٩ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

ــذهب فــى أخبــار مــن ذهــب -٦٣ للفقیــه أبــى الفــالح عبــد الحــى بــن /  شــذرات ال

هــ ١٣٩٩سـنة / طبعـة أولـى / لبنـان / العماد الحنبلى ، طبعـة دار الفكـر بیـروت 

  .م ١٩٧٩ -

لإلمام محمد بن سعد بن منبع الزهـرى المعـروف ، بـابن  /  الطبقات الكبرى-٦٤

  .بیروت / دار صادر / ط / هـ ٢٣٠ سنة توفى سعد

  كتب اللغة والمعاجم والغریب : ًسابعا

لإلمـام محـب الـدین أبـى الفـیض الـسید / تاج العروس من جواهر القاموس -٦٥

الطبعــة / محمــد مرتــضى الزبیــدى الحنفــى طبعــة المطبعــة الخیریــة بجمالیــة مــصر 

صــــادر  وط دار ، لبنــــان/ نــــشر مكتبــــة الحیــــاة بیــــروت / هـــــ ١٣٠٦األولــــى ســــنة 

  .بیروت 

/ إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهرى /  الـــصحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة-٦٦

الطبعــــة / بیــــروت / دار العلــــم للمالیـــین / ط / تحقیـــق أحمــــد عبــــد الغفـــور عطــــا 

  .هـ ١٤٠٧األولى  سنة 

ألبـــى الفـــضل جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور /  لـــسان العـــرب-٦٧

  .دار المعارف / وط / بیروت / دار صادر / ط / األفریقى المصرى 

/ ط / لإلمام محمد بـن أبـى بكـر بـن عبـد القـادر الـرازى  /  مختار الصحاح-٦٨

م ، راجعــه ٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١طبعــة ســنة / طبعــة أولــى / دار الحــدیث بالقــاهرة 

وطبعــة الهیئــة المــصریة / لجنــة مــن مراكــز تحقیــق التــراث بــدار الكتــب المــصریة 

  .، رتبه محمود خاطرالعامة للكتاب 

/ خـــاص بـــوزارة التربیـــة والتعلـــیم / معجـــم اللغـــة العربیـــة  /  المعجـــم الـــوجیز-٦٩

  .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠/ م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١سنة / القاهرة / الطبعة األولى 

  مراجع متنوعة  : ًثامنا

/ ط / محمـــود شـــلتوت / لـــشیخ جـــامع األزهـــر  /  اإلســـالم عقیـــدة وشـــریعة-٧٠

 أكتـــوبر -هــــ ١٣٧٩ســـنة /  العامـــة للثقافـــة اإلســـالمیة بـــاألزهر مطبوعـــات اإلدارة

  .م ١٩٥٩

/  دار االعتـصام /ط / مصطفى عبد الواحـد / د/  نظام األسرة فى اإلسالم-٧١

  الطبعة الثانیة



 
 

    

 
 

 

٣٤٠ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

  فهرس املوضوعات
 رم ا اووع

 ٢٦٩ ااء

٢٧٠  ا  

ا   ٢٧١  

ا   ٢٧٤  

  ٢٧٧  .ز او م : ال اول

  ٢٧٨  .از وطق   : اث اول

ا ز  ا واح        : اطب اول 

  .وأرات از 

٢٨٠  

 ب اطا :    وا و ا أ

 ا.   

٢٨٣٦  

  ٢٨٧  . اج  وااد   : اطب اث

راب اطا :  ا و ا  ا .  ٢٩١  

ث اب حكم  : ا ج٢٩٤  .ا  

ل اوج  : از ا٣٠١  .م  

  ٣٠٢  .أ مز اوج  : اث اول

  ٣٠٣  .ااد ز اوج وأ  : اطب اول

ب اطوج  : از ام  ق٣٠٤  .ط  

  ٣٠٩  .أ اق  او  :  ااث

ا ق  ا واح         : اطب اول 

  .اء 

٣١١  

ب اطق  : اا ٣١١  .أ  

  ٣١٣  .ا  او  : اث اث

أد و ا واط  : اطب اول

  .  

٣١٤  



 
 

    

 
 

 

٣٤١ 

لدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية حلولية كلية اني والثالثالثالث من العدد األولاملجلد   

 يف ضوء الرشيعة اإلسالمية أحكام الشقاق بني الزوجني  

 رم ا اووع

ب اطا :  ا .  ٣١٧  

  ٣٣٠   اث

  ٣٣١  اوت

رادر وا٣٣٣  ا  

  ٣٤٠  .رس اووت 

  


