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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ِتي َتَخاُفوَف ُنُشوَزُىفا َفِعُظوُىفا َواْىُجُروُىفا ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُىفا } َوالالا
 {43اآلية / النساء:} ،{

 صدؽ اهلل العمي العظيـ 
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 ...اإلىداء

 ... إلى اإلىداء

 محمد صؿ اهلل عميو والو وصحبو وسمـ األكـرالنبي  األوؿمعمـ البشرية  إلى

 عمر بيتو مف الحب والحجارةعمى عرش األياـ الذي إلى المتربع 

 طالما سبؽ دنياه وزمانو يالعزيز الذوطني 

 إلى اليد الطاىرة التي أزالت مف أمامنا أشواؾ الطريؽ

 ورسمت المستقبؿ بخطوط مف األمؿ والثقة

 إلى الذي ال تفيو الكممات والشكر والعرفاف بالجميؿ أبي الحبيب

 العطاء أماـ قدمييا إلى مف ركع

 وأعطتنا مف دميا وروحيا وعمرىا حبا وتصميما ودفعا لغٍد أجمؿ

 إلى الغالية التي ال نرى األمؿ إال مف عينييا أمي الحبيبة

 إلى أزىار النرجس التي تفيض حبًا وطفولًة ونقاًء وعطراً 

 األولى أخواتي ريات الالتي مازلف عمى أدراج العمالغال

 ... ورسـ األمؿ كؿ خطوة مشيتيا إلى مف أخذ بيدي 

 إلى أصدقائي الذيف تسكف صورىـ وأصواتيـ أجمؿ المحظات واألياـ التي عشتيا

 . شكري الجزيؿ وامتناني جاز ىذا العمؿاعدني في انإلى كؿ مف س
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 شكر وعرفاى 

 
وال تنسوا الفضؿ بينكـ إف اهلل بما تعمموف }وامتثاال ألمره،طاعة هلل تعالى،  

: ) مف لـ يشكر المخموؽ، لـ يشكر )صل اهلل عليه واله وسلم(ولقوؿ نبيو  8{بصير
 بالخمؽ اإلسالمي الرفيع بذكر أىؿ الفضؿ بالثناء، والشكر الجزيؿ. ،7الخالؽ (

فأني اشكر اهلل تعالى أواًل عمى ما أنعـ بو إذ وفقني مف دراسة القانوف في ىذا 
 ا البحث المتواضع.الكمية الغراء، وعمى ما يسر مف إتماـ ىذ

احمد عمي ي العزيز الدكتور كما أتقدـ بوافر الشكر وعظيـ االمتناف إلى أستاذ
( بإخراج البحث بحالو ىذا، الفضؿ الكبير، بعد اهلل )عز وجؿ ، الذي كاف لوبريسـ

ولتفضمو باإلشراؼ عميو ولما وجدت منو مف إرشادات نافعة قيمة وتوجييات 
ووقتو الكثير فجزاه اهلل خير الجزاء ونفع بو وأدامو  سديدة فقد إعطاني مف فكره

 ليذا العمـ الجميؿ.  مرجعاً 
أزجي بالثناء العطر عمى أساتذتي في كمية القانوف  ويطيب لي في ىذا المقاـ إف

وبذلوا وما بخموا، كانوا وما زالوا الممجأ عند  االذيف أعطو  ةوالعموـ السياسي
 المعضمة، والمالذ لحؿ المشكمة. 

مناقشة لتفضميـ بقراءة ىذا البحث وأتقدـ بالشكر سمفًا إلى أعضاء لجنة ال
 أخطائو، ورفده بما يرفع مستواه. وحرصيـ عمى تقويـ صوابو، وتسديد

وأقدـ خالص شكري إلى كافة اإلخوة الذيف مدوا لي يد المساعدة وكانوا معي 
عموـ السياسية، بدعواتيـ الصادقة و كؿ الموظفيف في مكتبة كمية القانوف وال

فجزى اهلل الجميع خير الجزاء و أحسف إلييـ وىو خير المحسنيف، و صؿ الميـ 
       عمى نبينا محمد والو وصحبو أجمعيف.     
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 :المقدمة

 لمعالميف مبعوث رحمة ، وصؿ اهلل وسمـ عمى نبينا الالحمد اهلل رب العالميف، الرحمف الرحيـ  
 والرحمة بالحب والمودة ،عالقة الزوجيف كنفسيف متكافئيف وعمى الو وصحبو أجمعيف، تحاط

:  عالىت قولود لقرآف الكريـ بإبراز الغايات الروحية مف الزواج، والى ىذه المعاني يرشالذا عني 

 }.{حوتر هي آياته أى خلك لكن هي أًفسكن أزواجاً لتسكٌىا أليها وجعل بيٌكن هىدة و  }

 . {12: اآليت /سىرة الروم

 :أما بعد

قضايا الزواج ىو ال تخفى وأف مف لو مكانتو ومنزلتو التي  ،سالـاإلالزواج ىو رباط وثيؽ في 
يعتريو أي  إفنظميا بنظاـ دوف  البشرية بؿ ىوا عف قضايا لـ يكف بعيدً  فاإلسالـالنشوز 
لعدـ  إليو الحاجة الناسأشد بباف اكتب في ىذا الموضوع الذي إذ وفقني  وأشكر اهللنقص 

يطرؽ مثؿ ىذا  إفالمجتمع فكاف مف الجميؿ  أفرادالكثير مف معرفة مفرداتو مف قبؿ 
وقد رتب الديف  .بمشاكميـو  الناس اليـوواف تبسط فيو صور معاصرة مرتبطة بواقع  .الموضوع
ا وواجبات متبادلة بيف الزوجيف لتكوف الحياة بيف الزوجيف الحنيؼ في الزواج حقوقً  اإلسالمي

 األخرث يعامؿ كؿ منيما يبح فمف ىذه الحقوؽ وجوب حسف العشرة بيف الزوجيف أفضؿ
لمرجؿ بما فضمو اهلل  األسرةكما جعؿ الشارع الحكيـ القوامة في  إليوبالمعروؼ وال يسيء 

و منيا  ،منيا معصيةومنيا طاعة الزوجة لزوجيا في غير  األمورتعالى عمى المرأة في بعض 
وىي اثر واضح لعقد الزواج الصحيح  ،لزوج عمى زوجتو قدر استطاعتووجوب نفقة ا اأيض

 األوالدمحبوسة المنافع عميو وحتى تتفرغ لمقياـ بشؤوف البيت و تربية  ألنياالواقع بينيما 
مره تعالى عمى زوجيا وال تطيعو وتعصي أا كأف تتجعميا ناشزً  أحواؿولكف قد تظير مف الزوجة 

فييا  وتستأذنو إليوترجع  فإتقـو بأمور دوف  ماولربوتتمرد عميو وترفض معاشرتو بؿ 
التي تجعؿ الحياة  األمورونحو ذلؾ مف  إذنوصوميا بال  أوحجيا  أوسفرىا  أوكخروجيا 

التي تصدر  األحواؿالزوج ويعالجيا فيؿ لمثؿ ىذه  ايتداركيلـ  إفالزوجية بينيما في خطر 
انو ال تأثير لنشوزىا عمى نفقة ألنيا حؽ مكتسب  أـعف المرأة تأثير عمى نفقة الزوج عمييا 
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وجودي يمكف  رأموىو  اتقر عمييز مف الزوجة معصية ال . والنشو الصحيحليا بعقد الزوجية 
 عالشار مبو لزوجيا أمر طالزوجة وطاعة  الشرعية. اإلثباتالبرىاف عميو بأي طريؽ مف طرؽ 

، والعصياف صفة ضد الطاعة عصياف " ولذلؾ كاف النشوز عمى الزوجالحكيـ " فأف أطعنكـ
 فييا الطاعة وال تكوف ناشزًا أال  يكوف ىذا الوصؼ في الزوجة التي األصؿتمحؽ العاصي وال

 .سبابو التي تعارؼ عمييا الفقياءتحققت أبصدور حكـ قضائي يصفيا بالنشوز أذا 

 :البحثطبيعة 

يتناوؿ ىذا البحث مسألة ميمة مف المسائؿ المتعمقة بالحياة الزوجية حيف يصيبيا التوتر 
وجفاء والخشونة وتعالي مف جانب الزوجة تجاه زوجيا بداًل مف المودة والطاعة وحسف العشرة 

سقوط النفقة عنيا . وقد بينت في  إلىمعو ومما تصبح معو الزوجة ناشزًا بسبب ذلؾ ويؤدي 
ث جانبا مف أحكاـ النشوز يتعمؽ بمفيومو وحكمو ومعاييره وأثر ىذه المعايير عمى ىذا البح

 العراقي.الشخصية  األحواؿسقوط نفقة الزوجة في الفقو وقانوف 

  :مشكمة الدراسة

المحاكـ الشرعية في العراؽ مف قضايا حوؿ  ، لكثرة ما تعانيوىذا الموضوع رأيت أف أكتب في
ما يصدر عف الزوجة مف أحواؿ مف عدـ طاعتيا لزوجيا والخروج  الخالفات الزوجية في كوف

ثير مف ، يستوجب سقوط النفقة عنيا أـ ال ؟ ، ولجيؿ كبال أذنو ونحو ذلؾ أيعتبر نشوزاً 
 تفككيا.وعدـ  األسرةحرصًا عمى تماسؾ أيضًا ، و الناس في مثؿ ىذه الحاالت

 :البحثأىمية 

في الحياة الزوجية  دة مف أىـ مسائؿ التي تحدثاوؿ واحالبحث في كونو يتن أىميةتكمف  
، نظرًا لحاجة في العصر الحاضر ألةتمؾ المس أىميةوحيث تزداد  األسرةوالتي تمس الفرد و 

، وعدـ فيـ األسرر مف ، تعاني منيا كثيىامة أجماعيةلكونو يعالج قضية  إليياالمجتمع 
في بناء  أىميتيا ،األسرة، و القصور في وعي دور األسرةطبيعة العالقة بيف الزوجيف في 

 : في ممخصيا التالي األىميةوتبدو تمؾ  المجتمع 
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  بنائو.التي ىي النواة المجتمع وأساس  األسرةيمس جانب حيوي مف واقع  . أنو8 

بياف جانب ميـ ، ومساىمة في ، وتكويف نسيجو المترابطمجتمعفي بناء ال األسرةأىمية . 7
 فيو. األسريةالمنظمة لمعالقات الشرعية،  إحكامومف 

 .فيو سخط اهلل عز وجؿ عمى ذلؾ تقصير الزوجة في واجباتيا تجاه زوجيا مع قدرتيا إف. 4

، لذا البد مف تسميط الضوء ، وربما ىدموزوجة لو أثر كبير في زعزعة المجتمع. نشوز ال3
رشاداً عميو، وبيانًا وأحكامًا   .وا 

بالشكؿ  مف الناحية الفقيية و القانونية البحث في مثؿ ىذا الموضوع إلى.أف الحاجة تدعو 5
 القانوف.فيو وحكـ  عالشار  إحكاـالذي يتناوؿ 

عقيدتو و ، في اإلسالـعمى  والشر سفيو اليجمة  ازدادتتبرز أىمية الموضوع في زمف  .6
كيفية عالج خاص فيما يتعمؽ بالمرأة وحقوقيا، حيث ناؿ موضوع  ، وبشكؿأحكامو وتشريعاتو

  والرجعية.بالتخمؼ  اإلسالميجة حظًا وافرًا الطعف والتشكيؾ، واتياـ التشريع نشوز الزو 

 واضحة و المسممة عالمات األسرةمثؿ ىذه المواضيع تضع بيف يدي  إف.ىذا فضاًل عمى 7
السميمة لبناء عالقة  األسسنيا ترسـ ليـ أىـ ، كما أخطوط عريضة لمعالقة بيف الزوجيف

 . ، واالحتراـ المتبادؿزوجية متينة، قائمة عمى المحبة، والمودة، والمسؤولية

 الصعوبات يمكف تمخيصيا فيما يأتي :واجيت خالؿ كتاب بحثي ىذا بعض  :صعوبة البحث

 .بعض المصادر إلى. صعوبة الوصوؿ 8

، شكمت صعوبة كبيرة في الفرز حوؿ موضوع النشوز اإلسالميةمذىب ال بيفراء . تشابو اآل7
  بينيا.

، بالرغـ مف كونو قضية معاصرة مطروحة في تعالج موضوع النشوز التيقمة الكتب . 4

 .أوساط المجتمع
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 :مقدمة و مبحثيف و خاتمة و مصادر يتكوف البحث مف :خطة البحث -

 قانونًا وشرعًا. ،النشوز، وحكمو، وأدلتو ماىية األوؿ:المبحث  -

 منو.تعريؼ النشوز لغة و شرعًا و قانونًا و صوره و أمور ليست  األوؿ:* المطمب 

 شرعًا.، قانوناً ، تعريؼ النشوز، لغة أواًل:

 منو. سوما لي زصور النشو  ثانيًا:

 . و أسبابو و عالجو : أنواع النشوز* المطمب الثاني

 عالجو. ثالثًا:، أسبابو ثانيًا:أنواعو،  أواًل:

 . ، آثار النشوز قانونًا و شرعاً القانونية في أثبات نشوز المرأةجراءات اآل: المبحث الثاني

 القانونية في أثبات نشوز المرأة . اإلجراءات: األوؿ*المطمب 

 : آثر النشوز قانونًا و شرعًا .* المطمب الثاني

 النفقة: إسقاط األوؿ:الفرع 

 قانونًا.النفقة  إسقاط أواًل:

 شرعًا.النفقة  :اثانيً 

 .التفريؽ الثاني:الفرع 

 الخاتمة.

  ومف اهلل التوفيؽ والسداد                          المصادر.

 األوؿ لمبحث ا
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 شرعاً و  ، قانوناً وحكمو، وأدلتو ،النشوز ماىية

 تعريؼ النشوز وصوره  :األوؿالمطمب 

 .تعريؼ النشوز لغة و شرعًا و قانوناً  :أوالً 

 .ويقاؿ: نشز المكاف، ونشز العرؽ. ونشوزًا: ارتفع ،)نشز ( الشيء نشراً  : في المغةالنشوز 
عف مكانو و  األرضو فالف :عال عمى نشز مف  الفزع.جاشت مف  نفسي: إلى نشرتويقاؿ 

نبت وخرجت عف قاعدتيا. وفيو : أرتفع عنو ونيض . ويقاؿ : نشزت النغمة عف مثيالتيا : 
فيو ناشز.  وعميو  . ومنو بو. ويقاؿ نشز العشرة وأساء أستعطى: الرجؿ بالزواجو  ناشز.الو 

فعو عف مكانو . واهلل ر  لشيءا . أنشزنشزًا: احتممو فصرعو بقرنو وىي ناشزة ، نواشز. و
 إلىوأًظر  } :وفي تنزيؿ العزيز موضعيا وركب بعضيا عمى بعض إلى : رفعياعظاـ الميت

أستو  . )تنشز( لكذا4{ 259/ اآليت: سىرة البقرة } ،{ ثن ًكسىها لحواالعظام كيف ًٌشسها 

اؿ يق الناشزةارتفع مف الرعب ا. وقمب ناشز:: مرتفعيلو الناشز: يقاؿ  فالف ناشز الجبية زف
ويقاؿ:  األرض.مستوى غيره  ليكوف الشيْ لحمة ناشزة مرتفعة عف الجسـ. )النشاز(: النشز. و 

 .3األرضارتفع وظير مف  شرعًا:ا . محدثة: نابيو عف مثيالتياىذه النغمة نشاز

 :النشوز شرعاً 

 .5روج الزوجة مف بيت زوجيا بغير حؽىو خ الحنفية:تعريؼ 

  .6خروج الزوجة عف طاعة زوجيا المالكية:تعريؼ 

 .7 وتعالييا عما اوجب اهلل عمييا مف طاعتو ،زوجيا عصيانيا :الشافعيةتعريؼ 

                                         
 .759سورة البقرة: اآلية /  4
 . 977 –ص  –جزء األوؿ  -ىيـ مصطفى و أخروافإبرا -المعجـ الوسيط  3
 . fiqh@islammessage.comمتاح عمى الشبكة العالمية لالنترنت بالرابط  5
 . 444ص   -الجزء الثالث  -الحبيب أبف ظاىر  -الفقو المالكي وأدلتو  6
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 .8 عمييا مف طاعةة الزوجة فيما فرض : معصيةتعريؼ الحنابم

يجب فيو وىو  امجب أطاعتو فيعف طاعة زوجيا فيما يخروج الزوجة : تعريؼ الجعفرية
  .9مف األستمتاعات والخروج مف البيت بال أذنوتمكيف  

 . الشخصية العراقي تعريؼ لحالة النشوز ألحواؿلـ يرد في قانوف ا: قانوناً 

 :ممخص التعريفات السابقة

، وىذا ما أشارت ا وبغضيا لو، و خروجيا عمى طاعتوىو عصيانيا لزوجي الزوجة:نشوز 

 .81{ 34/ اآليت :لٌساءا}{...هي فعظىهيوالالتي تخافىى ًشىز... }الكريمة اآلية إليو

 : ثانياً 

 :، لمنشوز صور كثيرة ومنيا: صور النشوز8

يارا )لكونيا ن وتأبىليال  وتجيبوكأف تمتنع عنو كميا  الفراش:ما يتعمؽ بحؽ الزوج في  . أ
يتطمب  العكس تجبيو نيارا وتأبى ليال )كأف يكوف عمميا أو( موظفة مثال في نيار

 .(مناوبة في ليؿ كالطبيبة 

ترفع صوتيا  وأىمو، بذيئة المساف تسبو تكوف سيئة الخمؽ إف: عمؽ بالخمؽيت ومنو ما . ب
 ونحوه  األوالد إماـيكوف ذلؾ  فإمنو  وأقبحتضربو  إفعميو وتيينو واشد مف ذلؾ 

الشكوى قميمة الرضا متعصبة لرأييا كثيرة العصياف طمباتيا ال تنتيي وال تقؼ كثيرة 
 عند حد.

تسافر  إفمف ذلؾ  وأعظـتخرج مف بيتو بال أذف منو  إف بالطاعة:ومنو ما يتعمؽ  . ت
 النشوز.بغير رضا منو ولو مع محـر فيذا كمو مف 

                                                                                                                     
 . 816ص  -د. مصطفى الخف و أخرواف  -الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي  7
 . fiqh@islammessage.comمتاح عمى الشبكة العالمية لالنتر نت بالرابط   8
 . 816ص  -جزء الثالث  -عمي السستاني   -منياج الصالحيف   9

 . 43سورة النساء : اآلية /  81
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 إذفالعبادات بال  تكثر مف نوافؿ إف :األوؿ ،ا ذو شقيف: وىذبالعبادات ومنو ما يتعمؽ . ث
تقـو الميؿ في  أوكأف تصـو لمتطوع بال رضاه  األوالدمنو بما يفوت عميو حقو وحؽ 

( فيفوت ذلؾ عميو رغبتو تفعمو رغبة عنو وتزىيدا لو فييا وأحياناوقت رغبتو فييا )
 .88بكثرة االنتظار

 :الثانيو 
ونييو فال تمتثؿ  وأمرهع دواـ نصحو ليا الشرعية معمى عكس كأف تيمؿ في التكاليؼ 

كالغيبة  المحرمات وتفعؿ ،ة والصـو والغسؿ مف الجنابةالصال المأمورات كترؾ
 .والنميمة

مخالطتيا لمرجاؿ  أو، مقدمتيا كوقوعيا في الفاحشة بالسموكيات:ومنو ما يتعمؽ  .ح
ومصافحتيا ليـ وحديثيا معيـ بال حاجة وخروجيا متبرجة ومتعطرة فيذا مما عدا  األجانب

وفي  –المرأة  إفسادبؿ  –العمماء نشوزا وكذا خمعيا مالبسيا في دور العناية بالمرأة 
 .وغيرىاالمشاغؿ 

  .مع زوجيا بدوف عذر شرعي ،ج . امتناعيا عف السفر

وقد  –ولو كانوا محاـر ليا  أقاربيافي بيتو مف ال يريد فقد يمنعيا مف بعض  إدخاليا . خ
فتعصاه وتدخميـ  –عميو مثال  التخييبيكوف ذلؾ المنع لمصمحتيا كأف يعرؼ مف بعضيـ 

 عنو.بيتو رغما 

النشوز ذلؾ ألنيا تفوت عميو  أعظـفيذا مف  اإلسالـعف  –باهلل  –والعياذ  –د . الردة 
 . 87منافعوفضال عف النكاح  أصؿ

 ليس منو ىي: . صور ما 7

                                         
 . 36ص  -جزء السابع  -ألبف قدامو  -المغني  88
 . binbulihed@gamail.comمتاح عمى الشبكة العالمية لالنتر نت بالرابط  87
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االختالط  أوبذلؾ  أمرىا إذاامتنعت عف خمع الحجاب  فإذاال تطيعو في معصية اهلل  إف. 8 
الطاعة  إنماال طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ و  ألنوالشرب المسكر فميست بناشز  أو

 .84المعروؼفي 

 فإذايحصؿ ليا مشقة بذلؾ  أودينيا  أوضرر عمييا في نفسيا  إجابتيايكوف في  إف. 7
فميست بناشز  متعنتبيت ميجورة فا  إلىالخروج  أوبمد مخوفة  إلىطمب منيا السفر 

 .83وبمد الكفر فميا حؽ االمتناع عف ذلؾ وال يمزميا طاعت إلىطمب منيا السفر  إذاوكذلؾ 

وفعمت فميست بناشز عمى اليجرة الواجبة فاف منعيا  أوتسافر ألداء فريضة الحج  إف. 4
سافرت لحاجتيا بأذنو ال تعد ناشزا  إذاو مداراتو وكذلؾ  استئذانوالصحيح ويستحب ليا 
 نفقتيا.عمى الصحيح وال تسقط 

وجود المكاف المستتر  لعدـ أوحسي  أوتمتنع عف أجابتو في الفراش لعذر شرعي  إف. 3
 فا.والمناسب عر 

 أوحصوؿ ضرر عمييا  أوزوجيا لفساد في الديف  ربأقا أو بأقاربياتقطع عالقتيا  إف. 5
 .أوالدىاعمى 

اليصمح لمثميا وال يكمؼ اهلل  أوال تطيع الزوج في عمؿ يشؽ عمييا فوؽ طاقتيا  إف. 6
 .ما آتاىا إالنفسا 

 بيافي سكف خاص  انفرادىافي مسكف يجمعيا مع ضرتيا الف  اإلقامةتمتنع عف  إف. 7
حقيا في العقد و شرط  إسقاطوافقت عمى  إذا إالحؽ ليا يجب عمى الزوج توفيره ليا 

 أوحصوؿ ضرر ديني  إلىتركو يؤدي  أوأي فعؿ عمؿ  إفالزوج عمييا عدمو والحاصؿ 

                                         
 . 888ص  -الجزء الثاني   -أحمد محمد عمي داود  -القضايا واإلحكاـ في المحاكـ الشرعية  84
 . 871ص  -المصدر نفسو  83
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يمحقيا بفعمو مشقة ظاىرة فال تمـز طاعة الزوج في ذلؾ وتركو ليس مف  أودنيوي لممرأة 
 .85النشوز

طمب  كاف الزوج متعسؼ في إذاة بمطوعة زوجيا وال تعتبر ناشزا . ال تمـز الزوج 8
 واإلضرارالتضييؽ عمييا و يعتبر مف قبيؿ ىذا التعسؼ  أوبيا،  اإلضرارالمطاوعة قاصدا 
 :يمي بوجو خاص ما

بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجيف االجتماعية  لزوجتوعدـ تييئة الزوج  . أ
 .واالقتصادية

عف محؿ عمؿ الزوجة بحيث يتعذر معو التوفيؽ بيف  بعيداكاف البيت الشرعي  إذا . ب
مف  75ب( المادة -7نصت عميو الفقرة ) األمروىذا البيتية و الوظيفية  االتزاماتي
يساعد عمى الفيـ الواسع بحيث يشمؿ  إفيمكف الشخصية العراقي  األحواؿقانوف 

مصنع يعود  أوكانت تعمؿ في معمؿ  أوالزوجة التي تعمؿ لحسابيا الخاص في محؿ 
لمقطاع الخاص الف في ابتعاد الزوجة عف محؿ عمميا فيو ضرر ليا وقطع لمصدر 

 .(رزقيا والقاعدة تنص بأف ) ال ضرر وال ضرار 

 . لمزوجلمبيت الشرعي ال تعود  المجيز األثاثكانت  إذا . ت

   . 86يضة بمرض يمنعيا مف مطاوعة زوجياكانت الزوجة مر  إذا . ث

 
 
 
 
 

                                         
 . binbulied@gamali.comمتاح عمى الشبكة العالمية لالنتر نت بالرابط  85
 . 813ص  -د. أحمد الكبيسي  -التو الوجيز في شرح قانوف األحواؿ الشخصية و تعدي 86
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 المطمب الثاني
 أنواع النشوز و أسبابو و عالجو

 :أنواعو :الفرع األوؿ
، وقد ورد ذـ شديد لمف فعمت ذلؾ أخرج المرأة عف المعاشرة في الفراش اعامتن.8

 إففراشو فأبت  أمرآتودعا الرجؿ  إذا"  عف أبي ىريرة مرفوعا : صحيحةفي البخاري 
فراشيا فتأبى  إلىمف رجؿ يدعو امرأتو  ما .87ئكة حتى تصبح " تجيء لعنتيا المال 

السماء ساخطا عمييا حتى يرضى عنيا " فيحـر عمى المرأة  في كاف الذي إالعميو 
 أوكانت مريضة  إذا إالدعاىا لمفراش عمى أي حالت كانت  إذااالمتناع عف زوجيا 

منعو مف االستمتاع بما ت إفنفاس وال يحؿ ليا حينئذ  أوبيا عذر شرعي مف حيض 
تنفره بأي  أوتطمب عوضا  أووتتباطأ  تثاقؿ أوتتبـر  إف، وال يجوز لممرأة وف الفرجد

ضية طيبة نفسو تجيبو را إف، والواجب عمييا يقة وكؿ ذلؾ يدخؿ في معنى النشوزطر 
 .88بذلؾ محتسبة األجر

دخاؿ. مخالفة الزوجة وعصيانيا فيما نيى عنو كالخروج بال أذنو 7 بيتو مف يكره  وا 
  . التي نيى عنيا والسفر بال أذنو وقد نص الفقياء تحريـ ذلؾ األماكفقصد زيارتو و 

مصالحو  بو و كاف مف المعروؼ كخدمتو والقياـ عمى أمر. ترؾ طاعة الزوج فيما 4
آمنة  أخرىبمد  أو أخربيت  إلى، واالمتناع عف الخروج معو وسائر حقوقو وتربية ولده

لـ يكف قد اشترطت عمى الزوج في العقد عدـ  وال مشقة عمييا في مصاحبتو ما
حافظة لمالو "  ألىمووطاعتو تكوف محسنة  ،برضاىا إالبمدىا  أومف بيتيا  إخراجيا

الناس وكاف شائعا بينيـ  أوساطوالضابط في حدود الطاعة الزوج ما تعارؼ عميو 
  .فقرىما والبيئة التي يعيشوف فيياويختمؼ ذلؾ بحسب غنى الزوجيف و 

                                         
 . 715ص  -أحمد بف حجر العسقالني  -فتح الباري شرح صحيح البخاري  87
 .  71ص  -د. محمد خضر قادر  -دراسة مقارنة  -ينضر: إلى نفقة الزوجة في الشريعة اإلسالمية  88
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غضابوالبذيئة  باأللفاظمعاممة الزوج والتسمط عميو العشرة في وء س .3  دائما  وا 
يذائوتافية  ألسباب ، وقد فسر ابف عباس وغيره الزوج  أىؿ إيذاء ، ويدخؿ في ذلؾوا 

 . 89في الكالـ والفعؿ آذتيـالرجؿ و  أىؿعمى  بدت أوبما أذا نشزت المرأة 
 أسباب نشوز المرأة: : الفرع الثاني

بالعالقة الزوجية و أقر ليا المنيج الذي يحافظ  اإلسالـنعمـ فيما مضى كيؼ عني 
وكيؼ أنو وجو كاًل مف  العابثيفعمى كيانيا ويعمؿ عمى تقويميا وصيانتيا مف عبث 

وجية عمى أساس مف بناء الحياة الز  إلىمراعاة حقوؽ اآلخر و دعاىما  إلىالزوجيف 
الشرعية التي أوجبيا اهلل  األوامرًا رجااًل ونساء عند ، أف سعادتنا جميعالمودة والرحمة

. فالرجؿ السعيد في حياتو الزوجية ىو القائـ بالواجبات التي كمفو اهلل بيا عمينا
ي تقـو بواجبيا وتؤدي ىي التوالمرأة السعيدة ، الب بالحقوؽ التي أعطاىا اهلل لووالمط

بالمنيج الشرعي فيحيد  أحدىما ، ولكف قد ال يمتـز كؿ مف الزوجيف أوحقوؽ زوجيا
ؽ السوي والسموؾ الصحيح جاذبو نوازع الحياة فتخرج بو عف الطري، وتتأألوامرعف 

القة الزوجية باالنضماـ . وحينئذ يدب الخالؼ بيف الزوجيف وتتيدد العالمستقيـ
والمالحظ في عصرنا ىذا   .الخطر ليبدد وئاـ األسرة وصفائيا، فينطمؽ نذير واالنييار

والنزاع  قبؿ صورة لـ تكف موجودة مف ذيأصبحت منتشرة بف الخالفات األسرية أ
لؾ المستشري بيف األزواج يجعؿ البيوت تعيش دائمًا في اضطراب ونكد مستمريف وذ

أسباب كثيرة يمكف  إلى، ذلؾ يرجع يستقريييدد األوالد بالنشوز والضياع، ومف 
 : حصرىا فيما يمي

 .مقييا قدرا كافيا مف التربية الصحيحةسوء خمؽ المرأة وعدـ ت. 8

 .طاعتو أىميةا و قمة وعي المرأة بمكانة الزوج و جيميا لحقوقي .7
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عيشيا في بيئة تشجع المرأة  أووجود مف يحرضيا عمى الخروج عف طاعة الزوج  .4
 ذلؾ.عمى 
 .الزوجيف ووجود فارؽ كبير بينيما التبايف االجتماعي والفكري بيف.3

 أوالحسب  أوالجماؿ  أوتفوؽ المرأة عمى الزوج في شيء مف الصفات في الماؿ  .5
 .لؾ عمى الغرور والتكبر عمى الزوجالنسب مما يحمميا ذ

آداب و  إحكاـالمتغربة التي تحررىا فكريا مف  األطروحاتو  باألصواتتأثير المرأة . 6
 .لو الطاعة التزامووتقنعيا بمساواة الرجؿ وعدـ  اإلسالميةاألسرة 

لنفسية الزوج واحتياجاتو  وجود مشاكؿ بيف المرأة و زوجيا وعدـ تفيميا .7
 .الخاصة

. ظمـ الزوج و تقصيره بحقوؽ المرأة وجفائو ليا وعدـ مراعاة حدود اهلل 8
 . 71في عالقتو بيا

  المرأة:عالج نشوز الثالث:الفرع 
تطرأ في حياتيا مشكالت  فيندر في الواقع أف يعيش زوجاف دىرًا مف عمرىما دوف أ

، أو ال نأبو بيا عند ؿ الخالفات ، ولكف ال نستسمـ ليا، لذلؾ فعمينا أف نتقبوخالفات
، وعمينا أف نفر لنفوس ويقتؿ بيجة الحياة الزوجية، فالخالفات شر ويعكر احدوثيا

، ولكف ينبغي أف ال تظف أف الكارثة قد وقعت عند أي خالؼ ميما كاف بكؿ سبيؿ منو
بر  إلى، ووفؽ ىذه القاعدة تسير دفة الحياة لكؿ داء دواء ولكؿ جرح عالج فأف

، أو الطالؽ ألسباب يمكف عالجيا إلىء السعادة والسالمة بمعنى أنو ال يصح االلتجا
الحياة الزوجية  راستقرا، أو ال تحوؿ بطبعيا دوف ألمور يمكف أف تتغير في المستقبؿ
الؽ لمجرد تغير عاطفتو نحو أف يفكر في الط عمى وجو ما وال ينبغي أبدًا لمزوج

لبعض تصرفاتيا  وارتاحيلمجرد عدـ  أو ،كراىية يجدىا ليا في نفسو طرأت وأ زوجتو
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الديف، ألف العواطؼ متقمبة، واألمزجة  أوليس فييا ما يمس العرض  التي وأخالقيا
الزوج  عمى. يجب األسرةيصح أف يبنى عمييا أمور خطيرة تتعمؽ بكياف ، وال متغيرة

، فمعميا تبدي سببًا ال يشعر ىو بحث سر فتور زوجتو، وأف يصارحيا بما يأخذه عمييا
، ال حظ ىو عمييا وتصمح شأنيا معو تتعذر ىي مما أويتعذر منو  أوبو فيقمع عنو 

واف تبيف أف سبب نشوزىا لعمة عرضت في سموكيا فطغت وعصت أثما وعدوانًا فقد 
 :ف يسمؾ في عالج ذلؾ ثالث مراحؿأعمى الزوج  اإلسالـاوجب 

 :عالج نشوز الزوجة
 اإلرشاد.الوعظ و  األولى:المرحمة 
 اليجر. الثانية:المرحمة 
 الضرب. الثالثة:المرحمة 

  حدة.وسنفصؿ كؿ حالة عمى 
 واإلرشاد:الوعظ  :األولىالمرحمة 

ا يالحظ مف زوجتو يقـو بو الزوج عندم إجراء، وأوؿ يتعتبر الموعظة أوؿ عمؿ تيذيب

 ،{...فعظىهيوالالتي تخافىى ًشىزهي  } -تعالى:قاؿ  مقدماتو.أعراض النشوز و 

وة في الجف ةإزالفالموعظة عالج رقيؽ ىادئ يدعو ال . 78(34/ اآليت :سىرة الٌساء)
، وقد أتفؽ العمماء سمفًا وحمفًا عمى ذلؾ ما دامت حب وقرب ومودة ورحمة وألفة

معصية الخالؽ "  خالفتيا : فػ " ال طاعة لمخموؽ في إذاتوافؽ قواعد الشريعة أما 
الموعظة ) في " المطمع" بالعواقب وجاء ، والموعظة : النصح والتذكير ، والعظةوالوعظ
عمى جواز " الوعظ " في وقد دؿ . 77(بما يميف قمبو مف ثواب وعقاب اإلنسافتذكرتؾ 

الالتي تخافىى ًشىزهي } :، فمف الكتاب : قاؿ تعالىوالعقؿ اإلجماعاب والسنة و الكت

لمرأة ا: رضي اهلل عنو  -. وقاؿ ابف عباس 74(34 /اآليت : الٌساء ) ،{فعظىهي 

                                         
 . 43سورة النساء : اآلية /  78
 . 441ص  -البعمي -المطمع عمى أبواب المقنع  77
 . 43سورة النساء : اآلية /  74
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عز وجؿ أف يعضيا ويذكرىا  -، فأمر اهلل وتستخؼ بحؽ زوجيا وال تطيع أمره  نشزت
 . 73( ويعظـ حقو عميوباهلل 

 رسول اهلل: " كنت آخذًا بزماـ ناقة الرقاشي عف عمو قاؿحرة  أبي: عف ومف السنة

رسول  إف -فذكر حديثا طويال وفيو  -التشريؽ  أياـ أوسطفي  صل اهلل عليه واله وسلم

واىجروىف في المضاجع  عظوىفففأف خفتـ نشوزىف : قاؿ ،اهلل صل اهلل عليه واله وسلم

 إلىوالتابعوف ومف بعدىـ  و قد أجمع الصحابة، 75(..مبرح.واضربوىف ضربا غير 
، فكاف روعية الوعظ في حالة نشوز المرأة، ولـ ينكر أحد عمييـيومنا ىذا عمى مش

 .أجماعاً 
 : : اليجرالمرحمة الثانية

، بؿ دىا وعصيانيازوجة عف نشوزىا وعناال إرجاعفي  واإلرشادلوعظ ينفع اقد ال 
أو ، يا بسبب ىوى غالب أو انفعاؿ جامح، أو اغترار بمنصب أو بماؿتتمادى في غي

، وىنا يجيء دور العالج الثاني أو الوسيمة الثانية بجماؿ أو بأي سبب آخر استعالء
 :يا أال وىي: اليجرحلكبح جما

 .76ؾ والقطع وعدـ االتصاؿ بالميجور(: )التر واليجر لغة
، وعدـ ، وترؾ محادثتيا دوف الثالثوجتو)عدـ مضاجعة الزوج لز  :طالحوفي اص

 . 77(التصاؿ بيا والتعامؿ معيا ما شاءا
 :: يكوف اليجر بالقوؿ والفعؿكيفية اليجر

: وىو أف يترؾ الزوج كالـ زوجتو لمدة ال تزيد عف ثالثة أياـ فأقؿ و * اليجر بالقوؿ
عمى ذلؾ  واستدلوا، 78ثالثة أياـ فما دوفليجر بالكالـ الفقياء عمى جواز ا أتقؼقد 

                                         
 . 741ص  -الجزء السابع  -البيييقي -السنف الكبرى  73
 .  74،  77ص  -الجزء الخامس  -مستند اإلماـ احمد  75
 . 751ص  -الجزء الخامس  -ابف المنظور  -لساف العرب  76
 تعريؼ مبسط مف تعريفات الفقياء لميجر في االصطالح . 77
 . 476ص  -الجزء الثامف  - يالمرداو  -جح مف الخالؼ اإلنصاؼ في معرفة الرا 78
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: " ال يحؿ المسمـ أف ييجر أخاه فوؽ  رسول اهلل قالأف  األنصاريأبي أيوب بحديث 

 .ياـ حـر عميو ذلؾ و أثـ باالتفاؽزاد عمى ثالثة أ فإذا .79ثالث لياؿ "
يترؾ فراشيا أو جماعيا : يجوز لمزوج أف ييجر زوجتو بالفعؿ كأف *اليجر بالفعؿ

، ويجوز ىجرىا في بيت ما معًا، أو أف ييجر غرفتيا، ويضاجع أخرى في قسمياأى
 .41(نسائو شيرًا واعتزالو في المشربة النبي  كميالء عظمت المعصية وذلؾ ) إذاآخر 

، سواء ىجر المضجع مناسبا بحيث يكوف رادعًا وزجراً  ما يراه ريختار اليجأف ولمزوج 
 إلىًا، أو ىجر غرفة أو حجرة المبيت، بشرط أف ال يؤدي ىما مع أوأو الجماع 

 .حتى ال تزيد الجفوة وتسوء العشرةوالناس  األطفاؿ، و أف ال يكوف أماـ مفسدة
 :المرحمة الثالثة: الضرب

، فيناؾ أجناس مف الناس شيء مف القسوة والخشونة إلىلقصد قد تكوف المعالجة با
يـ أناس قد يبطرىـ التمطؼ ، أنالمطيفة المناحةو العشرة الحسنة ال تغني في تقويميـ 

شيء مف  إلىوء ، نعـ قد يكوف المجسكف وىدأ الميتاجالحت القسوة  فإذا، والحمـ
كاف يعيد لمبيت نظامو وتماسكو ويرد لمعائمة الفتيا ومودتيا  إذا، العنؼ دواء ناجعاً 

نما، لالنتقاـ نويًا، ليس لمتشفي والفيكوف حينئذ عالجًا ايجابيًا تأديبًا مع نزؿ بو يست وا 
وال تحقيرا وال  اانتقاموال  أىانوالضرب ال يكوف  إف، ما نشز ويقـو بو ما اضطرب

بعاطفة المؤدب المربي وال  ب، مصحو وتيذيب إصالحبؿ ىو ضرب تأديب و  ،تعذيبا
رة والفرقة، ويبعث عمى القطيعة وعدـ المودة، وىو واف كاف النق إلىشديدا يؤدي  يكوف
 . ائـ بنائيـ، لكف أشد منو مرارة لدى المرأة ىدـ صرح األسرة وتفويض دعمراً 

سواء ترؾ بو أثرًا لـ  بالبدف،أسـ لفعؿ مؤلـ متصؿ  )) الفقياء: اصطالحوالضرب في 
 :وينقسـ الضرب إلى قسميف .48((المستعممة  لآللة، دوف النظر يترؾ

 .أ. الضرب المبرح 

                                         
 . 8983ص  -الجزء الرابع  -صحيح مسمـ  79
 . 779ص  -الجزء الثاني  -صحيح البخاري  41
 .  785ص  -الجزء السابع  -ابف مفمح  -المبدع  48
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 ب. الضرب غير المبرح .
نفس أو  وأتمؼىو الشديد الذي يخشى منو كسر عظـ )) اصطالحا:* الضرب المبرح 

، ومنيي وىو ىذا النوع مف الضرب ممنوع .47(( تمؼ عضو أو خرؽ جمد أو تشوييو
 المحرمات.عنو شرعًا وىو مف 

 أوالضرب الخفيؼ الذي ال يدمي وال يخشى مف تمؼ نفس  )) المبرح:* الضرب غير 
مف الضرب جائز شرعًا وىذه النوع  .44((تشويو  أوكسر  أومد خرؽ ج أوتمؼ عضو 

وعدـ نفع معيا  الزوجة،في حالة النشوز والعصياف و ارتكاب المخالفات مف قبؿ 
بؿ ىو تنبيو  مباشرة،زجرية تتناوؿ جسد المرأة  بالوعظ واليجر . وىو وسيمة تيذيبية

 . 43و أجازه عند الضرورة  اإلسالـأو وعظ مادي أقره 
 

 
 

 لمبحث الثانيا
  القانونية في أثبات نشوز المرأة اإلجراءات

 وشرعاً  قانوناً  زآثار النشو 
 : القانونية في أثبات نشوز المرأة األوؿ:اإلجراءات المطمب

 أناس: يجب وقبؿ الحكـ بالنشوز تكميؼ الزوج بتييئة بيت شرعي لمزوجة بجوار أوالً 
مف تعتمد عميو المحكمة لموقوؼ عمى حسف  إشراؼمف ىؿ العفة والديانة تحت 

عندئذ يصح الحكـ  امتنعتمعاممة الزوجيف ومف ثـ تكميؼ الزوجة بالمطاوعة فاف 
 .نفقتيا إسقاطبنشوزىا و 

                                         
 .  856ص  -الجزء الثالث  -الزيمعي   -تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ  47
 .  88ص  -الجزء الرابع  -ابف المرتضى  -البحر الزخار الجامع لمذاىب عمماء األمصار  44
ؿ عالجو في ضوء القرآف والسنة _ طرؽ الوقاية منو وسائ -أسبابو   -حاالتو  -ضوابطو  -نشوز ال ينضر: إلى 43

 . 46ص  - فد. صالح بف غانـ السد ال 
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تعميؽ الحكـ بالنشوز عمى عدـ المطاوعة غير صحيح ما دامت الزوجة قد  ثانيًا:
سقاطرفضت المطاوعة فعال بؿ يجب الحكـ بنشوزىا   .تيانفق وا 

 المعجؿ.استالـ المير  أوال يصح الحكـ بالنشوز قبؿ التحقؽ مف الدخوؿ  ثالثًا:
ال يحكـ بنشوز الزوجة بمرض عصبي تخشى منو عمى حياتيا الف ثبوت مرضو  رابعًا:

 .المطاوعةيعطييا الحؽ بعدـ 
: ال يصح الحكـ بالنشوز معمقا عمى النكوؿ عف اليميف بؿ يجب تكميؼ المدعي خامساً 
اعة ال بالنشوز عند عدـ الزوجية والترؾ وبثبوتيما تحكـ الزوجة بالط بإثبات

 .المطاوعة
امتنعت دوف مبرر عف طاعة زوجيا في البمد الذي  إفيحكـ بنشوز الزوجة  سادسًا:
 يسكنو.
ال تحكـ الزوجة بالنشوز قبؿ التحقؽ مف دفعيا باف زوجيا يعمؿ في مكاف  سابعًا:

 ادعاه.ما  بإثباتوتكميؼ الزوج  رتيا،ضبعيد عنيا و يسكف مع 
 .لمنفقة إسقاطا: الحكـ بالنشوز يعتبر حقيقة ثامناً 

قاـ عمييا الزوج دعوى مطاوعة و رفضت فال  إذاالزوجة التي حكـ ليا بالنفقة  تاسعًا:
دعوى المطاوعة و أنما مف تاريخ الجمسة  استدعاءنفقتيا مف تاريخ  بإسقاطيحكـ 

 ذلؾ.التي امتنعت فييا عف المطاوعة ألنيا لـ تكف ناشزا قبؿ 
اعترضت الدعي عمييا عمى حكـ النشوز مبدية استعدادىا لممطاوعة فال  إذا عاشرًا:

 بنشوزىا.يرد اعتراضيا بؿ يجرح ويبطؿ الحكـ الغيابي المعترض عميو الصادر 
، بؿ عمييا أىمومع  إسكانياج دوف رضاه بسبب جة ترؾ دار الزو ليس لمزو  :عشرأحد 
اللمقضاء  األمررفع   .45كانت ناشزا ال تستحؽ النفقة وا 

 
 
 

                                         
 . 848ص  -باقر خميؿ الخميمي  -تطبيقات قانوف األحواؿ الشخصية المعدؿ   45
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 المطمب الثاني
 آثار النشوز قانونًا و شرعاً 

  النفقة: إسقاط األوؿ،الفرع 
 (888صية العراقي رقـ )الشخ األحواؿفي ضوء قانوف  قانونًا:النفقة  إسقاط أواًل:
 بإسقاطوز صدور حكـ قضائي ، يترتب عمى النش، وبضـ المواد المختمفة8959لسنة 
 التالية:، ويكوف النشوز بواحدة مف الحاالت نفقتيا

 إذا إالطمبيا لذلؾ بعد العقد. إذابيت زوجيا  إلىامتنعت الزوجة مف االنتقاؿ  إذا .8
 مشروع.كاف ليا عذر 

، شرعي، وبدوف أذف الزوج، وبدوف رضاه ت مف بيت الزوجية بدوف مبررخرج إذا. 7
كانت صاحبة حرفة تمارسيا خارج البيت  إذاويفرع عف ىذا ما  إليو.ترفض العودة  أو

 .46زوجيادوف أذف 
كاف الزوج يقيـ مع زوجتو في بيتيا بأذنيا ثـ منعتو مف الدخوؿ ولـ تطمب مف  إذا. 4

 أخر.مسكف  إلىاالنتقاؿ 
حبست لحؽ الزوج فال  إال ديف. أوعف جريمة  (ظمماولو  )حبست الزوجة  إذا. 3

 نفقتيا.تسقط 
وال تمـز المرأة  شرعي،امتنعت عف السفر مع زوجيا داخؿ القطر بدوف عذر  إذا. 5

  .47بالسفر مع زوجيا خارج القطر قانونًا 

 :* الحكـ الصادر في االعتراض وأثره عمى نشوز الزوجة

نما، زوجيا دوف حؽناع الزوجة عف طاعة النشوز عمى امت ىو عمى ىذا االمتناع واحدا  وا 
 -ميعاد االعتراض  بانتياءنفقة الزوجة عمى زوجيا مف تاريخ االمتناع الذي حدده القانوف 

الزوج ليا بالعودة لمنزؿ الزوجية  إعالفاالعتراض عمى  أو -لـ تتقدـ بو في الميعاد  إذا

                                         
 . 816ص  -المصدر السابؽ  -د. أحمد الكبيسي  46
 . 813ص  -المصدر نفسو  47
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عمى  أوجبت، عمى الزوجة في حدود استطاعتو اإلنفاؽالزوج  ألـزالمحدد . فحيف  األجؿخالؿ 
تستقر الزوجة في مسكف الزوجية الذي ىيأ ليا  إفالزوجة الطاعة وكاف مظير ىذه الطاعة 

أسكٌىهي هي حيث سكٌتن هي وجذكن وال تضاروهي لتضيقىا }:الزوج امتثاال لقوؿ اهلل تعالى

في الزوجة الطاعة  األصؿ إف، ومف قرر الفقياء. 48{ 6/اآليت  : سىرة الطالق}{،عليهي

تكوف ناشزًا ، وتسقط نفقتيا مف تاريخ ىذا االمتناع "  فإنياامتنعت عف طاعة الزوج  إذاوانو 
نماـ يرد بالنص، فالنشوز ل عمى مقتضى  إال، والقاضي ال يقضي بيف الناس جاء بمذكرتو وا 

جيا واجبة شرعا طاعة الزوجة لزو  إفكاف المقرر شرعا  إذا.  اإليضاحيةالنص ال مذكرتو 
لمدخوؿ فيو ، وأمانتو  إياىا، ودعوتو ليا سكنا شرعياعاجؿ صداقيا وتييئة  إيفائيابمجرد 

كاف ليا عدـ طاعة زوجيا وال تعد  -فأف تخمؼ شرط مف ىذه الشروط  عمييا نفسا وماال 
 :الذي يقضي بعدـ نشوزىا في حالتيفناشزا والقاضي ىو 

يترتب عميو وقؼ نفقتيا عمى زوجيا  حؽ،عة الزوج دوف امتناع الزوجة عف طا إف األولى:
 االمتناع.مف تاريخ 

لـ تعد لمنزؿ الزوجية  إذادوف حؽ عف الطاعة الزوج  -الزوجة تعتبر ممتنعة  إف والثانية:
 حصر.عمى يد  بإعالفلمعودة  إياىابعد دعوتو 

توصؼ بالعصياف  ، وىذا ىو المقصود النص حتى الكال الحالتيف لـ يتكمـ عف النشوزفي 
لعصياف ىنا خروج عمى وا الطاعة. -كما قرر الفقياء  -فييا  واألصؿ بالعصياف،الزوجة 

الطاعة يصدر بعد تحقؽ أسباب عدـ بحكـ  إال، ولذلؾ ال يثبت في حؽ الزوجة طمبو الشارع
 . 49تظؿ قائمة حتى يصدر الحكـ األسبابىذه  وأف

                                         
 . 6سورة الطالؽ: اآلية /  48
المستشار  -الجزء األوؿ  -التفريؽ بيف الزوجيف  -الطالؽ  -الزواج  -إلى موسوعة األحواؿ الشخصية ينظر:  49

 . 367ص  -أحمد نصر الجندي
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 الطاعة وىيية وآثاره غير المادي، مقتضيات عقد الزوجمف  إف: النفقة شرعاً  إسقاط :ياً ثان
بأذنو  إالوتمتـز بطاعتو وعدـ الخروج مف البيت  إليو، وتسمـ نفسيا ـ المرأة بيت زوجياتقي إف

  ذلؾ:وسنبيف 

 التالية:تسقط النفقة في الحاالت  الحنفية:قاؿ * 

 .منزؿ الزوج  إلىامتنعت الزوجة مف االنتقاؿ  إذا. 8

 . البمدافحيث يريد مف  إلىامتنعت عف السفر معو  إذا. 7

 و بال عذر . إذفتغيبت عنو بغير  أو، خرجت مف بيت زوجيا إذا. 4

اهلل  إف، عاجؿ ميرىا ال نفقة ليا، وسبب قطع النفقة عنيا أوفاىاف كا إفففي الحاالت 
لو تعالى " بقو  األولىفي حؽ الناشز منع حظيا وحقيا في الصحبة  أمرسبحانو وتعالى قد 

، وذلؾ ألف الصحبة حؽ األولىع كفايتيا بطريؽ تمن أنياواىجروىف في المضاجع" ذلؾ عمى 
بتسميـ فيي تستوجب النفقة  أخرىالنفقة فحؽ خالص ليا . ومف ناحية  إمالو وليا معا  

وقد فوتت  ظالمةصارت  ذلؾ،امتنعت عف  لمصالحو فإذاالزوج و تفريغ نفسيا  إلىنفسيا 
  .31ا نفقتيا عمى نفسي

سيا مطمقا لـ تستحؽ النفقة امتنعت الزوجة مف تمكيف الزوج مف نف إذا: وقاؿ الجعفرية* 
ما، األظيرال عمى  أـء خرجت مف عنده سوا عميو  امتنعت مف التمكيف في بعض  إذا وا 
ال تستحؽ  أنياشيور كذلؾ فالم إذنوخرجت مف بيتيا بغير  أو، ال لعذر مقبوؿ شرعا األحياف
 .38ولكف االحوط وجوبا عدـ سقوطيا بذلؾ  أيضاالنفقة 

مقابمة التمكيف وقد زاؿ بخالؼ المير  ألنيانشزت المرأة فال نفقة ليا  إذا: وقاؿ الحنبمية* 
فال  إذنومف منزلو بغير  تانتقم أوناشز  ألنيافال نفقة ليا  إذنوسافرت بال  فإذافانو بالعقد . 

                                         
 . 841ص  -د. محمد سماره -شرح مقارف لقانوف األحواؿ الشخصية  -أحكاـ و آثار الزوجية   31
 . 816ص  -المصدر السابؽ -عمي السستاني   38
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 إذا وأيضانفقة ليا . فال  إذنونفقة ليا لنشوزىا ولو كاف خروجيا مف منزلو في غيبتو بغير 
 .37نفقة ليا وطاعتو فال إليوامتنعت عف تسميـ نفسيا 

 التالية:تمتنع نفقة الزوجة في الحاالت  ،الشافعيةوقاؿ * 

ألف النفقة تجب بالتسميـ  طاعة الزوج بعد الدخوؿ،  خروجيا عف. نشوز الزوجة أي 8
تواء فعمييما في ، وذلؾ السكالمكمفة تسقط نفقتيا لعدـ طاعة ،بالمنع، وغير المكمفةفتسقط 

طاعتو  إلى االرد ى، سواء قدر الزوج عمى ، وبالنشوز يقسط وجوب النفقةالزوجتفريؽ حؽ 
 تأطاعنيارا و  نشزت، ولو و كاف النشوز بمنع الممس بال عذرال وتسقط النفقة ول أـقيرا 
تسمـ دفعة واحدة   أنيا، بدليؿ ، سقطت نفقة جميع اليـو ال نيا ال تتجزأالعكس أوليال 

، واف كاف الخروج لعبادة كالحج ال أـشوزا سواء كاف الزوج حاضرا ت الزوج نوالخروج مف بي
تضي ويق ، لمخالفتيا الواجب عمييا الزوج فيسقط نفقتيا إذفكاف بغير  إذاسواه وىو نشوز  أو

 . ، فأف كاف بعذر فال يكوف نشوزايكوف الخروج بغير عذر إفذلؾ 

  .سجف الزوجة ولو ظمما يسقط نفقتيا. 7

ماليا عمى نفسيا مف  وأنفقت، صبرت عميو الزوجة إفة صارت دينا عسر الزوج بالنفق إذا.4
 . 34ال تسقط  أنيا، غير ىذا الديف كسائر الديوف المستقرة ويكوف

تكوف حامال  إف إالبعد دخولو بيا سقطت عنو نفقتيا  امرأتومف نشزت عنو  المالكية :وقاؿ * 
ذا زوجيا وجبت في المستقبؿ نفقتيا وال تسقط نفقة المرأة عف زوجيا  إلىعادت الناشز  وا 

غابت  إفبشيء غير النشوز ال مف مرض وال حيض وال نفاس وال صـو وال حج وال مغيب 
 . 33عنو بأذنو 

 -: أسباب التفريؽ وعمى النحو التالي: يعتبر نشوز المرأة مف الثاني: التفريؽالفرع 

                                         
 . 468ص  -البيوتي  -كشاؼ القناع عف متف اإلقناع   37
 . 879ص  - المصدر السابؽ -د. محمد سماره 34
 . 559ص  -عبد البربف  -الكافي في فقو أىؿ المدينة المالكي  33
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. لمزوجة حؽ طمب التفريؽ بعد مرور سنتيف مف تاريخ اكتساب حكـ النشوز درجة البتات 8
كانت الزوجة  فإذا، يسقط المير المؤجؿ الحالةفي ىذه تقتضي بالتفريؽ و  إفوعمى المحكمة 

 .الشخصية األحواؿؼ ب ( مف قانوف  75)ـ  النصؼ ما قبضتو  جميع المير برد قد قبضت

تقضي  إفحكـ النشوز درجة البتات وعمى المحكمة  اكتساب. لمزوج طمب التفريؽ بعد 7
كاف التفريؽ بعد  إذا. ميرىا المعجؿ ويسقط ميرىا المؤجؿبالتفريؽ وتمـز برد ما قبضتو مف 

  كانت قد قبضت جميع المير  إذاو ا قبضتالدخوؿ فيسقط المير المؤجؿ وتمـز برد نصؼ م
 الشخصية. األحواؿؼ ب ( مف قانوف  75)

 ( 6ؼ 75( مف ىذه المادة طالقا بائنا بينونة صغرى . )ـ 5. يعتبر التفريؽ وفؽ الفقرة )4

  . 35الشخصية  األحواؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 . 66ص  -المحامي جمعة سعدوف الربيعي  -شرعا و قانونا و قضاء  -أحكاـ النفقة   35
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 :الخاتمة

ورة المتواضعة بيذه الص، وأعاني عمى أخراجو الذي وفقني عمى أكماؿ بحثي ىذاالحمد اهلل 
التي  أف أضع القمـ أجد مف الضروري أسجؿ أىـ النتائج قبؿ، و القبوؿ التي أساؿ اهلل لو

 ، وذلؾ كما يمي : مف خالؿ البحث، ثـ أتبعيا بأىـ التوصيات إليياتوصمت 

 :نتائج البحث :أوالً 

 .مشاكميا جميع ، وحؿسممةباألسرة الم شريعة اآلسالميةال اىتماـ .8

بتحقيؽ التوازف بيف كال الزوجيف مف حيث  اإلسالـ. يتبيف مف خالؿ البحث مدى عناية 7
 األسرة.الحقوؽ والواجبات في 

 قط نفقتيا.، يس. أف تقصير الزوجة في حقوؽ زوجيا، كعدـ أطاعتو4

ث ، فما يحدحوالتسامالمودة واالحتراـ حبة و . األصؿ في العالقة الزوجية أنيا قائمة عمى الم3
 .، تكاد ال تخمو منو أي أسرةاستثناءسوى  يكوف خالؼ عمى ىذه العالقة ال مف

وتسعى  تعالى،، فرضيا اهلل مييا كمالزوجة أف تراعي حقوؽ زوجيا وحقو ع. واجب عمى ا5
 واإلحساف، والزوج كذلؾ مطموب منو حسف العشرة فيما يرضي الخالؽ عز وجؿ إلرضائودائمًا 
  الممكنة.بكؿ الطرؽ  إلييا

 :التوصيات :ثانياً 

خالؿ روابط ، مف ىاور الزوجيف في بنائيا و أسقرار ، ودألىمية األسرة في بناء المجتمع نظراً 
فأنني العالقة المتينة بينيما القائمة عمى المودة و المحبة والمسؤولية مشتركة عمى الطرفيف  

 :أوصي بما يمي

اجبات الممقاة عمى كؿ مف والو ، وخصوصًا الحقوؽ العمؿ عمى نشر الوعي بفقو الزواج.8
 .الزوجيف
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 . األزواج بالحياة الشرعية الصحيحةاألسري  لكي تزيد مف توعية  اإلصالح. زيادة مراكز 7

في قضايا األسرة وكيفية حسف  اإلرشاد، بقصد واألرياؼحاضرات في المدف والقرى .عقد الم4
كافؤ أو تقارب بينيما في ، وبياف أىمية التصحيحة أسسلآلخر عمى  فالزوجير كؿ اختيا

 والثقافي.المستوى االجتماعي 

 األسرية.تمفاز، صحؼ، مجالت مف أجؿ توجيو الحياة  المختمفة: اإلعالـوسائؿ  استثمار.3

مجاؿ  ، ذات العالقة و التخصص فياألسريسسات الخيرية و الجمعيات . أف تقـو المؤ 5
ؤف في شؤ  اإلرشاديةوعمؿ النشرات  ،األسر، مف خالؿ زيارة بواجبيا في التوعية األسرة
 . األسرة

مف اجؿ التثقيؼ في ىذا المجاؿ و ضمف برامج  - األسرالقياـ بميرجانات تمتقي فييا  .6
 اليدؼ.معدة ليذا 

 :وفي الختاـ

أساؿ اهلل تعالى أف يتقبؿ عممي ىذا راجيًا منو التوفيؽ والسداد لي و لممسمميف حتى يقوموا 
قد بذلت في ىذا ولالسميمة. حياة الزوجيةأزواجًا كانوا أـ زوجات لتدـو ال، ـبتصحيح سموكي

واب وخير وتوفيؽ، فمف اهلل ، فأف كاف مف صالبحث قصارى جيدي، لكف الكماؿ هلل وحده
 .، فمف نفسيىناؾ بعض النقص و الخمؿ و الخطأ ، واف كافوحده

 

 

 

 رب العاملني  احلمد هللو
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 :لمصادرا

 القرآن الكريم 

الدار العممية الدولية و دار الثقافة لمنشر و  ،سمارهمحمد أحكاـ وآثار الزوجية: الدكتور  -8
 .7117الطبعة األولى،  التوزيع،

 ،آب لمطباعة أحكاـ النفقة شرعًا وقانونًا وقضاء: المحامي جمعة سعدوف الربيعي،  -7
 .8991،الطبعة األولى

عالء الديف أبو  يبف سمماف المر داو عمي : في معرفة الراجح مف الخالؼ اإلنصاؼ -4
 .8956الحسف، مطبعة السنف المحمدية، الطبعة األولى، 

المرتضى، مطبعة أنصار  يحيى أبفالجامع لمذاىب عمماء األمصار: احمد  البحر الزخار -3
 .8937،  الطبعة األولى السنة،

أحمد الشبمي  -فعثماف بف عمي الزيمعي فخر الدي تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ: -5
 .ىػ 8483شياب الديف، المطبعة األميرية الكبرى ببوالؽ، الطبعة األولى، 

بدوف  تطبيقات قانوف األحواؿ الشخصية المعدؿ: باقر خميؿ الخميمي، مطبعة اإلرشاد، -6
 . 8987طبعة، 

سنف الترمذي: لمحمد بف عيسى بف سورة الترمذي، دار الكتب العممية، بدوف طبعة،  -7
8987 . 

الطبعة  دار الكتب العممية، أبو بكر، يالبيييقالسنف الكبرى: أحمد بف عمي بف موسى  -8
 . 7114الثالثة، 

 ،مطبعة العامرةالأبو الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري،  صحيح مسمـ: -9
 .ىػ 8441 ،الطبعة األولى
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اإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخاري، دار طوؽ النجاة، الطبعة األولى،  صحيح البخاري: -81
7119 . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: احمد بف حجر العسقالني، دار الرياف لمتراث، بدوف  -88
 . 8986طبعة، 

 . 7115الفقو المالكي و أدلتو: الحبيب أبف ظاىر، مؤسسة المعارؼ، الطبعة الثالثة،  -87

 . 7188القضايا واإلحكاـ الشرعية: أحمد محمد عمي داود، دار الثقافة، بدوف طبعة،  -83

الكافي في فقو أىؿ المدينة المالكي: يوسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر النمري القرطبي  -85
 .  8978أبو عمر، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة األولى، 

ونس بف صالح الديف أبو الحسف بف كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: منصور بف ي -86
   . 7181، الطبعة السادسة، إدريس البيوتي الحنبمي، دار الكتب العممية

 7188بدوف طبعة، دار الحديث، محمد بف مكـر بف عمي، لساف العرب: أبف المنظور، -87
. 

، اإلسالمي، المكتب إسحاؽ أبوبف محمد بف عبد اهلل بف مفمح الحنبمي  إبراىيـالمبدع:  -88
 . 8997، األولىالطبعة 

 . 7188احمد بف حنبؿ: احمد بف حنبؿ، دار الحديث، بدوف طبعة،  اإلماـمستند  -89

عبد اهلل شمس الديف،  أبوالفتح البعمي  أبيالمقنع: محمد بف  أبوابالمطمع عمى  -71
 . 8988، األولى، الطبعة اإلسالميالمكتب 

 . 7181، األولى، دار الدعوة، الطبعة أخرواف مصطفى إبراىيـالمعجـ الوسيط:  -78

المقدسي، مكتبة  قدامومحمد موفؽ عبد اهلل بف احمد بف محمد بف  أبوالمغني:  -77
 . 8988القاىرة، الطبعة الثالثة، 
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الحقوؽ محفوظة لمناشر، الطبعة  منياج الصالحيف: السيد عمي الحسيني السستاني، -74
 . 8968الثالثة، 

، ، دار الكتب القانونية، الطبعة األولىاألحواؿ الشخصية: احمد نصر الجنديموسوعة  -73
7116 . 

طرؽ الوقاية منو وسائؿ عالجو في ضوء  -أسبابو -حاالتو -ضوابطو  -النشوز -75
ىػ 8387القانوف والسنة: د. صالح بف غانـ السد الف، مكتبة الفيد الوطنية، الطبعة الرابعة، 

. 

دراسة مقارنة: د. محمد خضر قادر، دار  -الشريعة اإلسالمية نفقة الزوجة في  -76
 . 7181اليازوري، الطبعة األولى، 

المكتبة  وتعديالتو: د. احمد الكبيسي،الوجيز في شرح قانوف األحواؿ الشخصية  -77
 . 8991الوطنية، بدوف طبعة، 

 مواقع االنترنت والروابط :

8.Fiqh@islammessage.com  

7. binbulihed@gmaill.com 
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