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 النشوز -17

  هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها.الزوجةنشوز : 

  هو جفوة الزوج لزوجته، وإعراضه عنها.الزوجنشوز : 

 :أساس النشوز 

النفوس مجبولة على الحرص على الحق الذي لها، وعدم الرغبة في بذل 

ما عليها، وبذلك تصعب الحياة وتفسد، ويقع النشوز، وتعلن راية 

 تتمزق أواصر العالقة بين الزوج وزوجه.العصيان، و

ولكي تصلح األمور بين الزوجين ال بد من قلع هذا الخلق الدنيء، 

واستبداله بضده، وهو السماحة ببذل الحق الذي عليك، والقناعة ببعض 

 الحق الذي لك.

 :أمارات النشوز 

 نشوز الزوجة إما أن يكون بالقول، أو الفعل، أو بهما معاً، والكل محرم.

فالنشوز بالفعل كاإلعراض عن الزوج، والعبوس في وجهه، وعدم 

 طاعته فيما يجب، والتثاقل واالمتناع إذا دعاها لفراشه.

والنشوز بالقول كأن ترفع صوتها عليه، أو تجيبه بشدة، أو بكالم خشن، 

 أو تسبه وترميه بما ليس فيه ونحو ذلك.

ال يمكن االقتراب منها،  والكل مذموم، والجمع بينهما يجعل المرأة ناراً 

 أو االستمتاع بها.
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 :أقسام الزوجات 

 الزوجات قسمان:

: وهي المطيعة لربها وزوجها، وهذه ال تحتاج إلى المرأة الصالحة -1

 تأديب.

: وهي التي تخل بحقوق الزوجية، وهي الناشز التي المرأة غير الصالحة -2

 تعصي زوجها، فهذه تحتاج إلى تأديب لتكون صالحة.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )  قال هللا تعالى:

 .[34]النساء:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 :ميثاق الزواج 

الزواج في اإلسالم ميثاق غليظ، وعهد متين، ربط هللا به بين رجل 

ً بعد أن كان فرداً، وقد ج عل هللا وامرأة، فأصبح كل منهما يسمى زوجا

ً لحاج ً لآلخر، ملبيا النفسية وته الفطرية اكل واحد من الزوجين موافقا

 والعقلية والجسدية، بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة واالستقرار.

ويحصل لهما بهذا االجتماع السكن والمودة والرحمة، وتلبية رغائب كل 

 منهما في اآلخر.

اية فائقة، لتثمر أسرة صالحة، وقد عني اإلسالم بهذه الرابطة الكريمة عن

 وحياة سعيدة، فأمرهما بحسن المعاشرة، وجميل الصبر، وحسن الخلق.

فإذا طرأ على هذه الحياة السعيدة ما يغير جوها، ويمزق شملها، فقد 

 أرشد اإلسالم إلى تصفية الجو بما يُصلح حال الزوجين.

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) قال هللا تعالى: -1
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 .[21-20]النساء:(   ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) وقال هللا تعالى: -2

 .[21]الروم:  ( ڱ ڱ ں

 :كيفية عالج نشوز الزوجة 

 :بأمور نشوز الزوجة على التدريج يعالج

 األول: الوعظ واإلرشاد:

ه إلى الفراش أو فإذا ظهر من الزوجة أمارات النشوز كأن ال تجيب

االستمتاع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة أو عابسة، فهذه يعظها ويخوفها 

باهلل عز وجل، ويبين لها فضائل الطاعة، وحسن المعاشرة، وعقوبة 

 المعصية؛ لئال يستفحل األمر.

والموعظة عمل تهذيبي مؤثر، وهو أول واجب، ولكنه قد ال ينفع مع 

أو استعالء بمال، أو جمال، أو جاه ونحو  بعض النساء لهوًى في النفس،

 ذلك مما ينسي الزوجة أنها شريكة في حياة، وليست نداً في صراع.

 :الثاني: الهجر في الفراش

والهجر حركة استعالء نفسية من الرجل على كل ما تدلي به المرأة من 

ت  ِّ جمال أو افتخار، وإذا كان في المضجع فهو عالج نفسي بالغ، يفو 

 لسرور واالستمتاع الذي هو عندها من أصعب األمور.عليها ا

ومكان الهجر في المضجع فقط، فال يجوز للزوج أن يهجر زوجته أمام 

األطفال؛ لئال يورث نفوسهم الشر والقلق، وال أن يهجرها أمام الناس؛ 

لئال يذلها ويهين كرامتها فتزداد نشوزاً وإصراراً، يهجرها في المضجع 
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 ي الكالم مدة ال تزيد على ثالثة أيام.ما شاء، ويهجرها ف

وقد ال تنفع هذه الخطوة مع بعض النساء الناشزات، فينتقل إلى ما بعدها 

 إن أصرت على النشوز.

 :حر   ب  الثالث: الضرب غير الم  

والضرب إجراء ودواء يُلجأ إليه عند الضرورة، وهو وإن كان أعنف 

ية بالفراق بسبب من الهجر فهو أهون وأصغر من تحطيم بيت الزوج

 النشوز، واإلصرار عليه.

ً غير شديد وال شائن، ويجتنب  فإذا أصرت على النشوز ضربها ضربا

أثناء الضرب الوجه تكرمة له، ويجتنب أماكن الجمال؛ لئال يشوهها، 

 ويجتنب البطن وما يخشى منه الموت.

وهذا الضرب ضرب تأديب مصحوب بعاطفة المؤدب المربي، الذي 

والد مع أوالده، فليس ضرب تعذيب لالنتقام والتشفي، وال يزاوله ال

ضرب إهانة للتحقير واإلذالل، وال ضرب قسر لإلرغام على معيشة ال 

 ترضاها.

ويكون الضرب غير المبرح باليد على كتفها، أو بعصاً خفيفة، أو بسواك 

 ونحوه؛ ألن القصد التأديب ال التعذيب.

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) قال هللا تعالى: -1

 .[34]النساء:  ( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ال تَبَاَغُضوا، »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أنَّ َرُسوَل ا ْنـهُ َي هللاُ عَ َرضِّ بن َمالٍِّك  أنَسَوَعْن  -2

بَادَ اـَوال تَ  ً إِّْخَوان ٬َحاَسدُوا، َوال تَدَابَُروا، َوُكونُوا عِّ لُّ ـ يَ ، َوالا أْن  لِّـمٍ سْ لِّـمُ حِّ
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 .(1)متفق عليه .«ُجَر أَخاهُ فَْوَق ثاَلثَةِّ أيَّامٍ يَـهْ 

َي هللاُ َعْنـهُ  بن َزْمعَةَ  ٬اَعْبدَوَعْن  -3 هُ أَ  َرضِّ َع النَّ  نَـّ يَّ َسمِّ َوذََكَر  ...ُطبُ يَـخْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ

دُ أََحدُُكْم »الن َِّساَء فَقَاَل:  ، فَلَعَ الْلدَ جَ  تَـهُ لِّدُ اْمَرأَ فَـيَـجْ يَْعمِّ هُ عَْبدِّ ْن  لَـّ عَُها مِّ يَُضاجِّ

هِّ  رِّ يَْومِّ  .(2)متفق عليه .«آخِّ

يَوَعْن  -4 يَّ  أبِـّ َي هللاُ َعْنـهُ بُْردَةَ األْنَصارِّ ْعُت النَّ الَ قَ  َرضِّ يَّ : َسمِّ يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ

يلِّدُوا فَْوَق َعْشَرةِّ أْسَواٍط إِّال تَـجْ ال » ْن ُحدُودِّ ا فِـّ  .(3)متفق عليه .«٬َحد ٍ مِّ

َي هللاُ َعْنـُهـَماَعبَّاٍس  اْبنِّ َوَعْن  -5 ً : أْصبَْحنَا يَْومقالَ  َرضِّ ِّ َونَِّساُء النَّ  ا ي   ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ

ْندَ ُكل ِّ اْمَرأةٍ مِّ  يَن، عِّ ، فَإِّذَا ُهَو َمآلُن ال لَـىا، فََخَرْجُت إِّ لُـهَ نَّ أهْ ْنـهُ يَْبكِّ دِّ َمْسجِّ

، فََجاَء ُعَمُر ْبُن  َن النَّاسِّ دَ إِّ المِّ ِّ النَّ  لَـىَخطَّابِّ، فََصعِّ ي  يَوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ ُغْرفٍَة  فِـّ

مَ ، فَسَ لَـهُ  مَ أَحدٌ، ثُمَّ سَ  ْبـهُ يُـجِّ  لَـمْ فَ  لَـّ مَ أَحدٌ، ثُمَّ سَ  ْبـهُ يُـجِّ  لَـمْ فَ  لَـّ  ْبـهُ يُـجِّ  لَـمْ فَ  لَـّ

ِّ النَّ  لَـىأَحدٌ، فَنَادَاهُ، فَدََخَل عَ  ي  ْن »َك؟ فَقَاَل: فَقَاَل: أَطلَّْقَت نَِّساءَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ ال، َولَكِّ

ً . فََمَكَث تِّْسع«اً نَّ َشْهرْنـهُ ُت مِّ لَـيْ آ يَن، ثُمَّ دََخَل عَ  ا ْشرِّ أخرجه   .نَِّسائِّهِّ  لَـىَوعِّ

 .(4)البخاري

 

 الرابع: اإلصالح بينهما بواسطة الحكمين:

إذا تعذر إصالحها بهذه الوسائل، وأصرت على نشوزها وسوء 

جين ظلم صاحبه له وال بينة لهما، بعثنا عشرتها، أو ادعى كل من الزو

إليهما َحَكمين، مسلمين، ذكرين، عدلين، فقيهين، َحَكماً من أهله، وَحَكماً 

                                                 

 (.2559ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6065أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2855ومسلم برقم )واللفظ له، (, 4942أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1708ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6850أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.5203برقم )أخرجه البخاري ( 4)
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من أهلها، ليكون أقرب للتوفيق واإلصالح بينهما، ينويان اإلصالح، 

با ويخوفا كال الزوجين. فا القول، ويرغ ِّ  ويلط ِّ

ً إال بإذن الزوجين، والَحَكمان وكيالن عن الزوجين، فال يملكا ن تفريقا

 ولهما أن يفعال ما فيه مصلحة الزوجين من جمع أو تفريق.

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )قال هللا تعالى:  -1

 .[35]النساء:  ( گ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) وقال هللا تعالى: -2

 .[114]النساء:  ( ڤٹ ڤ ڤ ڤ

 الخامس: التفريق إذا تعذر اإلصالح:

إذا لم يحصل الجمع بين الزوجين، وتعذر اإلصالح والتوفيق بينهما، 

دون أجبر الحاكم الزوج على خلعها أو فسخها أو طالقها بعوض أو ب

 ألنه تعذر اإلصالح، فلم يبق إال الطالق، فال ضرر وال ضرار. ؛عوض

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه)  قال هللا تعالى: -1

 (  ىئائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .[229]البقرة:

َي هللاُ َعْنـُهـَما  َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس وَ  -2 يَّ أنَّ اْمَرأةَ ثَابِّتِّ ْبنِّ قَْيٍس أتَتِّ النَّ َرضِّ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ

ي لَـْيـهِّ َما أْعتُِّب عَ  ، ثَابُِّت ْبُن قَْيٍس،٬فَقَالَْت: يَا َرُسوَل ا يٍن،  فِـّ ُخلٍُق َوال دِّ

يَولَكِّ  يُكْفَر الأْكَرهُ  ن ِـّ ، فَقَاَل َرُسوُل ا فِـّ ْسالمِّ يَن عَ تَـرُ أ»: ملسو هيلع هللا ىلص ٬اإلِّ  لَـْيـهِّ د ِّ

يقَ  ْقَها تَطْ الاْقبَلِّ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬. قَالَْت: نَعَْم، قال َرُسوُل ا«تَـهُ َحدِّ يقَةَ َوَطل ِّ  .«قَةً لِّـيَحدِّ
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 .(1)أخرجه البخاري

 :كيفية عالج نشوز الرجل 

إذا خشيت الزوجة أن تصبح مجفوة من زوجها، وأن تؤدي هذه الجفوة 

إلى الطالق، أو إلى اإلعراض الذي يتركها كالمعلقة، أو يهدد أمن المرأة 

وكرامتها وأمن األسرة كلها، ففي هذه األحوال ال حرج عليها وال على 

مالية، أو حقوقها الزوجية، زوجها أن تتنازل له عن شيء من فرائضها ال

كأن تتنازل له عن نفقتها الواجبة عليه أو بعضها، أو تتنازل له عن ليلتها 

 إن كانت له زوجة أخرى يُْؤثِّرها.

تفعل ذلك كله إن رأته خيراً لها، وأكرم من طالقها، ويحسن بالرجل 

 تحقيق رغبتها.

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)  قال هللا تعالى: -1

 .[128]النساء: (  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

َي (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)َعْن َعائَِّشةَ َرضَي هللاُ َعنْها: وَ  -2 َمْرأةُ ال. قَالَْت: هِّ

ُجلِّ ال يَْستَْكثُِّر مِّ  ْندَ الرَّ ُج غَ فَـيُـرِّ ا، ْنـهَ تَُكوُن عِّ َها، تَقُوُل ْيـرَ يدُ َطالقََها َويَتََزوَّ

يكْ : أْمسِّ لَـهُ  قْ  نِـّ يَوال تَُطل ِّ ْج غَ نِـّ َن النَّفَقَةِّ  فِّـيي، فَأْنَت ْيـرِّ ، ثُمَّ تََزوَّ ل ٍ مِّ حِّ

 .(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ): لَـىتَعَا لُـهُ ، فَذَلَِّك قَوْ لِّـيقِّْسَمةِّ الوَ  لَـيَّ عَ 

 .(2)متفق عليه

ي هللا عَ وَ  -3 أْقَرَع  اً ا أَرادَ َسفَرإِّذَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا قالْت: َكاَن َرُسوُل اْنـهَ َعْن َعائَِّشةَ َرضِّ

، فَأيَّ بَـيْ  هَ َها َخَرَج ْهـمُ نَّ َخَرَج سَ تُـهُ َن نَِّسائِّهِّ ُم لُِّكل ِّ اْمَرأةٍ بِـّ ا َمعَهُ، َوَكاَن يَْقسِّ

                                                 

 (.5273برقم ) أخرجه البخاري( 1)

 (.3021ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5206أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 نشـوزال
169 

ا تَـهَ لَ لَـيْ أنَّ َسْودَةَ بِّْنَت َزْمعَةَ َوَهبَْت يَْوَمَها وَ  ْيـرَ ا، غَ تَـهَ لَ لَـيْ نَّ يَْوَمَها وَ ْنـهُ مِّ 

ِّ َزْوجِّ النَّ  لِّعَائَِّشةَ  ي  َضا َرُسولِّ املسو هيلع هللا ىلص بِـّ ي بِّذَلَِّك رِّ  .(1)متفق عليه .ملسو هيلع هللا ىلص ٬، تَْبتَغِّ
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