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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

م ااااااوم ََ ااااااَ مَ امَُ  َ اااااا ا   َْ ََءَاااااافماللَِّّللَاااااااوَمُِّ اااااانَ م مََُناعا َجااااااوَّا الَرِّ
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  االهداء

 

اهاد  هااا البحاث إلاى مان جاهادت بروحهاا لكا  أكاون باععلى القمام مان النجاا  
والاى مان سااندتن  فا  صاالتها ودعائهاا بكال مار   إلاى مان ساهرت اللياال   
ألجلا   الاى مان تساجد بخشاو  و تااكرن  بينهاا وباين هللا سابحانه وتعاالى و 
ترجاو مناه أن يحفظنا  و يمادن  باالقو   ويكاون معا  علاى صاعوبات الحيااة 
إلاى مان تشااركن  افراحا  واحزانا  دوماا ودائماا  إلاى نبا  العطاف والحناان 
إلاى أجمال ابتساامه جعلهاا ربا  صاري  مان الناور أماام حياات  إلاى ضاوء 

   درب   وأرو  أمرأة ف  الوجود أم  الغالية

إلاى مان علمنا  ان الحيااة كفاا  وإصارار و مثاابر  إلاى مان كاان يقساو معا  
ويبكينا  فا  بعا  األحياان لكا  اتعلام آن الحيااة امتحاان صاع  الباد مان 
النجاا  مناه الاى مان كنات بساببه  اضاح  بنهاياه المطااف  بعاد تغلبا  علاى 
الكثيار مان األماور وكاان لا  مصادر قاوة إلاى مان جعلنا  قوياه وشاامخه مهماا 

 مرت

با   العواصاف إلاى مان احتضانن  بحناان ودفء كال مار  وعلمنا  القاو    
معا   إلاى مان تعا  ألجلا  إلاى  مان اعتبار  أساتاا  األول فا  الحيااة  ووقاف
  األمان ل  إلى  أعظم واعز رجل ف  الكون أب  العزيزمصدر والى

 

إلاى مان جعلاون  اعارف ان االخاوة ها  حبال النجااد مهماا يشاتدد با  الزماان 
وسااندون  بعياام  الصاعبة إلاى مان احباون  بصاد  وقادموا لا  أعظام شا ء 
فا  الحيااة ها  مسااندتهم لا  وتشاجيعهم علاى ان اكاون  مااهو  علياه الياوم 
أخاوووات  الجمايالت ،  لكام منا  حا  ال ينتها  ، واخيارا  وصالت رحلتا  
جا  بكال  الجامعياة إلاى نهايتهاا بعاد تعا  ومشاقةة وهاا أناا اا أخاتم بحاث تخرُّ
اة ونشااط،  وأماتنُُّّ لكال مان كاان لاه فضال فا  مسايرت ، وسااعدن  ولاو  همة

  بجزء بسيط من بحث تخرج  ، لكم من  جزيل الشكر واالمتنان
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 الشكر والتقدير
 

فا  البداياة ، اقادم شاكر  وامتناان  هلل عاز وجال وأحماد هللا سابحانه وتعاالى، الن لاه 
المرحلاة الجاديرة باالهتماام والعمال المجاد الكامال   الفضال الكبيار  فا  وصاول  لهاا 

والكماال يبقاى هلل وحاد   وبعاد الحماد فاعنن  أتوجاه إلاى أسااتاا  الكبيروالفاضاال 
   م.م أيمن طارق حمودي بحث تخرج  المشرف على

  الكلمات ألنها ستكون قليله  بحقه حتى   بالشكر والتقدير والا  ال توصفه
   فلوال دعمه المستمر  وجهد   ومتابعته ما تم هاا العمل  .وبعدها

فالشاكر موصاول إلاى كال أسااتات  الااين تعلمات ودرسات واجتهادت علاى أياديهم فا  
 كل مراحل

  دراست  حتى اتشرف بالوقوف أمامكم اليوم 
وراجياة مان هللا أن ال أضان انا  أخطاعت  أكثار مماا أصابت وان اساتفاد بقادر كبيار  
اكثار مماا باالت مان جهاود ، متمنياه  قاد أعطيات الموضاو  بعا  مان حقاة واساال هللا 
ان يعلمناا  ماا ينفعناا ، وينفعناا  ماا علمناا وأساال هللا أن يزيادنا حباا للعلام ويوفقناا فا  

  المثابر  للوصول إلى أعلى الدرجات من الطمو  والنجا 
 

                                                                            
 وهلل ول  التوفي 
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  المقدمة

ماان  أن الحمااد هلل نحماد  ونسااتعينه ونسااتغفر  ونسااتهديه ، ونعاوا باااهلل
شاارور أنفساانا وساايئات أعمالنااا ماان يهااد  هللا فااال مضاال لااه ،وماان 
يضالل فااال هااد  لااه ،ونشااهد أن ال إلااه إال هللا وحااد  ال شااري  لاه 

  ( صلى هللا عليه وسلم) ونشهد أن محمد عبدة ورسوله

فقااد خلاا  هللا االنسااان وخلاا  منااه الاااكر واألنثااى لكاا  يقااوم  امااا بعااد
بعماارة األر ،والعااي  والتكاااثر فيهاا عاان طرياا  الازوا  الااا  يعااد 

  من أقدس وأوث  الروابط الت  تجم  بين أثنين مصد  لقوله تعالى

تَْسلكنُنو  إِلَيَْهلا َوَجعَللََ  ) لنَْ أَُفنِسلكنمَْ أَْزَو ًجلا ل ِ َوِملنَْ آيَاتِل َِ أَنَْ َخلَل ََ لَكنلم م ِ
ونََ ِلكََ ََليَاتَ  ل ِقَْومَ  يَتَفَكَّرن َودَّةًَ َوَرْحَمةًََۚ إِنََّ فِي ذََٰ  21الر مم:م     ( بَيَُْكنم مَّ

 

ن ذََكرَ  َوأانثَى َ َوَج َْلَناكامَْ شُُُُُُا ا   ا َوقََباِئلََ يا)  أَيَُّها النَّاسَا إِنَّا َخلَْقَناكام م ِ

َِلتَ َاَرفا ا ََ َعِليمَ  َخبِيرَ  ۚ  13: الحجرات          (إِنََّ أَْكَرَمكنمَْ ِعُدََ ّللاََِّ أَتْقَاكنمََْۚ إِنََّ ّللاَّ

 

وياتم مان خاللاه تكاوين أسارة متماساكة مترابطاة تقاوم علاى اسااس المحباه 
والرحماة واالحتارام باين الطارفين واالساالم أعطاى للازوا  مكاناه عظيماه 
وجعال لكال مان الازوجين حقاو  وواجباات التا  مان شاعنها تضامن العاي  
بساالم ولكان الحيااة الزوجياه ال تخلاو مان المشااكل باين الازوجين التا  تعكار 
صافوها وتنشاى جاوا مشاحونا باين الازوجين والازو  لاه حا  تعديا  زوجتاه 
عناد النشاوز ،وهاو معصاية الزوجاه لزوجهاا وترفعهاا وأساتعالهها علياه 

   مصداقا لقوله تعالى

وهانََّ فُُِ )م ُُرا ُُ هانََّ َواْهجا ُُ َههانََّ فَِ ظا تُِ  تََخُُافا  ََ ناشا ِِ َْ  َوالَّلَّ َۖ فَُ اْلَمَضُاِج َِ َواْضُِر ا هانََّ

ا ََ َكا ََ َعِليًّا َكبِير  َۗ إِ ََّ ّللاَّ ْمَ فََّلََ تَْبغا ا َعلَْيِهنََّ َسبِيَّلَ   34  لُساء                                                (أََطْ نَكا

والتأديُ  يكالن  وفال  الطايقال  المشالاوع  لالاا وجال  علال  أفالاا  األيال  اإلسالمية  
 العلم بأحكام المتعلق  ب  لنجنب كةفة  تأ ي  الزوج  في الشايع  االسمية 
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 أهمية  لبحث

 

 وذلك لهذ   لبحث أهميت   الجتماعي   لتي يعالجها في  لعديد من  ألسر   

 

 الموضو  لمعرفه نسبه كبيرة من األزوا  بعحكام الشرعية المتعلقه باهميه هاا .1

المشروعة التعدي  لطر  أداركهم وعدم  
 

 اما التعدي  فهو يعتبر  من األمور المهمه ف  نجا  عملية تعدي  الزو  .2

 لزوجته ، كونه متعل  بالبارة األساسية للمجتم  وه  األسرة بحيث ااا صلحت 

 المشاكل يتصلح هاة البار  اصالحا وجيها وصحيحا وكانت خالية من كثرة 

  المجتم  بعكملة 
 

 كالك بازت اهمة  هاا المنضنع في زين كثات ب  ا عاءات واتهايات .3

مممممممتنجهت بصنره كبةاه إل  األسمم فهاا البحث ينضح ويضع األحكام الشاعة 

 الصحةح  لكل يسأل  تتعاض لألتهام تجاة اإلسمم ، وا  هللا عز وجل اعتن 

 واهتم بشكل كبةا بكل صغةاه وكبةاه ولم يهمل شةئا وكالك اإلسمم اعتن  بكةفة 

 قبل الطاق الشاعة معمج نشنز الزوج  او تأ ي  الزوج  عن زوجها ين
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 مشكلة البحث
 

م مأ  الزوج ل  القناي  في االساه كلف  هللا بها عل   زوجت  لقنل  تعال 

ْ َوبَِما أَنفَقُنا ِينْ )  ُهمْ  َعلَ ْ  بَع ض  لَْ ّللَاُْ بَع ضالالالالَ اءِْ بَِما فَضالالالالَ َجالُْ قََناُين َْ َعلَ  الن ِسالالالالَ  الا ِ
نَزهُنَْ ل غَة  ِْ بَِما َحِفظَْ ّللَاُْْۚ َوالَمتِي تََخافُن َْ نُشالالُ اِلَحاتُْ قَانِتَاتْ  َحافَِظاتْ  ل ِ ْۚ فَالصالالَ َناِلِهمْ   أَي 

ْۖ فَإِ ْ  أََطع نَكُمْ  فََمْ تَب غُنا َعلَة ِهنَْ َسبِةًمْ ِابُنهُنَْ  ْۗفَِعظُنهُنَْ َواه جُُْاوهُنَْ فِي ال َمَضاِجعِْ َواض 

 34 النساء:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم( َكبِةًاامإِ َْ ّللَاَْ َكا َْ َعِلةًّا

النسالاء ، لهالاا عنال  َءافم ولهالاه القنايال  لمالا لهالا يالن أهمةال  كبةالاه يالن  نعالم هللا عالز وجالل 

عصالةا  الزوجال  لزوجهالا يحال  للاجالل أ  يلجالأ إلال  طالاق لتا يال  زوجتال  ويالن هنالا 
  االتة  ال سنف نقنم بطاح األشكا

   ياهي هي أحكام تأ ي  الزوج  في الشايع  اإلسمية 

واالجابال  علال   هالاا السالاال وضالعت عال ة اجنبال  فاعةال  يالن شالأنها االهتمالام بالجنانال  
  : المهم  لهاا المنضنع وهي

 ميايفهنم التأ ي  •

 م ياهي اسباب التأ ي   ويا هي شاوط  وضنابط  •

  ياهي الطاق الشاعة  لتا ي  الزوج    ويا هن أراء الفقهاء في ذلك •

  يا الاي ينبغي ع الزوج  أ  تفعل  عن يا يقنم الزوج بتا يب  لها •

                              

 اهداف البحث

 

  اتضاح تأ ي  الزوج  عل  الطايق  المشاوع  .1

  يعالج  يشكل  ين يشاكل االساه وهي الضاب المباح للزوج  مم .2

  يستقاه خالة  ين االضطاابات والمشاكل  واإلضاارمعل  حةاة زوجة مالحفاظمم .3

  بةا  اقنال الفقهاء في طاق التأ ي   للزوج مم .4

أعالز األسالمم وأكال  علال  كاايال  المالاأة والعنايال  بحقنقهالا ، رغالم تشالايع  علال   مم .5

    تأ ي  الزوج لزوجت 

م
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  : وتعني ان الرجل قيم على المراة القوامة
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 المفهوم العام
 

 ينظا  اإلسمم ال  العمق  بةن األزواج عل  أنها حقنق وواجبات ويات  اساسا قني لهم  

 لحمايتهم ين المشاكل والخمفات التي تحصل بشكل كبةا  بةن األزواج وق  تتحنل إل  طمق
م والمن ه فةما سب   وتسب  في تشتت األبناءم وتا ي إل  خااب  المنازل المبنة  عل  المحب 

 فلزوج ل  الح  أ  يا ب زوجت  إذا يا رأى ينها غلط نتةجت  يكلف  ج ا  ، ول  الح  في أ 
 يتخ  تصاف حت   لن كانت نتائج  يكلف  عل  حساب  الزوج  يثم أ  يمنع عنها الحقنق

 الشاعة  في حال  خاجت ب و  إذ  ين  أو تاكت حقنق هللا تعال  فإ  الزوج حةنئا ين حق 

 تأ يبها .ويبةن اإلسمم كةف يكن  ذلك فةقنل  سبحان  وتعال 
 والَّلت  تخاف   نش ههن ف ظ هن واهجروهن ف  المضاج  واضر  هن فِ  أط نكم م )

 34   النساء(                                                                    فَّل تبغ ا عليهن سبيَّل
 

 لكن بعض ين الزوجات ال يعتافن بالك الح  ويعتبان  تع ي عل  حقنقهن وكاايتهن

 وبعض ين األزواج ال يتبعن  ذلك الح  وال يمارسنن  كما بةن  القاآ  الكايم في األيات
 الكايم  ، يقنم الزوج بالضاب المباح والهجا القاسي  ويظن أن  بالك يا ب زوجت ، لالك

 يتعاض أزواجهن لضغنط ش ي ة  .وتب أ المصاع  يثل الهجا و الضاب ، فةعتق  الزوج أن 
 هناك فاق  بةن الزوج  والماأة مبالك يا ب زوجت 

 هللا سبحان  وتعال  اطل  كلم  الزوج   في حاالت تكن  فةها الماأة عل  اتفاق  يع زوجها

 ين ناحة  العقة ه أو ال ين أو ين ناحة  التناف  الاوحي
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 بةنما جاء لفظ الماأة في القاآ  الكايم بشالالالكل عام لة ل عل  جنس  األنث  و الماأة عمنيا 
 وكالك اطل  هاا اللفظ عل  الماأة  لل الل   عل  ع م األتفاق  بةن الزوج  وزوجها ين ناحة 

 األنسالالالالالجام الاوحي وهناك ايثل  عل  ع م التناف  بةن الماأة وزوجها ين ناحة  االنسالالالالالجام
 حال اياأة فاعن  وكالك حال اياأة النبي لنطم الاوحي والنفسالالي أو ين ناحة  العقة ه ، هن

  وننح علةها السمم
سةا التي آينت بالنبي ينس  علة  السمم فأفتاقت عن  زوجها هنا لم يكنمفايااه فاعن  هي ا

  وكالك الحال بالنسب  إل  اياأةمتناف  فكاي وايماني بةنهما فأطل  عل  زوج  فاعن  بأيااه

 النبي لنط و ننح علةهما السمم
 وهناك يسالالالالأل  يهم  وهي اطل  عل  زوج  النبي زكايا بايااه في بعض األحةا  والبعض

  بزوج  ألن  حةنما لم يكن ل يها ذري  ين النبي زكايا كانت عل  ع م
 التناف  الفكاي يع  وعل  يشالالالاكل  ائم  هنا اطل  علةها في القاآ  الكايم بأيااه زكايا أيا

  عن يا رزقها هللا بالنبي يحة    قال هللا عنها في كتاب  العزيز
 
َ َوأَْصلَْحنَا لَهاَ َهْوَجهاَ)  20:  األنبياءممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(فَاْستََجْبنَا لَهاَ َوَوهَْبنَا لَهاَ يَْحيَى 

 بةنهما والفكاي الاوحي  التناف  حصنل بسب  الزوج  علةها اطل  هنا  
(2)
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   لمبحث  ألول
 

 تأديب  لزوجة كما ُص عليها في   لشريع   إلسالمية

 

  لمطلب  ألول
 : التعليم والمعاقبة على االساءه يقال ادبه أي علمه االدب وعاقبه  على اساءته    لتأديب لغة
حقيقة ينزلها الولي غير القاضاااااي بمن له والية علية يقصاااااد : تعليم ومعاقبة  تاديب اصالالالالال حا

 (3) إصالحه 

   لمطلب  لثاُي
 مشروعية تعدي  الزوجة ف  القرآن والسنة

 فقد كثر الكالم عن مشرو  تعدي  الزو  لزوجته وانقسم العلماء ف  ال  بين

 المهيد والمنكر لكون ها  المسعله مهمه ف  الشر  الدين  على وف  ما يقتضيه 

  الكتا  والسنه فيقول هللا تعالى ف  كتابه العزيز 

اءَِ) َجالنَ قَوَّ منونََ َعلَى  لُ ِسلللَ َ َوبَِما أَُفَقنو  ِمنَْ  لر ِ مَْ َعلَىََٰ بَعْض  هن نَ بَعْضلللَ لََ ّللاَّ  بَِما فَضلللَّ
افنونََ تِي تَخلَ نََۚ َو لالَّ ا َحِفظََ ّللاَّ اتَ  ل ِلْغَيْلبَِ بِملَ افِظلَ اتَن قَلاُِتَلاتَ  حلَ اِلحلَ  أَْمَو ِلِهمََْۚ فَلالَّلللللللللَّ
َۖ فَِإنَْ أََطعَُْكنمَْ فَاَلَ تَبْغنو  ِربنوهننََّ اِج َِ َو ضلللْ وهننََّ فِي  لَْمضلللَ رن وَزهننََّ فَِعظنوهننََّ َو ْهجن  ُنشلللن

ََ َكانََ َعِليًّا َكبَِير     34 :سوره  لُساء                                                                       (  َعلَيِْهنََّ َسبِياًلََۗ إِنََّ ّللاَّ

 والمراد بها  االيه الكريمه أنها تحث على االلفه والمحبه ف  التعدي  وال تحث على
 الكراهيه فقال هللا تعالى

لنوهننََّ ِلتَذَْهبنو ) اءََ َكْرًهاَۖ َوالََ تَعْضللللن نو   لُ ِسللللَ  يَا أَي َها  لَِّذينََ آَمُنو  الََ يَِحلَ  لَكنمَْ أَن تَِرث
وفَِ وهننََّ بِالَْمعْرن َۚ َوَعاِشرن بَي َُِةَ  نمنوهننََّ إاِلََّ أَن يَأْتِينََ بِفَاِحَشةَ  م    َۚبِبَعِْضَ َما آتَيْت

نَ فِي َِ َخيًْر  َكثِيًر  نمنوهننََّ فَعََسىََٰ أَن تَْكَرهنو  َشيْئًا َويَْجعَلََ ّللاَّ  19 :  لُساء  ) فَِإن َكِرْهت

 ويسااتح  ( وعاشللروهن بالمعروف )  وكال  يقول الطبر  ويعن  جل ثناو  بقوله
 من معاشااار  نساااائكم وال  بجعلهن أداء فرو  هللا تعالىبه بال  الرف  بما أمرتم

(4)باألحسان لهن منهم تسريح أو عليهم لهن
 

 وكا  رسالالالنل هللا "صالالالل  هللا علة  وسالالاللم "يسالالالاع ا ويحبا وياحا يع أهل بةت  يع
 أيهات المسالالاللمةن  فلنأخا ين  عباة في يعايمتنا  اخل بةنتنا، ولنتشالالالب  بسالالالة  الخل 

 م ف  جمةع أينرنا يع أهل بةتنا .فكا  جمةل العشالالالاه يمطف أهل  ويضالالالحك نسالالالاءه

( 5)ألهلي خةاكم وأنا ألهل ، خةاكم خةاكم) وسلم علة  هللا صل  الاسنل وقال
م

 (6)النج  عل  الضاب الاسنل نه  عن  هللا رض  بن جابا وعن 
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   وبعد ها  الجوله ف  األحاديث وااليات يظهر لنا ما يل              

 وجو  معاشاااار  كل الزوجين باألحسااااان وان القوامه بيد الرجل ويقصااااد بالقوامه
  تحسين سلو  الزوجه إاا أساءت بترفعها عليه أو تعصيتها بما يج  عليها له

 كحديث أب  هريرة فيقوم بنصااحها أوال وياكرها بحرمه النشااوز م  اكر االدله لها
ل ُّ اْمرأَتَه ُّ إِلَى فَِراِشهُِّ فلَمُّْ تَعْتِهُِّ فَبَات ج   عن النب  محمد صلى هللا عليه وسلم إِاَا دَعا الرة

 (7)َعلَيهُِّ متف  ُّ ت ْصبحَُّ َحتةى المالئَكة ُّ لَعَنتَها َعلَيَْها؛ َغْضبانَُّ

 وااا لم يجد بال  منفعه هجر فراشااها أو الكالم معها ف  المنزل وان ال يتعدى ال 
 اما الترف  عن الضاااار  أفضاااال البقاء المود   حت ااا وجد الداع  خار  البيت

 (8) للضر 

 كما أن النب  عليه الصالة والسالم افضل مثال ألمته أنه لم يضر   أمرا  أو خادما 

 ابتداء ُّ مثلما الزو  يود  ح  زوجته   الزوجه أن تهد  ح  زوجها أما الزوا 
 من حقو  الزوجين ، فهو مثل البدء بحقو  الزوجين

اِلَحاتَن قَاُِتَاتَ  َحافَِظاتَ  ِللْغَيْبَِ بَِما َحِفظََ ّللاََّ)                                                             (34)النساء:                                         ( فَالََّّ

 (9)وجل عز هللا معصيه ف  إال به يامرها ما كل ف  زوجها تطي  أن  عليها للزوجه 
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  المطل  الثالث

 اإلسَّلم  األسباب الداعيه لتادي  الزوجة ف  الفقه 

 

  وتعن  أسباب تأ ي  الزوج لزوجت  إل  سببةن أساسةةن هما

  تاك يا يج  عل  الزوج  ين  فاائض هلل عز وجلمم:مم  اوال

  تاك يايج  عل  الزوج  تجاه زوج م:مم  ثانيا
 

  وسنأتي إل  السب  األول
 

  اوال  :ترك ما يج  على الزوجه من فرائض هلل عز وجل

 أتف  كل العلماء ين ح   الزوج تأ ي  زوجت   إذا قصالالالالالالات الزوج  بحقنق هللا
  سبحان  وتعال 

مين فاائض كالصالنم والصالمة والزكاه وغةاها وين يعاصالي كشالاب الخما والعي 

 باهلل واالينر األخاى التي تغضالالالال  هللا عز وجل  وغةاه  واأل ل  عل  ذلك   ينها
ََّلةَِ َواْصَطبِرَْ َعلَيَْها رَْ أَْهلَكََ  ِالصَّ  132 مط مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم﴾مم   كقنل  تعال  :﴿ َوأْما

َكاةَِ ََّلةَِ َوالزَّ رَا أَْهلَهاَ  ِالصَّ   55  مريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم﴾مم وقنل  :﴿ َوَكا ََ يَأْما
 

 مكلكم راع َ وكلكم مسؤول عن رعيته مممم وقنل  - علة  الصمة والسمم

مالعلماء اختلفنا بشأ  تأ ي  الزوج لزوجت  عل  قنلةن

م
 

 الق ل االول : يجنز للزوج أ  يا ب زوجت  عل  تاكها للصالالالمة والصالالالنم وغةاها

  وهن يا ذه  إلة  الحنفة  والمالكة  والحنابل  واختار هاا القنل الصنعاني
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  واألست الل  ألصحاب عل  هاا القنل

 قنل ماوال  :األ ل  العاي  عل  شالالالالالالاوع تأ ي  الزوج لزوجت  وين هاه اال ل  هي

ا    6:  التحريممممممممممممممممممممممممممممممممممممم﴾م  تعال  :﴿ يَا أَيُّهََا الَِّذينََ آََمنا ا قا ا أَنْفاَسكامَْ َوأَْهِليكامَْ نَار 

 في االي  القاانة   لةل واضالالالالالح ين ح  الزوج أ  يا ب زوجت  االلتزام بالصالالالالمة
  وغةاها ين األينر ال ينة  األخاى كالصةام لكي ال ت خل النار  ....الخ

م وعن جابا  رضي هللا عن   قال :قال رسنل هللا  صل  هللا علة  وسلم

  رحم  هللا عبدا َ علَّق ف   يته س طا َ يؤدب  ه أهله

 فهاا التأ ي  عام فةما يتعل   بالتقصالالةا في الحقنق الزوجة ، أو حقنق هللا سالالبحان   

(10)مموتعال 
 

 

  كما تنج  شاعا يعاقب  الاي يتهاو  في صمت  ويساع بها وكالك الاي مم : ثانيا

 وكالك هاه ال الل  وإ  كانت ينجب  في ح  الصبةا  كالك هي وار ه في ح  الكبار
  المتهاونةن بصمتهم

  هاا  المعن  قال الخطابي  رحم  هللا عن  شاح  لح يث أيا الغمم بالصمة 

 اذا استح  الصبي الضاب، وهن غةا بالغ فق  عُقل أن  بع  البلنغ يستح  نقنَّ 
 (11)الضاب ين أش  هن يا العقنب  ين

 وروي عن  األشالالعث عن عما رضالالي هللا عن  أن  قال :يا أشالالعث احفظ عني: ثالثا

 مشةئاًْ سمعت  ين رسنل هللا صل  هللا علة  وسلم" :ال تسأل الاجل فةم ضاب اياأت 

 موج  ال الل : االلتزام بقاار النبي صالالالل  هللا علة  وسالالاللم - لضالالالاب الاجل زوجت 

 وع م سالالاال  أو يحاسالالبت  في سالالب  ضالالاب  لزوجت  الباعث عل  تأ يبها سالالناء كا 

  بح  هللا تعال  أو بح  نفس 

مإ  تأ ي  الزوج لزوجت  هن ين باب ع م فعل المنكا  سناء كا  تأ ي  م :مرا  ا

 (12)للسا ا أو بالة   المنكا فعل  لع م لزوجت  الزوج 
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 الق ل الثان   :لةس ين ح  الزوج أ  يا ب زوجت    ، وهن ياه  الشالالافعة  والقنل اآلخا

  للحنفة  والحنابل 
 

  وال لةل ألصحاب  هاا القنل
اِج َِ وهانََّ فِ  اْلَمضَُُُُُُُ را َخافا  ََ ناشُُُُُُا َههانََّ فَِ ظا هانََّ َواْهجا تِ  تَ  اوال  :- قنل  تعال  :﴿ َوالَّلَّ

   34:  النساء مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم﴾م  َواْضِر ا هانََّ

  
  مأ  هللا سالالالالبحان  وتعال  ق   وضالالالالح التأ ي  عل  يخاف  عصالالالالةا  الماأة  ويكن :مموال لةل

 زوجها وا  تساليء األ ب إلة  "، أو تاكها لحقنق هللا عز وجل َءفمعصالةا  الماأة ، تعالةها
 .ولةس عل   اصطمح الفقهاء نشنز

 
 موال مكالك قالن لةس في ذلك ح  الزوج ين التأ ي   وال تاجع الفائ ه  إلة  بل إلةها:ممم   ثانيا

 واألصالالالالالح ين هاين القنلةن وهللا أعلم بالك  هن تأ ي مالتاجةحم يكن  ل  لح  في التأ ي 

 وتعال  عل  تاك فاائضالالال  الناجب  لقنه أ ل  أصالالالحاب هاامالزوج لزوجت  ألجل هللا سالالالبحا 
(13)مالقنل
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  ترك مايج  على الزوجه تجاه هوجه :    ثانيا

 للزوج ل  الح  بأ  يا ب زوجت  إذا لم يج  ينها ألطاع  بما وج  هللا علةها تجاه زوجها واذا

 وج  ينها العبنس أو أ  تخاطب  بكمم خشالالن بع  أ  كا  لةنا أو إذا ايتنعت ين فااشالال  او اذا

 تخاج ين ينزل  ب و  أذن  أو إذا تاكت التزين أو  اذا صالالالالايت تطنعا ينها ب و  اذن  فأذا
م رأى ينها كل هاه األينر ل  الح  أ  يا بها وذلك باتفاق الفقهاء رحمهم هللا

م(14)تعال  لقنل  واستنا ا

 )واالتي تخافن  نشالالنزهن فعظنهن واهجاوهن في المضالالاجع واضالالابنهن فإ  أطعنكم فمم)

  ( 34:  النساء)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مممم تبغنا علةهن سبةم أ  هللا كا  علةا كبةاا

 . واالي  ت ل عل  يشاوعة  تأ ي  الزوج لزوجت 

 ولكم علةهن إال ينطئن فاشكم أح ا:م موقنل  النبي يحم  صل  هللا علة  وسلم في حج  الن اع

اباح  عل  ي ل الح يث وهاا (15)يباح غةا ضالالالالابا فأضالالالالابنهن ذلك فعلن فإ  ، تكاهنن  

  ضاب الاجل لزوجت 
نهَا إِذَا سالالالُ َت، وتَك  عَمها إِذَا َطِعم   وكذلك ق ل النب  محمد عليه افضُُُل الصَُُُّلة والسَُُُّل  أَ  تُط 

، رواه أَبن  او بَة تِْ ح يثْ  حسن  ُجاْ  إاِل في ال  ، َوال تَه  ابِْ ال َنج  َ، َوال تُقَب ِح  تََسة َت، َوال تَض    .اك 
  واختلف الفقهاء في جناز خ ي  المااه لزوجها هل هي واجب  أم ال

 القنل األول  _أ  عل  الزوج  ين خ ي  زوجها وهاا قنل الحنفة  والمالكة  وبعض الحنابل 
 (16)والحنابل  الشافعة  القنل بهاا وذه  زوجها خ ي  ين الزوج  عل  لةس أ  _ الثاني القنل 

 والااجح هن القنل االول بنجنب خ ي  الزوج  في بةت زوجها وذلك لقنه أ ل  أصالالحاب هاا

 القنل ولضعف يا أست ل ب  أصحاب القنل الثاني وعل  الزوج  أ  تخ م في بةت زوجها وا 
  تطع  بما أوج  ب  هللا عز وجل

  . فإذا ايتنعت الزوج  عن خ ي  زوجها فتع  ناشزه يتات  عل  نشنزها الطاع 
 
 م



 

 

11 

 

مالمبحث الثاني

م

 

  المطل  األول

 وسائل تأدي  الزوج لزوجته على وفق المنظ ر اإلسَّلم  ف 

 

   واإلرشاد ال عظ  •

   الهجر ف  المضج  •

  الضرب غير المبرح •
 
 

 المطل  الثَّان   :مسؤولية الزوج عن الضَّرر الناتج عن تأديبه لزوجته

  المطل  األول  :وسائل تا ي  الزوج لزوجت   ، عل   وف   المنظنر اإلسميي

  أوال :ال عظ واإلرشاد

    وهنا الساال يكمن كةف يستطةع الزوج تا ي  زوجت   ووعظها

 اتف  أهل العلم عل  ان  يح  للزوج أ  يا ب زوجت  بالطايق  الصالالحةح  حةث قال 

م هللا تبارك وتعال 

َ فِ  الَْمَضاِج َِ َواْضِر ا هانََّ  )) وهانَّ را ِ ظا هانََّ َواْهجا
 مممممممممممممممممم(( َوالَّلَّتِ  تََخافا  ََ ناشا َههانََّ فَ

م         34:ءالنسا
 وهكالاا يكن  وعظهالا بالالكمم الالاي يجعلهالا لةنال  ويحنن قلبهالا ويجعالل ينهالا طالائع 

 (17)ج ا ممتكلف  التي  العقنبات في النقنع عن تبتع  وهكاا  لزوجها

   -وعل  للزوج  ائما أ  يُاكاها باألحا يث التي قالها النبي -صالالالالل   ّللاَْ علة  وسالالالالل م

مبطاع  زوجها   وقةام بناجب  ينها فةقنل النبي صل   ّللاَْ علة  وسل م

 (18) متاصبحََ حتَّى المَّلئكةاَ لَ َنتْها ؛ َهوِجها فِراشََ هاجرة َ المرأةاَ  اتَتَِ إذا

        
 
 
 
 م
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ُج َْ  ألََح ْ       تُْ الماأةَْ م وقنل النبي صالالل   ّللاَْ علة  وسالالل م" :لَنْ  ُكن تُْ آِيًاا أح ًا أ ْ  يَسالال   ألََيا 

ِجها ُج َْ   ِلَزو   ،  أ ْ  تَس 

ِجها ح َْ الماأةُْ تَُاِ  ي وال. َسها سألَها لَنْ   َحتَ  َزو  َطت  ُ قَتَ  ْ عل  نَف   (19)" ألَع 
 وكالك ياكاها باالحا يث التي تمةل لها القل 

ماستنا ا لقنل النبي صل   ّللاَْ علة  وسل م 
لَ ِ، الَمْرأَةاَ   م(م20)ِعَ جَ  وفيها  ها اْستَْمتَْ تََ  ها اْستَْمتَْ تََ وإ َِ َكَسْرتَها، أقَْمتَها إ َْ كالِض 

 ويكن  بعلم الزوج أن  في حال وعظت الزوج  ورجعت  إل  طاع  زوجها فإنَ  يحام عل 

م الزوج يستعمل  يعها الطاق التي تأتي بع  النعظ فم يجنز ل   هجاها وال ضابها

 

 ثانيا  :الهجر ف  المضج 

 وايضالالالالا يكمن السالالالالاال هنا وهن  كةف  يهجا الاجل زوجت   هناك أكثا ين طايق  لهجا 
  عن  ياه  الحنفيميأتيم الاجل زوجت  عن  الفقهاء

 قةل يهجا الاجل يضالاجع  ويجايع  زوجت   عن يا يكن  يعها في الفااش، وكالك قةل بتاك

 الكمم يعها حةن يكن  يعها في الفااش عن  وقت  يضالالاجعتها  ولةس بتاك يجايعتها  وذلك
 أل َْ الجماع ح ْ  يشالالالتاكْ  بةن الزوجةن فم يجنز  وقنع الضالالالار بالزوج نفسالالال  أل  هاا حق 

  الشاعي ، وكالك قةل هن بتاك يضاجع  المااه حةن تكن  هي بحاج  لالك
 ورغبتها ب ، ولةس في وقت رغبت  وحاجتها إلةها  أل  هاا يكن  لغاض تا يبها هةي ولةس 

ا أ َْ ين  هن هي فم يكن    يضالالاجعتها في وقت حاجتها لها.ويما قةل في ياه  الحنفة  أيضالالً

 صالالالنر  الهجا هن يفارقتها في المضالالالجع عل  أ  يضالالالاجع زوج ًْ أُخاى تكن  حماًلْ ل ،في
 قسالالالم  الزوج  وفي حقها  وذلك ألنَها اسالالالتحقت القسالالالم في حال طاعتها لزوجها ويااعتها ل 

م(21) محق  تضةةع  حال في ولةس
م

م

م

م

م

م

م

م

م
م

م

م
م

م

م

م
م

م

م

م
م

م

 القت  هن الاحل الاي يُنضع عل  سنام البعةا ويُاك  علة ، ويعن  الح يث هن ا َْ ين ح  ِْ الاجل عل  زوجت  ا  تستجة  ل  يت  أرا ها

ن  ين نفسها  .وا  كانت تسةا عل  ظها بعةا لسفاْ  أو لغةاه فةلزيها ا ْ  تنزل عن  وتمك ِ
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  عند المالكيه  •

قالالنا بالأ َْ التأ يال  لهالا يكالالن  بتالاك يضالاجعتها فالي الفالااش فالم يكالن  يعهالا بالنفس  

  .م الفااش

 عند الشاف ية •

قالال بالأ  الهجالا للزوجال  الناشالز يكالن  بتالاك الالنطء وقةالل  أ  ال ينالام يعهالا فالي نفالس  
  .م الفااش وال يضاجعها، وقةل هن هجاها بالكمم أي ال يكلمها اب ا

  عند الحنا لة  •

يكالن  الهجالا فالي المضالجع ا  ال ينالام يعهالا فالي الفالااش وكالالك يهجاهالا فالي الكالمم  

 وذلك لما روي عن ابن عباس أن 

 قال " :تَُضاِجعَُها فِي فَِااِشَك، َوقَ ْ  هََجاَْ النَبِيْ  َصلَ  ّللَاُْ َعلَة  ِْ َوَسلَمَْ نَِساَءهُْ فَلَمْ 

."ي ة هجا الزوج  في المضجع شاًعا  اًْ   يَ  ُخل َعلَة ِهنَْ َشه 

م وأياي ة هجا الزوج   في المضجع فاختلفَْ فة  الفقهاء عل  ع ة أقنال كما يأتي

  قال الحنفيه •

يهجالا الالزوج زوجتال   و  ا  ينجال  تقةال  يال ه فالي الهجالا لحتال  تاجالع إلال  طاعتال  أي ال 

  يتقة  بم ه هجاها لحةن رجنعها إل  طاعت 

  قال  المالكية •

 قالن ي ه الهجا شها واح ا ويمكن أ  تزي  عن شها لتصل إل  اربع  شهنر 

 الشاف ية  وقال •

أ  الهجالا فالي الكالمم ال يزيال  عالن ثمثال  ايالام  لمالا روي عالن النبالي -صالل  هللا علةال   

قَْ ثَمَثَ ِْ أَيَامْ  ُجاَْ أََخاهُْ فَن  ِينْ  أَ ْ  يَه  م وسلم- إن   قال" :الَْ يَِحل ِلل ُما 
  الحنا لة  قال •

يكالن  هجالا الالزوج لزوجتال  فالي المضالجع يتال  يالا شالاء لالالك ،  وأيالا هجاهالا فالي الكالمم 

 (22) مب  است ل الاي الح يث بنفس يست لةن أيام الثمث  فنق كن ي فم
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 ثالثا   :التأدي   الضرب غير المبرح

 

ممهل يع  ضاب الماأة ين طاق التأ ي  ، ويا هن ذلك ويا يهمت  و رجت 

يجال  أ  يعالاف الالزوج أ  ضالاب المالااه أخالا الحلالنل وذلالك إذا لالم تالتعظ المالااه فالي  م
حالال  الهجالا والالنعظ وال يتخالا حالل فالي ذلالك ، فالاهلل تعالال  شالاع الضالاب فالي حالال  واحال ه 

وهالي النشالنز وهالن أخالا الحلالنل  لالالك إذا لالم يجال  حالل فالي الهجالا والالنعظ وهالاا يخالالفْ  
لمالا جالاء عالن النبالي -صالل  هللا علةال  وساللم- فقال  روت أم المالاينةن عائشال  -رضالي هللا 

التُْ رسالنلَْ هللاِْ صاللَ  هللاُْ علةال   عنهالا- عالن النبالي -صالل  هللا علةال  وساللم- أناَل  قالال" :يالا رأَي 

وساللَم ضالَاب خا ًيالا قالطْ  وال ضالَاب ايالاأةًْ لال  قالطْ  وال ضالَاب بةالِ ه شالةئًا قالطْ  إاَلْ أ ْ  يُجاِهال َْ 
فالي سالبةلِْ هللاِْ وال نِةاللَْ ينال  شاليءْ  قالطْ  فةنتِقَمال  ِيالن صالاحبِ  إاَلْ أ ْ  يكالن َْ هللِْ فالإ ْ  كالا  هللِْ 

انالتقَم لال ، وال عالَاض لال  أيالاا ِْ إاَلْ أَخالا بالاَلاي هالن أيسالاُْ حتاَل  يكالن َْ إثًمالا فالإذا كالا  إثًمالا 
كالا  أبعال َْ الناَلاِسْ ينال . "كمالا كالا  علالي بالن أبالي طالال  -رضالي هللا عنال - يعةال  علال  أبالي 

م(23) منسائ  لضاب  جهم

وقال  جالاءَْ عنال  فقهالاء المالكةال  والشالافعة  أ  الناشالز إذا لالم تالا ع  إال بالضالاب المبالاح، ال 
يجالنز ضالابها، وال يجالنز أ  يضالابها الضالاب المبالاح حتال  وإ  علالمَْ أ َْ هالاا يالا 

يجعلهالا تتالاك النشالنز وإ  ضالابها الضالاب المبالاح  جالاز لهالا أ  تطلال  ينال  ولهالا حال ْ  
حُْ َولاَلنْ  َعِلالمَْ أَنََهالا الَْ تَت الُاكُْ  بُْ ال ُمباَلِا  االقتصالا  كالالك فقال  قاَلال الال  رِ يا" :الَْ يَُجالنزُْ الَضالا 

ِلة ُْ فَلََها َوقَعَْ فَإِ ْ  بِِ ، إاِلَْ الن ُشنزَْ  (24)ممَوال ِقَصا ُْ َعلَة  ِْ التَط 

الالا، فمالالن  وتجال ر اإلشالارة إلال  أناَل  ال يحالال  للالالزوج أ  يضالالاب زوجتالال  وهالالن المقِص 
قَصالا بحالِ ْ  زوجتال  يالن أي يمالا يالأتي  نفقال  أو عشالاه  أو يعايلال  كالشالتم واالسالاءه فالم 

لهالا وصالباها علةال ، وفالي هالاه الحالال  ال يجالنز لال  الضالاب  تالمم فالي خاوجهالا لعال م تحم 
  وهن ظلمْ  في ح  الزوج 

                                      

  القصد من ضرب الزوجه الناشر 

  رجنعها إل  طاع  زوجها  ولةس تشني  الزوج  أو إتمف شيء فةها

  يع العلم ا  ضاب الزوج  الناشز جائز إال أ  هناك ضنابط لالك وهي 
 

ماوال  :أ  ال يكالن  ضالاب  لهالا ياذيالا يثالل أ  يشالنه لهالا لحمهال  أو يكسالا لهالا عظمالا أل َْ

وساللم- ماآليال  الكايمال  قة تال  بالأ  ال يكالن  يباًحالا وجالاءت سالن  النبالي -صالل  هللا علةال 
 تاك  هاا .أ  ال يجنز أ  يكن  ضاب  لها تزي  عن عشا ضابات

 
ثانيُا: يضالابها فالي المقاتاِلل وال يضالابها علال  النجال ، وأي فعاللْ  ينال   فةال  تشالني ُ لهالا 

الطالمق مواذيال  وضالار علةهالا فالإ  فعلال  يُعال   جنايال  ال تسالايح علةهالا  ولهالا الحال  أ  تطلال 
 والقصا  ين 

 
 ثالثا  :أ  يكن  في ثق  أ َْ الضاب يحق  نتةج ًْ يعها ويصلح ين  حالها
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را  ُا: أ  يتالاك ضالالابها بنسالائل ضالاب الزوجالال  الناشالز أذا طاعتال   وأيالا وسالائل 

ضالاب الزوجال  فقال  قالال الشالافعة  فالي أحال  األقالنال والحنابلال  إ  للالزوج أ  يالا ب زوجتال  
الناشالز بضالابها بسالنط او عصالا ضالابا غةالا يبالاح فةال  وأيالا المالكةال  وبعالض الشالافعة  

والحنابلال  فقالال يالا ب الالزوج زوجتال  الناشالز بضالابها بالسالناك أو بمالا هالن يثلال  كمنال يلْ  
يالثُمْ أو بغةالاه، وال يجالنز لال  أ  يضالابها بسالنط أو عصالا أو بخشال  أل َْ المالاا  هالن 

التأ يال  فقالط، كمالا جالاء عنال  الشالافعة  والحنابلال  علال  الالزوج يقالع  العفالن عالن زوجتال  

 (25)ذلك ل  جازَْ وإ  حتَ  ضابها يتاك وأ  الناشز

 

  الثَّان المطلب 

 

 مسؤولية الزوج عن الضَّرر الناتج عن تأديبه لزوجته

 

 إذا تعاضت الزوج  للضاب ين قبل الزوج بقص  تأ يبها فتأذت ين الضاب ، فإن  سةعاق 

 اختلف الفقهاء في تضمةن ، عل مالزوج  ، وهل  يكن  ضما  الزوج ذلك ين تأ يبها أم ال
  قنلةن

 

  لقول  ألول: إن تق  المسهليه على الزو  إاا تسب  باايه زوجته أو باتالف ش  منها
 كالوجه مثال  .وهو قول أب  حنيفة  وماه  الشافعية

 
 

  ستدل أَّحاب هذ   لقول بما يأتي
 

قاالوا إن تعديا  الزوجاه يجا  أن يكاون الضار  لهاا غيار مبار  ، إاا  -1
وصال فا  تاديباه لزوجتاه الناشاز حاد الماوت فيتباين مان الا  أناه تجااوز 
اإلان المسامو  لاه بتاديبهاا ، وإاا ارتكا  جريماه كالقتال وغيرهاا فيجا  

  عليه القصاص
 

  قال الماورد  رحمه هللا -2

ان التواصال ما  أهال االجتهااد أن الضار  كاالاا  يشاو  الوجاه  هاو ضار   
غيار مرغاو  باه بنياه اإلصاال  ألن االصاال  يكاون ضامن تهااي  الانفس 

 (26)والتشويه كالقتل أايتهه ولي  
 

قاالوا :إن ضار  الزوجاة مان حياث الشار  هاو مباا  ولايس بواجا  ألن  -3
                    (27)الزوجه لمنفعه ال الزو  بنف  له مرخوص 

 
 
 
 
 
 
 

نا  ِين بَقةَ  الطَعام، ِخمل تَخ  َم في تنظةف األَس  م.الس اك  :عن  خا ْ  يُس 
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  لقول  لثاُي: الينج  أي ضما  عل  اإلطمق بأ  الزوج يان  بارتكاب الجايم 

مالحنابل م مموهن ياه  المالكة م بطايق  ينضبط  ، سناءأنها تتعل  بالاوح أو  ونها 

 (28)الحنفة  ين الحسن بن ويحم  ينسف أبي الصاحبةن ورأي 
 
 

  ستدل أَّحاب هذ   لقول بما يأتي •

قاالوا :أن تعديا  الزوجاه هاو فعال مباا  شارعا فاال يتعاقا  علياه الازو    -1
  ما ينتج من تعديبه لها من تلف وغيرها

 
 

قاالوا إن التعديا  الشارع  هاو "عقوباة مشاروعة للحماياة الزوجاه مان   -2
الوقاو  فا  الخطاع ولكا  ال تتحاسا  وهاو مشارو  للتساامح ، لااا فاإن 

  كل من ال يضمنه يكون بمثابة عقا 
 
 

وألناه تنااول  حا  هللا تعاالى باعمر ، فيكاون منساوب ا إلاى اآلمار، فكعناه   -3
 (29)الضمان يج  فال واسطة، غير من ، أماته
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 الترجيح

 
 

التا يال   موهللا أعلالم بالصالناب هالن القالنل الثالاني  القائالل بعال م إتالمف الزوجال  يالن خالمل

 أل  الزوج عن يا قام بالك  التأ ي  أنما فعل ذلك باألذ  الشاعي
 

مفي قنل  تعال  
ََ َكا ََ)   َۗ إِ ََّ ّللاَّ مَْ فََّلََ تَْبغا ا َعلَْيِهنََّ َسبِيَّلَ  ِِ َْ أََطْ نَكا َۖ فَ ا َواْضِر ا هانََّ م                                                                                                   (مم34 :  النساء )    (َعِليًّا َكبِير 

 وهاا اإلذ   ينافي كفال   التلف، يت  كا  في ح و ه المشاوع   

  أيا إذا تع ى الزوج ح و  التأ ي  والضما  الشاعي فأن  بمنقع الجاني
 

 ويجاب عن  لةلي أصحاب القنل األول
         مبأ  قنلهم:  إ  الزوج  يسمنح  ل  في التأ ي   و  اإلتمف 

 
أل  مالتأ يال  المشالاوع ال يقالام علةال  أ  يكالن  الهالمك بسالب  فعلال مفةجالاب عنال  :بالأ  لالزوم

الظالاها أ  الزوجال  لالم تمالت وال نقتلالت "  وألنال  قال  يكالن  يالن سالب  آخالا يالثًم، ال سالةما 
إذا كالا  بالةال  أو السالناك وفالي يكالا  غةالا يخالنف  ألنال  ربمالا كالا  التلالف ينافقال  أجالل، ال 

 (30)مالنفاة في تسب  الضاب لكن  
 

 وأيا قنلهم:  بأ  التأ ي  يتقة  بشاط السمي  

فةقالال عنال  :إنال  يتقةال  بشالاط يالن غةالا اعتال اء وتجالاوز أيالا السالمي  فهالي بةال  هللا عالز وجالل 
 (31)اآلخاين يضمن حت  نفس  يضمن أ  يستطةع أح  وال 
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 الخاتمه والنتائج

 

 جاااد معاااْمثاااا َّمُ ضااا مَاااْمالْنضاااانجمأ مالشااارجم ًلااا  ملءاااا   م    اااّللامال  جااا م اااا م

ظاااوال م ضاااار بمثوصاااا مُول ااارذم  اااارمالًْلاااار م داما  ًْلاااا مع  ااا  م لاااا م اااار مَااااْم
ال طاا مُ اادمالااانَ ما الم ال جاارم ون ااومكْاااومأ ماا اا مم ل اارم لااافمال  ُااو مال  ج اا مَءااافم

 ل اادممال  ُااو ماال اار  م أَطاافمأن ااوما  ًلااوَمالُاادمعلاا مأ م ًللاافمَءاافما ااو مُاان ملْاا مالم

اا ااا مملءااا   مال اااؤم ااا مأ م اااا ذمظ جتااا م دامعاااوم أومعل اااومال طااا مكاااولتْر م ال  ااا و م
أ م ااارقمظقااانقمهللاما مالتق ااا رم ااا مظقنُااا مال  ج ااا م ءااا مأ م ءجااا م لااافمالااانَ ما الم اداملااا م

 ْاال  م جاادماللفاا مُ ااوم ءجاا م لاافمال جاارم  ْاان مواااامال جاارمَءاافمأنااناجمظّللاااّللام ا اا مالفق ااوَم
عاااْم ااارومال جااارم ْااان مُ جااارمع اااوج ت وم ااا مالفااارامم وجرواااوم ااا مالْااا مم عااال  معاااْم

 اارومال جاارم ْاان مُ جاارمظجر  ااوم َاادممالْاا ممع  ااوم عاال  معااْم ااروم ْاان مال جاارم قاا م

 اا مالْااا مم لااا مال ااؤمأ م  اااوج  وم ااا مالفاارامملْااا مالم ّللااااًلّللامضاار مللفّللاااا م وْاااااملْااا م
 مأ م ا ُ ااااومكولشااااو   بم ال لوُءاااا م ا ُ ااااوم ُ اااا مالفق ااااوَم ااااروملاااا  معااااْمظااااؤمالاااا  

 ال لف ااا م ااا مُ اااا ماكُاااناَّم كاااالوم اااا مُ ضااا مَاااْمالْن ضاااانجم ضااا  مالفااارقمُاااا ْم
ال  جااا م الْاااارأقم الفاااارقمُ ل ْااااومأ ماكنضاااافم طءااااؤمَء  ااااومال  جاااا م دامكااااو مُ ل ااااوم ُاااا ْم

ظ ج اااوم نا ااااؤمجّللاااااد م  ْاااار مأعااااوم دامكااااو مالم نجاااادم نا ااااؤم ْاااار م قاااا مجّللاااااد م  لااااوم

فماكنضااافماعااار اعااارأقمنااان م ماعااارأقملااانَمكنااا ملااا م ْاااْمُ ل ْاااوم نا اااؤم  ااار ممأقمعضااا م ّللاااْا
 اكنضااا مظاااا ْم طءااااؤمَء  ااااومظ جااا معضاااا ممظ جااااو ماللًلاااا مع ْااادمصااااء مهللامَء اااا م  ااااء م

 كااااالومُ لاااا م اااا مُ ضاااا مأ مالقناعاااا مواااا مُ اااادمم كااااالومظ جاااا منًلاااا مهللامال ممَء اااا مالّللااااا م
ل ت مَاااْم ُ اااومعضااا معّللاااااالرجااا ملْااان مالرجااا م تْءاااتمُْ اااو مالم ّللااااتط  مالْاااراقمأ م قااانمم

ل  مال ااار م قاااا مَءاااافم َء  اااوم  ضاااا  مكاااالوم اااا مُ ضااا مأ معّللاااااامال ااااربظْو ت اااوم 

َاااو ؤمالااا   م وااانم  لااا معاااْمظاااؤمالااا   مأ م اااا ذمظ جتااا م لْاااْم دام ّللااااًلّللامل اااوماالنااا م
َّمَااْمواااامال اار مالْ ااوظّللامل  جتاا م واانمُاانَّمال لف اا م الشااو   بم   اانم اا ْن مالّْللاااا

الَ ااارمعًلااار معضااا مالاااا م شااانقمالنجااا موااانمضااارذمم  نصاااءنامأوااا ماالجت اااو مأ مال ااارذ
  اارمعًلااو مُاا م المعر ااانذم  اا م أث ااراملقااادم قاادعلومُْااوم رضااا مهللام اا مال ءاا  م نرجااانمأ م

نْاان مُااادم  قلاااوم  لااوَّمَءااافم ضاااوك  م صااا مالء اا م  اااء مَءااافم اا دنومع ْااادماللًلااا ماكعااا م

م ث اااارمع ءاااا م ال ااااو  م الًْل اااانسم ظْاااابملء ااااولْ ْم اااا دنومع ْاااادم َءاااافمالوءاااا م صاااا ًلب
 أجْ  ْ
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 القرآن الكريم 1 

 الفرق بين المرأة والزوجه في القرآن الكريم(. 2016_ طالل مشعل. )2

_محمااااد رواس قلعااااه جااااي . الكتاااااب موسااااوعه فقااااه عماااار باااان الخطاااااب: الناشاااار دار 3
م 188(، ص 1989_1409النفائس، سنة النشر ) 

الشااهير باالمااام ابااو جعفاار الطبااري . _ محمااد باان جرياار باان يزيااد باان  ثياار باان غالااب 4
 312الكتاااب جاااامي البياااان عااان ت ويااال القاارآن الناشااار دار الهجااار للطباعاااة والنشااار ، ص

م4والجزء

احماااد بااان حنبااال . الكتااااب مساااند ابماااام أحماااد بااان حنبااال _الناشااار مؤسساااه الرسااااله ،  5
م26والجزء 237م، ص1969دار الحديث بالقاهرة ، دار المنهاج ، تاريخ النشر 

_ مساااالم باااان الحجاااااج القشاااايري النيسااااابوري أبااااو الحسااااين . الكتاااااب صااااحيح مساااالم 6
م2116بيروت لبنان ، ص مالناشر دار الكتب العلمية

بياااروت ، مالناشااار دار اباان  ثيااار -_ محمااد بااان إسااماعيل البخااااري . صاااحيح البخاااري 7
م5718

دين. الكتاااب _ أبااراهيم محمااد باان عباادد باان محمااد اباان مفلااح ، أبااو إسااحا ، برهااان الاا8
 المبااادي فاااي شااارح المقناااي _ الناشااار دار الكتاااب العلمياااة بياااروت لبناااان الطبعاااة األولاااى، 

 215والجزء 7م، ص 1997
 

وَ  مالًل ااااو  م.مالْتااااوذمصاااا   مالًل ااااو  ملًللااااو م9 ُ اااار  م م مم-_مع ْاااادمُااااْم  اااْا
5718 

_ ااا  مالااا  ْمالاااد ْمع ْااادمالْااادَنمُ ًلااادمالااارن بمُاااْم اااو مال اااو   ْمُاااْمَءااا مُاااْمم10
ال وُااااد ْمال اااادا  م اااا مالْلااااو  مالقااااوور م.مالْتااااوذم اااا  مالقااااد رم اااار مالجااااوع مظ ااااْم

م25 الج َم4ال َ رم_ماللو رمالْْتًلبمالتجو  بمالًْلروم مع رم م 

م-_الْالاااتمأُااانم اااء ْو مال طاااوُ م.مالْتاااوذمع اااول مالّللاااالْم_ماللو ااار:مالْطًل ااابمال ءْ ااابم11
م1م الج َم270 مال ف  م1932م-م1351ظءّللام م لبماللشر:م

ظءاااّللام مم-_مأُااانم اااء ْو مال طاااوُ م.مالْتاااوذمع اااول مالّللاااالْم_ماللو ااارمالْطًل ااابمال ءْ ااابم12
م270م الج َمم1 م1932_1351 لبماللشرم

اُااراو  مع ْاادمُااْمًَلاادمهللامُااْمع ْاادماُااْمعفءاا  مأُاانم  اا وق مُروااو مالااد ْ.مالْتااوذمم13م
م215الًْلاااادجم اااا م ااااار مالْقلاااا م_ماللو اااارم ا مالْتاااااّللامال ءْ ااااب مُ اااار  م_ملًللاااااو م م 

م7م الج َ

م143اُاااْموًل ااارق.مالْتاااوذماا  اااو مَاااْمع اااون مال ااا و م_ماللو ااارم ا مالااانَْم:م م14
م2م الج َ
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_ ااْا مالاااد ْمالقرًَلااا .مالْتاااوذمالجاااوع مكظْاااوممالقااارال م_ماللو ااارمعا ّللاااا مالر اااول  م15
م15 الج َم213 م م2006 و  خماللشرم

.مالْتاااوذمعّللاااالدمااعاااومم_مأُاانمًَلااادمهللامأظْااادمُااْمع ْااادمُاااْمُااْمظلًلااا مالشااا ًلون مالاااوء م16

أظْااادمُاااْمظلًلااا م_ماللو ااارمعا ّللاااابمالر اااول م ا مال اااد جمُولقاااوورقم ا مالْل اااو  م ااااو  خم
م447 الج َم4مم)مالْْل ماا  ع م(م م1969اللشرم

_م ظا ةماك ُوبم الشئن ماا  ع بمالْن  م.مالْتوذمالْجْنَبمالفق  بمالْن ت  م_اللو رم17
 295 م مم1983_1404ع بمالْن  م م لبماللشرم ظا ةماك ُوبم الشئن ماا  

ْمالْلا  مكتوذمم18 ْمًَلدمهللام مأُنمع ْدمظك مالد  ْمًَلدمالقن مُ _مالْلا  مًَلدمال    مُ
مظد جمص   م1947ق م م1432التر  ّللام الترو ّللام) ماكلًلون مالْش ن (م_م لبماللشرم

الْتوذمالْجْنَ مالفق  بمالْن ت  مالْن  م.مم-الْالتم ظا ةماك ُوبم الشئن ماا  ع بمم19
 مال ف  م1983م-م1404الْن  م لبماللشر:مم-_ماللو ر:م ظا ةماك ُوبم الشئن ماا  ع بم

مُت ربم299

م1947_م ًلؤم  ر ج مان رم  مكتوذمالتر  ّللام الترو ّللام20

م5184 ًلؤم  ر ج مان رم  مكتوذمص   مالًل و  م مم-م21

مُت ربم297نَبمالفق  بمالْن ت  م م ًلؤم  ر ج مان رم  مكتوذمالْجْم22

ْمظًلو مُْمع ودمُْمع ًلدمالتْ ْ م مأُنمظو  مالد اع  مالًلّللات م23 _مع ْدمُْمظًلو مُْمأظْدمُ
ْمَو شبمأممالْاعل ْم.مالْتوذمااظّللاو م  م قر ّللامص   ماُْمظًلو م_ماللو رمعا ّللابم َ

م488 م مم1988ق_م1408الر ول مُ ر  م م

مُت ربم299الْجْنَبمالفق  بمالْن ت  م م ًلؤم  ر ج مأن رم  مكتوذمم24

_مأُنمعولومكْوَّمُْمالّللا دم ول .مالْتوذمص   م ق مالّللال م ا لت م  نض  معااوّللاماك ْبم25
 226مم م م2003اللو رمالْْتًل مالتن  ق ب مالقوورقمع رم_م لبماللشرم

ْمعّللا ن مالْو ون مال لف مَ َمالد ْم.مالْتوذمُدا  مال لو  م 26  م ر  ّللام_مأُنمُْرمُ

م7م م م2003م-وجر مم1428الشرا  م_ماللو رم ا مالْتّللامال ءْ ب م لبماللشرم
م305 الج َ

_مأُنمال ّللاْمَء مُْمع ْدمُْمظًل ّللامالْو    مالًل ر م.مالْتوذمال و  مالًْل رم  م ق م27

عاوّللامااعوممالشو   م ونم ر مع ت رمالْ ن م_ماللو رم ا مالْتّللامال ءْ بم م لبماللشرم
موجر م1414

م13 الج َم416مم م 1994

_الْالتم ْ ماك ْبمالّللارثّللا م.مالْتوذمالًْلّللانَماللو رم ا ماللنا  م م ا مالْ ر بم م28
َمالتراسمال رُ م م ا مالْتّللامال ءْ بم م َمالّللاو  مَشرم13 ا م ظ و  عْمالج 

م3 الج َم211_م ًلؤم  ر ج مان رم  مالْتوذمالًْلدجم  م ر مالْقل م_م 29

 لْتّللامالر وضم م و  خماللشراللو رم ا مَول ما
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م446 الج َم12 م م2010_ماُْمُداع م.مالْتوذمالَْل م30

ْماللجو م.مالْتوذمع ننبم31 ْمَء مالفتنظ م ق مالد ْماُ ْمًَلدمال    مُ _مع ْدمُْمأظْدمُ
م8 الج َم121أ ل مالل فم ر مالْلت  م_ماللو رمعْتًلبماك د م م 

 


