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هذه الدراسة تُعىن بدراسة كالم املفسرين املتعلق tآلية اليت ذكر فيها خوف املرأة من 
نشـــــوز زوجها، حيث يتضـــــح فيها مدلول النشـــــوز، والفرق بينه وبني مدلول اإلعراض، وأوجه 
االختالف بني نشــوز الرجل واملرأة يف التعبري القرآين، مع دراســة عالج نشــوز الرجل يف كتب 

  ة حتليلية نقدية.  التفسري دراس

وقد تبني منها أن هناك عالقة بني مدلول النشـــــــــوز واإلعراض يف اللغة، ومدلوله عند 
املفســرين ،وأن هناك فروقًا تعبريية ،وأخرى يف املضــمون بني آية النشــوز يف ســورة النســاء وآية 

اق اآلية و بنشوز الرجال يف السورة نفسها. من حيث الفروق اإلعرابية واألسرار التعبريية وس
  من حيث حلاقها والفاصلة القرآنية. 

وتوصـــــــلت إىل نتائج من أمهها أن اختالف املفســـــــرين ســـــــواء أكانوا من املتقدمني أو 
املتأخرين يف معاين ومدلوالت النشـــــوز واإلعراض هو اختالف تنوع ،وليس اختالف تضـــــاد. 

وحرص كذلك على وأن اإلســــــــــــــالم قد حرص كل احلرص على املرأة واحلفاظ على حقوقها، 
  العالقة بني الزوجني ،فشجع وحّرض على اإلصالح. 

وتوصـــلت كذلك إىل أن هناك اختالفًا يف طرق معاجلة كل من نشـــوز الزوجة ونشـــوز 
الزوج كل على حســـــب وظيفته وطبيعته. وتوصـــــلت كذلك إىل أن ضـــــرب الزوج زوجته مباح 

رب أفضل على نشوزها، وأن ترك الضإذا مل ينفع معها الوعظ واهلجر ومل يستطع الزوج الصرب 
 إذا أمكن إصالح الزوجة tلطرق األخرى. 



 

 ج 

  شكر وتقدير
  أمحدك ريب محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا فيه. ال أحصي ثناًء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. 

بعد االنتهاء من هذا العمل يســــــــــــــرين أن أعرب عن tلغ شــــــــــــــكري وامتناين وتقديري 
د عبد اللطيف  املشــــــــــرف على البحث، والذي غمرين �خالقه النبيلة لألســــــــــتاذ الدكتور حمم

وعلمه الواسع فكان إىل جانيب يف كل خطوة مرشًدا وموجًها حىت خرج هذا البحث إىل حيز 
  وتبوأ املكانة اليت أهلته للمناقشة. ،الوجود

عة وعلى رأســـــــــــــهم رئيس اجلام ،وأتقدم tلشـــــــــــــكر اجلزيل جلامعة قطر والعاملني فيها 
والعميد املســـــــاعد للدراســـــــات العليا والبحث والدراســـــــات اإلســـــــالمية وعميد كلية الشـــــــريعة 

 أســــــــاتذيت فيها لقاء رعايتهم يل يف كل ومجيعورئيس قســــــــم الدراســــــــات اإلســــــــالمية  ،العلمي
  مراحل الدراسة.

كرميني لكما أتقدم جبزيل شـــــــكري وخالص تقديري لصـــــــاحيب الفضـــــــيلة األســـــــتاذين ا
 عضوي جلنة املناقشة فجزاهم هللا خري اجلزاء.

وأتقدم tلشـــــكر اجلزيل ألخي احلبيب الدكتور غســـــان فاروق على ما بذله من جهد 
  وإرشادات استفدت منها كثريا .

  الباحث



 

 د 

  إهداء

إىل من تتسابق الكلمات لتخرج معربة عن مكنون ذا¡ا من علمتين وعانت 
وعندما تكسوين اهلموم أسبح يف حبر حنا£ا ليخفف عن  الصعاب ألصل إىل ما أb فيه،

  آالمي

  أمــــــي

  وإىل من علمين النجاح والصرب والشمعة اليت حترتق لتضيء لآلخرين

  أبــــــي

  وإىل رفيقة الدرب وبلسم الروح

  زوجــــــيت

  وإىل أوالدي

  حممد، عز الدين –عبد الرمحن  –مؤمن  –تبارك 

  

  هللا القبول الً املتواضع سائأهدي هذا العمل 

  

  الباحث
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  املقدمة

  بسم هللا الرمحن الرحيم 

خلق اإلنســـــــــان يف أحســـــــــن تقومي، وهداb ألعلى  ،احلمد ± رب املشـــــــــارق واملغارب
ســـتغفره ، وحباb خبري املذاهب، حنمده ونصـــلى هللا عليه وســـلم  املراتب، وخصـــنا خبري رســـول

ونســـــتعينه ونســـــتهديه، ونعوذ t± من شـــــرور أنفســـــنا ومن ســـــيئات أعمالنا، من يهد هللا فال 
  مضل له، ومن يضلل فال هادي له. أما بعد...

ِذ� َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس وَ :  تعــاىلفقــد قــال هللا اُس اتَُّقوا َر�َُّ�ُم الــَّ ا النــَّ ا َأیُّهــَ َدٍة !ــَ احــِ
اَءُلوَن %ِ  اًء َواتَُّقوا )ََّ الَِّذ� َتســــــــَ ِه َوَخَلَ/ ِمْنَها َزْوَجَها َوَ�ثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َ�ِثیًرا َوِنســــــــَ

. وال خيفى على ذي عقل حرص )1(ســــــــــورة النســــــــــاء:  َرِقیً%اَواْألَْرَحاَم ِإنَّ )ََّ َ�اَن َعَلْ!ُ�ْم 
خاصة، على بناء األسرة املسلمة وضمان استقرارها، وهلذا شرع الكرمي سالم عامة والقرآن اإل

الشـــــرائع اليت من شـــــأ£ا حتقيق هذه الغاية، كما شـــــرع كل ما خيتص حبل املشـــــكالت وعالج 
لنـاس يوازن بني احلقوق والواجبــات، وينــأى t اخلالفــات اليت قــد تــدب بني الزوج والزوجــة مبــا

  عن الظلم والغنب.

إن الزواج ليس رحلــة ترفيهيــة تنتهي بعــد يوم أو يومني، مث يرجع كــل فريق إىل بيتــه، 
لكرمي جتارية تنتهي بتوزيع األرtح مث يفرتق الشـــــركاء، لكنه وفًقا ملا قرره القرآن ا قةوليس صـــــف

ُ�ْم َأْزوَ تعاىل: ســــــكن واســــــتقرار ومودة ورمحة، قال  اًجا َوِمْن َآَ!اِتِه َأْن َخَلَ/ َلُكْم ِمْن َأْنُفســــِ
ُروَن  اٍت ِلَقْوٍم َیَتَف�َّ َك َآلَ!ـــَ ـــِ ًة ِإنَّ ِفي َذل ًة َوَرْحمـــَ َل َبْیَنُ�ْم َمَودَّ ا َوَجعـــَ ُ�ُنوا ِإَلْیهـــَ   ِلَتســــــــــْ

  .)21الروم: (سورة 

 ع احللول له، وهو ما أشبعوإذا كان القرآن الكرمي قد حتدث عن نشوز الزوجة، ووض
حبثًا من قبل الباحثني قدميًا وحديثًا؛ فإنه كذلك قد حتدث عن نشـــوز الزوج وإعراضـــه وأشـــار 

وًزا َأْو ِإعْ : إىل املعلم الرئيس لعالجه، قال تعاىل ا َفَال َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َ%ْعِلَها ُنشـــُ َراضـــً
ِلَحا َبیْ  َرِت اْألَْنُفُس ُجَناَح َعَلْیِهَما َأْن ُ!صــْ ْلُح َخْیٌر َوُأْحضــِ ْلًحا َوالصــُّ حَّ َوإِْن َنُهَما صــُ  الشــُّ

  .)128(سورة النساء: ُتْحِسُنوا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ )ََّ َ�اَن ِ%َما َتْعَمُلوَن َخِبیًرا 
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ق رأيت أن أقوم بدراســـــــــــة مفهوم ودالالت نشـــــــــــوز الزوج وإعراضـــــــــــه لومن هذا املنط
وعالجه يف كتب التفســـــــــري ألقف على ما فيها من صـــــــــواب جيب تعميم معرفته والعمل على 
األخذ به بني الناس مجيًعا، وألتبني ما يف هذه الكتب من أفكار ومفاهيم أوردها املفســــــــــــرون 

ظرة القرآن بهوا إىل ضـــــــرورة فهم النشـــــــوز يف ضـــــــوء نÀثرًا ببيئا¡م اليت نشـــــــأوا فيها دون أن يتن
عدل بزوجا¡م، وفًقا لألصـــــــول والثوابت القرآنية اليت تقوم على ال األزواجالكرمي الكلية لعالقة 

  واملساواة، وحفظ احلقوق، وحسن العشرة بني الزوجني.

  أمهية البحث:

  تكمن أمهية البحث فيما Áيت:

  وعالجه. الزوجلتفسري حول نشوز رصد أوجه الصواب واخلطأ يف كتب ا .1
من أهم القضـــــــــاÃ يف واقع اÂتمع، وقد شـــــــــغلت كثريًا من املنظمات دراســـــــــة قضـــــــــية  .2

هي نشــــوز و  احلقوقية املعنية بقضــــاÃ املرأة على الســــاحة العربية، واإلســــالمية، والعاملية
 األزواج وإعراضهم عن زوجا¡م

وجني، بل وزرع الفتنة والعداوة بني الز نشوز الزوج وإعراضه يف فساد العشرة، بيان أثر  .3
رمبا تعاظم األمر فأوصـــــــــــلها إىل حد النفرة والفرقة وهدم البيوت اليت حث اإلســـــــــــالم 
على رعايتها وتعاهدها tلصــالح واإلصــالح وحســن العشــرة، بل وســد كل طريق قد 

 هللايكون ســـــبًبا لالختالف والفرقة، وخلطورة هذا األمر وأثره على حياة الزوجني أنزل 
 جل وعال بيانه وعالجه يف كتابه الكرمي، ويف سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.

 تقدمي رؤية تفسريية لعالج نشوز الرجل وإعراضه عن زوجته.   .4
 أسباب اختيار املوضوع:

  أسباب ذاتية:
–قضـــية نشـــوز الرجل اليت مل تتم دراســـتها دراســـة وافية  حتقيق رغبة طموحة لدراســـة  .1

 الزوجة .قضية نشوز يف مقابل  –يه علمي حبسب ما وصل إل
 دراسة آراء املفسرين واستخراجها من مظا£ا األصلية مع حتليلها ومقارنتها ونقدها. .2
 مع.وعالجه يف اÂت الزوجتصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة حول موضوع نشوز  .3
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 أسباب موضوعية:

كتب التفســـري اليت تناولت مســـألة النشـــوز وتوضـــيح صـــورته نقلت صـــورة بعض   تناول .1
 الزوجة.هاضمة حلق  –بناء على قراءيت هلا  –

ء، وتعاين منها شرحية من النسا ،مشكلة اجتماعية موجودة يف اÂتمع دراسة ومعاجة .2
يؤثر  ،حتت ضـــــغط نفســـــي وفكري واجتماعي الزوجةوهي نشـــــوز الزوج الذي يضـــــع 

 .ر¡ا وعلى اÂتمع كلهعليها وعلى أس

  أهداف البحث:

  للبحث أهداف عديدة من أمهها ما Áيت:
بيان مدى التوافق بني جممل آÃت القرآن الكرمي اليت تتحرى العدل واملســـــاواة وحفظ  .1

ينبغي أن  واليت ،احلقوق والكرامات، وبني فهم بعض املفســـــــرين آلية من هذه اآلÃت
 ضوابط اليت أقرها أئمة الدراسات القرآنية.وفق األصول وال ،للنقد الً يكون حم

ألفكار وتصــــحح بعض ا الزوج،تقدمي رؤية تفســــريية تســــهم يف عالج مشــــكلة نشــــوز  .2
 .اخلاطئة يف اÂتمع

 أسئلة البحث:

  ما مفهوم نشوز الزوج وإعراضه، وما مدى Àثريمها على األسرة واÂتمع؟ .1
واآلية  لزوجةاما أسرار االختالف يف التعبري القرآين بني اآلية اليت تتحدث عن نشوز  .2

 ؟الزوجاليت تتحدث عن نشوز 
ضــمنه وعالجه وما ت ،ما مدى التوافق بني ما أورده املفســرون يف مدلول نشــوز الرجل .3

 نة كرامتهن؟ايأصول تتعلق حبفظ حقوق النساء وص القرآن الكرمي من
د القرآن الكرمي لعالج حمدد لنشــــوز الزوج، وما مدى عدالة وجناعة ما ســــر عدم حتدي .4

 العالجات اليت استنبطها املفسرون من القرآن الكرمي؟



 

 4 

 الدراسات السابقة:

والتقصــي وجدت الكثري من البحوث اليت تعرضــت لنشــوز املرأة، والقليل  بعد البحث
جًدا يف احلديث عن نشــــــــــــوز الرجل وإعراضــــــــــــه، وهذا القليل يف ثناÃ حبوث النشــــــــــــوز وليس 

  بعض الدراسات اليت وجد¡ا حتت هذه العناوين.مستقًال بذاته وهذه 

ســـــــــــــنة  إلســـــــــــــالمية tملدينة املنورةالنشـــــــــــــوز بني الزوجني، عايد بن عبد هللا احلريب، اجلامعة ا .1
  هـ.1425

فســـــــــر فيه الباحث آÃت النشـــــــــوز بني الزوجني وما تضـــــــــمنته من معاين وأحكام، فعرف 
وبني املعاين اللغوية للمفردات، وما يلزم من وجوه اإلعراب والقراءات والبيان،  ،النشــــــــــــــوز

التفســري، كما  بكتبوتناول مفهوم النشــوز من قبل الزوجة والزوج. لكن دراســته مل تتعلق 
وما يرتتب على اإلخالل Íا من مفاســـــــــــــــد وآÌم، وتناول مفهوم  ،درس احلقوق الزوجية

 قوامة الرجل على املرأة.
معاجلة القرآن الكرمي لظاهرة النشـــــــــوز بني الزوجني، الدكتور حممد الطيب عثمان األزرق،  .2

 سودان الم.2014 ، العدد الثاين، جملة جامعة القضارف للعلوم واآلداب
وبيان  ،واألســـــــــباب اليت تدفع إليه ،يهدف هذا البحث إىل التعرف على مفهوم النشـــــــــوز

والتعرف على معاجلة القرآن هلذه الظاهرة  ،اآلÌر املرتتبة على النشــــــــــــــوز داخل األســــــــــــــرة
علق بكتب لكن دراســـــته مل تت وتدرجه يف ذلك، وتقدمي االقرتاحات والتوصـــــيات املالئمة.

  يلية وهو ما أخطط لتداركه يف حبثي. التفسري بصورة تفص
عالج النشوز والشقاق بني الزوجني يف آÃت سورة النساء، د. علي بن عمر السحيباين،  .3

 هـ. السعودية 1429جملة الدراسات القرآنية، العدد الثالث، 
تناول الباحث يف حبثه، نشــــــــوز املرأة وعالجه يف ســــــــورة النســــــــاء والشــــــــقاق بني الزوجني 

وء ســورة النســاء، ونشــوز الرجل وإعراضــه وعالجه يف ضــوء ســورة النســاء، وعالجه يف ضــ
  لكن دراسته مل تتعلق بكتب التفسري بصورة تفصيلية، كما تطرقت يف حبثي. 

مبدأ الشـورى وتطبيقاته يف جمال النشـوز والشـقاق، دراسـة موضـوعية، إعداد: حممد فيض  .4
احلق، حبــث متطلــب مقــدم لنيــل درجــة املــاجســــــــــــــتري يف معــارف الوحي والرتاث (القرآن 
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 ،Ãوالســــــــــنة)، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنســــــــــانية، اجلامعة اإلســــــــــالمية العاملية، ماليز
 م. 2013أغسطس، 

اآلÃت املتعلقة بقضـــية النشـــوز والشـــقاق بني الزوجني وقام بتحليل ودراســـة  مجع الباحث
احلاالت وأهم األســـباب اليت تؤدي إىل حدوث النشـــوز والشـــقاق بني الزوجني ومعاجلتها 
بنظرية الشــــورى وســــلك يف رســــالته املنهج االســــتقرائي جلمع النصــــوص املتعلقة tملوضــــوع 

ة tلقضــــــــــية. ولكن هذا البحث مل يتطرق لكتب وأقوال العلماء واملفســــــــــرين ذات الصــــــــــل
  التفسري. كما تطرقت يف حبثي حيث جعلت كتب التفسري املرجع األساسي يل.  

الوســــــــــائل القرآنية يف عالج نشــــــــــوز الزوجني وأقوال الفقهاء فيها، د. عماد أموري جليل  .5
الثــامن، ) اÂلــد 2/15الزاهــدي، جملــة كليــة العلوم اإلســــــــــــــالميــة، جــامعــة دÃىل العــدد (

 م. 2014هـ/ 1435
تناول الباحث يف حبثه غاÃت الزواج. وعّرف النشـــــــــــوز وذكر أســـــــــــبابه وعالقته. مث تناول 
 bالباحث عالج النشــوز، وكانت دراســته متيل إىل الفقه أكثر من التفســري، كما تطرقت أ

 يف حبثي حيث جعلت كتب التفسري املرجع األساسي. 

حول النشـــــــوز ولكن مل تتم دراســـــــة املوضـــــــوع من  وهناك الكثري من الكتب والبحوث
 خالل كتب التفسري كما سأفعل يف حبثي هذا خاصة نشوز الرجل وإعراضه.

متتاز به دراسيت أ£ا دراسة تفسريية حتليلية نقدية ملا ورد حول هذا املوضوع يف  إن ما 
هديف أن و  كتب التفســـــــري قدميًا وحديثًا، وتقدم رؤية ملدلول نشـــــــوز الرجل خاصـــــــة وعالجه،

مع أصـــوله يف  ، وأن تتوافقخالل اســـتقراء أقوال املفســـرين قدميا وحديثا تنبثق هذه الرؤية من 
  تكرمي املرأة، ويف إرساء العدالة يف إقرار حقوقها.

 :منهج الدراسة

حيث أســـــتقرئ ما ورد يف كتب التفســـــري حول مفهوم  ،ســـــأعتمد املنهج االســـــتقرائي
 هذه حيث أحلل ما أقف عليه يف ،جه، مث املنهج التحليلينشوز الزوج وإعراضه، وطرق عال

املقبول منه  نيمن مفاهيم وأبالكتب، مث املنهج النقدي، حيث أنقد ما تضــمنته كتب التفســري 
  من املردود.
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  :خطة البحث

  يشتمل البحث على مقدمة، وثالثة فصول، وخامتة. 

ته، داف البحث، وأســـــئلوأســـــباب اختياره، وأه ،أما املقدمة فتتضـــــمن أمهية املوضـــــوع
  واملنهج العلمي املتبع فيه، ، وخطة البحث.والدراسات السابقة 

  :الفصل األول: مدلول نشوز الزوج وإعراضه

  وفيه مبحثان:

  املبحث األول: مدلول النشوز..

  وفيه مطلبان:

  املطلب األول: مدلول النشوز يف اللغة.

 املطلب الثاين: مدلول النشوز عند املفسرين.

  املبحث الثاين: مدلول اإلعراض

  وفيه مطلبان:
  املطلب األول: مدلول اإلعراض يف اللغة.

  املطلب الثاين: مدلول اإلعراض عند املفسرين
  الفصل الثاين: أوجه االختالف بني نشوز الرجل واملرأة يف التعبري القرآين

  وفيه مبحثان: 
  املبحث األول: االختالف يف البناء التعبريي.

  بعة مطالب:وفيه أر 
  املطلب األول: الفروق اإلعرابية لبعض الكلمات يف اآليتني.

  املطلب الثاين: أسرار تعبريية يف كال اآليتني. 
  املطلب الثالث: الفاصلة يف كال اآليتني. 

  املطلب الرابع: ما ورد يف اآلية من قراءات. 
  املبحث الثاين: االختالف يف املضمون
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  وفيه ثالثة مطالب: 
  األول: مناسبة اآلية لسباقها وحلاقها.  املطلب

   "َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َ%ْعِلَهااملطلب الثاين: سبب نزول اآلية "

  املطلب الثالث: جعل القرآن لنشوز الزوجة عقوبة من زوجها، ومل جيعل لنشوز 
  الرجل عقوبة من زوجته           

  واإلعراضالفصل الثالث: الصلح أداة عالج النشوز 
  ويشتمل على مبحثني:

  املبحث األول: مدلول الصلح يف اللغة ويف االصطالح.
  املبحث الثاين: مدلول الصلح بني املتقدمني واملتأخرين من املفسرين. 

  وفيه مطلبان: 
  املطلب األول: مدلول الصلح عند املتقدمني من املفسرين. 
  املطلب الثاين: مدلول الصلح عند املتأخرين من املفسرين. 

  : وتتضمن ما Áيت: اخلامتة
  أوال: النتائج

  Ìنيا: التوصيات
  Ìلثا: املصادر واملراجع
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  لفصل األولا
  مدلول نشوز الزوج وإعراضه

  

  

  

  وفيه مبحثان:

  املبحث األول: مدلول النشوز.

  املبحث الثاين: مدلول اإلعراض.
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  مدلول النشوز: األولاملبحث 

  

  

  

  وفيه مطلبان: 

  املطلب األول: مدلول النشوز يف اللغة

  املطلب الثاين: مدلول النشوز عند املفسرين
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  مدلول النشوز يف اللغة: املطلب األول

  

مدلول النشــــــوز يف اللغة يدور حول معىن االرتفاع والعلو، يقال: نشــــــز الشــــــيء؛ أي 
. وقال ابن )b)1شــز، إذا ارتفع عن مكانه من شــدة الرعبارتفع، ومجع bشــز: نواشــز، وقلب 

فارس: نشـــــز (النون والشـــــني والزاي) أصـــــل يدل على ارتفاع وعلو، مث اســـــتعري فقيل نشـــــزت 
  .)2(املرأة: استعصت على بعلها وكذلك نشز بعلها جفاها وضرÍا

ويالحظ أن ما قرره اإلمام ابن فارس من أن معىن نشـــــــــزت املرأة: اســـــــــتعصـــــــــت على 
بعلها فيه تضييق ملعىن النشوز وحصر له يف استعصاء املرأة على زوجها، إذا املرأة تكون bشزًا 
�مور أخرى غري االســـــــتعصـــــــاء، كأن تتعاىل على زوجها، وتقلل من قدره، وتشـــــــعره أنه أدىن 

اجلوانب كأن تتفاخر جبماهلا أو نســبها أو ماهلا. حىت ولو مل تســتعِص منها يف أي جانب من 
  عليه. 

كما يالحظ أيضـــــــــــــا أن ما قرره اإلمام ابن فارس من أن معىن نشـــــــــــــز بعلها: جفاها 
وضـــــــــــرÍا فيه تضـــــــــــييق ملعىن نشـــــــــــوز الزوج، إذ الرجل يكون bشـــــــــــًزا �مور أخرى غري اجلفاء 

  ه أو حيرمها من بعض حقوقها. والضرب. كأن يتفاخر عليها بنسبه أو علم

وهلـــذا أرى أن بيـــان املعجم الوســــــــــــــيط كـــان أكثر إحـــاطـــة مبـــدلول النشــــــــــــــوز حيـــث 
"نشـــــــز الشـــــــيء نشـــــــزا ونشـــــــوزا: ارتفع، واملرأة أو الرجل tلزوج اســـــــتعصـــــــى وأســـــــاء   فيه  جاء

  .)3(العشرة"

من خالل تعريف املعجم الوســــيط يتبني يل أنه قد أحاط مبعىن النشــــوز بشــــكل أكرب 
  طى معًىن جديًدا وهو إساءة العشرة. وأع

                                              

  ).6/232هـ، 1409، 1دار اهلجرة، ط (طهران، إيران، العنيالفراهيدي، أبو عبدالرمحن، اخلليل بن أمحد،  )1(
ار الكتب د ، حتقيق: عبدالســـالم هارون، (قم، إيران،معجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو احلســـن، أمحد بن فارس،  )2(

  ).431-5/430العلمية، د.ط، د.ت ، 
ـــواحلي، حممد خلف.  )3( ـــ ـــ ــر، عطية الصـ ـــ ـــ اث،  دار إحياء الرت  ، (قطر،املعجم الوســــــــيطإبراهيم أنيس، عبداحلكيم منتصــ

  ).2/922دت،  د.ط،
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حيث أن إســاءة العشــرة تشــمل عدم الطاعة من كال الطرفني لآلخر، ويتمثل هذا يف 
  أمور كثرية منها الضرب، ومنها اجلفاء، ومنها تقليص النفقة. 

ويؤكد اإلضـــــــافة واملعىن اجلديد الذي ذكره املعجم الوســـــــيط أن ابن منظور ذكر جزًءا 
. وأرى أن هذا )1( حيث قال: "َنَشَز ، النَّْشُز والنََّشُز املنت املرتفع من األرضبسيطًا من املعىن

املعىن قاصـــــــــــر بعكس ما أورده املعجم الوســـــــــــيط وكذلك العكربي الذي ذكر جزًءا من املعىن 
وليس املعىن كامًال  كما أورده املعجم الوســــــــــــــيط، حني قال العكربي: "ونشــــــــــــــزت املرأة على 

  . )2(زوجها مل تطعه"

  نالحظ أنه ذكر معًىن واحًدا بعكس املعجم الوسيط الذي ذكر عدة معاين. 

وكذلك الراغب األصفهاين الذي ذكر جزءًا من املعىن حيث قال: "النشز املرتفع من 
  .)3(األرض، ونشز فالن إذا قصد نشزًا ومنه نشز فالن عن مقره نبا"

ط املعجم الوســــــــــــــيط قد أحا بعد هذه اجلولة يف معىن النشــــــــــــــوز يتبني أن ما جاء به
  وأعطى معًىن كامالً وجامًعا. 

                                              

ــل، مجال الدين حممد بن مكرم،  )1( ـــ ـــ ـــ ــ ــــادر،  د.ط ، لســـــــــــان العربابن منظور، أبو الفضـ ـــ ـــ ــ ، (بريوت، لبنان ، دار صــ
  ).418-5/417م، 1956هـ/ 1375

حتقيق: Ãسني  ،املشوف املعلم يف ترتيب اإلصالح على حروف املعجمالعكربي، أبو البقاء، عبدهللا بن احلسني،  )2(
  ).2/769م، 1983هـ/1403، د.ط، السواس، (دمشق، سورÃ، دار الفكر

ـــفهاين،  )3( ــني بن حممد األصــ ــفوان داوودي، (دمشــــق،مفردات ألفاظ القرآنالراغب، أبو القاســـــم، احلســـ  ، حتقيق: صـــ
  ).806م، 1992هـ/ 1412، 1سورÃ، دار القلم، ط
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  مدلول النشوز عند املفسرين: املطلب الثاين

  قبل أن أشرع يف بيان معاين النشوز عند املفسرين جيدر يب أن أصّنف املفسرين إىل صنفني: 
والصحابة الكرام إىل £اية القرن الثامن اهلجري  ρ: ويبدأ عصرهم من الرسول املتقدمون. 1

  ومنهم الطربي واملاوردي والرازي وابن عطية والقرطيب. 
: من بداية القرن التاســــــــــــــع إىل وقتنا احلاضــــــــــــــر ومنهم البقاعي وأبو الســــــــــــــعود املتأخرون. 2

  واأللوسي وحممد رشيد رضا والشعراوي. 
ن على الفروق بني املفســـــــــري وقد اجتهدت يف هذا التقســـــــــيم وقصـــــــــدي منه أن أقف

  املتقدمني واملفسرين املتأخرين وأقواهلم املتعددة وأقرÍم إىل نظرة القرآن الكلية.
  تدور معاين النشوز عند املفسرين حول ما |يت: 

  أوال: املتقدمون من املفسرين، ومدلول النشوز عندهم على النحو اآليت: 
غضـــــــه، ا، أثرة عليها وارتفاًعا Íا عنها، إما لباالســـــــتعالء واالرتفاع بنفســـــــه عنها إىل غريه .1

  وإما لكراهة منه بعض أسباÍا إما دمامتها وإما سنها وكربها. 
 ، واملفســرون اآلخرون ذكروا بعض كلمات هذا التعريف وبعض)1(هذا التعريف كامالً ذكره الطربي

و بعض  أ هذا التعريف  مجله. فأحببت أن أمجعهم وأضـــــــمهم لبعضـــــــهم، وممن ذكر بعض مجل
  .)6(، وابن أيب حامت)5(، واخلازن)4(، والبغوي)3(، واملاوردي)2(كلماته، الراغب األصفهاين

                                              

ــاكر،جامع البيان عن �ويل آي القرآنالطربي، أبو جعفر، حممد بن جرير،  )1( ـــ ـــــ ، حتقيق: أمحد شـــ ـــــة الرســـ ـــســـ ـــ الة، (د.م، مؤســ
  ).268، 9/267م، 2000هـ/ 1420، 1ط

ــــني بن حممد الراغب،  )2( ــــم، احلســـ ــفهاين، أبو القاســـ ـــ ـــردار، (د.م، جامعة أمتفســـــري الراغب األصـــــفهايناألصــ  ، حتقيق: هند ســــ
  ).4/181م، 2001هـ/ 1422، 1القرى، ط

ـــن، علي بن حممد بن حبيب،  )3( ــــ ـــ ـــود، (بريوت، لبنان، د، النكت والعيوناملاوردي، أبو احلسـ ـــ ـــ ــــيد بن عبداملقصــ ـــ ـــ ار حتقيق: السـ
  ).1/533الكتب العلمية،  د.ط، دت، 

ــــعود،  )4( ـــ ـــــني بن مســ ـــري القرآنالبغوي، أبو حممد، احلســــ لبنان، دار  ، حتقيق: عبدالرزاق املهدي، (بريوت،معامل التنزيل يف تفســـ
  ).1/707هـ، 1120"، 1إحياء الرتاث العريب، "ط

ــ/ 1399، (بريوت، لبنــان، دار الفكر، د.ط، لبـاب التـأويـل يف معـاين التنزيـلدين علي بن حممــد، اخلــازن، عالء الــ )5( ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ هـ
  ).1/605م، 1979

ــحابة والتابعنيالرازي، أبو حممد، عبدالرمحن بن أيب حامت،  )6( ــ ـــول هللا والصــ ــ ـــنًدا عن رسـ ــ ــــري القرآن العظيم مسـ حتقيق:  ،تفســ
  ).4/1080م، 1999هـ/ 1419، 2أسعد الطيب، (الرÃض، السعودية، د.ن، ط
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وابن  )1(وممن ذكر التعريف األول كـــذلـــك أو بعض كلمـــاتـــه أو مجلـــه، ابن أيب زمنني
  .)5(، ومكي بن طالب)4(والسمعاين )3(، والبيضاوي)2(عطية

  .)8(، والرازي)7(، وابن اجلوزي)6(ذكره السمرقندي. العصيان وإساءة العشرة والصحبة: 2

  .)11(، وأبو حيان)10(، والنسفي)9(. اإليذاء tلسب أو الضرب: ذكره الزخمشري3

                                              

لكنز، (القاهرة، ، حتقيق: حسني عكاشة وحممد اتفسري القرآن العزيزابن أيب زمنني، أبو عبدهللا، حممد بن عبدهللا،  )1(
  ).1/411م، 2002هـ/ 1423، 1مصر، د.ن، ط

ــالم حممد، حتقيق: عب احملرر الوجيز يف تفســــــــــري الكتاب العزيز،ابن عطية، أبو حممد، عبداحلق بن غالب،  )2( ــ ـــ ـــ دالســــ
  ).2/119م، 1993هـ/1413دار الكتب العلمية، د.ط، سنة النشر  (بريوت، لبنان،

د.ط، دت،   مؤســســة شــعبان للنشــر ، ، (بريوت، لبنان،أنوار التنزيل وأسـرار التأويلالبيضــاوي، عبدهللا بن عمر،  )3(
2/120.(  

 باس، (الرÃض،، حتقيق: Ãسر إبراهيم وغنيم عتفسري القرآنبار، السمعاين، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبداجل )4(
  ).1/486م، 1997هـ/ 1418دار الوطن، د.ط، سنة النشر 

ــي، مكي بن أيب طالب،  )5( ـــريعة والدراســــات اهلداية إىل بلوغ النهايةالقيســ ــائل جامعية، كلية الشـ ، (د.م، جمموعة رســ
  ).2/1487م، 2008هـ/1429، 1اإلسالمية، جامعة الشارقة، ط

ــر بن حممد،  )6( ـــ ــ ـــ ـــ ــــمرقندي، أبو الليث، نصــ ـــ ــ ـــ ر الفكر،  دا حتقيق: د. حممود مطرجي، (بريوت، لبنان، حبر العلوم،الســـ
  ).1/369د.ط،دت، 

، (بريوت، ، حتقيق: عبدالرزاق املهديزاد املســـــــــري يف علم التفســـــــــريابن اجلوزي، أبو الفرج، عبدالرمحن بن علي،  )7(
  ).1/481هـ/ 1422الكتاب العريب، د.ط ، دار  لبنان،

ـــد بن عمر التميمي،  ) 8( ـــ ــدين حممــ ـــ ـــان، مفــــــاتيح الغيــــــب،الرازي، فخر الـــ ـــ ــة،   (بريوت، لبنــ ــ ـــ ــب العلمي ـــ   دار الكتـــ
  ).11/52م، 2000هـ/ 1421، 1ط

جوه و الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف الزخمشري، أبو القاسم، جار هللا حممود بن عمر،  )9(
  ).1/571هـ، 1407دار الكتاب العريب،  د.ط ،  ، (بريوت، لبنان،التأويل

 بريوت، لبنان،، حتقيق: يوســف بديوي، (مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنســفي، أبو الربكات، عبدهللا بن أمحد،  )10(
  ).1/251م، 1998هـ/ 1419، 1دار الكلم الطيب، ط

ـــي، حممد بن يوســـــف )11(  نان،حتقيق: عادل أمحد وعلي حممد، (بريوت، لب تفســــري البحر احمليط،، أبو حيان األندلســ
  ).3/379م، 2001هـ/1422، 1دار الكتب العلمية، ط
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ـــه واملودة والرمحـــة اليت بينهمـــا: ذكره 4 . يتجـــاىف عنهـــا �ن مينعهـــا حقوقهـــا ونفســـــــــــــــــه ونفقت
  .)5(بيضاوي، وال)4(، وأبو حيان)3(، والنسفي)2(، وابن اجلوزي)1(الزخمشري

. يعرض عنها ويعبس يف وجهها ويتباعد عنها وينفر منها، وهذه معاين متقاربة مجعتها يف 5
نقطة واحدة. وقد يكون املفســــــــــــــر قد ذكر كلمة أو مجلة منها، وممن ذكر هذا املعىن،  

  .)9(، وابن كثري)8(، والقرطيب)7(، واخلازن)6(الرازي

  .)11(، واخلازن)10(الرازي. ترك جمامعتها ومضاجعتها: ذكره 6

  .)13(واخلازن )12(. إظهار اخلشونة يف القول أو الفعل أو فيهما مًعا: ذكره الرازي7

  من املفسرين ومدلول النشوز عندهم: املتأخرون ا�نيً 

قبل أن أبّني معاين النشــوز عند املتأخرين البد من توضــيح أمر مهم أال وهو أن كثريًا من 
افات نوعية جاء Øضــــــقد وأن بعضــــــهم  ،ســــــري نقلوا حرفًيا عن ســــــابقيهماملتأخرين من علماء التف

   .ومهمة

                                              

  1/571، الكشافالزخمشري،  )1(
  1/481، زاد املسري يف علم التفسريابن اجلوزي،  )2(
  .1/251، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،  )3(
  .3/379 البحر احمليط،تفسري أبو حيان،  )4(
  .2/120، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  )5(
  .6/65 مفاتيح الغيب،الرازي:  )6(
  .1/605، لباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازن:  )7(
 يآاجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضـــــــــــمنه من الســـــــــــنة و القرطيب، أبو عبدهللا، حممد بن أمحد بن أيب بكر،  )8(

  ).5/403م، 2003هـ/1423دار عامل الكتب، د.ط،  ، حتقيق: هشام البخاري، (الرÃض، السعودية،الفرقان
ــالمة، (د.م، دار طيبةتفســـــــري القرآن العظيمابن كثري، أبو الفداء، إمساعيل بن عمر،  )9( ـــ ــــامي حممد ســــ ـــ ، ، حتقيق: ســ

  ).2/426م، 1999هـ/ 1420، 2ط
  .6/65 مفاتيح الغيب،الرازي،  )10(
  .1/605، لباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازن،  )11(
  .6/65 مفاتيح الغيب،الرازي:  )12(
  .1/605 لباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازن:  )13(
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  وقد جاء مدلول النشوز عند املتأخرين على النحو اآليت: 

االســــتعالء واالرتفاع بنفســــه عنها إىل غريها  إما لبغضــــه وإما لكراهة منه هلا. وهذا املعىن . 1
ا عن املتقـــــــدمني أو  نقلوا بعض كلمـــــــاتـــــــه. ومن هؤالء، ذكره املتـــــــأخرون نقًال حرفيـــــــً

، وإمساعيل )5(, والبقاعي)4(، والســــــــــــعدي)3(وعبدهللا التليدي )2(، وأبو زهرة)1(األلوســــــــــــي
، )10(، وحممــد رشــــــــــــــيــد رضــــــــــــــــا)9(وابن عجيبــة ،)8(وأبو الســــــــــــــعود)7(، والقــامسي)6(حقي

  .)11(والشعراوي

  نقال عمن سبقه من املفسرين. )12(. إساءة صحبتها. ذكره البقاعي2

  . يتجاىف عنها �ن مينعها نفسه ونفقتها واملودة والرمحة اليت بينهما. 3

                                              

ــل، حممود،  )1( ــ ـــي، أبو الفضـــ ــ علي عبد الباري  ، حتقيق:روح املعاين يف تفســــــري القرآن العظيم والســــــبع املثايناألولســ
  ).3/156هـ، 1415العلمية، بريوت، لبنان، د.ط، عطية، (دار الكتب 

  ).4/1881(د.م، دار الفكر العريب، د.ط، دت،  زهرة التفاسري،أبو زهرة، حممد بن أمحد،  )2(
اجلواهر واأللئ املصـــــــــــونـة يف تفســـــــــــري القرآن العظيم �ألحـاديـث التليــدي، أبو حممــد، عبــدهللا بن عبــدالقــادر،  )3(

  ).1/254م، 2003هـ/ 1424، 1دار البشائر،  ط ، (بريوت، لبنان،املرفوعة
ن معال اللوحيق، ، حتقيق: عبدالرمحن بتيســري الكرمي الرمحن يف تفســري كالم املنانالســعدي، عبدالرمحن بن bصــر،  )4(

  ).1/206م، 2000هـ/ 1420، 1(د.م، مؤسسة الرسالة، ط
ــن، إبراهيم بن عمر،  )5( ـــ ـــ ــ ـــ ي، ، حتقيق: عبدالرزاق املهداآل9ت والســـــــــــورنظم الدرر يف تناســـــــــــب البقاعي، أبو احلسـ

  ).2/328هـ، 1415دار الكتب العلمية، د.ط،  (بريوت، لبنان،
-2/295، (د.م، دار الفكر، د.ط، دت، روح البيان يف تفسري القرآنحقي، أبو الفداء، إمساعيل بن مصطفى،  )6(

296.(  
ــــ/ 1398، 2لباقي، (بريوت، لبنان، دار الفكر،  ط، حتقيق: حممد عبداحماســن التأويلالقامسي، مجال الدين،  )7( ـــ ـــ ــ ـــ هــ

  ).3/505م، 1978
ــعود، حممد بن حممد العمادي،  )8( ــ ياء ، (بريوت، لبنان، دار إحإرشــــاد العقل الســــليم إىل مزا9 القرآن الكرميأبو السـ

  ).2/239الرتاث العريب،  د.ط، دت، 
ـــالن، ، حتقيقملديد يف تفســــــــــري القرآن ا�يدالبحر اابن عجيبة، أبو العباس، أمحد بن حممد املهدي،  )9( ــ ـــ ـــ : أمحد رســـ

  ).1/568هـ، 1419(القاهرة، مصر، د.ن، دت، 
  ).5/363م، 1990، (د.م، دن، د.ط، سنة النشر، تفسري القرآن احلكيم (املنار)رضا، حممد رشيد،  )10(
  ).5/2683، (د.م، أخبار اليوم، د.ط، دت، تفسري الشعراويالشعراوي، حممد متويل،  )11(
  .2/328، نظم الدرر يف تناسب اآل9ت والسورالبقاعي،  )12(
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وهذا املعىن ذكره املتأخرون، نقالً حرفًيا عن املتقدمني أو نقلوا بعض كلماته ومن هؤالء،   
  .)6(والبقاعي" )5(والقامسي )4(وابن عجيبة )3(وأبو السعود )2(وإمساعيل حقي )1(املراغي

، نقال عن من ســـــــــــــبقه من )8(والقامسي )7(. ترك جمامعتها ومضـــــــــــــاجعتها، ذكره ابن عادل 4
  املفسرين. 

  نقال عن سابقيه.  )9(. التباعد عنها: ذكره الشوكاين5

  على ما ورد يف كتب التفسري يف مدلول النشوز حتليل واستنتاج

ل النشــــــــــوز، وأن : الحظ الباحث أن اإلمام الطربي هو من أبدع وأجاد يف مدلو أوالً 
  معظم املفسرين سواء أكانوا املتقدمني أم املتأخرين قد £لوا من تعريفه الشامل. 

: من العلماء من ذكر للنشــــــــــــــوز معىن واحد كالطربي والســــــــــــــعدي وابن عطيـة �نياً 
واأللوســــــــــي وابن كثري، وســــــــــيد قطب، ومنهم من ذكر معنيني، مثل ابن اجلوزي والزخمشــــــــــري 

نهم من ذكر للنشـــــــــوز ثالثة معاين، مثل البيضـــــــــاوي وابن عادل وأبو والنســـــــــفي والقامسي، وم
  السعود ومنهم من ذكر للنشوز أربعة معاين مثل اخلازن والرازي وابن عجيبة. 

                                              
  .5/171املراغي، أمحد مصطفى، تفسري املراغي، د.م، مطبعة البايب ، د.ط، د.ت،  )1(
  .296-2/295، روح البيان يف تفسري القرآنحقي،  )2(
  .1/239، إرشاد العقل السليم إىل مزا9 القرآن الكرميأبو السعود،  )3(
  .1/568، يف تفسري القرآن ا�يد البحر املديدابن عجيبة،  )4(
  .3/505، حماسن التأويلالقامسي،  )5(
  .2/328، نظم الدرر يف تناسب اآل9ت والسورالبقاعي،  )6(
حتقيق: عـــادل أمحـــد، علي معوض، (بريوت،  اللبــاب يف علوم الكتــاب،ابن عـــادل، أبو حفص، عمر بن علي،  )7(

  ).7/52م، 1998هـ/ 1419، 1العلمية، طدار الكتب  لبنان،
  .3/505، حماسن التأويلالقامسي،  )8(
ـــوكاين، حممد بن علي بن حممد،  )9( ـــ ـــ ــ د.م، دار ( فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية، يف علم التفســـــــــــريالشـــ

  ).5/521الفكر، د.ط، دت، 
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ميكن أن خنرج بتلخيص ملعىن النشـــوز من خالل أقوال املفســـرين األجالء، وهو  ا:�لثً 
وس، شــــرة املتمثل tلســــب والضــــرب والعباالســــتعالء، والتكرب، واالرتفاع ،واإليذاء، وســــوء الع

  وترك اجلماع من قبل الزوج لزوجته. 

وال شــك أن هناك عالقة بني مدلول النشــوز يف اللغة، ومدلوله عند املفســرين،  ا:رابعً 
  والذي يتمثل ويتضح يف االستعالء، والعصيان، ومنع احلقوق. 

اد اختالف تضــــــــ : اختالف املفســــــــرين يف مدلول النشــــــــوز اختالف تنوع الاخامســــــً 
فمعظم أقواهلم ســــــــــــــواء أكــانوا املتقــدمني أم املتــأخرين تــدور حول معــاين متقــاربــة كــاالرتفــاع 

  واالستعالء والكراهية والتكرب والبغض والسب والتباعد وإساءة العشرة. 

: أن املتقدمني من املفســـــــــــرين كالطربي وابن أيب حامت وابن كثري وهم من اســـــــــادســـــــــً 
املفســــرين األثريني قد اتفقوا على مدلول النشــــوز، حىت إن ابن أيب حامت قد نقل عن الطربي، 
فقال يف مدلول النشـــــــــوز: البغض، وهو املعىن الذي ذكره الطربي يف تعريفه ملدلول النشـــــــــوز. 

يف  شوز معىن قريباً من املعىن الذي ذكره الطربي وابن أيب حامت فقالوذكر ابن كثري ملدلول الن
  مدلول النشوز: أن ينفر الزوج عن زوجته. 

: أن بعض املتقدمني من املفســــرين قد £جوا منهج التفســــري tلرأي فمنهم من  ســــابًعا
الزخمشــــري. ومنهم ككان تفســــريه فقهًيا كالقرطيب وابن العريب، ومنهم من كان تفســــريه بالغًيا  

  من كان تفسريه لغوÃً كأيب حيان.

والســـــؤال ما مدى االتفاق واالختالف بينهم يف مدلول النشـــــوز؟ ولإلجابة على هذا 
الســــؤال البد من عرض مدلول النشــــوز عند هؤالء األئمة والذي ذكر الباحث منه طرًفا فيما 

  سبق. 

ق يث قال: قال النحاس( الفر فالقرطيب مثال ذكر معىن النشـــــــــــوز نقال عن النحاس ح
بني النشــــــوز واإلعراض أن النشــــــوز التباعد). مث ذكر القرطيب عدة رواÃت لســــــبب نزول هذه 

  )..او�ِإنِ ام�ر�أ�ة� خ�اف�ت� ِمن� ب�ع�ِله� اآلية الكرمية وهي قوله تعاىل: (
  5/405)القرطيب 1(
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جلهال الذين لرعَّن اوذكر لطيفة فقهية حيث قال: (يف هذه اآلية من الفقه الرد على ا
  .)1( يرون أن الرجل إذا أخذ شباب املرأة وأسنت ال ينبغي أن يتبدل Íا)

أما ابن العريب يف تفســـــريه املوســـــوم �حكام القرآن، فلم يتطرق إىل معىن النشـــــوز، بل 
اكتفى tلقول (قالت عائشــــــــــــة هي املرأة تكون عند الرجل ليس مبســــــــــــتكثر منها أن يفارقها، 

  .)2( أجعلك من شأين يف حل، فنزلت اآلية)فيقول: 

مث ذكر ابن العريب لطيفــة فقهيــة حيــث قــال: (ويف هــذه اآليــة رد على الرّعن الــذين 
يرون الرجل إذا أخذ شـــــــــباب املرأة وأســـــــــنت ال ينبغي له أن يتبدل Íا، فاحلمد ± الذي رفع 

  . )3( حرًجا وجعل من هذه الضيقة خمرجا)

ا عن ابن العريب خــاصــــــــــــــــة فيمــا يتعلق tلنــاحيــة ونالحظ أن القرطيب قــد ن قــل حرفيــً
  الفقهية. لكن القرطيب تفوق على شيخه ابن العريب يف تعريفه ملدلول النشوز. 

أما الزخمشــــــــــري على بالغته الرائعة إال أنه مل يذكر من اللطائف والبدائع البالغية، بل 
رج أن فحات الســـــابقة وال حاكتفى بتعريف النشـــــوز وذكر له أكثر من معىن كما مر يف الصـــــ

أكرر ما قاله فقد قال يف مدلول النشـــــــوز: "أن يتجاىف عنها �ن مينعها نفســـــــه ونفقته واملودة 
  . )4(والرمحة اليت بني الرجل واملرأة، وذكر كذلك معىن آخر فقال: أن يؤذيها بسب أو ضرب"

 نه نقلفإ –وذكر عدة رواÃت  –أما أبو حيان، فبعد أن ذكر ســــــــــــــبب نزول اآلية 
  حرفًيا عن الزخمشري وأنقص بعض الكلمات. 

  

                                              

  .5/404، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب:  )1(
تـب العلميـة، دار الك ، حتقيق: حممـد عطـا، (بريوت، لبنـان،أحكام القرآنحممـد بن عبـدهللا، أبو بكر، ابن العريب،  )2(

  ).633م، القسم األول/ 2003هـ/ 1424، 3ط
  .634املصدر السابق/  )3(
  .571/ 1، الكشافالزخمشري،  )4(
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فقال يف معىن النشـــوز كما تقدم يف الصـــفحات الســـابقة من هذا البحث: "أن جيايف 
  ، )1(عنها �ن مينعها نفسه ونفقته، واملودة اليت بينهما، وأن يؤذيها بسب أو ضرب"

t ن القرطيب لرأي أقول: إبعد هذا االستقراءألقوال العلماء الذين £جوا منهج التفسري
نقل معىن النشــــــوز عن النحاس، واللطيفة الفقهية نقلها عن ابن العريب، أما الزخمشــــــري فجاء 

  مبعىن جامع ملدلول النشوز. أما أبو حيان فإنه نقل حرفًيا عن الزخمشري، ومل Áت جبديد.

يتضــــــــــح  ثوهلذا فإنين أرى أنه ينبغي مجع ما أورده املتقدمون يف مدلول النشــــــــــوز حبي
  هذا املدلول على حنو ال يرتك ثغرة فيه.

  أرى أن الكل اتفقوا على معىن النشوز وإن زاد بعضهم أو أنقص بعض الكلمات.

: املتأخرون من املفســــــرين يف معظمهم نقلوا حرفًيا عن املفســــــرين املتقدمني، وقد �مًنا
ســــــر ابن ضــــــاف املفأثبت وبينت ذلك عند احلديث عن مدلول النشــــــوز عند املتأخرين.فقد أ

من  يعرض عنها بوجهه ويقلل –كما مرَّ   –عادل معًىن جديًدا حيث ذكر يف معىن النشــــــــوز 
جمالســـــــــتها، وذكر هنا الوجه ألنه جممع مجال الرجل أو املرأة،إال أن من ســـــــــبق ابن عادل من 
املتقدمني  ذكر يعرض عنها، لكن ابن عادل أضــــــــــــاف بوجهه. وإضــــــــــــافة الوجه يف اعتقادي 

   مهمة.

هل هناك فرق بني ما أورده ســـيد قطب والشـــعراوي وحممد رشـــيد رضـــا واملراغي 
  وإمساعيل حقي؟ 

لإلجابة على هذا الســــــــــــــؤال البد أن نعرض ألقوال هؤالء املفســــــــــــــرين، لنتبني مدى 
  االتفاق واالختالف بينهم. 

ســـــــــيد قطب قدم يف البداية احلديث عن أمهية منهج اإلســـــــــالم االجتماعي يف حفظ 
األســــــــرة وكيا£ا فقال: (نظم املنهج حالة النشــــــــوز واإلعراض حني خيشــــــــى وقوعها من bحية 

                                              

  .379/  3 تفسري البحر احمليط،أبو حيان،  )1(
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الزوج، فتهدد أمن املرأة وكرامتها وأمن األســـرة كلها كذلك، إن القلوب تتقلب، وإن املشـــاعر 
  .)1( اة يعاجل كل جزئية فيها..)تتغري، واإلسالم منهج حي

وبعد أن قدم ســـيد Íذه املقدمة أشـــار إىل مدلول النشـــوز فقال: (فإذا خشـــيت املرأة 
أن تصــــــــــــــبح جمفوة وأن تؤدي هــــذه اجلفوة إىل الطالق وهو أبغض احلالل إىل هللا  أو إىل 

ال على و  اإلعراض الذي يرتكها كاملعلقة ال هي زوجة وال مطلقة  فليس هنالك حرج عليها،
  .)2( زوجها أن تتنازل له عن شئ)

أما الشــــعراوي فقد نقل عن الطربي فقال: االرتفاع واالســــتعالء. كما ذكرت ســــابًقا، 
لكنه فصــــــل يف االرتفاع فقال: (ارتفاًعا عن املســــــتوى املفرتض يف املعاملة يف الســــــكن واملودة 

  .)3( والرمحة اليت ينبغي أن تكون موجودة بني الزوجني)

حممد رشيد رضا فقد نقل عن سابقيه وخاصة الطربي. وأثبت ما قاله هنا (الرتفع أما 
  . )4(والِكُرب وما يرتتب عليهما من سوء املعاملة)

  وأما املراغي فلم Áت جبديد فقد نقل عن الزخمشري حرفًيا.

أمــا إمســاعيــل حقي نقــل عن ســـــــــــــــابقيــه حيــث قــال: "التجــايف عنهــا ومعىن آخر منع 
  . )Ì)5لث الرتفع عن صحبتها "حقوقها، ومعىن 

بعد هذه التعريفات أعتقد أن معظم املفســـــرين  اتفقوا على معىن النشـــــوز، وهذا يعين 
أن مجلة ما قاله املتأخرون من املفســـرين ينبغي ضـــمه إىل بعضـــه حبيث يتضـــح مدلول النشـــوز 

  عندهم على حنو Þم.  

انب االجتماعي أما ســـيد قطب فقد أضـــاف ملســـات جديدة من خالل تعرضـــه للج
  وبيان صالحية منهج اإلسالم يف معاجلة مشكالت اÂتمع وخاصة األسرية منها. 

                                              
  ).2/768(القاهرة، مصر، دار الشروق، د.ط، دت،  يف ظالل القرآن،قطب، سيد،  )1(
  .2/768املصدر السابق،  )2(
  ).5/2683، (تفسري الشعراويالشعراوي، حممد متويل،  )3(
  .5/363)، املناررضا، حممد رشيد، تفسري القرآن احلكيم ( )4(
  .296-295/ 2، روح البيان يف تفسري القرآنحقي، إمساعيل،  )5(
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أما حممد رشـــــيد رضـــــا والشـــــعراوي فإ£ما ذكرا معاين متقاربة، مثل االرتفاع والكراهية 
  ومنع احلقوق. 

  

  أصحاب التفاسري اإلشارية يف مدلول النشوز؟ أقوال 

البد أن نتعرف على أقواهلم، ونقارن بينهم ،ونبني ما هو األقرب واألصـــــلح أن يكون 
  تفسريًا صحيًحا مقبوالً يوافق القواعد الكلية للقرآن الكرمي. 

قال القشريي يف لطائف اإلشارات: (صحبة اخللق بعضهم مع بعض إن جتردت  .1
من ة والســــــــآمة، فعن حديث احلق فإ£ا تتعرض للوحشــــــــة واملالمة، وممازجة النفر 

 .)1(أعرض عن هللا بقلبه، أعرض اخللق عن مراعاة حقه"

 .)2(وقال ابن عجيبة: " يتجاىف عنها، ومينع حقوقها، ويستعلي عليها" .2

  .)3(وقال األلوسي: "االستعالء واالرتفاع ومنع احلقوق والسب أو الضرب" .3

بوية، والرت  الحظت أن أصــــــــحاب التفاســــــــري اإلشــــــــارية، يركزون على النواحي الروحية
حيث إن األثر الرتبوي الذي حتدثه اآلÃت الكرمية مهم يف حياة املســـــــلم، والبد للمســـــــلم أن 
يصـــــــلح ما بينه وبني هللا ســـــــبحانه. فإذا أصـــــــلح اإلنســـــــان عالقته مع هللا تعاىل وأدى حقوقه 
وأطاعه يف الســـــــر والعلن، فال شـــــــك وال ريب أن تكون عالقته مع الناس طيبة، ومعاملته مع 
الناس معاملة حســـنة، منبثقة من تعاليم اإلســـالم العظيم. فعالقتك مع هللا هلا أثر يف عالقتك 

  مع اآلخرين، ومنهم زوجتك. 

  

                                              

تاب، ، حتقيق: إبراهيم بســيوين، (مصــر، اهليئة املصــرية العامة للكلطائف اإلشــاراتالقشــريي، عبدالكرمي بن هوازن،  )1(
  ).369/ 1د.ط، د.ت، 

  .1/568، البحر املديد يف تفسري القرآن ا�يدابن عجيبة،  )2(
  .156/ 3، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثايناأللوسي،  )3(
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وهــذا مــا تــدل عليــه عبــارة القشــــــــــــــريي "فمن أعرض عن هللا بقلبــه أعرض اخللق عن 
  . )1(مراعاة حقه"

ريها ون بســبب تقصــوكأنه يقول للمرأة : إن نشــوز زوجها وإعراضــه عنها ميكن أن يك
  يف حق رÍا، وجمافا¡ا لطاعته سبحانه. 

فإصـــالح العالقة مع هللا تعاىل هي أســـاس إصـــالح العالقة مع الناس، والبد أن تقوم 
عالقتك مع الناس على احملبة واخلري، لذلك كانت األخوة يف هللا عزوجل من أعظم الروابط 

  اس. يصلح هللا ما بينك وبني الن بني املؤمنني املوحدين، فأصلح ما بينك وبني ربك

وذكر ابن عجيبة يف كتابه املوسوم البحر املديد يف تفسري القرآن اÂيد، إشارة عجيبة 
حيث شـــــــبه النفس tملرأة، فقال: (اعلم أن النفس كاملرأة حني يتزوجها الرجل، فإ£ا إذا رأت 

 ، وإذا رأت منـــه الليونـــةمن زوجهـــا اجلـــد يف أموره واالنقبـــاض عنهـــا، هـــابتـــه وانقـــادت ألمره
والســــيولة اســــتخفت �مره وركبته وســــقطت هيبته من قلبها، فإذا أمرها و£اها مل حتتفل �مره، 
وكذلك النفس إذا رأت من املريد اجلد يف بدايته والصولة عليها  هابته وانقادت ألمره،وكانت 

  .)2( ا)ليه انقيادهله مسيعة مطيعة  وإذا رأت منه السهولة  والرخو معها ركبته وصعب ع

وعندي أن هذا الكالم فيه نوع من الصــــحة، واألمجل منه أن يكون اإلنســــان يف كل 
أموره وحياته متوازbً، فال يهمل املرأة إمهاًال يؤدي إىل نفر¡ا، وال يقســــــــــــــو عليها فيؤدي إىل 
خســــار¡ا، وكذلك النفس يتعامل معها خبصــــلة من خصــــال التصــــور اإلســــالمي العظيم، وهو 

  وال يقسو عليها. التوازن، فال يهملها 

                                              
  .1/369، لطائف اإلشاراتالقشريي،  )1(
  . 1/569، البحر املديد يف تفسري القرآن ا�يدابن عجيبة،  )2(
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  اإلعراضمدلول : الثايناملبحث 

  

  

  

  وفيه مطلبان: 

  املطلب األول: مدلول اإلعراض يف اللغة

  املطلب الثاين: مدلول اإلعراض عند املفسرين
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  مدلول اإلعراض يف اللغة: املطلب األول

مــدلول اإلعراض يف اللغــة يــدور حول معىن  العرض الــذي خيــالف الطول، قــال ابن 
"عرض: العني والراء والضــــــاء بناء َتكثر فروعه، وهي مع كثر¡ا ترجع إىل أصــــــل واحد  فارس:

وهو العرض الذي خيالف الطول، ومن الباب أعرضـــت عن فالن. وأعرضـــت عن هذا األمر، 
  .)1(وأعرض بوجهه. وهذا هو املعىن الذي ذكرbه، ألنه إذا كان كذا واله عرضه"

   معىن اإلعراض أمشل املعاين. ووجهة نظري أن ما قرره ابن فارس يف

وهو يف قوله   )2(أما الفراهيدي فقال: "وأعرضــــت بوجهي عنه أي صــــددت وحدت"
  هذا قد ذكر جزًءا من املعىن. 

 )3(وذكر ابن منظور كذلك جزءًا من املعىن فقال: "اإلعراض عن الشيء: الصد عنه"
  .)4(الكفوي ذكر جزًءا من املعىن فقال: "وأعرض عنه صدَّ"وكذلك 

وكذلك الراغب األصــــــــــــــفهاين ذكر جزًءا من املعىن فقال: "وأعرض عين معناه: وىل 
  .)5(مبدÃ عرضه"

  .)6( وكذلك فعل املعجم الوسيط حيث ذكر جزءًا من املعىن فقال: "صدَّ ووىل"

وبعد هذه اجلولة يف املعاين اللغوية لإلعراض أرى أن ما قرره ابن فارس أمشل املعاين 
  يد اإلعراض املادي واملعنوي.حيث ذكر ما يف

                                              

  ).272-271 -4/269، (معجم مقاييس اللغةابن فارس:  )1(
  .272-1/271، العنيالفراهيدي:  )2(
  .226-182-176-173-168-7/165، لسان العربابن منظور:  )3(
ـــيين،  )4( ـــ ــى احلسـ ــ ـــر، دار الكلياتالكفوي: ابو البقاء، أيوب بن موســـ ـــ ــري، (مصـ ــ ، حتقيق: عدbن درويش، حممد املصـــ

  ).128، 3/127م، 1992هـ/1413، 2الكتاب اإلسالمي، ط
  .1/559، مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين،  )5(
  .594-2/593، جم الوسيطاملعإبراهيم أنيس: عبداحلكيم منتصر عطية، الصواحلي، حممد خلف،  )6(
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وبعــد تعريف كــل من النشــــــــــــــوز واإلعراض من النــاحيــة اللغويــة أرى أ£مــا يتفقــان يف 
التحول ســــــــواء إىل األعلى ،كاالرتفاع والعلو وهذا هو النشــــــــوز، أو إزاحة اجلانب أو الوجه، 

  وهذا هو اإلعراض.

ان أن هلمــا غرور، ويتفقــويتفقــان كــذلــك أن كًال منهمــا فيــه نوع من الكرب والتعــايل وال
  أثرًا نفسًيا يؤذي اآلخرين. 

أما اختالفهما فيختلفان من bحية أن النشــوز فيه إســاءة للعشــرة، وهذا شــيء مادي 
  حمسوس، أما اإلعراض فقد يكون غري حمسوس، وهذا هو الغالب. 
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  مدلول اإلعراض عند املفسرين: املطلب الثاين

  

  على النحو اآليت:  من املفسرين أوال مدلول اإلعراض عند املتقدمني

، )1(االنصــــــــــــــراف عنهــا بوجهــه، أو ببعض منــافعــه اليت كــانــت هلــا منــه، ذكره الطربي .1
  .)4(واملاوردي )3(, واخلازن)2(والبغوي

 )6(، والبغوي)5(ترك وقلــة جمــالســــــــــــــتهــا وحمــادثتهــا ومؤانســــــــــــــتهــا. ذكره الســــــــــــــمرقنــدي .2
 .  )11(وأبو حيان )10(، والنسفي)9(والزخمشري )8(، والقرطيب)7(والبيضاوي

 .)13(واخلازن )12(يشتغل بغريها: ذكره ابن اجلوزي  .3
 .)14(ترك اجلماع، ذكره اخلازن .4
 .)15(ينفر منها: ذكره الرازي .5
  .)16(يعبس يف وجهها ويسيء العشرة معها: ذكره اخلازن .6

                                              

  .9/268، جامع البيانالطربي،  )1(
  .1/707، معامل التنزيلالبغوي،  )2(
  .1/605، لباب التأويلاخلازن:  )3(
  .1/533، النكت والعيوناملاوردي،  )4(
  .1/369 حبر العلوم،السمرقندي،  )5(
  .1/707، معامل التنزيلالبغوي،  )6(
  .2/120، وأسرار التأويلأنوار التنزيل البيضاوي،  )7(
  .5/403، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )8(
  .1/571، الكشافالزخمشري،  )9(
  .1/251، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي:  )10(
  .3/379، البحر احمليطأبو حيان،  )11(
  .1/481، زاد املسريابن اجلوزي،  )12(
  .1/605، لباب التأويلاخلازن:  )13(
  .1/605، لباب التأويلاخلازن:  )14(
  .11/52 مفاتيح الغيب،الرازي،  )15(
  .1/605، لباب التأويلاخلازن،  )16(
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  . مدلول اإلعراض عند املتأخرين من املفسرين�نيا 
املتأخرين البد من توضــــــــــــــيح أمر مهم أال وهو أن  قبل أن أبني معاين اإلعراض عند 

كثريًا من املتــأخرين من علمــاء التفســــــــــــــري نقلوا حرفيــا عن ســــــــــــــــابقيهم، والقليــل منهم  جــاء 
  Øضافات نوعية ومهمة.

االنصــــــــــــــراف عنهــا بوجهــه أو ببعض منــافعــه اليت كــانــت هلــا منــه، وهــذا املعىن ذكره  .1
، )1(وا بعض كلماته. ومن هؤالء، األلوســـــياملتأخرون نقالً حرفًيا عن املتقدمني أو نقل

 .)2(وأبو زهرة
  )4(وأبو الســــــــــــــعود )3(هبترك وقلة جمالســــــــــــــتها وحمادثتها ومؤانســــــــــــــتها: ذكره ابن عجي .2

حرفًيا عن  الً . ذكره املتأخرون نق)8(وأبو زهرة )7(والشـــــــــــــوكاين )6(، والقامسي)5(واملراغي
 املتقدمني.

 .)9(الطالق: وقد ذكره القامسي .3

tلقلب، �ن ال ترى من حمادثته ومؤانســــــــــــــته وجمامعته ما كانت ترى قبل اإلعراض  .4
 .)10(ذلك، ذكره البقاعي

 .)11(امليل واالحنراف عن الشيء: ذكره حممد رشيد رضا .5

                                              

  .3/156، روح املعايناأللوسي،  )1(
  .4/1881 زهرة التفاسري،أبو زهرة،  )2(
  .1/568، البحر املديد يف تفسري القرآن ا�يدابن عجيبة،  )3(
  .1/239، السليم إىل مزا9 القرآن الكرميإرشاد العقل أبو السعود،  )4(
  .5/171، تفسري املراغياملراغي،  )5(
  .3/505، حماسن التأويلالقامسي،  )6(
  .1/521، فتح القديرالشوكاين،  )7(
  .4/1881 زهرة التفاسري،أبو زهرة،  )8(
  .3/505، حماسن التأويلالقامسي،  )9(
  .2/328، والسورنظم الدور يف تناسب اآل9ت البقاعي،  )10(
  .5/363)، املنار( تفسري القرآن احلكيمحممد رشيد رضا،  )11(
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مل ينشــــــــــــــز، ولكنه ال يؤانس الزوجة وال حيدثها وال يالطفها، على الرغم أنه يعطيها  .6
 .)1(حقوقها، ذكره الشعراوي

  .)2(ابن عاشورقلة النفقة: ذكره  .7

  على ما ورد يف كتب التفسري يف مدلول اإلعراض: حتليل واستنتاج 

: اختالف املفســــــــــــــرين يف مدلول اإلعراض اختالف تنوع ال اختالف تضــــــــــــــاد، أوالً 
فمعظم أقواهلم ســــــــــــــواء املتقدمني منهم أو املتأخرين تدور حول معاين متقاربة كاالنصــــــــــــــراف 
tلوجه، وقلة احملادثة واملؤانســـــــــــــــة واجلماع. وأن املتقدمني من املفســــــــــــــرين كالطربي واملاوردي 

ي ريني قد اتفقوا على مدلول اإلعراض، حىت إن املاوردي والبغو والبغوي وهم من املفسرين األث
  قد نقال عن الطربي يف تعريفه ملدلول النشوز. 

: بعض املتقدمني من املفســــرين قد £جوا منهج التفســــري tلرأي، فمنهم من كان �نًيا
هم من  نتفســــــريه فقهًيا كالقرطيب وابن العريب، ومنهم من كان تفســــــريه بالغًيا كالزخمشــــــري، وم

  كان تفسريه لغوÃً كأيب حيان.

والســــــــــــــؤال : ما مدى االتفاق واالختالف بينهم يف مدلول اإلعراض؟ ولإلجابة عن 
ا من  هذا الســــؤال البد من عرض مدلول اإلعراض عند هؤالء األئمة والذي ذكرت منه بعضــــً

  املعاين فيما سبق. 

.. واكتفى مبا إىل معىن اإلعراضابن العريب يف تفســـــريه املوســـــوم �حكام القرآن مل يتطرق  .1
 ذكره من الناحية الفقهية عند تعليقه على النشوز. 

ت ، وذكر الرواÃ)أال يكلمهــا وال Áنس Íــاوهو "أمــا القرطيب فقــد ذكر معىن اإلعراض  .2
  . )3("املتعددة يف نزول اآلية

                                              

  .2684-5/2682، تفسري الشعراوي الشعراوي، )1(
رير حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد يف تفسري الكتاب ا�يد "التحابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد،  )2(

  ).4/214م، 1984للنشر، د.ط، "، (د.م، الدار التونسية والتنوير
  .403/ 5، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  )3(
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أما الزخمشــــري على بالغته إال أنه مل يذكر من اللطائف والبدائع البالغية واكتفى بتعريف  .3
 اإلعراض. 

 .أما أبو حيان فقد نقل حرفًيا عن الزخمشري .4
ن ابن إقوال العلماء الذين £جوا منهج التفســري tلرأي أقول أل ا االســتعراضوبعد هذ  

  العريب مل يتعرض ملعىن اإلعراض.
  فذكر معىن اإلعراض وكذلك الزخمشري ذكر معىن اإلعراض.أما القرطيب 

وأبو حيــان نقــل عن الزخمشــــــــــــــري. وأرى أن اجلميع اتفقوا على معىن اإلعراض، وإن زاد  .5
  بعضهم أو أنقص بعض الكلمات. 

اآلية الطالق، وأرى أن هذا املعىن بعيد، ف –ذكر القامسي يف تفســــــريه ملعىن اإلعراض 
  الق. الكرمية مل تتطرق إىل الط

أضـــــــــــاف البقاعي  كلمة رائعة عندما تطرق ملعىن اإلعراض حيث قال: اإلعراض tلقلب  .6
فكلمة القلب هلا مدلول عظيم، فهو مكان صـــالح وفســـاد اإلنســـان، فإن صـــلح القلب 

  صلح اجلسد كله، وإن فسد القلب فسد اجلسد كله. 

. املراغيوهل هناك فرق بني ما أورده ســـــــيد قطب والشـــــــعراوي وحممد رشـــــــيد رضـــــــا و 
  ولإلجابة عن هذا السؤال البد أن نعرض ألقوال هؤالء املفسرين.

  وقد ذكرb بعض املعاين يف الصفحات السابقة  لنتبني مدى االتفاق واالختالف

بينهم. أما ســــــــيد قطب فقد قدم يف البداية عن أمهية منهج اإلســــــــالم االجتماعي يف 
ن  اإلعراض فقال: (فإذا خشــــــيت املرأة أحفظ األســــــرة وكيا£ا مث بني يف كلمات موجزة معىن

  .)1(ُتصبح جمفوة وأن تؤدي هذه اجلفوة إىل الطالق أو إىل اإلعراض الذي يرتكها كاملعلقة.)

معناه أن ترتك املرأة كاملعلقة فال هي زوجة  –فالشــــــــاهد يف كالم ســــــــيد أن اإلعراض 
  وال هي مطلقة

  أما الشعراوي فقد نقل عن املتقدمني من املفسرين.

  وأما رشيد رضا فقد نقل كذلك عن املتقدمني من املفسرين وكذلك فعل املراغي. 
                                              

  .2/768،  يف ظالل القرآنقطب، سيد،  )1(
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وبعــد هــذه اجلولــة يف أقوال املتــأخرين من املفســــــــــــــرين أرى أ£م قــد اتفقوا على معىن 
اإلعراض. وإن كــانوا قــد نقلوا عن املتقــدمني من املفســــــــــــــرين حرفيــا أو بعض كلمــات ومجــل 

  التعريف. 

أما أصـــحاب التفاســـري اإلشـــارية كابن عجيبة واأللوســـي فقد بينوا ووضـــحوا وشـــرحوا 
معىن اإلعراض، ولكنين أرى أ£م قد نقلوا حرفًيا عن الســـــابقني من املفســـــرين. فلم أحلظ أ£م 

  قد جاءوا جبديد، فلم أثبت ما قالوا هنا ألنين قد أوردته يف الصفحات السابقة.   

ذكر معًىن واحداً لإلعراض كالطربي واأللوســـــــي والراغب، ومن : من العلماء من �لثًا
العلماء من ذكر معنيني لإلعراض، مثل البغوي والزخمشــــــــــــري والقرطيب، ومن العلماء من ذكر 
لإلعراض ثالثــة معــاين، مثــل القــامسي. ومن العلمــاء من ذكر لإلعراض مخســــــــــــــــة معــاين مثــل 

  اخلازن. 

قلــة حمــادثــة ومؤانســــــــــــــــة وجمــامعــة الزوج  وميكن تلخيص معىن اإلعراض، فــأقول: هو
  لزوجته، وانصرافه عنها، وميله لغريها، لكرب سنها، أو ألي سبب من األسباب. 

وبعد هذا االســتعراض ملعاين النشــوز واإلعراض وداللة كل منها أبني أن هناك وجوًها 
  يتفقان فيها ووجوًها خيتلفان فيها. 

  نحو اآليت: أما الوجوه اليت يتفقان فيها فهي على ال

 وقوع الكراهية.  .1

 زوال احملبة من أحد الطرفني لآلخر.  .2

  يتفقان كذلك يف أسباب وجودمها. .3

  وأما الوجوه اليت خيتلفان فيها فهي على النحو اآليت: 

 النشوز يكون من الزوجني، أو من أحدمها.  .1

ن ماإلعراض يكون من الزوج أكثر من املرأة يف الغالب، لذلك مل يذكر هللا تعاىل  .2
 الزوجة إعراًضا. 

 اإلعراض أقل ضررًا من النشوز.  .3
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النشــــــوز أعم من اإلعراض، وهو يشــــــمل كل عصــــــيان وإســــــاءة للعشــــــرة من أحد  .4
 الزوجني. 

نشـــــوز الرجل يتمثل يف اإلغالظ على الزوجة tلقول أو الفعل، وإيذائها tلســـــب  .5
قها يف و حأو الضـــــــــرب، وإمهاهلا وكثرة الغياب عن البيت، وحرما£ا من النفقة، أ

 املبيت. 

 نشوز املرأة يتمثل يف عدم طاعة الزوج، أو اخلروج من املنزل بغري إذن.  .6

نشــــوز املرأة أشــــد خطرًا على األســــرة واÂتمع، وهلذا نالحظ أن القرآن الكرمي قد  .7
وضـــــــــع خيارات متعددة ملواجهته، وجعلها يف يد الزوج، خبالف اخليارات املتاحة 

  دودة، ويف يدمها مًعا. عند نشوز الزوج، فإ£ا حم
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  أوجه االختالف بني نشوز الرجل واملرأة يف التعبري القرآين: الثاينالفصل 
  

  

  

  وفيه مبحثان:

  االختالف يف البناء التعبريياملبحث األول: 

  االختالف يف املضمون. املبحث الثاين: 
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  االختالف يف البناء التعبريي: املبحث األول

   

  

  وفيه أربعة مطالب: 

  املطلب األول: الفروق اإلعرابية لبعض الكلمات يف اآليتني. 

  املطلب الثاين: أسرار تعبريية يف اآليتني. 

  املطلب الثالث: الفاصلة يف اآليتني. 

  املطلب الرابع: ما ورد يف اآلية من قراءات. 
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  الفروق اإلعرابية لبعض الكلمات يف اآليتني: املطلب األول

  اآلية األوىل..

ُهْم َعَلى َ�ْعٍض َوِ�َما َأْنَفُقوا ِمْن َأْموَ قال تعاىل:  ــَ ــ ـــ ــ َل �َُّ َ�ْعضـــ ــَّ ـــ ــ ــ اِء ِ�َما َفضـــ ــَ ـــ ــ ــ اِلِهْم الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النِّســـ
وَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ وَ  ــــُ ــ ـــ ــ ــ ِتي َتَخاُفوَن ُنشــ اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْلَغْیِب ِ�َما َحِفَ. �َُّ َوالالَّ ـــَّ ـــ ــ ــ ـــ ْهُجُروُهنَّ ِفي ا َفالصــ

  )34سورة النساء: ( اْلَمَضاِجِع َواْضِرُ<وُهنَّ َفِإْن َأَطْعَن8ُْم َفَال َتْ�ُغوا َعَلْیِهنَّ َسِب:ًال ِإنَّ �ََّ 8َاَن َعِل:9ا 8َِبیًرا

  اآلية الثانية:

 َعَلْیِهَما َأْن ُ!ْصِلَحا ُجَناحَ َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َ%ْعِلَها ُنُشوًزا َأْو ِإْعَراًضا َفَال قال تعاىل: 
حَّ َوإِْن ُتْحِسُنوا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ  ْلُح َخْیٌر َوُأْحِضَرِت اْألَْنُفُس الشُّ  )ََّ َ�اَن َبْیَنُهَما ُصْلًحا َوالصُّ

یـــــــــــــــــــًرا  بـــــــــــــــــــِ وَن خـــــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــــُ مـــــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــــْ ا تـــــــــــــــــــَ مـــــــــــــــــــَ   %ـــــــــــــــــــِ

  )128(سورة النساء:

  أوال: الواو يف بداية اآليتني: 

  )1( النساء: يقول حممود صايف: "عاطفة"الواو يف آية نشوز 

  .)2( والواو يف آية نشوز الرجال: يقول حممود صايف (استئنافية)

  .)3( أما حمي الدين بن أمحد درويش فيقول: إن الواو يف آية نشوز النساء (استئنافية)

  . )4(والواو يف آية نشوز الرجال (استئنافية)

  .5( نشوز النساء: (الواو استئنافية)أما حممد حسن عثمان فيقول: يف آية 

                                              

  ). 5/28هـ، 1418،  4، (دمشق، سورÃ، دار الرشيد، طاجلدول يف إعراب القرآنصايف، حممود،  )1(
  .5/189املرجع السابق،  )2(
  ).2/208هـ، 1415، 4، (محص، سورÃ، دار اإلرشاد، طاب القرآن وبيانهإعر درويش، حمي الدين بن أمحد،  )3(
  .2/341املرجع السابق، ص  )4(
ـــالة ، ط) 5( ـــر،دار الرســ م 2003ه ، 1،1423عثمان ، حممد حســـــن ، إعراب القرآن وبيان معانيه، ( القاهرة، مصــ

2 /550 .(   
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  .)1( (والواو يف آية نشوز الرجال واو استئنافية) 

أحلظ أن حمي الدين بن أمحد صـــــــــــــاحب كتاب إعراب القرآن وبيانه وحممد حســـــــــــــن 
عثمان صــــــــــــــاحب كتاب إعراب القرآن وبيان معانيه قد اتفقا على أن الواو يف بداية كل من 

  رجال واو استئنافية. آية نشوز النساء وآية نشوز ال

أما حممود صــــــــايف صــــــــاحب كتاب اجلدول يف إعراب القرآن فخالف يف الواو يف آية 
نشـــــوز النســـــاء حيث قال إ£ا واو عاطفة، واتفق معهما يف واو آية نشـــــوز الرجال حيث قال 

  إ£ا استئنافية. 

م الســـــــــــابق الوالفرق بني الواو العاطفة والواو االســـــــــــتئنافية أن الواو العاطفة تربط الك
  tلالحق، أما الواو االستئنافية فيكون الكالم ما بعدها مستقالً عما قبلها. 

  �نيا: إعراب الكلمة األوىل يف اآليتني 

  .)2(: قال النحاس: "يف موضع رفع tالبتداء"الاليت

  .)3(وقال حممود صايف: "اسم موصول مبين يف حمل رفع مبتدأ"

  .)4(موصول مبتدأ"وقال حمي الدين أمحد: "اسم 

  .)5(وقال حممد حسن عثمان: "اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ"

  .)6(: قال النحاس: "رفعت امرأة Øضمار فعل يفسره ما بعده"امرأة

  

                                              
  .2/776عثمان، حممد حسن، مرجع سابق،  )1(
ـــة العربيــة، طإعراب القرآنالنحــاس، أبو جعفر، أمحــد بن حممــد،  )2( ــ ـــ ـــ ـــ ، 2، حتقيق: زهري زاهــد، (د.م، مكتبــة النهضــ

  ).1/453م، 1985هـ، 1405
  .5/28صايف، حممود،  )3(
  .2/208، إعراب القرآن وبيانهدرويش، حمي الدين بن أمحد،  )4(
  .2/550، إعراب القرآن وبيان معانيهعثمان، حممد حسن،  )5(
  .2/492النحاس، إعراب القرآن،  )6(
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  .)1(وقال القرطيب: "رفع Øضمار فعل يفسره ما بعده"

ذه اجلملة ح هوكأين Íذا اإلعراب حيتاج لتوضــيح، فجاء صــاحب الدر املصــون فوضــ
فقال: "فاعل بفعل مضـــــــــــمر واجب اإلضـــــــــــمار، وهذا من tب االشـــــــــــتغال، وال جيوز رفعها 
tالبتداء ألن أداة الشــرط ال يليها إال الفعل عند مجهور البصــريني خالفا لألخفش والكوفيني 

  .)2( والتقدير (وإن خافت امرأة خافت)

ها خافت امرأة خافت من بعلولصــــــــــاحب املنار لفتة مجيلة وردت يف قوله: "أي وإن 
ا  ا عنها �ن ثبت هلا ذلك وحتقق ومل يكن ومهًا جمرًدا أو وســـواســـً نشـــوزًا وترفًعا عليها أو إعراضـــً
ا، يدل على جعل فعل اخلوف املذكور مفســـرًا لفعل حمذوف لالحرتاس من بناء احلكم  عارضـــً

  .)3(بديع"على أساس الوسوسة اليت تكثر عند النساء، وهو من إجياز القرآن ال

  

                                              

  .5/403 اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب،  )1(
ــمني احلليب، أبو العباس، شـــــهاب الدين، أمحد،  )2( محد اخلراط ، حتقيق: أالدر املصــــون يف علوم الكتاب املكنونالســـ

  ).4/107(دمشق، سورÃ، دار القلم، د.ط، د.ت، 
  .5/363، املناررضا، حممد رشيد،  )3(
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  أسرار تعبريية يف اآليتني: املطلب الثاين

  : سر ورود آية نشوز املرأة يف الرتتيب قبل آية نشوز الرجل الً أو 
  السر يف ذلك وهللا أعلم أن الغالب يف النشوز أن يكون من النساء وهو متوقع منهن أكثر. 

 االعتداء علىمث إن خطر نشـــــــوز النســـــــاء أعظم وأكثر ضـــــــرًرا على الزوج أوالً حيث 
  قوامته وعلى اÂتمع، Ìنًيا من حيث تفكك األسر وضياع كيا£ا.

وكذلك جاء الســــياق موضــــحا هلذا الرتتيب، فقد ســــبق آية نشــــوز املرأة احلديث عن 
حقوقها يف املرياث واملهر، واحملرمات من النســــــاء وغريها من أحكام النســــــاء، فناســــــب وجود 

  ات من النساء، وإمث الناشزات. مثل هذه اآلية، لبيان فضل الصاحل

  اآليتني يف سورة تسمى "النساء"�نيا: سر ورود 

هذا ال شـــــــك يعين أن القرآن الكرمي قد اعتىن حبقوق املرأة، وأعطاها آية كاملة تتعلق 
  بعالج نشوزها، وآية كاملة تتعلق بعالج نشوز زوجها. 

اث، تملك والبيع والشــــــــــــراء واملري وقد أكرمها أًما وزوجًة وأخًتا وبنًتا، وجعل هلا حق ال
وجعلها جنًبا إىل جنب مع الرجل، تبين اÂتمع وترىب النشــــــئ، وخاطبها القرآن الكرمي وكلفها  

ِلَماِت َواْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتیَن َواْلَقانِ : كالرجل، فقال تعاىل ِلِمیَن َواْلُمســــــْ  ..َتاتِ ِإنَّ اْلُمســــــْ

  ).35األحزاب   (سورة

فورود ســــــورة يف القرآن تســــــمى ســــــورة النســــــاء إمنا هو إكراٌم للمرأة، وإعالءٌ لشــــــأ£ا، 
  وحفٌظ لكرامتها وحقوقها. 

  آلية الثانيةاوحبرف الشرط يف األوىل : سر التعبري �السم املوصول يف اآلية ا�لثً 

ن و ابمل أجد من العلماء املتقدمني من أشـــــــــــــــار إىل هذا الفرق، مثل اإلمام الطربي أ
عطية أو الزخمشــــري لكنين وجدت من املتأخرين من أشــــار بوضــــوح إىل هذا الفرق وهو حممد 
علي الســــــــــايس يف كتابه املوســــــــــوم (تفســــــــــري آÃت األحكام) فقال يف تعليقه على الفرق بني 
التعبري بــــ (والاليت) يف اآلية األوىل (وØن )يف اآلية الثانية: "يف مساق اآليتني ما يرشد إىل أن 
النشــوز يف النســاء كثري، ويف الرجال قليل، ففي نشــوز املرأة عرب tســم املوصــول اÂموع إشــارة 
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إىل أن النشـــــوز حمقق يف مجاعتهن، ويف نشـــــوز الرجل عرب Øن اليت للشـــــك، وبصـــــيغة اإلفراد، 
وجعل الناشــــز بعالً وســــيًدا مهما كان، كل ذلك يشــــري إىل أن النشــــوز يف الرجال غري حمقق، 

ين على الفرض والتقــدير، وإنــه إذا فرض وقوعــه فــإمنــا يكون من واحــد ال من مجــاعــة، وأنــه مب
  .)1(وأن ذلك الواحد على كل حال سيد زوجته"

  رابعا: سر التعبري �ملضارع "ختافون" و�ملاضي "خافت"

مل أجد من عّلق على هذا الفرق من املتقدمني واملتأخرين من املفســــــــــــــرين فيما حبثت 
فيه. فاجتهدت وقلت: إن الغالب على حال املرأة النفور والنشـــوز وســـرعة التشـــكي والتذمر، 
فذكََّر هللا عزوجل الزوج tالســتعداد الدائم واملســتمر بوســائل اإلصــالح والتوجيه والرعاية لكي 

 اة، وتســـتمر العشـــرة، بني الزوجني ويصـــلح البنيان، لذلك فصـــيغة الفعل املضـــارعتســـتقيم احلي
تدل على االستمرارية، فكأن النشوز يف النساء دائم االستمرار ومتجدد، فناسب جميء الفعل 
املضــــــارع، وذكر اخلوف بصــــــيغة املاضــــــي يف حال الزوج دليل على أن الرجل أكثر قدرة على 

فناسب وقوع الفعل بصيغة املاضي الدالة على القلة، وكأن النشوز يف امتالك قراره من املرأة، 
  الرجال قليل وغري متجدد. 

  النشوز واإلعراض يف الثانيةوذكر يف اآلية األوىل االكتفاء �لنشوز : سر اخامسً 

من خالل حبثي مل أجد من علق من املفســـرين املتقدمني واملتأخرين إال اإلمام الراغب 
ات معدودة وقليلة،  حيث قال: "فإن قيل مل قال أو إعراًضا، والنشوز منطٍو األصفهاين بكلم

  . )2(على ذلك قيل: اإلعراض أعم، فبني أن ال فرق من أن يكون النشوز أو ما دون النشوز"

وأرى أن ما ذكره اإلمام الراغب فيه نظر؛ ألن النشـــــــوز يتضـــــــمن اإلعراض، فهو أعم 
  منه، وهذا ما بينته فيما سبق. 

ما تعليقي على الفرق بني اآليتني فأقول: إن الرجل عنده من املقدرة على اإلعراض أ
أكثر من املرأة يف الغــالــب، ألن عــاطفــة الرجــل أقــل من عــاطفــة املرأة، فــاملرأة ذات عــاطفــة 
جياشــة، ال تصــرب على فراق زوجها، أو ترك احلديث معه، أو ترك معاشــرته، فرمبا تكون املرأة 

                                              
  ).1/333م، 2002، (د.م، املكتبة العصرية، د.ط ، تفسري آ9ت األحكامالسايس، حممد علي،  )1(
  .4/182، تفسري القرآنالراغب األصفهاين،  )2(
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متارس يف نشــــــــوزها إعراضــــــــاً كالذي ميارســــــــه الرجل، بينما الرجل ميكن أن  bشــــــــزة ولكنها ال
يعرض عن زوجتــه إىل زوجــة أخرى، حيــث أtح هللا التعــدد للرجــل، وال يتحقق هــذا يف حق 

  املرأة. لذلك ورد اإلعراض يف حق الرجل، ومل يرد يف حق املرأة. 

  ؟ ينشزن"يت"والالة القرآنية اذا مل �ت الصيغ، وملختافونالسر يف ورود كلمة  :اسادسً 

أشـــار اإلمام حممد رشـــيد رضـــا إىل لفتة مجيلة يف ذلك فقال: "ِملَ ْمل يقل (والاليت ينشـــزن)  .1
ال جرم أن يف تعبري القرآن حكمـــة لطيفـــة، وهي أن هللا تعـــاىل ملـــا كـــان حيـــب أن تكون 

نشوز إىل النساء لاملعيشة بني الزوجني معيشة حمبة ومودة وتراض والتئام، مل يشأ أن يسند ا
إسناًدا يدل على أن من شأنه أن يقع منهن فعًال، بل عرب عن ذلك بعبارة توميء إىل أن 
من شأنه أال يقع، ألنه خروج عن األصل الذي يقوم به نظام الفطرة وتطيب به املعيشة، 

لى عففي هذا التعبري تنبيه لطيف إىل مكانة املرأة وما هو األوىل يف شـــأ£ا، وإىل ما جيب 
  .)1(الرجل من السياسة هلا، وحسن التلطف يف معاملتها"

وللشيخ (أيب زهرة) كذلك تعليق مجيل على هذه العبارة يف كتابه املوسوم (زهرة التفاسري)  .2
حيث قال: "ومل يقل "ينشـــزن" لإلشـــارة إىل أمرين: أوهلما عالج الداء قبل أن يســـتفحل، 

 وز وظهور أماراته ،حىت ال يصل إىل أقصىوذلك �ن يكون العالج عند وقوع بوادر النش
درجـــاتـــه، وهو أن ¡جر الزوج وخترج من منزلـــه، ألن ذلـــك العالج يكون وهي يف ظـــل 
العش الزوجي مل تغادره. واألمر الثاين اســتكثار وقوع النشــوز tلفعل، وهو أن ترتك البيت 

يف لغة الشـــرع  ســـمعلى من فيه وما فيه، وكأنه ال يتصـــور أن تقع زوجة يف ذلك، ولو مل تُ 
  .)2(زوجة صاحلة"

  ر كلمة( الصلح) يف آية نشوز الرجال: السر يف تكرااسابعً 

ال شـــــــك أن اإلســـــــالم حيرص على الوفاق والصـــــــلح بني الزوجني للحفاظ على كيان 
  األسرة وعدم تشتتها، لذلك تكررت كلمة الصلح أكثر من مرة. 

                                              
  .5/59)، املنارحممد رشيد رضا، ( )1(
  .3/1669 زهرة التفاسري،أبو زهرة،  )2(
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الرتغيب يف هذ الصـــــــــــــلح يقول الطاهر بن عاشـــــــــــــور: "وقد دلت اآلية على شـــــــــــــدة 
مبؤكدات ثالث: وهي املصــــدر املؤكد يف قوله: صــــلحا. واإلظهار يف مقام اإلضــــمار يف قوله: 

  .)1(والصلح خري، واإلخبار عنه tملصدر أو الصفة املشبهة فإ£ا تدل على فعل سجية"

َناَح َعَلیْ  ويقول أبو زهرة: "عّرب عن طلــب الصــــــــــــــلح بقولــه تعــاىل " َما أَ َفَال ُج ْن ِه
ِلَحا َبْیَنُهَما ) وذلك ترفق يف اإلجياب، فعرب عنه بنفي اإلمث لكيال يتوهم 128" (النســــاء ُ!صـــْ

  .)2(إمثا"  أحدمها أن يف التساهل عن بعض حقه

ويقول يف موضع آخر: "أكد الصلح بقوله تعاىل "صلحا" لإلشارة إىل أن الصلح يف 
هذا املقام ال يكون صـــلًحا ظاهرًا، بل يكون نفســـيا حبيث تتالقى القلوب، وتصـــفو النفوس، 

  .)3(وحيل الوçم حمل اخلصام" 

حَّ (�منا: السر يف ورود عبارة    م مقام صلحمع أن املقا )َوُأْحِضَرِت اْألَْنُفُس الشُّ

  .)4(يقول اخلازن: "ألن الشح كاألمر الالزم للنفوس؛ أل£ا مطبوعة عليه" 

ويقول الكليب: " الشـــح ُجعل حاضـــرًا مع النفوس ال يغيب عنها، أل£ا جبلت عليه، 
والشــــح هو أن ال يســــمح اإلنســــان لغريه بشــــيء من حظوظ نفســــه، وشــــح املرأة من هذا هو 

متاع، وشــــــح الزوج هو منع الصــــــداق، والتضــــــييق يف  النفقة، طلبها حلقها من النفقة واالســــــت
  .)5(وزهده يف املرأة لكرب سنها، أو قبح صور¡ا.." 

ويقول حممد رشـــيد رضـــا: "بّني لنا ســـبحانه وتعاىل يف هذه احلكمة الســـبب الذي قد 
حيول بني الزوجني وبني الصــــــلح الذي فيه اخلري، وحســــــم مادة اخلالف والشــــــقاق، ألجل أن 

ه وجناهد أنفســــــــــــنا يف ذلك، وهو الشــــــــــــح، ومعناه البخل الناشــــــــــــىء عن احلرص، ومعىن نتقي

                                              

 . 5/2017، التحرير والتنويرابن عاشور،  )1(
 .1883 – 4/1882 زهرة التفاسري،أبو زهرة،  )2(
 1883 - 4/1882املرجع السابق،  )3(
 .1/606، لباب التأويلاخلازن،  )4(
ـــ، 1403(بريوت، لبنان، دار الكتاب العريب، د.ط،  التسهيل لعلوم التنزيلالكليب، حممد بن أمحد،  )5( ــ م، 1983هـ

1/159.( 
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إحضـــــــاره األنفس أ£ا ُعرضـــــــٌة له، فإذا جاء مقتضـــــــى البذل أملَّ Íا، و£اها أن تبذل ما ينبغي 
بذله ألجل الصـــــلح، وإقامة املصـــــلحة، فالنســـــاء حريصـــــات على حقوقهن يف القســـــم والنفقة 

والرجال أيضــا حريصــون على أمواهلم أشــحة Íا، فينبغي لكل  وحســن العشــرة شــحيحات Íا.
  .)1(منهما أن يتذكر أن هذا من ضعف النفس الذي يضره وال ينفعه" 

                                              

 .365-5/364، املناررضا، حممد رشيد،  )1(
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  لفاصلة يف اآليتني: ااملطلب الثالث

بداية أقول: إن للفاصـــلة القرآنية وختام اآلية ارتباط مهم tآلية نفســـها، وال شـــك أن 
هللا تعاىل عندما خيتار الفاصلة إمنا خيتارها ملعىن عظيم، وداللة عميقة ومعربة، وفيها من البيان 

  والبالغة واإلعجاز الشيء الكثري. 

  )34( سورة النساء :)ِبیًراِإنَّ )ََّ َ�اَن َعِل!Kا �َ (: فاصلة اآلية األوىل

  أوال: أقوال املتقدمني

قــال الطربي: "إن هللا ذو علو على كــل شــــــــــــــيء فال تبغوا أيهــا النــاس على أزواجكم إذا  .1
أطعنكم فيما ألزمهن هللا لكم من حق ســـــــــبيالً، لعلو أيديكم على أيديهن، فإن هللا أعلى 

  .)1(منكم ومن كل شيء، وأنتم يف يده وقبضته"

املاتريدي: "تذكري من هللا عباده، وأمر منه أÃهم، أنه مع علوه وســــــــــــــلطانه وعظمته وقال  .2
وجالله وقدرته ال يؤاخذb �ول عصـــــــــيان نعصـــــــــيه، وال �ول عثرة نعثرها، مع قدرته على 
ا �ول معصــــــــــــية يعصــــــــــــني  األخذ على ذلك، وإهالكه إÃهم، فأنتم ال تؤاخذوهن أيضــــــــــــً

 .)2(فيكم"

ذا يلة يف تعليقه على الفاصـــــلة فقال: "وذكر هاتني الصـــــفتني يف هوذكر الرازي معاين مج  .3
املوضع يف غاية احلسن وبيانه من وجوه، األول :أن املقصود منه ¡ديد األزواج على ظلم 
النســـــــــــوان، واملعىن أ£ن ضـــــــــــعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن االنتصـــــــــــاف منكم، فا± 

نبغي أن ويف حقهن منكم، فال يســــبحانه علي قاهر كبري قادر ينتصــــف هلن منكم، ويســــت
تغرتوا بكونكم أعلى يــًدا منهن، وأكرب درجــة منهن، والثــاين: ال تبغوا عليهن إذا أطعنكم 
لعلو أيديكم، فإن هللا أعلى منكم وأكرب، من كل شـــــــــيء، وهو متعال عن أن يكلف إال 

 تكلفوهن الtحلق الثالث: أنه تعاىل مع علوه وكربÃئه ال يكلفكم إال ما تطيقون فكذلك 
حمبتكم، فإ£ن ال يقدرن على ذلك. الرابع: أنه مع علوه وكربÃئه ال يؤاخذ العاصـــــــــــــي إذا 

                                              

  . 8/218جامع البيان، الطربي،  )1(
جمدي tســلوم،  ، حتقيق:تفســري املاتريدي �ويالت أهل الســنةاملاتريدي، أبو منصــور، حممد بن حممد بن حممود،   )2(

  ).3/165م، 2005هـ/ 1426، 1دار الكتب العلمية، ط (بريوت، لبنان،
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Þب، بــل يغفر لــه، فــإذا Þبــت املرأة عن نشــــــــــــــوزهــا فــأنتم أوىل �ن تقبلوا توبتهــا، وترتكوا 
معـــاقبتهـــا. اخلـــامس: أنـــه تعـــاىل مع علوه وكربÃئـــه اكتفى من العبـــد tلظواهر: ومل يهتـــك 

  .)1(رائر: فأنتم أوىل أن تكتفوا بظاهر حال املرأة"الس

ومعظم املتقدمني من املفســــــــــــــرين قد أشــــــــــــــاروا إىل مثل هذه املعاين اليت ذكرها اإلمام 
  الطربي واملاتريدي والرازي أو قريًبا منها، أو جزًءا منها.

  �نيا: املتأخرون من املفسرين

 العاصـــــــــــــي إذا Þب، فأنتم أوىل إذا Þبتقال ابن عادل :"إنه مع علوه وكربÃئه ال يؤاخذ  .1
 .)2(املرأة من نشوزها �ن تقبلوا توبتها"

قال البقاعي: "أي من العلو والكرب على اإلطالق بكمال القدرة ونفوذ املشــــــــيئة، فهو ال  .2
حيب الباغي وال يقره على بغيه، وقدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن. وهو مع ذلك 

 .)3(يعفو عمن عصاه"

حممد رشـــــيد رضـــــا: "فإن ســـــلطانه عليكم فوق ســـــلطانكم على نســـــائكم، فإن بغيتم قال  .3
عليهن عاقبكم، وإذا جتاوزمت عن هفوا¡ن كرًما ومشًما جتاوز عنكم، قال األســــــــــــــتاذ: أتى 
Íــذا بعــد النهي عن البغي، ألن الرجــل إمنــا يبغي على املرأة مبــا حيســـــــــــــــه يف نفســـــــــــــــه من 

يــه  وأقــدر، فــذكره تعــاىل بعلوه وكربÃئــه وقــدرتــه عل االســــــــــــــتعالء عليهــا، وكونــه أكرب منهــا،
 .)4(ليتعظ وخيشع ويتقي هللا فيها"

أما ســـــــــــــيد قطب فقد ذكر كلمات موجزة لكنها معربة فقال: "مث يعقب على هذا النهي  .4
tلتذكري tلعلي الكبري، كي تتضــــــــــــــامن القلوب، وتعنو الرؤوس، وتتبخر مشــــــــــــــاعر البغي 

  .)5(فوس على طريقة القرآن يف الرتغيب والرتهيب"واالستعالء إن طافت ببعض الن

                                              

  .10/74 مفاتيح الغيب،الرازي،  )1(
 .6/366 علوم الكتاب،اللباب يف ابن عادل،  )2(
 .253-2/252 نظم الدرر،البقاعي،  )3(
 .5/63، املنارحممد رشيد رضا،  )4(
 .2/656 يف ظالل القرآن،سيد قطب،  )5(
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) تذييل ًراِإنَّ �ََّ 8َاَن َعِل:9ا 8َِبیوكذلك ابن عاشــــــــــــــور عرب بكلمات مؤثرة فقال: "وقوله( .5
للتهــديــد، أي إن هللا علي عليكم، حــاكم فيكم، فهو يعــدل بينكم، وهو كبري أي قوي 

صيان أمره وصف القدرة حيذر بطشه عند عوب ،وصف العلو يتعني امتثال أمره و£يهبفقادر، 
  .)1("و£يه

  )َفِإنَّ �ََّ 8َاَن ِ�َما َتْعَمُلوَن َخِبیًرا(الثانية فاصلة اآلية 

  أوال: أقوال املتقدمني من املفسرين يف هذه الفاصلة

يقول الطربي: "فإن هللا كان مبا تعملون يف أمور نسائكم أيها الرجال من اإلحسان إليهن  .1
tملعروف، واجلور عليهن فيما يلزمكم هلن وجيب. خبريا: عاملا خابرا ال خيفى  والعشــــــــــــــرة

عليه من شــــيء، بل هو به عامل وله حمٍص عليكم حىت يوفيكم جزاء ذلك: احملســــن منكم 
  .)Ø)2حسانه، واملسيء Øساءته"

و جزًءا أمعظم املتقدمني من املفسرين أشاروا إىل املعىن الذين ذكره الطربي، أو قريبا منه،  .2
 منه، كاملاتريدي والراغب والبغوي والزخمشري وابن اجلوزي وغريهم.

أما أبو حيان يف البحر احمليط فجاء مبعىن مجيل لفاصــــــــــــــلة هذه اآلية، حيث قال: "وختم  .3
آخر هذه بصــفة اخلبري وهو علم ما يلطف إدراكه ويدق، ألنه قد يكون بني الزوجني من 

  .)3(ال هللا تعاىل، وال يظهران ذلك لكل أحد"خفاÃ األمور ما ال يطلع عليه إ

  

  يا: أقوال املتأخرين من املفسرين�ن

كان قوهلم كما قال املتقدمون من املفســـرين وخاصـــة الطربي، فقد أشـــار معظم املتأخرين  .1
من املفســــــــرين إىل معىن علم هللا بكل شــــــــيء، واÂازاة ســــــــواء tلثواب أو العقاب ، وهذا 

  إليه الطربي. املعىن هو الذي أشار 

                                              

  .5/42 التحرير والتنوير،ابن عاشور،  )1(
  .9/284جامع البيان، الطربي،  )2(
  .3/380، البحر احمليطأبو حيان،  )3(
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إال أن ســــــــــــــيد قطب كعادته جاء بكلمات رائعة وإن كانت قريبة من املعاين اليت ذكرها  .2
املتقدمون  من املفســـــــــــــرين فقال: "فاإلحســـــــــــــان والتقوى مها مناط األمر يف النهاية، ولن 
يضـــــــــــــيع منهما شـــــــــــــيء على صـــــــــــــاحبه، فإن هللا خبري مبا تعمله كل نفس، خبري ببواعثه 

، للنفس املؤمنة tإلحســـان والتقوى والنداء هلا tســـم هللا اخلبري مبا تعملوكوامنه، واهلتاف 
 .)1(هتاف مؤثر، ونداء مستجاب، بل هو وحده اهلتاف املؤثر والنداء املستجاب"

أما عبدالكرمي اخلطيب فقد قال يف كتابه (التفســـــــــــــري القرآين للقرآن): " ما يعمل هنا هو  .3
لى ما ائر، فهو واألمر كذلك حمتاج إىل خربة تطلع عمما متليه القلوب، وتتناجى به الضـــــم

  .)2(يف القلوب، وتكشف ما استقر يف الضمائر، وليس ذلك إال ± اخلبري العليم"

  

                                              

  .2/770 القرآن،يف ظالل سيد قطب،  )1(
 ).3/919اخلطيب ، عبدالكرمي، التفسري القرآين للقرآن، (القاهرة، مصر، دار الفكر العريب، د.ط، د.ت،  )2(
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  ما ورد يف اآلية من قراءات: املطلب الرابع

وزًاَوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َ%ْعِلَها نُ  ســـأقتصـــر يف هذا املطلب على آية نشـــوز الرجل "  "شــُ
يف القراءات الواردة فيها، أل£ا موضوع حبثي، وألن اآلية الثانية وهي آية نشوز املرأة ال يوجد 

  فيها قراءات أخرى. 
والقراءات القرآنية كان هلا األثر الكبري يف علم التفســــــــــــــري، وكانت رافًدا من روافده، 

  وكانت كذلك من أسباب اختالف املفسرين. 
  : أقوال املتقدمني من املفسرين

 . قال الطربي: "واختلف القراء يف قراءة قوله "أن يصلحا بينهما صلحا".1
فقرأ ذلك عامة قراء أهل املدينة وبعض أهل البصـــرة بفتح الياء وتشـــديد الصـــاد مبعىن 
أن "يتصاحلا" بينهما صلحا، مث أدغمت التاء يف الصاد فصريÞ صاًدا مشددة "يصَّاحلا"، وقرأ 
ذلك عامة قراء أهل الكوفة "أن ُيصــــــلحا بينهما صــــــلحا" بضــــــم الياء وختفيف الصــــــاد، مبعىن 

  رأة بينهما. أصلح الزوج وامل
لحا" بفتح الياء  احلا بينهما صـــــــُ وأعجب القراءتني يف ذلك إيلَّ قراءة من قرأ "أن َيصـــــــَّ
وتشـــديد الصـــاد، مبعىن يتصـــاحلا ألن التصـــاحل يف هذا املوضـــع أشـــهر وأوضـــح معىن، وأفصـــح 
وأكثر على ألســــن العرب يف اإلصــــالح، واإلصــــالح يف خالف اإلفســــاد أشــــهر منه يف معىن 

فإن ظن ظان أن يف قوله صــــــلًحا داللة على أن قراءة من قرأ ذلك ُيصــــــلحا بضــــــم التصــــــاحل، 
الياء أوىل tلصـــواب فإن األمر يف ذلك خبالف ما ظن، وذلك أن الصـــلح اســـم وليس بفعل، 

  .)1("يصلحا بينهما صلحافيستدل به على أوىل القراءتني tلصواب يف قوله "
قرأ أهل الكوفة عاصـــم ومحزة والكســـائي  "أن يصـــلحا بينهما صـــلحا. قال الســـمرقندي: "2

"أن يصـــــــــلحا" بضـــــــــم الياء والتخفيف وهو من الصـــــــــلح، وقرأ الباقون "أن يصـــــــــاحلا" tأللف 
  .)2(وتشديد الصاد، ألن أصله يتصاحلا فأدغمت التاء يف الصاد وأقيم التشديد مكانه"

                                              
 .279-9/278جامع البيان، الطربي،  )1(
 .1/369 حبر العلوم،السمرقندي،  )2(
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  .)1(. قال الزخمشري: "وقرئ: يصاحلا، ويصلحا، مبعىن، يتصاحلا، ويصطلحا"3

. قال ابن عطية: "وقرأ bفع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر "يصــــــــــاحلا" بفتح الياء وشــــــــــد 4
الصــــاد وألف بعدها، وأصــــلها يتصــــاحلا، وقرأ محزة والكســــائي وعاصــــم "ُيصــــلحا" بضــــم الياء 
وســـــــــكون الصـــــــــاد دون ألف، وقرأ عبيدة الســـــــــلماين يصـــــــــاحلا بضـــــــــم الياء من املفاعلة، وقرأ 

بيت يصـــــلحا بفتح الياء وشـــــد الصـــــاد أصـــــلها يصـــــطلحا، قال: أبو الفتح اجلحدري وعثمان ال
أبدل الطاء صاًدا مث أدغم فيها الصاد اليت هي فاء فصارت يصلحا، وقرأ األعمش إن أصاحلا 

  .)2(وكذلك هي قراءة ابن مسعود"
احلا" وقرأ أكثر الكوفيني "أن يصــــــــــــــلحا" وقرأ  قال القرطيب: "وقراءة العامة "أن يصــــــــــــــّ

  .)3(وعثمان البيت "أن يصلحا"، واملعىن يصطلحا مث أُدغم" اجلحدري
  أقوال املتأخرين من املفسرين:

احلا" بتشــــديد 1 . قال ابن عادل: "قرأ الكوفيون: ُيصــــلحا، من أصــــلح، وtقي الســــبعة "َيصــــَّ
ِلحا بتشـــــــديد الصـــــــاد من غري ألف،  الصـــــــاد بعدها ألف، وقرأ عثمان البيت واجلحدري: َيصـــــــَّ

الســــلماين: ًيصــــاِحلا، بضــــم الياء وختفيف الصــــاد وبعدها ألف املفاعلة. وابن مســــعود وعبيدة 
  .)4(واألعمش: أن اصَّاحلا"

  .)5(. قال أبو السعود: "وقرئ يصاحلا من يتصاحلا ويصلحا من يصطلحا"2
. قال الشــــــــــــوكاين: "أن يصــــــــــــاحلا هكذا قرأ اجلمهور، وقرأ الكوفيون "أن يصــــــــــــلحا" وقراءة 3

ألن قاعدة العرب أن الفعل إذا كان بني اثنني فصـــاعًدا قيل تصـــاحل الرجالن أو  اجلمهور أوىل
  .)6(القوم ال أصلح"

                                              
 .1/571، الكشافالزخمشري،  )1(
 .2/119 احملرر الوجيز،ابن عطية،  )2(
 .404-5/403 اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب،  )3(
 .51-7/50 اللباب يف علوم الكتاب،ابن عادل،  )4(
 .2/239 إرشاد العقل السليم،أبو السعود،  )5(
 .1/521، فتح القديرالشوكاين،  )6(
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له وأصــــــ –بتشــــــديد الصــــــاد وفتح الالم  –. قال ابن عاشــــــور: "وقرأ اجلمهور: أن يصــــــاحلا 4
 –يتصــاحلا، فأدغمت التاء يف الصــاد، وقرأ عاصــم، ومحزة، والكســائي وخلف: "أن ُيصــلحا" 

ن أي يصـلح كل واحد منهما شـأ£ما مبا يبدو م –بضـم التحتية وختفيف الصـاد وكسـر الالم 
  .)1(وجوه املصاحلة"

بعد أن أوردت ما كتبه علماء التفســـــــري ســـــــواء أكان املتقدمون منهم أو املتأخرون يف 
  القراءات الواردة يف اآلية الكرمية فإين أنقل ما كتبه علماء القراءات القرآنية. 

غري   يسي: "قرأ الكوفيون "أن يُصلحا" بضم الياء وكسر الالم منقال مكي بن أيب طالب الق. 1
  .)2("ألف والتخفيف، وقرأ الباقون بفتح الياء وفتح الالم . و�لف بعد الصاد والتشديد

. وقال احلســــــــــــــن بن عبدالغفار الفارســــــــــــــي: "اختلفوا يف ضــــــــــــــم الياء والتخفيف، وفتحها 2
اَحلا بفتحوالتشــــــــديد من قوله  َاَحلا" فقرأ ابن كثري وbفع وأبو عمرو وابن عامر: يصــــــــَّ  "أن يصــــــــَّ

  الياء والتشديد.
  .)3(وقرأ عاصم ومحزة والكسائي: أن ُيصلحا بضم الياء والتخفيف"

. وقال أمحد بن ادريس: "واختلفوا يف قوله (أن َيصَّاحلا)، فقرأ أهل البصرة واحلجاز والشام  3
  .ة (أن ُيصلحا) املعىن يصلُح كُل واحد منهما"كذلك، وقرأ أهل الكوف

احلا) فاألصـــل فيها (يتصـــاحلا) غري أن التاء أدغمت يف الصـــاد لقرÍا منها،  فأّما (يصـــَّ
  وألن التاء مهموسة والصاد جمهورة فكان اإلدغام حسنا 

اَحلا؛ ألن العرب جتعل مصـــــدر الفعل يف  لحا، وإن مل يكن مصـــــدر يصـــــَّ وإمنا قال صـــــُ
 َأْنَبَتُكْم ِمَن َو�َُّ  واضــــــــــع مصــــــــــدرًا لغريه إذا كان املعىن واحًدا، من ذلك قوله تعاىل (بعض املو 

)، فمصـــــدر أنبت إنبات، ولكن ُجعل مصـــــدره النـَّْبات؛ ألنه 17) (ســـــورة نوح: اْألَْرِض َنَ�اًتا
  مبعناه، فكذلك مصدر َيصَّاحلا (اصَّاحلا)، ولكنه جعل الصلَح موضعه.

                                              

 .5/216 التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور،  )1(
ظمة ، حتقيق: د. حمي الدين رمضـــان (الكويت، املنيف القراءات التبصــرةالقيســـي، أبو حممد، مكي بن أيب طالب،  )2(

 ).185-184م، 1985هـ/ 1405، 1العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ط
احلجة للقراء الســـبعة أئمة األمصـــار �حلجاز والعراق والشـــام الذين الفارســــي، أبو علي، احلســــن بن عبدالغفار،  )3(

ـــورÃ، دار املأمون، ط، حتقيق: بذكرهم أبو بكر بن جماهد ـــ ـــ ـــق، ســـ ـــ ـــ ــــري جوجيبايت (دمشـــ ـــ ــ ، 1در الدين قهوجي وبشـــ
 ).3/183م، 1987هـ/ 1407
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حا) فمصـــــــدره اإلصـــــــالح، ولكن ُجعل االســـــــم موضـــــــع املصـــــــدر  فأما من قرأ (يصـــــــل
كقولك: ســلَّمت ســالَما، فالســالم اســم ُجعل يف موضــع تســليما، ومثله كّلمت زيًدا تكليما، 

  .)1(والقراءÞن خمتارÞن"

. وقال صابر حسن أبو سليمان "يصلحا، قرأ الكوفيون وهم عاصم ومحزة والكسائي بضم 4
منه حذف األلف بعدها وكسر الالم من أصلح، وقرأ الباقون من  الياء وإسكان الصاد، ويلزم

الســــــــبعة بفتح الياء والصــــــــاد وتشــــــــديدها وإثبات ألف بعدها وفتح الالم أنه أراد (يتصــــــــاحلا) 
  .)2(فأسكن التاء وأدغم فلذلك شّدد"

  على مبحث االختالف التعبريي: حتليل واستنتاج

: أعتقد يف البداية أن تفســــــريات وحتليالت أئمة التفســــــري إمنا هي للوصــــــول إىل مقاصــــــد أوال
  وهداÃت القرآن الكرمي يف إصالح الفرد واÂتمع وإصالح العالقة بني الزوجني. 

توضـــــــــيح مهم وجامع جاء به اإلمام الســـــــــمني احلليب يف تعليقه على إعراب كلمة امرأة  :�نيا
هذا يدل على مدى عمق معرفته وذكائه حيث بذل حيث وضــــــــــــــح وبني يف ذلك، و 

  اجلهد، وأنعم النظر، للوصول إىل هذه اللطائف. 
حرص اإلسالم على املرأة بنًتا وأمéا وزوجة وأخًتا، فأعلى شأ£ا، وصان كرامتها، وحفظ  :�لثًا

حقوقها، ومسى ســــــورة يف القرآن tمسها وهي( النســــــاء)، tإلضــــــافة إىل ســــــورة (مرمي)، 
ِلِمیَن  ِإنَّ (هلا حق التملك والتصــرف واملرياث، وخاطبها حيث قال تعاىل:  وجعل اْلُمســْ

  ).35(سورة األحزاب:  ..)َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقاِنِتیَن َواْلَقاِنَتاتِ 

 يف اآلية األوىل يتجاء حممد علي السايس جبديد يف تعليقه على الفرق يف التعبري بـ الال :رابًعا
  وØن يف اآلية الثانية، مل أجده عند املتقدمني من املفسرين. 

                                              

ــة: د. ، حتقيق و الكتاب املختار يف معاين قراءات أهل األمصــــــــارابن ادريس، أبو بكر، أمحد بن عبيد هللا،  )1( ـــ ـــ دراســ
 )216-215-1/214م، 2007هـ/ 1428، 1عبدالعزيز بن محيد اجلهين (الرÃض، السعودية، دار الرشيد، ط

ــــن،  )2( ــابر حســ ــ ـــليمان، صــ ـــعودية، دارالتيســــري يف القراءات الســــبع املشــــهورة وتوجيههاأبو ســـ عامل  ، (الرÃض، الســـ
 ).193م، 1994هـ/ 1415، 1الكتب، ط
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مل أجد تعليًقا عند املتقدمني واملتأخرين من املفســـرين يف الفرق بني جمئ اآلية األوىل  :خامســـا
tلفعل املضــــــــــــارع ختافون، واآلية الثانية tلفعل املاضــــــــــــي خافت فاجتهدت يف التعليق 

  والتعقيب عليها. 

 مَحِرَص اإلسالم على الوفاق والصلح بني الزوجني للحفاظ على كيان األسرة، وعد :سادًسا
  تشتتها، وذلك من خالل تكرار كلمة الصلح يف آية نشوز الرجال. 

ا وشــحيًحا على حظ نفســه، وهذا ما  :سابًعا يظل اإلنســان ســواء أكان رجًال أم امرأة حريصــً
ُجبلت عليه النفوس، لكنَّ اإلســــــــــالم أمرb أن نتقي هذا الشــــــــــح، وأن جناهد أنفســــــــــنا 

  للتخلص منه. 

فاصــــــــــلة القرآنية، ففي آية نشــــــــــوز النســــــــــاء تذكري للرجال بعدم هناك أســــــــــرار لطيفة لل :�مًنا
الطغيان على النســـــاء فإنه إن كان لكم حق القوامة والتأديب، ولكن هذا ال يتيح لكم 
أن تظلموهّن، فإن هللا لكم tملرصــــــــــــــاد. ويف آية نشــــــــــــــوز الرجال تذكري للطرفني أن هللا 

أن اآلية ال خيفى عليه شــــيء، وكمطلع عليكم، bظر إليكم، خبري عليم مبا تصــــنعون، و 
  تربيهم على معىن اإلحسان، فإن مل تكن تراه فإنه عزوجل يراك. 

احلا" هي  :¥سـًعا الحظت أن اإلمام الطربي قد رجح بني القراءات حيث ذكر أن قراءة "َيصــَّ
الراجحة، وحجته يف ذلك أن التصـــــاحل يف هذا املوضـــــع أشـــــهر وأوضـــــح معىن وأفصـــــح 
وأكثر على ألســـــــــــن العرب يف اإلصـــــــــــالح، وهناك اعرتاضـــــــــــات وجيهة جداً على مبدأ 

  الرتجيح بني القراءات املتواترة.  

رى الشــــــوكاين على منوال الطربي يف الرتجيح بني القراءتني إال أن اإلمام أمحد بن ج :عاشـــــًرا
  .)1(إدريس يف كتابه املختار يف معاين قراءات أهل األمصار قال "والقراءÞن خمتارÞن"

    

                                              

 .1/216، الكتاب املختار يف معاين قراءات أهل األمصارابن إدريس،  )1(
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  االختالف يف املضمون: املبحث الثاين

  

  

  

  مطالب:  ةوفيه ثالث

  وحلاقهااملطلب األول: مناسبة اآلية لسباقها 

  املطلب الثاين: سبب نزول اآلية 

  املطلب الثالث: جعل القرآن لنشوز املرأة عقوبة ومل جيعل لنشوز الرجل عقوبة.
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  مناسبة اآلية لسباقها وحلاقها: املطلب األول

بداية أقول إن هذه الســـورة ســـورة النســـاء فيها حديث عن شـــؤون النســـاء، وما يتعلق 
Íن من حقوق وواجبـــات، وحـــث الرجـــال على الوصــــــــــــــيـــة Íن ،واالهتمـــام حبـــاهلن، وذلـــك 
لضــــــــــعفهن، وÀكيد مرياث النســــــــــاء، واحلث على إعطاء املهور هلن، فكانت بداية الســــــــــورة 

لبيان  خلقت من الرجل نفسـه، Øذن هللا وقدرته وإرادته الوصـية tلتقوى، وبيان أن األنثى إمنا
  عظم شأن وحق املرأة وفضلها، وكان ختام السورة يف تفصيل وبيان حق املرأة يف املرياث. 

  أوال: مناسبة اآلية لسباقها
سباق هذه اآلية الكرمية كان احلديث فيها بشأن النساء، وبيان هللا هلن حيث تكفل 

حكام املتعلقة Íن، وهذا إن دلَّ على شــــــــــيء فإمنا يدل على عظيم حقهن هللا تعاىل ببيان األ
  عند هللا تعاىل. 

قال الرازي "اعلم أن حكمة هللا يف ترتيب هذا الكتاب الكرمي  وقع على أحســـــــن الوجوه  .1
وهو أن يذكر شـــــيًئا من األحكام، مث يذكر عقيبه آÃت كثرية يف الوعد والوعيد والرتغيب 

Íــا آÃت دالــة على كربÃء هللا وجالل قــدرتــه وعظمــة إهليتــه مث يعود مرة والرتهيــب وخيلط 
أخرى إىل بيان األحكام، وهذا أحســـــن أنواع الرتتيب، وأقرÍا إىل التأثري يف القلوب، ألن 
التكليف tألعمال الشــــــــــــــاقة ال يقع يف موقع القبول إال إذا كان مقروt bًلوعد والوعيد، 

 القلــب إال عنــد القطع بغــايــة كمــال من صــــــــــــــــدر عنــه الوعــد والوعــد والوعيــد ال يؤثر يف
 .)1(والوعيد، فظهر أن هذا الرتتيب أحسن الرتتيبات الالئقة tلدعوة إىل الدين احلق"

قال البقاعي "وكان من أعظم  مقاصــد  الســورة العدل يف الضــعفاء من األيتام وغريهم يف  .2
وأشربت بغضه  ،مما أبته نفوسهم-أو إÌbً  اذكورً -وغريه، وكان توريث النساء واألطفال املرياث 

يف قوالب البالغة  افشــــــــيئً  اوكان التفريق يف إثبات ما هذا ســــــــبيله أجنع، وإلقاؤه شــــــــيئً ، قلوÍم
 .)2("أنفع

                                              
 .49/ 11 مفاتيح الغيب،الرازي،  )1(
 .326/ 2 نظم الدرر،البقاعي،  )2(
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ولإلمام حممد رشيد رضا لفتة مجيلة حيث قال "تقّدم أن الكالم كان من أول السورة إىل  .3
ْیًئاَواْعُبُدوا �ََّ آية ما قبل قوله تعاىل ( ِر8ُوا ِ�ِه شــــــــــــَ املتعلقة tلنســــــــــــاء  ) يف األحكام َوَال ُتشــــــــــــْ

واليتامى والقرابة، ومن آية (واعبدوا هللا) إىل آخر ما تقدم تفسريه يف أحكام عامة أكثرها 
يف أصـــول الدين، وأحوال أهل الكتاب واملنافقني، والقتال، وقد جاءت هذه اآلÃت بعد 

جنس األحكام، يف أول الســــــــــــــورة ولعل احلكمة يف  ذلك يف أحكام النســــــــــــــاء، فهي من
وضـــعها هاهنا Àخر نزوهلا إىل أن شـــعر الناس بعد العمل بتلك اآلÃت tحلاجة إىل زÃدة  
البيان يف تلك األحكام، فإ£م كانوا يهضـــــمون حقوق الضـــــعيفني املرأة واليتيم كما تقدم، 

قوًقا Ìبتة م، وجعلت للنســـــاء حفأوجبت عليهم تلك اآلÃت مراعا¡ا وحفظها، وبينتها هل
  .)1(مؤكدة يف املهر واإلرث كالرجال، وحّرمت ظلمهن"

  �نيا: مناسبة اآلية للحاقها:
حلـاق اآليـة ذو عالقـة وطيـدة tآليـة، فهو حض على العـدل ملن لـه أكثر من زوجـة، 

ن افرتق ملوهذا يدل على بيان حقوق املرأة وحســن رعايتها ورفع شــأ£ا. وبيان ســعة رمحة هللا 
  عن شريكه.

َماَواِت َوَما ِفي اْألَْرضِ  قال ابن عطية: "وقوله تعاىل " .1 ِ َما ِفي الســـــــــــــــَّ َّHِتنبيه على  " َو
 .)2(موضع الرجاء هلذين املفرتقني"

وقال الرازي: (ملا أمر tلعدل واإلحســــــــــــــان إىل اليتامى واملســــــــــــــاكني بّني أنه ما أمر Íذه  .2
لعباد ألنه مالك الســــــــــــــماوات واألرض كيف يُعقل أن األشــــــــــــــياء الحتياجه  إىل أعمال ا

يكون حمتاًجا إىل عمل اإلنســـــان مع ما هو عليه من الضـــــعف والقصـــــور، بل إمنا أمر Íا 
 .)3(رعاية ملا هو األحسن هلم يف دنياهم وأخراهم"

وقال أبو حيان: "وكان هللا واســــــــــعا حكيما، bســــــــــب ذلك ذكر الســــــــــعة، ألنه تقدم من  .3
ســــــعته، والواســــــع عام يف الغىن والقدرة والعلم وســــــائر الكماالت، وbســــــب ذكر وصــــــف 

                                              

 .361-5/360، املنارحممد رشيد رضا،  )1(
 .2/121 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،ابن عطية،  )2(
 .56/ 11 مفاتيح الغيب،الرازي،  )3(
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احلكمة، وهو وضع الشيء موضع ما يناسب، ألن السعة ما مل تكن معها احلكمة كانت 
  .)1(إىل فساد أقرب منها للصالح"

بو حيان "ملا ذكر تعاىل ســــــــــــــعة رزقه وحكمته، ذكر أنَّ له ملك ما يف وأضـــــــــــــــاف أ
السماوات وما يف األرض، فال يعتاض عليه غىن أحد وال التوسعة عليه، ألن من له ذلك هو 

  .)2(الغين املطلق"
 ما هو كالتفسري أشار إىل )ُ:ْغِن �َُّ 8ُال9 ِمْن َسَعِتهِ قال ابن عادل: "إنه تعاىل ملا قال: ( .4

َماَواِت َوَما ِفي اْألَْرضِ  "لكونه واســـــــًعا، فقال  ذلك فإنه " يعين من كان ك َوHَِِّ َما ِفي الســـــــَّ
 .)3( يكون واسع العلم والقدرة واجلود والفضل والرمحة)

وقال البقاعي: "وملا كان مبىن هذه الســــــــــورة على التعاطف والرتاحم والتواصــــــــــل، مل يذكر  .5
وم اإلمياء يف هذه اآلية على وجه البيان لرأفته وسعة رمحته وعمفيها الطالق إال على وجه 

 .)4( تربيته، ويف ذلك معىن الوصلة والعطف"
َماَواِت َوَما ِفي اْألَْرضِ  " وقال األلوســــــي :" .6 غناء بعد " فال يتعذر عليه اإل َوHَِِّ َما ِفي الســــــَّ

ته ما ال ســـــــــــــعته وعظم قدر الفرقة وال اإليناس بعد الوحشـــــــــــــة، وفيه من التنبيه على كمال 
 .)5(خيفى"

وقال حممد رشيد رضا: (اقتضت حكمة هللا يف ترتيب كتابه  أن جيئ بعد تلك األحكام  .7
العملية يف شــــــــــــئون النســــــــــــاء واليتامى أو بعدها وبعد ما قبلها من األحكام املتعلقة �هل 

ا، أن يعقب عليها Ãêت يف العلم اإلهلي يُذكر املخاطبني بت ك األحكام لالكتاب أيضــــــــــــــً
بعظمته وســـــعة ملكه واســـــتغنائه عن خلقه، وقدرته على ما يشـــــاء من التصـــــرف فيهم أو 

                                              

 .3/382 تفسري البحر احمليط،أبو حيان،  )1(
 .3/382املرجع السابق،  )2(
 .7/59 الكتاب،اللباب يف علوم ابن عادل،  )3(
 .2/330 نظم الدرر،البقاعي،  )4(
 .3/158األلوسي، روح املعاين،  )5(
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إÌبتهم على طاعته فيما شـــــــــــرعه هلم خلريهم ومصـــــــــــلحتهم تذكرهم بذلك ليزدادوا بتدبرها 
  .)1( إمياbً حيملهم على العمل Íا، والوقوف عند حدودها)

                                              

 .5/368، املنارحممد رشيد رضا، تفسري  )1(



 

 56 

  "َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت سبب نزول اآلية ": املطلب الثاين

ثي، وتُعد " أل£ا موضوع حب َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت "سأقتصر على سبب نزول اآلية الكرمية 
معرفة أســباب النزول من الشــروط األســاســية للمفســر، إذ ال ميكن القول يف التفســري إال بعد 

  معرفة أسباب النزول. 

   وقد ورد لسبب نزول اآلية الكرمية روايتان:

الرواية األوىل: حدثنا حممد بن مقاتل، أخربb هشــــــــــام بن عروة عن أبيه عن عائشــــــــــة 
رضــــى هللا عنها "وإن امرأة خافت" قالت: الرجل تكون عنده املرأة ليس مبســــتكثر منها، يريد 

  .)1(أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأين يف حل. فنزلت هذه اآلية"

 قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا ســــــــــــــليمان بن الرواية الثانية: حدثنا حممد بن املثىن
معاذ عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشــــــيت ســــــودة أن يطلقها النيب فقالت: ال 

  . )2(" َفَال ُجَناَح َعَلْیِهَما تطلقين وأمسكين واجعل يومي لعائشة ففعل، فنزلت "

  تعقيب:

ال شــك أن ســبب النزول له حكم الرفع يقول د. خالد الســبت "أســباب النزول على 
قســــمني، األول الصــــريح وهو ما صــــرح فيه الصــــحايب بقوله: ســــبب نزول هذه اآلية كذا. أو 
ذكر واقعة أو ســــــؤال مث عقب ذلك بقوله: فنزلت، أو: ونزلت: أو : مث نزلت أو: فأوحى هللا 

  إىل نبيه. 

، وهو أن يقول: نزلت هذه اآلية يف كذا وحنو ذلك. فهذا حيتمل الثاين: غري صـــــــــريح
أن يكون سببا يف النزول كما ُحيتمل أن يكون من قبيل التفسري، وال ريب أن األول له حكم 

  .)3(الرفع"

                                              

ــحيحه،  )1( ـــ ــ ـــ ـــ ــوزا، جكتاب التفســـــــــــريأخرجه البخاري يف صــ ـــ ــ ـــ ـــ ، 182، صt ،5ب وإن امرأة خافت من بعلها نشــ
 ).4581رقم(

 ى هللا عليه وســـلمصـــل، tب تفســـري القرآن عن رســـول هللا فضــائل القرآن كتابأخرجه الرتمذي يف اجلامع الكبري،  )2(
 ) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.3040، رقم (134، ص5وكذلك tب ومن سورة النساء، ج

 ).55-1/54هـ، 1421، 1(د.م، دار ابن عفان، ط قواعد التفسري مجًعا ودراسةالسبت، خالد بن عثمان،  )3(
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وال شك أن هاتني الروايتني هلما حكم الرفع، ألن كل واحدة منهما جاء فيها القسم 
فنزلت هذه  –الصحايب بقوله فنزلت فنجد يف الرواية األوىل األول وهو الصريح أي صرح فيه 

  ".  َفَال ُجَناَح َعَلْیِهَما "اآلية، ويف الرواية الثانية فنزلت 

وهناك قاعدة من قواعد التفسـري تفيد أنه "إذا تعددت املروÃت يف سـبب النزول نُظر 
تقارب الزمان ُمحل  فإن الصــــريح،إىل الثبوت فاقتصــــر على الصــــحيح، مث العبارة فاقتصــــر على 

  .)1("أو الرتجيح ،وإن تباعد حكم بتكرار النزول ،على اجلميع

  ولو طبقنا هذه القاعدة على الروايتني االتني أمامنا سوف جند التايل: 

 أن الروايتني صحيحتان. .1

 أ£ما صرحيتان.  .2

  كال الروايتني خترب عن وقائع خمتلفة.  .3

 الصــــحيحة الصــــرحية متعددة، حبيث أ£ا خترب وهنا يقول الســــبت "إذا كانت الرواÃت
عن وقــائع خمتلفــة، فهنــا ننظر يف زمــان حــدوث تلــك الوقــائع، فــإن كــانــت متقــاربــة احلــدوث 
حكمنا �ن اآلية نزلت بعد تلك األسباب مجيًعا، أما إذا كان الزمان متباعًدا ففي هذه احلالة 

  .)2(يُلجأ إىل القول بتكرار النزول"

من خالل ما ســـــبق وفهمي هلذه الرواÃت فإنين أرجح ما رواه البخاري، على ما رواه 
الرتمذي، خاصــــــــــة  أن كتاب البخاري هو أصــــــــــح الكتب، مع عدم إغفالنا لقول البعض إن 

  تكرار النزول ممكن أن يُقبل يف هذا املوضوع، وهللا أعلم. 

  

                                              
 .69صاملرجع السابق،  )1(
 .1/69، قواعد التفسري مجًعا ودراسةالسبت، خالد بن عثمان،  )2(
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  عل لنشوزالرجل عقوبةجعل القرآن لنشوز املرأة عقوبة ومل جي:املطلب الثالث

القرآن الكرمي عــادل يف أحكــامــه ومعــامالتــه كيف ال وقــد أُنزل من هللا العليم اخلبري 
الذي خلق اإلنســــان ويعلم ما الذي يصــــلح شــــأنه وحاله وحياته، فا± تعاىل أعطى لكل من 

¡bا النفسية مالرجل واملرأة حقوًقا وواجبات، وهيأ هلما احلياة اليت تناسب استعدادا¡ما ومكو
  والعاطفية واجلسدية.

وملاذ أtح  هللا للرجل أن يؤدب امرأته يف حال اخلوف من نشــــــــــــــوزها، ومل يبح ذلك 
للمرأة؟ بل نوع وفصــــــل يف طرق إصــــــالح الزوجة، وجعل إصــــــالح الزوج بطريقة واحدة وهي 

  الصلح؟ 
ة للمرأة بأقول وt± التوفيق: إن احلكمة من ذلك تعود إىل اختالف املعاجلة tلنســــــــــــــ

ا الختالف الرجــل عن املرأة، واملرأة عن الرجــل، إذ فليس الــذكر كــاألنثى يف  عن الرجــل تبعــً
طبيعتهما النفســـــــية والوظيفية، وعند Àمل املعاجلتني جند كال منهما متوافقة مع الفطرة والعقل 

قاية ألهل و واحلس الســليم، فوظيفة الرجل يف األســرة هي القوامة اليت غايتها حســن الرعاية وال
ا متوافقة مع طبي عة بيته تربيًة وÀديًبا، وهذه الوظيفة مع أ£ا حمل تكليف وتشــــريف فهي أيضــــً

 – الوعظ واهلجر والضـــرب –الرجل، ولذلك كانت معاجلة الرجل لنشـــوز زوجته Íذه الطرق 
تتناســــب مع حتقيق املقصــــد األعظم من هذه املعاجلة، وهو حصــــول الصــــلح والتوافق واأللفة. 
مع مالحظة أدب هذه املعاجلة ،وحكمة القرآن يف الطريقة اليت أشــار إليها يف اســتخدام هذه 

  األساليب اليت ال حيدث معها بغي أو ظلم، إمنا تكون وسائل إصالح.
أما نشوز الزوج  فإن القرآن يرشد الزوجة إىل أن تتعامل معه مبا يراعي فطر¡ا كأنثى، 

تها كزوجة، مع مراعاة أنه جيوز للمرأة أن تنصــــــــــح زوجها، ويراعي فطرته كرجل، ويراعي وظيف
ت وتذكره t± تعاىل، وحتببه يف اإلصالح، وإبقاء بيت الزوجية مرتابطًا، وحتذره من ضياع البي

  واألسرة وتشتت األبناء. 
ه، خاصة اليت منحها الشرع إÃفالتأديب الذي أtحه الشرع للرجل يتوافق مع القوامة 

جوب طاعة املرأة لزوجها تعطيه احلق يف إصــــــــــــــالحها tلتدرج املذكور يف اآلية أن القوامة وو 
الكرمية، والقدرة على ذلك tعتبارها مأمورة بطاعة زوجها، أما املرأة فليس هلا ذلك احلق يف 

  ذلك الفتقارها القوامة على زوجها. 
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لى علــذلــك يقول الطربي: "الرجــال أهــل قيــام على نســـــــــــــــائهم يف Àديبهن، واألخــذ 
وجاء هذا القول يف معرض حديثه وتفســــــــــــريه  .)1(أيديهن فيما جيب عليهن ± وألنفســــــــــــهم"

َساءِ  "لآلية    . " الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النِّ
  وهذه اآلية جديرة �ن يقف املرء عندها لتجلية معناها وتوضيح مراميها. 

  وقد وجدت أن معظم املفسرين املتقدمني نقلوا ما قاله الطربي. 
أما املتأخرون من املفســــــــرين فذكروا كذلك ما ذكره الطربي، إال إين وجدت للشــــــــيخ 
حممد علي الســايس قوًال رصــيًنا وجامعا حيث يقول: (قد علمت أن هللا جعل الرجال قوامني 

 يمن عليها، ومن قضية ذلك أال يكون للمرؤوسعلى النساء، فالرجل راعي املرأة ورئيسها امله
  .)2( معاقبة رئيسه، وإال انقلب األمر وضاعت هيبة الرئيس)

كذلك وجدت للشيخ حممد رشيد رضا قوالً جامًعا قال فيه: (إن من شأ£م املعروف 
املعهود القيام على النســـــــــــــــاء tحلماية والرعاية والوالية والكفاية. ومن لوازم ذلك أن يُفرض 

ليهم اجلهـــاد دو£نَّ، فـــإنـــه يتضــــــــــــــمن احلمـــايـــة هلن وأن يكون حظهم من املرياث أكثر من ع
حظهنِّ، ألنَّ عليهم من النفقة ما ليس عليهن. وسـبب ذلك أن هللا تعاىل فضـل الرجال على 
النساء يف أصل اخلِلقة، وأعطاهم ما مل يعطهنَّ من احلول والقوة، فكان التفاوت يف التكاليف 

ثر التفاوت يف الفطرة واالســتعداد، ومثَّ ســبب آخر كســيب يُدعَّم الســبب الفطري، واألحكام أ
  .)3(وهو ما أنفق الرجال على النساء من أمواهلم"

ويضيف حممد رشيد رضا يف موضع آخر: "املراد tلقيام هنا هو الرÃسة اليت يتصرف 
دة ال مقهورًا مســــــــــــــلوب اإلرافيها املرؤوس Øرادته واختياره، وليس معناها أن يكون املرؤوس 

يعمل عمًال إال ما يوجهه إليه رئيســــه، فال ينبغي للرجل أن يبغي بفضــــل قوته على املرأة، وال 
  .)4(للمرأة أن تستثقل فضله وتعده خافًضا لقدرها"

                                              

  .8/290جامع البيان، الطربي،  )1(
 .332/ 1، تفسري آ9ت األحكامالسايس،  )2(
 .56-5/55، املنارحممد رشيد رضا،  )3(
 .5/56حممد رشيد رضا ، املنار ، )4(
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 –ويقول ســـــيد قطب: "املنهج الرtين يراعي االســـــتعدادات املوهوبة لشـــــطري النفس 
ائف املنوطة بكل منهما وفق االســتعدادات كما يراعي العدالة يف ألداء الوظ –الذكر واألنثى 

توزيع األعباء على شـــطري النفس الواحدة، فجعل من وظائف املرأة أن حتمل وتضـــع وترضـــع 
وتكفل مثرة االتصال بينها وبني الرجل، فكان عدالً أن ينوط tلرجل توفري احلاجات الضرورية 

دًال كذلك أن ُمينح الرجل من اخلصـــــــــــــــائص يف تكوينه وتوفري احلماية كذلك لألنثى وكان ع
العضـــــــــــوي والعصـــــــــــيب والعقلي والنفســـــــــــي ما يعينه على أداء وظائفه هذه. وأن ُمتنح املرأة يف 

  .)1(تكوينها العضوي والعصيب والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك"
 شــــخصــــية املرأة يفويضــــيف يف موضــــع آخر: (إن هذه القوامة ليس من شــــأ£ا إلغاء 

البيت، وال يف اÂتمع اإلنســـاين وال إلغاء وضـــعها املدين، وإمنا هي وظيفة داخل كيان األســـرة 
إلدارة هذه املؤســـســـة اخلطرية وصـــيانتها ومحايتها، ووجود القيم يف مؤســـســـة ما ال يلغي وجود 

  .)2(وال شخصية وال حقوق الشركاء فيها، والعاملني يف وظائفها"
ر بن عاشـــــور: "وقيام الرجال على النســـــاء هو قيام احلفظ والدفاع وقيام ويقول الطاه

  .)3(االكتساب واإلنتاج املايل"
ويضــــيف يف موضــــع آخر: "فالتفضــــيل هو املزاÃ اجلبلية اليت تقتضــــي حاجة املرأة إىل 
الرجل يف الذب عنها وحراســـــــــتها لبقاء ذا¡ا فهذا التفضـــــــــيل ظهرت آÌره على مر العصـــــــــور 

  .)4(فصار حًقا مكتسًبا للرجال" واألجيال
ويقول الشــــــــــــــعراوي: "لنفهم أوًال (الرجــال قوامون) ومــاذا تعين ؟ وننظر أهــذه تعطي 
النســـــاء التفوق واملركز، أم تعطيهن التعب؟ واحلق ســـــبحانه وتعاىل يطلب منا أن حنرتم قضـــــية  

اُل َقوَّاُموَن جَ الرِّ كونية، فهو اخلالق الذي أحســن كل شــيء خلقه، وأوضــح القضــية اإلميانية (
اءِ  ســـــــــــــَ ة، ما يؤدي إىل املخالف –إن وجد  –) والذي خيالف فيها عليه أن يوضـــــــــــــح َعَلى النِّ

واملرأة اليت ختاف من هذه اآلية. جند أ£ا لو مل تُرزق بولد ذكر لغضــــــــبت، وإذا ســــــــألناها ملاذا 
ىن قوام، م ما معإذن؟ تقول: أريد ابًنا ليحمينا. كيف وأنت تعارضــــــــــــــني يف هذا األمر؟ ولنفه

                                              

 .2/650 يف ظالل القرآن،سيد قطب،  )1(
 .2/652 يف ظالل القرآن،سيد قطب،  )2(
 .5/38 التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور،  )3(
 .5/39املرجع السابق،  )4(
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القوام هو املبالغ يف القيام، وجاء احلق هنا tلقيام الذي فيه تعب، وعندما تقول: فالن يقوم 
اءِ  على القوم؛ أي ال يرÞح أبــًدا، إذن فلمــاذا Àخــذ ( ســــــــــــــــَ نــه كتم ) على أَقوَّاُموَن َعَلى النِّ

لى مة القيام عأنفاس؟ ملاذا ال Àخذها على أنه ســــــــــــــعي يف مصــــــــــــــاحلهن، فالرجل مكلف مبه
  .)1(النساء، أي أن يقوم �داء ما يصلح األمر"

ويضـــــــــيف يف موضـــــــــوع آخر: "فقوامة الرجال جاءت للنســـــــــاء براحة، ومنعت عنهن 
  .)2(املتاعب، فلماذا حتزن املرأة منها"

وخاصــــــــــــــة أن بعض أعداء  ،لتجلية هذا األمر لقد ذكرت مجلة من أقوال املفســـــــــــرين
يصـــــفون هذا الدين tلتســـــلط أي تســـــلط الرجل على املرأة، ولألســـــف تبعهم بعض  اإلســـــالم

املســــلمني وخاصــــة تلك النوعية من النســــاء الاليت  يرين يف ذلك تســــلطًا من الرجال عليهن، 
فقد تطرأ شــــبهة تتعلق tلعقوtت اليت تقع من الرجل على املرأة، وخاصــــة الضــــرب، فيتهمون 

نتقاص من كرامتها، وهذه البد أ£ا شـــــــبه، وحمض افرتاء على هذا اإلســـــــالم بتعنيف املرأة واال
  الدين العظيم.

وقبل أن أرد على هذه الشــبه البد من توضــيح معىن الضــرب يف القرآن الكرمي وأقوال 
  األئمة املفسرين يف ذلك سواء أكانوا متقدمني أم متأخرين. 

  ال: أقوال املتقدمني من املفسرينأو 
هل التأويل: صفة الضرب اليت أtح هللا لزوج الناشز أن يضرÍا: قال الطربي: "وقال أ

  .)3(الضرب غري املربح"
ونقل يف موضــع آخر عن عطاء قال: قلت البن عباس: ما الضــرب غري املربح، قال: 

  .)4(السواك وشبهه، يضرÍا به"

                                              

 .2193 – 4/2192، تفسري الشعراويالشعراوي،  )1(
 .4/2195، تفسري الشعراويالشعراوي،  )2(
 .8/313جامع البيان، الطربي،  )3(
 .8/314املرجع السابق،  )4(
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 وقال الزخمشــــري: "جيب أن يكون ضــــرtً غري مّربح، ال جيرحها، وال يكســــر هلا عظًما
  .)1(،ويتجنب الوجه"

وقال الرازي: "ينبغي أن يكون الضرب مبنديل ملفوف، أو بيده، وال يضرÍا tلسياط 
  .)2(وال tلعصا، وtجلملة فالتخفيف مراعى يف هذا الباب على أبلغ الوجوه"

وقال أبو حيان: "وضـــــــرÍن هو أن يكون غري مربح وال bهك ، والضـــــــرب غري املربح 
م ع ظًما وال يتلف عضــــــــــًوا، وال يعقب شــــــــــيئا، والناهك البالغ، وليجتنب هو الذي ال يهشــــــــــّ

  .)3(الوجه"

  ومبثل هذه األقوال قال معظم املفسرين املتقدمني تقريًبا. 

  يا: أقوال املتأخرين من املفسرين�ن

  .)4( قال حممد رشيد رضا: (وأّما الضرب ما اشرتطوا فيه أن يكون غري مربح)

كر بعض مقلدة اإلفرنج يف آداÍم منا مشـــــــروعية ويضـــــــيف يف موضـــــــع آخر: "يســـــــتن
ا  ضــرب املرأة الناشــز، وال يســتكربون أن تنشــز وترتفع عليه، فتجعله وهو رئيس البيت مرءوســً
بل حمتقرًا، وتصـــر على نشـــوزها حىت ال تلني لوعظه ونصـــحه، وال تبايل Øعراضـــه وهجره، وال 

خيلون أزواجهن أو يعاملوهن به؟ لعلهم يتأدري َمب يُعاجلون هؤالء النواشــز؟ ومب يشــريون على 
امرأة ضــــــعيفة أديبة، يبغي عليها رجل فظ غليظ، فيطعُم ســــــوطه من حلمها الغريض ويســــــقيه 
من دمها العبيط، ويزعم أن هللا تعاىل أtح له مثل هذا الضرب، وحاش ± أن Áذن مبثل هذا 

اقة هلم ناًدا، ويكلِّفنهم ما ال طالظلم أو يرضى به. وإن من النساء من ينشزن عليهم صلًفا وع
به، فأي فساد يقع يف األرض إذا أبيح للرجل التقي الفاضل أن ُخيفض من صلف إحداهن، 

  ويدهورها من نشز غرورها بسواك يضرب به يدها، أو كف يهوي به على رقبتها؟ 

                                              

 .1/507، الكشافالزخمشري،  )1(
 .10/73 مفاتيح الغيب،الرازي،  )2(
 .3/252 تفسري البحر احمليط،أبو حيان،  )3(
 .5/60، املنارحممد رشيد رضا،  )4(
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فكيف تســــــــــتنكر إtحته للضــــــــــرورة يف دين عام للبدو واحلضــــــــــر من مجيع أصــــــــــناف 
   .)1(البشر"

ويضـــيف يف موضـــع آخر: "إن مشـــروعية ضـــرب النســـاء ليســـت tألمر املســـتنكر يف 
العقل أو الفطرة، فهو أمر حيتاج إليه يف حال فســـــــــاد البيئة، وغلبة األخالق الفاســـــــــدة، وإمنا 
يُباح إذا رأى الرجل أن رجوع املرأة عن نشــــــــوزها يتوقف عليه، وإذا صــــــــلحت البيئة، وصــــــــار 

ويستجنب للوعظ أو يزدجرن tهلجر، فيجب االستغناء عن الضرب، النساء يعقلن النصيحة، 
فلكل حال حكم يناسبها يف الشرع، ومجلة القول أن الضرب عالج ُمر قد يستغين عنه اخلّري 

  .)2(احلر، ولكنه ال يزول من البيوت بكل حال، أو يعم التهذيب النساء والرجال"

رعت كإجراء ويقول ســـــــــيد قطب: "ملاذا شـــــــــرعت هذه اإلجراءات ال تأديبية؛ إ£ا شـــــــــُ
وقائي عند خوف النشــــــوز للمبادرة Øصــــــالح النفوس واألوضــــــاع، ال لزÃدة إفســــــاد القلوب، 
وملئها tلبغض واحلنق، أو tملذلة والرضــــوخ الكظيم، إ£ا أبًدا ليســــت معركة بني الرجل واملرأة 

الكلب ا إىل الســـــــلســـــــلة كيراد هلا Íذه اإلجراءات حتطيم رأس املرأة حني ¡م tلنشـــــــوز، ورده
  .)3(املسجور إن هذا قطًعا ليس هو اإلسالم"

ويقول يف موضـــع آخر: "مينع أن يكون هذا الضـــرب تعذيًبا لالنتقام والتشـــفي، ومينع 
أن يكون إهانة لإلذالل والتحقري، ومينع أن يكون أيضـــــــــا للفســـــــــد واإلرغام على معيشـــــــــة ال 

 عاطفة املؤدب املريب، كما يزاوله األبترضــــاها، وحيدد أن يكون ضــــرب Àديب، مصــــحوب ب
  .)4(مع أبنائه"

ويقول الطاهر بن عاشور: "روعي عرف بعض الطبقات من الناس أو بعض القبائل، 
فإن الناس متفاوتون يف ذلك، وأهل البدو منهم ال يعّدون ضــــــــــــــرب املرأة اعتداء، وال تعده 

  .)5(النساء أيًضا اعتداء"

                                              
 .5/61،  املنارحممد رشيد رضا،  )1(
 .5/62، املنارحممد رشيد رضا،  )2(
 .2/653 يف ظالل القرآن،سيد قطب،  )3(
 .2/654املرجع السابق،  )4(
 .5/41 التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور،  )5(
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أن اإلذن tلضــــــــــــــرب ملراعــاة أحوال دقيقــة بني ويقول يف موضــــــــــــــع آخر: "والظــاهر 
الزوجني، فأذن للزوج بضرب امرأته ضرب إصالح لقصد إقامة املعاشرة بينهما، فإن جتاوز ما 

"Ã1(تقتضيه حالة نشوزها كان معتد(.  

ويضــيف يف موضــع آخر: "وأما الضــرب فهو خطري، وحتديده عســري، ولكنه أذن فيه 
أة اعتدت حينئذ، ولكن جيب تعيني حد يف ذلك، يبني يف يف حالة ظهور الفســــــــــــاد، ألن املر 

الفقه، ألنه لو أطلق لألزواج أن يتولوه، وهم حينئذ يشــفون غضــبهم، لكان ذلك مظنة جتاوز 
احلد، إذ قل من يعاقب على قدر الذنب، على أن أصل قواعد الشريعة ال تسمح �ن يقضي 

لك tلســالمة من اإلضــرار، وبصــدوره ممن أحد لنفســه لوال الضــرورة، بيد أن اجلمهور قيدوا ذ
ال يعد الضــــــــــــــرب بينهم إهانة وإضــــــــــــــرار، فنقول: جيوز لوالة األمور إذا علموا أن األزواج ال 
حيسنون وضع العقوtت الشرعية مواضعها، وال الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم 

ضرار بني ال يتفاقهم أمر اإلاستعمال هذه العقوبة، ويعلنوا هلم أن من ضرب امرأته عوقب، كي
  .)2(األزواج، ال سيما عند ضعف الوازع"

   حتليل واستنتاج :

: أبــدع اإلمــام الرازي يف الربط بني اآليــة وســــــــــــــبــاقهــا حيــث بني أن التكــاليف tألعمــال أوال
الشـــــاقة ال يقع Àثريه يف القلوب إال إذا كان مقروt bًلوعد والوعيد، لذلك ذكر شـــــيئا 

  من األحكام، مث أعقبه tلوعد والوعيد. 

  جلاهلية.أة والبعد عن أحكام اأكد أبو حيان أمهية تعاليم اإلسالم يف تناول حقوق املر  :�نياً 

أبدع البقاعي يف الربط بني اآلية وســـباقها خاصـــة يف اختيار الكلمات واأللفاظ مع أنه  :�لثاً 
نقل بعض املعاين عن الرازي، لكنه صــــــــــــــاغها بكلمات بديعة، واســــــــــــــتنكر على أهل 

  اجلاهلية حرمان النساء واألطفال واأليتام حقوقهم. 

                                              
 .5/43املرجع السابق،  )1(
 .5/44 التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور،  )2(
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ضـــا ما قاله الســـابقون  قبله كالبقاعي وأيب حيان، وعاب على أهل أكد حممد رشـــيد ر  :رابعاً 
  اجلاهلية حرمان النساء واأليتام حقوقهم.

أكد الرازي وأبو حيان على سعة رمحة هللا فمن ميلك السماوات واألرض فإن رمحته  :خامسا
  عظيمة وواسعة  .

لى ما جاء به أكد كل من ابن عادل والبقاعي واأللوســـــــي وحممد رشـــــــيد رضـــــــا ع :ســـــادســـــاً 
  السابقون من حيث سعة رمحة هللا تعاىل خاصة أنه ميلك السماوات واألرض. 

ســـبب نزول اآلية الكرمية يُفيد أن املرأة حريصـــة جًدا أن تبقى يف ظل العش الزوجي،  :ســابعاً 
متمســــكة بزوجها، مقدرة للرابطة املقدســــة اليت تربط بني األزواج بعضــــهم ببعض، فقد 

  ن ماهلا، أو ليلة من لياليها، مقابل أن تُبقي على كيان األسرة قائًما. تتنازل عن جزء م

اإلمام الطربي هو شـــــيخ املفســـــرين tلفعل، فمعظم املفســـــرين املتقدمني واملتأخرين £ل  :�مناً 
  من معينه الفياض، وآرائه الفذة املتميزة.

اءِ الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعلَ  جتلية معىن اآلية الكرمية " :¥ســـــعاً  ســــــَ ة   القوامة ال تعين " فدرج ى النِّ
إلغاء شـــخصـــية املرأة، وإمنا إعطاءها احلق يف إبداء رأيها. وكذلك القوامة تعين الســـعي 

  يف مصاحل النساء الزوجات وما ُيصلح أمرهن. 

نقلت بعض أقوال املتقدمني من املفســـــــرين يف موضـــــــوع الضـــــــرب ووجدت أن غاية  :عاشــــــراً 
  غري مربح، وقد يكون tلسواك.الضرب عندهم أن يكون 

أمــا املتــأخرون من املفســــــــــــــرين فــإنين قــد أثبــت بعض كالمهم نقال كــامًال ألنين رأيــت أن يف  
اختصــــــاره إخالالً tملعىن، خاصــــــة أقوال حممد رشــــــيد رضــــــا وســــــيد قطب والطاهر بن 

  عاشور. 

اهلجر، و  ضــــرب الزوج زوجته على وجه التأديب مباح إذا مل ينفع معها الوعظ :حادي عشــــر
ومل يســتطع الزوج الصــرب على نشــوزها، ومع ذلك فعليه أن ال يســتعجل يف اللجوء إىل 
وســـيلة الضـــرب، بل يصـــرب على زوجته، ويتحمل شـــططها وتقصـــريها يف حقه، ويكرر 

  احملاولة يف إصالحها. 
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يقول عبدالكرمي زيدان: "ويكون ترك الضــرب أفضــل إذا أمكن إصــالح الزوجة بدون 
بعض األحاديث النبوية الشــــــريفة على أن األوىل واألفضــــــل هو ترك الضــــــرب، ضــــــرب لداللة 

  .)1( وهذا ما أخذ به اإلمام الشافعي فعنده ترك الضرب أوىل وأفضل)

أقول بل كان الرســــــول عليه الســــــالم حيرص على نشــــــر اللطف واملودة والرمحة يف بيته 
  ومع أهله، رغم مشاغله العظيمة، ويوصي tلنساء خريا. 

قال  ه وســـلمصـــلى هللا عليففي صـــحيح مســـلم عن أيب هريرة رضـــي هللا عنه عن النيب 
"واستوصوا tلنساء فإن املرأة ُخلقت من ضلع، وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله، إن ذهبت 

  .)2(تقيمه كسرته، وإن تركته مل يزل أعوج، استوصوا tلنساء خريا"

عن  رب زوجاته، فعن هشـام بن عروةأنه ضـ صـلى هللا عليه وسـلمومل يرد عن الرسـول 
ال خادما له وال امرأة، و  صـــــلى هللا عليه وســـــلمأبيه عن عائشـــــة قالت "ما ضـــــرب رســـــول هللا 

  .)3(ضرب بيده شيئا"

                                              

ــالة، طاملفصــــل يف أحكام املرأةزيدان، عبدالكرمي،  )1( ـــ/ 1413، 1، (بريوت، لبنان، مؤســـــســـــة الرســـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ م، 1993هـ
7/318.( 

 ).1468، رقم (775، ص1الوصية tلنساء، ج، tب كتاب الرضاعأخرجه مسلم يف صحيحه،  )2(
 ).1984، رقم (638، ص1أخرجه  ابن ماجه يف سننه، tب ضرب النساء، ج )3(
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  الصلح أداة عالج النشوز واإلعراض: الثالثالفصل 
  

  

  

  :ويشتمل على مبحثني

  مدلول الصلح وفيه مطلبان املبحث األول: 

  املطلب األول : يف اللغة 

  املطلب الثاين : يف االصطالح 

  مدلول الصلح بني املتقدمني واملتأخرين من املفسرين.املبحث الثاين: 
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  مدلول الصلح : املبحث األول

  أ ) مدلول الصلح يف اللغة: املطلب األول:

َلَح: لصــــاد ا يدور معىن الصــــلح يف اللغة على أنه نقيض الفســــاد. قال ابن فارس "صــــَ
  . )1(والالم واحلاء أصل يدل على خالف الفساد، يُقال صلح الشيء يصلح صالًحا"

يالحظ أن ما قرره ابن فارس يف معىن الصلح فيه قصور، خاصة إذا ما قارbه مبا قاله 
املعجم الوســــــــيط حيث جاء يف تعريفه ملعىن الصــــــــلح "الصــــــــالح: االســــــــتقامة والســــــــالمة من 

صــــــــــــــومة وإ£اء حالة احلرب، اصــــــــــــــطلح القوم: زال ما بينهم من العيب، والصــــــــــــــلح إ£اء اخل
من خالل تعريف املعجم الوســــــيط تبني يل أنه أحاط مبعىن الصــــــلح بشــــــكل أكرب )2(خالف"

وأعمق وأدق، وأعطى معاين جديدة، ويؤكد هذه  اإلضــــــــــــــافة واملعاين اجلديدة أن ابن منظور 
صــــالًحا  -صــــلح يصــــَلُح ويصــــُلحُ مثالً قد قال يف معىن الصــــلح: "الصــــالح: ضــــد الفســــاد، 

  .)3(وصُلوًحا، واإلصالح:نقيض الفساد"

  وأرى أن هذا املعىن قاصر بعكس ما أورده املعجم الوسيط. 

وكذلك الكفوي ذكر جزًءا من املعىن فقال: "الصــــــــــلُح: tلضــــــــــم، والصــــــــــالح ضــــــــــد 
  .)4(الفساد"

   .)5(الصالح: ضد الفساد" –وكذلك الراغب ذكر جزءًا من املعىن حيث قال: "صلح 

بعد اســــــتعراض معىن الصــــــلح، أؤكد أن ما جاء به املعجم الوســــــيط قد أحاط tملعىن 
ني نه أراد أن يبوجاء جامًعا ألنه أشـــــار إىل زوال اخلالف وإ£اء اخلصـــــومة وحالة احلرب، فكأ

  الغاية من الصلح

                                              

  .3/303، معجم مقاييس اللغةابن فارس،  )1(
 .1/520، املعجم الوسيطإبراهيم أنيس، عبداحلكيم منتصر، عيطة الصواحلي، حممد خلف،  )2(
 .517-2/516، لسان العربابن منظور ،  )3(
  .3/116، الكلياتأبو البقاء الكفوي،  )4(
 489، مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين،  )4(
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  ب) مدلول الصلح يف االصطالح:: املطلب الثاين

(الصــــلح وهو يف اللغة اســــم من املصــــاحلة، وهي املســــاملة بعد املنازعة، قال اجلرجاين: 
  .)1(ويف االصطالح: عقد يرفع  النزاع)

  .)2(وقال حممد قلعجي: "الصلح عقد يرفع النزاع tلرتاضي"

ويف املوســـــوعة الفقهية: "الصـــــالح ضـــــد الفســـــاد، والصـــــاحل ما كان مســـــتورًا ومل يكن 
 ســـليم الناحية، قليل الشـــر، ليس معروًفا tلكذب، والصـــالحمهتوًكا، وكان مســـتقيم الطريقة ،

يف الدين هو أداء الفرائض بســـــننها الراتبة، واجتناب احملرم، فال يرتكب كبرية، وال يُدمن على 
  .)3(صغرية"

    

                                              

ــلي، (بريوت، لبنــان، دار النفــائس، طالتعريفـاتاجلرجــاين، علي بن حممــد،  )1( ــ ـــ ـــ ـــ ، 2، حتقيق وزÃدة: د. حممــد املرعشــ
 ).209م، 2007هـ/ 1428

ـــ/ 1426، 2(بريوت، لبنان، دار النفائس، ط الفقهية امليســــــرةاملوســــــوعة قلعجي، حممد رواس،  )2( ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ م، 2005هــ
2/1238.( 

 .27/50م، 1992هـ/ 1412، 1، (الكويت، دار الصفوة، طاملوسوعة الفقهية )3(
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  مدلول الصلح بني املتقدمني واملتأخرين من املفسرين: املبحث الثاين

  

  

  وفيه مطلبان: 

  الصلح عند املتقدمني من املفسريناملطلب األول: مدلول 

  املطلب الثاين: مدلول الصلح عند املتأخرين من املفسرين
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  مدلول الصلح عند املتقدمني من املفسرين: املطلب األول

 ،ليهع "ترتك له يومها، أو تضع عنه بعض الواجب هلا من حق :قال الطربي يف معىن الصلح. 1
  .)1("من النكاح والتمسك tلعقد الذي بينها وبينه ،الهوتستدمي املقام يف حب ،تستعطفه بذلك

. قــال ابن أيب زمنني: "هي املرأة تكون عنــد الرجــل فتكرب فال تلــد، فرييــد أن يتزوج عليهــا 2
أشـــــب منها، ويؤثرها على الكبرية، فيقول هلا: إن رضـــــيت أن أوثرها عليك وإال طلقتك، 

  .)2(الشابة" أو يعطيها من ماله على أن ترضى أن يؤثر عليها

  .)3(. وقال املاوردي يف معىن الصلح: "إما من ترك مهر، أو إسقاط قسم"3

. وقال الواحدي: "يف القسمة والنفقة وهي أن ترضى هي بدون حقها، أو ترتك من مهرها 4
وي الزوج بينها وبني ضـــر¡ا يف القســـمة، وهذا إذا رضـــيت بذلك، لكراهة فراق  شـــيًئا ليســـّ

لى هــذا، أل£ــا إن مل ترض بــدون حقهــا كــان الواجــب على الزوج أن زوجهــا، وال ُجترب ع
  .)4(يوفيها حقها يف النفقة واملبيت"

. وقال البغوي: "وهو أن يقول الزوج هلا: إنك قد دخلت يف الســـــــــــــن، وإين أريد أن أتزوج 5
امرأة شـــــــــابة مجيلة أوثرها عليك يف القســـــــــمة ليالً و£ارًا، فإن رضـــــــــيت Íذا فأقيمي، وإن  

ت خليت ســبيلك، فإن رضــيت كانت هي احملســنة وال ُجترب على ذلك، وإن مل ترَض كره
بدون حقها كان على الزوج أن يوفيها حقها يف القسم والنفقة أو يسرحها Øحسان، فإن 

  .)5(أمسكها ووفاها حقها مع كراهية فهو حمسن"

عن سمة، أو الق . وقال الزخمشري: "ومعىن الصلح أن يتصاحلا على أن تطيب له نفًسا عن6
  .)6("بعضها كما فعلت سودة بنت زمعة وعرفت مكانة عائشة من قلبه فوهبت هلا يومها

                                              

 .9/268جامع البيان، الطربي،  )1(
 .1/533، تفسري القرآن العزيزابن أيب زمنني،  )2(
 .1/293، النكت والعيوناملاوردي،  )3(
سورÃ،  ، حتقيق: صفوان داوودي (دمشق،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزالواحدي، أبو احلسن، علي بن أمحد،  )4(

 ).1/293هـ/ 1415دار القلم، د.ط، 
 .1/708، معامل التنزيلالبغوي،  )5(
 .605-1/604الزخمشري، الكشاف،  )6(
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. وقال ابن اجلوزي: "واملعىن: أن يوقعا بينهما أمًرا يرضــيان به، وتدوم بينهما الصــحبة، مثل 7
  .)1(أن تصرب على تفضيله"

لزوج يف هذه النازلة؛ �ن يعطي ا. وقال القرطيب: " ويف هذا أن أنواع الصـــــــــلح كلها مباحة 8
على أن تصــــــــــــــرب هي، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج. أو على أن يؤثر ويتمســــــــــــــــك 

  .)t)2لعصمة، أو يقع الصلح على الصرب واألثرة من غري عطاء فهذا كله مباح"

. وقال البيضـــــــــاوي: (أن يتصـــــــــاحلا �ن حتط له بعض املهر أو القســـــــــم، أو ¡ب له شـــــــــيًئا 9
  .)3(ه"تستميله ب

وÍذا يتضـــح أن املتقدمني من املفســـرين قد اتفقوا على أن الصـــلح املذكور يكون �ن   
تتنازل املرأة لزوجها عن شـــــــــيء من حقها ســـــــــواء كان جزًءا من املهر، أو إســـــــــقاطًا لقدر من 

  العدل يف القسم، أو �ن ¡ب له شيًئا تستميله به. 

اها، وعدم إجبارها على شـــــــيء من ولكن جيب التنبه إىل أ£م قد قرروا ضـــــــرورة رضـــــــ  
  ذلك. 

  وهذا ما أكده وصرح به ابن زمنني والواحدي والبغوي وابن اجلوزي.   

  

                                              

 .1/482، زاد املسري يف علم التفسريابن اجلوزي،  )1(
 .5/405 اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب،  )2(
 .2/261، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،  )3(
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  مدلول الصلح عند املتأخرين من املفسرين: املطلب الثاين

. قال البقاعي: "�ن تلني هي برتك بعض املهر، أو بعض القســـــــم، أو حنو ذلك، وأن يلني 1
  .)1(مقابلة ذلك" هلا هو Øحسان العشرة يف

. وقال أبو الســـعود: "�ن حتط له املهر أو بعضـــه أو القســـم. كما فعلت ســـودة بنت زمعة، 2
  .)2(حيث وهبت يومها لعائشة رضي هللا عنها أو �ن ¡ب له شيًئا تستميله"

. وقال الشـــوكاين: "جيوز التصـــاحل �ي نوع من أنواعه، إما Øســـقاط النوبة، أو بعضـــها، أو 3
  .)3(فقة، أو بعض املهر"بعض الن

. وقال األلوســي: "�ن ترتك املرأة له يومها كما فعلت ســودة رضــي هللا عنها مع رســول هللا 4
، أو تضـــع عنه بعض ما جيب هلا من نفقة أو كســـوة أو ¡به املهر،  صـــلى هللا عليه وســـلم

  .)4(أو شيئا منه، أو تعطيه ماالً لتستعطفه بذلك، وتستدمي املقام يف حباله"

. وقال حممد رشيد رضا: "كأن  تسمح له ببعض حقها عليه يف النفقة أو املبيت معها أو 5
حبقها كلِّها فيهما أو يف أحدمها لتبقى يف عصـــــــــــــمته مكرَّمة، أو تســـــــــــــمح له ببعض املهر 

اَح فَ ومتعــة الطالق، أو بكــل ذلــك ليطلقهــا، فهو كقولــه تعــاىل يف ســــــــــــــورة البقرة ( َال ُجنــَ
، وإمنا حيل للرجل ما تعطيه من حقها إذا   )229) ســــــورة البقرة (ِف:َما اْفَتَدْت ِ�هِ َعَلْیِهَما 

كان برضــاها، العتقادها أنه خري هلا من غري أن يكون ُملجًئا إÃّها إليه مبا ال حيلُّ له من 
ظُلمها أو إهانتها؛ ُروى عن بعض الســــــــــــــلف أن هذه اآلية نزلت يف الرجل تكون عنده 

ينها وبني نها، وخياف أال يعدل باملرأة يكرهها لكرب سنها أو دمامتها، ويريد التزوج خبري م
اجلديدة فيكاشـــفها بذلك، وخيّريها بني الطالق وبني البقاء عنده، بشـــرط أن ُتســـقط عنه 
حقها يف القســـــم، أي حصـــــتها من املبيت عندها، ومثلها الرجل الذي عنده امرأÞن مثالً 

و يعجز عن أيكره إحدامها ويريد فراقها، إال أن ُتصــــــاحله على إســــــقاط حقها يف املبيت، 

                                              

 .2/329، نظم الدرر يف تناسب اآل9ت والسورالبقاعي،  )1(
 .2/239، إرشاد العقل السليم إىل مزا9 القرآن الكرميأبو السعود،  )2(
 .521/ 1، فتح القديرالشوكاين ،  )3(
 .3/156، روح املعايناأللوسي،  )4(
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النفقة عليهما، فرييد أن يطلق إحدامها إال أن تصـــــــــاحله على إســـــــــقاط حقها من النفقة، 
فإذا مل ترض املكروهة لكربها أو قبحها إال حبقها يف القســــــــــــــم والنفقة وجب على الرجل 
إيفاؤها حقها، وأالّ ينقص منه شـــــيًئا، فإن قدر على أن يصـــــاحلها مبال يبذله هلا بدالً من 

  .)1(ورضيت بذلك جاز هلا" لياليها
. وقال ســيد قطب: "أن تتنازل عن شــيء من فرائضــها املالية أو فرائضــها احليوية كأن ترتك 6

له جزًءا أو كًال من نفقتها الواجبة عليه، أو أن ترتك له قســــــــــــــمتها وليلتها، إن كانت له 
ا كله إذا ذزوجة يؤثرها، وكانت هي قد فقدت حيويتها للعشـــــــــــرة الزوجية أو جاذبيتها، ه

أن ذلــــك خري هلــــا وأكرم من  -بكــــامــــل اختيــــارهــــا وتقــــديرهــــا جلميع ظروفهــــا  -هي رأت 
  .)2(طالقها"

. وقال الطاهر بن عاشــور: "وصــيغة (فال جناح )من صــيغ اإلtحة ظاهرًا، فدل ذلك على 7
اإلذن يف صــــــلح يقع بينهما، وقد علم أن اإلtحة ال تذكر إال حني يُظن املنع فاملقصــــــود 

ذن يف صــــــــــــــلح يكون خبلع: أي عوض مـايل تعطيـه املرأة أو تنزل عن بعض حقوقهـا، اإل
ُذوا ِممـــَّ فيكون مفـــاد هـــذه اآليـــة أعم من مفـــاد قولـــه تعـــاىل: ( ْأخـــُ لُّ َلُكْم َأْن تـــَ ا َوَال َ:حـــِ

ِ َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ  ْیًئا ِإالَّ َأْن َیَخاَفا َأالَّ ُ:ِق:َما ُحُدوَد �َّ ِ َفَال  َآَتْیُتُموُهنَّ شــــــــــــَ ُ:ِق:َما ُحُدوَد �َّ
  )229) (سورة البقرة: ُجَناَح َعَلْیِهَما ِف:َما اْفَتَدْت ِ�ِه 

فســماه هناك افتداء ومساه هنا صــلحا، وقد شــاع يف االســتعمال إطالق الصــلح على 
  .)3(الرتاضي بني اخلصمني على إسقاط بعض احلق وهو األظهر هنا"

يقتضي أن يتسامح أحد الفريقني يف جزء من حقه، لينال خريًا . وقال أبو زهره: "والصلح 8
مما تســـــــامح فيه، فإذا تركت املرأة بعض حقها لتدوم العشـــــــرة tملعروف فذلك ال إمث فيه، 

  .)4(بل فيه اخلري"

                                              

 .364 – 5/363، املنارحممد رشيد رضا،  )1(
 .2/769 يف ظالل القرآن،سيد قطب،  )2(
 .5/215 التحرير والتنوير،الطاهر بن عاشور،  )3(
 1882،1883./4،زهرة التفاسريأبو زهرة،  )4(
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. وقال الشعراوي: "تتنازل عن قسمتها، فقد تكون غري مليحة وأراد هو الزواج فلتسمح له 9
ن شــيء من املهر، املهم أن يدور الصــلح بني الرجل وزوجته، وهي بذلك، أو تتنازل له ع

  .)1(مهمة الرجل كما أ£ا مهمة املرأة"

. وقال حممد حجازي: "أن تعرض على زوجها التنازل عن بعض حقوقها ونفقا¡ا لتبقى 10
يف عصـــــــمته، إن كان ذلك خريًا هلما، أو تتنازل عن نفقة العدة، أو عن بعض الصـــــــداق 

  .)2( هذا خري هلا") إن كان يفَفَال ُجَناَح َعَلْیِهَما ِف:َما اْفَتَدْت ِ�هِ الق ليطلقها (ومتعة الط

  :حتليل واستنتاج 

: هناك عالقة بني املعىن اللغوي واالصـــطالحي ملدلول الصـــلح، فكالمها يهدف إىل إ£اء أوال
  اخلصومة وإزالة اخلالف. 

هم ملعىن رين نقلوا عن اإلمام الطربي يف تعريفمعظم املفســــــــــــــرين املتقدمني منهم واملتأخ :�نيا
الصـــــــــــلح وإن كانت بعض عبارا¡م خمتلفة، لكنها َتصـــــــــــب يف املعىن الذي ذكره اإلمام 

  الطربي.

معظم املفســـــــرين املتقدمني منهم واملتأخرين قد اتفقوا على معىن الصـــــــلح إىل حد كبري،  :�لثا
ويتمثل يف تنازل املرأة عن بعض حقوقها يف املهر أو القسم، أو ¡ب له شيًئا لتبقى يف 

  جواره. 

الصلح الذي مبوجبه تتنازل املرأة عن بعض حقها يف املهر أو النفقة أو املبيت  :رابعا
ا هلا وال اعتداًء عليها، خاصة أن تنازهلا يتم برضاها وحفظ كرامتها، فإن أبت أو ليس ظلمً 

رفضت التنازل وجب على الزوج إيفاء احلق هلا كامًال غري منقوص، وهذا من أعظم ما 
أعطى اإلسالم للمرأة من حق، حيث أعطاها احلرية الكاملة يف التصرف يف حيا¡ا ومصريها 

لرجل، فقد تكرب املرأة يف السن، أو تصاب ببعض األمراض، أو هذا كله مع مالحظة حق ا
تقل رغبتها يف الزوج، فهنا أtح اإلسالم للرجل أن يتزوج tمرأة أخرى، وحيق للزوجة األوىل 

                                              
 .5/2684، تفسري الشعراويحممد متوىل الشعراوي،  )1(
 ).1/437، (د.م، دار اجليل اجلديد، د.ط، د.ت، التفسري الواضححجازي، حممد،  )2(
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أن تقبل بذلك، وهلا احلق الكامل يف أن ترفض أو أن تتنازل عن بعض حقها يف سبيل 
  سرة.وأن حتافظ على كيان األ البقاء مع زوجها،
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  اخلامتــة
  وبعد

الة هللا وحده مما أردت تفصيله وبيانه ، وبقي علي أن أختم الرس فقد فرغت بتوفيق
  ببيان أهم ما جاء فيها 

فقد كان عنوان رساليت نشوز الزوج وإعراضه يف كتب التفسري ،دراسة حتليلة نقدية 
وتناولت يف املقدمة أمهية حرص اإلسالم على بناء األسرة ،وتناولت يف الفصل األول مدلول 

النشوز واإلعراض يف اللغة واالصطالح وعند املفسرين املتقدمني واملتأخرين،وتناولت يف 
اإلختالف بني نشوز الزوج والزوجة يف التعبري القرآين ،وتناولت يف  الفصل الثاين أوجه

  الفصل الثالث أمهية الصلح ومدلوله عند أهل اللغة وعند املفسرين املتقدمني واملتأخرين. 

  النتائج: 

: هناك عالقة بني مدلول النشـــوز يف اللغة ومدلوله عند  املفســـرين والذي يتمثل ويتضـــح أوال
  يف االستعالء والعصيان ومنع احلقوق. 

  : اختالف املفسرين يف مدلول النشوز واإلعراض هو اختالف تنوع ال اختالف تضاد. �نيا

والكراهية  ل االســـــــــــتعالء: تدور معاين النشـــــــــــوز عند املفســـــــــــرين املتقدمني واملتأخرين حو �لثا
  والتكرب واالرتفاع وإساءة العشرة. 

معظم املتأخرين  من املفســـــــــرين نقلوا عن املتقدمني معاين النشـــــــــوز واإلعراض، والقليل  :رابًعا
  منهم ا جاء Øضافات نوعية ومهمة. 

  أصحاب التفاسري اإلشارية يركزون على النواحي الرتبوية والروحية. :خامسا

  نقاط اتفاق واختالف ما بني النشوز واإلعراض. هناك  :سادسا

تبني يل من خالل األســــــــرار التعبريية لآلÃت مدى اعتناء القرآن الكرمي حبقوق املرأة  :ســــــابًعا
  وتسمية أكثر من سورة يف القرآن tمسها. ( النساء ، مرمي ).

قدمني من ملتبعض املتأخرين من املفســــــــــــــرين قد جاء جبديد مل يســــــــــــــبق إليه أحد من ا :�مًنا
  املفسرين. 
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ســــــبب نزول اآلية يفيد أن املرأة حريصــــــة جًدا على أن تبقى يف ظل العش الزوجي،  :¥ســـــعا
  متمسكة بزوجها مقدرة للرابطة املقدسة. 

قوامة الرجل ال تعين إلغاء شخصية املرأة، وإمنا إعطاؤها احلق يف إبداء رأيها. وكذلك  :عاشرا
  النساء وما يصلح أمرهن. القوامة تعين السعي يف مصاحل 

  ترك الضرب أفضل إذا أمكن إصالح الزوجة. :حادي عشر

هناك عالقة بني املعىن اللغوي واالصـــــطالحي ملدلول الصـــــلح، ومعظم املتقدمني  :�ين عشــــر
  واملتأخرين من املفسرين اتفقوا على مدلوله. 

فضــًال منها وقها تالصــلح يقصــد به أن تقدم املرأة عن طيب نفس شــيًئا من حق :�لث عشــر
  على زوجها يف سبيل البقاء معه. 

  اهتمام اإلسالم بتنظيم العالقات الزوجية يدل على رقي هذا الدين وحماسنه.  :رابع عشر

هناك اختالًفا يف طرق معاجلة كل من نشوز الزوجة ونشوز الزوج كل حسب  :خامس عشر
  طبيعته ووظيفته. 

  حرص اإلسالم على إبراز الصلح وإ£اء اخلصومة.  :سادس عشر
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  أهم التوصيات:

: دراسة الرتاث التفسريي ،وذلك الستخراج كنوزه وهداÃته وطرحها يف وجه من حياولون أوال
  تشويه القرآن الكرمي والنيل من الرتاث التفسريي املتعلق به.

  هذه الدراسة ينبغي أن تتم من خالل حبوث ورسائل علمية يف اجلامعات املتخصصة. :�نياً 

إبراز هذا املوضــــــوع مبزيد من البحوث والدراســــــات املختلفة، خاصــــــة أن احلديث عنه  �لثاً: 
  قليل.

فغالب الدراســـــــات حتدثت عن نشـــــــوز املرأة وخاصـــــــة من الناحية الفقهية، أما نشـــــــوز  رابعاً:
  الرجل فالدراسات عنه قليلة، وخاصة يف كتب التفسري. 

إنشاء املراكز املتخصصة يف البالد اإلسالمية اليت تتوىل نشر ثقافة اإلسالم الوسطي  خامساً:
   أم امرأة.املعتدل احملافظ على كرامة اإلنسان سواء أكان رجالً 

الذب عن اإلســــــالم يف وجه املشــــــككني الذين يســــــعون إىل لصــــــق ¡م ظلم املرأة  ســـــادســـــاً:
  tإلسالم، وهو بريء من هذه التهم. 
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 املصادر واملراجع

  :القرآن الكرمي -

   د.ط، د.ت).دار إحياء الرتاث، (قطر، ، املعجم الوسيطنيس وآخرون، ابراهيم إ -
حتقيق حسني  ،تفسري القرآن العزيزيب زمنني، أبو عبد هللا، حممد بن عبد هللا، أابن  -

 م.2002هـ/ 1423، 1القاهرة، مصر، ط(عكاشة، حممد الكنز، 
 الكتاب املختار يف معاين قراءات أهلابن إدريس، أبو بكر، أمحد بن عبيدهللا،  -

ة، مكتبة ض، السعودي، حتقيق ودراسة: د. عبدالعزيز بن محيد اجلهين (الرÃاألمصار
 م). 2007هـ/ 1428، 1الرشيد، ط

حتقيق عبد  ،زاد املسري يف علم التفسريابن اجلوزي، أبو الفرج، عبد الرمحن بن علي،  -
 . )هـ1422، د.ت  دار الكتاب العريب، ،بريوت، لبنان(، املهديالرؤوف 

ين، املغ، (الرÃض، السعودية، دار صحيح مسلمابن احلجاج، أبو احلسن، مسلم،  -
 ).575/ 1م، 1998هـ/ 1419، 1ط
ل أمحد، ، حتقيق عاداللباب يف علوم الكتابابن عادل، أبو حفص، عمر بن علي،  -

 . )م1998هـ/ 1419، 1دار الكتب العلمية،  ط بريوت، لبنان،(علي معوض، 
ريوت، ، حتقيق: حممد عطا، (بأحكام القرآنابن العريب، حممد بن عبدهللا، أبو بكر،  -

 م). 2003هـ/ 1424، 3دار الكتب العلمية، ط لبنان،
 حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد يفابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد،  -

، د.ط ،الدار التونسية للنشر(د.م، (التحرير والتنوير)،  تفسري الكتاب ا�يد
 . )م1984

 القرآن  تفسريالبحر املديد يفابن عجيبة، أبو العباس، أمحد بن حممد املهدي،  -
  ).هـ1419د.ن، د.ط،  القاهرة،(حتقيق أمحد رسالن، ا�يد، 
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عزيز، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب الابن عطية، أبو حممد، عبد احلق بن غالب،  -
ة النشر سن د.ط، دار الكتب العلمية،  بريوت، لبنان،(حتقيق عبد السالم حممد، 

 م.1993هـ/ 14130
سالم ، حتقيق عبد المعجم مقاييس اللغةأمحد بن فارس،  ابن فارس، أبو احلسن، -

  د.ط، د.ت).دار الكتب العلمية، ، قم، إيران(هارون، 
سامي حممد  ، حتقيقتفسري القرآن العظيمابن كثري، أبو الفداء، إمساعيل بن عمر،  -

 .)م1999هـ/ 1420، 2طدار طيبة، (د.م، سالمة، 
دالباقي ، حتقيق حممد فؤاد عبسنن ابن ماجهابن ماجه، ابو عبدهللا، حممد بن يزيد،  -

 (د.م، دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت).
 بنان،بريوت، ل( ،لسان العرب ابن منظور، أبو الفضل، مجال الدين حممد بن مكرم، -

 . )م1956هـ/ 1375 د.ط،دار صادر، 
، لكرميالقرآن اإرشاد العقل السليم إىل مزا9 بو السعود، حممد بن حممد العمادي، أ -

  د.ط، د.ت).دار إحياء الرتاث العريب،  ،بريوت، لبنان(
ل أمحد علي ، حتقيق عادتفسري البحر احمليطبو حيان األندلسي، حممد بن يوسف، أ -

 . )م2001هـ/ 1422، 1دار الكتب العلمية،  ط بريوت، لبنان،(حممد، 
د.ط،  ،الفكر العريبدار (، زهرة التفاسريبو زهرة، حممد بن أمحد بن مصطفى، أ -

  د.ت).
 ،التيسري يف القراءات السبع املشهورة وتوجيههاأبو سليمان، صابر حسن،  -

 م). 1994هـ/ 1415، 1(الرÃض، السعودية، دار عامل الكتب، ط
اين، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثبو الفضل، حممود، أاأللوسي،  -

دار الكتب العلمية، د.ط،  ريوت، لبنان،: علي عبدالباري عطية، (بحتقيق
 ه).1415

ل، ، (د.م، دار التأصيصحيح البخاريالبخاري، ابو عبدهللا، حممد بن إمساعيل،  -
 م). 2015هـ/ 1436، 2ط
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حتقيق عبد  ،معامل التنزيل يف تفسري القرآنبو حممد، احلسني بن مسعود، أالبغوي،  -
 . )هـ1420، 1الرتاث العريب،  طدار إحياء  بريوت، لبنان،(الرازق املهدي، 

قيق: حتنظم الدرر يف تناسب اآل9ت والسور، البقاعي، أبو احلسن، إبراهيم بن عمر،  -
 هـ).1415دار الكتب العلمية،  د.ط،  عبدالرزاق املهدي، (بريوت، لبنان،

مؤسسة  ،بنانبريوت، ل(، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، عبد هللا بن عمر،  -
 د.ط، د.ت).ن للنشر والتوزيع، شعبا

روف، ، حتقيق: بشار عواد معاجلامع الكبريالرتمذي: أبو عيسى، حممد بن عيسى،  -
  م). 1996، 1(د.م، دار الغرب اإلسالمي، ط

فسري اجلواهر والآللئ املصونة يف تالتليدي، أبو حممد، عبد هللا بن عبد القادر،  -
، 1شائر،  طدار الب بريوت، لبنان،(، ةالقرآن العظيم �ألحاديث الصحيحة املرفوع

 م.)2003هـ/ 1424
بنان، ، حتقيق وزÃدة: حممد املرعشلي، (بريوت، لالتعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد،  -

 م). 2007هـ/ 1428، 2دار النفائس، ط
 ، (د.م، دار اجليل اجلديد، د.ط، د.ت). التفسري الواضححجازي، حممد،  -
دار (د.م،  ،روح البيان يف تفسري القرآنحقي، أبو الفداء، إمساعيل بن مصطفى،  -

  ، د.ط، د.ت). الفكر
 ،ريوت، لبنانب(، لباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازن، عالء الدين علي بن حممد،  -

 .)م1979هـ/ 1399 د.ط، دار الفكر، 
 ر العريب،دار الفك ، مصرالقاهرة(، التفسري القرآين للقرآناخلطيب، عبد الكرمي،  -

 . د.ط، د.ت)
، (محص، سورÃ، دار اإلرشاد، إعراب القرآن وبيانهدرويش، حمي الدين بن أمحد،  -

 هـ).1415، 4ط
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ول تفسري القرآن العظيم مسندا عن رسالرازي، أبو حممد، عبد الرمحن بن أيب حامت،  -
، 2د.ن، ط ية،الرÃض، السعود(، حتقيق أسعد الطيب، هللا والصحابة والتابعني

 .)م1999هـ/ 1419
 ،مفاتيح الغيب (التفسري الكبري)الرازي، فخر الدين حممد بن عمر التميمي،  -

 م). 2000هـ/ 1421، 1دار الكتب العلمية،  ط (بريوت، لبنان،
قيق حتتفسري الراغب األصفهاين، الراغب، أبو القاسم، احلسن بن حممد األصفهاين،  -

 . )هـ1422، 1القرى، ط جامعة أم(د.م، هند سردادر، 
قيق ، حتمفردات ألفاظ القرآنالراغب، أبو القاسم، احلسن بن حممد األصفهاين،  -

 .)م1992هـ/ 1412، 1دار القلم، ط دمشق، سورÃ،(صفوان داوودي، 
.ن، د.ط، (د.م، د (تفسري املنار)،تفسري القرآن احلكيم د بن علي، يرضا، حممد رش -

 . )م1990سنة النشر، 
الكشاف عن حقائق غوامض ، أبو القاسم، جار هللا حممود بن عمر، الزخمشري -

 د.ط، العريب،  دار الكتاب بريوت، لبنان،(، التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل
 .)هـ1407

، 1، (بريوت، لبنان، مؤسسة الرسالة، طاملفصل يف أحكام املرأةزيدان، عبدالكرمي،  -
 م). 1993هـ/ 1413

 د.ط،  املكتبة العصرية،(د.م، ، تفسري آ9ت األحكامالسايس، حممد علي،  -
 . )م2002

، (د.م، دار ابن عثمان، قواعد التفسري مجًعا ودراسةالسبت، خالد بن عثمان،  -
 هـ). 1421، 1ط
حتقيق  ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، عبد الرمحن بن bصر،  -

 .)م2000هـ/ 1420، 1مؤسسة الرسالة، ط(د.م، عبد الرمحن بن معال اللوحيق، 
مود مطرجي، ، حتقيق حمحبر العلومالسمرقندي، أبو الليث، نصر بن حممد بن إبراهيم،  -

  د.ط، د.ت).دار الفكر،  ،بريوت لبنان(
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حتقيق Ãسر  ،تفسري القرآنالسمعاين، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار،  -
 .)م1997هـ/ 1418، د.ط دار الوطن،  ،الرÃض(بن إبراهيم، غنيم بن عباس، ا
 الدر املصون يف علوم الكتابالسمني احلليب، أبو العباس، شهاب الدين أمحد،  -

 دار القلم، د.ط، د.ت). ، حتقيق: أمحد اخلراط، (دمشق، سورÃ،املكنون
  ، د.ط، د.ت).أخبار اليوم(د.م، ، تفسري الشعراويالشعراوي، حممد متويل،  -
ن م فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدرايةالشوكاين، حممد بن علي بن حممد،  -

  ، د.ط، د.ت).دار الفكر(د.م، ، علم التفسري
، 4دار الرشيد،  ط ، (دمشق، سورÃ،اجلدول يف إعراب القرآنصايف، حممود،  -

 هـ).1418
قيق: ، حتجامع البيان عن �ويل آي القرآنالطربي، أبو جعفر، حممد بن جرير،  -

 م). 2000هـ/ 1420، 1أمحد شاكر، (د.م، مؤسسة الرسالة، ط
، 1عثمان، حممد حسن، إعراب القرآن وبيان معانيه، (القاهرة، مصر، دار الرسالة، ط -

 م). 2003هـ/ 1423
الح على املشوف املعلم يف ترتيب اإلص، العكربي، أبو البقاء، عبد هللا بن احلسني -

 د.ط، دار الفكر،  دمشق، سورÃ،(، حتقيق Ãسني السواس، حروف املعجم
 .)م1983هـ/ 1403

احلجة للقراء السبعة أئمة األمصار الفارسي، أبو علي، احلسن بن عبدالغفار،  -
ن ، حتقيق: بدر الدي�حلجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن جماهد

 م). 1987هـ/ 1407، 1قهوجي، بشري جوجيبايت، (دمشق، سورÃ، دار املأمون، ط
جرة،  دار اهل طهران، إيران،(، العنيالفراهيدي، أبو عبد الرمحن، اخلليل بن أمحد،  -

 . )هـ1409، 2ط
، 2ط (بريوت، لبنان، دار النفائس، املوسوعة الفقهية امليسرةقلعجي، حممد رواس،  -

 م). 2005هـ/ 1426



 

 85 

 بريوت، لبنان،(، حتقيق حممد فهد عبد الباقي، حماسن التأويلالقامسي، مجال الدين،  -
 . )م1978م/ 1398، 2طدار الفكر، 

بني ملا اجلامع ألحكام القرآن واملالقرطيب، أبو عبد هللا، حممد بن أمحد بن أيب بكر،  -
ار د الرÃض، السعودية،(، حتقيق هشام البخاري، تضمنه من السنة وآي الفرقان

 . )م2003هـ/ 1423د.ط،  عامل الكتب،
(القاهرة،  ، حتقيق: إبراهيم بسيوين،لطائف اإلشاراتالقشريي، عبدالكرمي بن هوازن،  -

 اهليئة املصرية العامة للكتاب، د.ط، د.ت).  مصر،
 ، د.ط، د.ت).، دار الشروق، القاهرةيف ظالل القرآنقطب، سيد،  -
. حمي ، حتقيق: دالتبصرة يف القراءات القيسي، أبو حممد، مكي بن أيب طالب، -

هـ/ 1405، 1الدين رمضان، (الكويت، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ط
 م). 1985

ل جامعية،  جمموعة رسائ(د.م، ، اهلداية إىل بلوغ النهايةطالب، أيب القيسي، مكي بن  -
 . )م2008هـ/ 1429، 1كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقة، ط

يش، ، حتقيق عدbن درو الكلياتالكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى احلسيين،  -
هـ/ 1413، 2طدار الكتاب اإلسالمي،  القاهرة، مصر،(وحممد املصري، 

 . )م1992
اب العريب، ، (بريوت، لبنان، دار الكتالتسهيل لعلوم التنزيلالكليب، حممد بن أمحد ،  -

 م). 1983هـ/ 1403د.ط، 
هل تفسري املاتريدي �ويالت أاملاتريدي، أبو منصور، حممد بن حممد بن حممود،  -

هـ/ 1426، 1حتقيق: جمدي tسلوم، (بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط السنة،
  م). 2005

لسيد بن ، حتقيق االنكت والعيوناملاوردي، أبو احلسن، علي بن حممد بن حبيب،  -
  د.ط، د.ت).دار الكتب العلمية،  ،بريوت، لبنان(عبد املقصود، 

 ، د.ط، د.ت).مطبعة البايب(د.م، ، تفسري املراغي، املراغي، أمحد مصطفى -
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 م). 1992هـ/ 1412، 1، (الكويت، دار الصفوة، طاملوسوعة الفقهية -
، حتقيق: د. زهري زاهد، (د.م، إعراب القرآنالنحاس، أبو جعفر أمحد بن حممد،  -

 م). 1985هـ/ 1405، 2مكتبة النهضة العربية، ط
ل وحقائق مدارك التنزيالنسفي، أبو الربكات، عبد هللا أمحد بن حممود حافظ الدين،  -

، 1دار الكلم الطيب،  ط بريوت، لبنان،(، حتقيق يوسف بديوي، التأويل
 .)م1998ه/1419

حتقيق:  ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزالواحدي، أبو احلسن، علي بن أمحد،  -
  هـ).1415صفوان داوودي، (دمشق، سورÃ، دار القلم، د.ط، 


