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 املقدمة 
ال حتصى وال تعد، وأصلي وأسلم على خري  احلمد هلل محدا يتجدد، على نعمه اليت

 من صلى وركع وسجد، وعلى آله وصحبه خري صحب ووفد.
 أما بعد:

فقد أخربان هللا تعاىل عن كتابه الكرمي أبنه حمفوظ من الزايدة والنقصان }ِإانا َنحُْن ن حزاْلنحا 
عن كتابه أنه خلي من الشك ([، وأخربان سبحانه 9الذ ِْكرح وحِإانا لحُه حلححاِفُظونح{ ]احلجر: )

فيه  البشرية  ([، وأن غريه من الكتب2والريب }ذحِلكح اْلِكتحاُب الح رحْيبح ِفيِه{ ]البقرة: )
ب اُرونح اْلُقْرآنح وحلحْو كحانح ِمْن ِعنِد غحرْيِ اّللِ  لحوحجحُدوْا ِفيِه اْخِتالحفًا   االختالف الكثري }أحفحالح ي حتحدح

 ([.82كحِثريًا{ ]النساء: )
مع االنفتاح اهلائل يف املعلومات واختالط  –ومع وضوح هذه احلقائق إال أن الناس 

ات أو القوانني ثقافأصبحوا يقابلون بعض اآلايت القرآنية اليت ختالف بعض ال -الثقافات
 ة أبحد ثالثة مواقف:وضعيال

حاول األول: اثبت على دينه، معظم لكتاب ربه سبحانه، أيخذ مبا يف القرآن مهما 
 اآلخرون صرفه عن ذلك.

الثاين: حمب للقرآن، ولكنه معظم للحضارة، منبهر مببادئ األمم الغالبة، فأصبح 
يلوي أعناق النص، وحياول تطويعها للحضارة ولو كان بتحريف الكلم عن مواضعه، 

 ويزعم بذلك أنه يدافع عن القرآن وحيسب أنه قد أحسن صنعا.
معرض عن كتاب هللا، فال يرتدد يف رد ما يف كتاب  الغربية، ةالثالث: معظم للحضار 

 هللا والعياذ ابهلل.
ومن األمثلة على هذا االنقسام الثالثي، هذه اآلية اليت اضطرب الكثري يف فهمها أو 
أتويلها يف الوقت املعاصر، وهي قوله سبحانه: }الر ِجحاُل ق حوااُمونح عحلحى النِ سحاِء مبحا فحضالح 

ُهْم عحلحى ب حْعٍض وحمبحا أحنْ فحُقوا ِمْن أحْموحاهلِِْم فحالصااحِلحاُت قحانِتحاٌت ححاِفظحاٌت ِلْلغحْيِب مبحا اّللاُ ب حْعضح 
ِت ختححاُفونح ُنُشوزحُهنا فحِعُظوُهنا وحاْهُجُروُهنا يف اْلمحضحاِجِع وحاْضرِبُوُهنا فحِإْن  ححِفظح اّللاُ وحالالا

غُ  ِبياًل ِإنا اّللاح كحانح عحِليًّا كحِبريًا{ ]النساء: )أحطحْعنحُكْم فحالح ت حب ْ  ([.34وا عحلحْيِهنا سح
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فمنهم من حراف الكلم عن مواضعه، ومنهم من ردها، ومنهم من أخذ بكالم هللا 
ْد عن احلق.على اببه وفسره مبا يف سنة رسول هللا   ، فاتضح له األمر ومل حيِح
ملرأة، وقوة أتثري احلضارة الغالبة، بدأ البعض يتنازل ومع ارتفاع سقف املطالبة حبقوق ا

 عن احلق، أو على األقل يعرض عن احلديث عن هذه اآلية.
وإن تعجب فعجب قوهلم: )القرآن أيمر بضرب املرأة(؛ لتشويه صورة احلكم 
الشرعي، وهذا افرتاء على كالم هللا تعاىل؛ فاآلية إمنا تتحدث عن الناشز، وليس عن 

وما، وصدق هللا: }يُوِحي ب حْعُضُهْم ِإىلح ب حْعٍض زُْخُرفح اْلقحْوِل ُغُرورًا{ ]األنعام: املرأة عم
(112.]) 

فلهذا أردت أن أكتب حبثا مييط اللثام عن معىن هذه اآلية، ويوضح مقصدها 
 الشرعي، ويرد على اجلاهلني والغالني.
 فقسمت البحث على النحو التايل:

 املقدمة.
 التمهيد.

 ول: أقوال العلماء يف تفسري اآلية.املبحث األ
 املبحث الثاين: الرد على من حرف معىن كلمة )ضرب(.

 املبحث الثالث: ما املقصود ابلضرب يف اآلية.
 مث اخلامتة، والفهارس

 وأسأل هللا تعاىل أن يلهمنا الصواب ويقينا اخلطأ واخلطل
 إنه خري مسؤول وأكرم مامول وهو حسبنا ونعم الوكيل
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 مهيدالت
 املطلب األول: الضرب لغة:

قال اإلمام ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة: ")ضرب( الضاد والراء والباء أصل 
واحد، مث يستعار وحيمل عليه، من ذلك ضربت ضراب، إذا أوقعت بغريك ضراب. ويستعار 

رحبْ ُتْم منه ويشبه به الضرب يف األرض جتارة وغريها من السفر. قال هللا تعاىل: }وحِإذحا ضح 
 .(1)([ . 101يف األحْرِض ف حلحْيسح عحلحْيُكْم ُجنحاٌح أحن ت حْقُصُروْا ِمنح الصاالحِة{ ]النساء: )

وقال يف خمتار الصحاح: "ض ر ب: )ضربه( يضربه )ضراب(، و)ضرب( يف األرض 
يضرب )ضراب( ومضرحاب بفتح الراء أي: سار البتغاء الرزق، وضرب هللا مثال أي: وصفح 

. و)أضرب( عنه أعرض. و)ضاربه( يف املال من املضاربة وهي القراض. وبنياح 
 .(2)و)الضرب(: الصنف. ودرهم )ضرب( وصف ابملصدر"

كما تقدم يف كالم ابن   –إذن فالضرب أصل واحد، وهو إيقاع الضرب على الغري
 . (3)، وما سواه فهو استعارة أو جماز كما قال الزخمشري يف أساس البالغة -فارس
 ضابط الفرق بني احلقيقة واالستعارة هو تعدية الفعل بنفسه أو حبرف اجلر: و 

فإذا تعدى بنفسه فهو الضرب احلقيقي، مثل: ضرب زيد عمًرا، وال يستخدم جمازًا 
 إال يف أحوال قليلة بقرينة.

وإذا تعدى حبرف اجلر فهو استعارة، مثل: ضرب يف األرض أي: سافر، أو ضرب 
 .ضرب الدهُر بني القوم، أي: فراق وابعدأو أحاط به، و عليه أي: حجز عليه 

                                 
 (.3/397معجم مقاييس اللغة، البن فارس: ) -1
 (.183خمتار الصحاح للرازي: )ص:  -2
 (.1/577أساس البالغة، للزخمشري: ) -3
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 املطلب الثاين: والية الرجل:

وأريد أن أقدم هبذه املقدمة اليت يتم هبا اكتمال فهم آية الضرب، قال تعاىل: }وحهلحُنا 
 ([.228ِمْثُل الاِذي عحلحْيِهنا اِبْلمحْعُروِف{ ]البقرة: )
تساوى التكاليف، فلها من احلقوق كما عليها هذه اآلية تدل على أن األصل هو 

 من الواجبات
 ([.36وقال تعاىل: }وحلحْيسح الذاكحُر كحاألُنثحى{ ]آل عمران: )

 وهذه اآلية تدل على وجود الفرق بني الذكر واألنثى سواء يف اخلحْلق أو التشريع.
  ([.228وقال تعاىل: }وحلِلر ِجحاِل عحلحْيِهنا دحرحجحٌة{ ]البقرة: )

فهذا بيان من هللا تعاىل أن الرجل له والية على املرأة، وهي والية تكليف ال تسلط 
وكرب وارتفاع، وقد بني هللا تعاىل هذا األمر فقال: }الر ِجحاُل ق حوااُمونح عحلحى النِ سحاء{ 

مبحا ([ وبني العلة يف ذلك فقال: }مبحا فحضالح اّلل ُ ب حْعضحُهْم عحلحى ب حْعٍض وح 34]النساء: )
 ([.34أحنفحُقوْا ِمْن أحْموحاهلِِْم{ ]النساء: )

: ) لو كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد وحق الزوج على زوجته عظيم حىت قال 
 .(1)ألمرت الزوجة أن تسجد لزوجها (

                                 
، وق  ال 2140يف كت  اب كت  اب النك  اح، ابب ح  ق ال  زوج عل  ى امل  رأة، رق  م:  أخرج  ه أب  و داود ق  يس ب  ن س  عد 1

الش ي  ش  عيب األرن ؤوط يف حتقيق  ه هل ذا احل  ديث: ص حيح لغ  ريه دون ذك ر الس  جود للم رزابن والس  جود للق  رب، 
(، وابن أيب عاص م يف "اآلح اد 1463وهذا إسناد حسن يف املتابعات والشواهد. وأخرجه الدارمي يف "سننه" )

م    ن طري     ق  187/ 2(، واحل    اكم يف "املس    تدرك " 895/ )18(، والط    رباين يف "الكب    ري" 2023ث    ا " )وامل
م  ن  291/ 7ش  ريك، هب  ذا اإلس  ناد. وص  ححه احل  اكم، وس  كت عن  ه الذهق.وأخرج  ه البيهق  ي يف "الك  ربى" 

 طريق أيب بكر النخعي، عن حصني، به. 
( 1193هد م   ن ح  ديث أيب هري  رة عن  د الرتم   ذي )ولقول  ه: "ل  و كن  ت آم  راً أح   داً أن يس  جد ألح  د ... " ش  ا

(، وآخ   ر م   ن ح   ديث اب   ن عب   اس عن   د الط   رباين يف "الكب   ري" 4162وإس   ناده حس   ن، وص   ححه اب   ن حب   ان )
( ورجال ه ثق ات، وراب ع م ن 21986( وإسناده قوي، واثلث من حديث معاذ ب ن جب ل عن د أمح د )12003)



 

 
1246 

 إذن هذه حقيقة شرعية ومسلمة قرآنية ال حتتمل التأويل والتبديل.

                                                                             
ثق ات، وخ امس م ن ح ديث اب ن أيب أو  عن د اب ن ( ورجال ه 12614حديث أنس بن مالك عند أمح د أيض اً )

(.]انظ        ر س        نن أيب داود، حتقي        ق الش        ي  ش        عيب 4171(، وص        ححه اب        ن حب        ان )1853ماج        ه )
 [. 1،2009(، دار الرسالة العاملية، ط3/475األرنؤوط،)
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 املبحث األول: 
 اآلية أقوال العلماء يف تفسري

قال سبحانه: }الر ِجحاُل ق حوااُمونح عحلحى النِ سحاِء مبحا فحضالح اّللاُ ب حْعضحُهْم عحلحى ب حْعٍض وحمبحا 
ِت ختححاُفونح  أحنْ فحُقوا ِمْن أحْموحاهلِِْم فحالصااحِلحاُت قحانِتحاٌت ححاِفظحاٌت ِلْلغحْيِب مبحا ححِفظح اّللاُ وحالالا

ُغوا عحلحْيِهنا ُنُشوزحُهنا فحِعظُ  وُهنا وحاْهُجُروُهنا يف اْلمحضحاِجِع وحاْضرِبُوُهنا فحِإْن أحطحْعنحُكْم فحالح ت حب ْ
ِبياًل ِإنا اّللاح كحانح عحِليًّا كحِبريًا{ ]النساء: )  ([.34سح

: "واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من يف تفسري اآلية السابقة قال الرازي
ها صفات حقيقية، وبعضها أحكام شرعية، أما الصفات احلقيقية: وجوه كثرية، بعض

فاعلم أن الفضائل احلقيقية يرجع حاصلها إىل أمرين: إىل العلم، وإىل القدرة، وال شك 
أن عقول الرجال وعلومهم أكثر، وال شك أن قدرهتم على األعمال الشاقة أكمل، 

العقل واحلزم والقوة، والكتابة  فلهذين األمرين حصلت الفضيلة للرجال على النساء يف
يف الغالب والفروسية والرمي، وإن منهم األنبياء والعلماء، وفيهم اإلمامة الكربى 
والصغرى واجلهاد واألذان واخلطبة واالعتكاف والشهادة يف احلدود والقصاص ابالتفاق، 

يب يف ويف األنكحة عند الشافعي رضي هللا عنه، وزايدة النصيب يف املرياث والتعص
املرياث، ويف حتمل الدية يف القتل واخلطأ، ويف القسامة والوالية يف النكاح والطالق 
والرجعة وعدد األزواج، وإليهم االنتساب، فكل ذلك يدل على فضل الرجال على 

 النساء.
والسبب الثاين: حلصول هذه الفضيلة: قوله تعاىل: }وحمبحا أحنْ فحُقوا ِمْن أحْموحاهِلِْم{ يعين 

 .(1)" " لرجل أفضل من املرأة؛ ألنه يعطيها املهر وينفق عليها...ا
 إذن فتفضيل جنس الرجل على جنس املرأة كوين وشرعي:

 فالكوين يرجع للقوة البدنية والعقلية.

                                 
 (.10/72مفاتيح الغيب، للرازي: ) -1
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والشرعي يرجع إىل النفقة، وإىل ما يرتتب على قوهتم العقلية والبدنية من االلتزامات 
  ا عن املرأة.توجب عليه القيام هبا، وختفف هب

مث عند مث قال الرازي رمحه هللا عن الضرب وهو آخر عالج الزوج لنشوز زوجته :" 
ن بقيت على النشوز ضرهبا. قال الشافعي رضي هللا عنه : والضرب مباح إهذه اهلجر 

وتركه أفضل. روي عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه قال : كنا معاشر قريش متلك 
فقدمنا املدينة فوجدان نساءهم متلك رجاهلم ، فاختلطت نساؤان رجالنا نساءهم ، 

بنسائهم فذئرن على أزواجهن ، فأذن يف ضرهبن فطاف حبجر نساء النق صلى هللا عليه 
وسل م مجع من النسوان كلهن يشكون أزواجهن ، فقال صلى هللا عليه وسل م : "لقد 

اجهن وال جتدون أولئك خياركم" أطاف الليلة آبل حممد سبعون امرأة كلهن يشكون أزو 
.ومعناه أن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خريا ممن مل يضربوا. قال الشافعي رضي هللا (1)

عنه : فدل هذا احلديث على أن األوىل ترك الضرب ، فأما إذا ضرهبا وجب يف ذلك 
دهنا ، قا على بالضرب أن يكون حبيث ال يكون مفضيا إىل اهلالك ألبتة ، أبن يكون مفر  

وال يوايل هبا يف موضع واحد ويتقي الوجه ألنه جممع احملاسن ، وأن يكون دون األربعني. 
ومن أصحابنا من قال : ال يبلغ به عشرين ألنه حد كامل يف حق العبد، ومنهم من 
قال : ينبغي أن يكون الضرب مبنديل ملفوف أو بيده ، وال يضرهبا ابلسياط وال ابلعصا 

 .(2)" خفيف مراعى يف هذا الباب على أبلغ الوجوه.، وابجلملة فالت
قال ابن اجلوزي يف زاد املسري: "وقال مجاعة من أهل العلم: اآلية على الرتتيب، و 

فالوعظ عند خوف النشوز، واهلجر عند ظهور النشوز، والضرب عند تكر ره، واللجاج 
وعلى هذا مذهب  فيه، وال جيوز الضرب عند ابتداء النشوز، قال القاضي أبو يعلى:

 .(3)أمحد"
                                 

 387/  2احلمي  دي يف مس  نده و وص  ححه ،  2775ح  ديث رق  م:  208/  2احل  اكم يف مس  تدركه رواه   -1
 .   876حديث رقم: 

 (.10/72مفاتيح الغيب، للرازي: ) -2
 ه.1422، 1(، دار الكتاب العريب، بريوت، ط1/402زاد املسري البن اجلوزي: ) -3
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وقال ابن جزي: "وهي على مراتب: ابلوعظ يف النشوز اخلفيف، واهلجران فيما هو 
أشد منه، والضرب فيما هو أشد، ومىت انتهت عن النشوز بوجه من التأديب: مل يتعدا 
إىل ما بعده، واهلجران هنا هو ترك مضاجعتها، وقيل: ترك اجلماع إذا ضاجعها، 

ُغوا عحلحْيِهنا سحِبياًل{ أي إذا أطاعت املرأة زوجها  والضرب غري مربح، }فحِإْن أحطحْعنحُكْم فحال ت حب ْ
 .(1)فليس له أن يؤذيها"
ِت وقال ابن كثري  رمحه هللا: "ق حْولُُه ت حعحاىلح }وحالالِت ختححاُفونح ُنُشوزحُهنا{ أحْي: وحالنِ سحاُء الالا

ى أحْزوحاِجِهنا. وحالنُُّشوُز: ُهوح ااِلْرتِفحاُع، فحاْلمحْرأحُة النااِشُز ِهيح اْلُمْرتحِفعحُة ت حتحخحواُفونح أحْن ي حْنُشْزنح عحلح 
هحا أحمحارحاُت النُّشُ  وِز عحلحى زحْوِجهحا، التاارِكحُة أِلحْمرِِه، املُْعِرضحة عحْنُه، املُْبِغضحة لحُه. فحمحىتح ظحهحرح لحُه ِمن ْ

هحا وحطحاعحتحُه، فليعْظها وحْلُيخحوِ فْ هحا ع قابح اّللِا يف ِعْصيحانِِه؛ فحِإنا اّللاح قحْد أحْوجحبح ححقا الزاْوِج عحلحي ْ
ْفضحاِل. وحقحْد قحالح رحُسوُل اّللِا  هحا ِمنح اْلفحْضِل وحاإْلِ هحا محْعِصي حتحُه ِلمحا لحُه عحلحي ْ : )لحْو  وحححرامح عحلحي ْ

أِلحححٍد ألمرُت اْلمحْرأحةح أحْن تحْسُجدح ِلزحْوِجهحا، ِمْن ِعظحم ححقِ ه ُكْنُت آِمًرا أحححًدا أحْن يحْسجد 
هحا( : قحالح رحُسوُل اّللِا  .(2) عحلحي ْ : )ِإذحا وحرحوحى اْلُبخحاِريُّ عحْن أحيب ُهرحيْ رحةح رحِضيح اّللاُ عحْنُه قحالح

ِئكحُة ححىتا ُتْصِبح( دحعحا الراُجُل امرحأتحُه ِإىلح ِفرحاِشه فأبحْت عحلحْيِه، لحعح  هحا اْلمحالح ن حت ْ
وحرحوحاُه ُمْسِلٌم، .(3)
ِئكحُة ححىتا ُتصِبح هحا اْلمحالح تحِت اْلمحْرأحُة هحاجرة ِفراش زحْوِجها، لحْعن حت ْ  .(5)".(4) (وحلحْفظُُه: )ِإذحا ابح

فْ  وقال األستاذ الشيد رشيد رضا رمحه هللا :" ِة اإْلِ رِْنِج يف آدحاهِبِْم يحْستحْكرِبُ ب حْعُض ُمقحلِ دح
ُه وحُهوح ِمناا محْشُروِعياةح ضحْرِب اْلمحْرأحِة النااِشِز ، وحالح يحْستحْكرِبُونح أحْن ت حْنُشزح وحت حت حرحفاعح عحلحْيِه ، ف حتحْجعحلح 

                                 
 (.1/190التسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي: ) -1
ُب محا جح اءح يف حح قِ  ال زاْوِج عحلح ى  (456/  2) عن أيب هريرة رضي هللا عنه سننيف الالرتمذي احلديث رواه  -2 ابح

 ، حديث حسن غريب، وقال  1159ح اْلمحْرأحةِ 
أخرج     ه مس    لم يف النك    اح ابب حت     رمي  و 3065  (1182/  3) ه ص    حيحيف البخ    اري احل    ديث رواه  -3

 .  1436امتناعها من فراش زوجها رقم 
 120ح    (1059/  2) راش زوجه ا ص  حيح مس  لمأخرج ه مس  لم يف النك اح ابب حت  رمي امتناعه  ا م ن ف    -4
-  (1436). 
 ه.1420، 2(، دار طيبة، حتقيق سامي السالمة، ط2/294تفسري القرآن العظيم البن كثري: ) -5
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ْعِظِه وحُنْصِحِه، وحالح رحئِيُس اْلب حْيِت محْرُءوًسا بحْل حُمْت حقحًرا ، وحُتِصرُّ عحلحى ُنُشوزِهحا ححىتا الح تحِلنيح ِلوح 
؟ وحِِبح ُيِشريُونح عحلحى أحْزوحاجِ  ِء الن اوحاِشزح ِهنا تُ بحايلح ِبِِْعرحاِضِه وحهحْجرِِه، وحالح أحْدِري ِِبح يُ عحاجِلُونح هحُؤالح

يفحًة، ُمهحذابحًة أح  هحا رحُجٌل أحْو يُ عحاِمُلوُهنا بِِه ؟ لحعحلاُهْم ي حتحخحي اُلونح اْمرحأحًة ضحِعيفحًة َنِح ِديبحًة، ي حْبِغي عحلحي ْ
ِْمهحا اْلغحرِيِض، وحيحْسِقيِه ِمْن دحِمهحا اْلعحِبيِط، وحي حْزُعُم أحنا هللاح  فحظٌّ غحِليٌظ، ف حُيْطِعُم سحْوطحُه ِمْن حلح

هحا وح  ا الضاْرِب ِمنح الضاْرِب، وحِإْن جتححرامح وحجتححىنا عحلحي ْ حح لحُه ِمْثلح هحذح ، كحمحا ي حقحُع  ت حعحاىلح أحابح الح ذحْنبح
ا الظُّْلِم أحْو ي حْرضح  ذحنح مبِْثِل هحذح ِظ اأْلحْكبحاِد ُمتحححجِ ِري الطِ بحاِع، وحححاشح ّلِلِا أحْن أيْح ى كحِثريًا ِمْن ِغالح

اِن ، وحقحْد وحرحدح يف ِبِه، ِإنا ِمنح الر ِجحاِل اجلْحْعظحِريا اجلْحوااظح الاِذي يحْظِلُم اْلمحْرأحةح مبحْحِض اْلُعْدوح 
ِت يف ححقِ ِهْم محا جحاءحْت ِبِه اآْليحُة ِمنح  أيْح ِثرٌي ِمنح اأْلحححاِديِث ، وح وحِصياِة أحْمثحاهلِِْم اِبلنِ سحاِء كح

ُْقْْتح أحْزوحاجحُهنا ، وحيحْكُفْرنح أحيْ ...التاْحِكيِم ، وحِإنا ِمنح النِ سحاِء اْلفحوحاِركح  ِدي حُهْم عحلحْيِهنا ، اللاوحاِت ميح
لِ ْفن حُهْم محا الح  ُْم بِِه ، فحأحيُّ فحسحاٍد ي حقحُع يف اأْلحْرِض  وحي حْنُشْزنح عحلحْيِهْم صحلحًفا وحِعنحاًدا ، وحُيكح طحاقحةح هلح

ا ِمْن نحشحِز ِإذحا أُبِيحح لِلراُجِل التاِقيِ  اْلفحاِضِل أحْن ُُيحفِ ضح ِمْن صحلحِف ِإْحدحاِهنا ، وحيُدحْهِورحهح 
ْفرِْنِج يحْضرِبُونح ِنسحاءحُهُم  ...ُغُرورِهحا ِبِسوحاٍك يحْضِرُب بِِه يحدحهحا  ؟ وحِإنا كحِثريًا ِمْن أحئِماِتِهُم اإْلِ

ِت ، ف حعحلح هحذحا ُحكحمحاُؤُهمْ  ِت اْلُمِميالح ِت ، اْلمحاِئالح ِت وحاْلكحاِسيحاِت اْلعحاِرايح  اْلعحاِلمحاِت اْلُمهحذاابح
هحا اْلغحاُلونح يف تحْكِرمِي ُأولحِئكح   وحُعلحمحاُؤُهْم ، وحُمُلوُكُهْم وحُأمحرحاُؤُهْم ، ف حُهوح ضحُرورحٌة الح يحْست حْغيِن عحن ْ
ححتحُه ِللضاُرورحِة يف ِديٍن عحامٍ  ِلْلبحْدِو وحاحلْحضحِر ، ِمنْ  ْنِكُر ِإابح  النِ سحاِء اْلُمت حعحلِ محاِت ، فحكحْيفح تحْست ح

 .(1) "يِع أحْصنحاِف اْلبحشحِر ؟ . .مجحِ 
من دواء النشوز ، الضرب  -الثالث ويقول الشي  حممد أبو زهرة رمحه هللا :" "... 

فشل الدواءين السابقني. وقد ثبت أن الضرب  ، وهو أقصاها ، وال يلجأ إليه إال عند
االفرتاق ، وقد املباح يكون عندما تبلغ احلياة الزوجية درجة ُيشى عليها من النشوز و 

قيدته السنة بقيدين. أحدمها : أن يكون غري مربح ، وأن يكون غري مشني أبال يضرب 
 .(2) .نة..."الوجه ، فقد صرحت بذلك الس

                                 
 (61/  5تفسري املنار ) -1
 (1670/  1) أليب زهرة،زهرة التفاسري  -2
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املعىن، ومل أجد من قال غري  اوهكذا كتب التفسري األخرى فإهنا تدور حول هذ
 .(1)ذلك

                                 
(، 3/98حماس  ن التأوي  ل للق  ا ي: )(، 1/194(، تفس  ري الس  عدي: )106انظ  ر: تفس  ري اجلالل  ني: )ص:  -1

 وغريها.
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 املبحث الثاين: 

 (:الرد على من حرف معىن كلمة )ضرب
قرأت مقاال حيرف فيه الكاتب كالم هللا تعاىل زاعما الدفاع عنه، وقد انتشر انتشارًا  
كبريًا يف وسائل التواصل االجتماعي، وحاولت البحث عن كاتبه فلم أستطع، وعلى كل 
 حال فالرد هو على القول ال القائل، السيما أنه قد حصل به فتنة كبرية وأتثر عريض.

 يقول صاحب املقال:
 املعىن الرائع لكلمة فاضربوهن يف القرآن وليس كما يفسرها البعض ... "

 ؟…..هل القرآن أيمر بضرب النساء
 إًذا ماذا تقول يف هذه اآلية...؟

}وحالالاِت ختححاُفونح ُنُشوزحُهنا فحِعُظوُهنا وحاْهُجُروُهنا يف اْلمحضحاِجِع وحاْضرِبُوُهنا فحِإْن أحطحْعنحُكْم 
ُغوْا عحلحْيِهنا سحِبيالً ِإنا اّلل ح كحانح عحِلي اً كحِبريًا{ ]النساء: )فحالح ت ح   ([.34ب ْ

"من خالل املعرفة البسيطة يف اللغة العربية وتطورها وتفسريها إن العقوبة للمرأة 
املناشزة: أي املخالفة، نراه يف هذه اآلية بعقوبة تواترية تصاعدية ابلبداية ابلوعظ والكالم 

لنصح واإلرشاد" فان مل يستجنب، اهلجر يف املضاجع، أي: يف أسرة النوم، وهي احلسن وا
 عقوبة هلا داللتها النفسية والرتبوية على املرأة واهلجر هنا يف داخل الغرفة.

أما "اضربوهن" فهي ليس ابملدلول الفعلي للضرب ابليد أو العصا؛ ألن الضرب هنا 
جية، وملا كانت معاين ألفاظ القرآن ُتستخلص هو املباعدة أو االبتعاد خارج بيت الزو 

من القرآن نفسه، فلو تتبعنا معاين كلمة ) ضرب ( يف املصحف ويف صحيح لغة العرب، 
نرى أهنا تعين يف غالبها املفارقة واملباعدة واالنفصال والتجاهل، خالفا للمعىن املتداول 

 اآلن لكلمة ) ضرب(.
ظ ) لطم (، والضرب على القفا ) صفع (، فمثال الضرب على الوجه يستخدم له لف

 والضرب بقبضة اليد )وكز (، والضرب ابلقدم ) ركل (.
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ويف املعاجم وكتب اللغة والنحو لو اتبعنا كلمة ضرب لنرى مثال يف قول: ضرب 
الدهُر بني القوم، أي: فراق وابعد، وضرب عليه احلصار، أي: عزله عن حميطه، وضرب 

 .عنقه أي: فصلها عن جسده
 فالضرب إذن يفيد املباعدة واالنفصال والتجاهل.

 :(1)والعرب تعرف أن زايدة )األلف( على بعض األفعال تؤدي إىل تضاد املعىن
 َنو: )تِرب( إذا افتقر، و)أترب( إذا استغىن.

ومثل ذلك: )أضرب( يف املكان أي: أقام ومل يربح، )عكس املباعدة والسياحة يف 
 األرض(.

 يف القرآن تتابع نفس املعىن للضرب، أي املباعدة.هنالك آايت أخرى 
ُْم طحرِيًقا يف اْلبحْحِر ي حبحًسا الا ختححاُف  نحا ِإىلح ُموسحى أحْن أحْسِر ِبِعبحاِدي فحاْضِرْب هلح ي ْ }وحلحقحْد أحْوحح

 ([ أي: افرق هلم بني املاء طريًقا.77دحرحًكا وحالح ختحْشحى{ ]ط ه: )
نحا ِإىلح ُمو  ي ْ سحى أحِن اْضِرب بِ عحصحاكح اْلبحْحرح فحانفحلحقح فحكحانح ُكلُّ ِفْرٍق كحالطاْوِد اْلعحِظيِم{ }فحأحْوحح

 ([.63]الشعراء: )
 ، وهللا يقول:(2)أي: ابعد بني جانق املاء

ِبيِل اّللِ  الح يحْستحِطيُعونح ضحْراًب يف األحْرِض{ ]البقرة:  }ِلْلُفقحرحاء الاِذينح ُأحِصُروْا يف سح
(273.]) 

 أي: مباعدة وسفر، وهجرة إىل أرض هللا الواسعة.
{ ]املزمل: ) ت حُغونح ِمن فحْضِل اّللِا  ([.20}وحآخحُرونح يحْضرِبُونح يف اأْلحْرِض ي حب ْ

ِطُنُه ِفيِه الرامْححُة وحظحاِهُرُه ِمن ِقبحِلِه اْلعحذحاُب{ ]احلديد:  ٌب ابح ن حُهم ِبُسوٍر لاُه ابح }فحُضِربح ب حي ْ
(13).] 

                                 
 استطراد ال أعلم فائدته، على ما فيه من نظر. 1
الضرب هنا مبعناه احلقيقي، وال ميكن ملوسى عليه السالم وال غ ريه املباع دة ب ني امل اء، وإمن ا ال ذي يف رق امل اء  2

 ويباعد بعضه عن بعض هو هللا تعاىل.
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 أي: فصل بينهم بسور وضرب به ُعرض احلائط، أي: أمهله وأعرض عنه احتقارا.
 …وذلك املعىن األخري هو املقصود يف اآلية

وأما اآلية اليت حتض على ضرب الزوجة واليت احتججت هبا وشككِت بلطف هللا 
 ِع وحاْضرِبُوُهنا{.}فحِعُظوُهنا وحاْهُجُروُهنا يف اْلمحضحاجِ …. وتقديره للمرأة وحفظه حلقوقها

فاآلية حتض على اهلجر يف املضجع واالعتزال يف الفراش، أي: ال جيمع بني الزوجني فراش 
واحد، وإن مل جُيِد ذلك فهو )الضرب( مبعىن املباعدة واهلجران والتجاهل، وهو أمر أيخذ به 

واألسرة والتخلص  العقالء من املسلمني، وأعتقد أنه سالح للزوج والزوجة معا يف تقومي النفس
من بعض العادات الضارة اليت هتدد كيان األسرة اليت هي األساس املتني لبناء اجملتمع 

 اإلسالمي واإلنساين" اه .
 انتهى كالم صاحب املقال حبروفه.
 والرد على هذا املقال من وجوه:

تقدم معنا املعىن اللغوي للضرب، وأن األصل فيه هو معىن العقوبة واإليالم،  -1
الضاد والراء  ينتقل إىل املعىن اجملازي إال بقرينة، وال قرينة، فهو كما قال ابن فارس: "وال

 .(1(والباء أصل واحد، مث يستعار وحيمل عليه"

أن الضرب إذا كان متعداي بنفسه فهو يدل على املعىن احلقيقي، كما هو احلال  -2
 يف اآلية.

، فهو مبعىن اهلجر، حيث قال أن الضرب مبعىن املفاصلة حُيدث تكرارًا يف اآلية -3
صاحب املقال: )وإن مل جُيِد ذلك فهو )الضرب( مبعىن املباعدة واهلجران والتجاهل(، 
وعليه فتكون اآلية أمرت ابلوعظ، مث اهلجر مث اهلجر مرة أخرى، وهذا استخفاف 

 بكتاب هللا تعاىل.

                                 
 (.4تقدم التعريف ص: ) - 1
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غالبها أنكر صاحب املقال، معىن الضرب من أصله فقال: )نرى أهنا تعين يف  -4
املفارقة واملباعدة واالنفصال والتجاهل؛ خالفا للمعىن املتداول اآلن لكلمة "ضرب"(، 
وهذه جمازفة، وختطئة لكل علماء األمة من مفسرين ولغويني، وانظر هذا الرجل كيف 

 محله التأثر حبضارة اآلخرين إىل جتاوز حتريف معىن اآلية إىل حتريف اللغة كلها..

إلمجاع املفسرين، فلم يقل أحد به، مع كثرة حبثي وتقليب   خمالفة هذا املعىن -5
 كتب التفسري وحىت كتب املعاصرين منهم، مل أجد أحًدا قال هبذا القول.

يف صحيح مسلم ما جاء معارضته لألحاديث الثابتة يف الصحيحني وغريه مثل:  -6
)فحات اُقوا هللاح يف النِ سحاِء، فحِإناُكْم  من حديث جابر الطويل يف وصف احلج:

أحخحْذمُتُوُهنا أبِحمحاِن هللِا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولكم عليهن أن ال يوطئن 
، فإن (1(فرشكم أحًدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضراب غري مربح...(

لصريح اليت احلديث ا اسلمنا له أن هذا معىن اآلية؛ فماذا سيقول يف هذ
 جاءت لتوضيح اآلية والتأكيد على معناها.

فتح هذا الباب من التأويالت املتعسفة سيؤدي إىل تغيري شرع هللا تعاىل، فهل   -7
 كلما جاء الغرب بثقافة ختالف شرعنا، قام البعض بتحريف كالم هللا ليوافقه.

 العجب أن إحصائيات ضرب املرأة يف الغرب إحصائيات مرعبة، ففي دراسة -8
% من الرجال يضربون النساء خاصة 79أشارت إىل أن  1987أجريت يف أمريكا عام 

، وال جتد هذه النسبة يف بالد املسلمني، فانظر إىل حال من يزعم (2)اإذا كانوا أزواج
 إنصاف املرأة ويتهمنا..

                                 
 (.3009( برقم: )39/ 4ح مسلم: )صحي - 1
 15انظر: موقع اإلسالم اليوم، ونقله من كتاب: من أجل حترير املرأة ص 2
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ضرب الناشز يف غالب األحيان هو ردة فعل سريعة على موقف مفاجئ،  -9
املواقف وتعديلها، وأما الذين مينعون ذلك من أصله فنقول  فالشرع جاء بتهذيب هذه

 هلم: ال للضرب منعتم وال بتهذيبه رضيتم.

وهبذا يتضح مدى هتافت هذا املقال ، ويكفيك أن صاحبه تربأ منه  -10
 فلم يذكر ا ه عليه وال نسبه لنفسه.
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 املبحث الثالث: 
 ما املقصود ابلضرب يف اآلية

املعىن الكامل لآلية، وكيف جاءت النصوص الشرعية من  أريد يف هذا املبحث بيان
 الكتاب والسنة يف توضيحه وبيان سياقه، فأقول وابهلل التوفيق:

 وجوب أداء احلقوق الزوجية: -1

فمن النصوص الدالة على وجوب أداء احلقوق عامة، واحلقوق الزوجية خاصة، 
مُ  ِت ِإىلح أحْهِلهحا{ آايت منها: قول احلق تبارك وتعاىل: }ِإنا اّلل ح أيْح رُُكْم أحن ُتؤدُّوْا األحمحاانح

ُمُر اِبْلعحْدِل وحاإِلْحسحاِن{ ]النحل: )58]النساء: ) ([، 90([، وقوله تعاىل: }ِإنا اّلل ح أيْح
جابر يف مسلم حديث وحق الزوجة من أعظم ما يدخل يف هذه اآلايت، كما تقدم يف 

 (1( مان هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا(.)فاتقوا هللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن أب
مل يتوقف الشرع عند األمر العام ابحلقوق كما يف اآلايت السابقة، بل أمر  -2

أبوامر خاصة ابلزوجة مفصلة لكثري من احلقوق، مثل قوله تعاىل: }وحآُتوْا الناسحاء 
وُهنا ِمْن ححْيُث سحكحنُتم مِ ن ([، وقوله تعاىل: } }أحْسِكنُ 4صحُدقحاهِتِنا َِنْلحًة{ ]النساء: )

([، 7([ ، وقوله تعاىل: }لُِينِفْق ُذو سحعحٍة مِ ن سحعحِتِه{ ]الطالق: )6ُوْجدُِكْم{ ]الطالق: )
بل ذكر حىت حقها يف الفراش فقال تعاىل: }فحِإذحا تحطحهاْرنح فحْأُتوُهنا ِمْن ححْيُث أحمحرحُكُم اّلل ُ{ 

: )ويف بضع أجورا حىت يف أداء هذا احلق؛ كما قال ([، بل جعله م222]البقرة: )
أحدكم صدقة(. قالوا اي رسول هللا: أأيِت أحدان شهوته ويكون له فيها أجر. قال: )أرأيتم 

، (2(لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر(
 خرى.فإن كان مأجورًا أبداء هذا احلق فكيف ابحلقوق األ

                                 
 سبق خترجيه. - 1
 (. 2376( برقم: )82/ 3صحيح مسلم: ) - 2
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ومفهوم احلقاني املتقدمني هو النهي عن ظلم املرأة؛ فاألمر بشيء هني عن ضده،  -3
ولكن الشارع مع هذا نص على حترمي ظلم املرأة وعضلها والتعرض حلقوقها، 
ُتُموُهنا{ ]النساء:  ُبوْا بِب حْعِض محا آت حي ْ فقال سبحانه: }وحالح ت حْعُضُلوُهنا لِتحْذهح

ُتْم ِإْحدحاُهنا ([، وقوله تعاىل: }19) ِإْن أحرحدُّتُُّ اْسِتْبدحالح زحْوٍج ماكحانح زحْوٍج وحآت حي ْ وح
ِإْْثًا مُِّبينًا{ ]النساء: ) ُخُذونحُه بُ ْهتحااًن وح ًئا أحأتْح ُخُذوْا ِمْنُه شحي ْ ([، 20ِقنطحارًا فحالح أتْح

([، وقوله تعاىل: 3: )وقوله سبحانه: }فحِإْن ِخْفُتْم أحالا ت حْعِدُلوْا ف حوحاِحدحًة{ ]النساء
ْيِل ف حتحذحُروهحا كحاْلُمعحلاقحِة{ ]النساء: ) ِيُلوْا ُكلا اْلمح ([، وقوله تعاىل: 129}فحالح متح

ن حُهم اِبْلمحْعُروِف{ ]البقرة:  }فحالح ت حْعُضُلوُهنا أحن يحنِكْحنح أحْزوحاجحُهنا ِإذحا ت حرحاضحْوْا ب حي ْ
ُكوُهنا ِضرحارًا لات حْعتحُدوْا وحمحن ي حْفعحْل ذحِلكح ([، وقوله جل جالله: }وحالح متُْسِ 232)

ِت اّللِ  ُهُزًوا{ ]البقرة: )  ([.231ف حقحْد ظحلحمح ن حْفسحُه وحالح ت حتاِخُذوحْا آايح

 وتفاصيل حقوق املرأة مذكورة ابستفاضة يف كتب الفقه.

ُروُهنا األصل يف معاملة الزوجة هو املعاشرة ابجلميل: كما قال تعاىل: }وحعحاشِ  -4
نحُكم مبحْعُروٍف{ ]الطالق: 19اِبْلمحْعُروِف{ ]النساء: ) ُروا ب حي ْ ([ وقوله تعاىل: }وحْأمتِح

(6.]) 

األصل يف معاملة املرأة اخلاطئة هو دفع السيئة ابحلسنة والتجاوز والتغافل: كما  -5
وأحق من دخل ([ 96قال تعاىل: }اْدفحْع اِبلايِت ِهيح أحْحسحُن السايِ ئحةح{ ]املؤمنون: )
يف تعامله مع زوجاته  هبذه اآلية هي الزوجة، وذكر هللا تعاىل يف وصف نبيه 

([، وقال 3أنه يتغافل ؛ فقال: }عحرافح ب حْعضحُه وحأحْعرحضح عحن ب حْعٍض{ ]التحرمي: )
ًئا وحجيحْعحلح اّلل ُ ِفيِه خحي ْ  ي ْ ًرا كحِثريًا{ سبحانه: }فحِإن كحرِْهُتُموُهنا ف حعحسحى أحن تحْكرحُهوْا شح

: )ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي ([، وقال 19]النساء: )
 .(1(منها آخر(

                                 
 (. 3721( برقم: )178/ 4ابب الوصية ابلنساء  ) صحيح مسلم: - 1
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 بعد هذه احلقوق العامة، أنِت لقضية الضرب ابلذات وما هو موقف الشرع منها:

عن معاوية القشريي قال أتيت األصل يف معاملة الزوجة هو عدم الضرب، ف -6
يف نسائنا؟ فقال: أطعموهن مما أتكلون، واكسوهن مما فقلت: ما تقول  رسول هللا 

، فهذا هو أصل حكم الشارع يف ضرب املرأة (1)تكسون، وال تضربوهن، وال تقبحوهن"
)وال تضربوهن(، واآلية إمنا تتحدث عن نوع امرأة خاصة، وهي املرأة الناشز املرتفعة 

 على زوجها بقوهلا أو فعلها.

كل ما أزال الشحناء بني الزوجني، ومجع   الضرب ليس مقصوًدا لذاته، بل -7
 بينهما مما هو دون الضرب فهو أوىل، بداللة األحاديث القادمة.

الضرب ال يكون من اخلطأ الواحد أو غري املقصود، وإمنا سياق اآلية يف املرأة  -8
الناشز املصرة على نشوزها مع تكرار النصيحة واستخدام اهلجر واستنفاذ مجيع احللول، 

م معنا من كالم ابن اجلوزي يف تفسريه قوله: "وال جيوز الضرب عند ابتداء وقد تقد
 النشوز".

هو عدم الضرب مطلقا حىت مع وجود النشوز، كما  كمال االقتداء ابلنق  -9
 .(2)امرأة وال طفال قط" قالت عائشة رضي هللا عنها: "ما ضربت يد رسول هللا 

خيار الناس فقال: )لن  أن ضرب املرأة ليس من صفات بنيا النق  -10
 .(4(وقال: )وامي هللا ال جتدون أولئك خياركم( (3(يضرب خياركم(

                                 
النس ائي يف  و (.2144 حق املرأة عل ى زوجه ا، رق م: )أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، ابب يف - 1

ص    ححه و   (79/  7) -ني    ل األوط    ار ق    ال الش    وكاين يف   9151ح    ديث رق    م:  364 /5س    ننه الك    ربى 
 .الدارقطين يف العلل

 .2328أخرجه مسلم : كتاب الفضائل، ابب مباعدته لألاثم واختياره من املباح، رقم :  2
 .11تقدم خترجيه ص:  - 3
 ( وقال األرنؤوط: حديث صحيح.4189( برقم: )499/ 9صحيح ابن حبان: ) - 4
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له بضعف احلياء: )أما يستحيي أحدكم أن يضرب امرأته   وصف النق  -11
 .(1)كما يضرب العبد يضرهبا أول النهار، مث يضاجعها آخره(

ضرب  عن النهي عن ضرب الوجه مطلًقا كما جاء يف احلديث هنى النق  -12
 .(2(الوجه

النهي عن اإلهانة: كما يف حديث معاوية السابق )وال تقبحوهن(، وهذه  -13
يؤدي  -ومنه الضرب  –قضية مهمة، فاإلهانة حمرمة على كل حال، فكل قول أو فعل 

 إىل إهانتهن فهو من احملرمات.

النهي عن الضرب املربح، فال جيوز أن يضرهبا ضراب يؤملها أو جيرحها أو  -14
كما يف احلديث فاملقصود هو إظهار انزعاج الزوج وليس التعذيب واالنتقام.  يكسرها، 
)ولكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحًدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن السابق

 ،(3(ضراب غري مربح...(

 ال يصار للضرب إال بعد استنفاد مجيع احللول الشرعية، النصيحة مث اهلجر. -15

                                 
( يف  أخرجه البخاري عن عبدهللا بن زمع ة بلف ظ )ال جيل د أح دكم امرأت ه جل د العب د، مث جيامعه ا يف آخ ر الي وم 1

 ، ومس لم بلف ظ ) إالم جيل د أح دكم امرأت ه جل د5204كتاب النكاح ، ابب ما يكره من ضرب النساء، رق م: 
، كتاب اجلنة وصفة نعيمها، ابب النار « جلد العبد، ولعله يضاجعها من آخر يومه»األمة ويف رواية أيب كريب: 
، واللفظ 17943(، رقم: 9/442، وأخرجه عبدالرزاق الصنعاين يف مصنفه )2855يدخلها اجلبارون، رقم: 

 له.
ورواه اب ن  2142ح ديث 2/110ى زوجه ا النكاح ابب  يف حق املرأة عل تاببو داود يف السنن كأرواه  - 2

أمح د يف مس  نده:  هأخرج و  1850ح ديث 2/154لنك اح ابب ح ق امل  رأة عل ى ال زوج ا ت ابماج ه يف الس نن ك
( عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه أنه قال للنق صلى هللا عليه وسلم: م ا 20011( برقم: )213/ 33)

تكس وها إذا اكتس يت وال تض رب الوج ه وال تق بح وال هتج ر حق زوج أحدان علي ه؟ ق ال: )تطعمه ا إذا أكل ت و 
 . 1929حديث  2/195وأورده األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب    إال يف البيت(.

 (.3009( برقم: )39/ 4صحيح مسلم: ) - 3
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ب، فإذا قامت ابلواجبات، وأدت احلقوق فال ال تضرب املرأة بغري موج -16
سبيل له عليها، ومن هنا نعرف أن لفظ )ضرب املرأة يف القرآن( خطأ كبري، فالشارع ال 
أيذن بضرب املرأة، وإمنا اآلية تتحدث عن الناشز اليت تكرر منها ذلك حىت أخلت 

 حبقوق الزوج.

جعت حرمتها، كما إذا تركت الزوجة املعصية فال سبيل له عليها أيضا، ور  -17
ِبياًل ِإنا اّلل ح كحانح عحِليًّا كحِبريًا{  ُغوْا عحلحْيِهنا سح قال سبحانه: }فحِإْن أحطحْعنحُكْم فحالح ت حب ْ

 ([.34]النساء: )

إذا كانت الزوجة ال تطيق البقاء مع الرجل فقد جعل الشارع هلا طلب اخللع  -18
ريد القيام أبي شيء من حقوقه، فهي عند إثبات الضرر، أما إهنا تريد البقاء معه وال ت

 اليت رضيت لنفسها مثل هذه العقوبة.

قاعدة الشريعة تضييق جماري الطالق، فالشارع يتشوف جلمع الزوجني ويسد  -19
مسوغات الطالق، ولذلك جعل الضرب للناشز وسيلة للزوج قبل جلوئه للطالق، فلو 

لكثري من املطلقات: ليته حرم الضرب ِبطالق، الرتفعت حاالت الطالق، ولسان حال ا
 ضربين ومل يطلقين.

الضرب ليس مذموًما يف كل حال، فهناك أحوال يتفق العقالء على جوازها،   -20
كما لو ضربت الزوجة زوجها، فله احلق يف رد االعتداء ابملثل، أو بدأت بتشويه عرضه 

براء،  ودعوة الرجال إىل بيته، أو أعلنت عن فاحشتها، أو قذفته ابلفاحشة وهو منها
 فعليها حد القذف، و غري ذلك من األسباب الشرعية.

منع الضرب ِبطالق ُيشى أن يؤدي ببعض النساء إىل اجلرأة على الزوج  -21
 وعدم القيام حبقه، كما نراه يف أحوال الغرب، وهو مما يؤذن بنهاية العشرة الزوجية.
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ضيق جًدا  ومن هنا نعرف أن الشرع حاصر مفهوم الضرب السائد، وجعله يف نطاق
ال يقصد به اإليالم وال اإلهانة، بل إظهار شدة االنزعاج، ولتعلم الزوجة خطورة ما 

 فعلت، ولتضييق جماري الطالق.
وعليه فهذا التشريع هو من حماسن اإلسالم ومجاله، وحتقيقه املصلحة الكربى بدفع 

 املفسدة.
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 اخلامتة
 ات:يف هناية مطاف هذا البحث هذه أهم النتائج والتوصي

الطعون على القرآن ال تزال تلقى ابستمرار، فال ينبغي أن جيعلنا هذا هنون  -1
 ونتنازل، بل ال يزيدان هذا إال إصرارًا وثبااًت على ديننا.

األصل يف كلمة الضرب هو احلمل على احلقيقة، وال حيمل على اجملاز  -2
 واالستعارة إال بقرينة.

 حق الزوج على زوجته ال يوازيه حق. -3

 ف أهل التفسري يف أن معىن الضرب هو املعىن احلقيقي.مل ُيتل -4

 الزايدة يف التكاليف الشرعية على الرجل بسبب زايدة القوة البدنية والعقلية. -5

 القول أبن الضرب يف اآلية مبعىن اهلجر قول ابطل شرًعا ولغة. -6

 حقوق الزوجة من أعظم احلقوق اليت جاء هبا الشرع مجلة وتفصياًل. -7

هوم الضرب مبحرتزات كثرية متنع فيه من اإليالم واإلهانة حاصر الشارع مف -8
 وضرب الوجه واستحب منعه من أصله، وجعل اتركه من خيار الناس.

هذا التشريع هبذه التقييدات واحملرتزات هو من حماسن الشرع للحفاظ على  -9
 األسرة ومنع أسباب الطالق.

 وكشف أمره ليحذر وأوصي ابلرد على كل من تسول له نفسه ابلطعن يف كتاب هللا
 الناس منه.

 ويبقى القرآن منتصًرا
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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 قائمة املصادر
 القرآن الكرمي (1

1)The Holy quran 

أساس البالغة، أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشري، حتقيق: حممود حممد  (2
 م.1991 -القاهرة  -شاكر، مطبعة املدين 

2) Origin of Pellagra/Rhetoric. Editor, Abu Qasim 

Mahmud Ibn Omar Al-Zamakshari, certified by 

Mahmud Shakhir,  Publisher, Madani edition home – 

Cairo- 1991 

 التسهيل لعلوم التنزيل، حملمد بن جزيء الكلق، دار الكتاب العريب، بريوت. (3
3)At tashil  Ulumu At-tanzil, Editor, Muhamad Ibn 

Juzei, Publisher, Al arabi edition home, Beirut. 

تفسري اجلاللني، جلالل الدين حممد بن أمحد احمللي، وجالل الدين عبد الرمحن  (4
 القاهرة. -، دار احلديث 1بن أيب بكر السيوطي، ط

4)Tafsir Al- Jalaleyne Editor, Jalal Edin Ibn 

Muhamed Ibn Ahamad Al Mahali, And Jalal Edin 

Abdu-Rahman Ibn Abubakar Al Sayuti, 1edition By 

Publisher Dar Elhadith, airo 

تفسري القرآن العظيم أليب الفداء إ اعيل بن عمر بن كثري، دار طيبة، حتقيق  (5
 ه.1420، 2سامي السالمة، ط

5)Tafsir Holy Coran Editor, abil Fada Ismail Ibn 

Omar ibn Kasir, Publisher By Dar Tayiba, Certified 

Sami Asalama, 1edition, 1420 H. 

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، لعبد الرمحن بن انصر بن السعدي،  (6
-ه  1420، 1احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، ط

 م.2000
6)Tafsir Alkarim Arrahman, fi Kalam Almanan, 

editor, Abdul Rahman Ibn Nasir Ibn. Asadi Certified 
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Abdu Rahman Ibn Muala Al-Luwaihik, Publisher by 

Muassat Arrissala, 1 editon, 1420h, 2000. 

زاد املسري لعبد الرمحن بن علي بن حممد )ابن اجلوزي(، دار الكتاب العريب،  (7
 ه.1422، 1بريوت، ط

7)Zad Almassir, editor, Abu Rahman Ibn Ali Ibn 

Muhamed (Ibn Aljauzi) Publisher By Dar Alkitab Al 

Arabi, Bairut 1Edition, 1422h. 

 سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السجستاين، دار الكتاب العريب، بريوت. (8
8)Sunan Abi daud, Editor, Sulaiman Ibn Ashass 

Assijistani, Publisher by Dar Alkitab Al Arabi, Bairut 

 .2009، 1سنن أيب داود، حتقيق شعيب األرانؤوط ، دار الرسالة العاملية، ط (9
9)Sunan Abi Daud, Certified by Shuaib Al-Arnaut, 

PublisherBy Dar Arrissala International, First 

Edition, 2009. 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حملمد بن حبان بن أمحد أيب حاُّت  (10
، 2بريوت، ط -البسيت، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة  التميمي
 م.1993 - 1414

10)Sahih Ibn Hiban  Tartib Ibn Balban, 

Editor,Muhamed Ibn Hiban Ibn Ahmad Abi Ahmad 

Hatim At-Tamimi Al-Bisti, Certified By Shuaib Al-

Arnaut, Publisher Arissala Association Bairut, 

2Edition 1413h, 1993. 
 ه1422، 1صحيح اإلمام البخاري، دار طوق النجاة، ط (11

11)Sahih Imam Bukhari, Editor, Publisher, Dar Al-

Tuq, First Edition, 1422h. 

صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حتقيق: حممد  (12
 بريوت. -فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب 

12)Sahih Muslim Editor,Imam Muslim Ibn Hajaj Al-

Qushairi Al-Naissaburi, Certified By Muhamed Fuad 
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Abdul Baki, Publisher, Dar Ihya Aturath Al Arabi, 

Bairut. 
حماسن التأويل حملمد مجال الدين القا ي، دار الكتب العلمية، بريوت،  (13

 .ه1418، 1ط
13)Mahassin Atawil editor, Muhamed Jamal Al-Din 

Al-Qasimi, Publisher by Dar Alkutubul Al-Ilmiya, 

Bairut, First Edition, 1418h. 
خمتار الصحاح، حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، حتقيق: حممود  (14

 م.1995 - 1415بريوت،  -خاطر، مكتبة لبنان انشرون 
14)Muktar Assihah, Editor, Muhamed Ibn Abibakar 

Ibn Abdul-Kadir Al-Razi, Certified Mahmud Khatir, 

Publisher by Maktabat Libanon Publisher, 1421h, 

1995. 
مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أليب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل  (15

عادل مرشد، إشراف: د. عبد  -بن أسد الشيباين، حتقيق: شعيب األرنؤوط 
 م.2001 -ه   1421، 1سن الرتكي، مؤسسة الرسالة، طهللا بن عبد احمل

15)Musnad Al-Imam Abi Ahmad Ibn Hambal, 

Editor, Abi Abdulah Ahmad Ibn Hambal Ibn 

muhamed Ibn Hambal Ibn Hilal Ibn Asad Al-

shaibani, Certfied by Shuaib Al-Arnaut- Adil 

Murshid, Authentified by Dr, Abdulah Ibn Abdul 

Muhsin Al-Turki, Publisher by Arrisalah Association, 

First Edition, 1421h, 2001. 
مصنف ابن أيب شيبة، أليب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف،  (16

 .1409، 1الرايض، ط -حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد 
16)Musanaf Ibn Abi SHaiba, editor, Abi Bakar 

Abdulah Ibn Muhamed Ibn Abi Shaiba Al-Kufi, 

Certified by Kamal Yusif Alhut, Publisher By  

Maktabat Al-Rushud, Riyad, First Editon, 1409h. 
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معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكراي، حتقيق: عبد السالم حممد  (17
 م.1979 -ه  1399هارون، دار الفكر، 

17)Maqayis Al-Luga Dictionary, Editor Ahmad Ibn 

Faris Ibn Zakaria, Certified by Abdul Salam 

Muhamed Harun,Publisher By Dar Elfikr, 1399h- 

1979. 

مفاتيح الغيب، حملمد بن عمر بن احلسني الرازي الشافعي املعروف ابلفخر  (18
 الرازي، دار إحياء الرتاث العرىب.

18)Mafatih Al-Gaib, Editor, Muhmamed Ibn Umar 

Ibn Al-Husain Al-Razi Al-Shafi known as Al-Fakhr 

Al-Razi,  Publisher By  Dar Ihya Turath Al-Arabi. 
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