
 

 القرآن ت  ك  ن ن  م   

(921) 

 واضربوهن

 

هم على بعٍض وبما أنفقوا م ن أموال هم ) الرجال  قّوامون  على الّنساء  بما فّضل  اهلل  بعض 
فالصالحات  قانتاٌت حافظاٌت للغيب  بما حف ظ  اهلل  والالتي تخافون  ن شوززهّن فع ظوهّن 

ت ْبغ وا عليهّن سبياًل إّن اهلل  كان واهجروهّن في المضاجع  واضر بوهّن فإْن أطعنكم فال 
 .43النساء ( علًيا كبيًرا

 

حتى (! واضربوهن: )بعض النساء يكرهن القرآن واإلسالم ألجل كلمة واحدة، هي هذه
 !قبل اطالعهن على أقوال المفسرين والفقهاء

 

 :اضربوهن

 .شابه الضرب بالسواك وما. ، كما في الحديثوال شائن يحدث عيًبا ضرًبا غير مبرح



 .كسر أو هالك وجب الضمانتشويه أو الضرب إذا أدى إلى 

 : في الحديث

 (.أحمد وأبو داود وابن ماجه)الوجه  ضرب  ال ت   -
 .هذا الحديث ظاهره التعارض مع اآلية (.أبو داود) ضربوا إماء اهللال ت    -
 .متفق عليه( استوصوا بالنساء خيًرا) الوصية بالنساء وحسن معاملتهن -
 .المرأة الناشزلكن المسألة هنا في . 91سورة النساء ( بالمعروف عاشروهنو )

 .ضرب المداعبة والمالعبة، ألنه جاء في سياق العقوبة: بالـتأكيد ليس المقصود هنا
 !وقد يوحي بهذا قول العلماء بأن يكون الضرب بالمسواك وما شابه

مرأة بغضب لعل المقصود بالضرب هنا إشعار ال. وليس المقصود الضرب الشديد
 .الرجل، وليس المقصود إلحاق األذى البدني بها

التشريع يشمل جميع حاالت البشر من رجال ونساء، ومن بدو وحضر، ومن 
 !صالًحا لحالة دون أخرى فقد يكون الضرب .مستويات مختلفة شعبية وغير شعبية

كل ، كما ال يعني استعماله في الضرورة وجوب استعمالهتشريع الضرب ال يعني ب
 .الحاالت

واألحسن أن تحدد . الضرب مباح وتركه أفضل، فيه نظر: اإلمام الشافعيلكن قول 
  .ومستوياته تهاحاالت الضرب ومواضعه وكيفي



 

في المنار، كما سيأتي، بأن هناك أحاديث تنهى عن  محمد رشيد رضاكذلك قول 
الضرب، يشعر القارئ بالتناقض بين القرآن والحديث، كما يشعر القارئ برغبة رشيد 

وسيمر معنا أن النبي صلى اهلل . رضا في التملص من حكم الضرب الوارد في القرآن
 أردنا أمًرا: العليه وسلم قد رغب أيًضا عن الضرب، لكن لما نزلت اآلية امتثل وق

بل العلماء،  ما يشعر بدقة المسألة على الناس، اوهذ ،(أسباب النزول) وأراد اهلل أمًرا
 !بل األنبياء

 

فهذا سؤال غريب  ؟لماذا يضرب الرجل والمرأة، وال تضرب المرأة الرجل: أما أن يقال
ألسرة ألحد على تشريعنا اإلسالمي وغير مقبول، ألن القوامة ال بد أن تكون في ا

والمرأة السوية ال ! والرجل الذي يقبل بغير ذلك لعله مخنث .الزوجين، والرجل أولى
والمرأة التي ترفض قوامة  .ترفض قوامة الرجل ما لم يكن ضعيًفا شاًذا عن الرجال

  !الرجل هي مرأة مسترجلة

 

ته تفويض زوج سرة، ويمكن للزوجويحسن أن يتعاون الزوجان على إدارة شؤون األ
وقوامة الرجل ال تعني . في بعض األمور، ال سيما في حال غيابه أو انشغاله



، خاصة عندما تكون الزوجة قريبة من سن الزوج، ومتعلمة قريبة منه في االستبداد
 .العلم

 

 :إعجاز علمي

أن يكون كالم اهلل كله إعجاز ال ! يرى البعض أن في ضرب المرأة إعجاًزا علمًيا
 !بيان وجه اإلعجاز هو من عمل البشر، وقد يكون غير مقبول لكن. اعتراض عليه

 

 :ملحق
 :ابن عاشورقال  -9

كنه أذن فيه في حالة ظهور الفساد، ألن ، ولأما الضرب فهو خطير وتحديده عسيرو 
ألنه لو أطلق  ،ن في الفقهلكن يجب تعيين حد في ذلك، يبيّ ، و حينئذ تْ المرأة اعتد  

 قلّ ، إذ مظنة تجاوز الحدهم، لكان ذلك يشفون غضب، وهم حينئذ لألزواج أن يتولوه
ن يقضي أحد على أن أصل قواعد الشريعة ال تسمح بأ !من يعاقب على قدر الذنب

، وبصدوره ر قيدوا ذلك بالسالمة من اإلضرارالجمهو ، بيد أن لنفسه لوال الضرورة
ضرارً  عدّ ممن ال ي   إذا علموا أن يجوز لوالة األمور : فنقول. االضرب بينهم إهانة وا 



أن  ،، وال الوقوف عند حدودهاات الشرعية مواضعهاحسنون وضع العقوباألزواج ال ي  
، ن من ضرب امرأته عوقب، ويعلنوا لهم أعلى أيديهم استعمال هذه العقوبة يضربوا

  اهـ .، ال سيما عند ضعف الوازعيتفاقم أمر اإلضرار بين األزواج كيال

 

 :تعليق

فلو صار المنع . المنع من الضرب منًعا خاًصا ال عاًمااقتراح ابن عاشور يفهم منه 
 .عاًما لكان معنى ذلك تعطيل النص القرآني

 

 :تفسير المناروفي  -2

إلى  امرفوعً  جرير ابن ، وروى ذلكغير مبرحب فاشترطوا فيه أن يكون وأما الضر 
رضي اهلل   عباس ابن ، وروي عن، والتبريح اإليذاء الشديدالنبي صلى اهلل عليه وسلم

، وقد كالضرب باليد أو بقصبة صغيرة: ، أيبالسواك ونحوهفسيره بالضرب عنه ت
وكان من النقباء  عمرو بن الربيع بن سعد في سبب نزول اآليةفي  مقاتل عن روي

فانطلق  ،عليه فلطمها وذلك أنها نشزتْ   ،بنت زيد بن أبي زهير حبيبة وفي امرأته
 (زوجته ابنتي) أفرشته كريمتي: صلى اهلل عليه وسلم فقالأبوها معها إلى النبي 

، فانصرفت مع أبيها "من زوجها  لتقتّص : " صلى اهلل عليه وسلم، فقال النبي فلطمها
أتاني وأنزل اهلل  جبرائيل ، هذاعواارج: صلى اهلل عليه وسلم، فقال النبي ـمنه لتقتّص 
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والذي  ،ا، وأراد اهلل أمرً اأردنا أمرً : وقالفتالها النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،اآلية هذه
خولة بنت  وامرأته الربيع بن سعد نزلت في:   يالكلب أراده اهلل تعالى خير، وقال
  . ذكر نزلت في غير من: وقيل ر القصة،محمد بن مسلمة، وذك

 
ال و  ، ضرب المرأة الناشز في آدابهم منا مشروعية اإلفرنجيستكبر بعض مقلدة 

، اا بل محتقرً وهو رئيس البيت مرءوسً ، فتجعله يستكبرون أن تنشز وتترفع عليه
 ، وال، وال تبالي بإعراضه وهجرهونصحهوتصر على نشوزها حتى ال تلين لوعظه 

لعلهم ؟ لى أزواجهن أو يعاملوهن بهيشيرون ع ؟ وبم  يعالجون هؤالء النواشز أدري بم  
غليظ، فيطعم سوطه  ، يبغي عليها رجل فظيتخيلون امرأة ضعيفة نحيفة، مهذبة أديبة

، ويزعم أن اهلل تعالى أباح له مثل هذا من لحمها الغريض، ويسقيه من دمها العبيط
ن تجرّ ال ا من غالظ ، كما يقع كثيرً عليها وال ذنبى م وتجنّ ضرب من الضرب، وا 

، إن من يأذن بمثل هذا الظلم أو يرضى به ، وحاش هلل أناألكباد متحجري الطباع
، وقد ورد في وصية وانالذي يظلم المرأة بمحض العد الجعظري الجواظالرجال 
قهم ما جاءت به اآلية من ، ويأتي في حبالنساء كثير من األحاديثأمثالهم 
ن من النساء  ،التحكيم اللواتي يمقتن أزواجهن،  المفسالت الفوارك المناشيصوا 

، فأي ا، ويكلفنهم ما ال طاقة لهم بها وعنادً ن عليهم صلفً ، وينشز ويكفرن أيديهم عليهن
، اضل أن يخفض من صلف إحداهنفساد يقع في األرض إذا أبيح للرجل التقي الف

؟ ايهوي بها على رقبته كفّ ، أو ن نشز غرورها بسواك يضرب به يدهاويدهورها م
ن كثيرً  مات المهذبات والكاسيات ا من أئمتهم اإلفرنج يضربون نساءهم العالوا 
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، فهو فعل هذا حكماؤهم وعلماؤهم، وملوكهم وأمراؤهم !مميالت، المائالت الالعاريات
، فكيف تستنكر ولئك النساء المتعلماتضرورة ال يستغني عنها الغالون في تكريم أ

 !؟ر، من جميع أصناف البشدين عام للبدو والحضرللضرورة في إباحته 

مر المستنكر في العقل أو إن مشروعية ضرب النساء ليست باأل:  األستاذ اإلمام 
اد البيئة وغلبة األخالق ، فهو أمر يحتاج إليه في حال فسويل، فيحتاج إلى التأالفطرة
نما يباح إذا رأىالفاسدة ذا  .يتوقف عليهوع المرأة عن نشوزها الرجل أن رج ، وا  وا 

، و يزدجرن بالهجر، أصلحت البيئة، وصار النساء يعقلن النصيحة، ويستجبن للوعظ
يناسبها في الشرع ، ونحن مأمورون  حكمٌ  ، فلكل حالٍ فيجب االستغناء عن الضرب

مساكهن بالمعروف، أبالرفق بالنساءال على كل ح و تسريحهن ، واجتناب ظلمهن، وا 
  . اكثيرة جدً  الوصية بالنساء في، واألحاديث بإحسان

 
تقبيح الضرب والتنفير ومن هذه األحاديث ما هو في : (رشيد رضا: القائل)أقول 
صلى اهلل  ل رسول اهلل قا: في الصحيحين، قال عبد اهلل بن زمعة ، ومنها حديثعنه

ثم يجامعها في آخر  ضرب العبد،ضرب أحدكم امرأته كما ي  أي    :عليه وسلم
أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته  : قعبد الرزا عند عائشة وفي رواية عن ؟اليوم

يذكر الرجل بأنه إذا كان  ؟يضربها أول النهار، ثم يجامعها آخره ؟ما يضرب العبدك
أقوى  ، وهواالجتماع واالتصال الخاص بامرأتهيعلم من نفسه أنه ال بد له من ذلك 

، فيشعر اا تامً يتحد أحدهما باآلخر اتحادً  ،يكون بين اثنين من البشر وأحكم اجتماع



إذا كان ال بد له  .خر أقوى من صلة بعض أعضائه ببعضصلته باآل كل منهما بأن
ليق به أن يجعل امرأته وهي ، فكيف يطرةمن هذه الصلة والوحدة التي تقتضيها الف

، بحيث يضربها (!اإلسالم ال يهانحتى العبد في ) كنفسه، مهينة كمهانة عبده
، ليتجافى طبعه عن مثل هذا الجفاء ا إن الرجل الحيي الكريم؟ حقً بسوطه أو يده

مكن ، فالحديث أبلغ ما يزلها منزلة اإلماءويأبى عليه أن يطلب منتهى االتحاد بمن أن
  .تشنيع ضرب النساءأن يقال في 

 

ما ، فكنت كلأطلع على لفظه الشريفالي قبل أن وأذكر أنني هديت إلى معناه الع
يعيش يا هلل العجب كيف يستطيع اإلنسان أن : ضرب امرأته أقول سمعت أن رجالً 

، فتكون منه كالشاة من عيشة األزواج مع امرأة تضرب، تارة يسطو عليها بالضرب
  ؟ا منها منتهى القربا كالعبد طالبً له ، وتارة يذلّ بالذئ

 

، فإذا لم تقدر له هذه الحياة ؛ فمنهم من ال تطيبمتفاوتونالناس ولكن ال ننكر أن 
، وعظ والهجران، ولم ترجع عن نشوزها بالوء تربيتها تكريمه إياها حق قدرهامرأته بس

بالتحكيم الذي أرشدت إليه  إال أن يرجو صالحها ،فارقها بمعروف وسرحها بإحسان
ن أبيح لهم ذلك للضرورة األخيار ال يضربونال يضرب؛ فإن ، و اآلية ، فقد النساء، وا 
كان الرجال : رضي اهلل عنهما قالت أم كلثوم بنت الصديق من حديث البيهقي روى



م فخلى بينه ،صلى اهلل عليه وسلم هوا عن ضرب النساء، ثم شكوهن إلى رسول اهلل ن  
وجملة  !فما أشبه هذه الرخصة بالحظر !خياركمولن يضرب : وبين ضربهن، ثم قال

 يزول من البيوت ، ولكنه الرّ الح   ر  ، قد يستغني عنه الخيّ رّ الضرب عالج م  القول أن 
  .  والرجال   النساء   ، أو يعم التهذيب  بكل حال

 

ن أكثر الفقهاء الذين قد خصوا النشوز الشرعي الذي يبيح الضرب إن احتيج  هذا وا 
الفراش، والخروج من الدار بدون ، كعصيان الرجل في يلةإليه إلزالته بخصال قل

ا له أن يضربها أيضً : وقالوا .ا، وجعل بعضهم تركها الزينة وهو يطلبها نشوزً عذر
كل  والظاهر أن النشوز أعم فيشمل .الفرائض الدينية كالغسل والصالة على ترك

،  سبيالً  عليهنّ  تبغوا فال أطعنكم فإن : ، ويفيد هذا قولهالترفع واإلباءعصيان سببه 
بية فال تبغوا إن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأدي: أي: األستاذ اإلمامقال 

، فإن لم فليهجْر  دْ ف  به من الوعظ ، فإن لم ي  فابدءوا بما بدأ اهلل . اغيرهبتجاوزها إلى 
ويفهم من هذا أن القانتات ال  .إلى التحكيم ا يلجأهذا أيضً  دْ ف  ، فإذا لم ي  يفد فليضربْ 

  . عن الهجر والضرب ، فضالً في الوعظ والنصح سبيل عليهن حتى

 

 :شرح األلفاظ الغريبة
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ْعظبمعنى  :الجعظري - ( ينتفخ)المستكبر المتسخط الذي يتنفج  ، وهو الفظالج 
 .الجافي عن الموعظة (.المنتفخ، المنفاخ) !بما ليس عنده

 ظريّ عْ بغض كل ج  إن اهلل ي  : )في الحديثاألكول الشروب البطر  :اظوّ الج   -
 .سنن البيهقي (اظوّ ج  
وأكثر ما يستعمل . كره: ف ر ك. جمع فارك، ويطلق على الزوج والزوجة :واركالف   -

 .بين الزوجين
 .وهي المرأة الفاركة زوجها تمنعه في فراشها: جمع م ْنشاص :المناشيص -
اقتلعها من أرض وزرعها في . انتزعها من أمها: الفسيلة أفسل   :سالتفْ الم   -

 .قلة المروءة: سولةالف   .أرض أخرى

 

 :تعليق

يشعر كما ال أوافقه عليه، ألنه (! ما أشبه هذه الرخصة بالحظر: )رشيد رضاقول 
 .ذكرنا أعاله بالرغبة في التملص من الحكم القرآني

 

 رفيق يونس المصري                  91/91/2192الخميس 



 
 
 

  

 


