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ملدص

يأتي ىذا البحث الموسوم بـ "ضوابط ضرب الزوجة الناشز ومقاصده في تفسير "التحرير والتنوير"

ومقارنة تمك الضوابط بأقوال الفقياء ،لمعالجة مسألة تتعمق بوسائل تأديب الزوجة الناشز وىي "الضرب"

فبين ىذا البحث أن مسألة ضرب الزوج لزوجتو الناشز ليس
التي كثر الجدل حوليا بين مؤيد ومعارضّ ،
عمى عمومو أو ظاىره ،بل لو ضوابط يضبط ومقاصد يعرف بيا ،وقد ذكرىا ابن عاشور من خالل

وبين مقاصدىا،
تفسيره "التحرير والتنوير" من غير اإلشارة إلى أنيا ضوابط ،فاستنبطيا الباحث وناقشيا ّ
وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،والمنيج االستنباطي ،والمنيج االستقرائي ،والمنيج

المقارن ،وخرج بمجموعة من النتائج والتوصيات ،كان من أىم ىذه النتائج أن ضرب الزوجة الناشز آخر

وسيمة لتأديبيا ،وال يشمل كل الزوجات الناشزات ،وىو وان كان مشروعا لكنو يغمب عميو حكم الكراىة،

وأما أىم التوصيات ،فيي أن الزوج عميو أال يمجأ إلى ىذه الوسيمة "الضرب" ،وأن يبذل في جيده في

اختيار ما يقوم مقاميا ،وأن ينتبو إلى مقاصد ضرب الزوجة الناشز حتى ال يتعدى ويظمم.

The Controls and Purposes of Beating Disobedient Wife in “Tafsir
al-Tahrir wa‟l-tanwir” Compared to the Opinion of Jurists
Abstract
This study entitled: “The Controls and Purposes of Beating Disobedient Wife in
tafsir al-Tahrir wa‟l-tanwir Compared to the Opinion of Jurists” aims to address
disciplining the disobedient wife by "beating" which has triggered much debate among
supporters and opponents.
The study states that beating disobedient wife has its controls that Ibn Ashour mentioned
;in his Tafsir al-Tahrir wa'l-Tanwir without indicating that this discipline has controls
so the Researcher deduced and discussed them and stated their purposes.
The Researcher used the descriptive analytical approach, the deductive and inductive
approach besides the comparative approach, and came out with a set of conclusions and
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ضىابط ضرب السوجة الياظس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
recommendations. One of the most important of these conclusions is that beating a
disobedient wife is the last option of disciplining her, and it does not apply to all disobedient
wives. Although this way of discipline is legitimate, it is a disliked act. The most important
recommendation is that the husband should not resort to “beating”, and he has to make every
effort to use other ways of discipline, and to pay attention to the controls of beating
disobedient wife so that he won’t be unjust.

معكلة البحث.
ضــرب الزوجــة الناشــز بمفيومــو الحقيقــي والص ـرير أمــر بــو الق ـرآن الك ـريم فــي ســورة النســاء ،وجعمــو وســيمة أخي ـرة مــن
الوسائل الثالثة إلصالح الزوجة الناشز وىي :الوعظ ،واليجر في المضجع ،ثم الضررب ،وىـذه الوسـائل والتـي منيـا الضـرب

ىــي جــزء مــن قوامــة الــزوج عمــى زوجتــو لكــي تظــل الزوجــة متصــفة بصــفة الصــالح التــي مــن معالميــا طاعــة الــزوج ورعايــة
شؤونو ،ولكي تستمر الحياة الزوجية وال تصل إلى الفرقة .ولما كان الضرب يفترق عـن الـوعظ واليجـر فـي المضـجي ،بحيـث

حددت لـو صـفات يجـب عمـى الـزوج أال يتجاوزىـا،
ينتج عنو إيذاء مادي إضافة إلى اإليذاء المعنوي ،فإن الشريعة اإلسالمية ّ
وقــد ذكــر المفســرون ىــذه الصــفات فــي تفاســيرىم ،وذكرىــا الفقيــاء فــي كتــبيم ،وذلــك مــن غيــر ذكرىــا تحــت مســمى "ضـوابط"،

ومن المفسرين الذين ذكروىا مجممة وزادوا عمييـا الشـيم محمـد الطـاىر ابـن عاشـور فـي تفسـيره "التحريـر والتنـوير" ،ولمـا كـان

ابن عاشور رائد عمم المقاصد في العصـر الحاضـر ،أريـت أن أسـتخرج ىـذه الضـوابط ومقاصـدىا مـن خـالل تفسـيره "التحريـر
والتنــوير" وأجعميــا فــي "ض ـوابط" ،وأقارنيــا بمــا جــاء فــي عديــد كتــب التفســير ،وأقــوال الفقيــاء فــي المــذاىب الفقييــة ا ربعــة
المعتبرة ،ولذلك سوف تجيب الدراسة عن ا سئمة التالية:
ٔ -ما ضوابط ضرب الزوجة الناشز ومقاصدىا كما وردت في تفسير "التحرير والتنوير" لمحمد الطاىر بن عاشور؟
ٕ -ما ضوابط ضرب الزوجة الناشز كما وردت في عديد كتب التفسير؟
ٖ-

ما ضوابط ضرب الزوجة الناشز كما ذكرىا الفقياء من المذاىب الفقيية ا ربعة؟

هدف البحث.

ييــدف البحــث إلــى اســتخراج ض ـوابط ضــرب الزوجــة الناشــز ومقاصــده وخاصــة التــي انفــرد بيــا ابــن عاشــور فــي تفســيره،

ومقارنتيا بأقوال الفقياء والمفسرين.
أهنًة البحث.

ترجي أىمية البحث إلى أنو سيكون مرجعا لألزواج في ضبط وسـيمة الضـرب لمزوجـات الناشـزات ،بحيـث ال يتعـدى ىـؤالء

ا زواج حــدود الشــرع الحنيــف فــي اســتخدام ىــذه الوســيمة ،إضــافة إلــى أن البحــث ســيرفد المكتبــة اإلســالمية بمــا ىــو جديــد مــن
ٕ ٖٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىًة يف الدراشات اإلشالمًة ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)2ه2022/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند شلًه مصطفى

ضوابط ومقاصد ضرب الزوجة الناشز من خالل كتب التفسير وبخاصة تفسير ابن عاشـور "التحريـر والتنـور" وأيضـا مـن
خالل أقوال الفقياء.
الدراشات الصابكة.

ٔ -دراسة آمنة بنت غرام اهلل الغامدي ،التأديب ا سري لمزوجة في الفقو والنظـام السـعودي ،مجمـة جامعـة ا زىـر ،المجمـد
ٖٗ ،العــددٖ ،ال ـرقم المسمســل لمعــد ٖٗ ،الصــيف ،ٕٜٓٔالصــفحاتٔٔٗ ،ٖٙٛ-ىــدف البحــث إلــى توضــير مســألة
تأديب الزوجة وضوابطو ،لكنيا لم تذكر تمك الضوابط.
ٕ -د ارســة أحمــد عبيــد جاســم ،الضـوابط الشــرعية لضــرب الزوجــة الناشــز ،جامعــة ا نبــار ،مجمــة بحــوث كميــة ا داب ،المجمــد
ٖٓ ،العـدد  ،ٔٔٙشـتاء  ،ٕٜٓٔصــفحات  ٔٔٙ-ٜٜذكـر فيــو الباحـث بعــض ضـوابط ضــرب الزوجـة الناشــز وىــي:
عدد الضرب ،وصفتو ،وأماكنو.
ٖ -د ارســة عــارف عمــي عــارف الق ـرة داغــي ومحمــد صــبري زكريــا ونــور أزو ار محمــد ديــة ،ضــرب الزوجــات بــين مقاصــد
الشـريعة والقــانون المــاليزي ،مجمــة التجديــد ،المجمــد ٕٔ ،العــدد ٔٗ (ب)ٕٓٔٚ ،م ،الجامعــة اإلســالمية ماليزيــا ،وممــا
جاء في ىذه الدراسة مبحث بعنوان" :معالجة ضـرب الزوجـات فـي ضـوء مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية" .وبحثـي يختمـف
عن البحوث السابقة ،أنو ذكر كل ضوابط ضرب الزوجة الناشز ومنيـا ضـوابط اخـتص بيـا ابـن عاشـور فـي "التحريـر
والتنوير" واستخرجيا الباحث منـو ،ومقارنتيـا بمـا جـاء فـي أقـوال المفسـرين وأقـوال الفقيـاء ،مـي بيـان مقصـد كـل ضـابط
من ىذه الضوابط ،وىذا –حسب عممي المتواضي -لم يسبقني غيري إليو.

حدود البحث.

سـوف يقتصـر البحـث عمـى اسـتخراج ضـوابط ضـرب الزوجـة الناشـز ومقاصـده مـن خـالل تفسـير "التحريـر والتنـوير" ومقارنــة

ذلك بما جاء في عديد كتب التفسير وأقوال الفقياء من المذاىب الفقيية ا ربعة.
امليهج املتبع يف البحث.

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،والمنيج االستنباطي ،والمنيج االستقرائي ،والمنيج المقارن.

خطة البحث.

يتكون البحث من مقدمة ومبحث واحد ،أما المقدمة فتشمل :مشـكمة البحـث ،وأسـبابو ،وأىميتـو ،والد ارسـات السـابقة،

وحدود البحث ،والمنيج المتبي فيو.

وأما المبحث فيو :ضوابط ومقاصد ضرب الزوجة الناشز عند محمد الطاىر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير،
اجمللة األردىًة يف الدراشات اإلشالمًة ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٜ

ضىابط ضرب السوجة الياظس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقارنة مي أقوال المفسرين وأقوال الفقياء:
المطلب األول :الضابط ا ول :تبين حقيقة النشوز بمعناه الشرعي.

المطلب الثاني :الضابط الثاني :الضرب آخر مراحل إصالح الزوجة الناشز.
المطلب الثالث :الضابط الثالث :الضرب ال يشمل كل الزوجات الناشزات.
المطلب الرابع :الضابط الرابي :يمني الضرب لتوقي النشوز.

المطلب الخامس :الضابط الخامس :الضرب لإلصالح لقصد إقامة المعاشرة بين الزوجين.

المطلب السادس :الضابط السادس :يجب ضبط صفة ضرب الزوجة الناشز ومقداره.
الخاتمة :النتائج والتوصيات.
املطلب األول:

الضابط األول :تبني حكًكة اليعىز مبعياه العرعٌ.
ىذا الضابط ركيزة الضوابط كميا

ن مـا بعـده مـن ضـوابط يقـوم عميـو ،فمـيس كـل مـا ذكـره المفسـرون والفقيـاء فـي

المذاىب الفقيية ا ربعة من صور النشوز ،تصمر أن تكون وصفا منضـبطا مـن أوصـاف النشـوز .أمـا المفسـرون فقـد عـددوا

فــي تفاســيرىم أوصــاف النشــوز ،كســوء خمــق الزوجــة ،أو رغبتيــا بــالتزوج بــفخر ،أو فضــول النظــر ،أو خروجيــا ودخوليــا مــن
غيــر إذن زوجيــا ،أو ظنــو فيمــا يريــب تصـرفاتيا ،أو اســتعالؤىا عميــو ،وىجرىــا ف ارشــو ،أو إع ارضــيا عنــو ،أو بغضــيا لــو(ٔ).

وأمـا الفقيــاء :فالحنفيـة أروا أن نشــوز الزوجــة أن تخـرج مــن غيــر إذنـو ،وأن تمنعــو مـن االســتمتاع بيــا(ٕ) ،والمالكيـة يــرون منــي
الزوجــة نفســيا مــن االســتمتاع بيــا ولــو بغيــر وطـ مــن غيــر عــذر ،أو خروجيــا دون إذن ،مــن غيــر ظمــم ليــا ،يعتبــرون ذلــك
(ٖ)

نشو از

والشافعية جعموا الخروج عن طاعة الزوج نشو از(ٗ) ،والحنابمة حكموا بنشوز الزوجة لوجود الكراىة وسوء العشـرة بينيـا

وبين زوجيا(٘).

وأرى أن كــل مــا ذكـره المفســرون عبــارة عــن صــور مــن صــور النشــوز ،قــد تــدخل فــي النشــوز الحقيقــي ،وقــد يكــون النشــوز

فييا من قبيل الظـن والـوىم وذلـك أن الصـور التـي ذكروىـا لمنشـوز قـد تكـون مؤقتـة ناشـئة عـن خـالف بـين الـزوجين ،يـؤدي إلـى

ىجــر الزوجــة زوجيــا ،أو امتناعيــا عــن طاعتــو ،أو غيــر ذلــك مــن صــور النشــوز التــي ذكرىــا المفســرون والفقيــاء ،وســرعان مــا

تــزول

ن الحيــاة الزوجيــة تعترييــا المخاصــمات أحيانــا ،وال ينكــر ىــذا عاقــل ،ثــم تعــود الحيــاة إلــى طبيعتيــا بــين الــزوجين ،فــال

تعتبر ىذه الصور نشو از حينئذ ،وقد ّبين ابن عاشـور أن ىـذا لـيس نشـو از فقـال(" :)ٙمطمـق المغاضـبة أو عـدم االمتثـال ،فـإن ذلـك
ال يخمو عنو حال الزوجين

ن المغاضبة والتعاصي يعرضان لمنساء والرجال ويـزوالن" أضـف إلـى ذلـك أن الفقيـاء اختمفـوا فـي
()ٚ

عديد الصور التي ذكروىا لمنشوز ،ىل تعتبر نشو از أم غير نشوز؟ وان كانت بعذر شرعي أو بغير عذر شرعي .

وأرى أن أضبط تعاريف المفسرين لمنشوز ىو تعريف محمد رشيد رضا وىـو(" :)ٛأن تخرج المرأة عرن حقروا الرجرل"،

وأن أضــبط تعــاريف الفقيــاء تعريــف المالكيــة حيــث قيــدوا صــور النشــوز التــي ذكروىــا لغيــر عــذر بيــا ،ولغيــر ظمــم لحقيــا(،)ٜ
ٗ ٖٜـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىًة يف الدراشات اإلشالمًة ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)2ه2022/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند شلًه مصطفى

ولكن يبقى ىذا التعريف لمنشوز غيـر منضـبط

ن الصـور التـي ذكروىـا قـد تكـون لخـالف كـان بـين الـزوجين ثـم زال .ولكـن

يبقــى ىــذان التعريفــان غيــر شــاممين لمنشــوز بمعنــاه الشــرعي ،ولــذلك أقتــرح تعريفـاً أراه جامعــا ضــابطا لمنشــوز بمعنــاه الشــرعي

وىـو( :خروج الزوجة عن حقوا زوجيا بصورة مستدامة من غير عذر بيا ،ومن غير ظلم من الزوج ليرا) ،حيـث يضـبط

ىذا التعريف النشوز بأنو دائم ومن غير عذر بيا ،ومن غير ظمم ليـا ،فتكـون الزوجـة بحاجـة إلـى أن يقـوم الـزوج بإصـالحيا
وى َّن فَرِ ْن أَطَ ْعر َن ُُ ْم
ش َ
ون ُن ُ
وى َّن َو ْ
بالمنيج الذي ّ
اض ِررُب ُ
ضرا ِج ِع َو ْ
اى ُجُر ُ
وزُى َّن فَ ِعظُ ُ
حدده اهلل تعالى بقولـو :الالَّ ِتي تَ َخافُ َ
وى َّن ِفري ا ْل َم َ
ران َعلِّي رال َُِبيررر :ٖٗ[النســاء] .وىــذا المعنــى يتفــق مــي المعنــى المغــوي لمنشــوز ،الــذي يعنــي
س رِبيالل ِّ َّن اللّر َ
رو َُر َ
فَرالَ تَْب ُو رواْ َعلَر ْري ِي َّن َ
التباعد واالضطراب واالرتفاع(ٓٔ).

ومقصد ىذا الضابط :أال يتعسف الزوج ،فيتخذ من كل خالف ينشب بينو وبين زوجتو نشو از منيا

نـو قـد يكـون

الخالف عارضا ويزول ،واال لكانت كل زوجات المسممين ناشزات ،و ن الحياة الزوجية تقوم عمى المودة والحب والطاعة

والتوافق ،فإذا فُقد ىذا الضابط بحيث صـارت الزوجـة ناشـ از بـالمفيوم الشـرعي لمنشـوز كـان لمـزوج أن يعمـل عمـى إخراجيـا
من نشوزىا بالوعظ ،ثم اليجر في المضجي ،ثم الضرب بضوابطو التي نذكرىا.
املطلب الثاىٌ:

الضابط الثاىٌ :الضرب آخر مراحل إصالح السوجة الياظس.

(ٔٔ)

وىــذا يفيــم مــن قولــو تعــالى:

والقـول بالترتيــب فــي وســائل إصــالح الــزوج زوجتــو الناشــز ىــو قــول أكثــر المفسـرين
رو
ش َ
ون ُن ُ
وى َّن َو ْ
سر ِبيالل ِّ َّن اللّ َ
اض ِررُب ُ
ضرا ِج ِع َو ْ
اى ُج ُر ُ
وزُى َّن فَ ِعظُ ُ
الالَّ ِتي تَ َخافُ َ
وى َّن ِفري ا ْل َم َ
وى َّن فَرِ ْن أَطَ ْعر َن ُُ ْم فَرالَ تَ ْب ُورواْ َعلَ ْري ِي َّن َ
ان َعلِّيال َُِبي ارل :ٖٗ[النساء] .فالواو ىنا واو العطف ،والمراد فييا التقسيم باعتبار أقسام النسـاء فـي النشـوز كمـا ذكـر ذلـك ابـن
َُ َ
عاشور(ٕٔ) ،وىذا أحسن ما قيل فـي تفسـيرىا ،فقـد قـال سـعيد ابـن جبيـر" :يعظيـا ،فـإن قبمـت واال ىجرىـا ،فـإن ىـي قبمـت واال
ضربيا"(ٖٔ) ولذلك إن حصمت الطاعـة عنـد واحـدة منيـا لـم يجـز لمـزوج أن يتعـداىا إلـى التـي تمييـا(ٗٔ) ،وفحـوى ا يـة وسـياقيا

يــدل عمــى الترتيــب(٘ٔ) ،والقرينــة العقميــة تــدل عميــو نــو لــو ُعكــس اســتغني با شــد عــن ا ضــعف( ،)ٔٙولــذلك ىــذه الوســائل
الثالثـة ينبغــي التـدرج بيــا حسـب ترتيبيــا( ،)ٔٚوعميــو فـالزوج يبــدأ با سـيل فا ســيل( .)ٔٛومــا ذىـب إليــو جميـور المفسـرين ىــو
الذي ذىب إليو جميور الفقياء من الحنفية ،والمالكية ،والشافعي في الجديد ،ورواية عـن أحمـد( ،)ٜٔومـن أدلـتيم أن الـواو فـي

ا يــة يقصــد بيــا الترتيــب وىــي تحتمــل ذلــك وان كانــت لمجمــي المطمــق(ٕٓ) ،وجــاءت أق ـوال الفقيــاء تؤكــد الترتيــب فــي إصــالح
(ٕٕ)

الزوجـة الناشـز وتـد ّل عميـو ،فالحنفيــة(ٕٔ) قـالوا بالترتيـب لةيـة
مـّـرة ،واال ىجــر مضــجعيا ثالثــا ،فــإن لــم تنتــو ضـربيا .والشــافعية(ٖٕ) فــي المنصــوص عميــو فــي المــذىب الجديــد أن العقوبــات
نيــا لمترتيـب عمـى التوزيـي ،والمالكيــة

(ٕٗ)

مرتبة عمى أصوليا الثالثة ،والحنابمة

قـالوا يعظيـا م ّـرة بعـد

قالوا :إن الزوج يمجأ إلى ضرب الزوجة الناشز إذا لم ترتدع بالوعظ واليجر.

ومقصد ىذا الضابط أن يبـدأ الـزوج بإصـالح زوجتـو الناشـز با سـيل وىـو الـوعظ ثـم اليجـر قبـل الضـرب ،واذا بـدأ

الزوج حسب الترتيب ىنا ،وأحسن استخدام وسيمة الوعظ مي الزوجة الناشز واكتفـى بيـا ،فـإن ىـذا يقـوي الوشـيجة الزوجيـة
اجمللة األردىًة يف الدراشات اإلشالمًة ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜ٘

ضىابط ضرب السوجة الياظس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بينيما حين ترى الزوجة رفـق زوجيـا بيـا مـن خـالل وعظيـا رغـم نشـوزىا ،وىـذا مقصـد مـن مقاصـد ىـذه الوسـائل فـي ردع
الزوجة الناشز عن نشوزىا ،واذا لم ترتدع لجأ إلى ىجرىا في المضجي ،وىي وسيمة نفسية تربوية رادعـة لمزوجـة إن كانـت تحـب
زوجيــا وكــان النشــوز طارئــا ســباب ففــي اليجــر فــي الفـراش يمكــن ردىــا إلــى الطاعــة المشــروعة إن كانــت تحبــو ،وأمــا إن كانــت
مبغضة وكارىة لـو فـال حاجـة حينئـذ لمضـرب ،بـل يكـون الـذىاب إلـى المحكمـين ،وقـد استحسـن القرطبـي ىـذه الوسـيمة ومقصـدىا
-وىي وسيمة اليجر ،-فقال(ٕ٘)" :وىذا قول حسن ،فإن الزوج إذا أعـرض عـن ف ارشـيا فـإن كانـت محبـة لمـزوج فـذلك يشـق عمييـا

فترجي لمصالح ،وان كانت مبغضة فيظير النشوز منيا ويتبين أنو من قبميا" ،وأيضـا مـن مقاصـد ىـذا الضـابط أال يتعـدى الـزوج
أحكــام الشـريعة اإلســالمية فــي إصــالح زوجتــو الناشــز ،فــيظمم نفســو بيــذا التعــدي فيرتكــب مخالفــة شــرعية ،ويظمــم زوجتــو بالتســرع
في وسائل اإلصالح ،فقد ترجي الزوجة عن نشوزىا بالكممة ،فمماذا يبدأ بغيرىا من اليجر أو الضرب؟!
املطلب الثالث:

الضابط الثالث :الضرب ال يعنل كل السوجات الياظسات.

الخير يستغني عن وسيمة ضرب الزوجة إن كانت ناشزا ،وان كـان
قبل بيان ىذا الضابط أؤكد عمى أن الزوج الصالر ّ

الضــرب مشــروعا لمضــرورة والحاجــة( .)ٕٙومعنــى ىــذا الضــابط أنــو ي ارعــى فــي إباحــة الضــرب تخصيصــو فــي بعــض النســاء،
()ٕٚ

ويكـره فـي غيـرىن ،وعمّـل ابـن عاشـور

ىـذا الضـابط وىـو أن معالجـة الـزوج لنشـوز زوجتـو بالضـرب ال يشـمل كـل النســاء

ن بعض النساء ال يقبمن بيذه العقوبة مراعاة عراضين وعـاداتين فيكـون الضـرب بحقيـن مكروىـاً

نـو حينئـذ يتنـافى مـي

مقصــود ىــذا الوســيمة بزيــادة نشــوز الزوجــة أو المجــوء إلــى الفرقــة بــالطالق ،وفــي المقابــل بعــض النســاء اعتــدن عمــى القبــول
بالضرب

ن العادات وا عراض عندىن تسمر بذلك وال تعتبره اعتداء ،قال ابن عاشور(" :)ٕٛفإن كـان الضـرب مأذونـا فيـو

لألزواج فال جـرم أنـو أذن فيـو لقـوم ال يعـدون صـدوره مـن ا زواج إضـ ار ار وال عـا ار وال بـدعا مـن المعاممـة فـي العائمـة" ،ولـيس

ىذا ىو قول خـاص بـو ،بـل ىـو قـول مـن سـبقو مـن المفسـرين كالماتريـدي ،حيـث ب ّـين أن مثـل تمـك النسـاء الالتـي ال يضـربن
ينتقل الزوج لعالج نشوز زوجتو إلى الحاكم( ،)ٕٜومما يدل عمى كراىة ضرب الزوجة الناشز بشكل عام ما ذىب إليـو عطـاء
حيث قال(ٖٓ)" :ال يضرب الزوج امرأتو ولكن يغضب عمييا" .وعمّـق ابـن العربـي عمـى قـول عطـاء بأنـو دال عمـى فقيـو وعمـى
وقوفو عمى مظان االجتياد

(ٖٔ)

ن ا مر بالضرب في ا ية أمر إباحة

وعمق ابن عاشور عمى كـالم ابـن العربـي فقـال(ٕٖ):

"وأنا أرى نظ ار أوسي مما رآه ابن العربي وىو أن وضـي ىاتـو ا شـياء مواضـعيا حسـب القـرائن" .ومقصـد ىـذا الضـابط ظـاىر
فــي م ارعــاة ا ع ـراف

ن الشــارع جعــل مــن ا حكــام الشــرعية أحكامــا مبنيــة عمــى عمــة قــد تتغيــر بتغيــر المكــان والزمــان،

كالمعاشـ ـ ـرة ب ـ ــين ال ـ ــزوجين ب ـ ــالمعروف ،واإلحس ـ ــان إل ـ ــى الزوج ـ ــة ،في ـ ــذه ق ـ ــد تتغي ـ ــر الخ ـ ــتالف الزم ـ ــان والمك ـ ــان وا حـ ـ ـوال

وا شخاص(ٖٖ) ،وعميو فمن النسـاء مـن تقبـل بالضـرب وتعتبـره أمـ ار عاديـا ،ومـنين مـن تـأبى ذلـك وتعتبـره عـارا ،ومـن مقاصـد
ىذا الضابط أيضا أن يتعمم الزوج فقو الوقـوف عنـد ك ارىـة ضـرب زوجتـو الناشـز وعـدم تعديـو إلـى اإلباحـة ،إذا كـان الضـرب

يخــالف ا عـراف التــي تعيشــيا الزوجــة وعشــيرتيا ومــا حوليــا

ن مخالفــة ىــذا وتعديــو ســيؤدي إلــى ىــدم بنيــان ا سـرة ،والــى
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند شلًه مصطفى

خروج المشاكل الزوجية خارجيا

ن الشريعة اإلسالمية تحرص عمى أن تظل الخالفات بين الـزوجين بينيمـا فقـط ،حتـى ال

تصل ا مور بينيما إلى أمور ال تحمد عقباىا.
املطلب الرابع:

الضابط الرابع :مييع الضرب لتىقع اليعىز.

توقي نشوز الزوجة وضربيا بناء عمى ىـذا التوقـي ىـو مـن الظنـون ا ثمـة المحرمـة ،فيجـب عمـى الـزوج التأكـد مـن

نشوز زوجتو بظيور نشوزىا الحقيقي بـالقول أو الفعـل ،وتمييـز ىـذا النشـوز عـن النشـوز المتوقـي أو المظنـون ،وقـد أشـار ابـن
عاشور إلى ىذا الضابط صراحة فقـال(ٖٗ)" :ال يجـوز الضـرب بمجـرد توقـي النشـوز قبـل حصـولو اتفاقـا" ،ويؤكـد ىـذا الضـابط

أن معنــى الخــوف فــي قولــو تعــالى( :تخررافون نشرروزىن) فــي ا يــة الكريمــة عمــى ال ـراجر مــن ا ق ـوال ىــو العمــم المبنــي عمــى

اليقــين(ٖ٘) ،فيكــون معنــى (تخررافون) :تعممــون ،ويكــون المعنــى :إذا عمــم الــزوج نشــوز زوجتــو فحينيــا يتبــي معيــا وســائل إصــالحيا
وردعيا عن نشوزىا بالوسائل الثالثة المذكورة في ا ية وىي الوعظ ثم اليجر ثم الضرب إذا لزم(.)ٖٙ

ومقصد ىذا الضـابط ىـو حرمـة التعـدي بغيـر سـبب ،ومنـي أخـذ الغيـر بالـذنب المتوقـي ،فـإن ىـذا ممـا تأبـاه الشـريعة

اإلسالمية ،والعقول السميمة ،ويتنافى مي العدل ،ويتعارض مي أبسط حقوق اإلنسان ،فكيـف إذا كـان ىـذا المـأخوذ بالـذنب
ظنــا أو تيمــة ىــو زوجــة ليــذا الــزوج ،يفتــرض أن تقــوم العالقــة بينيمــا عمــى الثقــة والبعــد عــن التيمــة ،ولــو لجــأ الــزوج إلــى
ضـرب زوجتــو لمتيمــة أو الظــن ،لتعطمــت الحيــاة الزوجيــة بينيمــا ،والنيــارت أركانيــا ،والنفســخت ىــذه الرابطــة التــي وصــفيا
ْن ِم ْن ُُ ْم ِميثَاقلا َغلِيظلا :ٕٔ[النساء].
القرآن الكريم بالميثاق الغميظ ،فقال –سبحانوَ  :-وأ َ
َخذ َ
()ٖٛ
()ٖٚ
والميثـاق الغمــيظ ىـو :إخــالص النيـة عنــد عقـد الــزواج عمــى ا لفـة ودواميــا  ،وىـي حــق الصـحبة والمعاشـرة بــالمعروف ،

وقــال عكرمــة(" :)ٖٜى ـي قــول الرســول ( :استوصررروا بالنسرررا خيررر ار)(ٓٗ) ،فضــرب الزوجــة لمجــرد توقــي نشــوزىا يخــالف المعــاني
المذكورة لمميثاق الغميظ المأخوذ من الزوجة عمى زوجيا حـين عقـد النكـاح ،فيكـون مـن مقاصـد ىـذا الضـابط المحافظـة عمـى العالقـة

الزوجية بدوام المحبة وا لفة ،وعدم التجرؤ عمى مخالفة أمر الرسول  حين قال( :استوصوا بالنسا خي ار)(ٔٗ).
املطلب اخلامض:

الضابط اخلامض :الضرب لإلصالح لكصد إقامة املعاظرة بني السوجني(*).

إذا استجابت الزوجة لموعظ أو اليجر في المضجي وتابت مـن نشـوزىا فعمـى الـزوج أن يسـتغني عـن الضـرب ،فـإذا

لم تستجب وترجي عن نشوزىا وتأكد الـزوج أن ضـرب زوجتـو الناشـز يردعيـا فحينئـذ يضـربيا

ن الضـرب وسـيمة ليـدف

اإلصــالح بينــو وبــين زوجتــو(ٕٗ) ،وضــرب الزوجــة الناشــز لــيس غايــة ،وانمــا ىــو وســيمة لردعيــا عــن نشــوزىا ،وليــذا كــان

ضــرب الزوجــة عنــد نشــوزىا مقيــدا بإصــالحيا لقصــد إدامــة المعاشـرة بــين الــزوجين بــالمعروف وليــذا حــرم اهلل التعــدي فــي
الضــرب إن تجــاوز ىــذا الضــابط ،بــل ىــدد اهلل تعــالى الــزوج عمــى ىــذا التجــاوز ،فقــال ســبحانو :فَ رِ ْن أَطَ ْع ر َن ُُ ْم فَر َرال تَ ْب ُو روا

اجمللة األردىًة يف الدراشات اإلشالمًة ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٚ

ضىابط ضرب السوجة الياظس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يرر :ٖٗ[النسـاء] ،فـإذا رجعـت الزوجـة عـن نشـوزىا بالضـرب واسـتقام حاليـا مـي زوجيـا،
ان َعِليًّا َُ ِب لا
س ِب ل
يال ِّ َّن اللَّ َو َُ َ
َعلَ ْي ِي َّن َ
وجب عمى الزوج التوقف عن الضرب وكأن نشوز الزوجة لم يكن قد كان منيا(ٖٗ) ،بل يحـرم عمـى الـزوج أن يضـربيا إذا

صمر حاليا(ٗٗ) وقد جاءت أقوال الفقياء تؤكد ىذا الضابط ،فقال الدردير(٘ٗ)" :وأما الضرب فـال يجـوز إال إذا ظـن إفادتـو" .وقـال

الرممي(" :)ٗٙإذا ُعمم أنو ال يفيد فيحرم

نو عقوبـة مسـتغنى عنيـا" ،والـى ىـذا ذىـب الشـربيني( )ٗٚفقـال" :إنمـا يجـوز الضـرب إذا

أفاد ضربيا" .ونالحظ من كالم المفسرين وأقوال الفقياء إن الزوج إذا تيقن أن الضرب ال يفيد فـي ردع الزوجـة عـن نشـوزىا فإنـو

ال يمجأ إليو بـل ينتقـل إلـى الوسـيمة التـي تمييـا فـي اإلصـالح وىـي الـذىاب عمـى الحـاكم ،كمـا أرشـد اهلل سـبحانو عمـى ذلـك بقولـو:
رو بي َنيمررا ِّ َّن للَّر َرو َُر َ ِ
َىلر ِرو وح َُمررا مررن أ ِ
اا ب ِين ِيمررا فَررْبعثُواْ ح َُمررا مررن أ ِ
ِ
ِ
َىل َيررا ِّن ُي ِرير َردا ِّصرلَحا ُي َوفر ِ َّ
يمررا
ََ
َ َ
ران َعل ل
ا للر ُ َ ُ َ
َ وِان خفررتُم شرقَ َ َ َ
َخِبي ر ار :ٖ٘[النســاء] .ومقصــد ىــذا الضــابط أال يغتــر الــزوج بقوامتــو عمــى زوجتــو الناشــز فيتجاوزىــا بالضــرب ظممــا وعــدوانا حــين
ير :ٖٗ[النساء].
ان َعلِيًّا َُِب لا
رجوعيا عن نشوزىا ،وليذا ىدد اهلل تعالى ىذا النوع من الزواج قائال ليمَّ ِّ :ن اللَّ َو َُ َ
املطلب الصادط:

الضابط الصادط :جيب ضبط صفة ضرب السوجة الياظس ومكداره.

حد فـي ضـرب الزوجـة الناشـز ،وأال يقصـد بـو اإلىانـة"(،)ٗٛ
وقد دعا ابن عاشور إلى ىذا الضابط بقولو" :يجب تعيين ّ
()ٜٗ
ولم يذكر أقوال المفسرين في مقدار الضرب كما ذكرىا غيره بأال تزيـد عـن ا ربعـين ،أو ال تزيـد عـن العشـرين  ،ولمـا كـان

ضرب الزوجة الناشز وسيمة لإلصالح ال غير ،وليس ىدفو االنتقام أو اإلىانة ،فقـد ذكـر المفسـرون والفقيـاء صـفتو ومقـداره،

مبرح ــا ،أي ال ي ــؤذي إي ــذاء ش ــديداً(ٓ٘) ،وال يكس ــر عظم ــا ،وال
أم ــا المفس ــرون فجعمـ ـوا أول ص ــفات ض ــرب الناش ــز أال يك ــون ّ
ُيشين(ٔ٘) ،ويجتنب الوجو وال يجرح ،وأال يفضي إلى اليـالك ،وأن يكـون مفرقـا عمـى الجسـم(ٕ٘) ،ويكـون بالمنـديل الممفـوف أو
باليد ،وال يضرب بالسوط أو بالعصا

نو ي ارعـى فـي ضـرب الزوجـة الناشـز أبمـو الوجـوه مـن التخفيـف(ٖ٘) وسـئل ابـن عبـاس
(ٗ٘)

 ،ويقصـد ابـن عبـاس بقولـو ىـذا أن يكـون الضـرب

المبـرح؟ فقـال" :بالسـواك ونحـوه"
رضي اهلل عنيما :-ما الضـرب غيـر ّغير مؤذ ،كالضرب الخفيف باليد عمى الكتف ثالثا ،أو بالسواك أو بعود خفيـف ،ال بـالكف عمـى الوجـو ،وال بالعصـا ونحوىـا

مما يؤذي(٘٘).

فبينت أقواليم صفة ضرب الزوجة الناشز ،فقالت الحنفية" :فـإن تركـت النشـوز واال ضـربيا ضـربا غيـر
وأما الفقياء ّ

مبرح وال شائن"( ،)٘ٙوقال المالكية(" :)٘ٚغير مبرح :وىو الذي ال يكسر عظمـا وال يشـين جارحـة شـيئا كالكسـر ومثـل غيـر
المبرح :المكزة والصفي" .وقال الشـافعية(" :)٘ٛوال يجـوز ضـرب م و
ـدم أو مبـرح ،وىـو كمـا ىـو واضـر مـا يعظـم ألمـو ،وان لـم
ُ
تنزجر بو حرم كالمبرح وغيره" .وأما الحنابمة فقالوا(" :)ٜ٘ضربا غير مبرح :أي غير شـديد يفـرق عمـى بـدنيا" ويمكـن وضـي
المالحظات التالية عمى ما سبق من أقوال المفسرين والفقياء:

أولل :ذكر المالكية جواز الصفي عند بيانيم لمضرب غير المبرح ،وىذا مخالف لما ورد بـو النيـي الصـرير مـن النبـي 
حين قال( :ول تضرب الوجو ول تقبح)(ٓ.)ٙ

 ٖٜٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىًة يف الدراشات اإلشالمًة ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)2ه2022/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند شلًه مصطفى

ثانيال :إن الضرب غير المبرح حسـب مـا ذكـر أوصـافو المفسـرون والفقيـاء لـيس ىدفـو اإليـذاء أو اإلىانـة أو االنتقـام كمـا يحصـل
من بعض ا زواج.

ثالثال :إن وسـيمة الضـرب بيـذه المواصـفات ال تصـمر مـي كـل الزوجـات

نـو ال يـردع بيـذه المواصـفات الناشـز عـن نشـوزىا

نيا إن رضيت لنفسيا بالنشوز من غير مباالة بو ،وىو أشد من الضرب بيـذا المواصـفات ،فـال يردعيـا ضـرب بيـذه

المواصفات التي قد يجعميا تتيكم عمى زوجيا جمو ،كأن يضربيا بالسواك مثال ..فيل ىذا الضرب بالسواك يردع؟!
رابعرال :ولـذلك فــإن ا ولــى لمــزوج العاقــل وصـاحب الخمــق الحســن أن ال يمجــأ إلـى الضــرب

ن الضــرب بيــذه المواصــفات

اليدف منو التحذير والزجر .وذوات المروءة من الزوجات يكفي لردعين عن النشوز –إن نشزن -الكممة أو اليجر

في المضجي.
أن يؤخذ
ولما كان ضرب الزوجة الناشز ىو لمتأديب وليس لمعقوبة ،وىو يشبو ضرب الولد لمتأديب ،فأولى ا قوال ْ
بو في مقداره ىو أال يزيد عن عشر جمدات ،وقد قال بيذا القول ابن تيمية(ٔ ،)ٙوالحطاب من المالكيـة(ٕ ،)ٙوىـذا فـي حـق
الزوجة الناشز التي يغمب عمى الظن أن ىذا الضرب يشكل رادعا ليا عن نشوزىا.

ومقصد ىذا الضابط ظاىر في مني تجاوز الزوج حدوده في ضرب زوجتو الناشز ،وأن ا فضل لو أن ال يمجأ إلى
ىذه الوسيمة وىي الضرب في إصالح نشوز زوجتو

ن الزوج العاقل والتقي ،ال يصل إلى ىذه الوسيمة في عالج نشوز

زوجتو غالبا ،بل يتوقف عند الوعظ كثي ار فإن الكالم لو أثر في النفـوس وبخاصـة إذا كـان مـن زوج لزوجتـو ،فـإن لـم تتـب

عن نشوزىا ،فإن اليجر رادع كـاف ليـا إن ىـي أرادت البقـاء مـي زوجيـا ،وان لـم تتـب بـاليجر ،فعمـى الـزوج أن يفيـم أنيـا
تبغضو وال تريد استمرار الحياة الزوجية معو ،وليذا ينتقل مباشرة إلى التحكيم حتى يحكم اهلل بينيما.
اخلامتة.
النتائج:

ٔ -النشوز بمعناه الشرعي أىم ضوابط ضرب الزوجة الناشز

ن ما بعده من ضوابط يقوم عميو.

ٕ -القول بالترتيب في وسائل إصالح الزوج زوجتو الناشز ىو قول أكثر المفسرين وأكثر الفقياء.
ٖ -الضرب ال يشمل كل الزوجات الناشزات

ن بعض النساء ال يقبمن بيذه العقوبة مراعاة عراضين وعاداتين.

ٗ -توقي نشـوز الزوجـة وضـربيا بنـاء عمـى ىـذا التوقـي ىـو مـن الظنـون ا ثمـة المحرمـة ،فيجـب عمـى الـزوج التأكـد مـن
نشوز زوجتو بظيور نشوزىا الحقيقي بالقول أو الفعل.

٘-

الضرب لإلصالح ولقصد إقامة المعاشرة بين الزوجين ال يتعداه إلى غيره.

 -ٙيجب ضبط صفة ضرب الزوجة الناشز ومقداره.
 -ٚلك ل ضابط من ىذه الضوابط مقاصد يمكن جمعيا في مني تعدي الزوج في وسائل تأديـب زوجتـو الناشـز حتـى ال
يظمم نفسو بيذا التعدي ،وحتى ال يظمم زوجتو بو ،ولكي تظل المودة وا لفة بين الزوجين ،ولكي تظل الخالفات بينيما

اجمللة األردىًة يف الدراشات اإلشالمًة ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٜ

ضىابط ضرب السوجة الياظس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محصورة فييما ال تخرج إلى غيرىما.
 -ٛضرب الزوجة الناشز ىو ضرب تأديبي وليس من قبيل التعزير.
 -ٜالزوج العاقل ال يمجأ إلى ضرب زوجتو الناشز

نو غير ممـزم بيـذا الوسـيمة إن رأى غيرىـا خيـ ار منيـا ،وليـذا يتبـي

معيا الوسائل المشروعة ا خرى.

ٓٔ -يحرم ضرب الزوجة غير الناشز مطمقا.
التوصيات:

ٔ -أوصي الزوج بالتزام وسائل إصالح زوجتو الناشز حسب الترتيب المذكور في ا ية.
ٕ -أوصي بمزيد من البحث الموسي في كل ضابط مـن ىـذه الضـوابط لمتوسـي فـي فقييـا ،وإلثـراء المكتبـة اإلسـالمية بمثـل
ىذه البحوث الجديدة.

الشدة مي كل زوج ال يمتزم بيذه الضوابط مي زوجتو الناشز.
ٖ -أوصي المحاكم الشرعية بالحزم و ّ
ٗ -أوصي خطباء المساجد وعممـاء الشـريعة اإلسـالمية بمزيـد العنايـة بيـذا الضـوابط وتعميميـا لجميـور المسـممين وحـثيم عمـى
االلتزام بيا.
اهلىامغ.
(ٔ) محمــد الطــاىر بــن محمــد بــن عاشــور (ت ٖٖٜٔى ــ) ،التحريررر والتنرروير ،تــونس ،الــدار التونســيةٜٔٛٗ ،م ،ج٘ ،صٔٗ ،محمــد بــن
جريــر الطبــري( ،ت ٖٓٔى ــ) ،جررامع البيرران فرري تلويررل القرررن ،تحقيــق :أحمــد محمــد شــاكر ،مؤسســة الرســالة (طٔ)ٕٓٓٓ ،م ،ج،ٛ

ص ،ٖٓٔ-ٕٜٛمحمـود بـن عمــر بـن أحمــد الزمخشـري( ،ت ٖ٘ٛىــ) ،الُشرا

عررن حقرائا غروامز التنزيررل ،بيـروت ،دار الكتــاب

العربــي( ،طٖ)ٔٗٓٚ ،ى ــ ،جٔ ،ص  ،٘ٓٙمحمــد ابــن عمــر ابــن الحســن ال ـرازي( ،ت ٙٓٙى ــ) ،مفرراتيح الويررب ،بيــروت ،دار إحيــاء
التـراث العربــي( ،طٖ)ٕٔٗٓ ،ىــ ،جٓٔ ،صٖ ،ٚٗ-ٚعمــي بـن محمــد بـن حبيــب المـاوردي( ،ت ٓ٘ٗىــ) ،النُرت والعيررون ،تحقيــق:
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ،بيروت ،دار الكتب العممية ،جٔ ،صٕ ،ٗٛعبد الحق بن غالـب بـن عبـد الـرحمن ابـن عطيـة،

(ت ٕٗ٘ىـ) ،تحقيق :عبد السالم عبد الشـافي محمـد ،بيـروت ،دار الكتـب العمميـة( ،طٔ)ٕٕٔٗ ،ىــ) ،جٕ ،ص ،ٗٛمحمـد بـن أحمـد
بــن أبــي بكــر بــن فــرح القرطبــي( ،ت ٔٙٚى ــ) ،الجررامع لحُررام القرررن ،تحقيــق :أحمــد البردونــي ،واب ـراىيم أطفــيش ،القــاىرة ،دار الكتــب

المصرية( ،طٕ)ٜٔٙٗ ،م ،ج٘ ،صٔ ،ٔٚإسماعيل بن عمر ابن كثير( ،ت ٗٚٚىـ) ،تفسير القررن العظريم ،تحقيـق :محمـد حسـين
ش ــمس ال ــدين ،بي ــروت ،دار الكت ــب العممي ــة( ،طٔ)ٜٔٗٔ ،ىـ ــ ،جٕ ،ص ،ٕ٘ٚمحم ــد رش ــيد رض ــا(،ت ٖٗ٘ٔىـ ــ) ،المنرررار ،الييئ ــة

المصرية العامة لمكتابٜٜٔٓ ،م ،ج٘ ،ص ،ٜ٘وعبد الرحمن بن ناصر السعدي( ،ت ٖٔٚٙىـ) ،تيسير الُرريم الررحمن فري تفسرير
ُالم المنان ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال المويحق ،مؤسسة الرسالة( ،طٔ)ٕٔٗٓ ،ىـ ،جٔ ،ص.ٔٚٚ

(ٕ) عثمان بن عمي فخر الدين الزيمعي( ،ت ٖٗٚه) ،تبرين الحقرائا شررح ُنرز الردقائا ،القـاىرة ،دار الكتـاب اإلسـالمي( ،طٕ)،
جٖ ،صٕ٘.

ٓٓٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىًة يف الدراشات اإلشالمًة ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)2ه2022/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند شلًه مصطفى
(ٖ) أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مينا النفراوئٕٔٙ( ،ه) ،الفواُو الدواني ،دار الفكر( ،د.ط)ٜٜٔ٘ ،م ،جٕ ،صٕٗ.

(ٗ) عمي بن محمـد بـن حبيـب المـاوردي( ،ت ٓ٘ٗه) ،الحراو الُبيرر فري فقرو المرذىب الشرافعي ،تحقيـق :عمـي محمـد معـوض،
وعادل أحمد عبد الموجود ،بيروت ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٜٜٜٔ ،م ،ج ،ٜص٘.ٜ٘

(٘) إبراىيم بن محمد بن عبد اهلل بن مفمـر( ،ت ٗٗٛه) ،المبدع في شرح المقنرع ،بيـروت ،دار الكتـب العمميـة( ،طٔ)ٜٜٔٚ ،م،
ج ،ٙصٖ.ٙ

( )ٙابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج٘ ،صٖٗ.

( )ٚينظر :محمد أمين بـن عابـدين( ،ت ٕٕ٘ٔه) حاشرية رد المحترار علرل الردر المخترار ،بيـروت ،دار صـادر ،جٖ ،صٖٖٔ.
أبــو عبــد اهلل بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الحطــاب (ت ٜٗ٘ه) ،مواىرررب الجليرررل شررررح مختصرررر خليرررل ،دار الفكــر( ،طٕ)،

ٜٔٛٚم ،جٗ ،ص  ،ٗٓٛمحمد بن محمد بن الخطيب الشـربيني( ،ت ٜٚٚه) ،موني المحتاج ّلرل معرفرة معراني المنيراج،
تحقيـق :عمـي محمـد معـوض ،والشـيم أحمـد عـادل عبـد الموجـود ،بيـروت ،دار الكتـب العمميـة( ،طٔ)ٜٜٔٗ ،م ،ج٘ ،ص،ٙٛ

وأبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغ ازلــي( ،ت ٘ٓ٘ه) ،الوسرريط فرري المررذىب ،تحقيــق :محمــد محمــد تــامر ،دار الســالم لمطباعــة
والنشــر( ،طٔ)ٜٜٔٚ ،م ،ج٘ ،صٖ٘ ،ومنصــور ابــن يــونس البيــوتي( ،ت ٔ٘ٓٔه)ُ ،شرررا

القنرراع علرررل مرررتن ا قنررراع،

راجعــو وعمــق عميــو :الشــيم ىــالل مصــيمحي ىــالل ،بيــروت ،دار الفكــرٜٕٔٛ ،م ،ج٘ ،صٖ ،ٗٚوأحمــد بــن عبــد الحمــيم بــن

تيمية( ،ت ٕٚٛه) ،السياسة الشرعية في ّصالح الراعي والرعية ،مصر ،دار الكتب العربي( ،طٗ)ٜٜٔٙ ،م ،ص ٘٘ٔ.
( )ٛالمنار ،ج٘ ،ص.ٜ٘

( )ٜالنفراوي ،الفواُو الدواني ،جٕ ،صٕٗ.
(ٓٔ) محمـد بـن مكــرم بـن عمــي بـن منظـور( ،ت ٔٔٚه) ،لسرران العرررب ،بيـروت ،دار صــادر( ،طٖ)ٔٗٔٗ ،ه ،ج٘ ،صٔ،ٗٛ
إســماعيل بــن حمــاد الجــوىري( ،ت ٖٖٜه) ،الصرررحاح ترراج اللوررة ،تحقيــق :أحمــد عبــد الغفــور عطــار ،بيــروت ،دار العمــم

لمماليينٜٔٛٚ ،م ،جٖ ،ص .ٜٜٛ -ٜٛٛ
(ٔٔ) محمد رشيد رضا ،المنار ،ج٘ ،ص ٖ.ٙ
(ٕٔ) التحرير والتنوير ،ج٘ ،ص ٕٗ.

(ٖٔ) محمد بن عبد اهلل بن العربي( ،ت ٖٗ٘ه) ،أحُام القر ن ،بيروت ،دار الفكر ،جٔ ،صٕٓٗ.
(ٗٔ) ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،جٕ ،ص ،ٗٛوالقرطبي ،أحكام القرآن ،ج٘ ،صٕ.ٔٚ
(٘ٔ) الرازي ،مفاتير الغيب ،جٓٔ ،صٕ ،ٚوعبـد اهلل بـن عمـر البيضـاوي( ،ت ٘ٙٛه) ،أنروار التنزيرل وأسررار التنزيرل ،تحقيـق:
محمد بن عبد الـرحمن المرعشـمي ،بيـروت ،دار إحيـاء التـراث العربـي ـ (طٔ)ٔٗٔٛ ،ه)،جٕ ،صٖ ،ٚمحمـد بـن أحمـد ابـن

عبد اهلل بن جزي( ،ت ٗٔٚه) ،التسييل لعلوم التنزيل ،تحقيق :عبد اهلل الخالدي( ،طٔ)ٔٗٔٙ ،ه ،جٔ ،صٓ.ٜٔ
( )ٔٙشـياب الـدين محمـود ا لوسـي (ت ٕٓٔٚه) ،روح المعراني فري تفسرير القرر ن العظريم ،بيـروت ،دار إحيـاء التـراث العربـي،
(طٔ)ٜٜٜٔ ،م ،ج٘ ،ص ٖٗ.ٖ٘-

( )ٔٚالبيضاوي ،أنوار التنزيل ،جٕ ،صٖ.ٚ

( )ٜٔأبو بكر بن مسعود الكاساني( ،ت ٘ٛٚه) ،بدائي الصنائي في ترتيب الشرائي ،بيروت ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٜٜٔٚ ،م،
اجمللة األردىًة يف الدراشات اإلشالمًة ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٔٓٗ

ضىابط ضرب السوجة الياظس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جٔ ،صٖٔ ،ٙوالشيم أحمد بن محمد الدرير( ،ت ٕٔٓٔه) ،الشرح الُبير بيامش حاشية الدسوقي ،القـاىرة ،دار إحيـاء
الكتب العربية ،مطبعة الحمبي ،جٕ ،صٖٖٗ ،والمـاوردي ،الحاو الُبير في فقو المذىب الشرافعي ،ج ،ٜص ،ٜ٘ٚوعبـد
اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة( ،ت ) ،الموني ،القاىرة ،دار الحديثٜٜٔٙ ،م ،ج ،ٜصٖٗ.ٚ

(ٕٓ) الكاساني ،بدائع الصنائع ،جٔ ،صٗٔ ،ٙوا لوسي ،روح المعاني ،ج٘ ،ص ٖٗ.ٖ٘-

(ٕٔ) زيــن الــدين بــن إب ـراىيم بــن محمــد بــن نج ـيم( ،ت ٜٓٚه) ،البحررر الرائررا شرررح ُنررز الرردقائا ،بيــروت ،دار الكتــب العمميــة،
ٜٜٔٚم ،جٖ ،صٗ.ٖٛ

(ٕٕ) محمد بن أحمد بن محمد عميش( ،ت ٕٜٜٔه) ،منح الجليل علل مختصر خليل وبيامشو الحاشية المسماة :تسييل منح
الجليل ،دار صادر ،جٕ ،ص.ٔٚٙ

(ٖٕ) الماوردي ،الحاو الُبير علل مذىب ا مام الشافعي ،ج ،ٜصٜ٘ٚ

(ٕٗ) محمد بن أحمد الفتوحي بن النجار( ،ت ٕٜٚه) ،معونة أولي النيل شرح منتيل ا رادات ،تحقيق :عبد الممك ابـن عبـد اهلل
ابن دىيش( ،طٔ)ٜٜٔٙ ،م ،ج ،ٙص ٖٔٗ.

(ٕ٘) الجامع ألحُام القر ن ،ج٘ ،صٔ.ٔٚ

( )ٕٙينظر :محمد رشيد رضا ،المنار ،ج٘ ،صٕ.ٙ
( )ٕٚالتحرير والتنوير ،ج٘ ،صٕٗ.
( )ٕٛالمصدر السابا ،ج٘ ،صٕٗ.

( )ٕٜمحمــد بــن محمــد بــن محمــود الماتريــدي( ،ت ٖٖٖه) ،تفسررر الماتريررد يتررلويالت أىررل السررنة  ،تحقيــق :مجــدي باســموم،
بيروت ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٕٓٓ٘ ،م ،جٖ ،صٔ ،ٔٙوالقرطبي ،الجامع ألحُام القر ن ،ج٘ ،صٗ.ٔٚ

(ٖٓ) ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج٘ ،صٖٗ.
(ٖٔ) المصدر السابق ،نفس الجزء والصفحة.
(ٕٖ) المصدر السابق ،نفس الجزء والصفحة.

(ٖٖ) ينظر :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية( ،ت ٔ٘ٚه)ّ ،غاثة الليفان من مصائد الشيطان ،تحقيق :محمد حامد
القفي ،الرياض ،طبعة مكتبة المعارف ،جٔ ،صٖٖٔ ،أحمد بن محمـد بـن عمـي بـن حجـر الييتمـي( ،ت ٖٜٚه) ،الفتراو

الفقيية الُبر  ،طبعة المكتبة اإلسالمية ،جٔ ،صٕٕٓ.

(ٖٗ) التحرير والتنوير ،ج٘ ،صٗٗ ،وج  ،ٕٙص ٕٔ٘.

(ٖ٘) ينظر :ابن عطية ،المحرر الوجيز ،جٕ ،ص ،ٗٛابن جزي ،التسييل لعلوم التنزيل ن جٔ ،صٓ.ٜٔ

( )ٖٙينظــر :الماتريــدي ،تررلويالت أىررل السررنة ،جٖ ،صٓ ،ٔٙمحمــد بــن عمــي الشــوكاني( ،ت ٕٓ٘ٔه) ،فررتح القرردير ،دمشــق،
بيروت ،دار ابن كثير ،دار الكمم الطيب( ،طٔ)ٔٗٔٗ ،ه ،جٔ ،صٕٖ٘.

( )ٖٚابن عاشور :التحرير والتنوير ،جٗ ،صٓ.ٕٜ

( )ٖٛمحمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود العمادي( ،ت ٕٜٛه) ،إرشاد العقل السليم ّلل مزايا الُتراب الُرريم يتفسرير أبرو
السعود  ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،جٕ ،ص .ٜٔٔمحمد بن يوسف بن عمي بن حيان (أبو حيان)( ،ت ٘ٗٚه)،
البحر المحيط في التفسير ،تحقيق :صدقي محمد جميل ،بيروت ،دار الفكرٕٔٗٓ ،ه ،ج ٖ ،ص ٗ.٘ٚ
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( )ٖٜالمرجعان السابقان ،ج ٖ ،ص ٗ.٘ٚ
(ٓٗ) أحمد بن محمد بن أبي بكر القسـطالني( ،ت ٖٕٜه)ّ ،رشاد السار لشرح صحيح البخار  ،مصـر ،المطبعـة الكبـرى ا ميريـة،
(طٖٖٕٔ ،)ٚه ،كتاب النكاح ،باب الوصاة بالنساء ،حديث رقم .٘ٔٛٙ

(ٔٗ) تم تخريجو المرجي السابق.

(*) ذكر ىذا الضابط ابن عاشور في التحرير والتنوير ،ج٘ ،صٖٗ.

(ٕٗ) ينظر :محمد رشيد رضا ،المنار ،ج٘ ،صٕ.ٙ

(ٖٗ) ينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التلويل ،جٕ ،صٖ ،ٚوابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ٘ ،صٕٗ.
(ٗٗ) الرازي ،مفاتيح الويب ،جٓٔ ،صٖ.ٚ
(٘ٗ) الشرح الُبير ،ج ،ٙصٓ.ٖٜ

( )ٗٙمحمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حم ـزة بــن شــياب الــدين الرممــي( ،ت ٗٓٓٔه) ،نيايررة المحترراج ،مصــر ،شــركة ومطبعــة
مصطفى البابي الحمبي وأوالده( ،ط أخيرة) ج ،ٙصٔ.ٖٜ

( )ٗٚموني المحتاج ،جٗ ،ص.ٕٗٚ

( )ٗٛالتحرير والتنوير ،ج٘ ،صٕٗ وٗٗ.
( )ٜٗينظر عمى سبيل المثال :الرازي ،مفاتيح الويب ،جٓٔ ،صٕ.ٚ
(ٓ٘) محمد رشيد رضا ،المنار ،ج٘ ،صٓ.ٙ
(ٔ٘) الماتريدي ،تلويالت أىل السنة ،جٖ ،صٔ ،ٔٙالماوردي ،تفسير الماورد  ،جٔ ،صٖ.ٗٛ
(ٕ٘) الزمخشري ،الُشا  ،جٔ ،ص ،٘ٓٚالرازي ،مفاتيح الويب ،جٓٔ ،صٕ.ٚ
(ٖ٘) القرطبي ،الجامع ألحُام القر ن ،ج٘ ،صٕ.ٔٚ
(ٗ٘) ابن عطية ،المحرر الوجيز ،جٕ ،ص ،ٗٛوالقرطبي ،الجامع ألحُام القر ن ،ج٘ ،صٕ.ٔٚ

(٘٘) وىبة بن مصطفى الزحيمي( ،ت ٘ٔٓم) ،التفسير الوسيط ،دمشـق ،دار الفكـرٕٕٔٗ ،ه( ،طٔ) ،جٔ ،ص ،ٖٔٚمحمـد رشـيد
رضا ،المنار ،ج٘ ،صٓ.ٙ

( )٘ٙالكاساني ،بدائع الصنائع ،جٖ ،صٖ.ٙ

( )٘ٚعمي بن أحمد بن أحمد بن مكرم الصعيدي العـدوي( ،ت ٜٔٔٛه) ،حاشية العدو  ،بيـروت ،دار الكتـب العمميـةٜٜٔٚ ،م،
جٔ ،صٗٗ.

( )٘ٛالرممي ،نياية المحتاج ،ج٘ ،صٓ.ٖٜ

( )ٜ٘ابن قدامة ،الموني ،ج ،ٜصٕٗ ،ٚوابن مقمر ،المبدع ،ج ،ٚصٕ٘ٔ.

(ٓ )ٙســميمان بــن ا شــعث(ت ٕ٘ٚه) ،سررنن أبرري داود ،كتــاب النكــاح ،بــاب فــي حــق الم ـرأة عمــى زوجيــا ،رقــم الحــديث ٖٕٗٔ،
حديث حسن صحير ،نفس المرجي جٕصٕ٘ٗ.

(ٔ )ٙينظر :مجموع الفتاو  ،ج ،ٕٛص.ٖٗٛ
(ٕ )ٙمواىب الجليل ،جٔ ،صٗٔٗ.
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