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 ملخص البحث
      الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على من أوصى بالنساء خيرا صاحب المعجزات وعلى آله وصحبه أولي الكرامات 

 : ن تلخيص أهم الثمرات التي تم قطفها ويمكن تلخيصها بما يأتيوبعد:ففي نهاية هذا البحث ال بد م
 أن األصل في العالقة الزوجية هي المعاشرة بالمعروف.   -1
 بين البحث مشروعية جواز الضرب الزوج لزوجته عند النشوز.   -2
 أظهر الباحث أن على الزوج أن يراعي الترتيب في التعامل مع زوجته عند النشوز .   -3
 بين الباحث أن الضرب وإن جاز إال أنه ال يكون أول النشوز.    -4
 تبين في البحث أخذ الحيطة والحذر في عدد الضرب وصفته. -5
 . و الجروح المشينةأوجوب توقي األماكن المخوفة عند الضرب التي تؤدي للموت   -6
 ما تعدى به.فيذا تعدى بالضرب وأماكنه وصفته فإنه يضمن إ ن اتفاق الفقهاء على أن الزوج أبين الباحث   -7

 هذا وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 املقدمة

المحمدية ما لم يكن لغيرها يباح والصففففففففالة والسففففففففالم على نبينا محمد وعلى آله    الحمد هلل الذي أحل النكاح وحرم السفففففففففاح وأباح لهذ  األمة
وصففففحبه ما طرد عير على طصففففن والح وبعد:فلقد رطب شففففرعنا اواففففالمي في الزواج وحث عليه فأحله م اففففبحانه لهذ  األمة وجعل بين 

الزوجين أحاط الشففففففري الحنيب الرابطة الزوجية باألحكام التي   الزوجين مودة ورحمة, ومن أجل ديمومة هذ  المودة والرحمة وااففففففتمرارها بين
يعتري    تكفل االافتمرار واالافتقرار إذ باافتقرارهما تكون الحياة أافعد فيبنيان به بيتا تحيطه أواصفر المحبة والسفعادة وهذا أهنأ للكي  ولكن قد

الزوج إذا ما لمس من امرأته النشفوز فإن له أن يأدبها بالموعةة  بين الزوجان خالف فتنشفز المرأة , ومن األحكام التي وعفعتها الشفريعة أن  
ولما كان الضفففففرب أشفففففد عفففففررا بين الزوجين وافففففببا في التفرقة بينهما وانتشفففففار  باجونة األخيرة والتعدي فيه وجهل   ,ثم الهجران ثم الضفففففرب

يعة وإن اجازت عففربها وعففعا عففوابا يجب اتباعها ألن المرأة إذا نشففزت فإن الشففر   ,لى معنى الضففرب الذي أباحه الشففريإبعض االزواج  
ثر المترتب على التعدي بالضففففففففرب وقد  فأردنا في هذا البحث بيان الضففففففففوابا التي يجب على الزوج اتباعها واأل .  مع الزوجة عند النشففففففففوز

على مطلبين:المطلب األول :  اافففففففففتوى افففففففففياق البحث على مقدمة ومطلبين وخاتمة أما المقدمة فقد اتحفناكم بها وأما المبحث فقد اشفففففففففتمل 
المعاشففرة الزوجية وبيان حكم الضففرب.المطلب الثاني : عففوابا عففرب الزوجة عند النشففوز ويشففتمل على أربعة أفري:الفري األول: ااففتعمال 

. أما   الزوج: تضففمين   األاففهل فاألاففهل عند النشففوز.الفري الثاني: عدد الضففرب المشففروي.الفري الثالث: أماكن وصفففة الضففرب.الفري الرابع
الخاتمة فكانا في أهم النتائج التي توصففففففلا اليها في المبحث وأخيرا أاففففففأل م أن يكون هذا المبحث خالصففففففا لوجهه وأن يكون في ميزان 

 حسناتنا إنه اميع مجيب.
 املطلب األول : املعاشرة الزوجية وبيان حكم الضرب.

ُروفو إن األصفففل في العالقة الزوجية هي المعاشفففرة بالمعروف ويتبين ذلر من عري  األمر اولهي فقد قال افففبحانه:   ُروُهِن بوالعَمعع َوَعاشفففو
1  ,
 فالعالقة الزوجية ال بد أن تسفففففففففودها المودة والتحاب فالرجل عليه أن يكون لين القول مبتسفففففففففم الوجه مراي ظروف الزوجة متفاهم معها يقول

وال   أن يكون منطلقا في القول ال فةا    ,: ))والخطاب للجميع لكن المراد بهذ  األمر في األطلب األزواج وذلراجيةالقرعبي في تفسفففففففففير هذ  
ميال إلى طيرها فأمر  افبحانه بحسفن صفحبة النسفاء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم وصفحبتهم على الكمال فإنه أهنأ  وال مةهرا   طليةا  

لزوجاته فقد اففففلر عرقا عدة في معاشففففرته    فلو نةرنا الى معاشففففرته     . وقدوتنا راففففوله م  2للنفس وللكي  وهذا واجب على الزوج((
. وال يختلف أحدهما  3معهن منها الهدية والصفففلة وبيان حبه لهن واالافففتماي لهن واألخذ بمشفففورتهن ومؤانسفففتهن بالحديث وطيرها من األمور

ألخر بأنه إنسفففان يتمتع بجميع  عن اجخر في اونسفففانية فقد جعلهما م يكيشفففان في مجتمع واحد ال يجوز أن ينةر ألحهما إال كما ينةر ل
فال يطغي الرجل على المرأة وال المرأة على الرجل بل عليهما أن يحسففففففنا العشففففففرة بينهما على المنهج  4خصففففففائص اونسففففففان ومقومات حياته

 الذي رامته الشريعة اليهما حفاظا وصيانة لهما.
ى الزوج أن يعامل زوجته باللين والكلمة الطبية، وأن يعاشففففرها  اّتف  الفقهاء على عدم جواز عففففرب الزوجةج فيجب علالزوجة : حكم ضررر  

َعَل ُم فويهو َخيعر ا َكثوير ابالمعروف، قال م تعالى: يعل ا َوَيجع َرُهواع شففففَ ى َأن َتكع ُروفو َفإون َكروهعُتُموُهِن َفَعسففففَ ُروُهِن بوالعَمعع .والمعاشففففرة بالمعروف َوَعاشففففو
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أكمُل المؤمنين إيمان ا أحسففففففُنهم ُخُلق ا،  " أنه قال:    وتدعو إلى الرحمة والمودة بين الزوجين، وثبا عن النبي تتنافى مع الضففففففرب واويذاء،  
، فال يجوز للزوج إيذاء زوجته بأي نوٍي من أنواي اويذاء اللفةي أو الجسفففففدي، وال يجوز له عفففففربها إال في حالة  5"وخياُركم خياُركم لنسفففففائوهم

خروجها عن الطاعة الواجبة    ونشففففوز الزوجة يعني: ها,عند نشففففوز   زوجةعففففرب ال يجوز فيها  الحالة التي: وهيواحدة محاعة بضففففوابا عّدة  
وال مدميا إال أن المالكية والشفففففافكية قالوا إذا كان في الضفففففرب إفادة وإال كان تركه أولى ألنه ال على أن يكون الضفففففرب طير مبرح  ,  لزوجها

ل الفقهاء في الحاالت التي يقع فيها النشفففففففوز من المرأةج فيقع نشفففففففوزها بخروجها من بيتها بغير إذن الزوج، فتمنع 6عقوبة بال فائدة وقد فصفففففففّ
أن تمنع نفسفففففها منه بإعراعفففففها عنه فتمنعه من الوطء واالافففففتمتاي بها بغير عذر، ففي هذ    نفسفففففها عن زوجها بخروجها بغير رعفففففا ، أو

 . الحالت تكون المرأة ناشزا ، وقد قال الفقهاء بجواز تأديبها بالضرب ال بالوجوب
يجوز للزوج تأديبهاج وال يبدأ بضففففففففربها، بل يكون تأديبها بالوع   : شررررر ا الاالة التي فيوا فربا ضررررر   الزوجة في حالة ة ررررروا الزوجة

والعقاب المترتب على عصففففففففيانها ونشففففففففوزها، فإن ااففففففففتجابا الزوجة فيحرم   وتذكيرها بالثواب المترتب على عاعتها له، والكلمة الطيبة أوال ،
الفراش وامتنع عن وعلها، فإن اافففففتجابا الزوجة فيحرم لكن إذا لم تسفففففتجب َهَجرها زوجها في   على الزوج حينلذ الهجر والضفففففرب لزوجته،

َنُكمع َفاَل تَ عليه الضففرب حينلٍذ، قال م تعالى:  روُبوُهِن َفإونع َأَععع عو َواعففع اجو ُةوُهِن َواهعُجُروُهِن فوي العَمضففَ وَزُهِن َفعو ِن  َوالاِلتوي َتَخاُفوَن ُنشففُ بعُغوا َعَليعهو
بويال  إوِن ِهَ َكا َن َعلويًّا َكبوير اافَ

فإذا لم تسفتجب بالوع  والهجر فيجوز للزوج عفرب الزوجة الناشفز لكن بشفرط إن كان ذلر افببا  لصفالحها،    7
فإن علم أن الضفرب لن يصفلحها لم يجز له عفربها، وال يجوز الضفرب المبرح الشفديد المخيب الذي يؤلم الجسفد، بل الضفرب الخييب الذي  

وهو اوصففففففالح، بعيدا  عن الوجه، كالضففففففرب بالسففففففوال أو بمنديل خييب ملفوف. وذهب الفقهاء إلى القول بأن    يحق  المقصففففففود من فعله،
ُتُموُهِن  "  أنه قال:    األفضل للزوج ترل الضرب بالكلية حفاظا  على المودة بين الزوجين، وقد ثبا عن النبي   ، فإِنُكمع َأَخذع اِتُقوا ِهَ في النّوَساءو

َرُهوَنُه، فإبَأَمانو مو  ا َتكع لعَن ُفُرَشُكمع َأَحد  َللعُتمع ُفُروَجُهِن بَكلوَمةو مو، َوَلُكمع عليهِن َأنع ال ُيوعو َتحع ب ا طيَر ُمَبرّوٍح، َوَلُهِن  ، َوااع روُبوُهِن َعرع نع َفَعلعَن ذلَر َفاعع
َوُتُهِن بالَمعروفو  ُقُهِن َوكوسع زع  مشروعية الضرب في الكتاب والسنة.وقد جاءت 8" عَليعُكم رو

 من الكتا :
َنُكمع َفاَل تَ   قال تعالى: أوال:   روُبوُهِن َفإونع َأَععع عو َواعفففع اجو ُةوُهِن َواهعُجُروُهِن فوي العَمضفففَ وَزُهِن َفعو بويال  إوِن ِهَ َكاَن  َوالاِلتوي َتَخاُفوَن ُنشفففُ ِن افففَ بعُغوا َعَليعهو

دلا اجية على جواز الضففففرب حال النشففففوز إذا لم تنفع الموعةة ولم ينفع الهجر وفي اجية دليل أن الضففففرب  وجه الداللة:  .  (9)َعلويًّا َكبوير ا
 .10وإن كان جائزا إال أنه يبدأ باألاهل فاألاهل لما في الضرب من خوف العواقب

نَ   قال تعالى:ثاةيا:   روبع بوهو َواَل َتحع ث ا َفاعفففففع غع َل عفففففو َم العَعبعُد إوِنُه َأِواب  َوُخذع بوَيدو ابور ا نوعع َناُ  صفففففَ ثع إوِنا َوَجدع
في اجية دليل على أن    وجه الداللة:.11

 الضرب إذ لو لم يجز لما أمر م تعالى نبيه أيوب عليه السالم بضرب امرأته وبراء يمينه.
 : ومن السنة

فاتقوا م في النسففففاء فإنكم أخذتموهن بأمان م وااففففتحللتم  " :   قال في حجة الوداي   عن جابر رعففففي م عنه قال: أن راففففول م:   أوال
 . 12" فروجهن بكلمة م ولكم عليهن أن ال يواعلن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلر فاعربوهن عربا طير مبرح

قال:))ااففففتوصففففوا بالنسففففاء خيرا فإنما هن     األحوص رعففففي م عنهما قال: حدثني أبي أن راففففول م   بن عمرو بن عن اففففليمانثاةيا:  
عوان عندكم ليس تملكون منهن شفيلا طير ذلر إال أن يأتين بفاحشفة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضفاجع واعفربوهن عفربا طير مبرح 

بيال أال إن لكم من نسفائكم حقا ولنسفائكم عليكم حقا فإن حقكم على نسفائكم ال يوعلن فرشفكم من تكرهون وال فإن أععنكم فال تبغوا عليهن اف
في الحديثين السابقين جواز عرب وجه الداللة:  .13"  يأذن في بيوتكم من تكرهون أال وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهم في كسوتهن وععامهن

عن أبي ذئاب رعفففففي م عنه قال: قال    ديث تعارضرررربا أحاديث أج ء جااه ةاعية عن ضرررر   الم أ إال أن هذه األحاالمرأة عند نشفففففوزها.
    النسفاء على أزواجهن فأذن رافول م   15فقال: يا رافول م قد ذئرن    فجاء عمر إلى النبي  14"ال تضفربوا إماء م" :   رافول م  

.وقد دفع اومام الشافعي هذا  16"ليس أوللر خياركم : "  ابعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن فقال  أن يضربوهن قال فأعاف بآل محمد 
نهى عنه على اختيار النهي, وأذن فيه بأن مباحا لهم الضففففففففففففرب في الح , واختار لهم أن ال يضففففففففففففربوا     التعارض بقوله: أنه يحتمل أنه

وقال الماوردي: يحتمل أن    18ويحتمل أن يكون قبل نزول اجية بضفربهن ثم أذن لهم بعد نزولها بضفربهن  17"رب خياركملن يضف" :  لقوله  
والخبر من إباحة الضففففففرب فوارد في النشففففففوز وما ورد به الخبر اجخر من النهي عن الضففففففرب ففي طير النشففففففوز فأباح  اجيةما جاءت به 

ونهى عنه اختيارا   ,الضفففرب مع وجود افففببه ونهى عنه مع ارتفاي افففببه وهذا متف  وال يعارض بعضفففه بعضفففا، والثاني أباح الضفففرب جوازا  



   

         

 التأني يف الضرب املشروع ضرب الزوجة أمنوذجا                       

  

  

ه أولى للنهي عنه أو أن خبر النهي عن الضففففففرب منسففففففول بخبر عمر الوارد بإباحته ثم جاءت فيكون الضففففففرب وإن كان مباحا باوذن فترك
بعد البيان رفع التعارض فأنه ال معارعففففففة بين األحاديث وأن اونسففففففان يباح له الضففففففرب إال أنه قد ينتج عن  .19اجية مبينة لسففففففبب اوباحة

لضفففرب يصفففحبه عفففوابا بينها فقها نا األجالء ال بد من مراعاتها وعدم تعديها  الضفففرب ما ال تحمد عهبا  من إافففالة دم أو فوات نفس فإن ا
 وإذا لم يراي هذ  الحاالت فإنه يصبح متعديا وتترتب عليه جميع آثار التعدي وهذا ما اأبينه في المطلب الثاني.

 املطلب الثاني : ضوابط ضرب الزوجة عند النشوز ويشتمل على أربعة أفرع:
ال شفر أن الضفرب على جسفم اونسفان قد يحدر عفررا ال تحمد عهبا  وللحيطة من    عمال األسرب  فاألسرب  عند الن رواالف ع األول: اسرت

عد القتل أو إافالة الدم من المرأة بين فقها نا اافتعمال وافائل التأديب باألافهل فاألافهل وعدم اافتخدام الضفرب وإن جاز لعنسفان فعله إال ب
ي يسفففتطيع به االافففتغناء عن الضفففرب كما في دفع الصفففائل لذلر اختلف الفقهاء في عفففرب المرأة هل يكون أن تنفذ معه جميع الوافففائل الت
 من أول النشوز؟ على قولين:

ويكون الضرب 20: عدم جواز عربها من أول النشوز, وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنيية والمالكية والشافكية والحنابلة القول األول
القتل والدليل على ذلر قوله تعالى:  باألاهل وذلر لشد التلف أو  ُةوُهِن  ة الضرب ومخافة ما يقع منه من  َفعو ُنُشوَزُهِن  َتَخاُفوَن  َوالاِلتوي 

ِن َابويال  إوِن ِهَ َكاَن   َنُكمع َفاَل َتبعُغوا َعَليعهو روُبوُهِن َفإونع َأَععع عو َواعع َعلويًّا َكبوير اَواهعُجُروُهِن فوي العَمَضاجو
فاجية يراد منها الجمع على ابيل الترتيب    ,21

والواو تحتمل ذلر فيكون مراد اجية إن خفتم نشوزهن فعةوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن على النشوز فأقمن عليه  
لدليل خار  أو  ذلر مقتضا ,  إماج ألن  للترتيب  المحاربة, والواو وقعا  باألاهل أ ج وهو  فاعربوهن كآية  فيدفع  المفسدة  المقصود زوال  ن 

قال الكاااني:) فله أن يؤدبها على الترتيب فيعةها أوال على الرف  واللين. . . فلعلها تقبل الموعةة فتترل النشوز فإن نجعا 22فاألاهل
قال الخرشي:))  (23) ها(هجر تركا النشوز وإال  فإن  وقيل يخوفها بالهجر أوال واالعتزال عنها...  فيها الموعةة ورجعا إلى الفراش وإال هجرها

ف وال ينتقل إلى حالة حتى يغلب على ظنه أن التي قبلها ال تفيد كما أفاد  العطف ويفعل ما عدا الضرب ولو لم يةن إفادته لعله يفيد بخال
ال على النشوز على الترتيب الوارد في القرآن  وقال الغزالي:) وأما الزوج فال يعزر زوجته إ(24) الضرب فال يفعله إال إذا علم إفادته لشدته((

المرداوي (25)العةيم( الى االاتمتاي وعةها بال نزاي في ذلر فإن أصرت هجرها في  :قال  النشوز بأن ال تجيبه  أمارات  ))وإذا ظهر منها 
 . (26)ن يضربها عربا طير مبرح((أالمضجع ما شاء فإن أصرت فله 

ولعل الخالف يعود على تأويل اجية من   ,27أول النشففوز, وإلى هذا ذهب الحنابلة وقول للشففافكية في القديم: جواز عففربها من القول الثاةي
 . حيث فعل النشوز من أوله أو اوصرار عليه

الجمهور حملها على اوصفففففرار وليس له الضفففففرب من أوله فيكون التقدير إن خاف نشفففففوزها وعةها فإن أبدت النشفففففوز هجرها فإن    فاألول:
ا َأنع ُيَقِتُلوا َأوع  اما على النشففففففوز عففففففربها كالمضففففففمر في قوله تعالى: أق اد  َرعضو َفسففففففَ َن فوي األع َعوع وَلُه َوَيسففففففع يَن ُيَحاروُبوَن ِهَ َوَراففففففُ إوِنَما َجَزاُء اِلذو

َرع  َن األع ا مو اَلٍف َأوع ُينعَفوع ُجُلُهمع مونع خو مع َوَأرع يهو ِلُبوا َأوع ُتَقِطَع َأيعدو يم    ضو ُيصففَ َرةو َعَذاب  َعةو خو نعَيا ۖ َوَلُهمع فوي اجع زعي  فوي الدُّ لوَر َلُهمع خو ومعنى المضففمر   28ذََٰ
فيها أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال وتقطع أيديهم وأرجلهم من خالف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا

29. 
الشفففافكية في القديم والحنابلة أن العقوبات الثالر مسفففتحقة واختلف الشفففافكية على حالين فالبصفففريون  : على ما ذهب إليه  أما التأوي  الثاةي

والذي أرا  أن  30إذا خاف النشففوز وعةها وهجرها وإذا أبدت النشففوز عففربها والبغداديون إذا خاف النشففوز وعةها وإن أبدت هجرها وعففربها.
قب الضفرب إذ أن الضفرب قد يؤدي الى افيالن دم ثم إن المرأة قد يعتريها التعب وانشفغالها  ما ذهب إليه الجمهور هو األحوط وأافلم لما يع

ال افيما على ما تحمله من مسفؤولية تربية األعفال وعملها في البيوت فقد يصفدر منها النشفوز من طير قصفد لذا كان على الزوج ومن باب 
 .31كان اللطف أنجح من الضرب فإن الضرب يزيد قلب المعرض إعراعا( الحيطة والحذر أن ال يبدأ بالضرب قال ابن الهيم: )وربما

 اختلف الفقهاء في عدد عرب الزوجة على قولين:الف ع الثاةي: عدد الض   الم  وع. 
حد فهو من من بلغ حدا في طير  : "قوله  :32ال يبلغ أدنى الحدود, وإلى هذا ذهب الحنيية والشفففففففففافكية واافففففففففتدلوا بما يأتي  القول األول:
وأدنى الحدود عند أبي حنيفة تسفففع وثالثون   أن عفففرب الزوجة ليس حدا, بل طاية ما في األمر إنما هو للتأديب.وجه الداللة: .33"المعتدين

وعند أبي يوافف خمس وافبعون أما قول محمد فمضفطرب فتارة مع أبي حنيفة وتارة مع أبي يوافف، والخالف بين أبي حنيفة وأبي يوافف 
يواففففففف صففففففرف الحد على األحرار وزعم أنه الحد الكامل ال حد المماليرج ألنهم هم األصففففففول وحد الممالير بعض وليس بحد كامل  أن أبا

ومطل  االاففم ينصففرف على الكامل وأن األحرار هم المقصففودون في الخطاب وطيرهم ملح  بهم فأدنى الحد عند  ثمانون ثم قال في رواية  
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ألن ترل التبليغ يحصفل به وفي رواية ينقص منها خمسفة وروي ذلر عن افيدنا علي فقال أبو يوافف فقلد   ينقص منها افوط وهو األييسج 
وأبو حنيفة صففففففففففففرف الحد إلى الممالير وهو أربعونج ألنه ذكر حدا منكرا فيتناول حدا ما وأربعون حد كامل في    34في نقصففففففففففففان الخمسففففففففففففة
باب االحتياط إذ قال الكااففاني: )أن في الحمل على هذا الحد أخذا بالثقة واالحتياطج وهذا ما أخذ به الحنيية من   35الممالير فينصففرف إليه

ألن اافففففففففم الحد يقع على نوعين فلو حملنا  على ما قاله أبو حنيفة يقع األمن من وعيد التبليغ ولو حملنا  على ما قاله أبو يوافففففففففف ال يقع 
.أما الشففافكية فلهم  36ا طير الحد فيلحقه الوعيد فكان االحتياط فيما قاله أبو حنيفة(األمن عنه الحتمال أنه أراد به حد الممالير فيصففير مبلغ

 في أدنى الحد إذا كان في الجلد ثالثة أوجه:
 أنه يفرق بين المعاصي ويقاس كل معصية بما يناابها في الجناية الموجبة للحد ففي مقدمات الزنا دون حد الزنى.األول: 
 .37"ال يجلد أحد فوق عشرة أاواط إال في حد من حدود م" :  عشر جلدات لقوله أنه ال يبلغ فوق الثاةي: 
أنه تجوز الزيادة على عشففففففففرة بحيث ينقص عن أدنى الحدود المعزر فال يزاد التعزير الحر على تسففففففففع وثالثين جلدة وال العبد على  الثالث:  

 .38تسعة عشرة وهو األصح
 :39أكثر من عشر جلدات وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة والشافكية في قول وااتدلوا بما يأتيال يبلغ الضرب القول الثاةي: 

 40"ال يجلد أحدكم فوق عشرة أاواط إال في حد من حدود م "  : : قوله أوال
عن عمر أنه عفففرب من نق  أن هذا الحديث منسفففول بفعل الصفففحابة حيث ثبا زيادتهم على عشفففرة من طير إنكار كما روي فيا  عنه:  

 .41على خاتمه مائة اوط
 وي د على هذا اليوا  من أوجه:

أن فعل الصففففففحابة ليس بدليل وال يقاوم النص الصففففففحيح وان ما نقل عن عمر ال يتم دليال أو لعله لم يبلغه الحديث من فعل ذلر عن  أوال:  
 .42فعي لقال بهج ألنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبيالصحابة كما قال صاحب التقريب معتذرا أنه قال لو بلغ الخبر للشا

في هذا    نقل البيهقي عن الصفحابة آثارا مختلفة في مقدار الحبس والضفرب في التعزير ثم قال وأحسفن ما يصفار إليه حديث النبيثاةيا:  
نسففففح الحديث الثابا ويصففففار الى ما يخالفه  الباب قال الحاف  ما نقله البيهقي عن الصففففحابة أنه ال اتفاق على عمل في ذلر فكيب يدعى  

من طير برهان وأما النسح فال يثبا إال بدليل وقد ذكر بعض المتأخرين أن الحديث محمول على التأديب الصادر من الوالة كالسيد يضرب 
 .43عبد  والزوج يضرب زوجته واألب ولد 

 .44 يحتمل ذلر أنه كان مختصا بزمن النبيثالثا:  
أرى أن ما ذهب إليه أصففحاب القول الثاني هو الراجح لصففحة ما ااففتدلوا به من الحديث النبوي يضففاف إلى ذلر أن المعاشففرة ال أي ال اجح

قا وان ما يسففففتح  التأديب ال يصففففل إلى درجة التعزير أو الحد     بالمعروف تقتضففففي عدم اوكثار من الضففففرب ولم يضففففرب راففففول م 
وعلى هذا فإذا تجاوز العشفرة وأعفرت المرأة في جسفمها من افيالن دم أو أحدار شفين في جسفمها أو  فكان من المناافب عدم تجاوز العشفرة 

 ماتا فإنه يضمن.
إن الشري أباح  للرجل عرب التأديب ال طير فالرجل عليه أن يحتاط بكييية الضرب فال يسيل دما وال الف ع الثالث: صرفة الضر   وأماهنه:
الضفففففرب طير المبرح أن  :)على أن الضفففففرب ال يكون مبرحا وتعددت صففففففة التبريح فقال عطاء45لفقهاءيشفففففين جسفففففما وال يقتل؟ لذلر اتف  ا
وقال   48وقال القرعبي:)هو الذي ال يكسفففر عةما وال يشفففين جارحة (47((46)قتادة:) عفففربا طير شفففائن بن يكون بالسفففوال ونحو ( وقال افففعيد

) هوما   :  وجاء في نهاية المحتاج  49الحسفففففففن البصفففففففري:) هو أن يكون طير مؤثر( وقال النووي:) أي طير مدمن وال على الوجه والمهالر(
وقال ابن عابدين:) هو الذي ال يكسفففففففففر العةم أو يخرق  51وقال الماوردي:) هو أن يقتل أو يزمن أو يدمي أو يشفففففففففين(  50يعةم ألمه عرفا(
وقيد ابن الحاجب بأن الضففففرب المبرح هو إذ قال:) وإذا   53وقال الصففففاوي:) هو الذي ال يكسففففر عةما أو يشففففين لحما(  52ود  (الجلد أو يسفففف

  55وقال ابن قدامة :)طير مبرح أي ليس بشديد( 54نشزت وعةها ثم هجرها ثم عربها عربا طير مخوف(
وبما أن الضففرب عففرب تأديب فهو مشففروط بسففالمة العايبة يجب على الزوج أن يحذر من أماكن الضففرب فال يضففرب  أما أماهن الضرر  

على مكان يقتل فيه أو يشفففففففين جسفففففففمها ويسفففففففيل دمها لذلر أوجب الفقهاء أن على الزوج أن يأخذ الحيطة والحذر وال يضفففففففرب في األماكن 
د والوجه والخاصفففففرة.قال ابن قدامة: ) وعليه أن يجتنب الوجه والمواعفففففع المخوفةج ألن  المخوفة ومن االماكن المخوفة كالضفففففرب على الفؤا

توقى شففدة الضففرب وتوقى عففرب الوجه وتوقى  -أي الضففرب طير المبرح  -.وقال الماوردي: )وإن كان كذلر56القصففد التأديب ال اوتالف(
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.بعد عرض أقوال الفقهاء وبيان أن الضفففففرب ال 57عفففففعا فينهر الدم(المواعفففففع القاتلة عن البدن كالفؤاد والخاصفففففرة وتوقى توالي الضفففففرب مو 
يكون موجعا وال مدميا أو مكسففر العةم أو مشففينا أو مخوفا وتوقي أماكن الضففرب المخوفة التي تقتل وتنهر الدم لذا فإن الضففرب المطلوب 

به هو وخز عميرها وإال أصبحا في التعامل كالدابة   هو ليس إدخال األلم إلى بدن المرأة وإنما ولكون المرأة لها حس مرهف فإن المقصود
 وهذا ما يفهم من مجمل النصوص الواردة في هذا الشأن وم أعلم. أو العبد وكما قيل: )الحر تكييه اوشارة والعبد يفزي بالعصا(

يشففين الجسففم من جرح أو كسففر أو قتل  إذا ما تعدى الزوج هذ  الضففوابا وتأذت المرأة جراء الضففرب فحدر ما الف ع ال ابع: تضرمرن الزو::
. على تضففمين الزوجج ألن الضففرب مشففروط بسففالمة العايبة, ووجوب الضففمان احتياعا لما يعقب الضففرب من جرح أو 58فإن الفقهاء اتفقوا

في هذا األمر   فوات نفس فإذا ما تعمد الزوج الضفففففرب وكان التعدي في الضفففففرب ظاهرا فإن عليه ما تعدا .بل إن الحنيية والشفففففافكية شفففففددا
وعمنوا الزوج حتى إذا كان الضرب مباحا وطير مبرح وتلفا الزوجة وحجتهم في ذلر أن عرب الزوج زوجته مباح والمباحات تتقيد بشرط 
ه  السففففالمة كالمشففففي في الطري  ومنفعته تعود لنفسففففه فما يتولد منه يكون مضففففافا إليه, وألن المأذون فيه هو التأديب ال القتل ولما اتصففففل ب 

. وإذا كان الضفففففارب الترل خيرا له  59))لن يضفففففرب خياركم((  :الموت تبين أنه وقع إتالفا ال إصفففففالحا, وألن ترل الضفففففرب خيرا له لقوله 
لذلر فلينتبه ويحتاط عند عففففففففففرب الزوجة مخافة ما يقع عند الضففففففففففرب أو إذا كان بااففففففففففتطاعته وجود حلوال أولى من  60أولى أن يضففففففففففمن

 الضرب.
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، تحقي :  1994  -  1414مكة المكرمة,   -افففنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسفففين بن علي بن موافففى أبو بكر البيهقي, مكتبة دار الباز  -

 محمد عبد القادر عطا.
 النيسابوري, دار إحياء الترار العربي بيروت، تحقي : محمد فؤاد عبد الباقي.صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري  -
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بيروت، تحقي : محب الدين   -فتح الباري شففففرح صففففحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضففففل العسففففقالني الشففففافعي, دار المعرفة   -
 الخطيب.

 م، الطبعة الثانية.1995 -بيروت  -الكتب العلمية  عون المعبود شرح انن أبي داود: محمد شمس الح  العةيم آبادي, دار -
- هفففففففففففففففففففففف1419 -بيروت  -كنز العمال في اففففففففنن األقوال واألفعال: عالء الدين علي المتقي بن حسففففففففام الدين الهندي, دار الكتب العلمية   -

 م، الطبعة األولى، تحقي : محمود عمر الدمياعي.1998
هففففففففففففففف(, المحق : حسفام الدين القدافي, مكتبة 807دين علي بن أبي بكر بن افليمان الهيثمي )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسفن نور ال -

 م. 1994 -هف 1414القاهرة,  –القداي 
معرفة السفففنن واجثار عن االمام أبي عبد م محمد بن أدريس الشفففافعي : الحاف  االمام أبو بكر أحمد بن الحسفففين بن علي بن موافففى أبو  -

 بيروت، تحقي : ايد كسروي حسن. -وجردي , دار الكتب العلمية  أحمد. البيهقي الخسر 
م،  1990  -هففففففففففففففففففف  1411  -بيروت   –المسفففففتدرل على الصفففففحيحين: محمد بن عبد م أبو عبد م الحاكم النيسفففففابوري, دار الكتب العلمية   -

 الطبعة األولى، تحقي : مصطفى عبد القادر عطا.
،  1379  -بيروت    -حكام: محمد بن إاففففففماعيل الصففففففنعاني األمير, دار إحياء الترار العربي اففففففبل السففففففالم شففففففرح بلول المرام من أدلة األ -

 الطبعة الرابعة، تحقي : محمد عبد العزيز الخولي.
 .1973 –بيروت  -نيل األوعار من أحاديث ايد األخيار شرح منتقى األخبار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني, دار الجيل  -
 بيروت، الطبعة الثانية. -الدقائ : زين الدين ابن نجيم الحنفي, دار المعرفة البحر الرائ  شرح كنز  -
 ، الطبعة الثانية.1982 -بيروت  -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين الكاااني, دار الكتاب العربي  -
 هف.1313القاهرة,  –واالمي.  تبين الحقائ  شرح كنز الدقائ : فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي, دار الكتب ا -
 م.2000 -هف 1421بيروت,  –حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة: ابن عابدين, دار الفكر  -
 الهداية شرح بداية المبتدي: أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغياني, المكتبة اواالمية. -
بيروت الطبعة: بدون عبعة تاريح    –هف(الناشر: دار المعرفة  483محمد بن أحمد بن أبي اهل شمس األئمة السرخسي )المتوفى:    المبسوط: -

 م 1993 -هف  1414النشر: 
م، الطبعة األولى، تحقي : عبطه وصححه:  1995  -هف  1415بيروت,  –بلغة السالر ألقرب المسالر: أحمد الصاوي, دار الكتب العلمية   -

 عبد السالم شاهين.محمد 
 بيروت، تحقي : محمد علي . -الشرح الكبير: ايدي أحمد الدردير أبو البركات, دار الفكر  -
 هف.1398، الطبعة الثانية:  -بيروت  -مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد م, دار الفكر  -
 1هف( عدد األجزاء: 741حمد بن محمد بن عبد م، ابن جزي الكلبي الغرناعي )المتوفى: القوانين الفقهية: أبو القاام، محمد بن أ -
هف(المحق : 646جامع األمهات: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي )المتوفى:   -

 1م عدد األجزاء:  2000 - هف 1421للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية، أبو عبد الرحمن األخضر األخضري الناشر: اليمامة 
دار    -، تحقي : مكتب البحور والدرااففففففففات  1415 -بيروت   -اوقناي في حل ألفاظ أبي شففففففففجاي: محمد الشففففففففربيني الخطيب, دار الفكر  -

 الفكر.
 ، الطبعة الثانية.1393 -بيروت  -األم: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد م, دار المعرفة  -
  -حاشفففية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشفففرح قرة العين بمهمات الدين: أبي بكر ابن السفففيد محمد شفففطا الدمياعي, دار الفكر   -

 بيروت.
بيروت,   –ار الفكر حاشفية قليوبي: على شفرح جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين: شفهاب الدين أحمد بن أحمد بن افالمة القليوبي, د -

 م، الطبعة األولى، تحقي : مكتب البحور والدرااات.1998 -هف 1419
الحاوي الكبير في فقه مذهب اومام الشفافعي وهو شفرح مختصفر المزني: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصفري الشفافعي, دار الكتب  -

 الشيح عادل أحمد عبد الموجود.  -تحقي : الشيح علي محمد معوض  م، الطبعة األولى،    1999-هف   1419  -لبنان   -بيروت    -العلمية 
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 هف.1405بيروت, ف، الطبعة الثانية:  –روعة الطالبين وعمدة المفتين: النووي,دار النشر: المكتب اواالمي  -
،  1994دمشف ,   –لخير كفاية األخيار في حل طاية اوختصفار: تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسفيني الحصفيني الدمشفقي الشفافعي, دار ا -

 الطبعة األولى، تحقي : علي عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي اليمان.
 م.1994 -هف 1415بيروت , الطبعة األولى: –مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب الشربيني, دار الفكر  -
 بيروت. –ازي أبو إاحاق, دار الفكر المهذب في فقه اومام الشافعي: إبراهيم بن علي بن يواف الشير  -
هف(المحق : أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامرالناشر: 505الوايا في المذهب: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطواي )المتوفى:   -

 7عدد األجزاء: 1417القاهرة الطبعة: األولى،  –دار السالم 
لبنان/   -عبد م محمد بن عبد م الزركشفي المصفري الحنبلي, دار الكتب العلمية  شفرح الزركشفي على مختصفر الخرقي: شفمس الدين أبي   -

 م، الطبعة األولى، تحقي : قدم له ووعع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم.2002 -هف 1423 -بيروت  
،  1996  -بيروت    -البهوتي, عالم الكتب شفففرح منتهى اورادات المسفففمى دقائ  أولي النهى لشفففرح المنتهى: منصفففور بن يونس بن إدريس  -

 الطبعة الثانية.
اونصففففففففففاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اومام أحمد بن حنبل: علي بن اففففففففففليمان المرداوي أبو الحسففففففففففن, دار إحياء الترار  -

 بيروت، تحقي : محمد حامد الفقي. -العربي 
 .1400بيروت,  –بن مفلح الحنبلي أبو إاحاق, المكتب اواالمي  المبدي في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد م -
بيروت,الطبعفة االولى:   –المغني في فقفه اومفام أحمفد بن حنبفل الشففففففففففففففيبفاني: عبفد م بن أحمفد بن قفدامفة المقفداففففففففففففففي أبو محمفد, دار الفكر  -

 هف.1405
، تحقي : هالل مصفففيلحي مصفففطفى  1402  -بيروت    -ر كشفففاف القناي عن متن اوقناي: منصفففور بن يونس بن إدريس البهوتي, دار الفك -

 هالل.
  -أحكام النسفاء تأليب:الحاف  عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, تحقي  ودراافة وتعلي : علي بن محمد يوافف المحمدي, المكتبة العصفرية   -

 م.2005 -هف 1425بيروت,  
 م.2009 -هف 1430التوبة, الطبعة األولى, نحو حياة زوجية اعيدة: محمد بن عبد العزيز بن محمد الشمالي, مكتبة  -
 م.2003 -هف 1424بيروت, الطبعة الرابعة,  –النةام االجتماعي في اواالم تأليب تقي الدين النبهاني, دار األمير  -

 
 19اورة النساء: من اجية ( 1)
 . 5/97ينةر: الجامع ألحكام القرآن:   ( 2)
 وما بعدها.114ينةر: نحو حياة زوجية اعيدة: ( 3)
 . 17في اواالم: االجتماعيينةر: النةام ( 4)
 , وقال حديث حسن صحيح . 1162ص:  انن الترمذي 5
ابن عابدين:    ينةر:(  6) الصنائع:  4/79حاشية  الرائ :  334/ 2، وبدائع  القرآن:  7/310، والبحر  ، والقوانين 5/172، والجامع ألحكام 

الجليل:  1/142الفقهية:   الداوقي:  4/15، ومواهب  المحتاج:  2/69، والمهذب:  5/193، واألم:  2/343، وحاشية  ،  3/260، ومغني 
 .209/ 5، وكشاف القناي: 3/54، وشرح منتهى اورادات: 7/242، والمغني: 377/ 3، وإعانة الطالبين:2/432واوقناي للشربيني: 

 ( . 34اورة النساء : اجية ) 7
 .  3/ 392/2تفسير الطبري :  8
 .34اورة النساء: اجية ( 9)
 . 3/55منتهى اورادات: ينةر: شرح ( 10)
 . 44اورة ص: اجية ( 11)
 (.1218)2/890صحيح مسلم:( 12)
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ماجه   (13) ابن  الترمذي1851)594/ 1:    انن  صحيح  (1163)2/455:    (,وانن  حسن  حديث  هذا  النسائي   وقال  وانن 

 . ( 9169)5/372الكبرى:
 .  7/304انن البيهقي الكبرى : 14
, وعون المعبود وحاشية ابن 3/210:  معالم السنن  ينةر:  المغتاظ على خصمه المستعد للشر.  أي اجترأن على األزواج , والذائر:  (11)

 .  129/ 6: الهيم
(،  2146) 2/245داوود:( هذا حديث صحيح اواناد ولم يخرجا  ووافقه الذهبي، وانن أبي  2774) 208/ 2المستدرل على الصحيحين:  (  16)

 (. 14558)7/305(، وانن البيهقي الكبرى:9167) 5/371وفي انن النسائي الكبرى وال تجدون أوللر خياركم: 
(وأخرجه الحاكم عن إياس بن عبد م بن أبي ذباب رعي م عنه,وقال بعد  هذا حديث 2775) 208/ 2:المستدرل على الصحيحين(  17)

 (. 14553) 7/304شاهد بإاناد صحيح من أم كلثوم بنا أبي بكر,ووافقه الذهبي، وانن البيهقي الكبرى:   صحيح اواناد ولم يخرجا , وله
 6/365، ونيل األوعار: 9/304، وفتح الباري الين حجر: 5/194ينةر: األم: ( 18)
 .600/ 9ينةر: الحاوي الكبير: ( 19)
الصنائع:  ينةر:  (  20) الجليل:  2/334بدائع  الكبير:  4/15، ومواهب  المحتاج:  2/343، والشرح  للشربيني:  3/260، ومغني  ، واوقناي 
 .  8/377، واونصاف للمرداوي: 304/ 2، وشرح الزركشي: 2/432
 .34اورة النساء: اجية ( 21)
 . 2/449، وشرح الزركشي: 242/ 7، والمغني: 2/334ينةر بدائع الصنائع: ( 22)
 . 2/334بدائع الصنائع: ( 23)
 . 7/ 4شرح مختصر خليل: ( 24)
 . 6/514الوايا: ( 25)
 . 376/ 8اونصاف للمرداوي: ( 26)
 . 69/ 2، والمهذب: 9/597الحاوي الكبير:  ينةر: (27)
 .33اورة المائدة: اجية( 28)
 . 2/449، وشرح الزركشي:  597/ 9ينةر: الحاوي الكبير: ( 29)
 ،. 215/ 7، والمبدي: 242/ 7، والمغني: 9/597ينةر:الحاوي الكبير: ( 30)
 . 224أحكام النساء: اجية( 31)
 . 1/478، وكفاية األخيار: 10/174، وروعة الطالبين: 51/ 5، والبحر الرائ : 7/64بدائع الصنائع: ينةر:( 32)
(.قال الهيثمي وروا   13374)5/153، وكنز العمال 6/469، 5262(، ومعرفة السنن واجثار 17362) 8/327انن البيهقي الكبرى::( 33)

   281/ 6الطبراني وفيهما محمد بن الحسن الفضفاض,والوليد بن عثمان خال مسعر وبيهية رجاله ثقات, ينةر: مجمع الزوائد:
 . 5/51، والبحر الرائ : 3/209ن الحقائ : ، وتبيي7/64ينةر: بدائع الصنائع: ( 34)
 ينةر: المصادر أنفسها.( 35)
 . 7/64بدائع الصنائع: ( 36)
 (. 1708)1332/ 3(، وصحيح مسلم: 6458)6/2512صحيح البخاري::( 37)
 . 4/193، ومغني المحتاج: 10/174ينةر: روعة الطالبين: ( 38)
 . 3/135، والروض المربع: 7/242، والمغني: 4/193المحتاج: ، ومغني 10/174ينةر: روعة الطالبين: ( 39)
 اب  تخريجه.( 40)
 . 187/ 1، وشرح انن ابن ماجه: 4/193، ومغني المحتاج: 162/ 4ينةر: أانى المطالب في شرح روض الطالب: ( 41)
 . 38/ 4ينةر: ابل السالم: ( 42)
 . 7/330ينةر: نيل األوعار:( 43)
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 . 1/187ينةر: شرح انن ابن ماجه: ( 44)
 . 241/ 7، والمغني: 7/368، وروعة الطالبين: 172/ 5، والجامع ألحكام القرءان للقرعبي: 3/150أحكام القرءان للجصاص: ينةر:( 45)
 . 5/454صحيح البخاري البن بطال من الشين وهو ما يغير أو يترل عالمة في الجسم: ينةر: (4)
 . 173/ 5ألحكام القرءان: ، والجامع 150/ 3أحكام القرءان للجصاص: ( 47)
 . 5/172الجامع ألحكام القرءان: ( 48)
 . 3/337، إعانة الطالبين: 7/368روعة الطالبين:  ( 49)
 . 6/390نهاية المحتاج: ( 50)
 . 9/598الحاوي الكبير: ( 51)
 . 576/ 4حاشية ابن عابدين: ( 52)
 . 177/ 1بلغة السالر: ( 53)
 . 1/287جامع األمهات: ( 54)
 . 7/242المغني: ( 55)
 . 7/242المغني: ( 56)
 .599/ 9الحاوي الكبير:  ينةر:( 57)
  ، ومواهب الجليل 5/172:    ، والجامع ألحكام القرءان 52/ 5، والبحر الرائ :7/305، وبدائع الصنائع:  4/78:    الدر المختار  ينةر:(  58)
 .  6/16، وكشاف القناي: 8/341:  ، والمبدي306/ 3:  ، وحاشية قليوبي1/175:   ، وروعة الطالبين9/599:  ، والحاوي الكبير4/15:
 اب  تخريجه.( 59)
، وروعة الطالبين: 6/176واألم:    ،117/ 2، والهداية شرح البداية:  305/  7، وبدائع الصنائع:65،  9/64ينةر: المبسوط للسرخسي:  (  60)
 . 382/ 1، وكفاية األخيار: 7/368


