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 ضرب ادلرأة بُت اإلباحة والندب وادلنع

 "فقو التنزيل بُت السريان والوقف"

 أ.د. طو جابر العلواين.

الرَِّجاُل قَ وَّاُموَن َعَلى النَِّساء ِبَما َفضََّل الّلُه بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَما َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهْم ﴿: (تعاىل)قال 
َحاِفظَات  لِّْلغَْيِب ِبَما َحِفَظ الّلُه َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي  فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتات  

ُغوْا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِليًّا َكِبيًرا  (.43)النساء: ﴾اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفالَ تَ ب ْ

 اجلاىليَّة و ادلرأة:

واعطالقا من الشعور   م ملكوىا كاا ديلكون العدد وانأععام جوا ادلرأة فكأّنَّ ة إذا ما تزوَّ كان الرجال يف اجلاىليَّ 
و يرث زوجة أبيو )غَت أمو( ولو أن يستاتع ُّا  ئو  وكدَت أبنائيوّرث زوجاتو نأبنا اجلاىليّ  ة كان العربّ بادللكيّ 

بعده  ولو أن يُزّوجها لغَته  ولو أن يعضلها أي دينعها من انأزواج؛ إذ ىي جزء من مَتاثو من نكحها من ويُ 
مال غَت  خاصًّة إذا كان ادلَتاث يف  د ادلرأة فتطالب مبَتاثٍ رَّ ف الكامل فيو. وحُت تتاأبيو ديلك حرية التصر  

ا تكون منقول: ال تستحقو  واستحّقت بذلك الضرب قد تطّلعت إىل ما  -يف عظرى م– أرٍض أو ضلوىا فإّنَّ
والتأديب  وقد يضرب الدعض ادلرأَة ضربًا يفضي إىل ادلوت أو إىل العاىة  وال ُيالم الرجل على شيٍء من 

   وال يقتل ُّا  بل يطالب بدية. ذلك

أفضل من جاء اإلسالم وىذه ىي حالة العرب  وىناك أُم ٌم أخرى رلاورة مل تكن يف تعاملها مع ادلرأة خَتًا أو 
وبعض أعواع التعامل قد جيد ذلا الدعض سنًدا دينًيا من موروثات أىل الكتاب  .اجلاىليُّت  العرب تعامل

وانأساطَت اليت بُنَيت عليها من أنَّ ادلرأة ىي اليت أخرجت آدم من اجلنة وحتالفت مع الشيطان  وأّّنا ىي 
أوجدت يف الثقافة شروًخا حول مكاعة  ساطَتادليدان الذي يسكنو الشيطان أو يستغلو إىل غَت ذلك من أ

 ىذا من جاعب.  ادلرأة

من جاعٍب آخر قد يكون فيو بعض التوج و انأعًتوبولوجي صلد تفاوتًا بُت قدائل العرب يف تعامله م مع ادلرأة  و 
 .وانأعرافمتأثّر بدعض التقاليد  وىذا التفاوت صل م عن مؤثرات بعضها ثقايفٌّ أشرعا إليو  وبعضها اقتصاديّ 
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فقضية الوأد ودفن الدنات وىّن على قيد احلياة قضّيٌة معروفة مارسها العرب يف جاىلّيته م كثَتا ومل ينقذى م 
ادلعنوي  وقد سجل القرآن اَّيد مواقفه م من  كثَتًا شلا ديكن تسايتو بالوأد  كاا أنَّ ىناك  ا إال اإلسالمهمن

 .(85:النحل) ﴾َكِظيم   َوُهوَ  ُمْسَودًّا َوْجُههُ  َظلَّ  بِاألُنَثى َأَحُدُهمْ  ُبشِّرَ  َوِإَذا﴿ادلرأة بقولو: 

 نساء مكة:

وقد ُعرف أىل مكة برقِة عسائه م  فادلرأة ادلّكيَّة ُعرفت بأّنا أطوع عساء العرب لزوجها  وأحن  النساء على 
ععاة ودلياًل على حسن  أبنائهن  وأكرم النساء لضيوف أزواجهّن؛ ولذلك كاعوا يعتربون زواج الرجل مبّكيَّة

تعتاد جتارتو على رحليت الشتاء والصيف   حظو  رمبا يُعزى ذلك إىل أنَّ ادلرأة ادلكيَّة يف ظل رلتاع جتاريّ 
إىل  ةالزوج الذي يتحال إضافعلى جهد  ت عياذلا وسائر متطّلدات حياهتاو وتعتاد ادلرأة يف رزقها وقوهتا وق

طرىا. فًتيد أن ترضيو وتسعده وجتعلو شديد احلرص على العودة إىل بيتو اسلذلك مشاق انأسفار ومتاعدها و 
وشديد االطائنان إىل أنَّ بيتو بكل ما فيو يف احلفظ والصون. فيكون سعيًدا يف سفره شديد السعادة يف 

 .اوسلاطرى انأسفاره وحتا ل متاعده عودتو يستاد من طاعة زوجتو وحناّنا ورقّتها زاده

 

 دينة:المرأة في الم

فإذا تركنا مّكة إىل ادلدينة ادلنورة حيث الديئة بيئة زراعّية مستقلة يرتدط الناس يف حياهت م بأرضه م وبزراعتها 
وخدمتها وجدعا ادلرأة ادلدعيَّة شريكة للرجل يف عالو ومتاعدو فهي خترج معو لرعاية انأرض والعناية بزراعتها  

والوالدة والعناية بادلنزل  وهتيئة ما حتتاجو انأسرة من طعام وتزيد عليو بتحا ل متاعب احلال واإلرضاع 
ية ال  ا تقوم جبهد مساو جلهد الرجل مع الزيادة عليو  فكان فيهن عوع من اإلحساس بالندٍّ وشراب  فكأّنَّ

والشعور بادلساواة مع  خرى؛ لذلك كان فيهّن عوع من الشاو الشعور بالدوعيَّة كاا ىو احلال يف أماكن أخ
ا يغلب أن ترد اإلىاعة مبثلهاالرج ولذلك فإنَّ رلتاع ادلدينة بعد اإلسالم قد أثّر على  ؛ل فإذا أُىيَنت فإّنَّ

ه م حىت ئها فشعر ادلهاجرون بدعض احلرج وى م يشاىدون تغَتًا يف سلوك عسائادلهاجرين من رجال مكة وعسا
ن وأنَّ سلوكهّن مل يعد كاا   ى مءأنَّ عسا -صلى اهلل عليو وآلو وسّل م-اشتكى بعضه م لرسول اهلل  بدأن يتغَتَّ
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كان وىّن يف مكة فجاءت انأحاديث اليت ُروَيت يف وعظ النساء وحتذيرىّن من معصية أزواجهّن أو النشوز 
 .عليه م أو الًتف ع عن طاعته م

 آداب أم حالل وحرام:

لندوي فيها تدخاًل يتس م اخلطاب القرآين والعل ما تقدَّم يوّضح لنا أنَّ ىذه انأمور اإلعساعيَّة أموٌر يعترب تدخل 
والوعظ والتنديو أكثر من أخذ صفة التشريع الصارم والتقنُت القاطع؛ لَتفع مستوى التعامل  ةوالتوصي ةبالًتبي

َنُكْم ِإنَّ الّلَه ِبَما تَ ْعَمُلوَن َبِصير   ..﴿ها إىل أُفق: ئمع قضايا انأسرة وبنا  ﴾ ..َواَل تَنَسُوْا اْلَفْضَل بَ ي ْ
ا يف الغالب فال حيتاج إىل صرامة فإّنَّ م سيكون تعامله م إعساعيًّ  فإذا بلغ الناس ذلك انأفق(، 732البقرة:)

ولذلك صلد ألفاظ القرآن الكرًن يف  ؛التشريع بقدر ما حيتاج إىل تربية القلوب والعقول وتقوًن السلوكيَّات
 ...َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما  ﴿معاجلة قضايا انأسرة تأخذ أشكاال سلتلفة  فارًة يقول: 

وىذا تعدٌَت يطلب من النفوس أن تكون مهيأة للاعاجلة مستعدة لالحتااالت  وصلد   (33النساء:)﴾
ًرا َكِثيًرافَِإن َكرِْهُتُموُهنَّ فَ َعسَ  ..﴿تعدَت:    (91النساء:) ﴾ى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوَيْجَعَل الّلُه ِفيِه َخي ْ

وصلد كثَتًا من اآليات تسلك ىذا ادلسلك ففي التعد د مثاًل لكي ال دينع التعد د منًعا قاعوعًيا صارًما  وال يفتح 
حلد انأعلى بانأربع بعد أن كان أمرًا أبوابو على مصاريعها صلده يعاجل انأمر يف زليط يتامى النساء وحيس م ا

مفتوًحا  وبعض الناس أسلاوا على عشر وعلى ذتاعية عشر وعلى عشرين وما إىل ذلك. وبعد احلصر يأمر 
: (جل شأعو)أمٌر يف منتهى الصعوبة فيقول  الذي جاء القرآن بو بالعدل مث يُندٍّو مبنتهى اللطف أن العدل

مَِّن النَِّساء َمثْ َنى َوُثاَلَث َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلوْا فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكم ﴿
يعل م خائنة انأعُت وما ختفي  (تدارك وتعاىل)ذلك نأن اهلل  ؛(4)النساء: ﴾ َأْيَمانُُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ تَ ُعوُلواْ 

 ﴾َأاَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ ﴿ن ومايكتاون: الصدور  ويعل م من الناس ما يعلنو 
ا بكل ما تقتضيو ال يًتدَّد اخلطاب القرآيّن بياّن. ولكن حُت يقتضي انأمر تشريعاٍت صارمٍة ف (43)الملك:

القرآن قد استعال مفهوم  بل إنَّ   (14:)النساء ﴾..َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّيثَاقًا َغِليظًا ﴿من صرامة فيقول: 
يف أربعة عشر موضًعا يف اثٍت عشر منها جاء ىذا ادلفهوم يف قضايا النكاح والطالق وبناء انأسرة؛ « حد»

صلى اهلل عليو -نأنَّ ىناك مواقف احتاجت إىل صرامة اخلطاب التشريعي فجاءت بذلك  وكان رسول اهلل 
صلوات اهلل -ولذلك عرى يف خطابو ويف اجراءاتو  ؛الجتاه ذاتويّتجو يف اتداع اخلطاب القرآيّن ا -وآلو وسّل م



4 
 

التداع القرآن الكرًن  وتفعيل وتأويل آياتو يف الواقع تلك الساات ادلأخوذة من اخلطاب  -وسالمو عليو
 القرآين.

وكأعو يشَت  "مثٌت": (تعاىل)فتوى  م أولئك الذين يزعاون اليوم أنَّ انأصل يف النكاح التعد د نأنَّ اهلل بدأ بقولو 

فَ َواِحَدًة َأْو َما  ..﴿قد قال:  (جل شأعو)نأعو  ؛االثنتان وىذا فه م خاطئ ذلك أّن احلد انأدىن ىوب
فهذا يدل على ( 921النساء:) ﴾..َفاَل َتِميُلوْا  .. ﴿   وقال: (3النساء:) ﴾..َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم 

َوالالَِّتي ﴿: (تعاىل)والذين يقولون بأنَّ قولو أنَّ انأصل واحد  وأنَّ التعد د استثناء لو شروطو  ويقدَّر بقدره. 
بأنَّ الضرب مأموٌر بو   (43)النساء: ﴾ َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ 

الُسنن من كوعو ضربًا غَت مربٍّح ىؤالء يستدّلون بأنَّ العاطف بُت الثالثة كان الواو وأعَّو مقيٌَّد فقط مبا جاء يف 
يَت الرجل بأيها يددأ  وىنا قد يتجاىل ىؤالء الُسنن والواو دلطلق اجلاع  وبالتايل فاطلق اجلاع يقتضي خت

ما اكرمهن اال  »يَّة منها والفعليَّة اليت عفت صفة الكرم عن َمن يضرب النساء وقالت: الندويَّة الكثَتة القول
أََيْضِرُب :»  -صلى اهلل عليو وسل م-َعْن َرُسوُل اللَِّو  رويّ ديث ادلاحل  وانأحاديث انأخرى مثل « كرًن

 . «آِخِر اْليَ ْومِ َأَحدُُك ُم اْمرَأَتَُو َكَاا َيْضِرُب اْلَعْدَد مُثَّ جُيَاِمُعَها ِِف 

فالضرب يف اآلية ليس مأمورًا بو وال مندوبًا وال مطلوبًا وليس زلدَّدا لألزواج فهو يف بداية اآلية ذكر الرجال 
بصفٍة عامة ليشال أولياء ادلرأة كافة قدل الزواج وبعده  فانأب قوَّاٌم على بناتو  وانأخ قوَّاٌم على أخواتو  واجلّد 

مبا أن  -عليها باحلااية والرعاية. ىؤالء القوَّامون  اأة إىل منزل الزوجية فيكون الزوج قّوامكذلك. مث تنتقل ادلر 
 آخر  وعّزز ذلك تلك انأحاديث اليت وأعو ال جيوز أن يقع من إعسان إىلانأصل يف الضرب أعو اعتداء 

فهل ذلا  -أكان أباىا أو أخاىاسواٌء  -من أولياء امرأٍة شيٌء من الضرب رأيناىا فذلك يعٍت فقط أعو لو وقع
حق االقتصاص منو أو ليس ذلا ذلك. ىذه اآلية الكردية تنّدو إىل أنَّ بعض النساء قد يقع منهّن من 
التصرفات من فاحش القول أو العال ما قد يستثَت القائ م على شأّنا حبيث يندفع ضلو استخدام يده يف 

در بادلرأة أن ال تطالب بالقصاص وأن تعفو عّان وقع منو جي  يف ىذه احلالة رضاه مالتعدَت عن رفضو وعد
ذلك من القائاُت بشأّنا  وأن تراجع عفسها وتصرفاهتا اليت أثارت انأب أو انأخ أو الويل أو الزوج وجعلتو 

 ادلرفوض. يتصرف ذلك التصرف
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اك بيئات دخلتها أعراف فاخلطاب القرآين ضاًنا يعترب ذلك أمرًا ال يندغي أن يقع وانأصل أال يقع  ولكّن ىن
وتقاليد كاا جعلت من ادلرأة يف مرحلة ما مَتاثًا جعلت منها إعساعًا حيتاج إىل التهذيب  وكاا كان الضرب 
يف بعض الديئات ويف بعض العصور وسيلة من وسائل التهديد فقد ُعدَّ الضرب وسيلة من وسائل تأديب 

 ادلرأة.

قاليد  ورّسخ اخلطاب القرآين والندوي جاعب ادلساواة بُت الرجل وادلرأة واليوم وقد تدّدلت انأعراف وتغَّتت الت
َوَمن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاَت ِمن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمن  فَُأْولَِئَك يَْدُخُلوَن اْلَجنََّة َواَل ﴿: (تعاىل)قال ف

اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت  ِإنَّ ﴿: (عز شأعو)(  وقال 421)النساء: ﴾يُْظَلُموَن نَِقيًرا
ِت َواْلَقانِِتيَن َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقيَن َوالصَّاِدَقاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعا

َقاِت َوالصَّائِِميَن َوالصَّ  ِقيَن َواْلُمَتَصدِّ اِكرِيَن اللََّه  َواْلُمَتَصدِّ ائَِماِت َواْلَحاِفِظيَن فُ ُروَجُهْم َواْلَحاِفظَاِت َوالذَّ
اِكَراِت َأَعدَّ اللَُّه َلُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما  - ُمَعاذٍ  ويف احلديث الشريف َعنْ  (.48)األحزاب: ﴾َكِثيًرا َوالذَّ

رٌ  َلوُ  يُ َقالُ  زِتَارٍ  َعَلى -  موسلّ وآلو  عليو اهلل صلى - النَِّبٍّ  رِْدفَ  ُكْنتُ  قَالَ  - عنو اهلل رضى  يَا»  فَ َقالَ   ُعَفي ْ
 َحقَّ  فَِإنَّ »  قَالَ . أَْعَل مُ  َوَرُسولُوُ  اللَّوُ  قُ ْلتُ «.  اللَّوِ  َعَلى اْلِعَدادِ  َحق   َوَما ِعَداِدهِ  َعَلى اللَّوِ  َحقَّ  َتْدرِى َىلْ   ُمَعاذُ 
. 1« َشْيًئا بِوِ  ُيْشرِكُ  الَ  َمنْ  يُ َعذٍّبَ  الَ  َأنْ  اللَّوِ  َعَلى اْلِعَدادِ  َوَحقَّ   َشْيًئا بِوِ  ُيْشرُِكوا َوالَ  يَ ْعُدُدوهُ  َأنْ  اْلِعَدادِ  َعَلى اللَّوِ 

 اهلل صلى- فادلقصود بلفظ " العداد " يف احلديث الشريف الرجال والنساء على السواء. كذلك روي عن النيب
 .«َكَأْسَناِن اْلُاْشِط اَل َفْضَل نِأََحٍد َعَلى َأَحٍد إالَّ بِالت َّْقَوىَوالنَّاُس  » -و وآلو وسّل معلي

- للعادات والتقاليد القديلية أن تقدَّم على خطاب القرآن والُسنَّة خاّصًة وأن رسول اهلل غٍتفإعَّو مل يعد ي 
ضربا مربحا وال غَت مربح  و ال ئمل يؤثر عنو مرة واحدة أعو ضرب أحدا من عسا -صلى اهلل عليو وآلو وسل م

وال رضي نأحٍد أن يفعل ذلك  وكان من آخر ما أوصاعا بو يف خطدة حجة الوداع أن عستوصي بالنساء 
فذلك يعٍت أّن انأصل أال يضرب الرجل امرأتو  وأن حيرص على جتن ب ذلك  وَمن وقع منو شيء من   خَتًا

ستساح امرأتو  وأال يعود دلثل ذلك أبدا. وإذا حتّول ذلك فياا مضى فعليو أن يستغفر اهلل ويتوب إليو وي
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عصوص الشارع من منع الضرب منًعا تاًما وادلعاقدة  يففال أجد ما دينع  موضوع الضرب إىل ظاىرة اجتااعية
 عليو.. 

قد ن ضرب ادلرأة باعتداره حقا تأديديا ديارسو الزوج ضد الزوجة فاهت م أن اآلية لذين حتدثوا ععلى أن الفقهاء ا
وإذا حللت م  (تعاىل)قولو نأن انأمر بعد ادلنع يدل على اإلباحة كاا يف  ؛أباحت ومل تندب ومل تفرض

عتداء على اآلخرين تدل على أن الزوجة إعسان آخر ضربو داخل حتت منع جايع أدلة منع االفاصطادوا  ف
ع االعتداء أفاد اإلباحة فقط فحُت عضيف إىل انأدلة الواردة يف عصوص من االعتداء  فعندما جاء النص بعد

وأفعالو فقد استفاض  ب اتداعو يف ىديووىديو  ووجو  -اهلل عليو وآلو وسل مصلى -ادلسألة فعل رسول اهلل 
مل يضرب أيًا من زوجاتو ال بسواٍك وال بأصدع وال بنحوه وال خادًما وإمنا   - موسلّ  ولصلى اهلل عليو وآ-أعو 

اعتزذلّن كان يكتفي بلفت النظر وحُت أحّس أن زوجاتو بصفة اجلاع بدا منهّن أو من بعضهن ما ال يرحيو 
  وحيناا حاول أبو بكر أن يضرب عائشة وروي ضلو منهن ادون أن يضرب أي يف ادلسجد ارتيعا وجلس شهر 

هاا من أبويهاا وقال وقام حباايت -صلى اهلل عليو وآلو وسل م-ذلك عن عار مع حفصة رفض رسول اهلل 
نأب بكر وىو حيجزه ودينعو من ضرب عائشة ما ذلذا دعوعاك يا أبا بكر. ورتيع اآليات الواردة يف وجوب 

ادلنع تدل على أن أدلة  -عليو الصالة والسالم-وادلؤيدة بفعلو  -صلى اهلل عليو وآلو وسل م-اتداع رسول اهلل 
انأقوى وانأوىل وىي ادلأخوذ ُّا يف ىذا اَّال وعلى ذلك يكون ضرب ادلرأة دليال على عدم  من الضرب ىي

وعلى عدم االقتداء بو وكل أولئك أمور جاءت  - عليو وآلو وسل مصلى اهلل-االىتداء ُّدي رسول اهلل 
واالىتداء ُّديو  -وسالمصلى اهلل عليو وآلو -قتداء بو فأمر اهلل لنا باال  اآليات الكردية بالنص على وجوُّا

واهلل -زلاول على الوجوب إال إذا وجد ما يصرفو عن الوجوب إىل شيء آخر ومن ىنا فالراجح عندعا 
وأما من يضع ذلك   ادلنع من ضرب ادلرأة بأي حال من انأحوال وأن من ضرُّا عدواعًا فهو آمث معتد -أعل م

لضرب وال خيفى أن الضرب لدى شعوب كثَتة لألبناء يف إطار التأديب فليس لو أن يدلغ بالتأديب مستوى ا
  أو أصاب ثقافتها شيء من وللنساء على سديل التأديب كان ظاىرة ثقافية ارتدطت بشعوب متخلفة

وسَتتو وسلوكياتو لدى انأصوليُت  -عليو وآلو وسل م صلى اهلل-االضلراف وىذا انأمر أمر جتاوز أفعال النيب 
 . أمر يف غاية اخلطورة



7 
 

ىذا الدليل حلساب الدليل القويل وذلك ال ستسهاذل م انأدلة القولية اليت دتثل عندى م د أضعفوا ق صوليونفانأ
ما يعترب من قديل التقنُت فكان أسهل عليه م من الدليل الفعلي الذي زع م كثَتون منه م أعو حيتاج إىل ما 

وىديو  -وآلو وسل م اهلل عليوصلى -يعضده وإىل ما يدل عليو وليس انأمر كذلك فإّن فعل رسول اهلل 
فقوذل م: بأن الفعل   و أبلغ يف التعدَت عن تأويل القرآن وتفعيلو يف الواقع وأوضح يف دالالهتاتوسلوكو وتصرفا

أو كان تعدَتا عن ادلشروعية  -سل مآلو و صلى اهلل عليو و -ال ديكن أن ععرف منو ما إذا كان خاصا بو 
ذلك    مستوى التنفل أو كان تعدَتا عن التعدد على مستوى الوجوب واإلباحة أو كان تعدَتا عن تعدد على

انأصل فيها التشريع وتأويل   لي منهانأن انأصل يف سائر تصرفات النيب إال الطديعي اجلدّ  ؛كلو دليل تكلف
أن يف القرآن أية داللة بأي مستوى من  -صلى اهلل عليو وآلو وسل م-القرآن واتداعو فلو عل م رسول اهلل 

نأن تلك ىي مهاتو  ؛ويات الداللة على إباحة ضرب ادلرأة  لضرب ليدُت لنا الضرب ادلشروع من غَتهمست
ا مل يأت يف أي   َّ ودل  انأساس "تفعيل القرآن يف الواقع واتداعو وتزكية الناس بو وإظهار حك م تشريعو للناس

سان يف زلضر منو أن يضرب أحدا ضرب امرأة أو أذن إلع -وسل موآلو صلى اهلل عليو -مصدر أن رسول اهلل 
 .-صلى اهلل عليو وآلو وسل م-الستفاض النقل عن رسول اهلل 

مث إن أي ضرب سواء أكان خفيفا أو شديدا سيكون زريعة إىل العنف انأسري كاا ىو  حاصل ىذه  
انأبرياء وإىل  والعنف انأسري ال يًتتب الضرر فيو على كل من الزوج والزوجة بل يتعدامها إىل انأبناء  انأيام

 بقية اَّتاع وما كان ذريعة إىل االعتداء والعدوان فيندغي أن يغلق.

من ىنا فإعٍت أرجو اإلخوة الفقهاء أن يتأملوا ما قلت ويتدبروا فيو فإن إسقاط الثقافة على انأحكام أمر يف 
 .-واهلل ادلوٍّفق-غاية اخلطورة وحيتاج منا إىل عناية وفه م عايقُت 


