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 َّ ٍَّّ ٱُّٱ

  مارالستثا وعدوانية الفهم خلل

 ليسح   بن سالم كتب/الخضر

 

  تقديمه   يف  [34  ]النساء:  ﴾َواضِربوُهنَّ ﴿  القرآين  اللفظ  استثمار  عدوانية  تتجلَّى

  اإلسلمي   األسري  العنصري  والتمييز  المرأة،  ضد  الممارس  العنف  على  قاطًعا  دليًل 

 الكريم.  النص  ودالالت  مضامين يف  المقصود   التورط من وشيء النساء، بحق

  مجتمع  على للعتداء  شخرعًيا سخوًطا الرجل   منح عن  يتحدث كبير  دعائي ضخ 

 الدعاية هذه  المرأة   روع  يف  يلقي فكري صخخخيد عملية  يف  واشخخخت ى.  أراد  كلما النسخخخاء

 الضباب. حول ا وينثر

  البد القرآين  النص على  االعتداء  يف  )الملثمة(  العصخابات تلك  تسختمر ال  وحتى

 الفقه  بأروقة  المشخخختنلو  تداول ا  التي  للنص،  الناظمة  الداللية الحمولة  توضخخخيح من

 المعاين. حتفاندا األلفاظ حررت ضفاف ا وعلى والتفسير،

  الخدعخايخة  تلخك   ضخخخخن   تحخت  وقعخت  قلقخة  بحثيخة  محخاوالت  على اطلعخت  إين  ثم

  الوحي  على  مورس  الخذي  واإلكراه  الضخخخخن   ذلخك    ووطخأة   المعخاصخخخخرة،  الحقوقيخة
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 سخبقه ومن  سخليما   أبو  الحميد  عبد  الدكتور  كبحث اللفظة،  هذه  حدود  عند  الشخريف

  محاواًل   )الضخرب( لمدلول  زيةمجا معا   جلب  إلى  لجأ إذ   المسخار   ذات  يف لحقه  أو

  المعجميخة،  وداللت خا  ب(  ر  )ض  مخادة   يف  الفخاعخل   الحقيقي  المخدلول  من  ال روب  هبخا

  َيضخخِرَب   َأ ﴿ مثل:  )الضخخرب( للفظ القرآنية  االسخختادامات  بعض  يسخختدعي  وذهب

 َلُ م  َواضخخخخِرب﴿  [،25  ]إبراهيم:  ﴾األَمثاَل   اَّللُ   َوَيضخخخخِرُب ﴿ [،26  ]البقرة:  ﴾ما َمَثًل 

 الشخخخرعية  المقاصخخخد  إملءات  على االتكاء ثم  وغيرها.  [32  ]الك ف:  ﴾َرُجَلينِ  ًل َمثَ 

  بالضخرب  المقصخود   أ   إلى  وخلص كرامته.  واحرتام  اإلنسخا   ذات حفظ  إلى الداعية

  الخدار..  عن  الكخامخل  والبعخد  الزوجيخة دار  وترك  زوجتخه الزوج  »مفخارقخة  هو اآليخة  هخذه يف

  وال  اللسخخخخانيخة األداة   تاخدم خا ال  مسخخخختلبخة خائفخة محخاولة  وهي  ،(36) ص  المرأة«  »ضررررر 

  انتشخخار  تتبعنا فإذا  والسخخيا . المقاصخخد  مسخخلمتا تسخخعف ا وال  اللنوي،  النظام  يسخخندها

  بحسخب  والمجازي  الحقيقي  معنيي ا  يف فاعلة  سخنجدها القرآين  االسختعمال  يف اللفظة

  فأين للفظ،  ةالحامل القرآنية  الجملة  سخخخلك   يف  ومدلول ا  مفعول ا عن  المعرب  السخخخيا 

  اضخخخخِرب َفُقلنَخا﴿  [،73]البقرة: ﴾بَِبعضخخخخِ خا  اضخخخخِربوهُ  َفُقلنَخا﴿  تعخالى:  اَّلل  بقول  نخذهخب

ِرُبواِ ﴿  [،60]البقرة:  ﴾الَحَجرَ  بَِعصخخاكَ  ِرُبواِ   األَِعنَاِ   َفِوَ    َفاضخخِ   ﴾َبنَا     ُكلَّ  مِنُِ مِ   َواضخخِ

  َأ ِ ﴿  [،50  ]األنفال:  ﴾َوَأدباَرُهم ُوجوَهُ م  َيضخخِربو َ   الَملئَِكةُ ﴿  [،5012 ]األنفال:

 هو  الحقيقي  همدلول لىع  اللفظ وحمل  [؟63]الشخخخعراء:  ﴾الَبحرَ   بَِعصخخخاكَ   اضخخخِرب

 له. السيا  دعم مع السيما األصولية الطاولة على المقدم
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  الراغب   اإلمام  ال جري   الاامس  القر   يف   القرآنية  المفردات  أستاذ   تمكن   وقد

  يف   الضرب  لمفردة   الناظمة  القرآنية  السياقات  تلك   جمع  من  (502)ت:  األصف اين

ف  اللنوية،  وبنيت ا  الكلمة  شاصية  ضوء  .، شيء   على  شيء   إيقاع»  بأنه:  الضرب  فعرَّ

ل  ذهب   مدلوله  ومن  .( 505)   ص  »المفردات«.   والمجازي   الحقيقي   المعنيين   كل  ُينزِّ

 لحمولته  الكاشف  اللفظ،  على   الحكم  يف  المرموقة  المكانة  ذي   السيا   بحسب 

 الداللة  فإ   النص  داخل   يوجد  الرتكيب  كا   »فإذا  الكلم.  نظم  يف  الماتبئة  الداللية

  للاطاب   السياقية  فالوظيفة  ،(11)   ص   السياق«  »دور  العروي،  السيا .  داخل   توجد

 ممكن   عدد   أقل   يف  االستقطاب  وتقليص  الكلمات،  يف  المعاين  تعدد   حجب  يف  »تتمثل 

  يف  القرآنية  اللفظة  دور  عن  ُيعبِّر  وهو  ،(45)  ص   المعنى«،  وفائض   »الخطا   التأويلت.   من

 بوصف   أو  يقول،  أ   المنظوم  الكلم  ذلك   يود   وما  اللفظات،  بقية  مع  المعنى  أداء

 يلئم..   ما  إشعاعاته  من   فينبعث  الرتكيب  تحرك  قوة   »السيا   موسى  أبو  الدكتور

 . (112)  ص التركيب«، »دالالت

  المعنى   لجلب   القرآين  بالنص  المشتنلين  عند  رئيًسا   معتمًدا  السيا   بات   إذ 

  السيا    دو    المجرد   اللفظ   على   االقتصار  إذ   القرآنية   اآليات  تتنياه   الذي   القصدي

 الداللة   إنتاج  يف  تتمثل   السيا   ففاعلية  األصلية،  داللته  عن  التعبير  يمنعه  فيه  ورد   الذي

  منه. الن ائي والمقصود  اللفظ لب  هي التي

  ثنايا   بين  من  ينطلق  وإنما  افتعال،  هبكذا   يتم  ال  المقاصدي  المدلول  إ   ثم

 يتم  السياقية  وداللته  اللنوية  حقيقته  إقرار  عدب  فالمعنى  والسياقي،  اللنوي  المدلول
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 للتأديب،   مادة   إلى  للتأنيب  مادة   من  تحويله  إلى  الداعية  الشرعية  المقاصد  وفق  تمريره

  القاضي   لسا   على  قليل   بعد  سنبينه  كما  النبيل.  المقصود   ذكر  إلى  للتنكيل   أداة   ومن

 (. 543)ت: العربي بن  بكر أبي

 اختيار  منذ  متماسًكا  كياًنا   وجعله  العائلة،  امنظ  اإلسلم  ضب   بعدئذ:  فأقول

 التعبير   وجمال  اللفظ  بلباقة  عن ا  الُمعبَّر  انفصال ا  أو  الزوجية  العلقة  داوم  إلى  الزوجة

 يقبل   ال  اختياري  انتماء  ف و  [،229  ]البقرة:  ﴾بِإِحسا     َتسريح    َأو  بَِمعروف    َفإِمساك  ﴿

د   والتسل ،  الق ر  وثوقية  على  الدالتين   والرحمة(  )المودة   بقيمتي  مبكًرا  الزوجا   وُزوِّ

   والتماسك. الرباط ومتانة العلقة،

  اإلل يخة  الحلول  وكميخات  اإلسخخخخلمي،  األسخخخخري  البنخاء  مثخاليخات  أولئخك   ترك

 العائلي  النظام  مشخخاكل  لفك  المقدمة القرآين،  النص  ثنايا  المودعة الفريدة   التفصخخيلية

 مخادة   ليجعلوه  )واضخخخخربوهن(  األمر  إلى  مقخدمخات  دو   واتج وا  انسخخخخجخامخه.  وإبقخاء

ن م  التي الشخخخخروحات ههالت  تحت  يضخخخخاو  حاسخخخخًما ومتنًا  دعائية، إعلمية   من تمكِّ

 مسخخلوليا ا من  المرأة   تحرر  الحديثة المدنية  القوانين  إذ  النسخخوية   المظلومية سخخردية

  الضرائب. عن بحًثا العمل  سو  إلى األسري الكيا  خارج وتطردها الزوجية،

 يكشخخخف ا داللية حمولة من القرآين اللفظ به  يدلي ما  فلتوضخخخيح  حال،  أي على

  يف  األسخرة   لنظام الناظم  المقاصخدي  الف م  ويحمل ا  المفردات، لتلك   مالمنظ  السخيا 

 أقول: بشقيه اإلل ي الوحي يرسمه كما اإلنساين الكيا 
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الِحخاُت ﴿ القرآين:  السخخخخيخا   يقول   اَّللُ   َحِفظَ  بِمخا لِلَنيخِب   حخافِظخات   قخانِتخات    فَخالصخخخخا

يت   فَخإِ   َواضخخخخِربوُهنَّ   الَمضخخخخاِجعِ   يفِ   َواهُجروُهنَّ   َفِعظوُهنَّ   ُنشخخخخوَزُهنَّ   َتاخافو َ   َواللا

يًّا كا َ  اَّللَ  إِ َّ  َسبيًل  َعَليِ نَّ  َتبنوا َفل َأَطعنَُكم
  [34]النساء: ﴾َكبيًرا َعلِ

ا  القرآين التوجيخه  يضخخخخع النسخخخخاء  سخخخخورة  من  النص هخذا يف   إلحخد  ثلثيًخا  تخدرجخً

 للنفكخاك  وتعرضخخخخه األسخخخخري  التمخاسخخخخك    خدد   التي  األسخخخخريخة المشخخخخكلت  أعنف

  والتشظي.

  على  ملثر  المرأة  سخخلوك  يف واالسخختعلء العناد   وإطلل )النشخخوز(، نشخخوب  إ 

ا صخارم، علج  إلى  ويحتاج الزوجية، العلقة  صخحة   عصخيا   إلى  تحول إذا  خصخوصخً

 للاراب. يسلم ا عام

  المرض  ويكافح  المرأة، نفسية مع  يتناغم  حساًسا  تربوًيا  القرآين العلج  بدا لقد

ا  فمضخخخخى  ى،األول تطوراتخه يف   اسخخخختنفخد إذا  حتى  والتحخذير والحوار  بخالنصخخخخح  متخدرجخً

  وإغل   المنزلي،  ال جر  إلى االنتقال كا  صخخاغية  أذًنا  يجد ولم  حلوله كامل   المسخخار

  إال  يبق  لم  طريقه  المسخار اسختنفد  إذا حتى  أبلغ  المشخاعر على  تأثيرها  إذ  الود   أبواب

  مسخنودين التنفيذ  إجراءات رآينالق  بالنص  المشختنلو  تناول مسخاربه  وعلى  الضخرب.

 والتطبيق. الفعل  يف النبوية والتصرفات الشرعية بالمقاصد

  الضخخرب  أ  على  مبكًرا الفقه ودرس القرآين بالتفسخخير  المشخختنلين كلمة  اتفقت

  قصخخخديته مع  المنسخخخجمة  ضخخخبطياته  أ  إال  الحقيقي  الفعل   ذات  النص  يف المقصخخخود 
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 الوجه، عن  المبتعد  الحسخخخاسخخخة، األماكن نع  المتواري  المربح، بنير تلطره  وفحواه

 بوصخخفه الضخخرب  وليس حًل   بوصخخفه  الضخخرب  االنتقام، ال  الرتبوي  الحل  على القائم

 رائخد فيلكخد األمخام. إلى  والتصخخخخالح  الصخخخخلح بج ود   يخدفع  الخذي  الضخخخخرب مشخخخخكلخة،

 مدونته  يف  (541)ت: عطية بن  لحقا عبد القاضخخخي  األندلس بلد   يف القرآين التفسخخخير

 غير  األدب ضخرب هو  اآلية هذه  يف  »الضخرب  أ   الوجيز.  »المحرر النفيسخة يةالتفسخير

  (671)ت:  القرطبي  الدين  شخخمس هدفه ويرسخخم  ،(3/137) ،الوجيز«  »المحرر  المربح.،

  الصلح منه »المقصود   بخخخأ  القرآ . ألحكام  »الجامع  الفق ية  التفسيرية  موسوعته  يف

   .(6/285)  القرآن«  ألحكام  »الجامع غير.، ال

  (256)ت:  الباخاري إسخخخخمخاعيخل   بن محمخد األول  الحخديثي  الخدرس  رائخد  وكخا 

 له  مصخطحًبا  الضخاب  هذا ملكًدا  الصخحيح. »الجامع مدونة  ضخمن فريًدا باًبا  سخجل  قد

 تعخالى  اَّلل وقول النسخخخخاء،  ضخخخخرب من يكره  ما باب» فقخال: والتف يم  الف م  سخخخخيخا   يف

)    .(7/88) ،الصحيح« »الجامع مربح. غير ضربًا أي: )َواضِربوُهنَّ

  حجر  ابن  الحافظ  ال جري التاسخخخع  القر   يف  الحديثية  المدرسخخخة أسخخختاذ  وعلق

  على  البااري  نص على  العلمية الشخخخروحات  أكرب صخخخاحب  (852)ت: العسخخخقلين

  كراهخة  يكره  مخا  فيخه  بخل   مطلقخًا، يبخاح  ال ضخخخخرهبن أ  إلى  إشخخخخارة   »فيخه  بخأ   البخاب عنوا 

  التأديب  فليكن  بد  ال  كا   »إ   مشدًدا  ويضيف .(15/603)  الباري«  »فتح  تحريم.  أو  تنزيه

 .(15/605) الباري« »فتح اليسير. بالضرب
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  الثقفي  السخخخخخائخب  ابن  عطخاء  ال جري  الثخاين  القر   يف  ةالكوفخ   محخدث  وحخدد 

  »جامع  ونحوه.،  »بالسواك  تكو   أ   رأ   إذ   الضرب   يف  المستادمة  األداة   (136)ت:

  للرتداع  المحقق  الضخخخرب رمزية ف م  إلى يشخخخير  األداة  هذه وتقرير  ،(6/706)  البيان«،

  أخيلة يف  يدور  الذي  للشخخاصخخية  المدمر التنكيل   ضخخرب عن  بعيًدا  النفسخخي،  والتأديب

 الدعائيين.

  )بحاشخية المشخ ورة  حاشخيته  يف  أفتى قد (1230  )ت:  المالكي  عرفة  ابن وكا 

ح  المتمخادي،  الضخخخخرب جواز  بعخدم الخدسخخخخوقي(  تنفيخذه، على المرتتبخة النتخائ  ووضخخخخَّ

  فإ  به،  إال النشخخخخوز ترتك  ال أهنا  الزوج  علم ولو  المربح،  الضخخخخرب  يجوز »وال فقال:

 .(2/343) الدسوقي«، »حاشية والقصاص.. عليه قالتطلي فل ا وقع،

 تم العلمائية  والشخخروحات  العلمية  المدونات سخخاقت ا  التي  الضخخرب معيارية  إ 

  التمرد  لصخالح وحشخية بصخورة   اإلسخلمي العائلة نظام  إلظ ار متعمد بفعل  اسختبعادها

 النظام. هذا على العدواين

  هوفما ( )مراد  المسخلم  ايناأللم السخفير  يقرأ  النقلي،  الحشخد ذلك   مجمل  ومن

  والتمز ،  للنفصخال  دفًعا الزوجية العلقة  يف الصخدع  لرأب  تأديبية  رمزية الضخرب  يف

  يصخخخخر  والخذي  النخاشخخخخز،  الزوجخة  ضخخخخرب  للرجخل   يبيح  الخذي  القرآ   بيخا   »إ    فيقول:

  الحيخاة   صخخخخيخانخة  إلى  ي خدف  إنمخا  الحخاالت،  معظم  يف  خطئخًا  ف مخًا  ف مخه  على  كثيرو 

 سخورة   من  والثلثو  الرابعة  اآلية  ذلك   على  تنص كما  وتقويم ا، يت اوحما الزوجية،

افُخو َ   َوالخلَّتِخي…جمس  الخنسخخخخخاء: نَّ   تَخاخخَ وَزهخُ نَّ   ُنشخخخخُ نَّ   فَخعِخظُخوهخُ ُروهخُ جخُ عِ   فِخي  َواهخِ اجخِ   الِخَمضخخخخخَ
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ِرُبوُهنَّ  بِيلً   َعَلِيِ نَّ   َتِبُنواِ   َفلَ   َأَطِعنَُكمِ   فَخإِ ِ   َواضخخخخِ هَ   إِ َّ   سخخخخَ ا َ   اللخا ا  كخَ يخًّ
 وتتفق  .حمسَكبِيًرا  َعلِ

 الزوجة كيا  إلنقاذ   اإلرشخخخاد   هنا المقصخخخود   أ   على جميعًا الموقوفة  واآلثار  السخخخناة

  أ  ذلك  يق ا،تطل  يف زوجته لنشخوز الناضخب  الزوج يتسخرع  وأال الفشخل، ي ددها  التي

  أو  بخاليخد البطش بخالضخخخخرب  المقصخخخخود  فليس  كخذلخك  الطل ، اَّلل  عنخد الحلل أبنض

 فيكو  دمًا، تسخيل   أو جرح  أي  تحدث ال اآللة  تلك  كانت  إذا  إال  آلة،  بأية  أو بالسخوط

  من  مروحة  أو بمنشخخخفة  الناشخخخزة  الزوَجة الزوُج   يضخخخرب  كأ   والتأديب،  للتأنيب  رمزاً 

   .(203)  ص  كبديل«  سالم»اإل ذلك.. ونحو الور 

  ثورا  إلخماد   الضخرب(،  ال جر، )الوعظ، ثلثية  يف األخير  القرار  الضخرب  إذ 

 مع  منسخخجًما  يمضخخي تفعليه لكن  العنيد. االسخختعلء  وبرت الزوجي،  الحق  على التمرد 

 فيجعل  الزوجية،  للمزايدة   مادة   النشخخوز  يكو   أ   اسخختبعاد  مع اإلسخخلمية،  المقاصخخد

  محدد  وصخخف  ف و العقاب.  يسخختحق نشخخوًزا الزوجة  من  منطقي  رفض  أي من الرجل 

  على  قائم مشخرتك  كيا  واألسخرة   والمراوغة،  والتشخ ي  للذو   خاضخع غير  مضخبوط،

  األسخخخخرة   طريف  من  التحكيم  واسخخخختخدعخاء  اعتخداء،  دو   الطرفين  حق  ورعخايخة  التفخاهم

 دعواه. وسقوط وتعريفه النشوز، صلحية يف حاسًما ليكو 

ا   الثقفي  السخخخخخائخخب  ابن  عطخخاء  الكوفخخة  محخخدث  سخخخخجخخل   فقخخد  ذلخخك   على  عطفخخً

ا  -  التخابعين  فق خاء  كبخار  من  وهو  -  ال جري،  الثخاين  القر   يف  هخخخخخخخخ(136)ت:  موقفخً

  (،543)ت:  المالكي  العربي  ابن بكر أبو  القاضخي موقفه  ودعم  الضخرب،  من حاسخًما

 المقاصخخخد  على  الضخخخرب  وتأثيرات  انضخخخباط، دو   الضخخخرب يف  األزواج  تمادي فمع
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  أمرها  وإ  يضخرهبا »ال  قال:  الرجل  عند  االنتقام دوافع  تثوير يف العناد   وقدرة  رية،األسخ 

  والتزام  النفس،  ضخخخخب   على  تشخخخخديخد  ف و  علي خا.  ينضخخخخب  ولكن  تطعخه،  فلم  وهنخاهخا

  األخيار. مذهب

  من  فخإنخه  عطخاء،  فقخه  من  »هخذا  مخدلًل   معجبًخا  العربي  بن  بكر  أبو  القخاضخخخخي  ويعلق

 إباحة،  أمر هاهنا  بالضخرب  األمر  أ  علم  االجت اد   مظا  على ووقوفه بالشخريعة ف مه

 ضرب  يف  استلذ   ♀  اَّلل  رسول  أ   أخر   طريق  من  الكراهية  على  ووقف

 ..(7/496) الكبرى«، »السرررنن البيهقي،  خياركم.  يضخخخرب ولن  »اضخخخربوا،  فقال:  النسخخخاء،

 مباح،  لفعل ا  أ   ير   العربي  ابن  إ   .(1/536)  القرآن«،  »أحكام  الرتك..  إلى  وندب  فأباح

  التي  والملبسخخخات  القرائن مع انسخخخجاًما  الرتك  إلى ندبا  النبوي والفعل  القول  أ  غير

 المتنيرة. االجتماعية والحياة  البيئة  تفرض ا

  ابن  الطاهر  محمد العلمة  ال جري  عشخخر  الرابع  القر   يف التفسخخير رائد ويوسخخع

 لعطاء  أر  »وأنا ًدا:ملك  مليًدا  فيقول عطاء لكلم ف مه داللة (1393 )ت: عاشخخخور

  بحسخخب  مواضخخع ا  األشخخياء هاته  وضخخع  أنه وهو  العربي:  ابن له رآه مما أوسخخع  نظًرا

  األحخاديخث  وأنكروا  الفرس:  ابن  قخال  العلمخاء،  من  جمع  ذلخك   على  ووافقخه  القرائن،

  أحوال لمراعاة  بالضخخخرب  اإلذ   أ   والظاهر  تأولوها.  أو وأقول:  بالضخخخرب.  المروية

 المعاشخرة  إقامة لقصخد  إصخلح ضخرب  امرأته بضخرب  للزوج فأذ   الزوجين، بين دقيقة

 (.5/43) والتنوير«، »التحرير معتدًيا.. كا  نشخخخوزها  حالة  تقتضخخخيه ما  تجاوز  فإ  بين ما 

 والمآل. الحال مقررات بحسب وفتًحا سًدا للذرائع  خاضع فاألمر
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  رير»التح الفريدة  التفسخخخخيرية موسخخخخوعته  يف ذهب  الذي  عاشخخخخور  ابن عند  نبقى

  المرأة  أمر  ولي  النشخوز أعمدة   شخاوص عند  الضخرب  يتولَّى  أ  ترجيح  إلى  والتنوير.

  وتخأثير األزواج،  بخه  قخام  إ   الزوجيخة  للعلقخة  المخدمر  الضخخخخرب  نتخائ   من  رآه  لمخا  فق ،

  ضخخربوا. إذا  انتقامية ضخخراوة  من  األزواج يقرتفه وما  األسخخري،  الكيا  متن على ذلك 

  لألزواج  الاطخاب  اسخخخختيعخاب  احتمخاليخة  يف  ممخاثلخة  نظخائر  على  وقيخاس  توجيخه  فبعخد

  الضخخرب،  ينفذ فيمن حاسخخمة ترجيحية  نتيجة  إلى عاشخخور  ابن  خلص األمور،  وأولياء

 ظ ور  حخالخة  يف  فيخه  أذ   ولكنخه  عسخخخخير،  وتحخديخده  خطير،  ف و  الضخخخخرب  »وأمخا  فقخال:

 الفقخه   يف  يبين  ذلخك،  يف  حخد  تعيين  يجخب  ولكن  حينئخذ،  اعتخدت  المرأة   أل   الفسخخخخاد 

 مظنخة  ذلخك   لكخا   غضخخخخب م،  يشخخخخفو   حينئخذ  وهم  يتولوه،  أ   لألزواج  أطلق  لو  ألنخه

 ال الشخخخخريعخة قواعخد  أصخخخخل  أ  على الخذنخب،  قخدر على يعخاقخب من  قخل   إذ   الحخد  تجخاوز

 بالسخخلمة ذلك  قيدوا  الجم ور  أ   بيد الضخخرورة، لوال لنفسخخه  أحد  يقضخخي  بأ   تسخخمح

  يجوز فنقول:  وإضخخرارا.  انةإه بين م  الضخخرب يعد  ال ممن  وبصخخدوره  اإلضخخرار، من

 مواضخع ا، الشخرعية العقوبات  وضخع  يحسخنو  ال  األزواج  أ  علموا  إذا األمور لوالة 

  ويعلنوا  العقوبخة،  هخذه  اسخخخختعمخال أيخدي م على  يضخخخخربوا أ   حخدودهخا  عنخد الوقوف وال

 عند  سخيما ال  األزواج،  بين  اإلضخرار  أمر يتفاقم كيل عوقب،  امرأته  ضخرب من  أ  ل م

 .(5/43) والتنوير«، »التحرير ع..الواز ضعف
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  اسخخخختعمخاله،  يف أحكم هو  إذ  المرأة   أمر ولي م مخة  الضخخخخرب  تنفيخذ  أ   ير   ف و

 غليلخه  شخخخخفخاء  إلى  المخدفوع  الزوج   ور  من  منزاه  وتفعيخل   مخادتخه،  تعقيخل   يف  وأولى

 بديع. ترجيح وهو فيتجاوز،

 الفقخه طئخةتا  يف  المنخدفعو   علي خا يقبخل   التي  فخالمجخازفخة  شخخخخيء، من  يكن  وم مخا

ا القرآين  النص وغمز عموًما  اإلسخخلمي  ال  اللنوي،  النظام خارج  تأويله  أو خصخخوصخخً

  النص  من  بخالقرب  العلمخاء  هبخا  أدلى  التي  والضخخخخواب   المخدلوالت  تلخك   وفق  تعخدوا

 واالدعاء. التورط من نوًعا إال القرآين

  )ت:  الطربي جرير  بن  محمد  اإلمام  المفسرين  عميد العلماء  انتقد  كيف  وانظر

  يف  وذهخب  العربي  اللسخخخخا   مورد   عن  نخدَّ   حين  االحرتام،  جزيخل   لخه  يكنو   وهم  (310

  النص، وسخخخياقات اللسخخخا ،  أسخخخاليب معه تنسخخخجم  ال غريًبا تفسخخخيًرا )ال جر( تفسخخخير

  [٣٤  ]النسخخاء:  ﴾الَمضخخاِجعِ  فِي  نَّ َواهُجروهُ ﴿ تعالى: قوله  فعند  الشخخريعة، ومقاصخخد

  مخعخنخى  يف  اآليخخة  هخخذه  عخنخخد  لختخفسخخخخيخر  إلخى  جخلخبخ خخا  الختخي  األقخوال  كخخل   الخطخربي  رفخض

  من  يكو   أ   يصخخخخح  ال  أنخه  وقرر  ،معخا   ثلثخة  يف  ال جر  حصخخخخر  إذ   ،﴾َواهُجروُهنَّ ﴿

 هو  الخخذي  ال جر  من  وال  بخخذلخخك،  تخخداو   ال  المرأة   فخخإ   ال خخذيخخا ،  هو  الخخذي  ال جر

  المعنى  أ   الحجخاج  هخذا  بعخد  رجح  ثم  بخه   يخأمر  ال  اَّلل  أل    القول  من  مسخخخختفحش

  بخال جخار يربطن  أ  وهو الثخالخث معنخاه العقخابي  والسخخخخيخا  القرآين اللفظ  مع  المسخخخختقيم

ا  يكو   أ   بخالصخخخخواب  األولى»  قخال: ار  الرب   معنى  إلى  معنخاه  موج خً   »جرامع    ،«بخالِ جخَ

 .البيوت يف لاالحبب يربطن أي  (6/67) البيان«،
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  فالزماشري القرآين،  بالنص  المشتنلو   وأبطله عابه  الطربي صوبه  الذي ف ذا

  (541)ت:  عطيخة  وابن  ،(2/70)  »الكشررررا «،  الثقلء.،  تفسخخخخير  »من  عخده  (538)ت:

  يف  كله  كلمه  »ويف قال: إذ  دقيق،  وال  محرر غير الموضخخخخع هذا  يف  الطربي  كلم  اعترب

 .(3/137) الوجيز«، »المحرر نظر.، الموضع هذا

  يصخخدر  أ   وتعجب  عتابه  يف  فأطال  (543)ت:  العربي  ابن بكر أبو القاضخخي  أما

 ل ا »يا فقال: وفقه، لنة هو من وهو  الطربي  اإلمام  بمسخخختو   شخخخاص من الف م  هذا

  هخذا  على  أجرأه  الخذي  إ   ذلخك   من  ألعجبكم  وإين  والسخخخخنخة،  بخالقرآ   عخالم  من  هفوة 

 عن  وهخب  ابن  رواه  غريخب  ديخثحخ   هو  منخه،  أخخذه  بخأنخه  يصخخخخرح  أ   يرد   ولم  التخأويخل،

 القول،  صخخواب عليه َبُعد كيف  العرب،  لنة  ويف العلوم  يف  تبحره مع له وعجًبا مالك.

  طريق  من  المسخخخخألتين  أخخذ  من  هخذه  والحخالخة  بخد  يكن  فلم  النظر   سخخخخداد   عن  وحخاد 

 السداد. إلى بسالك ا المفضية االجت اد 

  يف  أبعخخدوهن  آليخخة:ا  فمعنى  البعخخد،  إلى  الجميع  مرجع  وكخخا   هخخذا،  ثبخخت  وإذا

 لمثخل   ينبني  ال  وهو  العخالم،  ذكره  الخذي  التكلُّف  هخذا  إلى  يحتخاج  وال  المضخخخخخاجع.

 .(1/533) القرآن«، »أحكام الطربي.. ياتاره أ  فكيف والكلبي، السدي

 إنسخخخخاين،  ُبعخد  من اإلسخخخخلمي  الفقخه يحويخه  مخا  على  موجزة   إطللخة  ف خذه  بعخد،و

 عن  بعيًدا  الشخخريف، الوحي تعاليم  من مسخختدعى  تربوي،  وميزا   اجتماعي، ومسخخلك 

 حدود  عند  لمسخخختلبا  التأويل   ورهاب  العدواين،  واالسخخختثمار  االنتقامية،  المزايدات

 القويم. النص


