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العنف األسري وسبل عالجھ في ضوء القرآن الكریم 
  والسنة النبویة

  

  الدكتورة ریمة مشومة – األستاذة الدكتورة نورة بن حسن

   1جامعة باتنة 

  مقدمة

یُعد العنف من الظواھر االجتماعیة التي عانت منھا اإلنسانیة ٌمنذ       
الیومیة اتسع نطاقھ، القدم، ومع التقدم الذي یشھده العصر وضغوطات الحیاة 

وتعددت أشكالھ، فامتد إلى داخل األسرة، وھّدد البناء السلیم لھا، وعمل على 
ھدم األواصر بین أفرادھا، مّما شكل خطرا على المجتمعات؛ ذلك أّن سعادة 
المجتمع وضمان استقراره مرھون باستقرار األسرة، وھو األساس والركیزة 

  .في بناء أمجاد أي أّمة

تكن الشریعة اإلسالمیة باعتبارھا منھاج حیاة، ببعیدة عن ھذه  ولم     
المشكالت والتحدیات، التي تواجھ األفراد والمجتمعات على السواء، بل عنت 
ببناء األسرة أشد العنایة، وعملت على تشریع كل ما من شأنھ المحافظة على 

ھا، من ذلك ھذا البناء من أن ینھدم أو ینفك، وحاربت كل ما یؤدي إلى إفساد
ظاھرة العنف األسري، فجاءت الدعوة من خالل القرآن الكریم وسنة 

إلى نبذ العنف األسري، وإیجاب الرحمة والسلم والرفق في  المصطفى 
المعاملة، فرسمت بذلك منھاجا للتعامل األمثل بین أفراد األسرة الواحدة، 

مان، مما یكفل وأرست قوانین السلم والالّعنف، لتصل باألسرة إلى بّر األ
تحقیق األھداف المنوطة بھا، ویدرأ عنھا المفاسد الناجمة عن انتشار العنف 

  .واستفحالھ

العنف األسري وسبل عالجھ في :"من ھنا جاءت فكرة بحث موضوع    
ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة والذي نسعى من خاللھ إلى اإلجابة عن 
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ألسري؟ وما ھي أسبابھ و أشكالھ؟ وما ھي ما معنى العنف ا: التساؤالت التالیة
سبل مواجھتھ والقضاء علیھ في ضوء ما ورد في القرآن الكریم والسنة 

  النبویة؟

  :وبناًء على ذلك یھدف ھذا المقترح البحثي إلى

  .الوقوف على معنى العنف األسري وإزالة ما یكتنفھ من لبس -

  .ومظاھره استقراء أھم أسباب العنف األسري وتحدید أشكالھ -

  .الكشف عن انعكاساتھ وآثاره الشائعة على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع -

بیان سبل عالج العنف األسري، وكیفیة الحفاظ على كیان األسرة في ضوء  -
القرآن الكریم والسنة النبویة، طمعا في توظیفھا في الواقع واالسترشاد بھا 

 .لمواجھة ھذا التحدي

ت الموضوع سطرت خطة تشتمل في محاورھا ولإلجابة على تساؤال
  :الكبرى على اآلتي

  تحدید مصطلحات البحث: المطلب األول

  .أسباب العنف األسري وأشكالھ :المطلب الثاني

  .عالج العنف األسري في ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة :المطلب الثالث

 . وتتناول نتائج البحث المتوصل إلیھا، وتوصیاتھ: خاتمة 

  تحدید مصطلحات البحث: المطلب األول

  :عّدة مصطلحات رئیسة تتمثل فیما یلي یدور موضوع البحث حول 

  تعریف العنف - أوال

بالضمِّ والفتح : مثلثة العین) عنف(مادة  :ـ تعریف العنف لغة1
: العنف: "والكسر، وھو الشدید في القول والفعل، ضد الرفق، قال ابن منظور

الرفق بھ، وھو ضد الرفق،َعنَُف بھ وعلیھ، یَعنُُف عنفًا الخرق باألمر، وقلة 
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وعنافة، وأعنفھ، وعنَّفھ تعنیفًا، وھو عنیف إذا لم یكن رفیقًا في أمره، واعتنف 
 .1"التعییر واللوم: أخذه بعنف، والتعنیف: األمر

مثلثة العین، ضد الرفق، عنف كَكُرَم : العنف: "وقال الفیروزبادي
نا وعنَّفتھ تعنیًفا، والعنیف َمن ال رفق لھ بركوب الخیل، علیھ وبھ، وأعنفتھ أ

  .2"والشدید من القول

  .من ھنا یتضح أن العنف في اللغة، یطلق ضد اللین والرفق

  :ـ تعریف العنف اصطالحا2

ف العنف بعّدة تعریفات من بینھا أنھ السلوك الذي یَستخِدُم : "عرِّ
 .3"الكلمة، في الحقل التصادمياإلیذاَء بالید أو باللسان أو بالفعل أو ب

لغة التخاطب األخیرة الممكنة " :كما یشیر حسب مصطفى حجازي
مع الواقع ومع اآلخرین، حیث یحس المرء بالعجز عن إیصال صوتھ بوسائل 
الحوار العادي، وحین تترسخ القناعة لدیھ بالفشل في إقناعھم باالعتراف 

 . 4"بكیانھ وقیمتھ

بأنھ سلوك أو فعل یتسم بالعدوانیة من " :كما یعرفھ منیر كرداشة
مصادر مختلفة قد یكون فردا، أو جماعة، أو طبقة اجتماعیة أو دولة، بھدف 
استغالل الطرف اآلخر وإخضاعھ، في إطار عالقة قوة غیر متكافئة اقتصادیا 
وسیاسیا واجتماعیا، مما یتسبب في إحداث أضرار مادیة ومعنویة ونفسیة 

  .5"طبقة  اجتماعیة لفرد، أو جماعة أو

اإلكراه أو استخدام الضغط أو " :وعرف أحمد زكي بدوي العنف بأنھ
القوة استخداما غیر مشروع، أو غیر مطابق للقانون، من شأنھ التأثیر على 

  .6"إرادة فرد ما، أو مجموعة من األفراد

ویالحظ من خالل ھذه التعریفات العالقة المتینة بین التعریف اللغوي 
حي، إذ تنبني وتأسس علیھ، ویفھم منھا جمیعا أن العنف نقیض واالصطال

السلم واألمن والرفق، فھو استخدام اإلكراه أو القسوة استخداما غیر مشروع 
 .أو غیر مطابق للقانون، یحدث أضرارا على المعنّف
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 :تعریف األسرة -ثانیا

رة، تتفق المعاجم اللغویة، على أن معنى األس: ـ تعریف األسرة اللغة1
األسر أو القید أو " :یدور حول أھل البیت أو العشیرة، جاء في لسان العرب

الربط أو الدرع الحصینة، وأسرة الرجل ھي عشیرتھ ورھطھ األدنون ألنھ 
  .7"یتقوى بھم، واألسرة عشیرتھ و أھل بیتھ

الوحدة : یعرفھا زكي بدوي على أنھا: تعریف األسرة اصطالحا - 2
تي تھدف إلى المحافظة على النوع اإلنساني، وتقوم على االجتماعیة األولى ال

  .8"المقتضیات التي یرتضیھا العقل الجمعي، والقواعد والمجتمعات المختلفة

تلك الوحدة الناتجة من عقد یفید ملك المتعة " :وعّرفت األسرة بأنھا
مقدرا، أي یراد بھ استمتاع كل من الزوجین باآلخر على الوجھ المشروع، 

لكل منھما حقوقا واجبات على اآلخر، وھي الوحدة األولى للمجتمع ویجعل 
وأولى مؤسساتھ، التي تكون العالقات فیھا في الغالب مباشرة، ویتم داخلھا 
تنشئة الفرد اجتماعیا، ویكتسب فیھا كثیرا من معارفھ ومھاراتھ ومیولھ 

  .9"وعواطفھ، واتجاھاتھ في الحیاة

  : تعریف العنف األسري -ثالثا

ھو جمیع األفعال التي یقوم بھا أحد أعضاء األسرة، وتلحق ضررا "
مادیا أو معنویا أو كلیھما بعضو آخر في نفس األسرة، ویعني بالتحدید 
الضرب بأنواعھ، وحبس الحریة، والحرمان من حاجات أساسیة، واإلرغام 

  .10"على القیام بفعل ضد رغبة الفرد، والتسبب في كسور أو جروح

أنھ كافة مظاھر االنتھاكات األخالقیة، التي یرتكبھا أحد ب" كما یشیر
أعضاء األسرة ضد اآلخرین من األسرة، و التي یتعرض صاحبھا لجزاءات 
سلبیة ذات طابع رسمي، وتتراوح ھذه االنتھاكات األخالقیة من التسلط 
واإلھمال، وعدم النفقة على الزوجة واألوالد، نھایة بقتل أو انتحار أحد أفراد 

  . 11ألسرة، مرورا بعملیات الضرب المتبادل بین أفرد األسرةا
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االعتداء البدني أو النفسي الواقع على " :ویعرف العنف األسري بأنھ
األشخاص، والذي یحدث تأثیرا أو ضررا مادیا أو معنویا، مخالفا للقانون 

  .12"ویعاقب علیھ القانون

ر مباشرة، التي یشیر إلى األفعال المباشرة والغی: "ومن معانیھ أنھ
توجھ نحو أحد أفراد األسرة، بھدف إیقاع األذى النفسي، أو اللفظي أو 

  .13الجسدي، أو الجنسي

ومن ھنا نخلص إلى أن العنف األسري یتضمن اإلساءة داخل نطاق 
األسرة بین مجموع األطراف المكونة، سواء أكانت مباشرة أو غیر مباشرة، 

ومما ال شك فیھ أن ھذه األفعال، عادة ما بھدف إیقاع األذى بمختلف أشكالھ، 
  .توجھ نحو الطرفین األضعف، واألقل قوة في األسرة، وھما المرأة واألبناء

  .أسباب العنف األسري وأشكالھ :المطلب الثاني

  14األسباب المؤدیة إلى العنف األسري - أوال

یحدث العنف األسري نتیجة تضافر وتتداخل مجموعة من األسباب 
ویمكن تقسیم األسباب التي یندفع اإلنسان بمقتضاھا نحو العنف  والدوافع،

  :األسري إلى

ونقصد بھا الدوافع التي تنبع من اإلنسان ذاتھ، والتي  :الدوافع الذاتیة
تقوده نحو العنف األسري، وھذه الدوافع تكونت في نفس اإلنسان، نتیجة 

ذي تعرض لھ والعنف ال ظروف خارجیة من قبیل اإلھمال وسوء المعاملة،
اإلنسان في طفولتھ، وما یصاحبھ من عدم إشباع حاجات الفرد العاطفیة، 
وعجزه عن التكیف النفسي واالجتماعي السوي، أدت ھذه  الظروف إلى 

  .تراكم نوازع نفسیة مختلفة، قادت نحو العنف داخل األسرة

فقد یؤثر الفقر والبطالة على الناحیة المادیة  :الدوافع االقتصادیة
ألسرة، مما ینعكس سلبا على مستواھم المعیشي، فینشأ الصراع بین أفراد ل

  .األسرة، مما یؤدي إلى حدوث االستجابة العنیفة بین أفرادھا
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ویتمثل في العادات والتقالید التي اعتادھا مجتمع ما،  :الدوافع الثقافیة
تھ والتي تتطلب من الرجل قدرا من الرجولة، بحیث ال یتوسل في قیادة أسر

بغیر العنف والقوة، وقد ال یؤمن بعض أفراد ھذه المجتمعات بھذه العادات 
  .والتقالید، ولكنھم ینساقون وراءھا بدافع الضغط االجتماعي

إضافة إلى ضعف الوازع الدیني، وتدني المستوى األخالقي، ومناكفة    
  .قیم المجتمع ومبادئھ، وسوء الفھم لكثیر من القضایا واألحكام الفقھیة

   :15أشكال العنف األسري - ثانیا 

  :یتخذ العنف األسرى صورا وأشكاال عدیدة، نجملھا فیما یلي

ویعتبر أكثر أنواع العنف األسري وضوحا، وذلك  :ـ العنف الجسدي1
إلمكانیة مالحظتھ واكتشافھ، نظرا لما یتركھ من آثار وكدمات ورضوض 

الدفع بعنف،  الضرب بالید أو بأداة حادة،: على الجسم، ومن صوره
  .الخنق، البصق، العض، الدھس، الحرق بالسجائر والتھدید بالسالح

ویصاغ ھذا العنف في شكل إیذاء نفسي أو لفظي، والھدف  :ـ العنف النفسي2
منھ إلحاق اإلیذاء المعنوي، والتسبب في المعاناة النفسیة، وتشتمل على 

لسباب وغیرھا، االزدراء، والسخریة واإلھانة، والشتم، االستھزاء وا
ویعتبر من أخطر أنواع العنف، ألنھ غیر محسوس، وال یترك آثارا 

 . واضحة مادیة

ویعد من أشد أشكال العنف الخطیرة، خاصة وأنھ غالبا ما : ـ العنف الجنسي3
یبقى طي الكتمان، نتیجة الخوف والخجل، وتتعدد صور العنف الجنسي؛ 

  : فقد یكون عن طریق

  .شتم بألفاظ نابیةـ التحرش الجنسي وال

  .ـ تعبیرات لفظیة، أو تعلیقات جنسیة عن المرأة وجسدھا

  .ـ اغتصاب المحارم وھتك العرض
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ـ اغتصاب الزوجة، أو إجبارھا على الممارسة الجنسیة بأشكال شاذة 
   .16ومنحرفة، خارجة عن قواعد الخلق والدین

 سنة النبویةعالج العنف األسري في ضوء القرآن الكریم وال:المطلب الثالث

لقد اھتم اإلسالم اھتماما عظیما بقضیة بناء األسرة المسلمة، فشرع 
الكثیر من األحكام المستمدة من القرآن الكریم والسنة النبویة للمحافظة علیھا، 
وتنظیمھا وتقویتھا وضمان استقرارھا، وجعل من الزواج الشرعي األساس 

عنف األسري ضد الزوجة، أو وقد یمارس ال .األول في بناء األسرة المسلمة
  .األبناء، أو الوالدین، خاصة في حال الكبر

اعتبر اإلسالم : ـ العنف األسري الذي یمارسھ الزوج على زوجتھ1
المرأة جوھر األسرة، فھي التي تربي وتنشئ األجیال، وإذا صلحت صلح 
المجتمع والعكس صحیح، و بالمحافظة علیھا نحافظ على بقائنا، واستمرار 

یدتنا وكّرم الزوجة وحفظ كرامتھا، واعتبرھا السكن الذي یلجأ إلیھ الزوج، عق
أُِحلَّ لَُكْم لَْیلَةَ  :قال هللا تعالى، ویستأنس بوجودھا في فرحتھ، وفي حزنھ

فَُث إِلَٰى نَِسائُِكْم ۚ ھُنَّ لِبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم لِبَاٌس لَّھُنَّ  یَاِم الرَّ   ).187: البقرة( الصِّ

عدد أشكال العنف التي یمارسھا الزوج تجاه زوجتھ، فقد یكون من تت
وقد یكون العنف نفسیا  ،...صوره االعتداء الجسدي كاللكمات والضرب

كاللجوء إلى اإلھانة والحط من قیمة الزوجة، وإشعارھا بالخجل، ودفعھا إلى 
صال االنطواء وفقدان الثقة بالنفس، وقد یكون جنسیا، ویشمل كل أشكال االت

الجنسي المفروضة تحت اإلكراه، وكذا مختلف الممارسات الجنسیة التي 
  .17تحدث الضرر

وقد حارب اإلسالم كل أشكال العنف الممارس ضد الزوجة، ومن 
جعل المودة والرحمة بین الزوجین، وأوصى بحسن معاملة  :أن صور ذلك

ْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق َومِ  :قال هللا تعالى الزوجة، وأبعد عنھا كل استبداد أو ظلم،
لَِك  َودَّةً َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي َذٰ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ لَُكم مِّ

ُرونَ    ). 21 :الروم( َآلیَاٍت لِّقَْوٍم َیتَفَكَّ
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ي الشفقة، ورو: المحبة، والرحمة: المودة:"قال السدي في تفسیره لآلیة
حب الرجل امرأتھ، والرحمة رحمتھ إیاھا أن  المودة: معناه عن ابن عباس قال

  .18یصیبھا بسوء

أروع نموذج في المعاشرة الزوجیة، فكان  رسول هللا  وقد ضرب لنا
َخْیُرُكْم َخْیُرُكْم ِألَْھلِِھ، ": بحق نعم الزوج لزوجھ، وخیر الناس ألھلھ، قال 

  .19"َوأَنَا َخْیُرُكْم ِألَْھلِي

وحرم إھانتھا بالسب والشتم والتنقیص من شأنھا، وعّد ذلك مخالفا 
َولَقَْد  :قال هللا تعالى، لمقاصد الشریعة اإلسالمیة في حفظ كرامة اإلنسان

ْلنَاھُْم  َن الطَّیِّبَاِت َوفَضَّ ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاھُم مِّ َكرَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضیًال عَ  مَّ   ).70 :اإلسراء( لَٰى َكِثیٍر مِّ

إنَّ هللا رفِیٌق یُحُب الرفَِق، وإنَّ هللا یُعطي َعلى " :وأوجب الرفق قال 
فق ماال یُعطي على الًعنف فَق یُْحرم الَخْیر من یُ " :وقال  ،20"الرِّ حرم الرِّ

ْفق ال یَُكون في شَ " :وقال ، 21"ُكلَّھ ْيء إال َزانَھ وال یُنْزع ِمن َشْيء إال إنَّ الرِّ
  .22"َشانَھ

ومن صور محاربة اإلسالم للعنف ضد الزوجة، أن ألزم الزوج أداء 
حقوقھا وواجباتھ تجاھھا ألن عدم التزام الزوجین أحدھما أو كالھما بأداء 
الحق الذي علیھ تجاه اآلخر سبب للعنف، سواء كانت تلك الحقوق مادیة أو 

  ).228 :البقرة( َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروفِ  :هللا تعالى قال، معنویة
قال الشافعي مبینا معنى المعروف، وما یقتضیھ من عدم إظھار 

: الكراھیة في تأدیة الحق أو التماطل فیھ، إذ یُعد قصورا، فما بالك بترك تأدیتھ
فاء صاحب الحق من وجماع المعروف بین الزوجین كف المكروه، وإع"

المؤونة في طلبھ ال بإظھار الكراھیة في تأدیتھ، فأیھما مطل بتأخیره فمطل 
  .23"الغني ظلم

التماثل ھاھنا : قال بعض أھل العلم:" ونقل ابن قدامة ما یفید ذلك فقال
في تأدیة كل واحد منھما ما علیھ من الحق لصاحبھ بالمعروف،وال یمطلھ بھ 

 :ببشر وطالقة، وال یتبعھ أذًى وال منة لقولھ تعالىوال یظھر الكراھة، بل 
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 ۚ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف )وحین تستوفى الحقوق بكل أشكالھا ، )19 :النساء
ومعانیھا، وتكون صادرة عن حب وبحب دون إكراه، بل بود وألفة، ستستقر 

  .األنفس، ولن یدخل العنف في مثل الحیاة الزوجیة
الحیاة الزوجیة، وضع القرآن الكریم لردع الزوجات وإذا تعكر صفو    

عدة وسائل، من شأنھا أن تردھا إلى صوابھا، حتى ال تتعرض  وإصالحھن
العالقة الزوجیة إلى ما یعصف بھا في مھب الریح، فتظل سماؤھا  صافیة، 

 :خالیة من كل شائبة، وقد أوضحت اآلیة عالج نشوز الزوجة في قولھ تعالى
 تِي ۖ  َوالالَّ تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوھُنَّ

َ َكاَن َعلِیًّا َكبِیرا   ).34 :النساء( فَإِْن أَطَْعنَُكْم فََال تَْبُغوا َعلَْیِھنَّ َسبِیًال ۗ إِنَّ هللاَّ

ن قال محمد رشید رضا مفسرا لآلیة، و مبینا أن النشوز ھو خروج ع
ال جرم أن في تعبیر " :األصل الذي یقوم بھ نظام الفطرة، وتطیب بھ المعیشة

القرآن حكمة، وھي أن هللا تعالى لما كان یحب أن تكون المعیشة بین الزوجین 
معیشة محبة، ومودة وتراض والتئام، لم یشأ أن یسند النشوز إلى النساء 

عبر عن ذلك بعبارة  إسنادا، یدل على أن من شأنھ أن یقع منھن فعال، بل
  .24"تومئ إلى أن من شأنھ أال یقع

فاألصل في معاملة الزوج لزوجتھ، اللین والسیاسة وحسن التلطف، 
حتى إذا آنس منھا ما یخشى أن یئول إلى الترفع، وعدم القیام بحقوق الزوج، 
وأساءت عشرتھ، وتمادت في نشز غرورھا، فعلیھ أن یقوم بتأدیبھا بالوسائل 

  . 25المشروعة

: الوسائل انطالقا من نص اآلیة السابقة في ثالث أشیاء وتتمثل ھذه
وھو أن یعظ الزوج زوجتھ بلطف وتحبب، عن : النصح بالموعظة الحسنة

طریق الحكمة والموعظة الحسنة، بكل ما یلین بھ قلبھا للرغبة في ثواب طاعة 
  . هللا، والخوف من عقاب معصیتھ

َسِبیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة ۖ اْدُع إِلَٰى  :قال هللا تعالى
َوَجاِدْلھُم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِِھ ۖ َوھَُو أَْعلَُم 

 ). 125 :النحل( بِاْلُمْھتَِدینَ 
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من الوعظ الھجر في المضاجع وھي وسیلة أعلى :والوسیلة الثانیة ھي
منھ، وإعالن قدرتھ عن االستغناء عنھا، إن استمرت في  في إظھار غضبھ
  .عصیانھا دون حق

الضرب الغیر المبرح، ویكون على قدر ما : وتتمثل الوسیلة الثالثة في
یحصل بھ الغرض، دون تجاوز، أو تعد، ألن المقصود ھو الزجر والتأدیب، 

ا وال یشین جارحة كاللكزة الذي ال یكسر عظم" والضرب غیر المبرح ھو
  . 26"ونحوھا، فإن المقصود منھ ھو اإلصالح ال غیر

اتَّقوا هللا في النِّساء فإنَُّكم أخْذتموھُن بأَمانَة هللا، واْستَْحللتُم " :قال 
فروَجھُنَّ بكلَِمة هللا، وإنَّ لُكم َعلیِھن َّأن ال یوِطْئن فرَشكم أحدا تكرھونَھ، فإن 

َضربا غیر مبرح، ولھُنَّ علیُكم ِرزقُھَّن، وِكْسوتُھنَّ  فَعْلن فاْضربوھُنَّ 
  .28"ال تَْضرْبن إَماء هللا:" أیضا وقال رسول هللا . 27"بالمْعروف

ویتبین من خالل ھذه األحادیث، أنھ یباح للزوج أن یقوم بتأدیب 
زوجتھ الناشز بالضرب غیر المبرح، وذلك إذا لم ینفع معھا الوعظ والھجر، 

أیضا أن ترك الضرب أولى وأفضل، ألنھ یعني أن الزوج احتمل  كما یفھم
نشوز زوجتھ، وظل یعالجھا بالوعظ والھجر، ویصبر على نشوزھا، حتى 

  . 29استقامت لھ

وذھب بعض العلماء إلى االعتراض على تفسیر الضرب الوارد في 
اآلیة بالضرب المعروف، واستدلوا على ذلك بالسنة الفعلیة، إذ لم یثبت في 

أن ضرب زوجا لھ، حتى في حالة عصیانھن وإغضابھن لھ،   سیرة النبي 
ا مَ «: مع ذلك لم تمتد یده علیھن، أخرج مسلم من حدیث عائشة رضى هللا عنھا

  . 30»َشْیئَاً قَطُّ بِیَِدِه َوال اْمَرأَةً َوال َخاِدَماً  َضَرَب َرُسوُل هللاِ 

وقد أحسن الطاھر بن عاشور القول في القضیة حین ربط بین 
الضرب والعرف، و حمل أقوال المفسرین وآراء الفقھاء على أنھا روعي فیھا 

متفاوتون في  عرف بعض الطبقات من الناس، أو بعض القبائل، فإّن الناس
ذلك، وأھل البدو منھم ال یُعّدون ضرب المرأة اعتداء، وال تعّده النساء أیضاً 

وأّما الضرب " :رحمھ هللا ـ الضرب بدون مبرر منطقي، فقالـ نفى ".اعتداء
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فھو خطیر وتحدیده عسیر، ولكنّھ أذن فیھ في حالة ظھور الفساد؛ ألّن المرأة 
الة األمور إذا علموا أّن األزواج ال یجوز لو"ویواصل " اعتَدْت حینئذ

یحسنون وضع العقوبات الشرعیة مواضَعھا، وال الوقوَف عند حدودھا، أن 
یضربوا على أیدیھم استعمال ھذه العقوبة، ویعلنوا لھم أّن من ضرب امرأتھ 

  . 31"عوقب، كیال یتفاقم أمر اإلضرار بین األزواج، السیما عند ضعف الوازع

في اآلیة وسائل تأدیب الزوج لزوجتھ، فال یجوز  فا� عز وجل رّتب
وبالجملة فالتخفیف " :ترك التأدیب باألخف إلى األشق، قال الفخر الرازي

مراعى في ھذا الباب على أبلغ الوجوه، والذي یدل علیھ أنھ تعالى ابتدأ 
بالوعظ، ثم ترقى منھ إلى الھجران في المضاجع، ثم ترقى منھ إلى الضرب، 

ھ یجري مجرى التصریح في أنھ مھما حصل الغرض بالطریق و ذلك تنبی
  . 32"األخف وجب االكتفاء بھ، ولم یجز اإلقدام على الطریق األشق

اإلسالم للعنف ضد الزوجة، أن وضع آدابا جلیة  ومن صور محاربة
في العالقة الجنسیة بینھما، فحرم إلحاق الضرر بالمرأة، وإتیانھا رغما عنھا 

، قال جھاد، أوفي حال األعذار الشرعیة كالحیض والنفاسفي حال التعب واإل
َویَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحیِض ۖ قُْل ھَُو أًَذى فَاْعتَِزلُوا النَِّساَء فِي  :هللا تعالى

اْلَمِحیِض ۖ َوَال تَْقَربُوھُنَّ َحتَّٰى یَْطھُْرَن ۖ فَإَِذا تَطَھَّْرَن فَأْتُوھُنَّ ِمْن َحْیُث أََمَرُكُم 
 ُ ابِیَن َویُِحبُّ اْلُمتَطَھِِّرینَ هللاَّ َ یُِحبُّ التَّوَّ   ).222 :البقرة(  ۚ إِنَّ هللاَّ

ُموا ِألَنفُِسُكْم ۚ  :وقال تعالى نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّٰى ِشْئتُْم ۖ َوقَدِّ
َالقُوهُ ۗ َوبَشِّ  َ َواْعلَُموا أَنَُّكم مُّ    ).223: البقرة( ِر اْلُمْؤِمنِینَ َواتَّقُوا هللاَّ

معناه فأتوھّن في فروجھن على " :قال الطبري موضحا معنى اآلیة
دون حال , وذلك في حال طھرھّن وتطھرھنّ , الوجھ الذي أذن هللا لكم بإتیانھنّ 

  .33"حیضھن

ومما یؤید أنھ ال یجوز إتیان النساء في : "وقال الشنقیطي مؤكدا ذلك
 تعالى حرم الفرج في الحیض ألجل القذر العارض لھ، مبیناً إدبارھّن، أن هللا

، "ھو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض: "بقولھ ،أن ذلك القذر ھو علة المنع
  .34"فمن باب أولى تحریم الدبر للقذر والنجاسة الالزمة
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ھذه ھي العالقة المطلوبة بین الزوجین كما صورھا القرآن الكریم، لو 
الزوجان، لكان ورود العنف في حیاتھما شیئاً مستحیالً،  عقلھا واستشعرھا

، قال هللا وألصبح ظالل الود والسكن والرحمة ھو أصل ھذه الحیاة الزوجیة
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل َبْینَُكم  :تعالى َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ

َودَّةً َوَرْحَمةً  لَِك َآلیَاٍت لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  ۚمَّ   ).21 :الروم(  إِنَّ فِي َذٰ

  :العنف األسري الموجھ نحو األبناء

اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزینَةُ  :قال هللا تعالىاألبناء ھم زینة الحیاة الدنیا، 
الَِحاُت َخْیٌر ِعنَد َربَِّك ثَ  ْنَیا ۖ َواْلبَاِقیَاُت الصَّ : الكھف( َوابًا َوَخْیٌر أََمًال اْلَحیَاِة الدُّ

46.(  

وقد أوجب هللا على اآلباء تحمل مسؤولیة حسن تربیة أبناءھم، وتنمیة 
قدراتھم حتى یضمن لھم التنشئة السلیمة بعیدا عن العنف، واالضطھاد 

   .35"ُكلُُّكم راع، وُكلُُّكم َمْسؤول َعن ْرعیتھ" :واالحتقار قال 

  :عنف ضد األبناء أنومن صور محاربة اإلسالم لل

ـ أوصى من خالل نصوص كثیرة، برعایة األبناء وعدم حرمانھم من 
العطف والحنان، ومعاملتھم معاملة حسنة، أساسھا العطف والحنان والحب، 

: " فحث على إظھار الحب لھم عن طریق الكالم واألفعال، قَاَل َرُسوُل هللاِ 
ْفقَ إَِذا أََراَد هللاُ َعزَّ َوَجلَّ بِأَھْ    36."ِل بَْیٍت َخْیًرا أَْدَخَل َعلَْیِھُم الرِّ

فاإلسالم یرشد من خالل ھذه النصوص إلى التلطُّف باألبناء في  
التربیة والتوجیھ؛ حتى تنغرس في نفوسھم في فیض من العطف األبوي 

مقبلةً قام  - رضي هللا عنھا  -أنھ كان إذا رأى فاطمةَ : "الخالص، فعن النبي 
أتقبِّلون الصبیان، : ھ، وأخذ یدھا فقبَّلھا، وقد جاءه أعرابي فقاللھا عن مجلس

 .37"أملك أْن نزع هللا من قلبك الرحمةَ؟ أَوَ : فما نقبِّلھم؟ فقال لھ

بل و أوجب اإلسالم على اآلباء  عدم التفرقة والتمییز بین األبناء، 
ك العنف أو المعنوي، فعالج  بذل" المادي" سواء أكان العدل في مجال المال 

قبل أن یقع، ألن من شأن ھذا التمییز أن یؤثر نفسیا على األبناء، ویربي فیھم 
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سمعت : البغض والحقد، والنصوص النبویة في ذلك كثیرة، فعن عامر قال
أعطاني أبي : النعمان بن  بشیر رضي هللا عنھما وھو على المنبر یقول

، فأتى ل هللا ال أرضى حتى تشھد رسو: عطیة، فقالت عمرة بنت رواحة
إني أعطیت ابني من عمرة بنت رواحة عطیة، فأمرتني : فقال رسول هللا 

 :ال، قال: قال" أْعطَْیَت سائَِر ولَِدك ِمْثَل ھَذا؟:" أن أشھدك یا رسول هللا، فقال
 .38"فرجع فرد عطیتھ: قال" فاتَّقُوا هللا واُعِدلُوا بَْین أْوالِدُكم"

سیلة األخیرة للتربیة، بعد استیفاء من الضرب الو ـ جعل النبي 
ُمُروا " :المربي للوسائل األخرى، من الموعظة والنصح والتعلیم، قال 

الة َو ھُْم أَْبناُء سْبَع سنیَن واْضربُوھُْم َعلَْیھا َو ھُْم أَْبناُء َعْشر  أَْوالَدُكم بالصَّ
 .39"سنین وفّرقُوا بَْینَھُْم في الَمَضاجع

  ف الممارس ضد الوالدینمحاربة اإلسالم للعن

أعطى اإلسالم للوالدین مكانة عالیة، وأوالھما اھتماما وعنایة واسعة، 
ویظھر ھذا جلیا من خالل نصوص كثیرة في القرآن الكریم والسنة النبویة، 

  .والتي تحث على برھما، و تبیّن فضلھما

ومن صور محاربة اإلسالم للعنف بكل أشكالھ ضد الوالدین، بأن أمر 
حسان إلیھما، وقرن ذلك بعبادتھ في آیات كثیرة، ومن ذلك ما جاء في قولھ باإل

َ َوَال تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئًا :تعالى  :ىوقولھ تعال ،)36: النساء( َواْعبُُدوا هللاَّ
ۖ نَساَن بَِوالَِدْیِھ إِْحَسانًا ْیَنا اْإلِ  ).15 :األحقاف( َوَوصَّ

أَمر هللا تعالى " :اإلحسان إلیھماقال ابن كثیر مبینا الدافع لوجوب 
عباده باإلحسان إلى الوالدین بعد الحثِّ على التمسُّك بتوحیده؛ فإن الوالدیِن 
ھما سبب وجود اإلنسان، ولھما علیھ غایة اإلحسان؛ فالوالد باإلنفاق، والوالدة 

  .40"باإلشفاق

ا  َوقََضٰى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ : وقال تعالى َوِباْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا ۚ إِمَّ
یَْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدھَُما أَْو ِكَالھَُما فََال َتقُل لَّھَُما أُفٍّ َوَال تَْنھَْرھَُما َوقُل لَّھَُما 

بِّ اْرَحْمھَُما  ْحَمِة َوقُل رَّ َكَما قَْوًال َكِریًما َواْخفِْض لَھَُما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّ
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بِّ اْرَحْمھَُما َكَما  ْحَمةِ َوقُل رَّ َربَّیَانِي َصِغیًرا َواْخفِْض لَھَُما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّ
  ).24ـ  23: اإلسراء( َربَّیَانِي َصِغیًرا

نھى هللا عن  لذلك. إن حق الوالدین عظیم، وفضائلھما ال تعد وال تحد
ف لھما، فضالً عن رفع الصوت إساءة األدب معھما، وإظھار التبرم والتأف

علیھما، أو سبھما وشتمھما، أو احتقارھما والتعالي علیھما، وأمرنا هللا تعالى 
بعدم اھانتھما أو إھمالھما، و أوجب اإلحسان إلیھما بكل أنواع اإلحسان القولي 
والفعلي، وأن یقابال بالقول الموصوف بالكرامة، وھو السالم عن كل عیب، 

رغم أنفھ رغم أنفھ رغم " :قال رسول هللا : ي ھریرة قالروى مسلم عن أب
من أدرك والدیھ عند الكبر أحدھما أو كلیھما، :من یا رسول هللا ؟ قال: أنفھ قیل

  .41"ثم لم یدخل الجنة

لیًِّنا : أي" :َوقُْل لَھَُما قَْوًال َكِریًما: قال ابن كثیر في تفسیره لمعنى
ٍب وتوقیرٍ    .42"وتعظیمٍ  طیِّبًا حسنًا بتأدُّ

وخص هللا تعالى في اآلیة حالة الكبر، ألنھا الحالة التي یحتاجان فیھا 
إلى بره، لتغیر الحال علیھما بالضعف والكبر  فألزم في ھذه الحالة من مراعاة 
أحوالھما أكثر مما ألزمھ من قبل، ألنھما في ھذه الحالة قد صارا كال علیھ، 

فلذلك ; كان یحتاج في صغره أن یلیا منھ فیحتاجان أن یلي منھما في الكبر ما
وأیضا فطول المكث للمرء یوجب االستثقال للمرء . خص ھذه الحالة بالذكر

عادة، ویحصل الملل ویكثر الضجر، فیظھر غضبھ على أبویھ وتنتفخ لھما 
أوداجھ، ویستطیل علیھما بدالة البنوة وقلة الدیانة، وأقل المكروه ما یظھره 

  .43ن الضجرم بتنفسھ المتردد

قال البیضاوي مبینا الغایة من ذكر التأفف، وھو أدنى مراتب الفعل 
والنھى عن ذلك یدل على المنع من سائر أنواع اإلیذاء قیاسا بطریق :" السیئ 

فإن ھذا القول یدل  - فالن ال یملك النقیر والقطمیر : األولى، وقیل عرفا كقولك
البر بھما، واإلحسان إلیھما، أال یملك شیئا قلیال أو كثیرا من  على أنھ ال

فإن ذلك من الكبائر بال خالف، وبذلك وردت  ؛یتعرض لسبھما وال یعقھما
: قال ففي صحیح مسلم عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا  ؛السنة الثابتة
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یا رسول هللا، وھل یشتم الرجل : إن من الكبائر شتم الرجل والدیھ قالوا"
  44."الرجل أبا الرجل فیسب أباه ویسب أمھ فیسب أمھ یسب. والدیھ ؟ قال نعم 

وبھذه اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة الواضحة الداللة في تحریم 
كل طرق ومنافذ  الشرع التأفف، فضال عن ارتكاب أي سلوك عنیف سد

العنف ضد الوالدین، وبكل أشكالھ، وأسقط كل سبب یؤدي إلیھ، بل و جعل 
  .جنة في برھما واإلحسان إلیھمامفتاح الوصول إلى ال

   خاتمة

  :في نھایة البحث، نسجل أھم النتائج المتوصل إلیھا، والمتمثلة في

تعد األسرة اللبنة األولى في بناء اإلنسان والمجتمع، وھي تلعب دورا  -
  .أساسیا في تكون شخصیة اإلنسان، وفي تشكیل سلوكھ

عاني منھا األسر یعد العنف من األنماط السلوكیة المضطربة التي ت -
والمجتمعات، ینخر كیان األسرة، وینال من وحدتھ وتماسكھ، واستقراره 

 .وأمنھ
یترك العنف األسري آثاراً نفسیة غیر مرئیة على المعنف، وقد تكون  -

  .دائمة
یؤدي العنف بمختلف أشكالھ إلى إنتاج أفراد مضطربین نفسیا، غیر  -

عیة، وعدم خضوعھم للعالج مؤھلین لممارسة أدوارھم في الحیاة االجتما
یؤدي إلى انتقال العدوى إلى من ھم تحت رعایتھم، وھكذا یتسلسل العنف 

 .في المجتمع، فیتسع نطاق انتشاره
حرص اإلسالم على حفظ كیان األسرة من التصدع؛ فأوضح الطرق   -

العنف، وجعل الرباط بین أفراد األسرة الواحدة  والوسائل لعالج بوادر
 .المودة والرحمة

  :وفي األخیر نخرج بمجموعة من التوصیات
تنظیم ملتقیات حول موضوع العنف األسري وعالجھ، وإفراد كل نوع من  -

أنواع العنف ببحث مستقل، والوقوف على آثاره، وبیان السبل المثلى 
 .لمحاربتھ
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تسخیر اإلعالم، وخاصة شبكات التواصل االجتماعي في محاربة العنف  -
 .ل على المتلقياألسري، لتأثیرھا الفعا

عقد دورات تأھیلیة لألزواج قبل الزواج، قصد توعیتھم حول الثقافة  -
األسریة، وإرشادھم إلى الطرق المثلى إلدارة المشاكل، وبالتالي التقلیل من 

  .الخالفات، وتجنب العنف بكل صوره وأشكالھ
  وصلى هللا على نبي الرحمة المھداة وسلم تسلیما كثیرا

   :الھوامش
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