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)ذم العنف في السنة النبوية وآثارُه السلبية على 

العنف  انتشار  في  الرئيسي  السبب  وأن  المجتمع( 

بقاع  في  االمن  يحل  أن  أمل  وكلي  لألمن  فقداننا  هو 

العالم أجمع فإن األمن حاجة إنسانية ملحة، ومطلب 

فطري ال تستقيم الحياة بدونه، وال يستغني عنه فرد أو 

مجتمع، والحياة با أمن حياة قاحلة مجدبة، شديدة 

قاسية، ال يمكن أن تقبل أو تطاق.

***

المقدمة

الحمد هلل الذي جعلنا من المسلمين، وله الحمد 

والمرسلين،  النبيين  خــاتــم  فينا  بعث  إذ  والشكر 

َِّذي َبَعَث  منا أحكام الدين، قال تعالى: حمس ُهَو ٱل
ّ
ليعل

ّمِّيِـَۧن رَُسولٗا ّمِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيٰتِهِۦ َوُيَزّكِيِهۡم 
ُ
فِى ٱلۡأ

لَِفى  َقۡبُل  ِمن  َكانُواْ  َوِإن  َوٱلۡحِۡكَمَة  ٱلِۡكَتَٰب  َوُيَعّلُِمُهُم 
بِيٖن ٢ىجس حجساجُلُمَعة : جحتجحس. َضَلٰٖل مُّ

أما بعد؛ فإن حال اإلسام والمسلمين وما آل إليه 

وضعهم السياسي واالجتماعي والثقافي والتعليمي، 

بل وحتى الديني واإليماني، يجعل من يشعر بانتمائه 

إلى هذا الدين العظيم وتلك األمة الوسطى، أن يحاول 

بما في وسعه إصاح ما قد فسد ما استطاع إلى ذلك 

قيل  كما  والمرض  الــداء  تشخيص  في  ولعل  سبيا، 

إنني ومن هذا المنطلق  نصف الطريق إلى العاج، و

جزءًا  وأسخر  النظر  ْعِمَل 
ُ
وأ الفكر  أشغل  أن  أحببُت 

إصاح  في  يسهم  ما  إلــى  الــوصــول  بغية  حياتي  من 

إال في طلب  الحال وسامة األجيال، وال يكون ذلك 

العلم وتعلمه من خال اإلقتداء بهدي الرسول � 

بعنوان  بحثي  موضوع  كــان  فلذلك   � وأصحابه 

على  السلبية  وآثـــارُه  النبوية  السنة  في  العنف  )ذم 

المجتمع( .  وان السبب الرئيسي في انتشار العنف 

بقاع  في  االمن  يحل  أن  أمل  وكلي  لألمن  فقداننا  هو 

العالم أجمع فإن األمن حاجة إنسانية ملحة، ومطلب 

فطري ال تستقيم الحياة بدونه، وال يستغني عنه فرد أو 

مجتمع، والحياة با أمن حياة قاحلة مجدبة، شديدة 
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قاسية، ال يمكن أن تقبل أو تطاق.

 ، فــاألمــن مــن أهــم مــقــومــات الــســعــادة واالســتــقــرار

مطلب  وهو  والرقي  والتحضر  التقدم  أسباب  وأهــم 

واألفــراد  والشعوب،  األمــم  جميع  أهميته  على  تتفق 

والمجتمعات، في كل زمان ومكان.

إذا فقد األمن اضطربت النفوس، وسيطر عليها  و

وانقبضوا  الناس،  مصالح  وتعطلت  والقلق،  الخوف 

بتأمين  هممهم  وانحصرت  والكسب،  السعي  عن 

والعدوان  الظلم  ودفــع  أيديهم،  تحت  ومــن  أنفسهم 

الواقع أو المتوقع عليهم.

ال يستغني  إنسانية ملحة،  األمن حاجة  كان  إذا  و

عنها فرد أو مجتمع، فإن ذلك يعني بالضرورة وجوب 

مواجهة ما يخل به من العنف، ومعالجة آثاره، وقطع 

األسباب الداعية إليه.

األمــن  تحقيق  فــي  الــمــتــفــرد  منهجه  ولـــإلســـام 

التربوية  بــالــجــوانــب  يهتم  فهو  الــعــنــف،  ومكافحة 

يهتم  كما   ،
ً

أصــا العنف  وقــوع  تمنع  التي  والوقائية 

آثاره، وتمنع  التي تمحو  الزجرية والعقابية  بالجوانب 

من معاودته وتكراره.

وهذا بخاف ما عليه المناهج البشرية الجاهلية، 

بعد  العنف  بمعالجة  تهتم  التي  الوضعية  والقوانين 

كثر من اهتمامها بمنع حدوثه ابتداًء. وقوعه أ

وأما المبحث األول: فكان بعنوان )تعريف العنف 

ذم  )فــكــان  الثاني  المبحث  وأمـــا  واصــطــاحــا(.  لغة 

العنف في السنة النبوية(. وأما المبحث الثالث )آثاره 

السلبية على المجتمع( منها: تحريم اعتداء اإلنسان 

على نفسه، وتحريم اعتداء اإلنسان على غيره.

ــعــد هـــذه الــرحــلــة مـــع هـــذا الــبــحــث، كــانــت   وب

إليه. وجعلت  الخاتمة فذكرت فيها أهم ما توصلت 

ــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم   فــيــهــا تــوصــيــات لــلــعــامــلــيــن فـ

ومقترحات لهم.

تأتي  الذي  البحث،  هذا  في  التوفيق  ألرجو  وأني 

العراق  بها  يمر  التي  القاسية  الــظــروف  من  أهميته 

عمومًا،  واإلسامية  العربية  واألمــة  خصوصًا  العزيز 

بها.  والشعور  المسؤولية  تحمل  علينا  تحتم  والتي 

البحث  هــذا  اعــتــرى  إن  و عليها.  األجــيــال  وتنشئة 

. نقٌص أو زلل فإن الكمال هلل وحده ولكتابه العزيز

إنه  حسن  بقبول  يتقبله  أن  أســـأل  يــم  الــكــر  واهلل 

نعم المؤمُل.

***
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المبحث األول

ً
تعريف العنف لغًة واصطالحا

كتب المعاجم اللغوية والرجوع إلى   بعد مطالعة 

والفتح  بالرفع  العين:  مثلثة  أنها  وجد  العنف  مــادة 

ــق. وهـــو الــشــديــد فــي الــقــول  ــرف والــكــســر وهـــو ضــد ال
والفعل.)١(

١- وحقيقة العنف اصطاحًا: أنه الشدة في قول أو 

أو فعل أو حال! وهو ما يسمى بالعنف العقدي،  رأي 

والفهم  الــرأي  في  الفكري  والعنف  العلمي،  والعنف 

العنف نتيجة للغلو والتطرف)٢(. ومما  إذا  والتصور ؟! 

)ليس الشديد  جاء في ذم العنف والشدة قوله �: 

بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب (.

العنف  ذم  بيان  في  البحث  استند  هــذا  وعلى 

التعنيفي  الفكر  أن تشكل  يتبين  و النبوية  السنة  في 

مــراحــل أساسية هي  ثــاث  مــن  ــراد ينطلق  األفـ لــدى 

هذه  االجتماعية  التنشئة  وسائط  في  لخلل  نتاج 

المنحرف  الفكر  لتشكل  ية  الضرور الثاث   المراحل 

التعنيفي من :

لديهم  والمنحرفة  المتطرفة  األفكار  أصحاب   -١

ــر فــهــم الــوحــيــدون  ــاء اآلخــ ــص ــي إق رغــبــة جــامــحــة ف

يتهم على فهم الحقائق واألمور . القادرون حسب رؤ

البن  اللغة  مقايس  ،ومعجم  للجوهري  الصحاح   : ينظر  )١(
فارس،ولسان العرب البن منظور االفريقي مادة )عنف(.

)٢( ينظر الفروق اللغوية للعسكري ١/١٤3.

الــمــتــطــرفــة والــمــنــحــرف  ــار  ــكـ ٢- أصـــحـــاب األفـ

لها  ليس  لديهم  فالحقائق  النظر  في  أحادية  لديهم 

واحد  مسار  إال  له  ليس  الحياة  وطريق  واحد  وجه   إال 

يتهم . في رؤ

3- أصحاب الفكر المتطرف والمنحرف يحملون 

توجهات عقدية وفكرية تؤكد ما لديهم من قناعات 

كما أنهم غير مستعدين  وال يرغبون في التنازل عنها 

للتخلي عنها أو مناقشة اآلخرين فيها .

وعلى هذا فإنه يحمل نظرية األنا الشيطانية .

***
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المبحث الثاني

ذم العنف في السنة النبوية

بعد تتبع لفظ العنف في السنة النبوية وجدنا ما 

يقارب خمسة أحاديث مرفوعة إلى النبي � تدل 

الشدة  هو  العنف  ان  بينا  وكذلك  العنف،  ذم  على 

فتبين أن هناك بعض األحاديث تذم الشدة وانه أمر 

مذموم في الدين، وااللفاظ ذات الصلة بالعنف فهي 

كثيرة جدا في السنة النبوية.

ــال  ق قـــــال:  ــه  ــن ع اهلل  أمـــامـــة رضــــي  أبــــي  عـــن   -1 

رسول اهلل �:

يعين عليه ما ال  )إن اهلل رفيق يحب الرفق ويرضاه و

يعين على العنف(.

قــال   ،  )٧٤٧٧ رقـــم   ،  ٩5/8( الــطــبــرانــي  أخــرجــه 

السمين  اهلل  عبد  بن  صدقة  فيه   :  )١٩/8( الهيثمي 

ي وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله  وثقه أبو حاتم الراز

 : أيضا  وأخرجه   .  )3٧٩/33( كر  عسا وابــن   . ثقات 

الطبراني في مسند الشاميين )٢3٧/١ ، رقم ٤٢١( .

 :� اهلل  رسول  قال  قال:   � هريرة  أبي  عن   -2

)علموا وال تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف(.

 ،١88/١( الباحث  بغية  في  كما  الحارث  أخرجه 

وابن   ،)٢536 رقم   ،  33١ )ص  والطيالسي   ،)٤3 رقم 

سويد(،  أبى  بن  حميد   ٤38 ترجمة  عـــدى)٢٧٤/٢، 

 )١٧٤٩ رقــم   ،٢٧6/٢( اإليــمــان  شعب  في  والبيهقي 

 . الــحــديــث  بــه حميد هــذا وهــو منكر  تــفــرد   : وقـــال 

وأخرجه أيضا : الديلمى )٩/3 ، رقم ٤00٤( .

قال رسول اهلل �: )إن اهلل رفيق يحب الرفق   -٣

ويعطى عليه ما ال يعطى على العنف(. 

حديث عبد اهلل بن مغفل : أخرجه أحمد )8٧/٤، 

 ،١66/١( المفرد  األدب  فى  ى  والبخار  ،)١685١ رقم 

رقم ٤٧٢(، وأبو داود )٢5٤/٤، رقم ٤80٧( .

حديث أنس : أخرجه الخطيب )١٢٤/6( . وأخرجه 

أيضا : الطبراني في األوسط )٢06/3، رقم ٢٩3٤(، وفى 

الصغير )١٤5/١، رقم ٢٢١(. قال الهيثمي )١8/8( : رواه 

، وأحد إسنادي  البزار والطبراني في األوسط والصغير

البزار رجاله ثقات، وفى بعضهم خاف .

 ،١٢١6/٢( ماجه  ابن  أخرجه   : هريرة  أبي  حديث 

رقم 3688(، وابن حبان )30٩/٢، رقم 5٤٩(.

رسول  قــال  قــال:  عنه  اهلل  رضــي  هريرة  أبــي  عن   -4

اشتبه عليه  إن  القضاء  يلى  أمتي من  �: )شرار  اهلل 

وكاتب  عنف  غضب  إن  و بطر  أصاب  إن  و يشاور  لم 

السوء كالعامل به(.

ي )١56/٤( : فيه عبد اهلل بن أبان قال  قال المناو

الذهبي : قال ابن عدى : مجهول منكر الحديث .

عليك  عائشة  يا  )مهال   :� اهلل  رســول  قال   -5

إياك والعنف والُفحش(.  بالرفق و

ي )٢٢٤3/5، رقم 5683( . أخرجه البخار

- قال رسول اهلل �: )مها يا طلحة فإنه قد شهد 

)الطبراني،  لمواليه  خيركم  وخيركم  شهدته  كما  بدرا 

كلم طلحة  كم عن عبد الرحمن بن عوف قال  والحا

عامر بن فهيرة بشىء فقال له النبي )... فذكره( أخرجه 

رقم   ،8٧/٤( كم  والحا  ،)٢8٧ رقم   ،١36/١( الطبراني 
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 : أيــضــا  وأخــرجــه   . اإلســنــاد  صحيح   : وقـــال   )6٩6٧

والطبراني  الطبراني في األوسط )١٢٢/٩، رقم ٩305(، 

في الصغير )٢55/٢ رقم ١١٢١( قال الهيثمي )30١/٩( 

: فيه مصعب ابن مصعب وهو ضعيف .

إال أم سعد  كــيــة مــكــثــرة  بــا ــا عــمــر فــكــل  ي  - مــهــا 

ما قالت من خير فلم تكذب )ابن سعد عن عامر بن 

سعد عن أبيه( أخرجه ابن سعد )3/٤٢٩( .

- مها يا عائشة إن نساء األنصار نساء يسألن عن 

الفقه )ابن النجار عن أنس(.

أن  يوشك  فإنه  قريشا  تسبن  ال  قــتــادة  يــا  مها   -

وفعلك  أعمالهم  مع  عملك  ى  تزدر رجاال  منهم  ترى 

لها  بما  ألخبرتها  قريش  تطغى  أن  لــوال  أفعالهم   مــع 

 عند اهلل )الطبراني عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه 

عن جده(.

. وأخرجه أيضا :  أخرجه الطبراني )6/١٩، رقم ١0( 

أحمد )38٤/6، رقم ٢٧٢0٢(.

ترى  لعلك  فإنك  قريشا  تشتم  ال  قتادة  يا  مها   -

مع  وفعلك  أعمالهم  مع  عملك  تحقر  رجــاال  منهم 

قريش  تطغى  أن  لــوال  رأيتهم  إذا  وتغبطهم  أفعالهم 

ألخبرتها بالذي لها عند اهلل )الشافعي، والبيهقي في 

المعرفة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي 

مرسا( أخرجه الشافعي في األم )١6٢/١(.

في ذم الشدة بمعنى العنف 

 :� اهلل  رســول  قال  قالت:   � عائشة  عن   -٢

َخِصُم(.
ْ
 ال

ُ
ّد

َ
ل

َ ْ
ى اهلِل األ

َ
ْبَغَض الّرَِجاِل ِإل

َ
 أ

َ
)ِإّن

ي     أخرجه أحمد )٢05/6، رقم ٢5٧٤5(، والبخار

)86٧/٢، رقم ٢3٢5(، ومسلم )٢05٤/٤، رقم ٢668(، 

حديث   : ــال  ــ وق  )٢٩٧6 رقـــم   ،٢١٤/5( ــذي  ــرم ــت  وال

حسن. والنسائي )٢٤٧/8، رقم 5٤٢3(. 

 ،)56٩٧ رقم   ،508/١٢( حبان  ابن  أيضا:  وأخرجه 

والبيهقي )١08/١0، رقم ٢008٤(، والحميدي )١3٢/١، 

رقم ٢٧3( .

وللحديث أطراف أخرى منها : ))إن أبغض الخلق 

إلى اهلل األلد الخصم(( .

من غريب الحديث : ))األلد الخصم(( : الشديد 

الخصومة .

كل الشديد  3- قال رسول اهلل �: )إن الشديد 

الذى يملك نفسه عند الغضب(.

ــان،  ــمـ ــده، والــبــيــهــقــي فـــي شــعــب اإليـ ــنـ ــن مـ ــ )ابـ

والخطيب في المتفق عن خصفة(

رقم   ،٢١0/3( اإليمان  شعب  في  البيهقي  أخرجه 

ترجمة  الحافظ في اإلصابة )٢/٢85،  . وعزاه   )33٤١

والبيهقي،  الصحابة،  في  منده  البن  خصفة(   ٢٢٧0

والخطيب في المتفق .

٤- � قال: قال رسول اهلل �: )إن الشديد ليس 

الذى يغلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه(.

أخرجه أيضا : هناد في الزهد )608/٢، رقم ١30٢(، 

والبيهقي في الزهد )١6٤/٢، رقم 3٧0( .

5- عن أبي عامر األشعري رضي اهلل عنه قال : قال 

قيل  قبعثرى  شديد  كل  النار  )أهل   :� اهلل  رسول 

األهل  على  الشديد  قــال  القبعثرى  من  اهلل  رســول  يا 

وأهل  العشيرة  على  الشديد  الصاحب  على  الشديد 

الجنة كل ضعيف مزهد(.

ومن غريب الحديث : ))قبعثرى(( : ضخم عظيم.
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قال رسول اهلل �: )ليس الشديد بالصرعة   -6

إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب (.

: أخرجه أحمد )٢36/٢، رقم  أبى هريرة   حديث 

ومسلم   ،)5٧63 رقم   ،٢٢6٧/5( ي  والبخار  ،)٧٢١8

)٢0١٤/٤، رقم ٢60٩( .

حديث ابن مسعود : أخرجه أبو داود )٢٤8/٤، رقم 

. )٤٧٧٩

ومن غريب الحديث : ))الصرعة( ( : الرجل الذى 

يصرع الناس لقوته .

قال رسول اهلل �: )ال يدخل الجنة الجواظ   -7

المصحح  الخلق  الشديد  هو  الزنيم  والعتل  الجعظرى 

كول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس  األ

الرحيب الجوف(. 

)أحمد عن عبد الرحمن بن غنم(.

أخرجه أحمد )٢٢٧/٤ رقم ١80٢٢( . قال الهيثمي 

يسمع  لم  غنم  ابن  أن  إال  حسن  إسناده   :  )3٩3/١0(

من  المال  يجمع  الــذى  هو   : )الــجــواظ((  النبي.  من 

يمنع صرفه في سبيل اهلل. ))الجعظرى((:  أي جهة و

غليظ  هــو  ))الــعــتــل((:   . المتكبر الغليظ  الفظ  هــو 

بهم.  الملحق  النسب  دعى  هو  ))الزنيم((:  القلب. 

أي  الــجــوف((:  ))الرحيب  الغني.  أي  ــد((:  ــواج ))ال

واسع الجوف.

***

المبحث الثالث

اآلثار السلبية للعنف على المجتمع

هو  الــعــنــف  مــن  تنتج  الــتــي  السلبية  ــار  ــ اآلث مــن 

تعنيف االنسان لنفسه ولغيره حتى يصبح ضارًا في 

يمن أجمالها بفقرتين:  المجتمع و

االولى: تحريم تعنيف اإلنسان نفسه

ملك  هي  إنما  و لــه،  ملًكا  ليست  اإلنــســان  نفس 

لخالقها وموجدها عز وجل، وهي أمانة عند صاحبها، 

أم  بحقها،  وقــام  أحفظها  القيامة،  يوم  عنها  سيسأل 

ضيعها وظلمها، ولم يقم بما يجب لها؟

ولهذا فا يجوز لإلنسان أن يقتل نفسه، وال أن يغرر 

بها في غير مصلحة شرعية، وال أن يتصرف بشيء من 

عنها  يدرأ  أو  بالمصلحة،  عليها  يعود  بما  إال  أجزائها 

المفسدة، وليس له أن ُيضر بنفسه بحجة أنه يتصرف 

اعتداءه  فإن  غيره،  على  يعتد  لم  وأنه  يخصه،  فيما 

على نفسه كاعتدائه على غيره عند اهلل تعالى 

 َ ٱللَّ إِنَّ  نُفَسُكۡمۚ 
َ
أ َتۡقُتلُٓواْ  حمسَولَا  تعالى:  اهلل  قال 

َكاَن بُِكۡم رَِحيٗما ٢٩ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك ُعۡدَوٰٗنا َوُظۡلٗما 
يَِسيًرا ٣٠ىجس   ِ ٱللَّ عَلَى  َذٰلَِك  وََكاَن  نَاٗرۚا  نُۡصلِيهِ  فََسۡوَف 

حجسالّنَِساء : حمججحت - مجتمحتجحس .

ۡهلَُكةِىجس  يِۡديُكۡم إِلَى ٱلتَّ
َ
وقال تعالى: حمسَولَا تُۡلُقواْ بِأ

حجسالَبَقَرةِ : جمتحمججحتجحس .

ــاأليــدي:  واإللـــقـــاء:  هــو طـــرح الــشــيء، والـــمـــراد ب

كثر  أ أن  على  بناء  الكل،  عن  بالبعض  عّبر  األنفس، 
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هلك  من  مصدر  والتهلكة:  باأليدي،  النفس  أفعال 

أنفسكم  توقعوا  ال  أي:  وتهلكة،  ًكا 
ْ
وُهل ًكا  ها يهلك 

في  لما  مــؤكــدًة  النبوية  السنة  وجــاءت  الــهــاك،  في 

 القرآن، ومنذرًة بالوعيد الشديد، والعذاب األليم لمن 

قتل نفسه .

 � اهلل  عبد  بن  جندب  عن  الصحيحين  ففي 

كــان قبلكم  قــال: قــال رســول اهلل �: »كــان فيمن 

رجل به ُجرح، فجزع، فأخذ سكيًنا، فحّز بها يده، فما 

عبدي  بادرني  تعالى:  اهلل  قال  مــات،  حتى  الــدُم  رقأ 

بنفسه، حّرمت عليه الجنة«. 

 � هــريــرة  ــي  أبـ عــن  أيــًضــا  الصحيحين  ــي  وفـ

بحديدة،  نفسه  قتل  »من   :� اهلل  رسول  قال  قال: 

جهنم  نار  في  بطنه  في  بها   
ُ
يتوّجأ يده  في  فحديدته 

خالًدا مخلًدا فيها أبًدا، ومن شرب سًما، فقتل نفسه، 

أبًدا،  فيها  مخلًدا  خالًدا  جهنم  نار  في  يتحساه  فهو 

ومن ترّدى من جبل . فقتل نفسه، فهو يتردى في نار 

ي:  جهنم خالًدا مخلًدا فيها أبًدا« . وفي رواية للبخار

والذي يطُعن   ، النار »الذي يخُنُق نفسه، يخنقها في 

 . » نفسه، يطُعُنها في النار

تحريم تعنيف اإلنسان لغيره:

المثابة  كان اعتداء اإلنسان على نفسه بتلك  إذا 

اعــتــداءه  فــإن  العقوبة،  فــي  والتغليظ  التحريم  مــن 

عقوبة،  وأغلظ  إثًما،  وأعظم  يًما،  تحر أشد  غيره   على 

وأسوأ عاقبة .

والسنة،  الكتاب  في  كثيرة  نصوص  جــاءت  وقد 

وتبين سوء عاقبته،  تحذر من ذلك تحذيًرا شديًدا، 

وعظم عقوبة فاعله .

َم  َحرَّ ٱلَّتِي  ۡفَس  ٱلنَّ َتۡقُتلُواْ  حمسَولَا  تعالى:  اهلل  قال 

ىجس حجسالِإۡسَراء : محتمحتجحس ، وهذه اآلية نهي عن قتل  َّا بِٱلۡحَّقِ ُ إِل ٱللَّ
بالحق  إال  معاهدًة  أو  كانت  مؤمنًة  المحرمة،  النفس 

الذي يوجب قتلها.

 
َّ

ِإال ُمْؤِمًنا  َيْقُتَل  ْن 
َ
أ ِلُمْؤِمٍن  َكــاَن  }َوَمــا  تعالى:  وقال 

ُمْؤِمًنا  َيْقُتْل  َوَمْن   { ]النساء: ٩٢[، وقال تعالى: } 
ً
َخَطأ

ْيِه 
َ
َعل اهلُل  َوَغِضَب  ِفيَها  َخاِلًدا  ُم  َجَهّنَ َفَجَزاُؤُه  ًدا  ُمَتَعّمِ

اًبا َعِظيًما { ]النساء: ٩3[ .
َ

ُه َعذ
َ
 ل

َ
َعّد

َ
َعَنُه َوأ

َ
َول

ــه لوعيد  فــأي وعــيــد أعــظــم مــن هــذا الــوعــيــد؟! إن

هوله  ــن  م وتــنــخــلــع  الــمــؤمــنــيــن،  جــلــود  مــنــه  تقشعر 

ذاتًيا،  ووازًعا  قويا،  رادًعا  نفوسهم  ويوجد في  قلوبهم، 

نفوسهم  إزهــاق  و غيرهم،  على  التعدي  من   يمنعهم 

ظلًما وعدواًنا .

١ حديث ابن مسعود � قال: قال رسول اهلل �: 

»أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء«. 

أول  وأنها  الدماء،  أمر  تغليظ  الحديث  هذا  ففي 

لعظم  وذلــك  القيامة  يوم  الناس  بين  فيه  يقضى  ما 

الحديث  »في   : ابن حجر  قال   . أمرها وشدة خطرها 

عظم أمر الدم، فإن البداءة إنما تكون باألهم، والذنب 

المصلحة،  وتفويت  المفسدة  عظم  بحسب  يعظم 

إعدام البنية اإلنسانية غاية في ذلك« .  و

قال  قـــال:  عنهما  اهلل  رضــي  عمر  ابــن  حــديــث   ٢

رسول اهلل �: »لن يزال المؤمن في ُفْسحٍة من دينه 

ما لم ُيصب دًما حراًما« .

***
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الخالصة والنتائج

تــعــد الــتــربــيــة الــلــبــنــة األولــــى فــي الــتــخــلــص من 

الــعــنــف فــعــلــى االســـــرة والـــمـــدرســـة والــمــؤســســات 

في  المسؤولية  تحمل  وغيرها  والتعليمية  التربيوية 

الوانها  بكل  العنف  ظاهرة  من  مجتمعاتنا  تخليص 

يــمــكــن الــقــول إن الــمــدرســة يــجــب أن  واشــكــالــهــا،و

تتحمل الدور المناط بها في تقليل اإلرادة اإلجرامية 

ارتباطًا  يرتبط  األمــن  إن  حيث  المجتمع  أفــراد  لدى 

تنغرس  ما  بقدر  إذ  والتعليم  بالتربية  يًا  وجوهر وثيقًا 

القيم يتخلص من العنف.

قبل  هــنــا  نــطــرحــه  أن  يــجــب  ــذي  ــ ال الـــســـؤال  إن 

هل  والعنف  مقاومة  في  المدرسة  أثــر  في  الخوض 

المدرسة معدة فعًال ألداء هذا العمل ؟ وبمعنى آخر 

هل المدرسة اآلن في وضع يمكنها من أن تؤدي أثرها 

اإلجرامية  اإلرادة  تقزيم  إستراتيجية  تنفيذ  في  الفعال 

العنفية لدى أفرادها .

المناهج  الكثير من  النظر في  إعادة  ال بد من   -١

الدراسية واألساليب التربوية بعقلية انفتاحية جديدة 

يكون لديها الرغبة والقدرة والصاحيات واإلمكانات 

ئم  ــا أصــبــح غــيــر ما يــة لــحــذف م الــمــاديــة والــبــشــر

ئم  وما ي  ضـــرور هــو  مــا  إضــافــة  و العصر  لمعطيات 

والــســمــاوات  العولمة  عصر  فــي  العصر  لمعطيات 

تكون  ال  أن  يجب  تلك  النظر  ــادة  ــ إع و المفتوحة 

يجب  إنــمــا  و عاجلة  فعل  ردود  أو  وقتية  انفعاالت 

يمر  التي  للتغيرات  متعمقة  دراســات  من  تنطلق  أن 

تأخذ  بــروح  ية  العصر والمستجدات  المجتمع  بها 

مصلحة الباد واألمن فوق كل اعتبار .

٢- إضافة مناهج جديدة حول الوقاية من الجريمة 

تحصين  للشباب  يمكن  كيف  توضح  ــراف  ــح واالن

أنفسهم من الجريمة ومعرفة السبل الناجحة لابتعاد 

ــراف وذلـــك مــن خــال  ــحـ عــن مــهــاوي الــرذيــلــة واالنـ

مؤسسات  دور  حول  الدولية  التجارب  من  االستفادة 

من  ولعل  واالنــحــراف  الجريمة  من  الوقاية  في  التربية 

المستغرب انعدام أية برامج حول الوقاية من الجريمة 

حتى في الكليات العسكرية على رغم وجود كم هائل 

من برامج الوقاية المطبقة في الكثير من الدول .

دورها  وتفعيل  المحلي  بالمجتمع  المدرسة  ربط 

ــدم قصر  ــن الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي وعــ فــي حــمــايــة أمـ

تفعيل  يمكن  و فقط  المدرسة  أروقــة  داخــل  نشاطها 

المجلس  يسمى  مجلس  إنــشــاء  طــريــق  عــن  ذلــك 

هذا  يتكون  و واالنحراف  الجريمة  من  للوقاية  األمني 

المحلي  المجتمع  ــراد  ــ أف مــن  عـــدد  مــن  المجلس 

الفني  الجهاز  أعــضــاء  مــن  مجموعة  إلــى  باإلضافة 

األمن  رجال  من  مجموعة  مع  المدرسة  في  ي  واإلدار

المجتمع  ــراد  أف توعية  المجلس  هــذا  مهمة  وتكون 

المحلي بمخاطر الجريمة واالنحراف وعقد اللقاءات 

والندوات لمناقشة مشكات الحي ومحاولة التعاون 

التي يمكن أن  الحلول  الفاعل للقضاء عليها وطرح 

القرار  لصانعي  التوصيات  ورفع  تقليصها  في  تساهم 

لتفعيلها اليوسف هـ .

العادلة  غير  يــة  الــدكــتــاتــور الحكم  أنظمة  وجـــود 

واستخدام القوة لنشر الرأي ومحاربة المخالفين .
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وعــدم حيادها  اإلعـــام  انــحــراف وســائــل   ...  -  3

ونشر  التعصب  روح  إذكــاء  على  منها  الكثير  وعمل 

الصغير  تضخيم  حيث  مــن  الــنــاس  بين  الكراهية 

وتبسيط األمور المهمة والكبيرة .

مسارها  عن  التعليمية  البرامج  انــحــراف   ...  -  ٤

وخاصة  الحقائق  وتزوير  الحقد  تشجيع  حيث  من 

يخية منها : » تحريف المناهج الصربية وتوجهها  التار

المتحيز ضد المسلمين » .

حكومة  قبل  من  الحرب  مجرمي  حماية   ...  -  5

الصرب وعدم السعي الجاد من الحكومات والقوات 

ومخططي  الحرب  مجرمي  على  القبض  في  الغربية 

كاردجيتش،  رادوفــان   : مثل  العرقي  التطهير  سياسة 

والجنرال راتكو ماديتش .

لمجرمي  الــعــادلــة  كمات  المحا غــيــاب   ...  -  6

الحرب المقبوض عليهم حيث إنه على سبيل المثال 

كثر من ٧0 مسلمًا ومسلمة  يحكم على المتهم بقتل أ

كمات  المحا من  ذلك  وغير  سنوات  عشر  بالسجن 

ــى اإلحــســاس  ــؤدي إلـ ــ ــذا ي ــ ــلــة، وه ي ــهــز يــة وال الــمــخــز

على  للحصول  كوسيلة  ــاب  اإلره من  ومزيد   بالظلم 

الحقوق المسلوبة .

النتائج:

إنــســانــيــة ملحة،  وأنـــه حــاجــة  ــن،  ــ األم أهــمــيــة   -١

وال يستغني  بدونه،  الحياة  ال تستقيم  ومطلب فطري 

عنه فرد أو مجتمع .

األمن  تحقيق  في  المتفرد  منهجه  لإلسام  أن   -٢

ومكافحة العدوان والعنف .

3- ضال الخلق على كثرة صوره وأنواعه، وتعدد 

والتصورات،  األفكار  كان في  مظاهره وأشكاله، سواء 

والممارسات،  األعمال  أو  والسلوكيات،  األخــاق  أو 

يعود في حقيقته إلى سببين رئيسين: األول : الجهل 

أو العمى، والثاني: الظلم أو الهوى .

المفرطين،  العاصين  أحـــوال  فــي  تأملت  لــو   -٤

والمبتدعة الضالين، والغاة الجافين، لوجدتهم إنما 

أتوا من قبل هذين األمرين أو أحدهما، والجهل أصل 

الضالين، وأخطر الشرين .

ترك  أو  بالواجب  القيام  كل علم يتوقف عليه   -5

كل مسلم مكلف،  المحرم، فتعلمه فرض عين على 

الدنيوية  أو  الشرعية  العلوم  من  ذلك  على  زاد  ما  أما 

التي تحتاجها األمة، فهذه تعلمها فرض كفاية .

يعلمون،  ال  والذين  يعلمون  الذين  يستوي  ال   -6

والفرق واسع والبون شاسع بين العالم البصير والعابد 

الجاهل، وأسباب ذلك كثيرة ظاهرة .

  والحمد هلل رب العالمين ...

***
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المصادر والمراجع

- القرآن الكريم:

طبع  وقد   ، كثير البن  الحديث:  علوم  اختصار   .1

محمد  أحمد  تأليف  الحثيث:  الباعث  شرحه  معه 

، ط3.  ، بمطبعة علي صبيح وأوالده، بمصر كر شا

لإلمام  ــواوي:  ــن ال تقريب  شــرح  ــراوي  الـ يــب  تــدر  .2

عبد  الوهاب  عبد  تحقيق:  السيوطي،  الدين  جال 

بيروت،  العلمية،  المكتبة  منشورات  من  اللطيف، 

ط٢، سنة ١3٩٢هـ-١٩٧٢م. 

 ، الفكر دار   : عاشور البن  والتنوير  التحرير  تفسير   .٣

بيروت، ط١. 

الفكر  دار  الطبري،  جرير  البــن  الطبري:  تفسير   .4

بيروت، ط١. 

 : يخ والسير 5. تلقيح مفهوم أهل األثر في عيون التار

ي، المطبعة النموذجية،  لإلمام عبد الرحمن بن الجوز

مكتبة اآلداب، بالقاهرة، سنة ١٩٧5م. 

6. جامع األصول في أحاديث الرسول �: تأليف 

القادر  عبد  تحقيق:   ، األثــيــر ابــن  الدين  مجد  اإلمــام 

 ، الغدير دار  الحلواني،  مكتبة  يع  وتوز نشر  ــاؤط،  االرن

سنة ١38٩هـ-١٩6٩م. 

بن  محمد  عيسى  أبــي  لإلمام   : الكبير الجامع   .7

محمد  أحمد  تحقيق:  الــتــرمــذي،  ســورة  بــن  عيسى 

سنة  ط١،  بــيــروت،  العلمية،  الكتب  داغـــر   ، كــر شــا

١٤08هـ-١٩8٧م. 

روايته  في  ينبغي  وما  وفضله  العلم  بيان  جامع   .8

األميرية،  المطبعة   ، البر عبد  ابــن  للحافظ  وحمله: 

مصر - القاهرة. 

9. الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع: للخطيب 

البغدادي وتحقيق: محمود الطعان ومكتبة المعارف، 

بيروت، سنة ١٤03هـ-١٩83م. 

ي،  10. الجرح والتعديل: للحافظ ابن أبي حاتم الراز

الدكن،  بحيدرآباد  العثمانية  المعارف  دائرة  مطبعة 

الكتب  دار  باالوفسيت،  تصويره  إعــادة  ط١،  الهند، 

العلمية، بيروت. 

خرى: البن حزم، 
ُ
11. جوامع السيرة وخمس رسائل أ

تحقيق: د. إحسان عباس ود. ناصر الدين األسدي، 

 . ، دار المعارف، بمصر كر ومراجعة: أحمد محمد شا

12. حاشية السندي على صحيح البخاري: لإلمام 

، بيروت.  أبي الحسن السندي، طبعة دار الفكر

اإلسالمية  األمة  عناية  أو  والمحدثون  الحديث   .1٣

سنة  ط١،   ، مصر مطبعة  ــرة،  زه ألبــي  النبوية:  بالسنة 

١3٧8هـ-١٩58م. 

14. دراسات في الوسائل التعليمية لصالح بن مبارك 

الدباسي: دار الكويت، سنة ١٩٩6. 

العلمية،  الكتب  دار  للبيهقي:  النبوة  دالئــل   .15

بيروت، ط١. 

، بيروت.  بيعة: دار صادر 16. ديوان عمر بن أبى ر

أحمد  تحقيق:  الشافعي،  لــإلمــام  الــرســالــة:   .17

ط١،  الحلبي،  البابي  مصطفى  مطبعة  كر  شا محمد 

سنة ١358هـ-١٩٤0م. 

18. السنة قبل التدوين: لمحمد عجاج الخطيب، 

، ط٢، سنة ١3٩١هـ-١٩٧١م.  دار الفكر
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التشريع اإلسالمي: للدكتور  السنة ومكانتها في   .19

سنة  ط١،  القاهرة،  العروبة،  دار  السباعي،  مصطفى 

١380هـ-١٩6١م. 

اهلل محمد  أبي عبد  للحافظ  ابن ماجة:  20. سنن 

الباقين  يني، تحقيق: محمد فؤاد عبد  القزو بن يزيد 

دار الكتب العلمية- بيروت. 

السجستاني،  داود  أبي  داود: لإلمام  أبي  21. سنن 

دار  الحميد،  عبد  الدين  محي  محمد  د.  تحقيق: 

إحياء التراث العربي، بيروت. 

السيد  تحقيق:  للدارقطني،  الدارقطني:  سنن   .22

عبد اهلل هاشم اليماني، طبعة دار المحاسن، القاهرة، 

سنة ١38٩هـ. 

الحسين  بــن  أحمد  لــإلمــام  الكبرى:  السنن   .2٣

الهندن  النظامية،  المعارف  دائــرة  مطبعة  البيهقي، 

ط١، سنة ١3٤٤هـ. 

الدين  جــال  الحافظ  بشرح  النسائي:  سنن   .24

ية  السيوطي وحاشية اإلمام السندي، المطبعة المصر

 . باألزهر

بن شعيب  الرحمن  ألبي عبد  النسائي:  25. سنن 

النسائي، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٩٩١م. 

26. شرح السنة لإلمام البغوي: دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط١. 

راجعه:  ي،  النوو لإلمام  مسلم:  صحيح  شرح   .27

سنة  ط١،  بيروت،  القلم،  دار  الميس،  خليل  الشيخ 

١٤0٧هـ-١٩8٧م. 

للخطيب  ــث:  ــديـ ــحـ الـ أصـــحـــاب  شــــرف   .28

خطيب  سعيد  محمد  الدكتور  تحقيق:  البغدادي، 

اوغلي، مطبعة جامعة أنقرة، سنة ١٩٧١م. 

والسنة:  الكتاب  في   � اهلل  رسول  صحابة   .92

دمشق،  القلم،  دار  الكبيسي،  أيــوب  عيادة  تأليف 

طذ١، سنة ٧0٤١هـ-68٩١م. 

لإلمام  الــبــاري:  فتح  بشرح  البخاري  صحيح   .٣0

الكتب  دار   ، بارز ابن  العزيز  عبد  تحقيق:  ي،  البخار

العلمية، بيروت، ط١، سنة ١٤١0هـ-١٩8٩م. 

إسماعيل  محمد  لإلمام  البخاري:  صحيح   .٣1

رقم  إلــى  ــارة  اإلشـ عند  السلفية،  الطبعة  ي،  الــبــخــار

الحديث، أما عند اإلشارة إلى الجزء والصفحة طبعة 

 . األميرية ببوالق، مصر

٣2. صحيح مسلم: لإلمام أبي الحسين مسلم بن 

ي، تحقيق: محمد فؤاد  الحجاج بن مسلم النيسابور

عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ط١، 

سنة ١3٧٤هـ- ١٩55م. 

٣٣. الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد البصري، 

دار صادر ودار بيروت، بيروت، سنة ١380هـ-١٩60م. 

عبد  ألبي  داود:  أبي  سنن  شرح  المعبود  عون   .٣4

حسن  الحاج  نشره:  لصديقي،  الحق  شرف  الرحمن 

إيراني، صاحب دار الكتاب العربي، بيروت. 

٣5. فتح الباري في شرح صحيح البخاري: للحافظ 

 ، ابن حجر العسقاني، بتصحيح: عبد العزيز بن باز

مصطفى  مطبعة  الباقي،  عبد  فــؤاد  محمد  وترقيم: 

البابي الحلبي وأوالده، القاهرة، ١3٧8هـ- ١٩5٩م. 

للعراقي:  الحديث  الفية  شــرح  المغيث  فتح   .٣6

ــن مــحــمــد ابـــن عــبــد الــرحــمــن  ــدي تــألــيــف شــمــس ال

ي، القاهرة، ط٢، سنة ١388هـ-١٩68م.  السخاو
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لإلمام  والنحل:  ــواء  واألهـ الملل  بين  الفصل   .٣7

أبي محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي، مكتبة 

المثنى بغداد. 

عــدي،  البــن  الــرجــال:  ضعفاء  فــي  الــكــامــل   .٣8

تحقيق: الحاج صبحي السامرائي، وطبع في مطبعة 

سلمان األعظمي، بغداد. 

٣9. كتاب الشريعة: لآجري، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط١. 

الرواية: للخطيب البغدادي،  40. الكفاية في علم 

عبد  ومراجعة:  التيجاني،  الحافظ  محمد  تقديم: 

حسن  الرحمن  وعبد  الحليم،  عبد  محمد  الحليم 

، ط١، سنة ١٩٧٢م.  محمود، مطبعة السعادة، مصر

 ، 41. لسان العرب: البن منظور االفريقي، دار الفكر

لبنان - بيروت. 

الهيثمي،  لإلمام  الفوائد:  ومنبع  الزوائد  مجمع   .42

دار الكتاب، بيروت، سنة ١٩6٧م. 

ــراوي والـــواعـــي:  ــ الـ 4٣. الــمــحــدث الــفــاصــل بــيــن 

الــرامــهــرمــزي،  الــرحــمــن  عــبــد  بــن  الــحــســن  للقاضي 

، بيروت،  تحقيق: محمد عجاج الخطيب، دار الفكر

ط٢، سنة ١3٩١هـ-١٩٩٧م. 

اهلل  عبد  ألبــي  الصحيحين:  على  المستدرك   .44

الحديث،  النصر  ومطابع  مكتبة   : الناشر كم،  الحا

للحافظ  المستدرك،  تلخيص  ذيله  وفــي  يــاض،  الــر

شمس الدين أبي عبد اهلل الذهبي. 

كم  للحا الــصــحــيــحــيــن:  عــلــى  ــدرك  ــت ــس ــم ال  .45

ي، مكتبة ومطابع النصر الحديثة، الرياض.  النيسابور

عبد  أبي  الحافظ  تضيف  الحميدي:  مسند   .46

الرحمن  حبيب  تحقيق:  الحميدي،  الزبير  بن  اهلل 

ومكتبة  بــيــروت،  الكتب،  عالم  مطبعة  األعــظــمــي، 

المتنبي، القاهرة، ١38٢هـ. 

الشيباني،  حنبل  بن  أحمد  لإلمام  المسند:   .47

ـــ- ١38٩هـ سنة  ط١،  بــيــروت،  اإلســامــي،  المكتب 

١٩6٩م. 

تحقيق:  ــطــحــاوي:  ال ــإلمــام  ل ــار  ــ اآلث مشكل   .48

شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١. 

، بيروت.  49. المصنف البن أبي شيبة: دار الفكر

دار  الصنعاني،  الــرزاق  عبد  لإلمام  المصنف:   .50

، بيروت، ط١.  الفكر

51. مــقــدمــة ابـــن الــصــالح ومــحــاســن االصــطــالح: 

تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، مطبعة 

دار الكتب، سنة ١٩٧٤م. 

الكتب  دار  تيمية،  البـــن   : التفسير مــقــدمــة   .52

العلمية. 

: البــن  ــر ــ ــي غــريــب الــحــديــث واألثـ 5٣. الــنــهــايــة ف

محمد  ومحمود  ي  الزاو أحمد  طاهر  تحقيق:   ، االثير

الطناجي، ط٢، سنة ١3٩٩هـ-١٩٧٩م. 

الحديث ونصوصه: لمحمد  الوجيز في علوم   .54

للفنون  الوطنية  المؤسسة  طبعة  الخطيب،  عجاج 

، سنة ١٩8٩م.  المطبعية، وحدة الرعاية، الجزائر

التعليم:  فــي  والتكنولوجيا  االتــصــال  وســائــل   .55

دار  الــكــويــت،  الــطــوبــجــي،  تــألــيــف حسين حــمــدي 

القلم، سنة ١٩5٧م. 

اعــداد  التعليم:  تقنيات  التعليمية  الــوســائــل   .56

إبراهيم العبيد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١. 
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57. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: للدكتور 

الشيخ محمد بن محمود أبو شهبة، ط١، مطبعة عالم 

المعرفة، جدة، سنة ١٤03هـ-١٩83م. 

***




