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الملخص

الــدواء  هما  الشريفة  النبوية  والــســيــرة  السنة  إن 

بمنهج  الــتــمــســك  أن  وقــطــعــا  داء،  لــكــل  الــشــافــي 

العنف  بمعالجة  كفيلة   � النبي  وتــوجــيــهــات 

كل  المشا لكل  الناجحة  الــحــلــول  ووضـــع  االســـري 

المقدمة مبحثان  المحتويات فهي بعد  أما  االسرية، 

والثاني:  ومــظــاهــره،  اسبابه  ــري  االسـ العنف  االول: 

بأهم  خاتمة  تعقبهما  ــري،  االسـ العنف  مــن  الوقاية 

أشكال  تتنوع  يــلــي:  بما  تتلخص  والــتــي  النتائج، 

 ، العنف االسري من بيئة الى أخرى ومن بيت الى آخر

بعده،  الحاصل  الضرر  مستوى  لذلك  تبعا  يتنوع  و

من  الموضوع  هذا  بحث  عند  ذلك  مراعاة  فينبغي 

جميع جوانبه، والعمل على تعاون الجميع للحد من 

ظاهرة العنف االسري المرتفعة في بادنا ،باستعمال 

أنجع الطرق للتخلص منها، ولم أَر أفضل من الرجوع 

الى التوجيهات النبوية في معالجة العنف االسري، 

من  تتخذ  اســامــيــة  مجتمعات  مــع  نتعامل   ألنــنــا 

. كبر النبي � قدوة لها، لذا فان التأثير سيكون أ

***

Abstract:

  The Sunnah and the honorable biography of 

the Prophet are the panacea for every disease, 

and certainly adherence to the approach and di-

rectives of the Prophet, may God bless him and 

grant him peace, is enough to treat domestic vi-

olence and develop successful solutions to all 

family problems. Domestic violence, followed 

by a conclusion with the most important results, 

which are summarized as follows: Forms of 

domestic violence vary from one environment 

to another and from one house to another, and 

accordingly the level of damage incurred after 

it varies. Of the high phenomenon of domestic 

violence in our country, using the most effective 

ways to get rid of it, and I did not see better than 

referring to the prophetic directives in dealing 

with domestic violence, because we are dealing 

with Islamic societies that take the Prophet, may 

God bless him and grant him peace, as an exam-

ple, so the impact will be greate.

***
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المقدمة

على  والسام  والصاة  العالمين  رب  هلل  الحمد 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد؛

  فان موضوع العنف االسري الذي تتعرض له الزوجة 

والبنت واالبن واالخ من بين أهم المواضيع التي تؤرق 

المختصين في مجال حقوق االنسان والمهتمين في 

ميدان التربية وكذلك المصلحين االجتماعيين، لما 

له من تأثير على حياتنا االجتماعية وتربية ابنائنا، اذ 

أن اهمال هذا الموضوع والتخلي عن معالجته فانه 

سيخرج علينا جيل منحرف يحمل ذكريات العنف 

والتي  المختلفة،  حياته  مراحل  في  لها  تعرض  التي 

انعكست على تصرفاته.

هي  الشريفة  النبوية  والسيرة  السنة  فإن  يب  ر وال 

بمنهج  التمسك  أن  وقطعا  داء،  لكل  الشافي  الدواء 

االســري  العنف  بمعالجة  كفيلة  النبي  وتوجيهات 

كل االسرية. ووضع الحلول الناجحة لكل المشا

وسنبحثه  ذكــر  ما  كل  مراعيا  موضوعنا  جــاء  لــذا 

في عدة مباحث بناء على االحاديث التي جعلناها 

من  عــدد  الــى  رجعت  وقــد  مبحث،  كــل  مقدمة  فــي 

الذي قام عليه  والمراجع شكلت االساس  المصادر 

هذا البحث .

الــمــقــدمــة مبحثان  بــعــد  الــمــحــتــويــات فــهــي  أمـــا 

بالمصادر  وقــائــمــة  النتائج  بــأهــم  خاتمة  تعقبهما 

والمراجع.

البحث  بهذا  ينفع  أن  القدير  العلي  اهلل  ــأل  أس  

يصلح  كاتبه وقارءه، وأن يمن علينا بالخلق الحسن و

ياتنا . نياتنا وذر

***
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المبحث االول

العنف األسري أسبابه ومظاهره

  تعريف العنف لغًة: 

  العنف : ھو الشديد في القول والفعل، وهو ضد 

الرفق، وھو عنيف إذا لم يكن رفيًقا في أمره، واعتنف 

يُع  والتْقر التْوبيُخ  ْعِنيُف:  الّتَ بعنف،)١(  أخــذه   : األمــر
وم”.)٢(

َّ
والل

وقال الفيروزبادي: “العنف:َ  ضد الرفق، والعنيف 

القول”،  من  الخيل)3(والشديد  بركوب  له  رفق  ال  من 

ضد  يطلق  الــلــغــة،  فــي  العنف  أن  يتضح  ھنا   مــن 

اللين والرفق. )٤( 

“السلوك  أنــه:  بينھا  من  تعريفات  عدة  للعنف     

ــي الــحــقــل  ــمــة، فـ ــكــل ــذاء ال ــ ــ ــذي َيــســتــخــُدم اإليـ ــ الـ

الكريم  الــقــرآن  ضــوء  فــي  عاجه  وسبل  األســـري  العنف   )١(
والسنة النبوية، الملتقى الدولي التاسع ص ١0١١.

، بيروت، ط١، د .ت،  ، دار صادر )٢( لسان العرب ابن منظور
ج ٩، ص ٢58.

مكتب  تحقيق:  أبـــادي:  الــفــيــروز  المحيط،  الــقــامــوس   )3(
محمد  بــإشــراف:  الــرســالــة،  مؤسسة  فــي  الــتــراث  تحقيق 
والنشر  للطباعة  الــرســالــة  مؤسسة  الــعــرقــُســوســي،  نعيم 
يع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢6 هـ - ٢005  والتوز

م،ص83٩.
الكريم  الــقــرآن  ضــوء  فــي  عاجه  وسبل  األســـري  العنف   )٤(
والسنة النبوية األستاذة الدكتورة نورة بن حسن - الدكتورة 

يمة مشومة جامعة باتنة ١،ص١0١0-١0١١. ر

يشير  ،كما  بالفعل  أو  باللسان  أو  باليد  التصادمي” 

األخيرة  التخاطب  “لغة  ي:  حجاز مصطفى  حسب 

الممكنة مع الواقع ومع اآلخرين، حيث يحس المرء 

العادي،  الــحــوار  بوسائل  صوته  إيصال  عن  بالعجز 

إقناعھم  فــي  بالفشل  لــديــه  القناعة  تترسخ  وحــيــن 

باالعتراف بكيانه وقيمته”.

كما يعرفه منير كرداشة: “بأنه سلوك أو فعل يتسم 

أو  فـــردا،  يكون  قــد  مختلفة  مــصــادر  مــن  بالعدوانية 

جماعة، أو طبقة اجتماعية أو دولة، بھدف استغال 

إخــضــاعــه، فــي إطــار عاقة قــوة غير  الــطــرف اآلخــر و

متكافئة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، مما يتسبب 

أو  لفرد،  ونفسية  ومعنوية  مادية  أضــرار  إحــداث  في 

زكي  أحــمــد  وعـــرف  اجتماعية”،  طبقة  أو  جماعة 

أو  الضغط  استخدام  أو  كــراه  “اإل بأنه:  العنف  ي  بدو

أو غير مطابق للقانون،  القوة استخداما غير مشروع، 

من  مجموعة  أو  ما،  فرد  إرادة  على  التأثير  شأنه  من 

العاقة  التعريفات  ياحظ من خال ھذه  األفــراد”، و

المتينة بين التعريف اللغوي واالصطاحي، إذ تنبني 

يفھم منھا جميعا أن العنف نقيض  وتأسس عليه، و

كراه أو القسوة  السلم واألمن والرفق، فھو استخدام اإل

استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون، يحدث 

أضرارا على المعنف)5(.

يــمــكــن تــعــريــف الــعــنــف األســــري: “ھـــو جميع  و

وتلحق  األســـرة،  أعضاء  أحــد  بھا  يقوم  التي  األفــعــال 

الكريم  الــقــرآن  ضــوء  في  عاجه  وسبل  األســري  العنف   )5(
والسنة النبوية األستاذة الدكتورة نورة بن حسن - الدكتورة 

يمة مشومة جامعة باتنة ١، ص١0١١. ر
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كليھما بعضو آخر في نفس  أو  أو معنويا  ضررا ماديا 

وحبس  بأنواعه،  الضرب  بالتحديد  يعني  و األســرة، 

واإلرغــام  أساسية،  حاجات  من  والحرمان  الحرية، 

في  والتسبب  الــفــرد،  رغبة  ضــد  بفعل  القيام  على 

كات األخاقية،  كافة مظاھر االنتھا كسور أو جروح و 

من  اآلخرين  ضد  األســرة  أعضاء  أحــد  يرتكبھا  التي 

األسرة، والتي يتعرض صاحبھا لجزاءات سلبية ذات 

كات األخاقية من  طابع رسمي، وتتراوح ھذه االنتھا

التسلط واإلھمال، وعدم النفقة على الزوجة واألوالد، 

نھاية بقتل أو انتحار أحد أفراد األسرة، مرورا بعمليات 

الضرب المتبادل بين أفراد األسرة .

أو  البدني  »االعتداء  بأنه:  األسري  العنف  ُيعرف  و

النفسي الواقع على األشخاص، والذي يحدث تأثيرا 

يعاقب عليه  أو ضررا ماديا أو معنويا، مخالفا للقانون و

القانون«. ومن معانيه أنه: »يشير إلى األفعال المباشرة 

األســرة،  أفــراد  أحــد  نحو  توجه  التي  مباشرة،  والغير 

بھدف إيقاع األذى النفسي، أو اللفظي أو الجسدي، 

يتضمن  األســري  العنف  أن  وبالجملة  الجنسي،  أو 

ــراف  األط مجموع  بين  األســـرة  نطاق  ــل  داخ ــاءة  اإلسـ

كانت مباشرة أو غير مباشرة، بھدف  المكونة، سواء أ

أن  فيه  شك  ال  ومما  أشكاله،  بمختلف  األذى  إيقاع 

الطرفين األضعف،  توجه نحو  ما  األفعال، عادة  ھذه 
واألقل قوة في األسرة، وھما المرأة واألبناء.)١(

العنف  من  مشاهد  الى  الكريم  القران  أشــار  لقد 

التكوير  وســورة  يوسف  ســورة  تناولت  فقد  االســـري، 

)١( المصدر نفسه،ص١0١١-١0١٢.

تحكي  االســري،  االضطهاد  في  العنيفة  المحاوالت 

االولى محاولة االخوة التخلص من اخيهم المحبوب 

َيْخُل  ْرًضــا 
َ
أ اْطَرُحوُه  ِو 

َ
أ ُيوُسَف  وا 

ُ
))اْقُتل والدهم  لدى 

بمحاولة  العنف  هذا  انتهى   ،)٢()) ِبيُكْم 
َ
أ َوْجــُه  ُكْم 

َ
ل

يته. قتله وابعاده وبيعه وسجنه وحرمان والده من رؤ

ِإَذا  )))َو بعينه  القتل  ــرى  ن التكوير  ســـورة  ــي  وف

ــْت((()3(، صــورة 
َ
ــل ــِت ّيِ َذْنـــٍب ُق

َ
ــْت ِبـــأ

َ
ــْوُءوَدُة ُســِئــل ــَمـ ـ

ْ
ال

تجاه  الوالدين  من  ــري  االس العنف  لمستوى  بشعة 

طفلة  استحقتها  الــتــي  يــمــة  الــجــر هــي  مــا  ابــنــائــهــم، 

الذي  العنف  لهذا  تتعرض  حتى  الورد  بعمر  صغيرة 

 يصدر ممن يتوقع منه أن تحضى بأعلى أنواع الحنان 

والرعاية والحماية)٤(.

المرأة  لشكوى  أخرى  صورة  المجادلة  سورة  وفي 

َك 
ُ
ُتَجاِدل ِتي 

َّ
ال  

َ
َقْول اهلُل  َسِمَع  ))َقْد  زوجها  عنف  من 

 
َ

ِإّن َتَحاُوَرُكَما  َيْسَمُع  َواهلُل  اهلِل  ى 
َ
ِإل َوَتْشَتِكي  َزْوِجَها  ِفي 

النبي  الى  امرأة  ترفعها  قضية   ،)5(  )) َبِصيٌر َسِميٌع  اهلَل 

يأتي التوجيه القرآني لمعالجة هذا العنف. و

والعنف األسري انواع قد يكون واقعًا من الزوج على 

األبوين  أحـد  مـن  أو  الـزوج  على  الزوجة  من  أو  الزوجة 

، هذا  على األبناء أو العكس أو من أحد األبناء على آخر

طرف  على  السابقة  األطــراف  أحـد  مـن  الواقع  العنف 
آخر قد يكون عنفًا ماديًا وقد يكون عنفًا معنويًا .)6(

)٢( سورة يوسف : ٩.
)3( سورة التكوير :8-٩.

)٤( ينظر تفسيرها في تفسير الطبري، ٢٤٧/٢٤.
ِة: ١.

َ
ُمَجادل

ْ
)5( سورة ال

)6(  أثر العنف األسري على اإلجرام دكتور عبد النبي محمد 
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ــوعــي بــضــرورة  كــيــد عــلــى ال ــد هــنــا مــن الــتــأ  وال ب

المنظومة الحقوقية داخل األسرة، ومنها حق  ترسيخ 

الزوجية  والنفقة  المهر  فــي  الــزوجــة  وحــق   الــكــرامــة، 
واإلرث، وغيرها.)١(

دوافع ومظاهر العنف االسري:

وتداخل  تضافر  نتيجة  األســري  العنف  يحدث 

تقسيم  يمكن  و والـــدوافـــع،  األســبــاب  مــن  مجموعة 

نحو  بمقتضاھا  اإلنـــســـان  يــنــدفــع  ــتــي  ال األســـبـــاب 

بھا  ونقصد  الــذاتــيــة:  الــدوافــع  إلــى:  األســـري  العنف 

تقوده  والــتــي  ذاتـــه،  اإلنــســان  مــن  تنبع  التي  الــدوافــع 

نحو العنف األسري، وھذه الدوافع تكونت في نفس 

اإلھمال  قبيل  من  خارجية  ظــروف  نتيجة  اإلنــســان، 

وسوء المعاملة، والعنف الذي تعرض له اإلنسان في 

طفولته، وما يصاحبه من عدم إشباع حاجات الفرد 

العاطفية، وعجزه عن التكيف النفسي واالجتماعي 

نفسية  ــوازع  ن كم  ترا إلــى  الظروف  ھــذه  أدت  السوي، 

مختلفة، قادت نحو العنف داخل األسرة.

الدوافع االقتصادية: 

المادية  الناحية  على  والبطالة  الفقر  يؤثر  فقد 

لألسرة، مما ينعكس سلبا على مستواھم المعيشي، 

فينشأ الصراع بين أفراد األسرة، مما يؤدي إلى حدوث 

الثقافية:  والدوافع  أفرادھا،  بين  العنيفة  االستجابة 

محمود أبو العنين ،أستاذ مساعد بكلية الشريعة واألنظمة 
جامعة الطائف- المملكة العربية السعودية، ص ١33.

)١(  العنف األسري: أنواعه، أسبابه، وعاجه من منظور الفقه 
اإلسامي والقانون .. دراسة مقارنة، حسن الهاشمي )مقال 

على النت(.

يتمثل في العادات والتقاليد التي اعتادھا مجتمع  و

ما، والتي تتطلب من الرجل قدرا من الرجولة، بحيث 

ال  وقد  والقوة،  العنف  بغير  أسرته  قيادة  في  يتوسل  ال 

العادات  بھذه  المجتمعات  ھذه  أفــراد  بعض  يؤمن 

الضغط  بدافع  ــا  وراءھ ينساقون  ولكنھم  والتقاليد، 

الوازع الديني، وتدني  االجتماعي ،فضا عن ضعف 

كفة قيم المجتمع ومبادئه،  المستوى األخاقي، ومنا

وسوء الفھم لكثير من القضايا واألحكام الفقھية.

  أما مظاهر العنف األسري  فانه يتخذ صورا وأشكاال 

يعتبر  عديدة، نجملھا فيما يلي: العنف الجسدي: و

إلمكانية  وذلك  وضوحا،  األســري  العنف  أنــواع  كثر  أ

آثار وكدمات  كتشافه، نظرا لما يتركه من  ماحظته وا

أو  باليد  ورضوض على الجسم، ومن صوره: الضرب 

العض،  البصق،  الخنق،  بعنف،  الدفع  حادة،  بأداة 

الدھس، الحرق بالسجائر والتھديد بالساح. 

العنف النفسي: 

يصاغ ھذا العنف في شكل إيذاء نفسي أو لفظي،  و

في  والتسبب  المعنوي،  اإليذاء  إلحاق  منه  والھدف 

والسخرية  االزدراء،  على  وتشتمل  النفسية،  المعاناة 

يعد  واإلھانة، والشتم،و االستھزاء والسباب وغيرھا، و

العنف، ألنه غير محسوس، وال يترك  أنواع  من أخطر 

آثارا واضحة مادية.

العنف الجنسي: 

خاصة  الخطيرة،  العنف  أشكال  أشد  من  يعد  و

الخوف  نتيجة  الكتمان،  طــي  يبقى  مــا  غالبا  ــه  وأن

الجنسي؛ فقد يكون  العنف  وتتعدد صور  والخجل، 

نابية:  بألفاظ  والشتم  الجنسي  التحرش  طريق:  عن 
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الــمــرأة  عــن  جنسية  تعليقات  أو  لفظية،  تعبيرات 

وجسدھا، و اغتصاب المحارم وھتك العرض)١(.

***

الكريم  الــقــرآن  ضــوء  فــي  عاجه  وسبل  األســـري  العنف   )١(
والسنة النبوية األستاذة الدكتورة نورة بن حسن - الدكتورة 

يمة مشومة جامعة باتنة ١، ص١0١3-١0١٤. ر

المبحث الثاني

الوقاية من العنف االسري

على  قائم   ، صغير مجتمع  عن  عبارة  األســرة  تعد 

والمجتمع  والــمــرأة،  الرجل  هما  أساسيين  عمودين 

بين  عاقات  عن  عبارة  بل  تنمو  عددية  كثرة  ليس 

افراد تقوم على هدف معين، وقد حدد القرآن الكريم 

هذا الهدف بالسكينة واالطمئنان في العاقة القائمة 

بين الرجل والمرأة من خال المودة والرحمة القائمة 

َوِمْن   ((  : العزيز كتابه  محكم  في  تعالى  قال  بينهما، 

ِلَتْسُكُنوا  ــا  ــ ْزَواًج
َ
أ ْنُفِسُكْم 

َ
أ ِمــْن  ــُكــْم 

َ
ل ــَق 

َ
َخــل ْن 

َ
أ ــِه  ــاِت َي

َ
آ

َياٍت 
َ َ
آل َذِلَك  ِفي   

َ
ِإّن َوَرْحَمًة  ًة  َمَوّدَ َبْيَنُكْم  َوَجَعَل  ْيَها 

َ
 ِإل

ُروَن(()٢(.
َ

ِلَقْوٍم َيَتَفّك

  وألهمية األسرة وأهمية دورها في بناء المجتمعات 

أيما عناية ورسم لها الطرق المثلى  النبي  اعتنى بها 

كافة  وعلى  المستويات  أسمى  إلى  بأفرادها  لارتقاء 

يب فان الخير فيما جاء به اإلسام من  االصعدة، وال ر

لخلق  والوقائية  التربوية  الجوانب  في  واهتمام  عناية 

ينير لها طرق السامة ألخذها  أسرة يسودها السام و

إلى جادة األمن واألمان.

أوًال: الصبر على الزوجة

تقوم  التي  االساسية  الركيزة  ألنها  بالزوجة  اوال  نبدأ 

عليها االسرة وبالرفق بها ينشأ الرفق في جميع أفرادها.

)٢( سورة الروم: ٢١.



189 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ. د. عبد اهلل خلف عبد

 َيْفَرْك 
َ

 اهلِل �: »ال
ُ

 َرُسول
َ

: َقال
َ

ْيَرَة، َقال ِبي ُهَر
َ
  َعْن أ

ْو 
َ
أ  » آَخَر ِمْنَها  َرِضَي  ًقا 

ُ
ُخل ِمْنَها  َكرَِه  ِإْن  ُمْؤِمَنًة،  ُمْؤِمٌن 

: »َغْيَرُه«،)١(، )ال يفرك مؤمن مؤمنة( قال أهل اللغة 
َ

َقال

فركه يفركه إذا أبغضه والفرك البغض.

العنف األسري الذي يمارسه الزوج على زوجته: 

اعتبر اإلسام المرأة جوھر األسرة، فھي التي تربي 

المجتمع  صلح  صلحت  إذا  و األجــيــال،  وتنشئ 

والعكس صحيح، و بالمحافظة عليھا نحافظ على 

بقائنا، واستمرار عقيدتنا وكّرم الزوجة وحفظ كرامتھا، 

ُيستأنس  و الــزوج،  إليه  يلجأ  الــذي  السكن  واعتبرھا 

بوجودھا في فرحته، وفي حزنه.

تجاه  الــزوج  يمارسھا  التي  العنف  أشكال  تتعدد 

الجسدي  االعــتــداء  مــن صـــوره  يــكــون  زوجــتــه، فقد 

نفسيا  العنف  يكون  وقــد  والــضــرب...،  كاللكمات 

ــة،  ــزوج ــن قــيــمــة ال ــط م ــح كــالــلــجــوء إلـــى اإلھـــانـــة وال

وفقدان  االنــطــواء  إلــى  ودفعھا  بالخجل،  إشــعــارھــا   و

الثقة بالنفِسّ )٢(. 

نــمــوذج في  أروع  ــول اهلل �  لنا رس وقــد ضــرب 

ْهِلِه، 
َ
المعاشرة الزوجية،فكان يقول: »َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أِل

والشتم  بالسب  إھانتھا  وحرم  ْهِلي«)3(، 
َ
أِل َخْيُرُكْم  َنا 

َ
َوأ

والتنقيص من شأنھا.

)١(  صحيح مسلم رقم )١٤6٩( ،٢/ ١0٩١؛ مسند أحمد،٩٩/١٤.
يمة مشومة قضايا األسرة المسلمة  )٢( د/ نورة بت حسن- د/ ر
اإلسامية،  الشريعة  ومقاصد  أصول  ضوء  في  المعاصرة 

ص١0١6.
)3( سنن ابن ماجه، رقم ١٩٧٧،١/636.

الزوجة،  ضد  للعنف  اإلســام  محاربة  صــور  ومــن 

أن ألزم الزوج أداء حقوقھا وواجباته تجاھھا ألن عدم 

كاھما بأداء الحق الذي  التزام الزوجين أحدھما أو 

تلك  كانت  ســواء  للعنف،  سبب  اآلخــر  تجاه  عليه 

الحقوق مادية أو معنوية)٤(.

وتكون  أشكالھا  بكل  الــحــقــوق  تستوفى  وحــيــن 

وألفة،  بــود  بل  كـــراه،  إ دون  وبحب  حب  عن  صــادرة 

مثل  فـــي  الــعــنــف  يــدخــل  ولـــن  األنـــفـــس،   ستستقر 

الحياة الزوجية.

ى 
َ
َعل اُمــوَن  َقــّوَ  

ُ
))الــّرَِجــال تعالى:  قوله  وقفة مع  ولنا 

ْنَفُقوا 
َ
أ َوِبَما  َبْعٍض  ى 

َ
َعل َبْعَضُهْم  اهلُل  َل 

َ
َفّض ِبَما  َساِء  الّنِ

َغْيِب 
ْ
ِلل َحاِفَظاٌت  َقاِنَتاٌت  اِلَحاُت  َفالّصَ ْمَواِلِهْم 

َ
أ ِمْن 

َفِعُظوُهّنَ  ُنــُشــوَزُهــّنَ  َتَخاُفوَن  ِتــي 
َّ

َوالــا اهلُل  َحِفَظ  ِبَما 

َطْعَنُكْم 
َ
أ َفِإْن  َواْضرُِبوُهّنَ  َمَضاِجِع 

ْ
ال ِفي  َواْهُجُروُهّنَ 

َكِبيًرا(()5(،  ا  َعِلّيً َكاَن  اهلَل   
َ

ِإّن  
ً

َسِبيا ْيِهّنَ 
َ
َعل َتْبُغوا   

َ
َفا

خروج  ھو  النشوز  أن  مبينا  رضــا  رشيد  محمد  قــال 

به  وتطيب  الفطرة،  نظام  به  يقوم  الــذي  األصــل  عن 

ِطيَفًة، 
َ
ُقْرآِن ِحْكَمًة ل

ْ
 ِفي َتْعِبيرِ ال

َ
ّن

َ
 َجَرَم أ

َ
المعيشة: » ال

َمِعيَشُة 
ْ
ال َتُكوَن  ْن 

َ
أ ُيِحّبُ  َكاَن  ا  ّمَ

َ
ل ى 

َ
َتَعال اهلَل   

َ
ّن

َ
أ َوِهَي 

ْم 
َ
ل ِتَئاٍم 

ْ
َوال َوَتَراٍض  ٍة  َوَمَوّدَ ٍة  َمَحّبَ َمِعيَشَة  ْوَجْيِن  الّزَ َبْيَن 

 
َ

ّن
َ
ى أ

َ
 َعل

ُّ
َساِء ِإْسَناًدا َيُدل ى الّنِ

َ
ُشوَز ِإل ْن ُيْسِنَد الّنُ

َ
 أ

ْ
َيَشأ

َر َعْن َذِلَك ِبِعَباَرٍة  ، َبْل َعّبَ
ً

ْن َيَقَع ِمْنُهّنَ ِفْعا
َ
ِنِه أ

ْ
ِمْن َشأ

ْصِل 
َ ْ
ُه ُخُروٌج َعِن األ

َ
ّن

َ
أِل  َيَقَع؛ 

َّ
ال

َ
أ ِنِه 

ْ
 ِمْن َشأ

َ
ّن

َ
أ ى 

َ
ُتوِمُئ ِإل

َمِعيَشُة، 
ْ
ال ِبــِه  َوَتِطيُب  ِفْطَرِة، 

ْ
ال ِنَظاُم  ِبــِه  َيُقوُم  ــِذي 

َّ
ال

الكريم  الــقــرآن  ضــوء  فــي  عاجه  وسبل  األســـري  العنف   )٤(
والسنة النبوية الملتقى الدولي التاسع ،ص١0١٧.

)5( سورة النساء3٤.
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َوَما  ِة، 
َ
َمْرأ

ْ
ال َمَكاَنِة  ى 

َ
ِإل ِطيٌف 

َ
ل َتْنِبيٌه  ْعِبيرِ  الّتَ ا 

َ
َفِفي َهذ

ِمَن  ُجِل  الّرَ ى 
َ
َيِجُب َعل َما  ى 

َ
ِإل َو ِنَها، 

ْ
ى ِفي َشأ

َ
ْول

َ ْ
األ ُهَو 

ى ِإَذا  ِتَها، َحّتَ
َ
ِف ِفي ُمَعاَمل ّطُ

َ
ل َها َوُحْسِن الّتَ

َ
َياَسِة ل الّسِ

ِقَياِم 
ْ
ِع َوَعَدِم ال

ُ
َرّف ى الّتَ

َ
 ِإل

َ
ل ْن ُيَؤّوَ

َ
آَنَس ِمْنَها َما َيْخَشى أ

ِذي َيَرى 
َّ
َوْعِظ ال

ْ
 ِبال

َ
ْن َيْبَدأ

َ
 أ

ً
ال ّوَ

َ
ْيِه أ

َ
ِة، َفَعل ْوِجّيَ ِبُحُقوِق الّزَ

َحاِل  ِف 
َ

ِباْخِتا َيْخَتِلُف  َوْعُظ 
ْ
َوال َنْفِسَها،  ِفي  ُر  ُيَؤّثِ ُه 

َ
ّن
َ
أ

اهلِل  ِمَن  ْخِويُف  الّتَ َنْفِسَها  ِفي  ُر  ُيَؤّثِ َمْن  َفِمْنُهّنَ  ِة، 
َ
َمْرأ

ْ
ال

ِفي  ُر  ُيَؤّثِ َمْن  َوِمْنُهّنَ   ، ُشوِز الّنُ ى 
َ
َعل َوِعَقاِبِه   

َ
َوَجــّل َعــّزَ 

ْنَيا، 
ُ

َعاِقَبِة ِفي الّد
ْ
ْحِذيرِ ِمْن ُسوِء ال ْهِديُد َوالّتَ َنْفِسَها الّتَ

َياِب  َكالّثِ َغاِئِب  َمْنِع ِمْن َبْعِض الّرَ
ْ
ْعَداِء َوال

َ ْ
َكَشَماَتِة األ

َوْعُظ 
ْ
ْيِه ال

َ
 َيْخَفى َعل

َ
َعاِقُل ال

ْ
ُجُل ال ، َوالّرَ ُحِلّيِ

ْ
َحَسَنِة َوال

ْ
ال

َضْرٌب  َفُهَو   : َهْجُر
ْ
ال ــا  ّمَ

َ
َوأ ِتِه، 

َ
ْمَرأ

َ
أ ِب 

ْ
َقل ِفي  ُر  ُيَؤّثِ ــِذي 

َّ
ال

ْيَها 
َ
َيُشّقُ َعل َو َزْوَجَها  ِديِب ِلَمْن ُتِحّبُ 

ْ
أ ِمْن ُضُروِب الّتَ

اَها(()١(. َهْجُرُه ِإّيَ

يباح  أنــه  النبوية،  األحــاديــث  خــال  من  يتبين  و

غير  بالضرب  الناشز  زوجته  بتأديب  يقوم  أن  للزوج 

كما   ، المبرح، وذلك إذا لم ينفع معھا الوعظ والھجر

يعني  ألنه  وأفضل،  أولــى  الضرب  ترك  أن  أيضا  يفھم 

أن الزوج احتمل نشوز زوجته، وظل يعالجھا بالوعظ 

يصبر على نشوزھا، حتى استقامت له.  ، و والھجر

تفسير  االعتراض على  إلى  العلماء  وذھب بعض 

واستدلوا  المعروف،  بالضرب  اآلية  في  الوارد  الضرب 

بن  رشيد  محمد   ،) المنار )تفسير  الحكيم  القرآن  تفسير   )١(
علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين 
)المتوفى:  الحسيني  القلموني  خليفة  علي  منا  بــن 
سنة  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة   : الناشر ١35٤هـــ(، 

: ١٩٩0 م ، 5/5٩. النشر

على ذلك بالسنة الفعلية، إذ لم يثبت في سيرة النبي 

عصيانھن  حالة  في  حتى  له،  زوجــا  ضرب  أن   �

إغضابھن له، مع ذلك لم تمتد يده عليھن، أخرج  و

ْت: 
َ
َقال َعاِئَشَة،  »َعْن   :� عائشة  حديث  من  مسلم 

ًة، 
َ
اْمــَرأ  

َ
َوال ِبَيِدِه،  َقّطُ  َشْيًئا  اهلِل �   

ُ
َرُسول َضَرَب  »َما 

ِمْنُه  ِنيَل  َوَما  اهلِل،  َسِبيِل  ِفي  ُيَجاِهَد  ْن 
َ
أ  

َّ
ِإال َخاِدًما،   

َ
َوال

َشْيٌء  ُيْنَتَهَك  ْن 
َ
أ  

َّ
ِإال َصاِحِبِه،  ِمْن  َفَيْنَتِقَم   ، َقّطُ َشْيٌء 

.)٢(»
َ

ِمْن َمَحاِرِم اهلِل، َفَيْنَتِقَم هلِلَِّ َعّزَ َوَجّل

ھذه ھي العاقة المطلوبة بين الزوجين كما صورھا 

عقلھا  لــو   � اهلل  رســول  وسلكها  يــم،  الــكــر الــقــرآن 

واستشعرھا الزوجان، لكان ورود العنف في حياتھما 

شيئًا مستبعدا، وألصبحت لغة الود والسكن والرحمة 

ھي األصل في العاقة الزوجية.

ثانيا: قدرتك على الناس ال تنسك قدرة اهلل عليك

ُغَاًما  ْضــرُِب 
َ
أ ُكْنُت   :)3( ّيُ ــْدِر ــَب

ْ
ال َمْسُعوٍد  ُبــو 

َ
أ  

َ
َقــال

َبا 
َ
أ ْم، 

َ
»اْعل ِفي، 

ْ
َخل ِمْن  َصْوًتا  َفَسِمْعُت  ْوِط،  ِبالّسَ ِلي 

ا  ّمَ
َ
َفل  :

َ
َقال َغَضِب، 

ْ
ال ِمَن  ْوَت  الّصَ ْفَهِم 

َ
أ ْم 

َ
َفل َمْسُعوٍد«، 

ابي  ابــن  ،١8١٤/٤؛مــصــنــف   ٢3٢8 رقــم  مسلم  صحيح    )٢(
شيبة،٢٢3/5.

ثعلبة  بــن  عمرو  بــن  عقبة  اسمه  ي،  الــبــدر مسعود  أبــو    )3(
بــن أســيــرة بــن عسيرة بــن عطية بــن خـــدارة بــن عــوف بن 
 الحارث بن الخزرج، أمه سلمى بنت عازب بن عوف بن 
 ، ي، إنه من ماء بدر عبد اهلل بن خالد بن قضاعة، قيل: البدر
الطبقات   : انظر األربعين،  قبل  مات  الكوفة.  كني  سا من 
سعد ابــن  طبقات  فــي  خــيــاط،١66/١؛وفــي  بــن   لخليفة 
سفيان«  أبــي  بــن  ية  معاو خافة  آخــر  فــي  ــات  »م  :١6  /6 
 ،83  /٢ ــة  ــ ــاب ــ اإلص ــر  انـــظـ ســتــيــن.  ســنــة  حـــوالـــي   أي: 

واالستيعاب 3/ ١05.
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ْم، 
َ
: »اْعل

ُ
 اهلِل �، َفِإَذا ُهَو َيُقول

ُ
ي ِإَذا ُهَو َرُسول َدَنا ِمّنِ

ْوَط  الّسَ َقْيُت 
ْ
ل

َ
َفأ  :

َ
َقال َمْسُعوٍد«،  َبا 

َ
أ ْم، 

َ
اْعل َمْسُعوٍد،  َبا 

َ
أ

ْيَك 
َ
ْقَدُر َعل

َ
 اهلَل أ

َ
ّن

َ
َبا َمْسُعوٍد، أ

َ
ْم، أ

َ
: »اْعل

َ
ِمْن َيِدي، َفَقال

وًكا 
ُ
ْضرُِب َمْمل

َ
 أ

َ
ُت: ال

ْ
: َفُقل

َ
ِم«، َقال

َ
ُغا

ْ
ا ال

َ
ى َهذ

َ
ِمْنَك َعل

َبًدا )١(.
َ
َبْعَدُه أ

ظلم  على  قــدرتــك  دعتك  اذا  الحديث  مفهوم 

لكل  رســالــة  وهــي  عليك،  اهلل  قـــدرة  فتذكر  الــنــاس 

يــدخــل فــي ذلــك الــوالــدان  ــة و صــاحــب سلطة وواليـ

يستغلوا  ال  ،أن  االوالد  عــلــى  الــرعــايــة  حــق  صــاحــبــا 

سلطتهم ومنصبهم وقدرتهم على ظلم من هو تحت 

هذا  في   � النبي  توجيهات  اثــرت  وقــد  واليتهم، 

الصحابي حتى قال: ال أضرب مملوكا بعده أبدا.

بدافع  المتحقق  المبرح  الــضــرب  استخدام  ان 

التشفي واالنتقام بعيدا عن اسلوب التأديب التربوي 

العنف  دائــرة  في  يدخل  و عكسية  نتائج  الى  يــؤدي 

االسري الذي يؤدي الى ضياع االسرة .

: االبتعاد عن التعنيف والتأنيب
ً
ثالثا

 اهلِل � َعْشَر 
َ

َرُســـول ــُت  : َخــَدْم
َ

ــال َقـ َنـــس. 
َ
أ َعــن 

ْم 
َ
َتُه؟، واَل ِلَشْيٍء ل

ْ
ُتُه ِلَم َفَعل

ْ
ْم َيُقْل ِلَشْيٍء َفَعل

َ
ِسِنيَن ، ل

ُه.)٢(
ْ
ْم َتْفَعل

َ
ُه ِلَم ل

ْ
ْفَعل

َ
أ

يكثر من  ال  أن  مربي  كــل  الــى  ورســالــة  اشـــارة  فيه 

 � النبي  موقف  أن  صحيح  والتأنيب،  التعنيف 

أن  يمكن  لكن  حرفيا  غيره  عليه  يقاس  أن  يمكن  ال 

المفرد  االدب  ١٢80؛   /3،)١65٩( رقــم  مسلم  صحيح   )١(
ي، ٧١/١؛ سنن الترمذي،3/3٩٩. للبخار

)٢( مصنف عبدالرزاق، ٤٤3/٩؛ مسند البزار - البحر الزخار 
رقم ٧١٢٢ ، ١3/ ٤08.

الرفق  جانب  ونسلك   ، والعبر الدروس  منه  نستشف 

َعْن  الحديث  ،وفــي  االســرة  مع  تعاملنا  في  والرحمة 

 :
َ

َقــال ــِبــّيِ �،  الــّنَ َعــِن  ــِبــّيِ �،  الــّنَ َزْوِج   َعــاِئــَشــَة، 

 ُيْنَزُع ِمْن َشْيٍء 
َ

 َزاَنُه، َوال
َّ

 َيُكوُن ِفي َشْيٍء ِإال
َ

 الّرِْفَق ال
َ

»ِإّن

 َشاَنُه«)3(.
َّ

ِإال

ِد َوَتْقِبيِلِه َوُمَعاَنَقِتِه
َ
رابعا: َرْحَمِة الَول

تحت هذا الباب ادرج البخاري مجموعة أحاديث 

تحث على الرحمة باألوالد وتقبيلهم ومعانقتهم، وهو 

من  مــأمــن  فــي  ويجعلهم  ــان  ــاألم ب يحسسهم  شــعــور 

 
َ

َخــذ
َ
»أ َنـــٍس: 

َ
أ )٤(،وَعـــْن  العنف تجاههم   توقع حــدوث 

ُه«)5(. ُه َوَشّمَ
َ
ل ِبّيُ � ِإْبَراِهيَم َفَقّبَ الّنَ

ِبي 
َ
يصف النبي احفاده بأجمل وصف فَعِن اْبِن أ و

ُه َرُجٌل َعْن 
َ
ل

َ
، َوَسأ ُكْنُت َشاِهًدا اِلْبِن ُعَمَر  :

َ
ُنْعٍم )6(، َقال

ْهِل الِعَراِق، 
َ
: ِمْن أ

َ
ْنَت؟ َفَقال

َ
ْن أ : ِمّمَ

َ
َدِم الَبُعوِض، َفَقال

َوَقْد  الَبُعوِض،  َدِم  َعْن  ِني 
ُ
ل

َ
َيْسأ ا، 

َ
َهذ ى 

َ
ِإل اْنُظُروا   :

َ
َقال

 :
ُ

َيُقول  � ِبّيَ  الّنَ َوَسِمْعُت   ،� ِبّيِ  الّنَ اْبَن  وا 
ُ
َقَتل

ْنَيا«)٧(.
ُ

ْيَحاَنَتاَي ِمَن الّد »ُهَما َر

 اهلِل � 
ُ

َرُســول َل  َقّبَ  :
َ

ــال َق ْيــَرَة �  ُهــَر َبــي 
َ
أ وعن 

ِميِمّيُ  الّتَ َحاِبٍس  ْبُن  ْقــَرُع 
َ
األ َوِعْنَدُه  َعِلّيٍ  ْبَن  الَحَسَن 

)3( صحيح مسلم، رقم ٢5٩٤ ،٢00٤/٤؛سنن ابي داود ،3/3.
ي 8/ ٧. )٤( صحيح البخار

ي ،رقم ١303 ،8/ ٧. )5( صحيح البخار
ِبي ُنْعٍم هو عبد الرحمن البجلي أبو الحكم الكوفي، 

َ
)6( اْبِن أ

: صدوق عابد ،تقريب التهذيب البن حجر
١/ 500 ؛ وتوفي في حدود العاشرة ومائة، الوافي بالوفيات 

للصفدي، ١8/١٧6.
الكبير  ٧؛المعجم   /8،  5٩٩٤ رقــم  ي  الــبــخــار صحيح   )٧(

للطبراني،3/١٢٧.
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ُت 
ْ
ل َقّبَ َما  ِد 

َ
الَول ِمَن  َعَشَرًة  ِلي   

َ
ِإّن ْقَرُع: 

َ
األ  

َ
َفَقال َجاِلًسا، 

: »َمْن اَل 
َ

 اهلِل � ُثّمَ َقال
ُ

ْيِه َرُسول
َ
َحًدا، َفَنَظَر ِإل

َ
ِمْنُهْم أ

َيْرَحُم اَل ُيْرَحُم«)١(

ْعَراِبّيٌ 
َ
أ َجاَء  ْت: 

َ
َقال  � ر َعاِئَشَة،  َعْن  ُعــْرَوَة،  َعْن 

ُهْم، 
ُ
ل ْبَياَن؟ َفَما ُنَقّبِ وَن الّصِ

ُ
ل : ُتَقّبِ

َ
ِبّيِ � َفَقال ى الّنَ

َ
ِإل

ِمْن  اهلُل  َنـــَزَع  ْن 
َ
أ ــَك 

َ
ل ْمــِلــُك 

َ
أ و 

َ
»أ ــِبــّيُ �:  الــّنَ  

َ
 َفــَقــال

ْحَمَة«)٢(. ِبَك الّرَ
ْ
َقل

وقيل   .� حابس  بــن  األقـــرع  هــو  قيل  )أعــرابــي( 

غيره،)أو أملك لك. .( أي ال أقدر أن أجعل في قلبك 

الرحمة إن كان اهلل تعالى قد نزعها منه[.

برحمة  التعامل  فــي  واالســلــوب  المنهج  هــذا  ان 

ينبغي  ،و جذوره  من  العنف  بمعالجة  كفيل  وشفقة 

على المسلمين اليوم التأسي برسول اهلل وآله وصحبه 

يوقد  او  االسرية  الحياة  ينغص  ما  كل  عن  باالبتعاد 

شرارة العنف .

اآلباء تحمل مسؤولية حسن  وقد أوجب اهلل على 

لھم  يضمن  حتى  قــدراتــھــم  وتنمية  أبنائھم،  تربية 

واالضطھاد  العنف،  عــن  بعيدا  السليمة  التنشئة 

َسِمْعُت   :
ُ

َيــُقــول  ، ُعــَمــَر ْبــَن  اهلِل  َعْبَد  وعــن   ، واالحتقار

 َعْن 
ٌ

ُكْم َمْسُئول
ُّ
ُكْم َراٍع، َوُكل

ُّ
: »ُكل

ُ
 اهلِل � َيُقول

َ
َرُسول

ُجُل َراٍع ِفي  ِتِه، َوالّرَ  َعْن َرِعّيَ
ٌ

ِتِه، اإِلَماُم َراٍع َوَمْسُئول َرِعّيَ

َبْيِت  ِفي  َراِعَيٌة  ُة 
َ
َوالَمْرأ ِتِه،  َرِعّيَ َعْن   

ٌ
َمْسُئول َوُهَو  ْهِلِه 

َ
أ

َماِل  ِفي  َراٍع  َوالــَخــاِدُم  ِتَها،  َرِعّيَ َعْن  ٌة 
َ
َوَمْسُئول َزْوِجَها 

َقْد  ْن 
َ
أ َوَحِسْبُت   :

َ
ــال َق ِتِه«  َرِعّيَ َعــْن   

ٌ
َوَمْسُئول ــِدِه  َســّيِ

ي، رقم 5٩٩٧ ، 8/ ٧. )١( صحيح البخار
ي ،رقم 5٩٩8 ، 8/ ٧. )٢( صحيح البخار

ِتِه،  َرِعّيَ  َعْن 
ٌ

َوَمْسُئول ِبيِه 
َ
أ َماِل  َراٍع ِفي  ُجُل   - »َوالّرَ

َ
َقال

ِتِه«)3(.  َعْن َرِعّيَ
ٌ

ُكْم َراٍع َوَمْسُئول
ُّ
َوُكل

ــة اإلســـــام للعنف  ــارب ــح ــور م فــمــن صــ وهـــكـــذا 

كثيرة،  ــى مــن خـــال نــصــوص  ــاء أن أوصـ ــن األب ضــد 

والحنان،  العطف  من  حرمانھم  وعدم  األبناء  برعاية 

ومعاملتھم معاملة حسنة، أساسھا العطف والحنان 

طريق  عن  لھم  الحب  إظھار  على  فحث  والــحــب، 

ــاإلســام يــرشــد مــن خــال ھذه  الــكــام واألفـــعـــال، ف

ف باألبناء في التربية والتوجيه؛ 
ّ

النصوص إلى التلُط

العطف  مــن  فيض  فــي  نفوسھم  فــي  تنغرس  حتى 

التفرقة  اآلبـــاء عــدم  أوجــب اإلســـام على  و  ــوي،  األبـ

مجال  في  العدل  كــان  أ ســواء  األبــنــاء،  بين  والتمييز 

العنف  بذلك  فعالج  المعنوي،  أو  »المادي«  المال 

قبل أن يقع، ألن من شأن ھذا التمييز أن يؤثر نفسيا 

على األبناء، ويربي فيھم البغض والحقد)٤(.

خامسا: االهتمام بتربية البنات

 � ِبّيِ  الّنَ َزْوَج  َعاِئَشَة،   
َ

ّن
َ
أ  ، َبْيرِ الّزُ ْبَن  ُعــْرَوَة  عن 

ْم 
َ
ِني، َفل

ُ
ل

َ
ٌة َمَعَها اْبَنَتاِن َتْسأ

َ
ْت: َجاَءْتِني اْمَرأ

َ
َثْتُه َقال

َ
َحّد

َفَقَسَمْتَها  ْعَطْيُتَها 
َ
َفأ َواِحــَدٍة،  َتْمَرٍة  َغْيَر  ِعْنِدي  َتِجْد 

ِبّيُ �  ُثّمَ َقاَمْت َفَخَرَجْت، َفَدَخَل الّنَ َبْيَن اْبَنَتْيَها، 

َشْيًئا،  الَبَناِت  ــِذِه  َه ِمــْن  َيِلي  »َمــْن   :
َ

َفــَقــال ْثُتُه، 
َ

َفَحّد

.)5(» اِر ُه ِسْتًرا ِمَن الّنَ
َ
ُكّنَ ل  ، ْيِهّنَ

َ
ْحَسَن ِإل

َ
َفأ

ي، رقم 8٩3 ،٢/5. )3( صحيح البخار
الكريم  الــقــرآن  ضــوء  فــي  عاجه  وسبل  األســـري  العنف   )٤(

والسنة النبوية الملتقى الدولي التاسع، ص١0٢١.
ي رقم 5٩٩5 ، 8/ ٧. )5( صحيح البخار
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)يلي( من الوالية وهي القيام بالشؤون والعناية وفي 

الناس غالبا  الباء وهو االختبار ألن  رواية )بلي( من 

للرضا  اختبار  وجودهن  فكان  البنات  في  يرغبون  ال 

بعطاء اهلل تعالى[.

 ،� ِبّيُ  الّنَ ْيَنا 
َ
َعل »َخــَرَج   :

َ
َقــال َقَتاَدَة،  ُبي 

َ
أ وعن 

ى، َفِإَذا َرَكَع 
َّ
ى َعاِتِقِه، َفَصل

َ
ِبي الَعاِص َعل

َ
َماَمُة ِبْنُت أ

ُ
َوأ

ِإَذا َرَفَع َرَفَعَها«)١(. َوَضَع، َو

وفي استقباله البنته فاطمة درس آخر في معاملة 

اهلِل  َرُسوِل  ِعْنَد  ا  ُكّنَ ْت: 
َ
َقال َعاِئَشُة  للبنات فعن  االباء 

َفاِطَمُة،  َفَجاَءْت  َواِحــَدٌة  ا  ِمّنَ ُتَغاِدُر  َما  َجِميًعا   ،�

اهلِل  َرُســوِل  ِمْشَيَة  ِمْشَيُتَها  ُتْخِطَئ  ْن 
َ
أ َواهلِل   

َ
َوال َتْمِشي 

ِباْبَنِتي«  »َمــْرَحــًبــا   :
َ

ــَقــال َف ــِه  ــْي
َ
ِإل اْنــَتــَهــْت  ــى  َحــّتَ  ،�

ِبَشْيٍء  َها  َساّرَ ُثّمَ  َيَساِرِه  َعْن  ْو 
َ
أ َيِميِنِه  َعْن  ْقَعَدَها، 

َ
َفأ

ا  ّمَ
َ
َها ِبَشْيٍء َفَضِحَكْت َفل اًء َشِديًدا ُثّمَ َساّرَ

َ
َفَبَكْت َبّك

اهلِل   
ُ

َرُســول ِك  َخّصَ  « َها: 
َ
ل ُت 

ْ
ُقل  � اهلِل   

ُ
َرُســول َقــاَم 

 
َ

يِني َما َقال ْخِبرِ
َ
ْنَت َتْبِكيَن، أ

َ
، َوأ َراِر � ِمْن َبْيِنَنا ِبالّسِ

ُه،  ى َرُسوِل اهلِل � َسّرَ
َ
ْفِشَي َعل

ُ
ْت: َما ُكْنُت أِل

َ
ِك، َقال

َ
ل

ِذي 
َّ
ِبال ِك 

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
أ َها: 

َ
ل ُت 

ْ
ُقل  � اهلِل   

ُ
َرُسول َي  ُتُوّفِ ا  ّمَ

َ
َفل

اهلِل �؟   
ُ

َرُســول ِبِه  ِك  َســاّرَ َما   ، َحّقِ
ْ
ال ِمَن  ْيِك 

َ
َعل ِلي 

 
َ

»ِإّن  :
َ

َفَقال ى 
َ
ول

ُ ْ
األ َة  َمّرَ

ْ
ال ِني  َساّرَ َفَنَعْم  َن 

ْ
اآل ا  ّمَ

َ
أ ْت: 

َ
َفَقال

ُه 
َ
ِإّن َو ًة،  َمّرَ َعاٍم  ُكّلِ  ِفي  ُقْرآِن 

ْ
ِبال ُيَعاِرُضِني  َكاَن  ِجْبرِيَل 

اْقَتَرَب  َقِد   
َّ

ِإال َجَل 
َ ْ
األ ى  َر

َ
أ  

َ
َوال َتْيِن  َمّرَ َعاَم 

ْ
ال ِبِه  َعاَرَضِني 

َفاِطَمُة  »َيا  ِلي:   
َ

َقال ُثّمَ  َفَبَكْيُت،  َواْصِبرِي«  اهلَل  ِقي 
َ
َفاّت

َدُة ِنَساِء  ْو َسّيِ
َ
ِة، أ َدُة ِنَساِء َهِذِه ااِلّمَ ِك َسّيِ

َ
ّن
َ
 َتْرَضْيَن أ

َ
ال

َ
أ

ي رقم 5٩٩6 ، 8/ ٧. )١( صحيح البخار

ِميَن« َفَضِحْكُت »)٢(.
َ
َعال

ْ
ال

سادسا: رحمة االم بأوالدها

ِبّيِ �  ى الّنَ
َ
اِب �: َقِدَم َعل َعْن ُعَمَر ْبِن الَخّطَ

َتْسِقي،  َثْدَيَها  ُب 
ُ
َتْحل َقْد  ْبِي  الّسَ ِمَن  ٌة 

َ
اْمَرأ َفِإَذا  َسْبٌي، 

َصَقْتُه ِبَبْطِنَها 
ْ
ل

َ
ْتُه، َفأ

َ
َخذ

َ
ْبِي أ ا ِفي الّسَ ِإَذا َوَجَدْت َصِبّيً

َطاِرَحًة  َهِذِه  َن  ُتَرْو
َ
»أ  :� ِبّيُ  الّنَ َنا 

َ
ل  

َ
َفَقال ْرَضَعْتُه، 

َ
َوأ

ْن اَل َتْطَرَحُه، 
َ
ى أ

َ
َنا: اَل، َوِهَي َتْقِدُر َعل

ْ
« ُقل اِر َدَها ِفي الّنَ

َ
َول

ِدَها«)3(.
َ
ْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَول

َ
: »هلَلَُّ أ

َ
َفَقال

ُه 
ُ
َن َقْول ْبُي ُهَو َسْبُي َهَواِز ا الّسَ

َ
)) َوَهذ قال ابن حجر

ُب َثْدَيَها َتْسِقي... َوُعرَِف ِمْن 
ُ
ْبِي َتْحل ٌة ِمَن الّسَ

َ
َفِإَذا اْمَرأ

ِباْجِتَماِع  َرْت  َوَتَضّرَ َها  َصِبّيَ َفَقَدْت  َكاَنْت  َها 
َ
ّن
َ
أ ِسَياِقِه 

ْرَضَعْتُه 
َ
أ ا  َصِبّيً َوَجــَدْت  ِإَذا  َفَكاَنْت  َثْديَها  ِفي  َبِن 

َّ
الل

ْتــُه 
َ

َخــذ
َ
أ ِبَعْيِنِه  َها  َصِبّيَ َوَجـــَدْت  ا  ّمَ

َ
َفل َعْنَها   

َ
ِلَيِخّف

ى 
َ
َعل  

َ
َوال ِبّيِ  الّصَ ا 

َ
َهــذ اْســِم  ى 

َ
َعل ِقــْف 

َ
أ ــْم 

َ
َول َتَزَمْتُه 

ْ
 َفال

ِه(( )٤(. ّمِ
ُ
اْسِم أ

اهلل  بها  ووصــى  االســرة  في  عظيمة  مكانة  لــألم  ان 

تعالى في كتابه ورسوله في سنته ،وهي تدخل ضمن 

كتبنا عنه في بعض الصفحات  موضوع المرأة الذي 

الــســابــقــة فــي مــوضــوع الــرحــمــة بــالــزوجــة واالهــتــمــام 

بالبنات، وهنا وّجه النبي � الى أهمية رحمة االم 

بأبنائها، وهي تشمل رعايتهم معنويا وماديا، فينبغي 

أن تغرس فيهم القيم الصحيحة وحب الخير والرحمة 

بالخلق والدعاء لهم ال عليهم.

)٢( سنن النسائي، رقم ٧0٤١ ، 380/6.
ي رقم 5٩٩٩ )8/ 8(. )3( صحيح البخار

.٤30/١0 ، ي البن حجر )٤( فتح البار
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الخاتمة

اليها في  النتائج التي توصلنا  وال بد من ذكر أهم 

خاتمة بحثنا:

- تتنوع أشكال العنف االسري من بيئة الى أخرى 

يتنوع تبعا لذلك مستوى الضرر  ، و ومن بيت الى آخر

الحاصل بعده ،فينبغي مراعاة ذلك عند بحث هذا 

الموضوع من جميع جوانبه.

ظاهرة  من  للحد  الجميع  تعاون  على  العمل   -

،باستعمال أنجع  المرتفعة في بادنا  العنف االسري 

الطرق للتخلص منها.

الــتــوجــيــهــات  ــى  الـ الـــرجـــوع  أَر أفــضــل مــن  لــم   -

نتعامل مع  ألننا  االسري،  العنف  النبوية في معالجة 

،لذا  لها  قــدوة  النبي  من  تتخذ  اسامية  مجتمعات 

. كبر فان التأثير سيكون أ

- مطابقة االساليب التربوية في الحد من العنف 

اليه  توصلت  ما  وبين  النبي  به  جاء  ما  بين  االســري 

البشرية المعاصرة من أبحاث ،كل ذلك يحتم علينا 

مجتمعاتنا  إلصاح  النبوية  التوجيهات  الى  الرجوع 

في كل شؤون الحياة.

اشارة  بحثنا  في  تناولناها  التي  االحاديث  في   -

قبل  المشكلة  من  الوقاية  في  مباشرة  وغير  مباشرة 

االصــاح  عملية  يسهل  ذلــك  فــان  يـــب  والر وقوعها، 

ــو تــمــت الــمــعــالــجــة بــعــد شيوع   وبــكــلــفــة أقـــل مــمــا ل

ظاهرة العنف.

قائمة المصادر والمراجع

بن  إســمــاعــيــل  بـــن  ،مــحــمــد  ــمــفــرد  ال األدب   -  

)المتوفى:  أبو عبد اهلل  ي،  البخار المغيرة  إبراهيم بن 

 : الناشر الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  ٢56هـ(،المحقق: 

الثالثة، الطبعة:  بــيــروت،   - اإلسامية  البشائر   دار 

١٤0٩ هـ- ١٩8٩م.

عمر  ألبــي  األصــحــاب:  معرفة  فــي  االستيعاب   -

الــبــر بن  ــن عــبــد  ب ــن محمد  ب ــن عــبــد اهلل  ب يــوســف 

 عاصم النمري القرطبي )ت: ٤63هـ(، تحقيق: علي 

دار  نشر  ١٩٩٢م،   - ـــ  ١٤١٢هـ  ١ ط:  البجتوي،  محمد 

الجبل - بيروت.

- اإلصابة في تمييز الصحابة: ألبي الفضل أحمد 

تحقيق:  العسقاني)ت:85٢هـ(  حجر  ابن  علي  بن 

معوض،  محمد  وعلي  الموجود  عبد  احمد  عــادل 

ط:١، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٤١5 هـ.

ــرام دكــتــور عبد  اإلجـ األســـري على  العنف  أثــر   - 

مساعد  أســتــاذ  العنين،  ــو  أب محمود  محمد  النبي 

المملكة  الطائف-  جامعة  واألنظمة  الشريعة  بكلية 

العربية السعودية.

(،محمد  المنار )تفسير  الحكيم  القرآن  تفسير   -  

رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد 

بهاء الدين بن منا علي خليفة القلموني الحسيني 

العامة  المصرية  الهيئة   : الناشر ١35٤هـــ(،  )المتوفى: 

: ١٩٩0 م. للكتاب، سنة النشر

)ت:  العسقاني  حجر  البن  التهذيب:  تقريب   -
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يا،  85٢هـ(، المحقق: محمد عوامة، دار الرشيد - سور

ط:١، ١٤06هـ - ١٩86م.

بن  محمد  القرآن،  آي  تأويل  في  البيان  جامع   -

جعفر  أبو  اآلملي،  غالب  بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير 

محمد  أحمد  3١0هـ(،المحقق:  )المتوفى:  الطبري 

األولـــى، الطبعة:  الــرســالــة،  مؤسسة   : الــنــاشــر  ، كــر  شــا

١٤٢0 هـ - ٢000 م.

- جامع الترمذي )السنن(: لمحمد بن عيسى بن 

عيسى  أبي  الترمذي،  الضحاك،  بن  موسى  بن  َسْورة 

كر  شا محمد  أحمد  وتعليق:  تحقيق  ٢٧٩هـــ(،  )ت: 

البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شــركــة  وآخــريــن، 

، ط:٢، ١3٩5 هـ - ١٩٧5 م. الحلبي - مصر

يزيد  بن  محمد  اهلل  عبد  ألبي  ماجه:  ابن  سنن   -

ـــ(،  يــد )ت: ٢٧3هــ يــنــي، ومــاجــه اســـم أبــيــه يــز الــقــزو

الكتب  إحياء  دار  الباقي،  فؤاد عبد  تحقيق: محمد 

العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.

األشـــعـــث  ــن  ــ ب ســـلـــيـــمـــان  داود،  أبـــــو  ســـنـــن   -

السجستاني )المتوفى: ٢٧5هـ(، دار الكتاب العربي 

جمعية  إلى  وأشاروا  المصرية  األوقاف  وزرارة   بيروت، 

المكنز اإلسامي.

بسنن  المعروف  الدارمي  مسند  الدارمي،  سنن   -

بن  الرحمن  عبد  بــن  اهلل  عبد  محمد  أبــو  الــدارمــي، 

التميمي  الدارمي،  الصمد  َبهرام بن عبد  بن  الفضل 

السمرقندي )المتوفى: ٢55هـ(،المحقق: نبيل هاشم 

: دار البشائر )بيروت(،الطبعة: األولى،  الغمري، الناشر

١٤3٤هـ - ٢0١3م

- السنن الكبرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد 

)المتوفى:  النسائي  الخراساني،  علي  بن  شعيب  بن 

المنعم  عبد  حسن  أحاديثه:  وخــرج  303هـ(،حققه 

شلبي، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط، قدم له: عبد 

: مؤسسة الرسالة  اهلل بن عبد المحسن التركي، الناشر

- بيروت، الطبعة: األولى، ١٤٢١ هـ - ٢00١ م.

ي: لإلمام محمد بن اسماعيل  - صحيح البخار

دار   ،١ ط:   ، تـامر محمد  محمد  به  اعتنى  ي،  البخار

اآلفاق العربية، القاهرة، ٢00٤م. 

الحجاج  ــن  ب مسلم  ــإلمــام  ل مــســلــم:  صحيح   -

يــاض،  الــر الــرشــد،  مكتبة  ـــ(،  ــ )ت٢6١ه ي  النيسابور

١٤٢٢هـ- ٢00١م.

- الطبقات الكبرى: ألبي عبد اهلل محمد بن سعد 

البغدادي )ت:  البصري،  بالوالء،  الهاشمي  بن منيع 

٢30هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب 

العلمية - بيروت، ط:١، ١٤١0 هـ - ١٩٩0 م.

القرآن  األســري وسبل عاجه في ضوء  العنف   -  

الكريم والسنة النبوية األستاذة الدكتورة نورة بن حسن 

يمة مشومة جامعة باتنة ١. - الدكتورة ر

القرآن    - العنف األسري وسبل عاجه في ضوء 

الكريم والسنة النبوية، الملتقى الدولي التاسع.

من  وعاجه  أسبابه،  أنــواعــه،  األســري:  العنف   -  

منظور الفقه اإلسامي والقانون.. دراسة مقارنة، حسن 

الهاشمي )مقال على النت (.

ي: ألحمد بن  ي شرح صحيح البخار - فتح البار

دار  الشافعي،  العسقاني  الفضل  أبي  علي بن حجر 

المعرفة - بيروت، ١3٧٩هـ.

تحقيق:  ــادي:  أبـ الــفــيــروز  المحيط،  الــقــامــوس   -
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مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: 

للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقُسوسي،  نعيم  محمد 

الثامنة،  الطبعة:  لبنان،   - بيروت  يع،  والتوز والنشر 

١٤٢6 هـ - ٢005 م.

- قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول 

حسن-  بــت  ــورة  ن د/  اإلســامــيــة،  الشريعة   ومقاصد 

يمة مشومة . د. ر

بيروت،   ، صــادر دار   ، منظور ابن  العرب  لسان   -  

ط١، د ت.

محمد  بـــن  ــد  ــم أح اهلل  عــبــد  ألبـــي  الــمــســنــد:   -

الــمــحــقــق:  الــشــيــبــانــي )ت: ٢٤١هــــــــ(،  ــن حــنــبــل  بـ

األرنـــؤوط - عــادل مرشد، وآخـــرون، إشــراف:   شعيب 

د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 

ط:١، ١٤٢١ هـ - ٢00١ م.

بن  الـــرزاق  عبد  بكر  أبــو  عــبــدالــرزاق،  مصنف   -

همام الصنعاني )ت٢١١هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن 

األعظمي، المكتب اإلسامي، بيروت، ١٤03هـ .

، البـــن أبــي  - الــمــصــنــف فــي األحـــاديـــث واآلثـــــار

بن  إبــراهــيــم  بــن  محمد  بــن  اهلل  عبد  بكر  أبــو  شيبة، 

٢35هــــ(،  )المتوفى:  العبسي  خواستي  بــن  عثمان 

كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد -   ط١، تحقيق: 

الرياض، ١٤0٩هـ.

: لسليمان بن أحمد أبي القاسم  - المعجم الكبير

عبد  بن  حمدي  المحقق:  360هــــ(،  )ت:  الطبراني 

المجيد السلفي، ط:٢، مكتبة ابن تيمية - القاهرة.

خليفة  عمرو  أبــو  خــيــاط،  بــن  خليفة  طبقات   -

البصري  العصفري  الشيباني  خليفة  بن  خياط  بن 

يا  زكر بن  أبي عمران موسى  رواية:  ٢٤0هـــ(،  )المتوفى: 

بن يحيى التستري )ت ق 3 هـ(، محمد بن أحمد بن 

 ، محمد األزدي )ت ق 3 هـ(،المحقق: د سهيل زكار

سنة  يــع،  والــتــوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار   : الناشر

: ١٤١٤ هـ - ١٩٩3 م النشر

، أبو بكر  - مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خاد بن عبيد اهلل 

العتكي المعروف بالبزار )المتوفى: ٢٩٢هـ(،المحقق: 

محفوظ الرحمن زين اهلل، )حقق األجزاء من ١ إلى ٩(، 

وعادل بن سعد )حقق األجزاء من ١0 إلى ١٧(، وصبري 

: مكتبة  عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء ١8(، الناشر

األولــى،  الطبعة:  المنورة،  المدينة   - والحكم  العلوم 

)بدأت ١٩88م، وانتهت ٢00٩م(

- الوافي بالوفيات، صاح الدين خليل بن أيبك 

المحقق:  ٧6٤هـــ(،  )المتوفى:  الصفدي  اهلل  عبد  بن 

إحياء  دار   : الناشر مصطفى،  وتركي  األرنــاؤوط  أحمد 

: ١٤٢0هـ- ٢000م. التراث - بيروت، عام النشر

***


