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الملخص

ــري وتــأثــيــره على  عــنــوان الــبــحــث: )الــعــنــف االسـ

تنشئة الفرد المسلم(.

اللبنة  وهــي  األســـرة،  هي  وأســاســه  المجتمع  نــواة 

قوية  الــلــبــنــة  كــانــت هـــذه  بــنــائــه، فمتى  فــي  ــي  ــ األول

شامخًا  قــويــًا  المجتمع  بناء  صــرح  قــام  متماسكة؛ 

كان  واهية،  اللبنة ضعيفة  كانت هذه  راسخًا، ومتى 

التفكك  إليه  يسرع  واهــيــًا،  ضعيفًا  المجتمع  بناء 

واالنــحــال، وقــد حظيت األســـرة فــي اإلســـام بقسط 

في  أهميتها  مع  يتاءم  واالهتمام،  العناية  من  وافــر 

ومستقبلها،  األمــة  حياة  في  وأثــرهــا  المجتمع  كيان 

لها  وحــدد  التربوية،  بتوجيهاته  اإلســام  شملها  فقد 

أسس  علي  قيامها  يكفل  ما  التشريعية  قواعده  من 

بين  العاقات  أواصــر  ويوثق  كيانها،  يدعم  و سليمة 

أفراده.اقسمنا الموضوع على تمهيد بّينُت فيه معاني 

بّيّنا في المبحث  ثة مباحث،  البحث، وثا مفردات 

الثاني  المبحث  وفي  األســري،  العنف  أسباب  األول 

فقهاء  نظر  وجهة  مــن  االســـري  العنف  عــن  تكلمنا 

العنف  أثر  وضحنا  الثالث  المبحث  وفي  االســام، 

على اآلخرين وعاجه.

***

Summary:

Research title: )Domestic violence and its 

impact on the upbringing of the Muslim in-

dividual(

The nucleus of society and its foundation is 

the family, which is the first building block in 

its construction. Whenever this building block 

is strong and coherent; The edifice of building 

the society was built strong, lofty and firm, and 

when this building block was weak and frail, the 

building of society was weak and frail, and dis-

integration and dissolution would accelerate to 

it. Islam included it with its educational direc-

tives, and specified for it its legislative rules that 

ensure its establishment on sound foundations, 

supports its entity, and strengthens the bonds of 

relations between its members. On domestic vi-

olence from the point of view of Islamic jurists, 

and in the third section, we explained the impact 

of violence on others and its treatment.

***
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المقدمة

الحمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل.

هي  وأســاســه  المجتمع  ــواة  نـ أّن  مــعــلــوٌم  وبــعــد؛ 

كانت  فمتى  بنائه،  فــي  األولـــي  اللبنة  وهــي  ــرة،  األسـ

هذه اللبنة قوية متماسكة؛ قام صرح بناء المجتمع 

كانت هذه اللبنة ضعيفة  قويًا شامخًا راسخًا، ومتى 

إليه  يسرع  واهيًا،  ضعيفًا  المجتمع  بناء  كان   واهية، 

التفكك واالنحال.

وافر  بقسط  ــام  اإلس في  ــرة  األس حظيت  هنا  ومــن 

كيان  في  أهميتها  مع  يتاءم  واالهتمام،  العناية  من 

فقد  ومستقبلها،  األمـــة  حــيــاة  فــي  وأثــرهــا  المجتمع 

من  لها  وحــدد  التربوية،  بتوجيهاته  اإلســام  شملها 

قواعده التشريعية ما يكفل قيامها علي أسس سليمة 

أفرادها،  بين  العاقات  أواصر  ويوثق  كيانها،  يدعم  و

كي  والفساد؛  التحلل  عوامل  من  الحماية  لها  ويوفر 

تؤدي رسالتها في إعداد الجيل الجديد، وتربيته على 

القيم الفاضلة والمثل السامية.

ــوي يــتــوقــف صــاح  ــتــرب ــا ال ــ فــعــلــي األســــرة ودورهـ

الرافد  هــي  األســـرة  ألّن  وذلــك  فــســاده؛  أو  المجتمع 

األول المسؤول عن إمداد األمة بالفرد الصالح والجيل 

السليم، فإذا سلم بنيانها واستقام أمرها سلم المجتمع 

إذا فسدت أحوالها وساءت؛ فسدت  واستقام أمره، و

الخلقية  حياته  وانــهــارت  معها  المجتمع  أحـــوال 

واالجتماعية؛ ألخبار أهم أسسه وأركانه.

ونظرًا ألّن العنف داخل األسرة أصبح ظاهرة يهدد 

كان  لــذا  بنيانها؛  يــصــدع  و كيانها،  ويــزعــزع  ــرة،  األسـ

والعاجات  الازمة  الحلول  ليضع  البحث؛  موضوع 

بجزٍء  ولو  نساهم  أن  عسى  المشكلة،  لهذه  الناجعة 

بسيط من حّل وأْن أفيد المكتبة الشرعية، من خال 

كن قد وفقت  بحث هذا الموضوع وجمع شتاته، فإن أ

إن كانت األخرى وحسبنا  فتلك منة من اهلل وفضله، و

إخاص النية.

أهمية البحث:

العنف  مــوضــوع  أّن  فــي  البحث  أهمية  تكمن 

األسري يتناول جانبًا مهمًا من جوانب الحياة - وهو 

األسرة- يضاف الى ذلك انتشار العنف على مستوى 

خطير يستلزم وضع العاج له.

خطة البحث:

معاني  فيه  بّينُت  تمهيد  على  الموضوع  قسمنا 

مفردات البحث.

أسباب  األول  المبحث  في  بّيّنا  مباحث،  ثة  وثا

العنف األسري.

العنف االسري  الثاني تكلمنا عن  المبحث  وفي 

من وجهة نظر فقهاء االسام.

على  العنف  أثــر  وضحنا  الثالث  المبحث  وفــي 

اآلخرين وعاجه.

ثم الخاتمة وقد أدرجنا فيها أهم نتائج البحث.

ثم المصادر والمراجع.

***
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تمهيد

المعنى اللغوي واالصطالحي 
لمفردات البحث

أوال: تعريف العنف في اللغة:

ة الّرِْفق به وهو ضد الرفق 
ّ
مر وقل

َ
الُعْنف الُخْرُق باأل

فه  وَعّنَ ْعَنفه 
َ
وأ وَعنافة  ُعْنفًا  َيْعُنُف  وعليه  به  َعُنَف 

)١( يقال َعُنَف به َيْعُنف ُعْنفًا فهو َعنيف إذا  َتْعنيفًا، 

وعّنفته   ، أنــا  وأعنفته   : قــال   . أمــره  في  رفيقًا  يكن  لم 

ْوِم. )3( 
َّ
ْشِديُد ِفي الل ْعِنيُف، َوُهَو الّتَ تعنيفًا، )٢( ومنه  الّتَ

الــشــدة  الــلــغــة:  ــي  ف يــعــنــي  الــعــنــف  أّن   ملخصه 

وخاف الرفق . 

ثانيا: تعريف العنف في االصطالح:

عند أهــل االصــطــاح: هو ضد الــرفــق، والــرفــق هو 

مكرم  بن  محمد  الفضل  -أبي  منظور البن  العرب،  لسان   )١(
١٤١0هـــ/  ط١،  بيروت،   ، صــادر دار  ٧١١هـــ(  )ت:  المصري 

١٩٩0م، مادة)عنف(: ٢5٧/٩.
أحمد  بن  محمد  منصور  أبي  لألزهري-  اللغة،  تهذيب   )٢(
السام  عبد  تحقيق:  هـــ(   3٧0 )ت:  ي  ــهــرو ال ــري  ــ األزه
الــعــامــة،  يــة  الــمــصــر الــمــؤســســة  مطبعة  ــارون،  ــ هـ محمد 

١383هـ/١٩63م: 5/3.
)3( معجم مقاييس اللغة، البن فارس- أبي الحسين أحمد 
السام  عبد  تحقيق:  3٩5هــــ(،  )ت:  يا  زكر بن  فــارس  بن 
بـــيـــروت،١3٩٩هــــ/١٩٧٩م:  الجيل،  دار  هـــارون،  محمد 

.١58/٤

هو  أو   )٤( الجميل،  إلــى  يـــؤدي  لما  االنــقــيــاد  حسن 
)5( . التوسط والتلطف في األمر

معالجة  فسكون،  بضم  العنف:  المعجم:  وفــي 
األمور بالشدة والغلظة. )6(

فيكون العنف بمعنى: الغلو والشدة والغلظة في 

معاملة اآلخرين.

وعند أهل القانون العنف: “هو االستخدام الفعلي 

والضرر  األذى  إللحاق  التهديد باستخدامها  أو  للقوة 
باألشخاص واإلتاف للممتلكات” )٧(

بشكل  القوة  “استخدام  االجتماع:  علماء  وعند 

في  فالعنف  للقانون”،  مطابق  وغير  مــشــروع،  غير 

الــمــفــهــوم االجــتــمــاعــي: هــو اســتــعــمــال غــيــر مــشــروع 

لوسائل القسر المادي بغية تحقيق غايات شخصية 
أو اجتماعية. )8(

عبد  ي-  للمناو  ، الصغير الجامع  شــرح  القدير  فيض   )٤(
العابدين  ــن  زي بــن  بــن علي  الــعــارفــيــن  ــاج  ت بــن  ــرؤوف  ــ ال
الكبرى،  ية  التجار المكتبة  ـــ(،  ــ ١03١ه )ت:  الــحــدادي 

القاهرة، ط١: ١/٢5.
ي-محمد عبد  يف، للمناو )5( التوقيف على مهمات التعار
دار  الداية،  الرؤوف )ت: ١03١هـــ( تحقيق: محمد رضوان 

، بيروت، ط١، ١٤١0هـ/١٩٩0م: ص/٢٤8. الفكر المعاصر
وحامد  جــي،  قلعه  رواس  محمد  الفقهاء،  لغة  معجم   )6(
صادق قنيبي، دار النفائس، الظهران، ط١، ١٤0٤ه/١٩8٤م: 

ص/3٢3.
مجلس  يسري،  ألحمد  والــقــانــون،  الشريعة  في  بحوث   )٧(
الدولة، القاهرة، ١٩٩3م: ص/١٤، العنف ضد المرأة بين 
التجريم وآليات المواجهة، د. مجدي محمد جمعة، دار 

النهضة العربية، القاهرة، ٢0١3م: ص/٤0.
: العنف ضد المراة والحماية المقررة لمواجهته في  )8( ينظر
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هو  للعنف:  )النفسي(  السيكولوجي  والمفهوم 

بالتطرف  يتسم  الــذي  واللفظي  البدني  الفرد  سلوك 

، وذلك بهدف إلحاق  في العدوان الصريح والمباشر

انفعالي  ميل  وهــو  بــاآلخــريــن،  ونفسيًا  بدنيًا  األذى 

توجيهًا  آخــر  إلــى  مــوّجــه  عــدوانــي مباشر وخــارجــي، 

أْن يفكر  إلى  أو لفظيًا، ويؤدي بصاحبه  مباشرًا ماديًا 
يدرك بطريقة غير عادية. )١( و

علماء  فهم  مــن  المنبثق  التعريف  أن  يــاحــظ  و

من  وأشــمــل  أعـــّم  شــرعــا  بــه  الــمــأمــور  للرفق  الشريعة 

االجتماع،  علماء  وبعض  القانونيين،  بعض  تعريف 

القوة  استخدام  في  التعريف  حصرا  قد  إنهما  حيث 

الشرعي  التعريف  أّن  نجد  حين  في  بها،  التهديد  أو 

على  والتلفظ  األدب،  ســوء  من  ذلــك  وراء  ما  شمل 

لها  عاقة  ال  أمــور  في  كان  ولو  لهم  والجفاء  اآلخرين 

الشريعة  هذه  محاربة  على  يدل  مما  المادية،  بالقوة 

بأذى  مصحوبة  كانت  سواء  والقسوة  للغلظة  الربانية 

مادي أو غير مادي، صادرة من قوي أو ضعيف.

األسرة مشتق  اللغة: لفظ  األسرة في  تعريف  ثانيًا: 

قال  الخلق  شدة   : واألســر  ،) )أســر ثي  الثا الفعل  من 

وتعرف  ْســَرُهــْم{)٢( 
َ
أ َوَشَدْدَنا  ْقَناُهْم 

َ
َخل }َنْحُن  تعالى: 

عشيرة  بها  ويــراد  الحصين،  بالدرع  اللغة  في  األســرة 

مادة  من  مأخوذة  ــون،  األدَن ورهطُه  بيته  وأهــل  الرجل 

( التي تفيد معنى القوة والشدة؛ ألّن أفراد األسرة  )أسر

، دار النهضة  الشريعة اإلسامية، د. عبلة عبد العزيز عامر
العربية، القاهرة، ٢0١0م: ص/٩.

)١( المرجع نفسه: ص/3٩.
)٢( سورة االنسان، من اآلية/٢8.

يتقوى بعضهم ببعض. )3(

إلى  نسبت  ــرة  األسـ إلــى  تنسب  أْن  أردت  إذا  و

ْسري - بإسكان 
ُ
المفرد عند جمهور النحاة فتقول: أ

فتقول  الجمع،  إلى  تنسب  بعضهم  وعند   - السين 

 )٤(  ، جــائــز الوجهين  وكــا   - السين  بفتح   - َســـري 
ُ
أ

ْســـري، 
ُ
األ العنف  يقال:  أن  يجوز  ذلــك  على   فبناء 

َسري.
ُ
والعنف األ

الوحدة  هي  األســرة  إّن  الثعالبي:  كام  وملخص 

يأتي  إذ  الــعــددي،  الترتيب  فــي  الدنيا  االجتماعية 

ثم  ية،  الذر ثم  العشيرة،  ثم  الفصيلة،  ثم  أوال،  الشعب 

العترة، ثم األسرة. )5( 

لــغــة: لفظ ينبئ عــن وحــدة  فــإن األســـرة  وهــكــذا 

اجتماعية صغرى، تتميز بوجود حالة من التماسك 

كأّنهم ربطوا  واالرتباط القوي بين أفرادها، حتى يبدو 

إحكام،  و بقوة  بعض  إلــى  بعضهم  يجمعهم  بحبل 

فكان أحدهم لآخر كالدرع الحصينة.

تعريف األسرة في االصطالح:

لم يعرف األقَدمون مصطلح األسرة، وعرفها بعض 

المعاصرين بقوله: “هي الجماعة التي ارتبط ركناها 

.٧٧/١ :) : لسان العرب، مادة )أسر )3( ينظر
مالك-  ابن  أللفية  األشمونى  شرح  على  الصبان  حاشية   )٤(
الشافعي  الصبان  علي  بن  محمد  العرفان  أبو  المؤلف: 
)ت: ١٢06هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧ هـ 

/١٩٩٧م: ٤/٢٢8.
منصور  أبي  للثعالبي-  العربية،  وأســرار  اللغة  فقه   : ينظر  )5(
ياسين  د.  تحقيق:  محمد)ت:٤30هـ(،  بن  الملك  عبد 
ـــ/٢000م:  ــ ط١،١٤٢0ه صيدا،  العصرية،  المكتبة  األيوبي، 

ص/٢5٢.
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بين  والواجبات  بالحقوق  والتزمت  الشرعي،  بالزواج 
طرفيها، وما اتصل بهما من أقارب” )١(

األشــخــاص  مــن  “جماعة  بــأّنــهــا:  ــرون  آخـ وعرفها 

يعيشون  و التبني،  أو  والــدم  الــزواج  بروابط  يرتبطون 

حدود  في  اآلخــر  مع  كــٌل  يتفاعلون  و واحــدة  معيشة 

ــت،  واألخـ األخ  واألب،  األم  والـــزوجـــة،  ــزوج  ــ ال أدوار 
يشكلون ثقافة مشتركة. )٢( و

هنا:  بحثه  الــمــراد  األســرة  مصطلح  أن  يــاحــظ:  و

قــاصــر على الــزوجــيــن وأوالدهــــم، وهــي الــتــي تسمى 

أي  يــة”:  الــنــوو ــرة  ـــ“األس ب   )3( الباحثين  بعض  لــدى 

منها  يتكون  و القرابات،  منها  نشأت  التي  النواة  أّنها 

الصغيرة”  ـــ“األســرة  ب تسمى  أن  يمكن  و  المجتمع، 

والتي  المركبة  لألسرة  خافا  الخاّصة”،  “األســـرة  أو 

َســــر أحـــاديـــة تــرتــبــط مــعــًا بــربــاط 
ُ
ــن عـــدة أ تــتــألــف م

من  كثر  أ من  تتألف  وقد  القرابة،  جهة  من  التسلسل 

جيلين، جيل األجداد، وجيل اآلباء، وجيل األحفاد، 
وقد تسمى “األسرة الممتدة”.)٤(

يع  التوز دار  رضا،  كــرم  د.أ المسلم،  البيت  تكوين  قواعد   )١(
واألسرة  ص/50،  ١٤٢5هـ:  ط١،  القاهرة،  االسامية،  والنشر 
، مؤسسة الصباح، ط١،  تحت رعاية االسام، عطية صقر

١٤00هـ: ص/3.
الجامعية  الدار  عاطف،  محمد  االجتماع،  علم  قاموس   )٢(

ية، ط١، ١٩٩5م: ص/3. ، االسكندر للنشر
يدان عبد الباقي، مكتبة النهضة  : االسرة والطفولة ، ز )3( ينظر

المصرية، القاهرة، ١3٩٩هـ: ص/6.
ياض، دار  )٤( اإلنسان -دراسة النوع والحضارة-  د. محمد ر

النهضة العربية، بيروت، ط٢: ص/5١0.

: مفهوم العنف األسري:
ً
ثالثا

أو  كل فعل  العنف األســري: هو  يقصد بمصطلح 

أفرادها،  أحِد  على  األســرة  أفــراد  أحد  عن  يصدر  قول 

األذى  تلحق  والــقــســوة،  بــالــشــدة  -غــالــبــا-  تتصف 

وهو  أفــرادهــا  بأحد  أو  بــاألســرة  المعنوي  أو  الــمــادي 

سلوك محرم ؛ لمجافاته لمقاصد الشريعة في حفظ 

النفس والعقل، وهو على النقيض من المنهج الرباني 

. القائم على المعاشرة بالمعروف والبر

***
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المبحث األول

أسباب العنف األسري

ف  بالمعّنِ تتعلق  التي  األســبــاب  األول:  المطلب 

)القائم بالعنف(: 

أوًال: ضعف الوازع الديني: 

بــاهلل  المسلم  ــر  ــذّك ي بــاطــنــي  أمـــر  الــديــنــي   الــــوازع 

المسلم،  اإلنــســان  باطن  فــي  مــوجــود  فهو  عــزوجــل)١( 

منبعث من العلم باهلل والخوف منه، وهذا الوازع سمَي 

في الحديث الصحيح بواعظ اهلل في قلب المسلم، 

ــوِل اهلِل  ، َعــْن َرُس ّيِ ــَصــاِر ْن
َ ْ
اِس ْبــِن َسْمَعاَن األ ــّوَ َعــْن الــّنَ

ى 
َ
َوَعل ُمْسَتِقيًما،  ِصَراًطا   

ً
َمَثا اهلُل  »َضَرَب   :

َ
َقال  �

ى 
َ
َوَعل َحٌة،  ُمَفّتَ ْبَواٌب 

َ
أ ِفيِهَما  ُسوَراِن،  َراِط  الّصِ َجْنَبَتْي 

 :
ُ

َيُقول َداٍع  َراِط  الّصِ َباِب  ى 
َ
َوَعل ُمْرَخاٌة،  ُسُتوٌر  ْبَواِب 

َ ْ
األ

ُجوا،  َتَتَعّرَ  
َ

َوال َجِميًعا،  ــَراَط  الــّصِ وا 
ُ
اْدُخل اُس،  الّنَ َها  ّيُ

َ
أ

َشْيًئا  َيْفَتُح  َراَد 
َ
أ ــِإَذا  َف ــَراِط،  الــّصِ َفــْوِق  ِمْن  َيْدُعو  َوَداٍع 

ِإْن  َك 
َ
َفِإّن َتْفَتْحُه،   

َ
ال ْيَحَك  َو  :

َ
َقــال ْبــَواِب، 

َ ْ
األ َك 

ْ
ِتل ِمْن 

وَراِن: ُحُدوُد اهلِل،  ُم، َوالّسُ
َ

ْسا ِ
ْ

َراُط اإل َتْفَتْحُه َتِلْجُه، َوالّصِ

ى 
َ
َعل اِعي 

َ
الّد َوَذِلــَك  اهلِل،  َمَحاِرُم  َحُة:  ُمَفّتَ

ْ
ال ــَواُب  ْب

َ ْ
َواأل

َراِط:  اِعي ِمِن َفْوَق الّصِ
َ

ِكَتاُب اهلِل، َوالّد َراِط:  ِس الّصِ
ْ
َرأ

ُكّلِ ُمْسِلٍم«.)٢( ِب 
ْ
َواِعُظ اهلِل ِفي َقل

)١( بدائع الفوائد، البن القيم- محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
ية )ت: ٧5١هـ( ، مكتبة  سعد شمس الدين ابن قيم الجوز

، مكة المكرمة، ط١، ١٤١6هـ: ٢/١68. الباز
حنبل  بن  أحمد  عبداهلل  أبــو  الشيباني-  أحمد،  مسند   )٢(

كل مسلم  وجه الداللة من الحديث: أّن في قلب 

عندما  الشر  عــن  ينهاه  و المسلم  يــزع  يًا  فطر واعــظــًا 

كل المحرمات، ومنه  تحدثه به نفسه، وهذا عام في 

فإذا  األسري،  العنف  كما في  وأذيتهم  اآلخرين،  ظلم 
ضعف هذا الوازع كثر الظلم والبغي. )3(

إال  يصدر  ال  المحرمات  على  اإلقــدام  أّن  شك  وال 

من شخص ضعيف التدين والتقوى، فضعف الوازع 

الديني الناتج عن الجرأة على المعاصي والمحرمات 

تسبب عنه كثير من أنواع العنف األسري. 

: وسائل اإلعالم المختلفة:
ً
ثانيا

وقنواتها  المرئية  وخــاصــة  اإلعـــام  أجــهــزة  تــقــدم 

العنف،  على  تشجع  مشاهد  من  الكثير  المختلفة، 

ومن ذلك مشاهدة األفام العنيفة التي تدفع بالزوج 

إلى تطبيق ما رأى على أسرته، وقد أثبتت الدراسات 

الوسائل  التعرض  أّن  إذ  النظرية،  هــذه  صحة  مــدي 

العنيفة،  الممارسات  تعرض  التي  خاطئة  ــام  اإلع

على  وتحرضه  تدفعه  ما  بقدر  الفرد  على  تنفس  ال 
ممارسة السلوك العنيف . )٤(

١٤٢0هـــــ/١٩٩٩م:  بــيــروت،  الرسالة،  مؤسسة  ـــ(  )ت:٢٤١هــ
١8٢/٢٩، برقم )١٧63٤(، والمستدرك على الصحيحين، 
كم  الحا عــبــداهلل  بــن  محمد  عــبــداهلل  ي-أبي  للنيسابور
)ت:٤05هـــ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، نشر دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩0م: ١٤٤/١، برقم 

)٢٤5(. قال الذهبي: على شرط مسلم.
.٢53/٤ : : فيض القدير )3( ينظر

مــروان  والتلفزيون،  الفديو  أمــام  المسلمة  ــرة  األس  : ينظر  )٤(
١٩86م:  ط١،  ــقــاهــرة،  ال الــطــيــبــة،  الــكــلــمــة  دار  كــجــك، 

ص/١٢٩.
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كــــَدت األبـــحـــاث عــلــى وجـــود عــاقــة بين  وقـــد أ

من  المشاَهد  العنف  وبين  الجريمة،  نسبة  ارتــفــاع 

االجتماعي”،  التعلم  بنظرية  عما  التلفزيون،  خال 

العنف  ضــد  الــدولــي  االئــتــاف  منظمة  نشرت  فقد 

تقريبا،  عــامــًا(   ۲۲( حــوالــي  استغرق  بشأ  التلفزيون 

كثر  كمي للتلفزيون الذي يمتد حتى أ أظهر األثر الترا

»بأن  تقول  والتي  نتائجه،  لتظهر  سنة  عشرين  من 

التي  العنف  أفــام  عــرض  بين  مباشرة  عاقة  هناك 

الجريمة  وارتــفــاع  الستينات  في  بالتلفزيون  تعرض 

المنظمة:  وقــالــت  والثمانينات«،  السبعينات  فــي 

العنف  أعــمــال  مــن   %50  -  %35 بين  يــتــراوح  مــا  إن 

الــعــنــف في  أفـــام  الــعــالــم سببها عـــرض   فــي ســائــر 
التلفزيون والسينما. )١(

: التربية الخاطئة:
ً
ثالثا

ــي الــتــنــشــئــة الــتــي يــتــلــقــاهــا الــفــرد فــي بيئته  وهـ

وكأنه  العنف  له فعل  والتي تصور  وأسرته،  ومجتمعه 

كنفه  فــي  تعيش  بيت  كــل  فــي  يحصل  طبيعي  أمــر 

كل أسرة، وقد يكون الزوج قد تربى على العنف منذ 

يجعله  صغره، مما يجعل هذا األمر ينطبع في ذهنه، و

كثر عرضة لممارسة هذا العنف في المستقبل، وقد  أ

أثبتت الدراسات الحديثة: “أّن الطفل الذي يتعرض 

كثر ميا  أ إبان فترة طفولته، يكون  للعنف من أسرته 

لم  الــذي  الطفل  ذلــك  من  العنف،  استخدام  نحو 

: العنف األسري وعاقته بانحراف االحداث، رسالة  )١( ينظر
، جامعة نايف للعلوم االمنية، الرياض، ٢006م:  ماجستير

ص/١٤-١5.

يتعرض للعنف فترة طفولته”.)٢(

إلى  العائدة  الخاطئة  الذهنية  التصورات  ومــن 

الزوجة  ضــرب  في  بــأّن  االعتقاد  ذلــك  التربية،  ســوء 

الزوجة  ضرب  أّن  أو  لها،  إصاح  هو   - مبرر  بدون   -

استخدام  وأن  الهيبة،  وفرض  الرجولة  بإثبات  يرتبط 

للزوج  واحتراما  طاعة  كثر  أ المرأة  سيجعل   الضرب 

وتنفيذا ألوامره .

: العوامل النفسية:
ً
رابعا

الشخص  لــدى  النفسية  االنفعاالت  تفريغ  وهــي 

النفسي  ف  المعّنِ شعور  وهو  العنف،  بسلوك  القائم 

ياقيه  الــذي  والضغط  بالغضب  اليومية  حياته  في 

إلى  العمل،  في  رؤســائــه  من  خاصة  المجتمع،  من 

من  مركب  انفعال  هي  التي  بالغيرة  الشعور  جانب 

يعاني الكثير من  حّب التملك والشعور بالغضب، و

النساء في العالم بما يعرف بغيرة الزوج العمياء التي 

شّك  على  دليل  تراها  هي  بينما  محبة،  دليَل  يراها 

وعدم الثقة، وهذه األسباب التي يغلب عليها الطابع 

طوعه  عــن  وتخرجه  عقله  المعّنف  تفقد  النفسي 

التي قد تؤدي  النفسية  األمراض  وعقله، ومن نماذج 

بحالة  يعرف  ما  وهــي  “السيكوباتية”،  الــعــدوان  إلــى 

الحاسة  تطور  يبدأ  إذ  و الروحي،  أو  النفسي  التخلق 

حيث  الطفولة،  منذ  السيكوباتيين  عند  الخلقية 

السنين  منذ  عدوانيًا  سلوكًا  السيكوباتيون  يبدي 

أحمد  محمد  ترجمة:   ، ستور أنتوني  البشري،  الــعــدوان   )٢(
ط١/  القاهرة،   ، للكتاب  المصرية  العامة  الهيئة  غالي، 

١٩٧5م: ص/١53.



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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أثر العنف األسري على تنشئة الفرد المسلم 

األولى في العمر وتستمر معهم حتى بقية حياتهم. )١(

: أســبــاب عــائــدة إلــى اآلخــريــن )كتدخل 
ً
 خــامــســا

بعض األقارب(:

أسر  شــؤون  في  األقــارب  بعض  تدخل  أّن  شك  ال 

ــراد األســـرة  ــ ــدون مــســوغ، واإلفـــســـاد بــيــن أف بــهــم بـ أقــار

بالنميمة التي قد تؤدي إلى العنف، خاصة إذا وافق 

ذلك استعداد اآلخر للعنف، إما لجهله، أو لضعف 
شخصيته، وتحكم اآلخرين به. )٢(

: المشكالت االقتصادية:
ً
سادسا

وهي المشكات التي تحدث في محيط األسرة، 

إلى  أحيانًا  تدفعه  والتي  األسرة،  رّب  يطيقها  ال  والتي 

أبنائه،  أو  زوجته  سواء  أسرته،  إزاء  العنف  استخدام 

تنعكس  الــذي  والفقر  الخيبة  لشحنة  تفريغًا  وهــي 

آثارها بقيام سلوك العنف من قبل األب إزاء أسرته.

 ، فالبطالة والفقر والديون ... وما إلى ذلك من أمور

من  يــد  وتــز ــزوج،  الـ على  النفسية  الضغوط  مــن  تزيد 

الفقر  يعتبر  وال  وااللتزامية،  والضعف  بالعجز  شعوره 

مدة  استمراره  حال  في  إال  الفرد  شخصية  على  مؤثرًا 

مؤقتًا،  ماديًا  ضيقًا  عانى  إذا  فاإلنسان  طويلة،  زمنية 

وكان يتمتع بالتربية الدينية واألخاقية، فإّنه نادرًا ما 

رهنًا  ليس  إذا  فالعنف  العنف،  استعمال  إلى  يلجأ 

: المجرم تكوينًا وتقويمًا، بهنام رمسيس، منشأة دار  )١( ينظر
ية: ص/٢١٩. المعارف، االسكندر

: األسرة العربية والعنف، ماحظات أولية، مصطفى  )٢( ينظر
١٩٩6م:   ،3 الــعــدد/  الــعــربــي،  الفكر  مجلة   ، التير عمر 
والمجتمع،  االسرة  وآثاره على  األسري  والعنف  ص/38، 

عبد اهلل العاف: ص/6.

يقدر هو  ما  اقتصادية سيئة في وقت  بضغط ظروف 

الفرد  على  تأثيره  واستمرار  الضغط،  هذا  بتوتر  رهن 
وعلى سالته على مر األوقات. )3(

: االنحرافات األخالقية.
ً
سابعا

ــرب الــخــمــور  ــة مــثــل: شـ ــي ــات األخــاق ــراف ــح ــاالن ف

الخافات  مــن  يــد  وتــز تؤجج  وغــيــرهــا،  والمسكرات 

ضد  للعنف  اللجوء  إلــى  بالتالي  وتــؤدي  العائلية، 

كبير  وبشكل  يزيد  المخدرات  فتعاطي  األسرة،  أفراد 

من خطر العنف األسري، ومن األمور المسلم با نظرة 

يعد  بل  والمخدرات،  المسكرات  تعاطى  أن  وواقعة 

اإلدمان على شرب الخمور والمسكرات والمخدرات 

كــبــر  ــن أ ــ ــري، وم ــ ــ ــعــنــف األسـ ــاب ال ــبـ كـــبـــر أسـ ــن أ مـ

المشكات التي تؤجج الخافات العائلية، وال شك 

أن هذه المحرمات ال تصدر إال من شخص منحرف 

أخاقية ودينيًا. )٤( 

ف  بالمعّنَ تتعلق  التي  األسباب  الثاني:  المطلب 

)الضحية أو من وقع عليه العنف(:

هناك اعتقادات الخاطئة وتصرفات السيئة التي 

بها الضحية تساهم في تعرضها للعنف داخل  تقوم 

على  ال   - والتصرفات  االعتقادات  هذه  ومن  األســرة، 

الحصر - ما يأتي: 

: العنف األسري خال مراحل الحياة، ، د. جبرين  )3( ينظر
علي الجبرين، مؤسسة خالد الخيرية، جدة، ط١، ١٤٢6هـ: 

ص/٩0.
ــر وســـائـــل اإلعـــــام، مــحــمــد بـــن عبد  ــؤث ت كــيــف   : )٤( يــنــظــر
ط١،  يــاض،  الــر العبيكان،  مكتبة  الحضيف،  الرحمن 

١٤١5هـ/١٩٩٤م: ص/٧3.
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أوًال: رضا الضحية بالعنِف المماَرس ضدها. 

الضرورة  تدعوها  إّنها  بل  تغييره،  محاولتها  وعدم 

إلى أْن تنصرف الزوجة تصرفات مدافعة عن الجاني، 

مثل  ضدها،  عنفه  في  يستمر  ف  المعّنِ يجعل  مما 

رحمة  تحت  تتركهم  أْن  من  أطفالها  على  األم  خوف 

إلى   ، وآخـــر حين  كــل  فــي  عليهم  يعتدي  ظالم  أب 

جانب خوف الضحية من الطاق وما ينتج عنه من 

ظلم المجتمع للمطلقة، أضف إلى ذلك حب المرأة 

الضحية للجاني حبًا يدفعها إلى الصبر محاولة منها 
إلصاحه وتعديل تصرفاته. )١(

: االستهانة بالجاني، ومحاولة التقليل من شأنه 
ً
ثانيا

أمام اآلخرين.

وهذا قد يدفعه إلى االنتقام منه بعد ذلك انتقامًا 

يسترّد فيه كرامته التي ُسلبت حيال  يرّد فيه اإلذالل، و

المستفزة: مجادلة  النماذج  الموقف، ومن هذه  هذا 

الذعًا  انتقادًا  تصرفاته  وانتقاد  أفكاره،  وتحقير  الزوج، 

أمــام اآلخــريــن، األمــر الــذي يــؤدي إلــى إثـــارة سخرية 

ــاس الـــزوج  ــس إح ــن الــحــاضــريــن مــن جــهــة، و ــري اآلخ

إلى  أحيانًا  يدفعه  و حفيظته،  يثير  دونــيــًا  إحساسًا 

منها؛  انتقاما  المبرح  بالضرب  زوجته  على  االعتداء 

إهانتها له أمام مشهد من الناس. وذلك لتحقيرها و

لوالديهم  األبناء  استفزاز   - أيضا   - النماذج  ومن 

في  ضــوضــاء  يــثــيــرون  أو  دراســتــهــم،  يهملون  حين 

أو  والــهــدوء،  الــراحــة  في  األب  يرغب  ساعة  المنزل، 

)١( العاقة بين مفهوم الذات والسلوك العدواني لدى االطفال 
كاديمية  ، أ الصم، محمد عواض عويض، رسالة ماجستير

نايف للعلوم االمنية، ٢003م: ص/ 58-5٧.

حين يعتدون على إخوتهم، أو حين يرفضون االلتزام 

بأداء الفروض الدينية. )٢( 

عندما  الزوجية  المعاشرة  عن  الزوجة  امتناع   :
ً
ثالثا

يطلبها الزوج. 

وقد  يرغبها،  حين  زوجها  عن  المستمر  وتمّنعها 

المرأة عن زوجها في هذا  التي تمنع  األسباب  تكون 

سيما  ال  السابق،  في  كان  عما  قليًال  تختلف  العصر 

داخــل  العمل  مــن  تعاني  التي  العاملة  الــمــرأة  عند 

زاد من تعرضها للضغوط  البيت، األمر الذي  وخارج 

تمتنع  جعلها  مما  الجسدية،  قدرها  وأثقَل  النفسية 

التعب  تأثير  األحيان تحت  كثير من  زوجها في  عن 

الزوج سلوكًا غير  أْن يتخذ  واإلرهاق، وهذا يؤدي إلى 

كثيرة  أحياٍن  في  يصُل  الزوجة،  قبل  من  فيه  مرغوب 
الى الطاق. )3(

ــي جـــاءت  ــت ــظــريــات ال ــن :  الــمــعــتــقــدات وال
ً
ــا ــعــ ــ  راب

من الغرب.

ذاتيتها  تثبت  معاندها  الزوجة  أّن  تعتقد  والتي   

تنادي  التي  يات  للنظر تطبيقا  وذلك  واستقاليتها، 

بها فريق من اإلعاميين  والتي ينادي  المرأة،  بتحرر 

: تلك  وخاصة النساء، ومن األمثلة على هذه األفكار

عقول  فــي  رعــت  والــتــي  الــمــرأة،  تحرير  تدعي  التي 

داخل  تطبيقها  وحــاولــن  بما  فتأثرّن  النساء  بعض 

العنف  لــمــواقــف  عــرضــة  كــثــر  أ فأصبحن  أســرهــن، 

مؤتمر  طريف،  شرقي  المصرية،  االسرة  في  العنف   : ينظر  )٢(
األبعاد االجتماعية للعنف في المجتمع المصري، المركز 

القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، ٢00٢م: ص/60.
: العنف في االسرة المصرية: ص/١٩-٢0. )3( ينظر
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األسري من قبل األزواج، والتي ينتج عنها - أيضا - 

الواجبات  لبعض  الزوجة  إهمال  األحيان  في بعض 

ية للرجل ونڈا له في  الزوجية، أو اعتبار نفسها مساو
كل شيء. )١(

***

)١( العاقة بين مفهوم الذات والسلوك العدواني لدى االطفال 
الصم: ص/ 58-5٧.

المبحث الثاني

العنف االسري من وجهة 
نظر فقهاء اإلسالم

المطلب االول: الرفق في االسالم

: 
ً
أوال : حث الشريعة على الرفق عموما

الرفق منهجا  إلى اتخاذ  دعت الشريعة االسامية 

كما في قوله �:   كل أموره،  يسير عليه المسلم في 
ِه«.)٢( ِ

ّ
ُكل ْمرِ 

َ ْ
 اهلَل ُيِحّبُ الّرِْفَق ِفي األ

َ
»ِإّن

كان تحذير الشارع من العنف، حيث  وبالمقابل 

ى 
َ
َعل ُيْعِطى  َو الّرِْفَق  ُيِحّبُ  َرِفيٌق  اهلَل   

َ
»ِإّن  :� قال 

َما  ى 
َ
َعل ُيْعِطى  اَل  َوَما  ُعْنِف 

ْ
ال ى 

َ
َعل ُيْعِطى  اَل  َما  الّرِْفِق 

ِسَواُه«.)3(

 ثانيا: حث الشريعة على الرفق باألسرة:

له  كما  الكبرى،  األهمية  البيت  بأهل  للرفق  إّن 

من  الشارع  وعــّده  األســرة،  على  الحسن  األثــر  عظيم 

إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد   - ي  البخار صحيح   )٢(
أبو عبد اهلل )ت:٢56هـــ(، تحقيق:  ي،  بن المغيرة البخار
بيروت  النجاة،  طوق  دار   ، الناصر ناصر  بن  زهير  محمد 
الّرِْفِق  َبــاب  /٢00٢م،  ١٤٢٢هـــ  ط١،  السلطانية(،  )الطبعة 
)رضي  عائشة  عن   ،)60٢٤( برقم   ،١٢/8 ــِه:  ِ

ّ
ُكــل ــرِ  ْمـ

َ ْ
األ  ِفــي 

اهلل عنها(. 
ــو الــحــســيــن مــســلــم بــن الــحــجــاج  )3( صــحــيــح مــســلــم- أبـ
عبد  فـــؤاد  محمد  تحقيق:  ـــ(،  ــ ٢6١ه )ت:  ي  النيسابور
الرفق:  فضل  بــاب  بــيــروت،  الــتــراث،  إحــيــاء  دار  الباقي، 

٢٢/8، برقم )6٧66( عن عائشة )رضي اهلل عنها(.
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»ِإَذا  فقال:  العائلي،  الجّو  الرفق  يسود  أْن  اللة  رحمة 

ْيِهُم 
َ
َعل ْدَخـــَل 

َ
أ َخــْيــًرا،  َبْيٍت  ْهــِل 

َ
ِبــأ  

َ
َوَجــّل ــّزَ  َع اهلُل  َراَد 

َ
أ

الّرِْفَق« )١( وذلك بأن يرفق بعضهم ببعض والرفق لين 

الصنيع،  وحسن  باألسهل  واألخذ  واللطف  الجانب 

األمر  هــذا  المجاز  ومــن  الفعل  ولطافة  اللين  والــرفــق 

يقابل  رفق بك وعليك ورفيق نافع وهذا أرفق بك،)٢( و

مسلك  البيت  أهل  سلك  ما  إذا  الخير  حرمان  هذا 
)3(.» َخْيَر

ْ
العنف، قال �: »َمْن ُيْحَرِم الّرِْفَق ُيْحَرِم ال

يسوء  ، و وأما العنف فهو بضد ذلك، تفسد به األمور

 )٤(. ، وقد يكتب به الوزر به الذكر

المطلب الثاني: تحريم االعتداء على اآلخرين.

بنصوٍص  الظلم،  اإلسالمية  الشريعة  حرمت  أوًال: 

كثيرة، منها:

اِلِميَن{.)5( 
َ

ى الّظ
َ
ْعَنُة اهلِل َعل

َ
 ل

َ
ال

َ
١- }أ

َماٌت 
ُ
ُظل َم 

ْ
ل

ُ
الّظ  

َ
َفــِإّن َم 

ْ
ل

ُ
الّظ ُقوا 

َ
»اّت  :� وقوله   -٢

اهلل -  قــال  القدسي  الحديث  وفــي  ــِقــَيــاَمــِة{)6( 
ْ
ال َيـــْوَم 

في  الهيثمي  قال   )٢٤٤٢٧( برقم   ،٤88/٤0 أحمد:  مسند   )١(
المجمع: ١٩/8: رجاله رجال الصحيح.

.٢6٢/١ : )٢( فيض القدير
الرفق: ٢٢/8، برقم )6٧63(  )3( صحيح مسلم، باب فضل 

عن جرير بن عبداهلل رضي اهلل عنه.
الــحــجــاج،  ــن  ب مسلم  صحيح  شـــرح  الــمــنــهــاج   : يــنــظــر  )٤(
ي  يا محيي الدين يحيى بن شرف النوو ي- أبي زكر للنوو
ط٢،  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  ـــ(،  6٧6ه )ت: 

١3٩٢هـ/١٩٧٢م: ١6/١٤5.
)5( سورة هود، من اآلية/١8.

)6( صحيح مسلم، باب تحريم الظلم: ١8/8، برقم )6٧٤١(، 
َعْن َجاِبرِ ْبِن َعْبِد اهلِل رضي اهلل عنه.

َنْفِسي  ى 
َ
َم َعل

ْ
ل

ُ
الّظ ْمُت  ِإّنِي َحّرَ َيا ِعَباِدي   « : تعالى - 

ُموا « )٧( 
َ
ًما َفَا َتَظال ُتُه َبْيَنُكْم ُمَحّرَ

ْ
َوَجَعل

وجه الداللة من االحاديث: العنف األسري فيه من 

فهو  للظلم،  متضمن  األسري  فالعنف  فيه:  ما  الظلم 

مندرج في عموم هذه النصوص المحرمة للظلم.

على  ــداء  ــت االع اإلســامــيــة  الشريعة  حــرمــت  كما 

كــانــوا أقـــارب، أو أبــاعــد، قــال �:  اآلخــريــن ســـواء 

اَل  ــْن  َم ِفيَنا  ُمْفِلُس 
ْ
ال ــوا 

ُ
َقــال ــُمــْفــِلــُس«. 

ْ
ال َمــا  ــْدُروَن  ــ َتـ

َ
»أ

ِتي 
ْ
َيأ ِتي  ّمَ

ُ
أ ِمْن  ُمْفِلَس 

ْ
ال  

َ
»ِإّن  

َ
َفَقال َمَتاَع.  َواَل  ُه 

َ
ل ِدْرَهَم 

ا 
َ

َهذ َشَتَم  َقْد  ِتي 
ْ
َيأ َو َوَزَكاٍة  َوِصَياٍم  ِبَصَاٍة  ِقَياَمِة 

ْ
ال َيْوَم 

ا 
َ

ا َوَضَرَب َهذ
َ

ا َوَسَفَك َدَم َهذ
َ

 َهذ
َ

َكَل َمال
َ
ا َوأ

َ
َف َهذ

َ
َوَقذ

ا ِمْن َحَسَناِتِه َفِإْن َفِنَيْت 
َ

ا ِمْن َحَسَناِتِه َوَهذ
َ

َفُيْعَطى َهذ

َخَطاَياُهْم  ِمْن   
َ

ِخذ
ُ
أ ْيِه 

َ
َعل َما  ُيْقَضى  ْن 

َ
أ َقْبَل  َحَسَناُتُه 

اِر «.)8( ْيِه ُثّمَ ُطرَِح ِفى الّنَ
َ
َفُطرَِحْت َعل

ــــدالل: أن الـــضـــارب لــغــيــره عـــد من  ــت وجـــه االســ

والخسارة)٩(  بالهاك  المتوعدين  شرعة،  المفلسين 

فــدل ذلــك على  مــحــرم،  أمــر  إال على  ال يكون  وهــذا 

ِبى َمْسُعوٍد 
َ
تحريم العنف األسري. وفي الحديث َعْن أ

ِمْن  َفَسِمْعُت  ِلى  ُغَاًما  ْضرُِب 
َ
أ ُكْنُت   

َ
َقال ّىِ  ْنَصاِر

َ
األ

ِمْنَك  ْيَك 
َ
َعل ْقــَدُر 

َ
أ هلَلَُّ  َمْسُعوٍد  َبا 

َ
أ ْم 

َ
»اْعل َصْوًتا  ِفى 

ْ
َخل

 
َ

ُت َيا َرُسول
ْ
 اهلِل � َفُقل

ُ
َتَفّتُ َفِإَذا ُهَو َرُسول

ْ
ْيِه«. َفال

َ
َعل

َفَحْتَك 
َ
ل

َ
ْم َتْفَعْل ل

َ
ْو ل

َ
َما ل

َ
 »أ

َ
اهلِل ُهَو ُحّرٌ ِلَوْجِه اهلِل. َفَقال

)٧( صحيح مسلم، باب تحريم الظلم: ١6/8، برقم )6٧3٧( 
ِبى َذّرٍ رضي اهلل عنه.

َ
َعْن أ

)8( صحيح مسلم، باب تحريم الظلم: ١8/8، برقم )6٧٤٤(، 
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه.

ي: ١6/١36. )٩( شرح النوو



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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أثر العنف األسري على تنشئة الفرد المسلم 

)١(.» اُر ْتَك الّنَ َمّسَ
َ
ْو ل

َ
اُر أ الّنَ

ــه لــو لــم يكّفر عــن ضــربــه ظلمة  ــة: أن ــدالل ــه ال وج

، ولفح النار ال يكون إال على أمر محرم.  للفحته النار

ى المعاصرين في حكم العنف األسري: : فتاو
ً
ثانيا

اإلسامي،  الفقه  مجمع  من  كل  بتحريمه  أفتى 

قرار  بتحريمه  صدر  فقد  لإلفتاء:  األوربــي  والمجلس 

  )٢( عشرة،  التاسعة  دورتــه  في  اإلسامي  الفقه  مجمع 

األوربي  المجلس  قرار   - أيضا   - بتحريمه  صدر  كما 
لإلفتاء في دورته الرابعة عشرة. )3(

***

برقم   ،٩٢/5 المماليك:  صحبة  بــاب  مسلم،  صحيح   )١(
.)٤3٩8(

)٢( المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر االسامي، 
االمارات العربية المتحدة، ١٤30هـ/٢00٩م.

من الفترة  في  ايرلندا  ية  جمهور بدبلن،  المجلس  مقر   )3( 
١٤-١8/ محرم/ ١٤٢6هـ.

المبحث الثالث

أثر العنف على اآلخرين وعالجه

المطلب األول: آثار العنف األسري على الفرد:

 إذا ما حصل العنف أو الظلم في األسرة ، فالغالب 

أّن هناك طرفين رئيسيين في العنف ظالم، ومظلوم، 

ــر يــشــاهــد، وغــالــبــا مــا يــكــون الــطــرف المشاهد   وآخـ

هم األوالد.

 أوًال: آثار العنف بين الظالم والمظلوم والمشاِهد:

في  ورغبتها  الضعيفة  بطبيعتها  المرأة  ألّن  نظرًا 

على  وخوفها   ، أسرتها  كيان  على  حفاظًا  التضحية 

أوالدها من الضياع، فهي أول ضحايا العنف، وذلك 

يتبع ذلك األلم النفسي،  ألّن العنف بالضرب المؤلم، و

وقد يورثه الكآبة، واإلحباط، واحتقار النفس، والشعور 

بالظلم، ومحاولة االنتقام، مما قد يولد عنفا عكسيًا، 

وتكثر  والعزلة،  االنطوائية،  إلى  يميل  ف  المعّنَ أّن  كما 

وال  النفسي،  المنشأ  ذات  والبدنية  النفسية،  أمراضه 

والقلق،  الخوف  عليه  يستولي  و للعاج،  يستجيب 

في  وهذا  النفس،  ولوم   ، األمــور على  السيطرة  وفقدان 
حالة العنف األسري الغالب أو الدائم. )٤(

 ، آخــر عــنــف  إلـــى  ينجر  بعنفه  فـــإّن  الــظــالــم  أمـــا 

يفقد االتزان، وقد تطوله  وتتأصل في نفسه العدوانية، و

والمجتمع،  االســرة  على  وآثـــاره  االســـري،  العنف   : ينظر  )٤(
ص/٢٢،  الــذات،  تطوير  معهد  العاف،  اهلل  عبد  اعــداد: 

بتصرف.
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المساءلة والعقاب.

فإنهم  العنف،  لمظاهر  المشاهدون  األوالد  وأمــا 

أصــاب  مــا  فيصيبهم  فــعــا،  فيه  يــشــركــون  مــا  غالبا 

آثار  خقتهم  ذلك  من  سلموا  إذا  و األصلي،  المعئف 

العنف النفسية السابقة. )١( 

والفشل  النفسية،  العقد  ذلك  إلى  أضفنا  ما  فــإذا 

الحياة،  واألمل في  الطموح  وفقد  والعلم،  الدراسة  في 

كــثــر خــطــورة: ما  التأثيرات األ الـــذات، ومــن  وكــراهــيــة 

مع  وتأقلمهم  المستقبلية  حياتهم  في  األبناء  يصيب 

اإلناث  وخاصة  منهم  الكثيرين  إن  إذ   ، اآلخر الجنس 

الزوجية  الحياة  بــأّن  واعــيــة  ال  قناعة  لديهم  تترسخ 

عذاب في عذاب، لذا نرى الكثير من البنات يمتنعن 

عن الــزواج ويرفضن أي شاب يتقدم لخطبتهن؛ ألنه 

يمثل لهن صورة األب الطاغية والظالم والعنيف، وأّن 

حياة العزوبية والعنوسة )مع السعي إليجاد وظيفة( هي 

أفضل بكثير من الحياة الزوجية في المستقبل. )٢( 

: آثار العنف األسري على األسرة: 
ً
ثانيا

ف  المعّنِ حــد  عند  األســـري  العنف  ــار  آث تقف  ال 

بل  فحسب،  الــمــظــلــوم(   ( ــف  الــمــعــّنَ أو   ، )الــظــالــم( 

وذلــك  كملها؛  بأ األســـرة  على  فتؤثر  ذلــك،  تتعدى 

أْن  تكاد  أو  كيانها،  وتهدم  األســرة،  بنيان  تهدد   ألنها 

تهدم أركانا. 

الــزوجــان  كــره  ــرة  األسـ على  غلب  إذا  العنف  إّن 

الحياة الزوجية، مما قد يسبب الطاق، أو البقاء في 

)١( المرجع نفسه: ص/١6.
، الدار العربية  : العنف والجريمة، جليل وديع شكور )٢( ينظر

للعلوم، القاهرة، ط١، ١٩٩٧م: ص/١١3.

حياة زوجية تعيسة ؛ ألّن المعنف يحمل من الحياة، 

يقوم  الــزوج  فا  األسرية،  بواجباته  القيام  يستطيع  فا 

بواجبات  الزوجة تقوم  الزوجية، وال  بنفقاته، وواجباته 

وتكثر  التفكك  فــي  ــرة  األسـ وتــبــدأ  ــة،  ــوم واألم الــزوجــة 

على  ذلك  ينعكس  و الزوجين،  بين  الطاق  حاالت 

عدم  بسبب  يسوء  والــذي  االقتصادي  األســرة  وضــع 

كل داخل األسرة . المباالة وكثرة المشا

آثــاره الوخيمة على  ال شك أن العنف األســري له 

بفقر  األسرة  وتصاب  التعاطف،  يقلن  ثم  ومن  األوالد، 

بديل  عن  يبحثون  األوالد  يجعل  قد  مما   ، المشاعر

وقد  الشارع،  إلى  فيخرجون  المتفككة،  األسرة  لهذه 

بعضا،  بعضهم  يعنف  وقد  الجريمة،  إلى  يجنحون 

دينهم،  لــفــرائــض  إهمالهم  أو  تــركــهــم،  عــن  ناهيك 

أّن  فالحاصل  غيرها،  أو  دراسة  من  دنياهم  ومصالح 

العنف األسري المتكرر يشل حركة األسرة اإليجابية، 

األسرية  بواجباعم  القيام  على  القدرة  أفرادها  يفقد  و

الواقعية، والمادية، فالمعنف الظالم ال يأبه والمظلوم 

أب  بين  ما  ضحية  أصبحوا  واألوالد  الظلم،  قهره  قد 

قلت  وقـــد  ظــلــمــه،  دفـــع  يستطيعون  ال  غــالــبــا  ظــالــم 

 قيمنه في نظرهم، لتصرفاته السيئة، وبين أم مظلومة 

ال تملك لنفسها، فضا عن ولدها دفعة وال نصرة. )3( 

على  العنف  آثــار  تناولت  التي  الــدراســات  ومــن 

األوالد، ما قام به المركز القومي للبحوث االجتماعية 

“ظاهرة  دراســة  أبرزها  من  والتي  بالقاهرة  والجنائية 

من  تبين  والــتــي  يــة”،  الــمــصــر ــرة  األسـ داخـــل  العنف 

)3( العنف االسري خال مراحل الحياة: ص/١٢5.
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لسلوك  يتعرضون  الذين  األطفال  أّن  نتائجها  خال 

المعاملة(  كان )ضرب، جرح، قسوة في  عنف سواء 

إذا أنجبوا فإنهم  ال يزدهرون عاطفية في المستقبل، و

أطفالهم  الحتياجات  يستجيبون  كيف  يعرفون  ال 

لإلحباط،   - أحيانا   - األمــر  بهم  ينتهي  و العاطفية، 
فيهاجمون أطفالهم أو يهملونهم. )١(

: آثار العنف األسري على المجتمع. 
ً
ثالثا

كثيرة  أما آثار العنف األسري على المجتمع فهي 

وخطيرة يمكن إجمالها بما يأتي:

فيؤدي  الجرائم،  براثن  في  والــوقــوع  االنــحــراف   -١

العنف األسري في بعض األحيان إلى تهيئة الظروف 

والبنات،  البنين  مــن  األوالد  خصوصا  لــانــحــراف، 

وضعف  االجتماعي،  األمــان  بعدم  لشعورهم  نتيجة 

والشاهد  المشكات،  مواجهة  على  لديهم  القدرة 

الذين  واإلنــاث  الذكور  من  األحــداث  هم  ذلك  على 

يقعون في سلوك إجرامي ؛ نتيجة للعنف  ينحرفون و

األسري وتفكك األسرة، وغياب الرقابة والمسؤولية. 

واألعــراف؛  واألخــاق  والمبادئ  القيم  تدمير   -٢

حيث إن العنف األسري يحدث خلا في نسق القيم 

االجتماعية والدينية، األمر الذي ينتج عنه في النهاية 

جيا من األبناء مشككا في قيم آبائه ومجتمعه. 

األســرة  فــإن   ، والتطوير التنمية  عملية  إعاقة   -3

المشكات  فيها  تظهر  العنف،  فيها  ينتشر  التي 

النشغاله  ؛  بأثره  المجتمع  على  فتؤثر  االجتماعية، 

: إشكالية العنف، العنف المشرع والعنف المدان،  )١( ينظر
رجاء كطي وسامي عجم، المؤسسة الجامعية للدراسات 

، بيروت، ط١، ١٤٢٩هـ/٢008م: ص/١06. والنشر

يتطلب  األسر منه، وهذا  وتأمين  العنف،  بعاج هذا 

مصالح  في  بذلت  لو  طائلة،  وأمـــواال  كبيرة،  جهودا 

ازدهـــاره،  إلــى  األدت  وتــطــويــره؛  وتنميته  المجتمع 

التنمية،  عملية  إعاقة  إلــى  يــؤدي  األســري  فالعنف 

أي أنه يؤدي في نهاية األمر بالمجتمع إلى التخلف 

وعدم اإلنتاج المادي والفكري. 

إن  المفككة،  األسر  برعاية  المجتمع  انشغال   -٤

األسر المعّنفة تصبح عالة على المجتمع، سواء في 

كالتربية والتعليم،  األمور المادية، أو األمور المعنوية، 

تزيد  مسئولياته  ألن  ؛  المجتمع  كاهل  يثقل  ــذا   وه

على قدرته . 

5- اآلثار األمنية المتفرعة عن ذلك ما قد يحصل 

أفـــراد  بــعــض  بسبب  المجتمع،  األمـــن  إخـــال  مــن 

بسبب  الجريمة  إلى  جنحوا  الذين  المعتقة   األســرة 

العنف األسري. 

المجتمع  ــراد  أف بين  والفرقة  البغضاء  شيوع   -6

المجتمع،  داخـــل  التفكك  مــن  يحصل  مــا  كــذلــك 

ذات  ــراف  األطـ بين  والشحناء  البغضاء،  وحـــدوث 

كثيرين  أفراد  العاقة بالعنف األسري، وقد يمتد إلى 

أو من  كل طائفة تميل مع قريبها،  من أسر متعددة، 

ترى الحق في جانبه، أضف إلى ذلك تشويه السمعة، 
ونشر السمعة السيئة عن المجتمع. )٢(

منظور  من  األســري  العنف  عــالج  الثاني:  المطلب 

فقهي إسالمي. 

والعنف  بعدها،  وما  ص/١33  والجريمة:  العنف   : ينظر  )٢(
الحياة:  مراحل  خال  االسري  والعنف  ص/١6،  االسري: 

ص/١٢5.
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كل  االجتماعية  العنف األسري واحدة من المشا

العنف  هــذا  يؤثر  لئا  ؛  حلوال  أو  حــا،  تتطلب  التي 

على  يــجــر  و المجتمع،  على  ثــم  ومــن  األســـرة،  على 

مشكلة  مــن  ومــا  عقباها،  تحمد  ال  أمـــورًا  المجتمع 

فهم  أحسن  إذا  حل،  لها  عزوجل  اهلل  شريعة  وفي  إال 

المشكلة،  واقـــع  على  تطبيقها  وأحــســن  يــعــة،  الــشــر

شاما  تطبيقا  الشرعي  الحكم  تنفيذ  ذلك  وأعقب 

يمكن تقسيم الحلول الفقهية في الشريعة  للجميع، و

إلى  للترافع  سابقة  تكون  ما  قسمين:  إلى  اإلسامية 

بـ“الحلول غير  الجهات القضائية، وهي التي تسّمى 

القضائية للعنف األسري”، وما تكون من اختصاص 

القاضي الشرعي، وهي ما تسّمىا بـ“الحل القضائي”، 

يمكن التفصيل فيما يأتي:  و

الــقــضــائــيــة  ــر  غــي الــفــقــهــيــة  ــول  ــل ــح ال األول:   الـــفـــرع 

للعنف األسري:

الشرعية  اإلصاحية  التدابير  تناول  بها:  يقصد  و

األسرة  داخل  العنف  على  القضاء  إلى  تهدف  التي 

من غير أْن يكون ذلك بالتدخل القضائي، وقد تكون 

هذه التدابير صادرة من أحد أفراد األسرة، أو شخص 

من المجتمع، أو جهة تطوعية، أو جهة رسمية، لكنها 

ال تأخذ الصبغة القضائية، وقد ياحظ أّن بعض هذه 

لكن  المجتمع،  ــراد  أف لكل  وشاملة  عامة،  التدابير 

، بل  هذا ال يعني أّن األسرة غير مشمولة بهذه التدابير

األسرة فيها داخلة من باب أولى ؛ ألّن الشريعة مثا إذا 

دعتنا إلى اإلصاح بين المتخاصمين البعيدين عن 

أولى  األقــارب  المتخاصمين  بين  فإصاحنا  بعض، 

يكون ذلك  من الوجهة الشرعية، والعرفية، والعقلية، و

عن طريق:

ل  لــإلســالم مــن خــال الــصــحــيــح  الــفــهــم  أوًال: بــث 

التعريف بالحقوق الشرعية.

 : هو هنا  الشرعية  بالحقوق  بالتعريف  والمقصود 

يادة  أْن يعرف المتنازعان في األسرة حقهما من غير ز

وال نقصان فيما يتناول موضع الخاف، أو ما يتعلق 

به، والتعريف يكون من أحد المتنازعين، أو فرد أخر 

المحتسبة،  الجهة  أو من  أو خارجها،  األسرة،  داخل 

للمجهول،  بالبناء  الفعل  صيغ  ولذلك  الرسمية،  أو 

يادة  ز فا  االعتدال،  حد  على  التعريف  هذا  يكون  و

التنازع  أو  للمتنازعين،  يذكر  بــأن  نقصان،  وال  فيه 

يكون  و الواجبات،  من  عليه  وما  الحقوق،  من  له  ما 

الخاف  بسبب  متعلقة  الخصومة  عند  التعريف 

الحقوق  بجميع  الــتــعــريــف  يــكــون  وقـــد  والــتــنــازع، 

األسرية، وهذا يختلف من حالة إلى حالة أخرى. فقد 

الحقوق  بجميع  التعريف  الحاالت  بعض  في  يلزم 

األسرية، عندما يدرك المصلح أن الجهل ما هو الذي 

الذي  الحق  على  مقتصرة  يكون  وقد  العنف،  أوجد 

هذا  أن  ماحظته  ينبغي  ومــا  الــخــاف،  بسببه  ــار  ث

العنف  صور  من  كثير  على  يقضى  سره  على   الحل 

األسري، )١( ويؤكد ذلك أمران: 

الــحــقــوق  يـــعـــرف  ال  ــاس  ــنـ الـ ــن  مـ ــرا  ــي ــث ك إّن   -١

يعرفن  ال  النساء  من  كثيرا  إن  بل  وعليه،  له   الواجبة 

حقوقهن الزوجية. 

محمد  كوثر  والسنة،  الكتاب  في  األســرة  استقرار  عوامل   )١(
، جامعة أم القرى، ١٤08هـ/١٩88م:  ، رسالة ماجستير عمر

ص/٢٩٤.
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بعض  وجــوب  يعتقدون  قد  الناس  بعض  إّن   -٢

جهل  من  فينشأ  كذلك،  وليست  لهم،  حقأ  األمــور 

مطالبة  من  ينشأ  و وظلمه،  هضمه  يحقه  الشخص 

َيد من حقه ظلمه الغيره، وقد ال يكون مريدا  اآلخر بأز

شيء  هــذا  أن  يتصور  يكونه  أمــره،  باطن  في   للعنف 
من حقوقه. )١(

 ثانيا: نصر المظلوم:

كثر  أ أو  فــرد،  على  يقع  ظلم  األســـري  العنف  إن 

على  النصرة  حق  وله  مظلوم،  فالمعنف  األســرة،  في 

أو نائبه، وقد   ، الظالم، والناصر له قد يكون ولي األمر

يكون غيره، والمراد هنا نصر غير ولي األمر ونائبه لمن 

وقع عليه العنف. فإذا رأى الشخص أحدًا من الناس 

يظلمه والده، أو أخوه، أو زوجة يضرها زوجها ظلماء 

أن  شرعا  يحل  فهل  أســري،  عنف  فهذا  العكس،  أو 

بين  يــحــول  أن  عليه  يجب  أم  عليه،  متفرجا  يظل 
الظالم المعنف وظلمه؟. )٢(

ثالثا: تأهيل المتمادي في تعنيف غيره:

يقال:  االستحقاق،   : هو اللغة  أهل  عند  التأهيل 

)استأهل ( معنى استحق، وأهله لذلك األمر تأهية، 

)3( والمراد به هنا: عاج العنيف؛  وأهله: رآه له أهًال، 

ليكون فردا سويًا، خاليًا من موجبات العنف.

: نداء للجنس اللطيف، محمد رشيد رضا، المكتب  )١( ينظر
االسامي، بيروت، ط١، ١٤0٤هـ/١٩8٤م: ص/ 33.

: القوامة الزوجية، أسبابها- ضوابطها- مقتضاها، د.  )٢( ينظر
محمد بن سعد المقرن، بحث في مجلة العدل، الرياض، 

العدد/3٢، ص/ 3١.
)3( لسان العرب، مادة )أهل(: ١6٤/١.

كان  إن  وتأديبه  بتعليمه،  يحصل  التأهيل  وهذا 

جاها، ومعالجته إن كان مريضا. 

وهذان األمران واجبان على الولي فهما من حقوق 

أن  ولــّيــه  أو  ــده،  والـ على  فيجب  أوالده،  على  األب 

يعلمه التعليم والتأديب المانع له من االعتداء على 

كان  إذا  الغاصب  “أن  الخرشي:  في  جاء  اآلخرين، 

مميزة فإنه: يؤدب وجوبا، وأدبه ألجل الفساد فقط، ال 

ألجل التحريم ...”)٤( أو يعالجه المعالجات النفسية 

لدى األطباء المختصين.

وضمن  الــولــي،  مقدرة  في  التأهيل  كــان  إذا  هــذا 

األمور المتاحة له، أما إذا عجز عن تأهيل المعنف من 

؛  أفراد أسرته، فإن ذلك الوجوب ينتقل إلى ولي األمر

إّن ذلك الوجوب  لما تقرر من وجوب نصر المظلوم، و

أّن  تقرر شرعًا من  ولما   )5(  ، األمــر ولي  متعّين في حق 

كل مظلوم، وبكل ظلم، وبكل  نصر المظلوم عام في 

)6( ومن أنواع النصر في بعض الحاالت   ، أنواع النصر

التعليم، والعاج.

رابعا: اإلصالح بين المتخاصمين:

تبدأ  والمنازعات  الخصومات،  فــإّن  الغالب  في 

بالقتل  تنتهي  وقد   ، الشجار إلى  تمر  ثم  الكام،  من 

بن  عبداهلل  بن  محمد  عبداهلل  أبــي  الخرشي-  مختصر   )٤(
علي )ت:١١0٢هـ( دار الكتب العلمية، بيروت: ١30/6.

أبي  للعسقاني-  ي،  البخار صحيح  شرح  ي  البار فتح   )5(
تحقيق:  ـــ(  )ت:85٢هـ حجر  بن  علي  بن  أحمد  الفضل 
دار  الباقي،  عبد  فــؤاد  محمد  الخطيب،  الدين  محب 

المعرفة، بيروت، ١3٧٩هـ/١٩5٩م: ١٢/33.
ي: ١٢/33. : فتح البار )6( ينظر
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المسلمين  اهلل  أمر  ولذلك  وكثيرة،  متعددة  صور  في 

ْحَسُن 
َ
أ ِهَي  ِتي 

َّ
ال وا 

ُ
َيُقول ِلِعَباِدي  }َوُقْل  عزوجل:  بقوله 

ْنَساِن  ِ
ْ

ِلإل َكاَن  ْيَطاَن 
َ

الّش  
َ

ِإّن َبْيَنُهْم  َيْنَزُغ  ْيَطاَن 
َ

الّش  
َ

ِإّن

ا ُمِبيًنا{)١( وقد نهانا رسول اهلل � عن موجبات  َعُدّوً

َتــَحــاَســُدوا   
َ

َوال َتــَبــاَغــُضــوا   
َ

»ال قــائــا:  النفسية  العنف 

تقع  وعندما  ــَواًنـــا«)٢(  ِإْخـ اهلِل  ِعــَبــاَد  ــوا  ــوُن َوُك َتــَداَبــُروا   
َ

َوال

عاجي،  بتشريع  الشريعة  جاءت  وتوابعها  الخصومة 

لكل  شامل  وهــو  المتخاصمين،  بين  اإلصــاح  وهــو 
المتخاصمين، سواء كانوا أقارب، أو أباعد. )3(

الفرق بين نصر المظلوم، واإلصالح:

ــفــرق بــيــن الــعــاج  ــســاؤل مــفــاده مــا ال وقـــد يــثــار ت

المتمثل في نصر المظلوم في العنف األسري، وبين 

ف داخل األسرة ؟ ف والمعّنَ اإلصاح بين المعّنِ

يًا،  جوهر فرقًا  بينهما  أّن  يتضح  بسيطة  وبمراجعة 

الظالم،  بالطرف  العلم  يستلزم  النصرة  عاج  أّن  وهو 

المعنف،  الظالم  ضد  موجهًا  مباشرًا،  تدخا  يكون  و

بالطرف  العلم  يستلزم  ال  فهو  اإلصـــاح  عــاج  أمــا 

يكون موجهًا للطرفين في محاولة إرجاعهما  الظالم و

ــك ألنــه فــي بعض الــصــور ال يمكن  إلــى الــوفــاق؛ وذل

كـــان أحــدهــمــا  إْن  الــمــظــلــوم و الــظــالــم مـــن  مــعــرفــة 

)١( سورة اإلسراء، اآلية/53.
 : َداُبرِ َوالّتَ َحاُسِد  ُيْنَهى َعْن الّتَ ي، َباب َما  )٢( صحيح البخار

١٩/8، برقم )6065( عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه.
عبداهلل  أبي   - القرطبي(  )تفسير  القرآن  ألحكام  الجامع   )3(
تحقيق  ـــ(،  هـ )ت:6٧١  بكر  أبــي  بــن  أحــمــد  بــن  محمد 
القاهرة، ط٢،  البردوني، دار الشعب،  الحليم  أحمد عبد 

١3٧٢هـ/١٩5٢م: 5/8٤.

كل  يكون  الصور  بعض  وفي  مظلومًا،  واآلخــر  ظالمًا، 

للنصرة  مجال  فــا  وحينئذ  ومظلومًا،  ظالمًا  منها 

إنما  و الظالم،  ضد  الموجهة  وهي  الخاص،   بمعناها 
المجال لإلصاح. )٤(

***

النتائج،   - ــار ــ اآلث  - الــزوجــيــن،األســبــاب  شــقــاق   : ينظر  )٤( 
ــد الــدبــيــان، بــحــث فــي مجلة الــعــدل،  د. عــلــي بــن راشـ
العائلي  والعنف  ص/١٧0،  ـــ:  ١٤٢0ه العدد/٢،  الرياض، 
ناصر  منه،  للحد  الشرعية  والتدابير  أسبابه  المرأة،  ضد 
العدد/٢:  النجاح، غزة،  ، بحث في مجلة  الشاعر الدين 

ص/3٤0 وما بعدها.، 
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الخاتمة

كان عنوان بحثنا: )العنف األسري وأثره في تنشئة 

المسلم( وقد خرجنا بالنتائج اآلية:

  - بــاألســرة  الــغــراء  اإلسامية  الشريعة  اهتمت   -١

؛  فائقة  عناية  فأْولتها  بالغًا،  اهتماما    - عامة  بصفة 

حيث إنها العماد األول للمجتمع المسلم، والحاضن 

التربوي األول الذي يتخرج منه الفرد النافع للمجتمع 

بصفة    - ــزواج  ال بعقد  اهتمت  كما  ووطنه،  ولنفسه 

القواعد اإلصاحية  ، وبينت حقوقه، وأرست  خاصة 

كل.  لما يعرض له من خلل ومشا

٢- العنف في اللغة يعني: الشدة وخاف الرفق، 

وفي االصطاح: هو ضد الرفق، فيكون بمعنى: الغلو 

علماء  وعند  اآلخرين،  معاملة  في  والغلظة  والشدة 

وغير  مشروع  غير  بشكل  القوة  استخدام  االجتماع: 

مطابق للقانون. 

كما  الحصينة،  الدرع  تعني:  اللغة  في  األسرة   -3

يراد بها عشيرة الرجل وأهل بيته ورهطه األدنون، وفي 

بالزواج  ركناها  ارتبط  التي  الجماعة  هي  االصطاح: 

الشرعي، وما اتصل بهما من أقارب. 

٤- العنف األسري في المنظور الشرعي حسب ما 

يراه الباحث هو ) االعتداء، أو اإلضرار داخل األسرة، 

الشريعة  أقــرتــه  مــا  فــإن  ثــم  (، ومــن  بغير حــق شــرعــي 

؛  أسرية  عنفا  يعتبر  ال  التأديب  حق  من  اإلسامية 

لغلبة المصلحة.

األســري  العنف  قضية  في  الغلو  من  الحذر    -5

والعوائد  الشرعية،  األحكام  معارضة  إلى  يــؤدي  بما 

الحسنة التي قامت عليها الباد اإلسامية، والحامل 

، إما جهل باألحكام الشرعية، أو سوء قصد  على الغلو

باتخاذ هذا المصطلح وسيلة إلى التغريب.

***
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المصادر والمراجع

 ، صقر عطية  االســــام،  ــة  رعــاي تــحــت  ــرة  ــ األس  -١

مؤسسة الصباح، ط١، ١٤00هـ.

٢- األسرة المسلمة أمام الفديو والتلفزيون، مروان 

كجك، دار الكلمة الطيبة، القاهرة، ط١، ١٩86م.

مكتبة  الباقي،  عبد  يــدان  ز  ، والطفولة  االســرة   -3

النهضة المصرية، القاهرة، ١3٩٩هـ.

والعنف  المشرع  العنف  العنف،  إشكالية   -٤

المدان، رجاء كطي وسامي عجم، المؤسسة الجامعية 

، بيروت، ط١، ١٤٢٩هـ/٢008م. للدراسات والنشر

5- اإلنسان - دراسة النوع والحضارة-   د. محمد 

ياض، دار النهضة العربية، بيروت، ط٢. ر

يسري،  ألحمد  والقانون،  الشريعة  في  بحوث   -6

مجلس الدولة، القاهرة، ١٩٩3م .

٧- تهذيب اللغة، لألزهري-  أبي منصور محمد 

ي )ت: 3٧0 هـ( تحقيق: عبد  بن أحمد األزهري الهرو

المصرية  المؤسسة  مطبعة  هـــارون،  محمد  السام 

العامة، ١383هـ/١٩63م .

ي-  يف، للمناو 8- التوقيف على مهمات التعار

محمد  تحقيق:  ١03١هــــ(  )ت:  الــرؤوف  عبد  محمد 

ط١،  بــيــروت،   ، المعاصر الفكر  دار  الــدايــة،  رضـــوان 

١٤١0هـ/١٩٩0م.

٩- الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي( -  أبي 

هـ(،  )ت:6٧١  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  عبداهلل 

الشعب،  دار  البردوني،  الحليم  عبد  أحمد  تحقيق 

القاهرة، ط٢، ١3٧٢هـ/١٩5٢م.

١0- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 

ي( -   البخار وأيامه )صحيح  رسول اهلل � وسننه 

ي،  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخار

بن  زهير  محمد  تحقيق:  )ت:٢56هــــ(،  اهلل  عبد  أبو 

)الطبعة  بــيــروت  الــنــجــاة،  طــوق  دار   ، الــنــاصــر ناصر 

السلطانية(، ط١، ١٤٢٢هـ /٢00٢م.

أللفية  األشمونى  شرح  على  الصبان  حاشية   -١١

علي  بن  محمد  العرفان  أبــو  المؤلف:  مــالــك-   ابــن 

الصبان الشافعي )ت: ١٢06هـ(، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط١، ١٤١٧ هـ /١٩٩٧م.

بن  مسلم  الحسين  أبـــو  مــســلــم-   صحيح   -١٢

محمد  تحقيق:  )ت:٢6١هـــ(،  ي  النيسابور الحجاج 

فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت.

ترجمة:   ، ســتــور أنــتــونــي  الــبــشــري،  ــدوان  ــع ال  -١3

محمد أحمد غالي، الهيئة العامة المصرية للكتاب 

، القاهرة، ط١/ ١٩٧5م.

الــحــيــاة، مـــراحـــل  الــعــنــف األســـــري خــــال   -١٤ 

الخيرية،  خالد  مؤسسة  الجبرين،  علي  جبرين  د. 

جدة، ط١، ١٤٢6هـ.

١5- العنف االسري، وآثاره على االسرة والمجتمع، 

اعداد: عبد اهلل العاف، معهد تطوير الذات.

بانحراف االحداث،  العنف األسري وعاقته   -١6

االمــنــيــة،  للعلوم  نــايــف  جــامــعــة   ، ماجستير رســالــة 

الرياض، ٢006م.

وآلــيــات  التجريم  بين  الــمــرأة  ضــد  العنف   -١٧

النهضة  دار  جمعة،  محمد  مجدي  د.  المواجهة، 
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العربية، القاهرة، ٢0١3م.

١8- العنف ضد المراة والحماية المقررة لمواجهته 

، دار  في الشريعة اإلسامية، د. عبلة عبد العزيز عامر

النهضة العربية، القاهرة، ٢0١0م.

طريف،  شرقي  المصرية،  االســرة  في  العنف   -١٩

المجتمع  فــي  للعنف  االجتماعية  األبــعــاد  مؤتمر 

االجتماعية  للبحوث  الــقــومــي  الــمــركــز  الــمــصــري، 

والجنائية، ٢00٢م.

الدار   ، شكور وديع  جليل  والجريمة،  العنف   -٢0

العربية للعلوم، القاهرة، ط١، ١٩٩٧م.

ي،  الــبــخــار ــرح صــحــيــح  ي شــ الـــبـــار فــتــح   -٢١

حجر  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبــي  للعسقاني-  

الخطيب،  ــن  ــدي ال مــحــب  تــحــقــيــق:  )ت:85٢هـــــــ( 

بــيــروت،  الــمــعــرفــة،  دار  الــبــاقــي،  عــبــد  فـــؤاد  محمد 

١3٧٩هـ/١٩5٩م.

أبي  للثعالبي-  العربية،  وأســـرار  اللغة  فقه   -٢٢

الملك بن محمد)ت:٤30هـ(، تحقيق:  منصور عبد 

يــة، صــيــدا،  ــي، الــمــكــتــبــة الــعــصــر ــوبـ د. يــاســيــن األيـ

ط١،١٤٢0هـ/٢000م.

 ، الــصــغــيــر ــع  ــام ــج ال ــرح  ــر شــ ــدي ــق ال فــيــض   -٢3

علي  بن  العارفين  تــاج  بن  ــرؤوف  ال عبد  ي-   للمناو

المكتبة  الحدادي )ت: ١03١هـــ(،  العابدين  زين  بن 

ية الكبرى، القاهرة، ط١. التجار

٢٤- قاموس علم االجتماع، محمد عاطف، الدار 

ية، ط١، ١٩٩5م. ، االسكندر الجامعية للنشر

رضا،  كــرم  د.أ المسلم،  البيت  تكوين  قواعد   -٢5

يع والنشر االسامية، القاهرة، ط١، ١٤٢5هـ. دار التوز

اإلعــــــام، مــحــمــد بن  تــؤثــر وســـائـــل  كــيــف   -٢6 

عبد الرحمن الحضيف، مكتبة العبيكان، الرياض، 

ط١، ١٤١5هـ/١٩٩٤م.

ــي الفضل  أب  - ــن مــنــظــور الب الــعــرب،  لــســان   -٢٧

 ، صادر دار  ٧١١هـــ(  )ت:  المصري  مكرم  بن  محمد 

بيروت، ط١، ١٤١0هـ/ ١٩٩0م.

رمسيس،  بهنام  وتقويمًا،  تكوينًا  المجرم   -٢8

ية. منشأة دار المعارف، االسكندر

ي-  ٢٩- المستدرك على الصحيحين، للنيسابور

كم )ت:٤05هـــ(،  الحا أبي عبداهلل محمد بن عبداهلل 

الكتب  القادر عطا، نشر دار  تحقيق: مصطفى عبد 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩0م.

أبو عبداهلل أحمد  30- مسند أحمد، الشيباني-  

بــيــروت،  الــرســالــة،  مؤسسة  )ت:٢٤١هــــــ(  حنبل  بــن 

١٤٢0هـ/١٩٩٩م.

3١- معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي، 

ط١،  الظهران،  النفائس،  دار  قنيبي،  صادق  وحامد 

١٤0٤هـ/١٩8٤م.

أبي  ــارس-  فـ ــن  الب اللغة،  مقاييس  معجم   -3٢

3٩5هــــ(،  )ت:  يــا  زكــر بــن  ــارس  ف بــن  أحمد  الحسين 

الجيل،  دار  هـــارون،  محمد  الــســام  عبد  تحقيق: 

بيروت،١3٩٩هـ/١٩٧٩م.

33- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 

شرف  بن  يحيى  الدين  محيي  يا  زكر أبي  ي-   للنوو

العربي،  الــتــراث  إحياء  دار  ـــ(،  6٧6هـ )ت:  ي  الــنــوو

بيروت، ط٢، ١3٩٢هـ/١٩٧٢م.

رضا،  رشيد  محمد  اللطيف،  للجنس  نداء   -3٤
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المكتب االسامي، بيروت، ط١، ١٤0٤هـ/١٩8٤م.

ير والمجالت والمواقع: يح والتقار الرسائل واالطار

ــات  ــظ ــاح م والـــعـــنـــف،  الـــعـــربـــيـــة  األســـــــرة    -١

العربي،  الفكر  مجلة   ، التير عمر  مصطفى   أولــيــة، 

العدد/3، ١٩٩6م.

النتائج،    - اآلثــار الزوجين،األسباب -   ٢- شقاق 

العدل،  مجلة  في  بحث  الدبيان،  راشد  بن  علي  د. 

الرياض، العدد/٢، ١٤٢0هـ.

العدواني  والسلوك  الذات  العاقة بين مفهوم   -3

رسالة  عويض،  عواض  محمد  الصم،  االطفال  لدى 

كاديمية نايف للعلوم االمنية، ٢003م. ، أ ماجستير

والتدابير  أسبابه  المرأة،  ضد  العائلي  العنف   -٤

، بحث في  الشاعر الدين  ناصر  منه،  للحد  الشرعية 

مجلة النجاح، غزة، العدد/٢: ص/3٤0.

والسنة،  الكتاب  في  األســرة  استقرار  عوامل   -5

، جامعة أم القرى،  ، رسالة ماجستير كوثر محمد عمر

١٤08هـ/١٩88م.

ــهــا-  ضــوابــطــهــا-   ــاب ــة الـــزوجـــيـــة، أســب ــوام ــق 6- ال

في  بحث  الــمــقــرن،  سعد  بــن  محمد  د.  مقتضاها، 

مجلة العدل، الرياض، العدد/3٢.

منظمة  عـــن  الــمــنــبــثــق  الــفــقــهــي  الــمــجــمــع   -٧ 

المتحدة،  الــعــربــيــة  ــارات  ــ االمـ االســـامـــي،  الــمــؤتــمــر 

١٤30هـ/٢00٩م. 

***




