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الخالصة

في  االســري  العنف  مفهوم  البحث  هــذا  يتناول 

)دراســة  لها  اإلســام  ومحاربة  والشنتوية  الهندوسية 

في  تنتشر  ظاهرة  االســري  العنف  إن  وتبين  مقارنة(. 

الجانب  عن  النظر  بغض  المجتمع  طبقات  جميع 

الديني او االقتصادي او الجنس او العمر او الدوافع 

التي يرثها األبناء  العادات والتقاليد  االجتماعية من 

الشريعة  عنيت  وقـــد  وهـــذا  واالجــــــداد.  اآلبــــاء  ــن  ع

من  بالتفصيل  حقوقها  وبينت  بــاألســرة  اإلســامــيــة 

حقوق الزوج والزوجة واألبناء واالباء والتي لم تقدمها 

المجتمعات الوثنية ألفرادهم.

***

 Abstract: 

This research deals with the concept of do-

mestic violence in Hinduism, Shintoism, and 

Islam’s fight against it

It turns out that domestic violence is a phe-

nomenon ”A comparative study“

It spreads to all strata of society Regardless of 

the religious or economic aspect gender, age, or 

social motives from the customs and traditions 

that are inherited by children About parents and 

grandparents and this Islamic law refers to the 

family She explained her rights in detail from the 

rights of the husband and the wife, and children, 

and fathers, which pagan societies did not pro-

vide to their members.

***
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المقدمة

الــحــيــاة ال يمكن  فــيــه أن مــصــاعــب  مــمــا الشـــك 

كد القرآن الكريم الى  حلها إال بالعقل والحكمة، لذا أ

ا  نَزلَۡنُٰه قُۡرَٰءنًا َعَربِّيٗ
َ
آ أ استخدام العقل قال تعالى حمس إِنَّ

االنبياء  حتى  بل  جحتجحس  حجسيُوُسف:  َتۡعقِلُوَن ٢ىجس  لََّعلَُّكۡم 
استخدام  الى  دعوا  والسام،  الصاة  عليهم  والرسل 

اهلل  قال   ، ومجتمعاتهم  اسرهم  مع  والحكمة  العقل 

ٱۡرَكب  حمسَيُٰبَنيَّ  السام(  )عليه  نوح  لسان  على  تعالى 

َع ٱلَۡكٰفِرِيَن ٤٢ىجس حجسُهود : جحتمختجحس.  َعَنا َولَا تَُكن مَّ مَّ
مع  خطابهم  كان  والفاسفة،  الحكماء  حتى  بل 

الذي  »كانت«  كالفيلسوف  طيبا  لينا  مجتمعاتهم 

فبالعقل   » البشر ايــهــا  عقولكم  »اعــمــلــوا  يــقــول  كــان 

والحكمة تسود االلفة والمحبة في التعامل مع األسرة، 

كون العنف قديم جدًا في المجتمعات البشرية. 

ثم  ب(  ـ  )أ  علمية  رمــوز  الــى  بحثنا  قسمنا  وقــد 

االول:ـ  المبحث  كــان  مــبــاحــث،  اربـــع  ثــم  المقدمة 

الــتــعــرف بــأهــم الــمــصــطــلــحــات وفــيــه مــطــلــبــان، ثم 

ثم  مطلبان،  وفيه  الهندوسية  عن  الثاني  المبحث 

ثم  مطلبان،  وفيه  الشنتوية  عــن  الثالث  المبحث 

المبحث الرابع عن االسام وفيه اربع مطالب.

سميع  انــه  ــســداد،  وال التوفيق  تعالى  اهلل  ونــســأل 

قريب مجيب الدعوات.

***

المبحث األول

التعريف بأهم مصطلحات البحث

:
ً
المطلب األول: تعريف العنف لغة واصطالحا

الُخرق  بأنه  العنف  اللغة:  يعرف  أوًال: العنف في 

أعنفته  يقال:  الرفق،  ضد  وهو  به،  الرفق  وقلة  باألمر 

بالتقريع، والعنيف:  تعنيفًا: أي عيرته ولمته ووبخته 

واعتنق  والصابة،  الغلظ  والعنف:  القول،  الشديد 

الشيء أخذه بشدة،  إذا أخذه بعنف، وأعنف   : األمر

التوبيخ  والــتــعــنــيــف:  ــدة،  وشــ بعنف  المـــه  وعــنــفــه: 
والتقريع واللوم.)١(

والرفق  الرفق،  ضد  وهو  اصطاحًا:  العنف   : ثانيًا 

هو  أو  الجميل)٢(،  إلى  يــؤدي  لما  االنقياد  حسن  هو 

التوسط والتلطف في األمر)3(.

األمـــور  معالجة   : بــأنــه  ايــضــا:  )الــعــنــف(  يــعــرف  و

الغلو  بمعنى:  العنف  والــغــلــظــة)٤(،فــيــكــون  بــالــشــّدة 

والشّدة والغلظة في معاملة اآلخرين . 

)١( لسان العرب، محمد بن مكرم بن المنظور اإلفريقي ، دار 
الزمان ـ بيروت ، ١٩٩5م ، ط 3،ج/ ٩، /٢5٧ـ ٢5٩.

ي  ، عبد الرؤف المناو )٢(  فيض القدير شرح الجامع الصغير
، ١356 هـ ، ج /١، /٢5. ية، الكبرى، مصر المكتبة التجار

الرؤوف  عبد  محمد  يف،  التعار مهمات  على  التوقيف   )3(
، بيروت، ط١ ، /٢٤8. ي، دار الفكر المعاصر المناو

)٤( معجم لغة الفقهاء، د. محمد رواس قلعجي، دار النفائس، 
الرياض، ط٢ ، ١٤08هـ ، /3٢3.
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استخدام  بأنه  العنف:  االجتماع  علماء  يعرف  و

للقانون،  مطابق  وغــيــر  مــشــروع،  غير  بشكل  الــقــوة 

غير  استعمال  هو  االجتماعي:  المفهوم  في  فالعنف 

غايات  تحقيق  بغية  المادي  القسر  لوسائل  مشروع 

شخصية أو اجتماعية)١(.
ً
المطلب الثاني : تعريف األسرة لغة واصطالحا

 أوًال :تعريف األسرة في اللغة: 

 ،) )أســـر ثــي  الــثــا الفعل  مــن  مشتق  األســـرة  لفظ 

َخلَۡقَنُٰهۡم  ۡحُن  حمسنَّ سبحانه  قــال  الخلق  شد   : واألســـر

ۡمَثٰلَُهۡم َتۡبِديلًا ٢٨ىجس 
َ
لَۡنآ أ ۡسَرُهۡمۖ َوِإَذا ِشۡئَنا بَدَّ

َ
وََشَدۡدنَآ أ

حجسالإِنَسان : حمججحتجحس.

بها  ــراد  وي الحصين،  ــدرع  ال بأنها  األســـرة:  وتعرف 

عشيرة الرجل وأهل بيته ورهطه األدنون، مأخوذة من 

أفراد  ألن  والشّدة،  القوة  تفيد معنى  التي   ) )أسر مادة 

األسرة يتّقوى بعضهم ببعض)٢(.

ثانيًا : األسرة اصطاحًا: وهي الجماعة التي ارتبط 

ركناها بالزواج الشرعي، والتزمت بالحقوق والواجبات 

بين طرفيها وما اتصل بهما من أقارب)3(.

األشخاص   من  جماعة  بأنها:  تعرف  أن  يمكن  و

يعيشون  و التبني،  أو  والــدم  الــزواج  بروابط  يرتبطون 

)١( العنف ضد المرأة والحماية المقررة لمواجهته في الشريعة 
، دار النهضة العربية  اإلسامية ، د. عبلة عبد العزيز عامر

- القاهرة ، ٢0١0 م ، /٩.٢.
بن  محمد  بن  محمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   )٢(

عبد الرزاق الحسيني،  دار الهدية ، ج٢، /١٢ـ ١3.
يع  كرم رضا ، دار التوز )3( قواعد تكوين البيت المسلم، د. أ

والنشر اإلسامية  - مصر ط١ ،  ١٤٢5هـ ، /50.

حدود  في  اآلخــر  مع  كل  يتفاعلون  و واحــدة  معيشة 

ــت،  واألخـ األخ  واألب،  األم  والـــزوجـــة،  ــزوج  ــ ال أدوار 
يشكلون ثقافة مشتركة.)٤( و

***

ــاع، مــحــمــد عــاطــف غــيــث، دار  ــم ــت ــوس عــلــم االج ــام )٤( ق
ية، ط١ ،  ١٩٩5م ، /3. الجامعية، االسكندر
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المبحث الثاني

مفهوم العنف األسري 
في الديانة الهندوسية

المطلب األول: التعريف بالديانة الهندوسية

للشعوب  مجتمع  واالساطير  االســرار  بــاد  الهند 

والطبقات تكثر فيه األديان وتعدد األلوان واللغات)١(، 

نسمة  مليون   )500( من  قديمًا  الهند  سكان  يتكون 

 ،380  ،١( بنحو عددهم  فبلغ  األخــيــرة  اآلونــة  في  امــا 

 )%  ١٧،٧( حوالي  يقارب  ما  أي  نسمة.   )385  ،00٤

مــن إجــمــالــي عــدد الــســكــان فــي الــعــالــم)٢( وأن أسم  

»اندوهند«  السند وكلمة  نهر  أو  »أندوس«  الهند  باد 

بينما يرى  األنــدوس  وراء  ما  تقع  التي  معناها األرض 

اخرون أن أسم الهند مشتقة من اإلله »اندرا«)3( وكانت 

هذه  أن  يقول  والبعض  »بــهــران«)٤(  ذلك  قبل  تحمل 

النهضة  مكتبة  شلبي،   أحمد  الــكــبــرى،  الهند  أديـــان   )١(
المصرية، القاهرة، ط١١، ج٤، ١٩8٤م، /١٩.

: الهند، حسن محمد جوهر واخرون، دار المعارف ،  ينظر  )٢(
ط٢، ١٩١٧م، /١١. 

كتجسيد  يصور  براهما" و  " اندرا: وهو هيئة االنثى لألله    )3(
أخــرى،  اســطــورة  وتقول  الهندوسية،  االساطير  في  للنوم 
االلهة  تــصــارعــت  عندما  المحيط  خــض  مــن  ــرج  خ ــه  إن
وأساطير  ديانات  معجم  االلهة.  شراب  على  والشياطين 
ــام ، مــكــتــبــة مــدبــولــي،  ــ ــفــتــاح ام ــام عــبــد ال ــ ــعــالــم ، ام  ال

القاهرة، /٢٧ .
، دار  الفرق  المذاهب  األديان  كل  األديــان،  )٤( موسوعة عالم 

ومعناها  بالفارسية  هند  كلمة  من  مقتبسة  التسمية 

»األســود« نسبة إلى سواد أهلها ولكن قلما يوثق هذا 
االقتباس.)5(

يخ الهندوسية فأنها نشأت في القارة  اما  عن تار

في  الهندوسي  التعداد  من   )%6٩( ذات  الهندية 

قبل  عشر  الخامس  القرن  الى  نشأتها  وتعود  العالم 

الغربي  الــشــمــال  مــن  يــيــن  االر زحــف  بعد  الــمــيــاد 
للهند.)6(

ــي الــقــرن الــخــامــس عــشــر قــبــل الــمــيــاد كــان  وفـ

كان  الذين  الزنوج  األصليين من  الهند  هناك سكان 

مارين  اآلريــون  فجاء  بدائية  ومعتقدات  أفكار  لهم 

فيها  مــروا  التي  الباد  في  فتأثروا  »ايــران«  بـ  بطريقهم 

ولما استقروا في الهند حصل تمازج بين المعتقدات 

أفكار  فيه  كدين  الهندوسية،  عنه  تــولــدت  والـــذي 

بشكل  والبقر  واالجـــداد  الطبيعة  عبادة  من  بدائية 

القارة  شبه  تحكم  الديانة  هــذه  وكــانــت   خـــاص)٧(، 

الهندية وتنتشر فيها على اختاف في التركيز ولكن 

االختاف الشاسع بين المسلمين والهندوس يكمن 

في نظرتهما للحياة والكون والى البقرة التي يذبحونها 

نوبلس ، ط٢، ج١١، ٢005م، / ٤.
كريوس،  ، يوحنا افندي ابا يخ الدهور )5( قطف الزهور في تار

المطبعة االدبية، بيروت، ط٤، ١8٩8م، /١6٢.
مدبولي،  مكتبة   ، مظهر سليمان   ، الديانات  قصة   : ينظر  )6(

القاهرة، ١٤١5هـ ـ ١٩٩5م، /١٤١.
ــان والــمــذاهــب  ــ ــي األديـ : الــمــوســوعــة الــمــيــســرة ف )٧( يــنــظــر
 واالحزاب المعاصرة ، دار الندوة العالمية، الرياض، ط٢،

١٤٢٤هـ، /٧١3.
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يقدسها  و يعبدوها  و المسلمين  لحمها  كــلــون  يــأ و

والعسكري  السياسي  التدخل  وبسبب  الهندوس، 

اإلنكليزي الذي كان يحتل شبة القارة الهندية حدث 

كستان بجزئيها  التقسيم، حيث أعلن عن قيام دولة با

الشرقي والغربي والذي معظمه من المسلمين وبقاء 

دولة هندية معظم سكانها هندوس وكان المسلمون 

اقلية كبيرة في الهند ولكن لهذه األقلية لها وزن ودور 
كبير في الباد.)١(

الوثنية  ــانــات  الــدي ــدم  أقـ الــهــنــدوســيــة مــن  وتــعــد 

والتي  الهند  سكان  معظم  يعتنقها  التي  العالمية 

يخ  تار يعد  و السنيين،  هــذه  كل  بعد  قائمة  مازالت 

الى  المياد  قبل  عشر  الخامس  القرن  الــى  ظهورها 

قبل  السنين  اللــف  آ عن  يزيد  ما  أي  الحاضر  وقتنا 

)عليه  إبراهيم  سيدنا  هجرة  يقارب  ما  أي  المياد 

المصادر  وحسب  فلسطين،  إلى  العراق  من  السام( 

يخية تبين أن هذه الديانة ليس لها مؤسس معين  التار

واحكامها  لتعاليمها  كمصدر  اليه  الــرجــوع  يمكن 

فالهندوسية تطورت عقائدها وتقاليدها فقد تولد هذا 

تغلبوا  الهند  الى  مجيئهم  بعد  اآلريين  من  الترتيب 
على سكان الهند االصليين من الهنود.)٢(

فالهندوسية البدائية كان يطلق عليها » البرهمية« 

معتقداتهم  حسب  الخالق  االله  »براهما«  الى  نسبة 

والحركات  والــتــيــارات  ــان  األديـ فــي  الحق  أظــهــار   : ينظر  )١(
الــمــفــتــي، دار االســـــــراء، عــمــان،  الـــمـــعـــاصـــرة، مــحــمــد 

٢00٤م، /١0٤.
: اديان الهند الكبرى، احمد شلبي، مكتبة النهضة  )٢( ينظر

المصرية، القاهرة، ط١١، ج٤ ، 3٩/١٩80.

تطلب  التي  الكامنة  السحرية  العظيمة  القوة  وهــو 

القرابين،  وتقديم  االدعــيــة  كــقــراءة  العبادة  من  كثير 

»هندوكيه«  لفظة  الهندوسية  على  يطلق  وكــذلــك 

الهند  اوربي يطلق على معظم شعب  وهو مصطلح 
يقابله بالهندية » دراما« بمعنى القانون.)3( وطقوسه و

المطلب الثاني: العنف األسري في الهندوسية

جميع  فــي  تنتشر  ظــاهــرة  ــري  األســ الــعــنــف  يــعــد 

عن  الــنــظــر  بــغــض  الــهــنــدوســي  المجتمع  طــبــقــات 

المستوى االقتصادي أو الجنس أو العمر فهي تشمل 

وكبار  واالطــفــال  والــنــســاء  الــرجــال  مــن  فئات  جميع 

كثر تعرضًا للعنف األسري  السن، والسيما أن الفئة األ

هي فئة النساء.  

مراحل  شتى  في  خاضعة  الهندوس  عند  فالمرأة 

سواء  خيار  لها  وليس  تعيش  فالمرأة  للرجل،  عمرها 

كانت بنتًا صغيرة أو شابة أو عجوزًا ، فالبنت خاضعة 

خاضعة  واألرملة  لزوجها  خاضعة  والمتزوجة  ألبيها، 

أن  المرأة  وعلى  أبــدًا،  تستقل  أن  لها  وليس  ألبنائها 

طوال  فتخدمه  زوجــًا  والدها  لها  ارتضاه  بمن  ترضى 

عليها  بل  وفاته،  بعد  آخــر  رجــل  في  تفكر  وال  حياته 

كل اللذيذ واللبس  حينئذ أن تهجر ما تشتهيه من األ

عمرها،  أخر  إلى  أرملة  وتعيش  كلها  والزينة  الحسن 

أخرى  امرأة  يحب  و بها  يعتني  ال  زوجها  وجدت  وأن 
فا تحقد عليه وال تقصر في خدمته ونيل مرضاته)٤(

زوجته  تطليق  حق  للرجل  الهندوسية  أعطت  وقــد 

)3( الموسوعة العربية الميسرة، المكتبة العصرية ، بيروت ، 
ج١ ، / 35١٧.

)٤( أديان الهند الكبرى ، أحمد شلبي، / ٧3، ٧٤.
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وهذا الحق غير معطى لها أما األمور التي تبرر للرجل 

فيها  له  ما ظهر  إذا  الطاق، فهي بحسب شريعتهم: 

له  أعطيت  أنها  أو  بكر  غير  أنها   أو  مرض  أو  عيب، 

كتاب الهندوسية )الفيدا( إي  بخدعة)١( وال نجد في 

ذكر لنكاح األرامل بل أن تعاليم الفيدا تحث األرمل 

كانت  على اختيار الموت مع الزوج المتوفي، فلهذا 

على  المتوفي  زوجها  مع  تجلس  الهندوسية  المرأة 
النار وتحترق معه.)٢(

وقد تعددت وجوه تسلط الرجل على زوجته ليس 

فقط في األمور الدنيوية  بل وحتى في األمور الدينية 

إال  تؤديها  ال  وصــوم  الصاة  من  عندهم  فالعبادات 

يطالبونها أن تطيعه لدرجة العبودية، وأن  من خاله و

وغير  منحرفًا  كــان  لو  حتى  قائمة  له  طاعتها  تكون 

مجتمعا  الــهــنــدوس  مجتمع  يكون  وبــذلــك  صالح 

انواع  اقسى  وهذ  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  يا  ذكور

العنف كانت تمارسه الهندوسية ضد المرأة)3(.

ال من  لم يكن للمرأة في الهندوسية حقًا للتعلم ، أ

كانت من سيدات الطبقة الراقية، ففن القراءة كان في 

عرفهم ال يليق بامرأة، وذلك ألن سلطانها على الرجال 

)١( مقارنة األديان، د. محمد أحمد الخطيب ، دار المسيرة، 
عمان ـ األردن، ط١، ١٤٢8هـ - ٢008م، / ٤١٢.

والجينية  والبوذية  )الهندوسية  الهند  اديــان  في  فصول   )٢(
دار  األعــظــمــي،  الــرحــمــن  ضــيــاء  محمد  د.  والسيخية( 

ي، المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م، / 8٤. البخار
)3( ترجمان األديان ، أسعد السحمراني، دار النفائس، ط١ ، 

١٤30هـ - ٢00٩م،  /80.

ال يقوى به، بل هو يؤدي إلى نقص فتنها)٤(.

ــة فــقــط بــل كــان  ــزوج لــم يــتــوقــف الــعــنــف عــلــى ال

الوالدين ايضًا يعنفون بشتى الطرق فبعد االنتهاء من 

في  المتقدمين  للكهول  يسمح  كان  الحج  مراسيم 

السن على الموت راضين، أن يطلبوا إلى ابنائهم أن 

يسبحوا في زورق على نهر الكنج الى منتصفه حيث 

هذه  من   تخليصهم  منهم  ظنًا  النهر  في  يقذفونهم 

الحياة الى حياة أفضل)5(.

***

،ج3 ، /١٧٩. )٤( قصة الحضارة، ول ديورانت ، دار الفكر
:  الصدر السابق، /١٩3. )5( ينظر
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المبحث الثالث

مفهوم العنف في الديانة الشنتوية

المطلب األول: التعريف بالديانة الشنتوية

شكلت  وهــي  قدمًا  كثر  األ اليابان  ديانة  الشنتو 

أن  حتى   ، اليابان  تراث  من  الرئيس  القسط  وتشكل 

السائدة،  والمفاهيم  بــاالســم  اختلطت  معتقداتها 

معبودات  في  األول  المقام  تتخذ  التي  الشمس  وأن 

« كلمة صينية  « ترتبط باسم اليابان و »الشنتو »الشنتو

إله،  أو  روح  تعني  تتألف من مقطعين »شن«   األصل 

طريق  معناها:  إذن  فالشنتو  الطريق،  تعني   » »تــاو و 

التعبير  في  نفسه  المعنى  أو  نفسها  والــداللــة  اإللــه، 

بالعربية  نو - ميتشي« وهو  الياباني األصل »كامي - 

كذلك طريق اإلله أو اآللهة)١(.

ال   ، لليابان  القومي  الــديــن  الشنتو  عقيدة  وأن 

العقاني  التفكير  باتجاه  وال  اآلخــرة  باتجاه  تذهب 

على  األغــلــب  فــي  العقيدة  هــذه  تقوم  بــل  المحدد، 

بتعدد  معبوداتهم  تربط  عندهم  والعقيدة  األساطير 

الكل  حيث  الطبيعة  مظاهر  بكل  عاقة  على  آلهة 

كب إلى األنهار إلى األجداد والسلف  مقدس من الكوا

فأن  لذا  الطبيعية،  المظاهر  من  والكثير  األباطرة  إلى 

وتبعث  التبجيل  تستحق  كانت  أيــًا  االشياء  جميع 

على الرهبة النها فوق المألوف، وكذلك القوى الفائقة 

)١( ترجمان االديان، أسعد السحمراني، / ١35، ١36.

التي تملكها تسمى »كامي«)٢(.

و »الكامي« هو عنصر أساسي في عقيدة الشنتو 

في  مــوجــود  وهــو  القداسة  لــه  شيئًا  يعني  إنــه  حيث 

الحياة اليومية ويؤثر في اإلنسان بحيث يبعث فيهم 

الغموض،  مشاعر  أو  والــقــداســة،  ــرام  االحــت مشاعر 

احساس  من  تطورت  قد  قومية  كديانة  الشنتوية  وان 

اآللهة  وان  الطبيعة،  عبادة  حول  يــدور  بدائي  ديني 

كــانــت مــصــدر خـــوف فــي بــدايــتــهــا اصبحت  الــتــي 

إيمان  أو  عقيدة  فالشنتو  وهــكــذا  بالنسبة،  مألوفة 

شخصي بالكامي واسلوب عام للحياة أسلوب اتبع 

وثقافية  أخاقية  تأثيرات  من  يحمله  بما  القرون  عبر 

محلية وأجنبية)3(.

والنظام  العدل  مفهوم  يتضمن  الكامي  ومفهوم 

تجعل  بطريقة  األساسية  المبادئ  وتطبيق  والرحمة 

البعض،  بعضة  مــع  بــالــتــعــاون  يــتــم  الــكــامــي  عــمــل 

االنسجام  على  تدل  شهادة  بوجود  هذا  على  يــدل  و

ينتشر  مــا  ،ومعظم  الكبير العالم  هــذا  فــي  والــتــعــاون 

والطقوس  والعادات  السلوك  أنماط  من  اليابان  في 

 تسود فيه مفاهيم الشنتوية لهذا باتت الشنتوية تعني 

الوطنية اليابانية)٤(.

التي  الديانات  اقدم  من  الشنتوية  الديانة  وتعتبر 

ظهرت في اليابان وتركت آثارها في الحياة االجتماعية 

يخ، وكان  والفكرية اليابانية منذ عصور موغلة في التار

لها حضور ملموس في توجيه الحياه العامة والخاصة 

: المصدر السابق ، /١36. ينظر  )٢(
)3( االسام في اليابان ، إيمان بديع عبد ربه، ) با ـ ط(، /١١.

)٤( ترجمان األديان، أسعد السحمراني، / ١36.
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للمجتمع الياباني، وعلى الرغم من انتشار الشنتوية 

الياباني  المجتمع  حــيــاة  فــي  الفعلي  وحــضــورهــا 

يخ تأسيس هذه الديانة، وكذلك  يصعب تحديد تار

هذه  عليها  تقوم  التي  المعتقدات  تحديد  يستحيل 

الديانة إال بعض مجموعة من العادات والممارسات 

معاني  تشمل  كانت  األجيال  عبر  المتوارثة  الشعبية 

ية، وهذا ما انعكس  الوطنية والوالء المطلق لإلمبراطور

النظام  في  ودوره  االنسان  لمكانة  الياباني  نظرة  على 

الكلي للكون)١(.

ــي: الــعــنــف األســــري فــي الــديــانــة  ــان ــث الــمــطــلــب ال

الشنتوية 

إن نظام األسرة في اليابان القديمة يقوم على تراث 

الشنتو حيث أسهم في االستقرار االجتماعي، وتتميز 

تكريم  يتم  و بعضها،  مع  بتضامنها  اليابانية  األســرة 

منزل  في  معهم  إسكانهم  و األبــنــاء  قبل  من  األبــويــن 

واحد أو المشاركة في إعطاء المساعدات مالية لهم 

أبنائهما، مما أسهم  كانا يعيشان منفصلين عن  وان 

في  االستقرار  هــذا  رغــم  األســرة،  لحياة  االستقرار  في 

كثر من  اليابانية نجد هناك امتيازات للذكر أ األسرة 

ما  ذلك  أسباب  ومن  الياباني،  المجتمع  في  األنثى 

تقديس  أن  على  تنص  التي  الدينية  معتقداتهم  في 

اآلباء واألجداد ال يمكن أن يقوم به إ ال األبناء واألحفاد 

المرأة في  الرجل على  يقدم  وبناء على ذلك  الذكور 

المسؤولية،  أو  والسلطة  المكانة  ناحية  من  اليابان 

ية،  التاو البوذية،   ، )الهندوسية  األديــان  يخ  تار موسوعة   )١(
الكونفوشيوسية، الشنتوية(، فراس السواح، دار التكوين، 

دمشق، ط٤، ٢0١٧م، /٤0٩.

المجتمع  في  العنصري  التمييز  أنــواع  من  نوع  وهذا 

يخ الياباني يعطي أمثلة في  الياباني ضد المرأة، والتار

تقديس مكانة الرجل بناء على التغيرات االجتماعية 

والخارج،  الداخل  في  السائدة  والدينية  واالقتصادية 

قبول  ومــع  المياد  قبل  الــســادس  الــقــرن  بــدايــة  ففي 

تدعم  الــتــي  ــبــوذيــة  وال الكونفوشيوسية  المفاهيم 
التقليل من شأن المرأة.)٢(

أن  باعتبار  للنساء  تنظر  الكونفوشيوسية  كانت 

األسرة  وتخليد  األطفال  وتربية  الحمل  وظيفتهن هي 

في  أو  الحياة  في  للرجال  شريكات  كونهن  من  كثر  أ
موضوع الود.)3(

أن النجاح وطرد الفشل أساس تربوي تزرعه الثقافة 

، أمام أي حالة فشل ترد ردة  اليابانية من أتباع الشنتو

الفعل  رده  وهــذه   ،» »االنــتــحــار وهــي  المألوفة   الفعل 

جسماني،  أو  نفسي  كان  ســواء  ذاتــه  بحد  عنف  هو 

في  أبنها  رســب  أذا  الياباني  المجتمع  في  األم  مثًال 

فشله،  عن  مسؤولة  تعتبر  ألنها  تنتحر  قد  االمتحان 

أو مفسدة قد  بإدمان  ألسرته  أساء  الذي  وايضًا األب 

ينتحر تعيرًا عن االعتذار والتوبة، والتلميذ أذا يرسب 
)٤(. قد يلجأ إلى االنتحار

***
 - الخطيب،/٤88  أحمد  محمد  األديــان،  مقارنة   : ينظر  )٢(

 . ٤8٩
، عالم المعرفة المجلس  يشاور :  اليابانيون ،أدوين ر )3( ينظر

الوطني للثقافة والفنون واألدب ، الكويت، /٢٧٧.
:  ترجمان األديان، أسعد السحمراني، /١5٤. )٤( ينظر
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المبحث الرابع

محاربة االسالم للعنف األسري

ً
المطلب األول: تعريف االسالم لغة واصطالحا

معظم  والميم،  والــام،  السين،   : لغًة  االســام  أوًال: 

وقالو  السام،  هو  تعالى  واهلل  والعافية  الصحة  من  به 

اسلم اهلل فهو مسلم ألنه دخل في دين االسام، وانقاد 

ألمر اهلل)١(.

ثانيًا: االسام اصطاحًا:  وجاء فيه عدة تعريفات 

في  االســام  أن  االصفهاني:  الراغب  ذكــر  فقد  أهما، 

الشرع على ضربين: 

أحدهما: دون االيمان وهو االعتراف باللسان وبه 

يحقن الدم حصل معه االعتقاد او لم يحصل ويؤيد 

َّۡم  ل قُل  َءاَمنَّاۖ  ۡعَراُب 
َ
ٱلۡأ قَالَِت  حمس۞  تعالى  قوله  ذلك 

ۡسلَۡمَناىجس حجسالحُُجَرات : مختجحتجحس. 
َ
تُۡؤِمُنواْ َوَلِٰكن قُولُٓواْ أ

االعتراف  مع  يكون  ان  وهو  االيمان  فوق  والثاني: 

اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل واستسام هلل في جميع 

ذكر  ما  الكام  من  سبق  ما  ويؤيد  ــدر)٢(،  وقـ قضى  ما 

عن سيدنا ابراهيم )عليه السام( في قوله تعالى حمسإِۡذ 

ۡسلَۡمُت لَِرّبِ ٱلَۡعٰلَِميَن ١٣١ىجس 
َ
أ قَاَل  ۡسلِۡمۖ 

َ
أ ۥٓ   قَاَل لَُهۥ َربُُّه

حجسالَبَقَرةِ : جحتمحتجحتجحس.

اللغة ألبن فارس، دار الحديث،  ، مقاييس  المزيد   : )١( ينظر
القاهرة، ١٤٢٩هـ ـ ٢008م، ) مادة سلم(، /٤١٢.

الكتب  دار  االصفهاني،  الراغب  القرآن،  مفردات  معجم   )٢(
العلمية ، بيروت، ط3، ٢008م، /١٢٧0.

ــام بــمــعــنــاه الـــعـــام: ديـــن جــمــيــع االنــبــيــاء  ــ واالسـ

اصبح  ولكن  السام(  و  الصاة  )عليهم  والمرسلين 

سيدنا  به  جــاء  الــذي  للدين  علما  ذلــك  بعد  اسمه 

محمد بن عبد اهلل �  لهداية اإلنس والجن وتوحيد 

والوهيته  ربوبيته  فــي  خالصًا  وتعالى  سبحانه  اهلل 

واسمائه وصفاته)3(.

المطلب الثاني : نظرة االسالم للعنف

ــن خــال  يــمــكــن لــنــا أن نــتــبــع مــفــهــوم الــعــنــف م

النصوص القرآنية التي جاء بها االسام . فان االساس 

قام  االســامــي  للدين  التطبيقي  والعملي  الفكري 

او  جنسه  أو  دينه  كــان   أيــًا   ، االنــســان  انسانية  على 

وتعالى  سبحانه  اهلل  قال   ، انتماؤه  او  معتقده  او   لونه 

ۡمَنا بَنِٓي َءاَدَمىجس حجسالِإۡسَراء : مجتخمتجحس.  حمس۞ َولََقۡد َكرَّ
ان الدين االسامي يدعو الى السام سواء داخل 

استراتيجيته  وتعد  المجتمع  اساس  على  او  البيت 

بها،  الخاص  وتنظيمها  واصولها  قواعدها  لها  التي 

االديان  كما في  لية  اّوَ فهي اذن ليست دعوة وعظية  

وحــدود  تطبيقي  وسلوك  فكر  دعــوة  هي  بل  االخــرى 

دون  الــدنــيــا  فــي  المخالفين  عــلــى  تطبق  قــانــونــيــة 

فاالسام  ي،  اآلخــرو العذاب  من  بالتحذير  كتفاء  اال

النفس  على  االعتداء  وحــرم  حقوقه،  لألنسان  صان 

يــات  والــعــرض والــمــال والعقل والــديــن، وهــي ضــرور

القويم،  المجتمع  لقيام  واساس  غاية  االسام  عدها 

االنسان  بيد  ياخذ  االســام  فــان  المنطلق  هــذا  ومــن 

: ، المزيد، موجز الكام عن اركان االسام، عبداهلل  )3( ينظر
بن عبد الحميد االثري، مكتبة الغرباء، اسطنبول، تركيا، 

ط١، ١٩٩١م، / ١3، ١5.
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غاية وهدفا اساسيا ليكون فردًا فعاال في بناء نهضته 

البشرية وتقدمها وازهارها ، ان الجانحين الى السام 

بقوا اعامًا في باهم وفي غير بادهم)١(.

كــان االســاس واألصــل في االســام السلم   لذلك 

وال  ارهـــاب  وال  العــنــف  فــاالســام يعني  والــاعــنــف. 

وانما  الدماء،  اراقــة  حب  وال  استبداد  وال  ية،  دكتاتور

ى وتبادل للرأي ، وحب الخير ، ونشر  هو عدل وشور

كما  األمــن ودعــوة الــى االســام في رفــق ولين واخــاء 

تجلى ذلك في قوله تعالى  حمسَولَا تَۡسَتوِي ٱلۡحََسَنُة َولَا 

لَت : مختمحتجحس. ۡحَسُنىجس حجسفُّصِ
َ
ّيَِئُةۚ ٱۡدَفۡع بِٱلَّتِي ِهَي أ ٱلسَّ

فِى  ٱۡدُخلُواْ  َءاَمُنواْ  َِّذيَن  ٱل َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ حمس  تعالى:  وقوله 

إِنَُّهۥ لَُكۡم  ۡيَطِٰنۚ  ُخُطَوِٰت ٱلشَّ ۡلِم َكآفَّٗة َولَا تَتَّبُِعواْ  ٱلّسِ
بِيٞن ٢٠٨ىجس حجسالَبَقَرةِ : حمجمجتجحتجحس. َعُدّوٞ مُّ

بكل  العنف  ومحاربة  االســـالم   الثالث:  المطلب 

اشكالها ومنها العنف االسري

اقتلع  قد  االســام  ان  عقيدتنا  في  راســخ  هو  كما 

المجتمعي،  السلم  الــى  ودعــا  جــذورهــا  من  العنف 

الــذي بــدوره دعــوة الــى عــدم العنف داخــل االســرة. 

اهلل  رسول  اليه  دعا  سبق(،  )كما  المجتمعي  فالسلم 

المنورة«  »المدينة  يثرب  بأهل  التقى  عندما   �

حاليًا. فعن عبداهلل بن سام  رضى اهلل عنه » ان النبي 

� قال: ايها الناس أفشوا السام ، واطعموا الطعام، 

ا بادليل والناس نيام وتدخلوا الجنة بسام«)٢(. وصلّوَ

االمــام  المسلمين،  انــهــاض  الــى  السبيل  المزيد،  ينظر   )١(
االسامي،  الفكر  مؤسسة   ، ي  الشيراز الحسيني  محمد 

بيروت ، ١٩٩٢م، /٧٢.
)٢( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى 

ۡسَوةٌ 
ُ
ِ أ قال تعالى: حمس لََّقۡد َكاَن لَُكۡم فِى رَُسوِل ٱللَّ

 َ َوَذَكَر ٱللَّ َوٱلَۡيۡوَم ٱٓأۡلِخَر   َ ٱللَّ َكاَن يَرُۡجواْ  لَِّمن  َحَسَنةٞ 
ۡحَزاب : جحتجحتجحس. 

َ
َكثِيٗرا ٢١ىجس حجسالأ

وصحبه  ــه  وآلـ عليه  تــعــالــى  اهلل  صــلــى  كـــان  فــقــد 

كــان عليه  وســلــم قــرآنــا بين اهــلــه وبــيــن الــنــاس، بــل 

الصاة والسام يتضامن مع امهات المؤمنين رضى 

أمور  من  األســرة  داخــل  تخص  فيما  حتى  عنهم،  اهلل 

اثمرت  المصطفى  الحبيب  كأسرة  فأسرة   الحياة، 

ومغاربها،  االرض  مــشــارق  الــى  ثمارها  نتاج  ووصــل 

باألخذ  االسامية  المجتمعات  لكل  دعــوت  فهذه 

عليه  تعالى  اهلل  صلى  المحمدية  ــرة  االسـ  بمفهوم 

وآله وصحبه وسلم.

سواء  االســـام،  فحاربه  ــرة  االس داخــل  العنف  أمــا 

والدمار  الخراب  فنتيجته  االود  او  الزوجة  ضد  كان 

المجتمع  على  حتى  العنف  ذلك  اثارة  يعكس  مما 

رســول  بسيدنا  واالقــتــداء  اهلل،  بكتاب   المتماسك 

اهلل � بالتعامل مع االسرة هو الحل الوحيد للقضاء 

التام والمبرم على كل اشكال العنف االسري، وعلى 

اتقن  »مــن  قــيــل،  وكــمــا  بالصبر  التحلي  ــرة  االسـ رب 

الصبر لن تكسره الحياة«)3(.

القشيري  الحسن  أبو  حجاج  بن  مسلم   ،� اهلل  رسول 
 ، الباقي  عبد  فــؤاد  محمد  ت:   ،)٢6١ )ت:  ي  النيسابور
دار إحياء التراث العربي ، بيروت، صحيح مسلم، كتاب 
وأن  المؤمنون،  إال  الجنة  يدخل  ال  أنه  بيان  باب  األيمان، 
سببا  الــســام  إفــشــاء  وأن  االيــمــان،  مــن  المؤمنين  محبة 

لحصولها، رقم الحديث: 5٤، ٧٤/١.
)3( الباحثون . ١3.
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المطلب الرابع: أهم المقارنات 

الديانة  االسري في  العنف  بين مفهوم  نقارن  نعم 

الى  نصل  لكي  واالســــام.  والشنتوية  الهندوسية 

قال  اهلل  دين  هو  االسام  ان  المعالم  واضحة  حقيقة 

ِ ٱلۡإِۡسَلُٰمۗىجس حجسآل ِعۡمَران : حمججحتجحس. تعالى حمسإِنَّ ٱلّدِيَن ِعنَد ٱللَّ

هو  االصــطــاح  فــي  المقارنة  أن  معلوم  هــو  وبما    

مع  فبالمقارنة  للحكم(،  وصوال  شيئين  بين  )الفصل 

العنف االسري الذي هو جزء من عقيدتهم في هاتين 

الديانتين الهندوسية والشنتوية وبالذات في موضوع 

المجتمعات  كــل  وفـــي  عقيدتنا  فــي  فـــان  االســــرة، 

االسامية ، على مساحة الكرة االرضية ان االبتعاد عن 

وحضرت  الكريم،  بالقرآن  واقتدائنا  االســري،  العنف 

النبي المصطفى � نرى انه ليس في عقائدنا بل 

حتى في اعرافنا المستمدة من الدين االسامي، أي 

مجال للعنف.

واضحة  والــمــرأة  االســرة  حق  في  القرآنية  فااليات 

باسم  كاملة  »ســـورة  تعالى  اهلل  سمى  فقد  المعالم، 

المرأة« وهي سورة ) النساء(.

ــرآن  ــق ــرة كــثــيــرة فـــي ال ــ ــقــرآنــيــة عـــن االسـ  وااليـــــات ال

الكريم منها:

َِّذي  اُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱل َها ٱلنَّ يُّ
َ
أ ١- قوله تعالى: حمس َيٰٓ

َوَبثَّ  َزوَۡجَها  ِمۡنَها  وََخلََق  َوِٰحَدةٖ  نَّۡفٖس  ّمِن  َخلََقُكم 
َِّذي تََسآَءلُوَن بِهِۦ  َ ٱل ِمۡنُهَما رَِجالٗا َكثِيٗرا َونَِساٗٓءۚ وَٱتَُّقواْ ٱللَّ

َ َكاَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا ١ىجس حجسالّنَِساء : جحتجحس.  رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
وَٱلۡأ

ۡن َخلََق لَُكم ّمِۡن 
َ
ۦٓ أ ٢- قوله تعالى: حمس َوِمۡن َءاَيٰتِهِ

وَدَّٗة  إِلَۡيَها وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ ۡزَوٰٗجا لِّتَۡسُكُنوٓاْ 
َ
نُفِسُكۡم أ

َ
أ

وم : جحتجحتجحس. ُروَن ٢١ىجس حجسالرُّ َوَرۡحمًَةۚ إِنَّ فِى َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت لَِّقۡومٖ َيَتَفكَّ

الخاتمة 
وأهم التوصيات والنتائج

الموسوم  البحث  كمال  ا على  تعالى  اهلل  نحمد 

ومحاربة  والشنتوية  الهندوسية  في  االسري  »العنف 

ــع  ارب ــة(« وقـــد تضمنت  ــارن ــة مــق ــ ــه )دراسـ ل ــام  ــ االس

مباحث وكان كل مبحث يتضمن مطالب ثم مقارنة 

بسيطة كون المقارنات من خال االديان واضحة في 

اثناء البحث.

أما اهم النتائج فكما يلي:

المرأة  ان  كم  الهندوسية،  الديانة  في  وجدنا  أوًال: 

وكأنها  والمجتمع،  اسرتها  فــي  ومستضعفة  مهانة 

االسرة  عمود  هي  المرأة  ان  وبما  وتشترى  تباع  سلعة 

من  تاقيه  ومــا  بشخصيتها  يــتــأثــرون  اطفالها  فــان 

زوجها  مع  تجلس  انها  لدرجة  حتى  العذابات  انــواع 

بين  فالعنف سائر  النار وتحترق معه.  المتوفي على 

ابناء المجتمع الهندي، وتعد ذلك من عقائدهم .

ثانيًا: اما في الديانة الشنتوية، فان العنف االسري 

مــن عقائدهم  ــزءًا  ذلــك جـ وتــعــد  ذاتــهــا.  قــائــم بحد 

كل  لحل  يقان  الطر هما  والعنف  واالنتحار  الدينية 

امر صعب .

ثالثًا: اما في االسام ، فالسام واالمان المجتمعي 

العنف  على  الــتــام  القضاء  يتم  وبها   ، الــهــدف  هــو 

المجتمعي واالسري بفضل اهلل تعالى .

اما اهم التوصيات فكما يلي:

العنف  اوًال: فتح قنوات فضائية خاصة بموضوع 
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مفهوم العنف األسري في الهندوسية والشنتوية ومحاربة اإلسام له ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بالعنف  ومقارنتها  االســـام  محاسن  ــراز  وابـ االســـري 

الموجود في االديان الوضعية الوثنية. 

جاله  جــل   هلل  دائـــم  شكر  على  نبقى  ان  ثــانــيــًا: 

علينا  وانعم  مسلمين  وجعلنا  لاسام  هدانا  الــذي 

وفي  اســرنــا  فــي  والــهــدوء  والسكينة  الــســام   بنعمة 

مجتمعاتنا االسامية . 

***

المصادر والمراجع
 

- القرآن الكريم .

المنظور  بــن  مــكــرم  بــن  محمد  الــعــرب،  لــســان  ١ـ  

اإلفريقي ، دار الزمان ـ بيروت ، ١٩٩5م ، ط 3،ج ٩.

، عبد الرؤف  ٢ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير

 ،١ ج   ، مصر الكبرى،  ية،  التجار المكتبة  ي  المناو

١356 هـ.

يف، محمد عبد  3ـ التوقيف على مهمات التعار

، بيروت، ط١. ي، دار الفكر المعاصر الرؤوف المناو

 ، قلعجي  رواس  د. محمد  الفقهاء،  لغة  ٤ـ معجم 

دار النفائس ، الرياض، ط٢ ، ١٤08هـ.

المقررة لمواجهته  المرأة والحماية  5ـ العنف ضد 

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

النهضة العربية ـ القاهرة ، ٢0١0 م.

بن  محمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  6ـ 

محمد بن عبد الرزاق الحسيني،  دار الهدية ، ج٢،.

كرم رضا ، دار  ٧ـ قواعد تكوين البيت المسلم، د. أ

يع والنشر اإلسامية  ـ مصر ط١ ،  ١٤٢5هـ. التوز

غيث،  عاطف  محمد  االجتماع،  علم  قاموس  8ـ 

ية، ط١ ،  ١٩٩5م دار الجامعية، االسكندر

ــان الــهــنــد الــكــبــرى، أحــمــد شــلــبــي،  مكتبة  ــ أدي

النهضة المصرية، القاهرة، ط١١، ج٤، ١٩8٤م.

الــهــنــد، حــســن مــحــمــد جــوهــر واخــــــرون، دار  ٩ـ 

المعارف ، ط٢، ١٩١٧م. 

عبد  امــام   ، العالم  وأســاطــيــر  ديــانــات  معجم  ١0ـ 



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

ى جعفر موسى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. إبراهيم درباس موسى - أ. م. د. أياد أحمد هادي - م. م. رؤ

الفتاح امام ، مكتبة مدبولي، القاهرة.

المذاهب  األديــان  كل  ــان،  األدي عالم  موسوعة  ١١ـ 

الفرق ، دار نوبلس ، ط٢، ج١١، ٢005م.

افندي  ، يوحنا  الدهور يخ  تار الزهور في  ١٢ـ قطف 

كريوس، المطبعة االدبية، بيروت، ط٤، ١8٩8م. ابا

مكتبة   ، مــظــهــر سليمان   ، الــديــانــات  قــصــة  ١3ـ 

مدبولي، القاهرة، ١٤١5هـ ـ ١٩٩5م.  

والمذاهب  األديـــان  فــي  الميسرة  الموسوعة  ١٤ـ 

الرياض،  العالمية،  الندوة  دار   ، المعاصرة  واالحزاب 

ط٢، ١٤٢٤هـ.

والحركات  والتيارات  األديــان  في  الحق  أظهار  ١5ـ 

المعاصرة، محمد المفتي، دار االسراء، عمان، ٢00٤م.

مكتبة  شلبي،  احمد  الكبرى،  الهند  اديــان  ١6ـ  

النهضة المصرية، القاهرة، ط١١، ج٤ ،١٩80.

١٧ـ الموسوعة العربية الميسرة، المكتبة العصرية، 

بيروت ، ج١.

١8ـ مقارنة األديان، د. محمد أحمد الخطيب ، دار 

المسيرة، عمان ـ األردن، ط١، ١٤٢8هـ ـ ٢008م.

والبوذية  الهندوسية   ( الهند  اديان  في  فصول  ١٩ـ 

الرحمن  ضــيــاء  محمد  د.  والــســيــخــيــة(  والجينية 

 ،١ ط  الــمــنــورة،  المدينة  ي،  الــبــخــار دار  األعــظــمــي، 

١٤١٧هـ ١٩٩٧م.

الــســحــمــرانــي، دار  أســعــد   ، األديــــان  تــرجــمــان  ٢0ـ 

النفائس، ط١ ، ١٤30هـ ـ ٢00٩م.

،ج3. ٢١ـ قصة الحضارة، ول ديورانت ، دار الفكر

ربــه،  عبد  بديع  إيــمــان   ، اليابان  فــي  االســـام   ٢٢ـ 

)با ـ ط(.  

يخ األديان ) الهندوسية ، البوذية،  ٢3ـ موسوعة تار

السواح،  فراس  الشنتوية(،  الكونفوشيوسية،  ية،  التاو

دار التكوين، دمشق، ط٤، ٢0١٧م.

المعرفة  عــالــم   ، يــشــاور ر ــن  ــ ،أدوي الــيــابــانــيــون  ٢٤ـ 

المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب ، الكويت.

الحديث،  دار  فـــارس،  ألبــن  اللغة  مقاييس  ٢5ـ 

القاهرة، ١٤٢٩هـ ـ ٢008م. 

االصفهاني،  الراغب  القرآن،  مفردات  معجم  ٢6ـ 

دار الكتب العلمية ، بيروت، ط3، ٢008م

بن  عبداهلل  االســام،  اركــان  عن  الكام  موجز  ٢٧ـ 

عبد الحميد االثري، مكتبة الغرباء، اسطنبول، تركيا، 

ط١، ١٩٩١م.

٢8ـ السبيل الى انهاض المسلمين، االمام محمد 

االســامــي،  الــفــكــر  مــؤســســة   ، ي  الــشــيــراز الحسيني 

بيروت، ١٩٩٢م.

ــام محمد  ثــة مــلــيــارات مــن الــكــتــب،  االمـ ٢٩ـ ثــا

ي، هيئة ال ياسين، بيروت، ١٩٩٤م. الحسيني الشيراز

مطبعة  والعدوان،  العنف  من  االســام  موقف  30ـ 

دار الشعب ، القاهرة، ١٩٩٤م.

العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  3١ـ 

الــى رســـول اهلل �، مسلم بــن حجاج  الــعــدل   عــن 

 ،)٢6١ )ت:  الــنــيــســابــوري  الــقــشــيــري  الــحــســن  أبـــو 

الــتــراث  إحــيــاء  دار   ، الــبــاقــي  عبد  ــؤاد  فـ محمد   ت: 

العربي ، بيروت.

***




