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  مع والفردمع والفردالعنف األسري وأثره على اتالعنف األسري وأثره على ات

  دراسة فقهيه معاصره دراسة فقهيه معاصره 

   ؟ماذا یعني مفھوم العنف
ھو كل تصرف یؤدي إلى إلحاق األذى باآلخرین، وقد یكون األذى 

نفسیًا فالسخریة واالستھزاء من الفرد، فرض اآلراء بالقوة،  جسدیًا أو
  البذیئة جمیعھا وأشكال مختلفة لنفس الظاھرة إسماع الكلمات

 نف األسرى والملفت للنظر ھو اإلرتفاعلكن الجدید في موضوع الع
المذھل في معدالتھ ، وتعدد أشكالھ ، مما دفع بالمختصین إلى زیادة 

بھ كظاھرة محلیة ودولیة ، حیث أصبح محط اھتمام الكثیر من  االھتمام
والمسئولین من دول العالم ، نتیجة الزدیاد الوعى  العلماء والباحثین

تب علیھا من مضار على الفرد یتر بخطورة ھذه المشكلة ، وما
ویأخذ موضوع العنف األسرى أھمیة بالغة  .والمجتمع على حد سواء

وجوده من عاطفة وحنان لدى  لما یحملھ من تناقض بین ما یفترض
یحملھ العنف من  أفراد األسرة الواحدة تجاه بعضھم البعض،وبین ما

 نأذى ألشخاص یفترض أن تقدم لھم المحبة والرعایة،وخاصة أ
أثرالعنف داخل األسرة ال یقتصر على مرتكبھ والضحیة فحسب، وإنما 

  )١(أفراد األسرة یطال جمیع
لكن إذا أمعنا النظر في أحكام الشریعة اإلسالمیة نجد أنھا اھتمت 
بموضوع العنف األسرى وذلك من خالل آیات القرآن الكریم، وسنة 

ئون أفراد األسرة التى تطرقت إلى كافة ش صلى اهللا علیھ وسلم الرسول
وكیفیة التعامل معھم ، وحقوقھم  وقضایاھم ، وطریقة تربیتھم ،

والرفق في التعامل معھم  الشرعیة واألدبیة ، وأوصت باإلحسان إلیھم ،
 ومن ھنا تأتى أھمیة دراسة ھذا . وعدم تكلیفھم بأمور فوق طاقتھم

                                                           

 ٢ آلیات المواجھة الشرطیة لجرائم العنف األسرى ـ حسان محمود عبید ص:انظر  )١(

 ھـ ـ١٤٣١دكتوراه مقدمة إلى جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ـ الریاض  رسالة

 . م٢٠١٠
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 ھذه بمعرفة األسباب التى أدت إلى ظھور : أوًال. الموضوع الھام
 .المشكلة

الفقھ اإلسالمى   ذكر أھم قضایا العنف داخل األسرة وبیان موقف:ثانیًا
   . بیان أھم اآلثار المترتبة على العنف األسرى:ثالثًا منھا
  . ذكر الحلول والمعالجات الشرعیة لھذه المشكلة:رابعًا

  
ھذه الكلمات الخمس .  (التربیة الصحیحة وثقافة الشعوب وقایة

   )المفتاحیة
                                                        

 
Family violence and its effect on the individual 

and society 
Current juristic study 

What is violence? 
It is any behavior that leads to hurt others, 
physically or psychically. Irony and make fun 
of the individual, imposing opinions, bad 
words, are different shapes of violence. 
The new in the subject of family violence is the 
amazing increase of its shapes, the matter that 
motivates the specialists to pay more attention 
to it as an international and local phenomenon. 
It becomes the concern of many scientists, 
researchers and responsibles from world 
countries as a result of the increasing 
awareness of the danger of this dilemma and 
its bad effects on individual and society. The 
family violence takes a great deal of 
importance for its contradiction between the 
necessity of passion and feelings among the 
individuals of the one family towards each 
others, and the hurt of violence towards 
persons to whom love and care must be 
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presented, especially that the effect of violence 
inside the family is not limited to its wrongdoer 
and victim only, but also it affects on all 
individuals inside the family. 
But if we look at the rules of Islamic Sharia we 
found that it concerns with the subject of 
family violence through the Holy Koran, and 
the prophet sunnah that pays great concern to 
all affairs of individuals inside family and who 
to educate them, treat them, their educative 
and legal rights, and it recommends with the 
good treatment and to not to bear them what 
they cannot. From here comes the importance 
of this subject  
Firstly: - know the reasons that lead to this 
problem. 
Secondly: - mention the most important issues 
of violence inside the family and explain the 
opinion of Islamic Jurist towards them. 
Thirdly: - Display the side effects of family 
violence. 
Fourthly: - mention the solutions and legal 
treatments of this problem. 
Well education and people culture 
preservation     
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  :املقدمة

      الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین 
  وبعد...........  ألھ وصحبھ وسلم سیدنا محمد وعلى

     تعتبر ظاھرة العنف األسري من الظواھر القدیمة في المجتمعات 
وھي كانت في بعض األحیان مقبولة اجتماعیا الرتباطھا , اإلنسانیة

  . بالعادات والتقالید السائدة
  ﴿:     ففي العصر الجاھلي كانت البنت توأد فور والدتھا كما قال تعالى 

  ] . ٨التكویر،[ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَلْت﴾،  .ِإَذا اْلَمْوُؤوَدُة ُسِئَلْتَو
       فلقد اھتم اإلسالم باألسرة اھتمامًا بالغًا فحرص في أحكامھ على

صیانتھا من التفكك واالنھیار، ومن الشقاق والنزاع ، وأحاطھا بسیاج 
تدرأ عنھا اآلداب واألخالق ، وأرسى المبادئ القویمة التى  متین من
   .والخالفات المشكالت

     ولقد وضع اإلسالم لألسرة القواعد واألسس العظیمة التي تكفل 
حمایتھا، وتحافظ علیھا إن ھي طبقت كما ینبغى، ألنھا تقوم على 
المودة والمحبة والتسامح والتناصر والطمأنینة، ولكن مما یؤسف لھ 

ریق المستقیم الذى أن الكثیر من أفراد األسرة حادوا عن ھذا الط
رسمتھ الشریعة اإلسالمیة لتقویم حیاة األسرة، ومن ثم انخرطوا فى 
مشكالت كثیرة ومن أبرزھا العنف الذى انتشر وبصورة مذھلة فى 

 ،مما دفعني إلختیار ھذا الموضوع للبحث والعرض من محیط األسرة
في -،ولقد كتب كثیر من الباحثین تحت ھذا العنوانناحیة شرعیة 

 سواء من الناحیة الشرعیة أو االجتماعیة أو من -اسات سابقھدر
  :الناحیة القانونیة من ھذه الدراسات 

  .عبداهللا بن دھیم. العنف األسري ، د .١
صبري .تعریفھ وتفسیره بین العلم والفلسفة، د: مفھوم العنف .٢

  .أستاذ فلسفة القیم االسالمیھ بجامعھ الخرطوم/ محمد خلیل
  .حمید مسرار .د ألسريالحل العملي للعنف ا .٣
، العنف األسرى وأثره على الفرد والمجتمع دراسة فقھیة .٤

تألیف الدكتور عادل موسى عوض كلیة الشریعة جامعة أم 
  .القرى

  .حكم العنف األسري شرعًا ونظامًا، سعید بن عوض األسمري .٥
العنف األسري بین اإلعالنات الدولیة والشریعة اإلسالمیة،  .٦

القاطرجي أستاذة في كلیة اإلمام األوزاعي نھى عدنان . إعداد د
   لبنان-للدراسات اإلسالمیة في بیروت
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  .لعبد اهللا بن أحمد العالفالعنف األسري  .٧
ولكن كان أبرزھم بحث عبد اهللا بن أحمد العالف،ولكن سبحان  .٨

من لھ الكمال ففیھ جوانب لم یمسھا ولقد وفقنا اهللا تعالى 
لدارسین لھذا الموضوع أال بإنشاء مبحث جدید لم یتطرق إلیھ ا

وأبین اسباب اختیار ) األحكام المتعلقة بالعنف األسري(وھو 
  . الموضوع واھمیتھ واھدافھ

  :اسباب اختیار الموضوع: أوًال
عولمة قضیة العنف ومحاولة إیجاد حلول عالمیة لھا، حتى  -١

ولو كانت ھذه الحلول ال تتناسب مع عقائد بعض الشعوب،  
وجة،  واالنجاب المتكرر، وتعدد مثل قضیة ضرب الز

الزوجات، وما إلى ذلك من قضایا یحاول البعض إثارة الشبھات 
حولھا في سبیل المطالبة برفض االحتكام إلى الشرع واستبدال 

  .أحكامھ بقوانین  وضعیة
قیام جمعیات ومؤسسات نسائیة عالمیة تطالب بحقوق المرأة  -٢

والمجتمع ، وتعمد بما في ذلك قضایا العنف ضدھا في األسرة 
بعض ھذه الجمعیات النسائیة إلى  التشكیك بصالحیة الشریعة 
اإلسالمیة وتطالب بضرورة تعدیل بعض األحكام الشرعیة التي 

  .تشجع على العنف بنظرھم 
انتشار وسائل اإلعالم واالنفتاح اإلعالمي الذي یركز على ھذا  -٣

حین العنف ویسلط الضوء على بعض حاالتھ  التي تظھر من 
  .آلخر 

تقصیر الجھات اإلسالمیة، علماء، ومؤسسات ثقافیة وتربویة،  -٤
في إظھار حقیقة الشریعة اإلسالمیة في نظرتھا إلى أسس قیام 

وتغلب التقالید . األسرة المسلمة والتعاون بین افرادھا 
واألعراف السائدة على القیم اإلسالمیة الحقیقیة في أكثر 

تشار مفاھیم خاطئة تنسب إلى المجتمعات اإلسالمیة ، مع ان
  .اإلسالم خطأ أو عمدًا أو جھًال

  أھمیة البحث : ثانیا 
تبرزأھمیة البحث في تناول ظاھرة تمس كیان أمة أال وھي المرأة -

ویعد العنف , التي تعد المربیة األولي لألجیال وأساس األسرة
الموجھ ضد المرأة لیس اعتباطًا بل ھو ولید عملیة تغییر بطيء 

خلي وعالئقي أي یكون بداخل اإلنسان فیقضي على الحب ویحتل دا
مكانھ فیكون حرًا فیھ وعلى أساس ذلك یمارس العنف فممارسة 
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سوف یؤدي إلي كبت ذلك بداخلھا فتنحرف نحو , العنف ضدھا
فممارسة العنف على المرأة  اتجاھات سلبیة تؤدي بھا إلي الھاویة

 لك یجعلھا مضطربة غیر متزنةقد یؤثر حتى على أدائھا العائلي وبذ
یعد محاولة متواضعة لتناول ھذه الظاھرة  الذي نحن بصدده والبحث

  . والمجتمعاإلجتماعیة بممارستھ على الفرد واألسرة
یوفر البحث بعض الجوانب المختلفة االساسیة التي ترشد كل من الفرد -

ذلك واألسرة والمجتمع لما یجب علیھم من تقلیل حدوث العنف وستجد 
  .داخل البحث

  أھداف البحث : ثانیا 
    یھدف البحث الحالي للتعرف على مظاھر وأشكال العنف ضد األسرة 

  :والفرد والمجتمع وھو كالتالي
طبیعة العالقة اإلرتباطیة بین العنف األسري الموجھ نحو  .١

  .األبناء والشعور بالوحدة النفسیة لدي أفراد األسرة
  .العنف مع اآلخرینالدوافع األساسیة الرتكاب  .٢
العنف االسري الموجھ نحو األبناء تبعًا لمتغیر المستوي  .٣

  . واألحكام المتعلقة بھ.االجتماعي لألسرة
الشعور بالوحدة النفسیة تبعًا لمتغیر الجنس لدي أفراد األسرة  .٤

 .وخاصة كبار السن
قلة الوازع الدیني عند من یرتكبون جرائم العنف األسري،  .٥

   ذلك العنفوموقف الشریعة من
وجعلت الباحثھ البحث بعد المقدمة  في تمھید وعناصر مترتبة 
علیھ وثالثة مباحث ولكل مبحث مطالب ومدعمة محتوھا 
باالستدالل باألیات واألحادیث التي تخدم البحث وهللا األمر من 

  -:قبل ومن بعد ،وخطة البحث كالتالي
 : البحث خطة

 وخاتمة مطالب لھ مبحث لوك إلى تمھید ومباحث ثالثة البحث قسمت
 : كالتالي وھي البحث من إلیھا المتوصل والنتائج
 . مطالب ،وفیھ التعریف بالعنف األسري : األول المبحث
 .العنف لغة واصطالحا  : األول المطلب
 .األسرة تعریفھا وأنواعھا : الثاني المطلب
  .تعریف العنف األسري : الثالث المطلب
  .عنف وأنواعھ وأثارهدوافع ال: الثاني المبحث
 .دوافع العنف األسري : األول المطلب
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  .أنواع العنف األسري  : الثاني المطلب
 .أثر العنف األسري على الفرد والمجتمع : المطلب الثالث 

 .األحكام المتعلقة بالعنف األسري : الثالث المبحث
  .حكم العنف إن كان تأثیره نفسي: األول المطلب
 . العنف أن كان تأثیره جسديحكم: الثاني المطلب
  .حكم العنف أن كان تأثیره اجتماعي: الثالث المطلب

موقف الشریعة من العنف األسري وضوابط التأدیب : المطلب الرابع
  .وطرق معالجتھ. الشرعي

  . الخاتمة وأھم النتائج المتوصل إلیھا:رابعا
 والمراجع المصادر : خامسا
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  :التمهيد

ده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور      إن الحمد هللا نحم
أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یھده اهللا فال مضل لھ ومن یضلل فال 
ھادي لھ ونشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ ونشھد أن محمدا 

  عبده ورسولھ 
  :  أما بعد

       إن العنف األسري ھو أشھر أنواع العنف البشري انتشارًا في 
نا ھذا، ورغم أننا لم نحصل بعد على دراسة دقیقة تبین لنا نسبة زمن

ھذا العنف األسري في مجتمعنا إال أن آثارًا لھ بدأت تظھر بشكل 
ملموس على السطح مما ینبأ أن نسبتھ في ارتفاع وتحتاج من كافة 
أطراف المجتمع التحرك بصفة سریعة وجدیة لوقف ھذا النمو وإصالح 

قد اھتم اإلسالم باألسرة اھتمامًا بالغًا فحرص في ما یمكن إصالحھ،فل
صیانتھا من التفكك واالنھیار، ومن الشقاق والنزاع ،  أحكامھ على

اآلداب واألخالق ، وأرسى المبادئ القویمة  وأحاطھا بسیاج متین من
   .والخالفات التى تدرأ عنھا المشكالت

  ذى قبل، ولعل     ولقد تعددت أشكالھا وصورھا على نحو لم یعھد من
أكبر ھذه المشكالت وأشدھا فتكًا باألسرة ما یسمى بالعنف األسرى، 

البیت یعیش في نكد واضطراب مستمر ، ویھدد أفراد  والذي یجعل
واالنحراف، وال تعد قضیة العنف داخل  األسرة بالتشرد والضیاع

تاریخھا إلى مجتمعات بشریة قدیمة  األسرة ظاھرة حدیثة ، وإنما یعود
بھ كظاھرة محلیة ودولیة   مما دفع بالمختصین إلى زیادة االھتمام،
وإذا أمعنا النظر في أحكام الشریعة اإلسالمیة نجد أنھا اھتمت ،

بموضوع العنف األسرى وذلك من خالل آیات القرآن الكریم، وسنة 
التى تطرقت إلى كافة شئون أفراد األسرة  صلى اهللا علیھ وسلم الرسول

وكیفیة التعامل معھم ، وحقوقھم  ریقة تربیتھم ،وقضایاھم ، وط
والرفق في التعامل معھم  الشرعیة واألدبیة ، وأوصت باإلحسان إلیھم ،

 ومن ھنا تأتى أھمیة دراسة ھذا . وعدم تكلیفھم بأمور فوق طاقتھم
 .الموضوع الھام 

  . بمعرفة الدوافع التى أدت إلى ظھور ھذه المشكلة : أوًال
  .العنف وكیفیة التخلص منھ أنواع : ثانیا 
  .أثاره المترتبة على الفرد والمجتمع : ثالثا 
  .الضوابط الشرعیة للعنف : رابعا 
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  األول املبحث

 التعريف بالعنف األسري

  اول اطب

طوا  فا  

  -:لغة 

ًا َفُھَو الُعْنُف ضد الرِّْفق، ُیَقال َعُنَف ِبِھ َیْعُنف ُعْنف: َقاَل اللَّْیث:     عنف
: َقاَل. وأعنفتھ َأنا، وعّنفتھ تعنیفًا: َقاَل. َعنیف ِإذا لم یكن َرِفیًقا ِفي أمره

  )١(.وُعْنفوان الشََّباب أّول بھجتھ، َوَكَذِلَك ُعْنُفوان النََّبات
  -:اصطالحا 

العنف ھو عدم الّرفق ، وإذا كان قد عّرف الّرفق بأّنھ :      قال المناوّي
: ا یؤّدي إلى الجمیل، فإّن العنف یمكن تعریفھ بأّنھحسن االنقیاد لم

  .)٢(سوء االنقیاد اّلذي یؤّدي إلى القبیح
 .)٣(وإذا أخذنا بتعریف الكفوّي للّرفق بأّنھ الّتوّسط واللطافة في األمر

فإّن العنف یكون عبارة عن انعدام ذلك الّتوّسط وفقدان ھذا الّتلّطف عند 
بعبارة أخرى الّتطّرف والغلّو المصحوبان تناول أمر من األمور، أو ھو 

  .بالفظاظة في معاملة اآلخرین حّتى ولو أساءوا األدب

                                                           

: المت�وفى (لمحمد بن أحم�د ب�ن األزھ�ري الھ�روي، أب�و من�صور               ): ٣/٥(تھذیب اللغة   ) ١(
:  بی��روت الطبع��ة–دار إحی��اء الت��راث العرب��ي  : محم��د ع��وض مرع��ب ط : تحقی��ق)ھ��ـ٣٧٠

  .٨: م عدد األجزاء٢٠٠١األولى، 
لمحمد بن مك�رم ب�ن عل�ى، أب�و الف�ضل، جم�ال ال�دین        ): ٩/٢٥٧(عنف / لسان العرب مادة    

 بی��روت –دار ص��ادر : ط) ھ��ـ٧١١: المت��وفى(یفع��ى اإلفریق��ى اب��ن منظ��ور األن��صاري الرو 
 ١٥:  ھـ عدد األجزاء١٤١٤ -الثالثة : ،الطبعة

لزین الدین ): ١٧٩(وراجع أیضا ) ٢٤٨صـ(التوقیف على مھمات التعاریف ) ٢(
محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم 

- عبد الخالق ثروت٣٨عالم الكتب : ط) ھـ١٠٣١: توفىالم(المناوي القاھري 
 ١: م عدد األجزاء١٩٩٠-ھـ١٤١٠األولى، : القاھرة ،الطبعة

ألیوب بن موسى ): ١/٤٨٢(الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ) ٣(
عدنان : تحقیق) ھـ١٠٩٤: المتوفى(الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

 : بیروت عدد األجزاء–مؤسسة الرسالة : لمصري ط محمد ا-درویش 
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اإلكراه المادي الواقع على شخص "  العنف بأنھ )١(  ویعرفھ البعض
وبعبارة أخرى ھو سوء استعمال " إلجباره على سلوك أو التزام ما 

  .القوة
ف في تقریرھا العالمي األول      كما عرفت منظمة الصحة العالمیة العن

االستخدام المتعمد للقوة البدنیة الفعلیة " الخاص بالصحة والعنف بأنھ 
أو التھدید باستخدامھا ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة 
, من األشخاص أو المجتمع ككل مما یسفر عن وقوع إصابات أو وفیات

ي بشكل كبیر إلي أو قد یؤد, أو إیذاء نفسي أو سوء نمو أو حرمان
وتشیر التقدیرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة إلى أن " ذلك

نسبة وقوع خسائر في األرواح بسبب أعمال العنف كل عام على 
 ملیون شخص كما یعد العنف من أھم ١٫٦مستوى العالم قد بلغت 

األسباب الرئیسیة التي تؤدي بحیاة االشخاص الذین تتراوح أعمارھم 
  )٢(. عامًا خاصة من الذكور١٥٫١٤ما بین 

ضرر یمكن " العنف بأنھ " جوھان جولتن "     ویعرف عالم األجتماع 
مثل البقاء وتعزیز " تجنبھ عند الوفاء باالحتیاجات األساسیة لإلنسان 

  " الرفاھیة والھویة 
أي سلوك یؤدي " بأنھ : ومن خالل جمیع ماسبق یمكن تعریف العنف

( آخر وقد یكون ھذا السلوك كالمیًا نفسیًا إلى إیذاء شخص لشخص 
یتضمن أشكاًال بسیطة من اإلعتداءات الكالمیة لشخص آخر ) معنویًا 

  .وقد یكون السلوك فعلیًا حركیًا 
كالضرب المبرح واإلغتصاب والحرق والقتل وقد یكون ) مادیًا     ( 

ة كالھما وقد یؤدي إلي حدوث ألم جسدي أو نفسي أو إصابة أو معانا
  )٣(".أو كل ذلك في آن واحد

  
  

                                                           

أحم��د مج��دي حج��ازي ، ش��ادیة عل��ى قن��اوي ، المخ��درات وواق��ع الع��الم  : انظ��ر ) ١(
الثال����ث ، دراس����ة حال����ة ألح����د المجتمع����ات العربی����ة ، مجل����ة الق����اھرة ، للخ����دمات 

 ١٩٩٥االجتماعی���ة ت���صدر ع���ن المعھ���د الع���الي للخدم���ة االجتماعی���ة الق���اھرة س���ة  
)١/١٥( 
عل�ي إس�ماعیل مجاھ�د    /انظر تحلیل ظاھرة العنف وأثره على المجتم�ع لل�دكتور     ) ٢(

 .عضو ھیئة التدریس األكادیمیة الملكیة الشرطیة 
 المصدر السابق ) ٣(
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  ا اطب

واوأ ر رةا  
 

  .عشيرة الرجل وأهل بيته : األسرة لغة 

الرجل والمرأة ، وسكن كل   اجتماع دائم ومستمر بین:   اصطالحا 

َوِمْن ( :.اآلخر على صورة نظمھا الشارع الحكیم قال تعالى منھما إلى
َمَودًَّة  ْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْیَھا َوَجَعَل َبْیَنُكْمَآَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُك

 ٢١/سورة الروم ) َیَتَفكَُّروَن  َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَآَیاٍتت ِلَقْوٍم
  : تعریف األسرة 

ھي المؤسسة االجتماعیة التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة : األسرة
 إنشاء اللبنة التي تساھم في بناء المجتمع، وأھم بعقد یرمي إلى

  .أركانھا، الزوج، والزوجة، واألوالد
المأوى الدافئ، والملجأ اآلمن، والمدرسة «    وتمثل األسرة لإلنسان 

األولى، ومركز الحب والسكینة وساحة الھدوء والطمأنینة وإلى ھذه 
 البشري، فقال األسرة المكونة من زوجین عھد اإلسالم بتنمیة الجنس

تناكحوا تكثَّروا فإني أباھي بكم األمم :(رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  )١()یوم القیامة

 اُألْسَرُة من أكثر الجماعات اإلنسانیة ِقَدًما وأكثرھا :وهناك تعريف آخر 
شیوًعا،فقد كانت األسرة ُمنذ عصور ما قبل التاریخ ُمنظمة مھمة في 

داخلھا، كما أنھم، بعد بلوغھم، یعملون على المجتمع حیث ینشأ الناس 

                                                           

/ ح�دیث رق�م   ) ٦/١٧٣" (الم�صنف  "أخرج�ھ عب�د ال�رزاق ف�ي     :  صحیح لغی�ره  ) ١(

اني ال��صنعاني  ألب��ي بك��ر عب��د ال��رزاق ب��ن ھم��ام ب��ن ن��افع الحمی��ري الیم��      ١٠٣٩١

 –المكت���ب اإلس���المي : حبی���ب ال���رحمن األعظم���ي ط: تحقی���ق) ھ���ـ٢١١: المت���وفى(

" ع�زي "رواه الشافعي بالًغا كم�ا      ١١:  عدد األجزاء  ١٤٠٣الثانیة،  : بیروت الطبعة 

ورواه أب�و  ....  قال ق�ال ال�شافعي وبلغن�ا      ١٣٤٤٢/ رقم  ) ١٠/١٦(إلیھ في المعرفة    

دار : ود س��لیمان ب��ن األش��عث السج��ستاني ط  ألب��ي دا٢٠٥٠/ رق��م ) ٢/٨٧٥(داود 

 والن��سائي ٥: س��ید إب��راھیم وآخ��رون ع��دد األج��زاء    : الح��دیث ـ الق��اھرة تحقی��ق       

دار الح�دیث   :  ألحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن الن�سائي ط         ٣٤٦٤/ رقم  ) ٦/٤٨١(

 ٨:  عدد األجزاء  ١٩٨٦ – ١٤٠٦ القاھرة  تحقیق سید عمران الطبعة الثانیة ،          –

 " تزوجوا الولود، الودود فإني مكاثر بكم األمم: "ایة معقل بن یسارمن رو, 
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تأسیس أسرھم الخاصة، وبشكل عام، یعني مصطلح األسرة جماعة من 
األفراد المرتبطین بصلة قربى، سواء أعاشوا تحت سقف واحد أم لم 

  )١(.یعیشوا، كما تشیر كلمة األسرة إلى أسالف الشخص وأقاربھ
  : أنواع األسرة 

. صغرى، ووسطى، وكبرى: ثالثة انواع     واألسرة في اإلسالم  
فالصغرى ھي التي تتألف من  الزوجین واألوالد، و الوسطى وھي التي 
تضم  سائر األقارب لتشمل االباء واألجداد واالخوة واألخوات واألعمام 
والعمات واألخوال والخاالت، والكبرى وھي المجتمع المسلم  الذي 

﴿  :  أفراده، وذلك في قولھ تعالىاوصى اإلسالم بالتعارف والتعاون بین
َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل 

  ].١٣الحجرات ، [ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم  ﴾ 
 

  

  اث اطب

  رف اف اري

استخدام القوة المادیة أو المعنویة إللحاق األذى : العنف ھو:     أوًال
  .بآخر استخدامًا غیر مشروٍع

أن العنف األسري یشمل عنف الزوج تجاه زوجتھ، وعنف :      ثانیًا
ھــ .أ.الزوجة تجاه زوجھا، وعنف الوالدین تجاه األوالد وبالعكس 

  )٢(بتصرف
ء اللفظي أو الجسدي أو     والعنف األسري ھو أحد أنواع االعتدا

الجنسي والصادر من قبل األقوى في األسرة ضد فرد أو األفراد 
اآلخرین وھم یمثلون الفئة األضعف، مما یترتب علیھ أضرار بدنیة أو 

  )٣(.نفسیة أو اجتماعیة
: بما یلي ) FAMILY VIOLENCE( ویمكن تعریف العنف العائلي 

من قبل شخص بالغ في ھو كل استخدام للقوه بطریقة غیر شرعیة 
  )٤(العائلة ضد أفراد آخرین من ھذه العائلة؟

                                                           

عم�ل موس�وعي ض�خم اعتم�د ف�ي      ) ٢صـ�ـ (الموسوعة العربی�ة العالمی�ة   : انظر  ) ١(
 . بعض أجزائھ على النسخة الدولیة من دائرة المعارف العالمیة 

 ).١/١٦٩(فتاوى و بحوث وبیانات المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث ) . ٢(
عبد اهللا ب�ن أحم�د    :إعداد  ) ١/٢(العنف األسري وآثاره على األسرة والمجتمع       : انظر  ) ٣(

 العالف
  ) ١/١(المرجع السابق :  انظر ) ٤(
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  الثاني املبحث

  دوافع العنف وأنواعه وأثاره

  

   اول اطب

  دوا اف اري 

إن الدوافع التي یندفع اإلنسان بمقتضاھا نحو العنف األسري یمكن 
  :تقسیمھا إلى قسمین ھما

  : الدوافع الذاتیة-١
في نفس اإلنسان نتیجة ظ�روف خارجی�ة م�ن          وھي التي تكونت      - أ

لق��د أثبت��ت الدراس��ات الحدیث��ة . قبی��ل، اإلھم��ال، وس��وء المعامل��ة
بأن الطفل ال�ذي یتع�رض للعن�ف إب�ان فت�رة طفولت�ھ یك�ون أكث�ر                 
میًال نحو استخدام العنف من ذلك الطفل الذي لم یتعرض للعنف           

  .فترة طفولتھ
 والت�ي ن�شأت نتیج�ة    الدوافع التي یحملھ�ا اإلن�سان من�ذ تكوین�ھ،       - ب

سلوكیات مخالفة للشرع كان اآلباء قد اقترفوھا مما انعكس أثر    
 عل��ى الطف��ل، ویمك��ن درج العام��ل ال��وراثي ض��من -تكوین��ًا-ذل��ك 

  .ھذه الدوافع
  : الدوافع االقتصادیة-٢

      إن ھذه الدوافع مما تشترك فیھا ضروب العنف األخرى مع العنف            
نھما كما سبق أن بیّنا ھو في األھداف الت�ي          األسري، إّال أن االختالف بی    

ففي محیط األسرة ال ی�روم األب      .ترمى من وراء العنف بدافع اقتصادي     
الحصول على منافع اقت�صادیة م�ن وراء اس�تخدامھ العن�ف إزاء أس�رتھ               
وإنما یكون ذلك تفریغًا لشحنة الخیبة والفقر ال�ذي ت�نعكس آث�اره بعن�ف               

ا في غیر العن�ف األس�ري ف�إن الھ�دف م�ن       من قبل األب إزاء األسرة، أم     
  .وراء استخدام العنف إنما ھو الحصول على النفع المادي

  : الدوافع االجتماعیة-٣
   إن ھذا النوع م�ن ال�دوافع یتمث�ل ف�ي الع�ادات والتقالی�د الت�ي اعتادھ�ا               

 ق�درًا   -حسب مقتضیات ھذه التقالی�د    -مجتمع ما والتي تتطلب من الرجل       
ال یتوس��ل ف��ي قی��ادة أس��رتھ بغی��ر العن��ف، والق��وة،   م��ن الرجول��ة بحی��ث 
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وذل��ك أنھم��ا المقی��اس ال��ذي یمك��ن م��ن خاللھم��ا معرف��ة المق��دار ال��ذي        
األمر . یتصف بھ اإلنسان من الرجولة، وإّال فھو ساقط من عداد الرجال       

الذي تجب اإلش�ارة إلی�ھ أن بع�ض أف�راد ھ�ذه المجتمع�ات ق�د ال یكون�ون              
لید، ولكنھما ینساقون ورائھا ب�دافع ال�ضغط        مؤمنین بھذه العادات والتقا   

  .)١(االجتماعي
 

  ا اطب

  أواع اف اري

   -:أما أنواع العنف األسري فھي كثیرة نكتفي ببعض األمثلة منھا 
  : العنف النفسي-١

وھو أي فعل مؤذ لنفسیة  المعنَّف ولعواطفھ بدون أن تكون ل�ھ         
اتج���ة عن���ھ تك���ون ف���ي الغال���ب أكب���ر  أی���ة آث���ار ج���سدیة، إال أن اآلالم الن

الستمراریتھ في الغالب، ولكونھ یحطم شخصیة االن�سان ویزع�زع ثقت�ھ         
وم��ن مظ��اھر ھ��ذا العن��ف  .  بنف��سھ، وی��ؤثر عل��ى حیات��ھ ف��ي الم��ستقبل   

ال��شتم، اإلھم��ال،  ع��دم تق��دیر ال��ذات، التحقی��ر، النع��ت بألف��اظ بذیئ��ة،        (
م بال�سوء، إس�اءة الظ�ن،       اإلحراج، المعاملة كخادم، توجیھ الل�وم، االتھ�ا       

  .)٢()التخویف، الشعور بالذنب
ولذلك حث النبي صلى اهللا علیھ وس�لم بالمعامل�ة الطیب�ة           :  تقول الباحثة 

خی�ركم خی�ركم ألھل�ھ وأن�ا        (مع الزوجة ونھى عن الضرب وال�شتم فق�ال          
  )٣()خیركم ألھلي

ال تضرب (وأما نھى النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن تقبیح الوجھ فقال 
 )٤()لوجھ وال تقبحا

  

                                                           

جمع وإعداد ) ٧٠/٤٠(دائرة معارف األسرة المسلمة : وانظر)  ١/٦(المرجع السابق ) ١(
 علي بن نایف الشحود الباحث في القرآن والسنة: 
   المنصوري، العنف ضد المرأة، البحرین حالة تطبیقیةزینات)٢(
" حسن معاشرة الن�ساء  " باب " النكاح " أخرجھ ابن ماجھ في كتاب    : إسناده حسن   ) ٣(
 البن ماجة أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي، وماج�ة            ١٩٧٧/ حدیث رقم   ) ١/٦٣٦(

 ) .ھـ٢٧٣: المتوفى(اسم أبیھ یزید 
ألحمد بن حنبل أبو عبداهللا / حدیث رقم ) ٥/٣(ھ أحمد في مسنده أخرج: إسناده حسن ) ٤(

 األحادی�ث مذیل�ة بأحك�ام ش�عیب     ٦:  الق�اھرة ع�دد األج�زاء    –مؤسسة قرطبة : الشیباني ط  
یا نبي اهللا : بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده قال قلت = من طریق ٢٠٠٤٢األرنؤوط علیھا 

 الحدیث ..... حرثك أنى شئت غیر أننساؤنا ما نأتي منھا وما نذر قال حرثك ائت
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ویدخل في ھذا النوع أیضا حرمان الفتاة من حق اختی�ار ش�ریك حیاتھ�ا                
، وت�سلیم نف�سھا لرج�ل ال ترغ�ب     )١(وإجبارھا عل�ى ال�زواج دون رض�اھا    

فی��ھ، وإك��راه ال��صغیرة عل��ى ال��زواج برج��ل م��سن، وإك��راه الم��رأة عل��ى    
   .اإلنجاب رغم العوائق الصحیة لدیھا، و تھدیدھا بالطالق

ھ��و أش��د وأب��رز أن��واع العن��ف، وھ��و ال��ذي یتعل��ق   :  العن��ف الج��سدي-٢
ب��األذى الج��سدي واس��تخدام الق��وة، ویت��راوح م��ن أب��سط األش��كال إل��ى        

 ّيالضرب، شد الشعر، الصفع، الدفع، المسك بعنف، لَ       (أخطرھا وأشدھا   
  . )٢()الخ... الید، الرمي أرضًا، اللكم، العض، الخنق، الحرق، الدھس 

  :نف الجسدي أیضًاومن أشكال الع
وھ��ذه . اإلجھ��اض التمیی��زي ال��ذي یتمث��ل ف��ي إزال��ة األجن��ة اإلن��اث       - أ

فعلى رغم حظ�ر  . المشكلة قائمة في الھند والصین وكوریا الجنوبیة     
الق��انون ف��ي ھ��ذه البل��دان لھ��ذا الن��وع م��ن اإلجھ��اض، إال أن��ھ م��ن        
الصعب ضبط الموضوع، خاصة أن ھ�ذا األم�ر یح�دث ف�ي كثی�ر م�ن                 

  )٣("  نطاق من التواطؤ الصامت  بین األھل والطبیبفي" األحیان 
الجریم���ة الت���ي ت���ذھب ض���حیتھا ام���رأة،   "  جریم���ة ال���شرف وھ���ي   - ب

متزوجة أوعزباء، ب�سبب انحرافھ�ا ال�ذي یمك�ن أن یك�ون واقعی�ا او         
ویرتكبھ���ا ع���ادة أخ أو أب أو اب���ن أو ع���م أو اب���ن ع���م    . مفترض���ا 

  ).٤("المنحرفة ، زاعما إنقاذ شرف العائلة 

                                                           

ال ت�نكح الثی�ب   : قال رسول اهللا صلى اهللا علی�ھ وس�لم  : والشاھد حدیث أبي ھریرة، قال  ) ١(
  .الصمت: وكیف إذنھا؟ قال: حتى تستأمر، وال تنكح البكر حتى تستأذن قالوا

ك��ر ال ی��نكح األب وغی��ره الب" ب��اب " النك��اح " أخرج��ھ البخ��اري ف��ي كت��اب  :  متف��ق علی��ھ
" في النكاح " باب "   الحیل "  وأیضا في كتاب ٤٨٤٣/حدیث رقم) ٥/١٩٧٤" (والثیب 

 ٦٥٦٩/حدیث رقم ) ٦/٢٥٥٦" (النكاح  "  وأیضا في باب     ٦٥٦٧/حدیث رقم ) ٦/٢٥٥٥(
اس����تئذان الثی����ب ف����ي النك����اح ب����النطق والبك����ر   " ب����اب " النك����اح " وم����سلم ف����ي كت����اب  

 بھ ..............ي سلمة، عن أبي ھریرةجمیعا من طریق أب) ٢/١٠٣٦/١٤١٩"(بالسكوت
  زینات المنصوري، العنف ضد المرأة، البحرین حالة تطبیقیة) ٢(
ھ�ـ ،  ١٤١٦ فریدیرك مایور، عالم جدید، دار النھار، بیروت ـ لبنان ، الطبعة األولى،   )٣(

ویحدث أحیانا في بعض البلدان الم�صریة م�ن ص�عید         : قالت الباحثة   . ١٣٨،  ص  .م١٩٩٦
 وزد علیھ أن بعض البالد ھناك یمنعون المیراث عن البنت حتى ال یذھب المیراث إلى مصر

  .عائالت أخرى والتي تنتمي إلیھا المرأة المتزوجة
منى زحیل یعقوب، جرائم الشرف في لبنان، دراسة حقوقیة اجتماعیة، ) ٤(

وھذا منتشر جدا في المدن : قلت . ١، ص .م١٩٦٨منشورات مركز األبحاث، 
 جنوبیة في صعید مصر ال
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استئ��صال بع��ض أو كاف��ة األع��ضاء الظ��اھرة م��ن   : " ان وھ��و الخت��  - ت
  )١(.كالبظر " الجھاز التناسلي للمرأة ، خاصة الحساسة منھا

 : العنف الجنسي-٣ 
االس���تدراج ب���القوة "     العن���ف الجن���سي داخ���ل نط���اق العائل���ة، وھ���و   

لتحقیق االتصال الجنسي أو الستخدام المج�ال الجن�سي ف�ي     والتھدید اما
بألفاظ نابیة، الھجر من قبل ال�زوج، اإلجب�ار    كالتحرش، الشتم" اء اإلیذ

القی�ام بأفع�ال جن�سیة ال تقبلھ�ا      عل�ى ممارس�ة الج�نس، أو اإلجب�ار عل�ى     
ف��ي  ھ��ذا الن��وع م��ن العن��ف ی��ؤدي إل��ى بع��ض الح��رج خاص��ة     . الم��رأة

أم�ا خارجھ�ا  فیتمث�ل ھ�ذا العن�ف ب�التحرش الجن�سي               . العالقات الزوجی�ة  
  ) .٢(ابیةوالشتم بالفاظ ن

إذا عد القتل من أبشع أن�واع العن�ف، فأعتق�د أن�ھ ال یوج�د أب�شع وال                       
أفظع من االغتصاب، فبالقتل تنتھي حی�اة ال�ضحیة بع�د أن یتج�رع اآلالم       
والمعان��اة لفت��رة مح��دودة، أم��ا ف��ي االغت��صاب فتتج��رع ال��ضحیة اآلالم      

  )٣(عیشالنفسیة، وتالزمھا االضطرابات االنفعالیة ما قدر لھا أن ت
وكذلك ھناك عنف من قبل المرأة على الزوج فتتعدد أنواع العنف الذي 

  : تمارسھ الزوجة ضد زوجھا في األسرة ، ومن ھذه األنواع ما یلي
التعدي بالقتل، الضرب، تعمد  العنف البدني المتمثل في  - أ

   .التشویھ، اإلیذاء وتشویھ السمعة
لتمنع عنھ الفراش كرھًا، أو إھماًال، أو ا عدم مشاركتھ  - ب

   .كنوع من اإلذالل
باختالق األكاذیب التي تشوه صورتھ  تألیب األبناء علیھ  - ت

   .أمامھم
اتھامھ بالفشل، ومعایرتھ  محاولة تدمیر معنویاتھ، مثل_ د  - ث

   .)٤(إن كان فقیرًا

                                                           

إذا خف�ضت فأش�مى و ال    ("ولكن ھناك حدیث في ھذا األمر قولھ صلى اهللا علیھ وسلم            ) ١(
ولقد أسھب األلباني في إیجاد األدلة لتحسین ") تنھكي ، فإنھ أسرى للوجھ و أحظى للزوج 

ولكن یجب على ) ٧٢٢(الحدیث من طرق وشواھد وموقوفات انظر الصحیحة لأللباني رقم 
 .ن فعل ھذا مراعاة طبیعة المرأة فإن كان األمر یحتاج إلى ذلك وإال فال واهللا أعلم م
محاسن الحواتي، العنف العائلي مظاھرة ومعالجاتھ ، موقع امان على الشبكة ) ٢(

 www.amanjordan.orgالعنكبوتیة، 
 )١/٤(انظر العنف األسري للعالف ) ٣(
نت على الشبكة . قع العربیةسوزان مشھدي، اسباب عنف المرأة، مو) ٤(

 www.alarabiya.net. العنكبوتیة 
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  اطب اث

رد واا  ريف ار اأ  

، ویجعل م�ن ال�صعب        یساھم العنف األسري في إعاقة حركة األسرة        
تختل�ف اآلث�ار الت�ي تظھ�ر عل�ى ال�ضحیة الت�ي           و. علیھا القیام بوظائفھا    

. تتع��رض للعن��ف األس��ري ب��اختالف ال��شخص ال��ذي یق��ع علی��ھ العن��ف        
فالطفل الذي لم تتكون شخصیتھ بعد ، یختلف عن الم�رأة الت�ي تتع�رض               

و ك��ذلك ع��ن العن��ف المم��ارس ض��د كبی��ر  . للعن��ف الزوج��ي بع��د زواجھ��ا
ن الذي یحتاج ف�ي آخ�ر ش�یخوختھ لم�ن یحت�رم س�نھ وی�شبع حاجت�ھ                   الس

  .للحب والرعایة والحنان
  :آثاره على الفرد: أوًال

   یعاني الفرد المستھدف بالعنف م�ن آث�ار س�یئة ف�ي مختل�ف المج�االت        
  :العقلیة والنفسیة والخلقیة

    فمن الناحیة العقلیة نجد أن األطفال الذین یتعرضون للعنف األس�ري           
یت��أخر نم��وھم العقل��ي واس��تیعابھم اللفظ��ي وتت��دنى ن��سبة ال��ذكاء وق��وة     

  . التركیز لدیھم 
یع���اني الطف���ل م���ن االض���طھاد والكب���ت   :       وم���ن الناحی���ة النف���سیة  

واالكتئ��اب وض��عف الثق��ة ب��النفس ، ب��ل وع��دمھا أحیانًا،كم��ا یع��اني م��ن     
 .القل����������������������������������������ق ، وإیث����������������������������������������ار العزل����������������������������������������ة   

ف إل��ى الك��ذب والمخاتل��ة والمك��ر   أم��ا م��ن الناحی��ة الخلقی��ة فیلجئ��ھ العن��  
ی��صور ذل��ك كل��ھ أجم��ل ت��صویر عب��ارات الب��ن خل��دون یق��ول     . والنف��اق 

وم�ن ك�ان مرب�اه بالع�سف والقھ�ر م�ن المتعلم�ین أو الممالی�ك أو            :( فیھا
الخ���دم س���طا ب���ھ القھ���ر، وض���یق عل���ى ال���نفس ف���ي انب���ساطھا، وذھ���ب   

التظ�اھر  بنشاطھا، ودعاه إلى الكسل، وحمل على الكذب والخبث ، وھو           
بغیر ما في ضمیره خوفًا من انبساط األیدي بالقھر علیھ ، وعلمھ المكر 
والخدیعة لذلك ، وصارت لھ ھذه عادة وخلقًا ، وفسدت معاني اإلنسانیة 
التي لھ من حیث االجتماع والتمرن ، وھي الحمیة والمدافعة عن نف�سھ     

ع��ن ومنزل��ھ ، وص��ار عی��اًال عل��ى غی��ره ف��ي ذل��ك ، ب��ل وك��سلت ال��نفس   
اكت���ساب الف���ضائل والخل���ق الجمی���ل ، فانقب���ضت ع���ن غایتھ���ا وم���دى       

وھك��ذا وق��ع لك��ل أم��ة . إن��سانیتھا ، ف��ارتكس وع��اد ف��ي أس��فل ال��سافلین  
حصلت في قبضة القھر ، ونال منھا العسف ، واعتبره في كل من یملك   
أم��ره علی��ھ ، وال تك��ون الملك��ة الكافل��ة ل��ھ رفیق��ة ب��ھ ، ونج��د ذل��ك ف��یھم  



 

- ٥٧٦ -

  )١()ره في الیھود وما حصل بذلك فیھم من خلق السوء وانظ. استقراء
وباإلضافة إلى ذل�ك فق�د ی�ؤدي العن�ف إل�ى بع�ض ال�شطط ف�ي ال�سلوك ،                    

  . كاإلقدام على االنتحار ، أو تعاطي المخدرات ، أو إیذاء الذات 
  

    أما االنتحار فھو جریمة أخالقیة ، یدفع الفرد إلیھ�ا إح�ساسھ ب�القھر      
وق��د .  ب��ھ ال��سبل إل��ى ح��د إیث��ار الم��وت عل��ى الحی��اة واإلحب��اط ، فت��ضیق

بینت دائرة اإلح�صاءات ف�ي مدیری�ة األم�ن الع�ام ف�ي األردن أن الخ�الف            
العائلي كان یتصدر قائمة األسباب الباعثة على االنتح�ار ، إذ ك�ان وراء             

  . )٢(عشر حاالت  ) ١٠(
ل��ى     وأم�ا تع��اطي المخ��درات ف��یمكن ت�صنیفھ ض��من األس��باب الدافع��ة إ  

العنف ، وقد یكون أثرًا ونتیجة ، فإذ ل�م ی�أنس بع�ضھم ف�ي نف�سھ ج�رأة            
لإلقدام على االنتحار ، تراه یلقي بنف�سھ ف�ي مھال�ك أخ�رى یعل�ل ال�نفس               

  . من خاللھا بتجاوز مشكالتھ ، فیقدم على تعاطي المخدرات
    وأما إیذاء الذات فیلجأ المستھدف من خاللھ إلى إیذاء نفسھ وإلحاق       

 بھا ، س�واء ب�الجرح أو الع�ض أو الح�رق أو اإللق�اء ف�ي بئ�ر أو                   الضرر
السقوط من شاھق ، أو ازدراد مواد معدنیة ، أو اب�تالع ال�سم أو بع�ض           
األدوی��ة ال��ضارة بكمی��ات كبی��رة ، وھ��و ف��ي ذل��ك كل��ھ كم��ن یطف��ئ الن��ار    
بالمنفاخ فال یزیدھا إال اشتعاالً  ، أو كمن یلقي ضغثًا على أبالة ، ویزید    

  .  سوءًا سوءه
  :ومن اآلثار أیضا التي تقع على الفرد

تسبب العنف في نشوء العقد النفسیة التي قد تتطور   - أ
  .وتتفاقم إلى حاالت مرضیة

 -الذي ع�انى م�ن العن�ف   -زیادة احتمال انتھاج ھذا الشخص     - ب
  )٣(.النھج ذاتھ الذي مورس في حقھ

طف�ال ف�ي   تب�دأ نت�ائج ھ�ذا العن�ف تظھ�ر عل�ى األ        : آثار العنف على الطف�ل    
سن مبكرة  عندما یكونون أجنة فى بطون أمھاتھم حیث یصابون ب�أذى             

                                                           

لعبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن ): ١/٧٤٣(تاریخ ابن خلدون : انظر ) ١(
خلیل : تحقیق) ھـ٨٠٨: فىالمتو(خلدون أبو زید، ولي الدین الحضرمي اإلشبیلي 

 ١: دد األجزاء م ع١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الثانیة، : دار الفكر، بیروت الطبعة:شحادة ط
 ٨٨المجلس الوطني لشؤون األسرة ، الصحة والعنف ص ) ٢(
 ألحمد العالف) ١/٦(انظر العنف األسري ) ٣(
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نتیج��ة ض��رب آب��ائھم  أمھ��اتھم ، وبع��د والدة ھ��ؤالء األجن��ة ف��ان الخط��ر  
  .)١(یتسع

    

: ومن الدراسات التي تناول�ت آث�ار العن�ف عل�ى األطف�ال  اثنت�ان               
ائی�ة ف�ي    واحدة  قام بإجرائھا المركز القومي للبح�وث االجتماعی�ة والجن          

" ظاھرة العنف داخل األسرة المصریة ، تبین فیھا         " مصر تحت عنوان  
ضرب، جرح، إھمال ، قسوة     ( أن األطفال الذین یتعرضون لسلوك عنف     

ال یزدھ�رون عاطفی�ا، وإذا انجب�وا ف�إنھم ال یعرف�ون كی�ف          ) في المعامل�ة  
ط، یستجیبون الحتیاجات أطفالھم العاطفیة، وینتھي بھم األمر إلى اإلحبا  

  . )٢("فیھاجمون أطفالھم أو یھملونھم
رج��اء "  أم��ا الدراس��ة الثانی��ة فق��د وردت ف��ي كت��اب ال��دكتور         

ورد "  اش�كالیة العن�ف  " ، تح�ت عن�وان      "سامي عج�م  "والدكتور  " مكي
:" فیھ��ا ذك��ر  آلث���ار وعواق��ب  إس���اءة معامل��ة األطف���ال والت��ي ت���شمل      

فق��د ". ة والعاطفی��ةالعواق��ب الع��صبیة، والعقلی��ة، والتربوی��ة، وال��سلوكی  
ین��تج ع��ن اإلس��اءة العاطفی��ة س��لوكیات إنعزالی��ة س��لبیة، أو عدائی��ة، او    

ویراف��ق ذل��ك التب��ول ال��الإرادي ، نوب��ات الغ��ضب، ع��دم     " ن��شاط مف��رط 
وینتج عن اإلساءات . احترام الذات ، تأخر في الدراسة وحذر من الكبار

ت االنتح�ار  الجسدیة إعاقات دائمة نتیجة إصابات الرأس وارتف�اع مع�دال       
أم��ا االس��اءة الجن��سیة، فین��تج عنھ��ا ت��وتر، خ��وف، قل��ق،  . والتفكی��ر بھ��ا

  .)٣("غضب، سلوكیات جنسیة غیر مناسبة
وم��ن الت��أثیرات األكث��ر خط��ورة م��ا ی��صیب األبن��اء ف��ي حی��اتھم     
العالئقی��ة م��ع الج��نس اآلخ��ر م��ستقبال، إذ إن الكثی��رین م��نھم وبخاص��ة      

.  بأن الحیاة الزوجیة عذاب بع�ذاب        اإلناث تترسخ لدیھم قناعة ال واعیة     
لذا نرى البنات یمتنعن عن ال�زواج ویرف�ضن أي ش�اب یتق�دم لخطب�تھن                

                                                           

 ٥- ٤طریف  شوقي محمد فرج، العنف في األسرة المصریة،  ص ) ١(
احمد المجذوب، ظاھرة العنف داخل األسرة المصریة،  المركز القومي للبحوث ) ٢(

 . ١٠٦،  ص .م٢٠٠٣، القاھرة، االجتماعیة والجنائیة
رجاء مكي، سامي عجم، اشكالیة العنف، العنف المشرع والعنف المدان، ) ٣(

ھـ ، ١٤٢٩ لبنان، الطبعة األولى، –المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت 
 ١٠٦ص . م٢٠٠٨
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مع ( ألنھ برأیھن یمثل صورة األب الظالم والعنیف، وأن حیاة العزوبیة       
  )١(ھي أرحم بكثیر من الحیاة الزوجیة ) السعي إلیجاد وظیفة أو مھنة
 نت�ائج العن�ف المم�ارس ض�د كب�ار         تختلف:      آثار العنف ضد المسنین   

ال��سن ع��ن العن��ف المم��ارس ض��د الطف��ل او الم��رأة،  م��ن ناحی��ة امكانی��ة 
عدم شفاء كبار السن الذین یتعرضون لسوء المعاملة، وربما ال یبرأون      

س��میرة "فق��د وج��دت الباحث��ة   .  أب��دا م��ن آالمھ��م الج��سدیة أو النف��سیة    
حول الروابط األسریة   المشھراوي في رسالة الماجستیر التي قامت بھا        

ن سوء معاملة وعالقتھا بمشكالت كبار السن، أن ھناك عالقة طردیة بی
والم�شكالت النف�سیة الت�ي یع�اني منھ�ا وإح�ساسھ        المحیط�ین بالم�سن،   

  . )٢(بالترابط األسري
  :المعاملة التي تظهر على المسن ما يلي ر سوءومن مظاه

ظام المواعید في المراجع�ات     عدم انت -٢.  عدم االلتزام بتناول األدویة   -١
  الطبیة

االص�ابات الج�سمانیة المتك�ررة ب�دون اس�باب واقعی�ة وذك�ر تبری��رات        -٣
  . واھیة لھا

  .الشعور بالخوف الدائم-٥العزلة االجتماعیة    -٤
 تك��رر الزی��ارات  -٧ الت��ردد ف��ي الح��دیث وال��شعور بفق��دان الم��ساعد    -٦

 ال�شعور   -٨.  تلف�ة الفردیة لألطباء والشكوى من أع�راض ج�سمانیة مخ        
  باالكتئاب النفسي والقلق 

  : آثاره على األسرة –ثانیًا 
 یحدث العنف في بناء األسرة خلخلة قد تفضي إل�ى تقوی�ضھ ، ف�اإلكراه            
على الزوج مثًال ق�د یف�ضي إل�ى الت�شاحن وال�ذم والتحقی�ر والوق�وع ف�ي           
شقاق یطول أمده بحی�ث یستع�صي عل�ى اإلص�الح ، وھك�ذا تج�د األس�رة           

، حلق�ة جدی�دة ف�ي سل�سلة ممت�دة           ) الط�الق   ( ھا أمام أبغ�ض الح�الل     نفس
ق�یم  ) البی�ت ال�سعید   ( من العن�ف والعن�ف الم�ضاد ، فت�ضیع ف�ي رب�وع           

( ال�سكینة والم�ودة والرحم��ة الت�ي أرادھ�ا اهللا س��بحانھ وتع�الى ب��الزواج      
ُنوا ِإَلْیَھ�ا َوَجَع�َل َبْی�َنُكم    َوِمْن آَیاِتِھ َأْن َخَلَق َلُك�م مِّ�ْن َأنُف�ِسُكْم َأْزَواًج�ا لَِّت�ْسكُ             

( ، وتغ��یض مع��اني ال��صھر والم��صاھرة ) ٢١: ال��روم) (مَّ��َودًَّة َوَرْحَم��ًة 

                                                           

جلیل ودیع شكور، العنف والجریمة، الدار العربیة للعلوم، الطبعة األولى، ) ١(
 ١١٣ص . م١٩٩٧ھـ ،١٤١٨

ابراھیم الخضیر، سوء معاملة المحیطین بالمسن واثرھا على مشاكلھ ) ٢(
 www.almostshar.com النفسیة، موقع المستشار على الشبكة العنكبوتیة،
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َوُھَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَم�اء َب�َشًرا َفَجَعَل�ُھ َن�َسًبا َوِص�ْھًرا َوَك�اَن َربُّ�َك َق�ِدیًرا                    
ًا فق��د ذك��ر الم��اوردي أن المن��اكح إنم��ا س��میت ص��ھر     ). ٥٤: الفرق��ان)(

وت��صبح الجن���ة  . )١(الخ��تالط الن��اس بھ��ا كم��ا یخ��تلط ال��شيء إذا ص��ھر       
  المفترضة تحت أقدام األمھات نارًا تحرق أفئدتھن نتیجة لعقوق األوالد 

    ومن اآلثار على األسرة حاالت الطالق التي تقع في األسرة ، إذ إنن�ا       
نج��د أن للط��الق الواق��ع ف��ي أس��رة م��ا ارت��دادات جانبی��ة ، وبخاص��ة ف��ي    
األس��ر القائم��ة عل��ى زواج الب��دل ، إذ ی��نعكس ذل��ك غالب��ًا عل��ى األس��رة      
الثانیة فیقع الطالق فیھ�ا عل�ى غی�ر أس�اس إال عل�ى أس�اس م�ن الرغب�ة              

ی�ضاف إل�ى ذل�ك كل�ھ ، تل�ك        . في تحقیق التوازن في الشر ال ف�ي الخی�ر           
ال��سمعة ال��سیئة الت��ي تلح��ق بتل��ك األس��رة نتیج��ة للفع��ل ورد الفع��ل م��ن     

  . نف المضاد العنف والع
 

  : آثاره على المجتمع –ثالثاً 
م�ن  -    نظرًا لكون األسرة نواة المجتمع فإن أي تھدید س�یوجھ نحوھ�ا    

  . سیقود بالنھایة، إلى تھدید كیان المجتمع بأسره-خالل العنف األسري
َبیُِّننَّ�ُھ ِللنَّ�اِس    َوِإَذ َأَخَذ الّلُھ ِمیَثاَق الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َلتُ       (   قــــال تعالـــى   

إن��ھ انع��دام األم��ن ف��ي المجتم��ع إذا ك��ان  ) . ٨٢: األنع��ام) (َوَال َتْكُتُموَن��ُھ 
س��بیًال ومنھج��ًا ، ولن��ا ف��ي واق��ع المجتمع��ات الغربی��ة م��ن  العن��ف والظل��م

الدالالت ما یغني عن التعلیق فقد أفادت اإلحصائیات التي أعدھا مجل�س            
 والتجاری�ة ف�ي أمریك�ا أن ملی�ون          مكون من رؤس�اء المنظم�ات ال�صحیة       

 –مراھق��ة أمریكی��ة ، أي م��ا یع��ادل واح��دة م��ن ك��ل ع��شرة مراھق��ات         
یت��ورطن بحم��ل غی��ر مرغ��وب فی��ھ ك��ل ع��ام ، وأن أمریك��ا ھ��ي الدول��ة       
األولى في العالم من حیث وقوع حاالت االغتصاب إذ تصل نسبة الالت�ي         

   .)٢(من مجمل النساء ھناك% ٢١یتعرضن لالغتصاب 
م��ن الرج��ال ی��ضربون % ٧٩ أمریك��ا ت��شیر اإلح��صاءات إل��ى أن    وف��ي

م��نھن ت��ستدعي ح��االتھن % ١٧زوج��اتھم ض��ربًا ی��ؤدي إل��ى عاھ��ة ، و  

                                                           

ألبي الحسن علي بن محم�د ب�ن     ) : ٤/١٥١(تفسیر الماوردي  النكت والعیون      : انظر  ) ١(
ال�سید  : تحقی�ق ) ھ�ـ ٤٥٠: المت�وفى (الشھیر بالماوردي محمد بن حبیب البصري البغدادي،    

 ٦: لبنان  عدد األجزاء/  بیروت -دار الكتب العلمیة : ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم  ط
لجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن ) : ٣/٣٢٥(وزاد المسیر في علم التفسیر 

 –دار الكت�اب العرب�ي      : ق المھ�دي ط   عبد ال�رزا  : تحقیق) ھـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي   
  ھـ١٤٢٢ -األولى : بیروت الطبعة

  .١١٩،١٢٠ص :مثنى أمین الكردستاني ، الجندر ) ٢(
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أم��ا ف�ي فرن��سا فھن�اك ملیون��ا ام�رأة معرض��ة    . ال�دخول للعنای��ة المرك�زة   
م���ن األزواج % ٧٧لل���ضرب س���نویًا ، وف���ي بریطانی���ا یفی���د تقری���ر أن   

اك س��بب ل��ذلك ، وأن أكث��ر م��ن    ی��ضربون زوج��اتھم دون أن یك��ون ھن��   
  .)٢(من القتیالت كن ضحایا الزوج أو الشریك% ٥٠

  

                                                           

عالیة أحمد ضیف اهللا ، العنف ضد المرأة بین الفقھ والمواثیق الدولیة : انظر ) ٢(
 ١٨،١٩الجامعة األردنیة ، ص/ ـ مخطوطة رسالة دكتوراة ، كلیة الدراسات العلیا 
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  الثالث املبحث

  األحكام املتعلقة بالعنف األسري

قبل الدخول في الكالم على المطالب البد من مدخل لمعرفة معنى : أوًال
  . األحكام

    إن التن��وع للن��صوص الت��شریعیة مق��صود م��ن الم��شرع ، وق��د وق��ف  
ا المق��صود كب��ار العلم��اء لتحقی��ق حك��م وغای��ات تحق��ق مق��صود عل��ى ھ��ذ

( ” في البحر المحیط -رحمھ اهللا -الشریعة في الخلق كما قال الزركشي 
اعل��م أن اهللا ل��م ین��صب عل��ى جمی��ع األحك��ام ال��شرعیة أدل��ة قاطع��ة، ب��ل    
جعلھا ظنی�ة، للتوس�یع عل�ى المكلف�ین، ل�ئال ینح�صروا ف�ي م�ذھب واح�د                  

  .)١()ع علیھ لقیام الدلیل القاط
إزاء ھ��ذا التن��وع ف��ي الن��صوص الت��شریعیة تع��ددت من��اھج النظ��ر ف��ي        
الوصول إلى المعنى المراد من النص فمنھم من جمد عن�د ظ�اھر ال�نص            
، وم��نھم م��ن ب��الغ ف��ي المع��اني الخفی��ة حت��ى عط��ل ال��نص ، وم��نھم م��ن  

 وھ�و ی�تكلم ع�ن ال�سیاسة      -رحم�ھ اهللا  -توسط ، وقد لمح ذل�ك اب�ن الق�یم           
ة وتحج��ر ال��بعض ف��ي فھ��م ال��شریعة وك��ذا تحل��ل آخ��رین منھ��ا      ال��شرعی

وھ��ذا موض��ع مزل��ة ” ف��انتھى األم��ر إل��ى ھج��ر ال��شریعة بالكلی��ة فیق��ول  
أق��دام وم��ضلة أفھ��ام وھ��و مق��ام ض��نك ومعت��رك ص��عب ف��رط فی��ھ طائف��ة   
فعطل��وا الح��دود وض��یعوا الحق��وق وج��رءوا أھ��ل الفج��ور عل��ى الف��ساد       

لح العب��اد محتاج��ة إل��ى غیرھ��ا  وجعل��وا ال��شریعة قاص��رة ال تق��وم بم��صا  
وسدوا على نفوسھم طرقا صحیحة من طرق معرف�ة الح�ق والتنفی�ذ ل�ھ                
وعطلوھ�ا م�ع علمھ�م وعل�م غی�رھم قطع��ا أنھ�ا ح�ق مط�ابق للواق�ع ظن��ا          

   .)٢(منھم منافاتھا لقواعد الشرع
وتق��سم أحك��ام ال��شریعة اإلس��المیة م��ن حی��ث أدلتھ��ا إل��ى أحك��ام قطعی��ة ، 

 على ھذه التفرقة أثر عملي في كیفیة تطبیق كل وأخرى ظنیة ، ویترتب
  . منھما 

                                                           

ألب�ي عب�د اهللا ب�در ال�دین محم�د ب�ن            ) :٨/١١٩(البحر المحیط في أصول الفقھ      : انظر  ) ١(
 -ھـ ١٤١٤األولى، : دار الكتبي الطبعة: ط) ھـ٧٩٤: المتوفى(عبد اهللا بن بھادر الزركشي 

 ٨: م عدد األجزاء١٩٩٤
ل�دین  لمحمد بن أبي بكر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد ش�مس ا      ): ١/١٣(الطرق الحكمیة   : انظر  ) ٢(

 ١: مكتبة دار البیان عدد األجزاء: ط) ھـ٧٥١: المتوفى(ابن قیم الجوزیة 
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األحكام القطعیة ، ھي األحكام التي ال تقبل التف�سیر أو التأوی�ل              :     أوال
 وھ�ي األحك�ام المبنی�ة عل�ى      ، وال تعدد وجھات النظر أو اختالف ال�رأي   

المصالح الثابتة التي ال تتغیر بتغیر الزم�ان والمك�ان ، كوج�وب اإلیم�ان             
الصیام والزكاة والحج وكذلك حرمة السرقة والزنا والربا وقتل النفس         و

  …التي حرم اهللا وحرمة المیتة والدم والخنزیر 
 

األحكام الظنیة ، وھي تلك األحكام الثابتة بأدل�ة ظنی�ة الثب�وت          :     ثانیا  
والداللة معا ، أو قطعیة الثب�وت ظنی�ة الدالل�ة ، أو ظنی�ة الثب�وت قطعی�ة              

 وداللة النصوص فیھ�ا عل�ى األحك�ام دالل�ة احتمالی�ة أي تحتم�ل          الداللة ، 
  .أكثر من معنى 

 

إن اهللا تعالى حكم بحكمتھ أن تكون ف�روع    ” قال الشاطبي في االعتصام     
ھ���ذه المل���ة قابل���ة لألنظ���ار ومج���اال للظن���ون وق���د ثب���ت عن���د النظ���ار أن  
النظری���ات ال یمك���ن االتف���اق فیھ���ا ع���ادة فالظنی���ات عریق���ة ف���ي إمك���ان    

الختالف لكن في الفروع دون األول وفي الجزئیات دون الكلی�ات فل�ذلك        ا
  )١(”ال یضر ھذا االختالف 

     واألحكام الجزئیة منھا القطعي ومنھا الظن�ي ، ومنھ�ا المتف�ق علی�ھ       
ومنھا المختلف فیھ ، ومنھا المعل�وم م�ن ال�دین بال�ضرورة ، ومنھ�ا م�ا                   

لمن��دوب والم��ستحب ، س��وى ذل��ك ، ومنھ��ا الف��رض والواج��ب ، ومنھ��ا ا 
ومنھ�ا المب�اح ، ومنھ�ا المح�رم ، ومنھ�ا المك�روه ، ولك�ل حال�ة لألحك�ام          

  .الجزئیة حكمھا وطریقة في التعامل معھا 
 

     وف��ي جمی��ع األح��وال ف��إن لتطبی��ق األحك��ام الجزئی��ة عل��ى الوق��ائع        
واألشخاص شروطا یجب استیفاؤھا ، ومناطا للحكم یجب التحقق منھ ،       

جد فتمنع الفعل المطلوب ، أو ع�دم المعاقب�ة عل�ى ارتك�اب           وموانع قد تو  
 ، أو ظروفا استثنائیة تدعو إلى الترخص وترك االلتزام  الفعل المحظور

بالحكم ، وقد یرتبط الحكم بم�صلحة أو بعل�ة معین�ة فی�دور معھ�ا وج�ودا                  
  .وعدما ، وجمیع ما تقدم مبین ومفصل في كتب األصول والفقھ معا 

                                                           

إلبراھیم بن موسى بن محمد اللخم�ي الغرن�اطي ال�شھیر          ): ٢/٦٧٤(االعتصام  : انظر  ) ١(

دار اب�ن عف�ان، ال�سعودیة       : سلیم بن عید الھاللي ط    : تحقیق) ھـ٧٩٠: المتوفى(بالشاطبي  

   ٢: م عدد األجزاء١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢األولى، : الطبعة
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ك أحك��ام اس��تحدثت ف��ي بع��ض ال��بالد العربی��ة ك��الجزائر  ھن��ا:     وأخی��را
ولبنان ومصر وغیرھا من البالد للتصدي للعنف األس�ري وس�نوا بع�ض        
الق��وانین واألحك��ام عل��ى مرتكب��ي ج��رائم العن��ف ك��ل عل��ى ح��سب جرم��ھ    

  .جرم مرتكبي العنف في ھذه البالدولوال اإلطالة لسردت القوانین التي ت

  

  اول اطب

   ن ره م اف إن
  

    من آثار العنف النفسي على الفرد سواء ذكر أم أنثى كالشتائم 
وتقبیح الوجھ وأكثرھا حنفا قذف المحصنات من النساء من غیر بینة 

سواء للنساء أو الرجال والحكم في ذلك دلیل قاطع من كتاب اهللا وسنة 
  النبي صلى اهللا علیھ وسلم 

ُم���وَن اْلُمْح���َصَناِت ُث���مَّ َل���ْم َی���ْأُتوا ِبَأْرَبَع���ِة ُش���َھَداَء َوالَّ���ِذیَن َیْر(ق���ال تع���الى 
) َفاْجِلُدوُھْم َثَماِنیَن َجْلَدًة َوَلا َتْقَبُلوا َلُھْم َشَھاَدًة َأَبًدا َوُأوَلِئَك ُھُم اْلَفاِس�ُقونَ           

  ٤/ اآلیة رقم / سورة النور 
بالفاح�شة      أما إذا كان داخ�ل األس�رة فی�ؤذي الرج�ل زوجت�ھ باتھامھ�ا                

َوالَّ�ِذین  {: َقاَل اُهللا، َتَباَرَك َوَتَع�اَلى فقد أنزل اهللا فیھ قرآنا وھو آیة اللعان        
َیْرُموَن َأْزواَجُھْم َوَلْم َیَك�ْن َلُھ�ْم ُش�َھَداُء ِإالَّ َأْنُف�ُسُھْم َف�َشَھاَدُة َأَح�ِدِھْم َأْرَب�ُع                

اِم�َسُة َأنَّ َلْعَن�َة اِهللا َعَلْی�ِھ ِإن َك�اَن     َشَھاَداٍت ِباِهللا ِإنَّ�ُھ َلِم�َن ال�صَّاِدِقیَن، َوالخَ    
ِمَن الَكاِذِبیَن، َوَیْدَرُؤا َعْنَھا الَعَذاَب َأن َتْشَھَد َأْرَبَع َشَھاَداٍت ِباِهللا ِإنَّ�ُھ َلِم�َن      

س�ورة  )}الَكاِذِبیَن، َوالَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اِهللا َعَلْیَھا ِإن َكاَن ِمَن ال�صَّاِدِقینَ          
  ٦/ یة رقم اآل/ النور 

عب�د المل�ك         وأما الحدیث كما جاء عند مسلم في صحیحھ من طریق           
س�ئلت ع�ن المتالعن�ین ف�ي     : بن أبي سلیمان، ع�ن س�عید ب�ن جبی�ر، ق�ال        

فما دریت ما أقول، فمضیت إلى من�زل     : إمرة مصعب أیفرق بینھما؟ قال    
 إنھ قائل، فسمع ص�وتي،    : استأذن لي، قال  : ابن عمر بمكة، فقلت للغالم    

ادخل، فواهللا، ما جاء بك ھذه الساعة إال        : نعم، قال : قال ابن جبیر؟ قلت   
حاج��ة، ف��دخلت ف��إذا ھ��و مفت��رش برذع��ة متوس��د وس��ادة ح��شوھا لی��ف،  

س�بحان اهللا، نع�م،   : أبا عبد الرحمن المتالعنان أیفرق بینھما؟ ق�ال     : قلت
ی�ا رس�ول اهللا، أرأی�ت أن    : إن أول من سأل عن ذلك فالن بن ف�الن، ق�ال           

 وجد أحدنا امرأتھ على فاحشة، كیف یصنع إن تكلم تكلم بأمر عظیم؟ لو
فسكت النبي صلى اهللا علی�ھ وس�لم   : وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال     
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إن الذي سألتك عنھ قد ابتلیت : " فلم یجبھ، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال  
وال�ذین یرم�ون   {: بھ، فأنزل اهللا عز وجل ھؤالء اآلیات في سورة النور  

أن : ف��تالھن علی��ھ، ووعظ��ھ، وذك��ره، وأخب��ره    ] ٦: الن��ور [} زواجھ��مأ
ال وال��ذي بعث��ك ب��الحق م��ا : ع��ذاب ال��دنیا أھ��ون م��ن ع��ذاب اآلخ��رة، ق��ال

كذبت علیھا، ثم دعاھا فوعظھا وذكرھا، وأخبرھا أن عذاب الدنیا أھون     
ال، وال���ذي بعث���ك ب���الحق إن���ھ لك���اذب، فب���دأ : قال���ت. م��ن ع���ذاب اآلخ���رة 
ب��ع ش��ھادات ب��اهللا إن��ھ لم��ن ال��صادقین، والخام��سة أن  بالرج��ل، ف��شھد أر

لعن��ة اهللا علی��ھ إن ك��ان م��ن الك��اذبین، ث��م ثن��ى ب��المرأة، ف��شھدت أرب��ع       
شھادات باهللا إنھ لمن الكاذبین، والخامسة أن غ�ضب اهللا علیھ�ا إن ك�ان       

  )١(من الصادقین، ثم فرق بینھما

  

  ا اطب

  م اف أن ن ره دي
  

َوِإْن َع��اَقْبُتْم (لحك��م عل��ى العن��ف الج��سدي دلیل��ھ ق��ول اهللا تع��الى       أم��ا ا
س�ورة  ) َفَعاِقُبوا ِبِمْث�ِل َم�ا ُع�وِقْبُتْم ِب�ِھ َوَل�ِئْن َص�َبْرُتْم َلُھ�َو َخْی�ٌر ِلل�صَّاِبِرینَ                 

  ١٢٦/اآلیة رقم / النحل 
   وھو ما یسمى بالقصاص فإن كان العنف الجسدى أفضى إل�ى الم�وت            

ل ویترك األمر لولي القتیل إما أن یقتص أو یأخذ الدی�ة            فیقتص من القات  
أو یعفو وأما إن كان العنف الجسدي إتالف ع�ضو م�ن األع�ضاء ف�ال ب�د           
من القصاص ل�ورود األی�ة ال�سابقة وح�دیث الربی�ع ال�ذي رواه البخ�اري           

ك�سرت الربی�ع وھ�ي      : حمید، ع�ن أن�س رض�ي اهللا عن�ھ، ق�ال           من طریق   
 م�ن األن�صار، فطل�ب الق�وم الق�صاص،          عمة أن�س ب�ن مال�ك ثنی�ة جاری�ة          

ف��أتوا النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم، ف��أمر النب��ي ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم     
ال واهللا، ال تك�سر    : بالقصاص، فقال أنس ب�ن الن�ضر ع�م أن�س ب�ن مال�ك              

ی�ا أن�س    «: سنھا ی�ا رس�ول اهللا، فق�ال رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم                 

                                                           

لم�سلم ب�ن الحج�اج أب�و     ) ٢/١١٣٠/١٤٩٣(أخرج�ھ م�سلم ف�ي كت�اب اللع�ان      : صحیح  ) ١(

 ) .ھـ٢٦١: المتوفى(الحسن القشیري النیسابوري 
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رش، فقال رسول اهللا صلى     فرضي القوم وقبلوا األ   » كتاب اهللا القصاص  
  )١(»إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره«: اهللا علیھ وسلم

  

  اث اطب

ره ا ن ف أنم ا  
  

    إذا كان ھذا العنف یع�ود عل�ى المجتم�ع بآث�ار س�لبیة وأض�رار تم�س                  
 المجتمع ككل كالمظ�اھرات الم�شوبة ب�العنف كالتك�سیر والح�رق وت�دمیر       

المنشأت وقطع الطرق فھن�اك اجتھ�اد ألول�ي األم�ر ف�ي ف�رض العقوب�ات         
على الفاعل حسب حجم الجرم الذي یرتكبھ وأما ال�ذین یقطع�ون الط�رق              
ویؤذون المارة ویحدثون خلال في المجتمع فق�د حك�م اهللا ف�یھم وس�ماھم           

وَن اللَّ�َھ  ِإنََّما َج�َزاُء الَّ�ِذیَن ُیَح�اِربُ      (المفسدون قال تعالى في محكم التنزیل       
َوَرُس��وَلُھ َوَی��ْسَعْوَن ِف��ي اْل��َأْرِض َف��َساًدا َأْن ُیَقتَُّل��وا َأْو ُی��َصلَُّبوا َأْو ُتَقطَّ��َع       
َأْیِدیِھْم َوَأْرُجُلُھْم ِمْن ِخَلاٍف َأْو ُیْنَفْوا ِمَن اْلَأْرِض َذِلَك َلُھْم ِخْزٌي ِفي ال�دُّْنَیا           

 ٣٣/اآلیة رقم /  سورة المائدة )َوَلُھْم ِفي اْلآِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم
  

راب اطا  

 ري وطرقف ان ا رف او  
  

واآلی�ات  .     حث اإلسالم على نبذ  العن�ف  داخ�ل األس�رة بكاف�ة أش�كالھ              
﴿َقْوٌل َمْع�ُروٌف َوَمْغِف�َرٌة َخْی�ٌر ِم�ْن َص�َدَقٍة           : واألحادیث في ذلك كثیرة منھا    

﴿َوَل��ْو : وقول��ھ تع��الى ] ٢٦٣البق��رة ، [لَّ��ُھ َغِن��يٌّ َحِل��یٌم ﴾، َیْتَبُعَھ��ا َأًذى َوال
،  ]١٥٩آل عم��ران، [  ُكْن��َت َفظ��ا َغِل��یَظ اْلَقْل��ِب َلاْنَف��ضُّوا ِم��ْن َحْوِل��َك  ﴾    

﴿  َوَقَضى َربَُّك َألَّ�ا َتْعُب�ُدوا ِإلَّ�ا ِإیَّ�اُه َوِباْلَواِل�َدْیِن ِإْح�َساًنا               : وقولھ عز وجل    
نَّ ِعْنَدَك اْلِكَبَر َأَحُدُھَما َأْو ِكَلاُھَم�ا َفَل�ا َتُق�ْل َلُھَم�ا ُأفٍّ َوَل�ا َتْنَھْرُھَم�ا                  ِإمَّا َیْبُلغَ 

    ] . ٢٣اإلسراء، [ َوُقْل َلُھَما َقْوًلا َكِریًما  ﴾ 

                                                           

] ٤٥: المائ�دة [} والج�روح ق�صاص  {: أخرجھ البخاري في كت�اب التف�سیر  ب�اب قول�ھ       )  ١(

 بن إسماعیل أب�و عب�داهللا البخ�اري     من روایة أنس بن مالك  لمحمد       ٤٦١١/ رقم  ) ٦/٥٢(

مصورة عن السلطانیة (دار طوق النجاة   : محمد زھیر بن ناصر الناصر ط     : الجعفي تحقیق 

 ٩: ھـ عدد األجزاء١٤٢٢األولى، : الطبعة) بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
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    وھذه اآلیات  تورد بوضوح موقف اإلسالم الرافض للعن�ف األس�ري            
 ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ل�م     بكافة أشكالھ، المادی�ة والمعنوی�ة ورس�ول اهللا     

م��ا ض��رب (ی��ضرب وروى م��سلم ف��ي ص��حیحھ م��ن ح��دیث عائ��شة قال��ت 
رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم شیئا ق�ط بی�ده وال ام�رأة وال خادم�ا إال                  
أن یجاھد في سبیل اهللا وما نیل منھ شيء قط فینتقم م�ن ص�احبھ إال أن           

  )١()ینتھك شيء من محارم اهللا فینتقم هللا عز و جل
  

ش�دد اإلس�الم عل�ى نب�ذ العن�ف      :    أما العن�ف ض�د األطف�ال ف�ي األس�رة        
  . ضد األطفال في العائلة

  

     ومن األحادیث التي تروى في ھذا المجال حدیث الرس�ول ص�لى اهللا          
:  ، وح�دیث )٢()علی�ك ب�الرفق وإی�اك والعن�ف والفح�ش      : (علیھ وسلم قال  

 یعط�ي عل�ى العن�ف      إن اهللا رفیق یحب الرفق، ویعطي على الرفق ما ال         (
  . )٣()وما ال یعطي على ما سواه

  

فالتأدی��ب مفھ��وم أساس��ي م��ن مف��اھیم     :      وأم��ا ع��ن تأدی��ب األطف��ال   
وق��ال علی��ھ ال��صالة   . التربی��ة ، وھ��و ض��رورة حیاتی��ة بالن��سبة لألبن��اء    

 مروا الصبى بالصالة إذا بلغ سبع سنین وإذا بلغ عشر سنین          (والسالم  
   )٤()فاضربوه علیھا 

  

منھا أال یلجأ المربي إلى الضرب إال بع�د أن ی�ستنفذ جمی�ع الوس�ائل             و
التأدیبیة والزجریة، و أن یتجنب الضرب في األماكن المؤذیة كالرأس ،           

                                                           

ام واختی�اره  أخرجھ مسلم في كتاب الفضائل  باب مباعدتھ صلى اهللا علی�ھ و س�لم لآلث�            ) ١(
م طری�ق ھ�شام ع�ن      ) ٤/١٨١٤/٢٣٢٨(من المباح أسھلھ وانتقامھ هللا عند انتھاك حرماتھ       

 فذكره......أبیھ عن عائشة قالت
أخرجھ البخاري في كت�اب األدب، ب�اب  ل�م یك�ن النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم         : صحیح  ) ٢(

 أب�ي ملیك�ة ،    من طری�ق عب�د اهللا ب�ن        ٥٦٨٣/ حدیث رقم ) ٢٢٤٣/ ٥( فاحشا وال متفحشا    
 بھ.....عن عائشة ، رضي اهللا عنھا

( أخرج���ھ م���سلم ف���ي كت���اب الب���ر وال���صلة واآلداب، ب���اب  ف���ضل الرف���ق         : ص���حیح  ) ٣(
ص�لى  - عن عائشة زوج النبى - یعنى بنت عبد الرحمن     -من طریق عمرة    ) ٨/٢٢/٦٧٦٦

 بھ.......اهللا علیھ وسلم 
) ١/٢٤٢(ى ی�ؤمر الغ�الم بال�صالة    أخرجھ أبو داود في كتاب الصالة باب مت�     : صحیح  ) ٤(

 والترم��ذي، أب��واب ال��صالة،  ب��اب م��ا ج��اء مت��ى ی��ؤمر ال��صبي بال��صالة  ٤٩٤/ ح��دیث رق��م 
 .٤٠٧/ حدیث رقم  ) ٢/٢٥٩(
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والوج��ھ،  ألن ال��ضرب ف��ي ھ��ذه األم��اكن  یمك��ن أن ی��ؤدي إل��ى ض��رر،      
  . )١()الضرر وال ضرار:(فیكون المنع لقولھ صلى اهللا علیھ وسلم

ن یقوم المربي بضرب الول�د بنف�سھ، وال یت�رك ھ�ذا األم�ر      ومنھا أخیرا ا 
  .)٢(ألحد من األخوة، حتى ال تتأجج بینھم نیران األحقاد والنزاعات

  :طرق املعاجلة 

      الوص��یة بح��سن معامل��ة األزواج لزوج��اتھم بحی��ث تك��ون العالق��ة      
بی��نھم عالق��ة م��ودة ورحم��ة ولی��ست عالق��ة اس��تبداد وظل��م ، ق��ال علی��ھ    

خی��ركم خی��ركم ألھل��ھ وان��ا خی��ركم  : (ال��سالم مبین��ًا ھ��ذا المعن��ىال��صالة و
  .٣()ألھلي 

وذلك لقول اهللا تعالى في معالج�ة     .    النصیحة والموعظة بلطف وتحبب   
َواللَّ��اِتي َتَخ��اُفوَن ُن��ُشوَزُھنَّ َفِعُظ��وُھنَّ َواْھُج��ُروُھنَّ ِف��ي     (الم��رأة الناش��ز  

َنُكْم َفَل�ا َتْبُغ�وا َعَل�ْیِھنَّ َس�ِبیًلا ِإنَّ اللَّ�َھ َك�اَن              اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُھنَّ َفِإْن َأَطْع�    
َعِلیا َكِبیًرا  َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْیِنِھَم�ا َف�اْبَعُثوا َحَكًم�ا ِم�ْن َأْھِل�ِھ َوَحَكًم�ا ِم�ْن             

) یًم��ا َخِبی��ًرا َأْھِلَھ��ا ِإْن ُیِری��َدا ِإْص��َلاًحا ُیَوفِّ��ِق اللَّ��ُھ َبْیَنُھَم��ا ِإنَّ اللَّ��َھ َك��اَن َعلِ 
  .٣٥-٣٤/اآلیة رقم / سورة النساء 

    ویمكن ان یستعین الزوج في ھذه المرحلة بمن یمكن ان ی�ؤثر عل�ى        
زوجت��ھ فیحاورھ��ا ویع��رف س���بب ن��شوزھا وإعراض��ھا ، ویق��دم إلیھ���ا       

وھ�ذه الن�صیحة ق�د ت�أتي     . النصیحة ویرشدھا لما فی�ھ م�صلحة زواجھ�ا        
ن قب�ل المخت�صین االجتم�اعیین او     من بعض األھل الثق�ة أو ق�د تك�ون م�           

النفسیین الذین یحاولون االستماع إلى الزوجین وم�ساعدتھما عل�ى ح�ل        
في الھجر في   : "ر إن   یقول صاحب تفسیر المنا   . مشاكالتھما الزوجیة     

المضجع نفسھ معنى ال یتحقق بھج�ر الم�ضجع أو البی�ت، ألن االجتم�اع               

                                                           

أب�و  : ٢٣٤٥/ رق�م   ) ٢/٥٧(أخرج�ھ الح�اكم ف�ي الم�ستدرك عل�ى ال�صحیحین           : صحیح  ) ١(
عیم بن الحكم الضبي الطھماني عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویھ بن نُ 

: بیروت الطبعة/ دار الكتب العلمیة: ط) ھـ٤٠٥: المتوفى(النیسابوري المعروف بابن البیع 
 أبو ٣٠٧٩/ رقم ) ٤/٥١(والدارقطني في سننھ ٤:  عدد األجزاء١٩٩٠ – ١٤١١األولى، 

 الح��سن عل��ي ب��ن عم��ر ب��ن أحم��د ب��ن مھ��دي ب��ن م��سعود ب��ن النعم��ان ب��ن دین��ار البغ��دادي      
األول��ى، :  لبن��ان الطبع��ة –مؤس��سة الرس��الة، بی��روت  : ط) ھ��ـ٣٨٥: المت��وفى(ال��دارقطني 

كالھم��ا م��ن طری��ق یحی��ى الم��ازني ع��ن أب��ي س��عید   :   م ع��دد األج��زاء٢٠٠٤ - ھ��ـ ١٤٢٤
 . ھذا حدیث صحیح اإلسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه: بھ وقال الحاكم ......الخدري 

/ ٢د في اإلسالم، دار احیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان عبد اهللا علوان،تربیة األوال) ٢(
٧٧٠ – ٧٦٩. 

 تقدم تخریجھ )  ٣(
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ف��ي الم��ضطجع ھ��و ال��ذي یھ��یج ش��عور الزوجی��ة فت��سكن نف��س ك��ل م��ن    
. الزوجین إلى اآلخر، ویزول اضطرابھما الذي أثارتھ الحوادث قبل ذل�ك           
ا فإذا ھجر الزوج زوجتھ وأعرض عنھا في ھذه الحال�ة رج�ا أن ی�دعوھ         

ذلك الشعور والسكون النفسي إلى س�ؤالھ ع�ن ال�سبب ویھ�بط م�ن ن�شز                 
   )٤("  الموافقة )٣(المخالفة إلى صفصف

     والضرب غیر المبرح، وأن یَتَوقَّى الوج�ھ والمواض�ع الظ�اھرة، وال           
  .یضربھا إال لما یتعلق بحقھ كالنشوز
ي اإلس�الم     األطفال ف�   تمتاز معاملة :      الرقة والحنان والرحمة لألطفال   

وال تقت����صر التربی����ة . بالرق����ة والحن����ان وال����شفقة والعنای����ة والتوجی����ھ
والتوجیھ على حب األبناء الذكور ولك�ن تتع�داه إل�ى ح�ب البن�ات  وع�دم                  

عل�ى تربی�ة    صلى اهللا علی�ھ وس�لم       التضجر من والدتھن، وقد حث النبي       
البن�ات واإلح��سان إل�یھن وجع��ل م��ن یح�سن إل��ى اثنت�ین أو ث��الث  م��نھن     

فیقھ في الجن�ة ، فق�د أخ�رج اإلم�ام م�سلم  ف�ي ص�حیحھ ع�ن أن�س ب�ن                        ر
م�ن  : (  ق�ال  ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم      مالك رض�ي اهللا عن�ھ ع�ن رس�ول اهللا            

وض��ّم . ع��ال ج��اریتین حت��ى تبلغ��ا ، ج��اء ی��وم القیام��ة أن��ا وھ��و كھ��اتین   
    . )١()أصبعیھ

  
     وك���ان م���ن ھ���دي النب���ي ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم الرحم���ة باألطف���ال  

وال أدل على ذل�ك م�ا رواه اب�و ھری�رة رض�ي              . املتھم معاملة حسنة  ومع
اهللا عنھ أن األق�رع ب�ن ح�ابس أب�صر النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم یقب�ل                    

لي عشرة من الولد ما قبلت منھم أحدا فنظر إلیھ رس�ول            :( الحسن فقال 
   )٢()اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  ثم قال من ال یرحم ال یرحم

                                                           

 ملساء مستویة ) :٩/١٩٦(المستوي من األرض وفي اللسان : الصفصف) ٣(
محمد رشید رضا، تفسیر القرآن الحكیم المشھور بتفسیر المن�ار، دار الكت�ب العلمی�ة،                ) ٤(

 .٦٠/ ٥، . م١٩٩٩ھـ ، ١٤٢٠ى، بیروت ـ لبنان، الطبعة األول
أخرجھ مسلم في  كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل اإلحسان إلى البن�ات،          : صحیح)١(
)٤/٢٠٢٧/٢٦٣١(  

) ٢/٣٨٣(والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في النفقة عل�ى البن�ات واألخ�وات          
ق�ال  : نس بن مالك، ق�ال  كالھما من طریق عبید اهللا بن أبي بكر بن أنس، عن أ     ١٩١٤/رقم

 فذكره:........رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
أخرج��ھ البخ��اري ف��ي كت��اب األدب  ب��اب رحم��ة الول��د وتقبیل��ھ ومعانقت��ھ   : متف��ق علی��ھ ) ٢(

مسلم في  كت�اب الف�ضائل ب�اب رحمت�ھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ال�صبیان                   ٥٩٩٧/رقم  ) ٨/٧(

كالھم�ا م�ن طری�ق الزھ�ري، ع�ن أب�ي            ) ٢٣١٨/ ٤/١٨٠٨(والعیال وتواضعھ وفضل ذل�ك      

 بھ......سلمة، عن أبي ھریرة
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  اطب اس

  ط ادب اروا

  

  : شروط التأدیب الشرعي كالضرب: أوًال 
  :ما یتعلق بشروط الضرب على سبیل العموم، وذلك على النحو اآلتي

أن یكون التأدیب بالضرب ألجل ذنب فعلھ المؤدَّب، ال لذنب  -١
   .)١(یخشى أن یفعلھ

 - وھ��و یباش��ر ال��ضرب -ومعن��ى ذل��ك أن ین��وي الم��ؤدِّب  : النی��ة -٢
التأدی��ب ال��شرعي، ف��ال یج��وز أن ی��ضربھ انتقاًم��ا   تأدی��ب مولی��ھ 

فعل�ى اإلن�سان أن   «لنفسھ أو تشفًیا أو تحقیًقا ألي غرض آخ�ر،         
یكون مقصوده نفع الخلق، واإلحسان إل�یھم، وھ�ذا ھ�و الرحم�ة             

﴿ : التي بعث بھا محمد صلى اهللا علیھ وسلم في قولھ ع�ز وج�ل             
/ اآلی��ة رق��م/ یَن ﴾ س��ورة األنبی��اءَوَم��ا َأْرَس��ْلَناَك ِإلَّ��ا َرْحَم��ًة ِلْلَع��اَلِم

 ، وعلى المؤدِّب أن یقصد بھ النفع واإلحسان، كما یق�صد            ١٠٧
الوالد بعقوبة الولد، والطبیب بدواء المریض، فل�م ی�أمر ال�شرع            

  )٢(»إال بما ھو نفع للعباد، وعلى المؤمن أن یقصد ذلك
وال���ضرب :عل���ى الم���ؤدِّب أن یلت���زم بح���دود ال���ضرب ال���شرعي    -٣

ال��ضرب ال��ذي ال ی��شق جل��ًدا، وال ینھ��ر دًم��ا، وال  ھ��و : ال��شرعي
یك��سر عظًم��ا، ف��ال یك��ون ش��دیًدا قاتًل��ا، وال ض��عیًفا ال ی��ردع؛ ألن  

  ) ٣(المقصود استصالح المؤدَّب ال قتلھ

                                                           

 )١/٥١٨(التشریع الجنائي اإلسالمي : انظر) ١(
لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا،        ): ١٠/٣٤(كتاب الفروع   : انظر  ) ٢(

عب�د  : تحقی�ق ) ھ�ـ ٧٦٣: المت�وفى (شمس الدین المقدسي الرامینى ثم ال�صالحي الحنبل�ي          
 مـ ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى : مؤسسة الرسالة الطبعة: بن عبد المحسن التركي طاهللا 

لمن�صور ب��ن ی�ونس ب��ن   ): ٦/٨١( و ك��شاف القن�اع ع��ن م�تن اإلقن��اع  ١١: ع�دد األج�زاء  
دار الكت�ب  : ط) ھ�ـ ١٠٥١: المتوفى(صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى      

 ٦:العلمیة عدد األجزاء
لمحمد بن أحمد بن أب�ي س�ھل ش�مس األئم�ة السرخ�سي        ): ٩/٧٢ (المبسوط: انظر  ) ٣(
م ع��دد ١٩٩٣-ھ��ـ١٤١٤:  بی��روت ت��اریخ الن��شر –دار المعرف��ة : ط)ھ��ـ٤٨٣: المت��وفى(

لشمس الدین محمد بن أبي ) : ٨/٢١( و نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ٣٠: األجزاء
 دار الفكر، بیروت    :ط) ھـ١٠٠٤: المتوفى(العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي        

 ٨: م عدد األجزاء١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة 
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أن یك���ون ال���ضرب متفرًق���ا عل���ى ب���دن الم���ضروب، ف���ال یجم���ع     -٤
الضرب في موضع واحد، ویترك المواضع األخرى، ویكثر من�ھ          

 ألن جمع الضرب في عضو واحد ق�د یت�سبب           في مواضع اللحم؛  
  )١(.في تلف المؤدَّب أو تلف العضو الذي اجتمع علیھ الضرب

أن یتقید المؤدِّب بالعدد الجائز في الضرب، وھو عشر ضربات،  -٥
ق�ال النب�ي    : فال یزید فیھا لما رواه أبو بردة رضي اهللا عن�ھ ق�ال            

في حد ال عقوبة فوق عشر ضربات إال      «: صلى اهللا علیھ وسلم   
 ومن أحسن الوجوه التي یحمل علیھا الم�راد   )٢(.»من حدود اهللا  

 خ��صوًصا ف��ي مث��ل الك��الم ع��ن والی��ة التأدی��ب      -بھ��ذا الح��دیث  
إن الح���دیث محم���ول عل���ى التأدی���ب  :  ق���ول م���ن ق���ال-الخاص���ة 

الخ��اص ال��صادر م��ن غی��ر ال��والة كتأدی��ب الوال��د ول��ده، وال��زوج  
ج���اوز ع����شر  زوجت���ھ، ونح����و ذل���ك، ف����إن تأدی���ب ھ����ؤالء ال یت   

 وتلمی��ذه اب��ن  )٣(ض��ربات،كما اخت��اره ش��یخ اإلس��الم اب��ن تیمی��ة    
 ف���ي أكث���ر ق���در  )٦(وال���شوكاني, )٥(ورجح���ھ ال���صنعاني )٤(الق���یم

                                                           

ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ): ١٠/١٧٢(روضة الطالبین :انظر) ١(
الثالث��ة، :  عم��ان الطبع��ة - دم��شق-المكت��ب اإلس��المي، بی��روت  : ط) ھ��ـ٦٧٦: المت��وفى(

لتقي ): ١٥٨(یمیة ص والسیاسة الشرعیة البن ت١٢: م عدد األجزاء١٩٩١/ ھـ ١٤١٢
الدین أبو العباس أحمد بن عب�د الحل�یم ب�ن عب�د ال�سالم ب�ن عب�د اهللا ب�ن أب�ي القاس�م ب�ن                   

وزارة ال��شئون : ط) ھ��ـ٧٢٨: المت��وفى(محم��د اب��ن تیمی��ة الحران��ي الحنبل��ي الدم��شقي     
األول��ى، :  المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة الطبع��ة -اإلس��المیة واألوق��اف وال��دعوة واإلرش��اد  

 ١: دد األجزاءھـ ع١٤١٨
" كم التعزیر واألدب" باب " الحدود"أخرجھ البخاري بھذا اللفظ في كتاب : صحیح ) ٢(
 وأب�وداود ف�ي كت�اب الح�دود      ٦٨٤٨/  ورواه أیضا ب�رقم      ٦٨٤٩/ حدیث رقم   ) ٨/١٧٤(

/ ح�دیث رق�م    ) ٢٧/١٦( وأحم�د ف�ي م�سنده        ٤٤٩١/ حدیث رقم   ) ٤/١٦٧(باب التعزیر   
رحمن ب�ن ج�ابر ب�ن عب�د اهللا، ع�ن أب�ي ب�ردة رض�ي اهللا          من طریق ع�ن عب�د ال�    ١٦٤٨٦
ال یجلد فوق عشر جلدات إال ف�ي ح�د   «: كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم یقول : عنھ، قال 

 »من حدود اهللا
 ). ١٥٧(أنظر السیاسة الشرعیة البن تیمیة ص) ٣(
 لمحم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد ش�مس                 ) ٣٠ - ٢/٢٩(إعالم الموقعین   : انظر) ٤(

األولى، :  ییروت الطبعة–دار الكتب العلمیة : ط) ھـ٧٥١: المتوفى(الدین ابن قیم الجوزیة 
 ٤:م عدد األجزاء١٩٩١ -ھـ ١٤١١

محمد ب�ن إس�ماعیل ب�ن ص�الح ب�ن محم�د        :  ، سبل السالم    )٤/٧٩(سبل السالم   : انظر) ٥(
ھ ب��األمیر الح��سني، الكحالن��ي ث��م ال��صنعاني، أب��و إب��راھیم، ع��ز ال��دین، المع��روف كأس��الف      

  وحاش��یة ال��صنعاني عل��ى إحك��ام  ٢: دار الح��دیث ع��دد األج��زاء : ط) ھ��ـ١١٨٢: المت��وفى(
 ).٣٨٤ - ٤/٣٨٣(اإلحكام 

 ). ٤/٣٧٧(السیل الجرار : انظر ) ٦(



 

- ٥٩١ -

 أن یزی�د ف�ي ال�ضرب      - حینئ�ٍذ    -فینبغي للولي المؤدِّب      .التعزیر
إلى حد العشر فیما لو َعُظم خطأ المؤدَّب وجرمھ، ویقتصر فیما            

 م��ن إلی��ھ  - التأدی��ب -فیخی��ر ف��ي  « .)١(دونھ��ا عل��ى دون الع��شر 
إیقاعھ من واحد إلى عشرة، إال أن تخیی�ره راج�ع إل�ى االجتھ�اد               
ف��ي النظ��ر ف��ي الم��صلحة زی��ادة ونق��صاًنا، ال أن��ھ تخیی��ر ی��شتھى 
معھ ما شاء، وكذلك كل أمر خیَّر فیھ الشارع الوالة لیس راجًع�ا    

   )٢(»إلى شھواتھم وأھوائھم، بل إلى االجتھاد والنظر
ن یتیقن المؤدِّب أو یغلب على ظنِّھ تحقیق النف�ع بال�ضرب وإال             أ -٦

ف��ال یج��وز؛ ألن��ھ یك��ون حینئ��ٍذ عقوب��ة ب��ال فائ��دة؛ ألن ال��ضرب        
والوس�یلة ال ت�شرع عن�د غلب�ة الظ�ن بع�دم            . وسیلة إلى اإلصالح  

  . )٣(ترتب المقصود علیھا
ومن ضوابط التأدیب الشرعي أداة الضرب ومواصفاتھا وطریقة 

  .نھالضرب ومكا
وردت في الشرع عدة أدوات جاء استعمالھا في : أداة الضرب:    أوًلا

تنفیذ الجلد في الحد، كما أنھا اسُتْعِملت أیًضا في إقامة عقوبة التعزیر، 
   والدِّرة وأطراف)٤(فقد ورد استعمال السوط والعصا والنعال. والتأدیب

  
  
  
  

                                                           

دار : بی�روت (،  )٤/٤٧٧(السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار للشوكاني        : انظر) ١(
 ).ھـ١٤٠٥، ١الكتب العلمیة، ط

 ).٤/٣٨٤(ة الصنعاني على إحكام اإلحكام حاشی) ٢(
، الذخیرة أبو العباس ش�ھاب ال�دین أحم�د ب�ن إدری�س ب�ن               )١٢/١٢٠(الذخیرة  : انظر  ) ٣(

 بیروت -دار الغرب اإلسالمي: ط) ھـ٦٨٤: المتوفى(عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي 
ای��ة المحت��اج  ونھ)  ومجل��د للفھ��ارس ١٣ (١٤:  م ع��دد األج��زاء ١٩٩٤األول��ى، : الطبع��ة

)٨/١٧(  
أن النب�ي ص�لى اهللا   «كما جاء في الحدیث الصحیح، عن أنس بن مالك رضي اهللا عن�ھ      ) ٤(

كت��اب » ص��حیحھ«رواه البخ��اري ف��ي  . »علی��ھ وس��لم ض��رب ف��ي الخم��ر بالجری��د والنع��ال    
» ص�حیحھ «، واللف�ظ ل�ھ، وم�سلم ف�ي     )٦٧٧٣(باب ما جاء في شرب الخمر ب�رقم     . الحدود

النھایة في : انظر. ھو سعف النخل): والجرید).(١٧٠٦(حد الخمر برقم باب . كتاب الحدود
 ).١٢/١٧٨(، وعون المعبود )١/٢٥٧(» جرد«غریب الحدیث، مادة 
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 قال )١( الضرب الثیاب، كما ورد استعمال الید مجردة عن اآللة في
واألصل في الجلد أن یكون بسوط أو «: -رحمھ اهللا-الخطیب الشربیني 

  .ھـ.ا. )٢(أیٍد أو نعال أو أطراف ثیاب 
ومن المعلوم عند الناس آالت الضرب بالسوط والعصا والنعال أما 
أطراف الثیاب ورد فیھ حدیث صحیح في جواز استعمال طرف الثوب 

ال بد من « مشدوًدا أم ال، خالًفا للحد فـفي التأدیب سواء أكان الطرف
 فعن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ ).٣(»شدِّ طرف الثوب وفتلھ حتى یؤلم

  أتي النبي صلى اهللا علیھ وسلم قد: قال
فمنا الضارب : اضربوه، قال أبو ھریرة رضي اهللا عنھ: شرب، قال

 جواز فدل الحدیث على.  )٤(»...بیده، والضارُب بنعلھ، والضارب بثوبھ
إذ أن الذي وقع في عھد النبي «استعمال الثوب في ضرب التأدیب، 
  . )٥(»صلى اهللا علیھ وسلم كان أدًبا وتعزیًرا

  
  
  
  
  

                                                           

 -عن��ھ  رض��ي اهللا -بك��سر ال��دال م��ع الت��شدید، كم��ا ك��ان عم��ر ب��ن الخط��اب         : ال��درة) ١(
، وحاشیة الدسوقي )١٥٧(السیاسة الشرعیة البن تیمیة ص: وانظر. یستعملھا في التأدیب
، وموسوعة فقھ عمر ب�ن الخط�اب   )٢/٤٣٩(، وبلغة السالك  )٤/٣٥٤(على الشرح الكبیر    

 ).١٩٠( ص- رضي اهللا عنھ -
، والمغن��ي )١٠/١٧١(روض��ة الط��البین  : ، وانظ��ر)٤/١٨٩(مغن��ي المحت��اج   : نظ��را) ٢(
 ).٦/٥٦(، والفروع )١٢/٥٠٩(
 ).٨/١٥(نھایة المحتاج : انظر ) ٣(
) ٨/١٥٨(أخرجھ البخاري في كتاب الحدود   باب الضرب بالجرید والنعال           :صحیح  ) ٤(

 بھ........هللا عنھ من طریق  أبي سلمة، عن أبي ھریرة رضي ا٦٧٧٧/حدیث رقم 
 ).١٢/٧٥(فتح الباري البن حجر  : انظر) ٥(
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  . إليها توصلنا التي النتائج اخلامتة وأهم :رابعا 

    یشكل العنف األسري بكل أنواعھ تح�دیًا كبی�را ام�ام الم�سؤولین والب�احثین               
ك ب����سبب تعل����ق ھ����ذا األم����ر باس����تقرار األس����رة  ف����ي ق����ضایا األس����رة،  وذل����

  .  واستمراریتھا من جھة  ، وبضمان حقوق أفرادھا من جھة اخرى  
    إن الحمایة من العن�ف األس�ري ت�ستوجب مطالب�ة المجتم�ع بعناص�ره كاف�ة                 

  :بالمساعدة على تأمین ھذه الحمایة وذلك من خالل
ھ�ا ف�ي الحی�اة األس�ریة، س�واء          االلتزام بتعالیم اإلسالم  ال�سمحة وتطبیق      : أوال  

كان ذلك على صعید اختیار الزوجین، أو تسمیة األبن�اء، أو ت�ربیتھم والتعام�ل            
. اإلسالم ھو دین للحیاة ولیس للعب�ادات فق�ط   معھم، أو احترام األبوین، وجعل

واألحادی�ث الت�ي ورد فیھ�ا ذك�ر      مع ضرورة توضیح مقصد الشرع من اآلی�ات 
  . اإلسالمالضرب حتى ال تستغل باسم

ال یخ��تص  تغیی��ر الت��صورات والت��صرفات ح��ول العن��ف، وھ��ذا التغیی��ر     : ثانی��ا
بالضحیة فقط، بل یجب أن یشمل الجاني أیضًا  وذلك بھ�دف إش�عاره بخط�ورة        
العنف المماَرس على الضحیة، ومساعدتھ على االمتناع عن ھذا الفع�ل وع�دم             

  .  تكراره
ظ�ًا عل�ى الف�رد والمجتم�ع عل�ى ح�د       شرع اإلسالم الحدود والعقوب�ات حفا  :ثالثا  
وحّدد  السبل التي یجب على المسلم أن یتجن�ب الوق�وع فیھ�ا ِلم�ا فیھ�ا                 . سواء

من اعت�داء عل�ى ال�نفس وعل�ى اآلخ�رین وم�ن النت�ائج الت�ي توص�لنا إلیھ�ا ف�ي             
  -:ھذا البحث اآلتي

. اصدار التشریعات التي تحمي م�ن العن�ف األس�ري وتفعیلھ�ا إن وج�دت       -١
ب�سیط إج�راءات التقاض�ي بم�ا یحق�ق اإلس�راع فیھ�ا  دون                وھذا یتطلب ت  

كم��ا یتطل��ب ال��صرامة ف��ي تنفی��ذ العقوب��ة،   . اإلخ��الل بحیثی��ات المحاكم��ة 
  .مراعاة لمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة على حدٍّ سواء 

﴿  َوِإْن ِخْف�ُتْم ِش�َقاَق َبْیِنِھَم�ا    : تفعیل دور الحكمین، عمال بقول اهللا تع�الى      -٢
ًم��ا ِم��ْن َأْھِل��ِھ َوَحَكًم��ا ِم�ْن َأْھِلَھ��ا ِإْن ُیِری��َدا ِإْص��َلاًحا ُیَوفِّ��ِق اللَّ��ُھ  َف�اْبَعُثوا َحكَ 

، ألن الحكم�ین ینظ�ران      ] ٣٥/ النساء[َبْیَنُھَما ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعِلیًما َخِبیًرا﴾       
فالقاض�ي مل�زم باألدل�ة    . "الخ�الف ب�شكل أش�مل م�ن نظ�رة القاض�ي       ف�ي 

الن الصلح بشتى الطرق، ثم إن لم ی�ستطیعا  فیحاو والبینات أما الحكمان
الزوجی��ة مبنی��ًا عل��ى تق��دیرھما،  ذل��ك یك��ون تقریرھم��ا ف��ي ش��أن الحی��اة

  .)١( "وخاصة أنھما أقرب الناس إلى الزوجین

                                                           

عبد السالم محمد درویش المرزوقي، دور المؤسسات الق�ضائیة ف�ي حمای�ة األس�ري،                 ) ١(

األردن، الفت�رة  _ ألس�رة،  عم�ان     ورقة مقدمة إلى المؤتمر االقلیمي العربي األول لحمای�ة ا         

٢٠٠٥/ ١٢/ -١٥-١٣ 
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تشجیع الضحیة عل�ى اإلب�الغ ع�ن الج�رم ، إذ یعتب�ر كثی�ر م�ن الب�احثین                 -٣
ج�رائم  ھ�و    القانونیین أن من أبرز الوس�ائل الت�ي تخف�ف م�ن انت�شار  ال               

أن یح���ول دون " إب���الغ   ال���شرطة عنھ���ا باعتب���ار أن ذل���ك م���ن ش���أنھ  
اس��تمراء المج��رمین  للجریم��ة ف��ي حال��ة ع��دم  اإلب��الغ ع��نھم وتوقی��ع      

  .العقاب علیھم 
تأسیس مؤسسات اجتماعیة إس�المیة تھ�تم بق�ضیة العن�ف األس�ري ، و                -٤

إیج���اد خط���وط س���اخنة لھ���ذه المؤس���سات یمك���ن م���ن خاللھ���ا تق���دیم         
ویك�ون م�ن مھم�ة ھ�ذه المؤس�سات االھتم�ام            . شارات والمساعدة   االست

بال��ضحیة ومحاول��ة إع��ادة تأھیلھ��ا ف��ي الحی��اة االجتماعی��ة بع��د ح��دوث     
وھ�ذا  . الجرم، والتخفیف من معاناتھا الج�سدیة والنف�سیة واالقت�صادیة         

األم���ر ی���شكل ض���رورة ق���صوى خاص���ة م���ع وج���ود بع���ض الجمعی���ات     
لطری��ق خ��رق مجتمعاتن��ا اإلس��المیة    العلمانی��ة الت��ي تح��اول عب��ر ھ��ذا ا   

لتستغل بعض حاالت العنف التي تصل إلیھا من أجل إثبات ظل�م اإلس�الم      
  .وإجحافھ في حق المرأة وخاصة من ناحیة إباحتھ لضرب الزوجة 

الرقابة على اإلعالم ، إذ إنھ َثَبَت أن لم�شاھد العن�ف الت�ي تبثھ�ا وس�ائل              -٥
 الرقاب�ة ق�د ت�ستوجب ام�ور         اإلعالم دور مھم ف�ي انت�شار العن�ف، وھ�ذه          

األس�ري م�ن خ�الل االست�شھاد      تسلیط ال�ضوء عل�ى العن�ف   : عدة، منھا 
وآثارھ��ا  باألدل��ة علی��ھ، وتوعی��ة األس��ر بنتائج��ھ النف��سیة واالجتماعی��ة 

ال��سلبیة عل��ى المجتم��ع والف��رد، وت��دریب األس��رة عل��ى كیفی��ة مواجھ��ة    
س��بل م��شكالت العن��ف م��ع  الك��شف ع��ن األس��باب الت��ي ت��ؤدي للعن��ف و   

   .الوقایة منھ
العمل على تحاشي بعض األسباب الموص�لة إل�ى العن�ف األس�ري، كع�دم          -٦

الع��دل ب��ین الزوج��ات ف��ي ح��ال التع��دد، والمعامل��ة الح��سنة لجمی��ع أف��راد  
األس��رة وع��دم اس��تعمال العن��ف معھ��م إال ف��ي ح��االت ال��ضرورة وب��األمر  

  المشروع وعدم التجاوز في ذلك
ق���ارب ف���ي ال���شئون الزوجی���ة ألبن���ائھم     التخفی���ف م���ن ت���دخل األھ���ل واأل   -٧

وأق�اربھم، وس��لوك الطری��ق الطبیع��ي قب��ل اإلق��دام عل��ى ال��زواج، كال��سؤال ع��ن  
الخاط�ب، وع�دم إرغ�ام أح��د العری�سین أو كلیھم�ا عل��ى ال�زواج م�ن ش��خص ال        
یرغب��ھ، وتحاش��ي ال��سكن م��ع األھ��ل  إال ف��ي ح��ال ض��رورة رعای��ة األب��وین أو  

لة األبناء في س�ن المراھق�ة لم�ا یح�دث ف�ي      أحدھما من قبل الولد، ومراعاة حا     
ھ��ذه المرحل��ة م��ن تغی��رات ھرمونی��ة ت��ؤثر عل��ى نم��و الطف��ل ج��سدیًا وفكری��ًا       

 .وعاطفیًا
وأخیرا ھذا جھد المقل فإن كان من صواب فمن فضل اهللا وحده وتوفیق�ھ وإن                

  .كان من خطأ فمن نفسي والشیطان وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظیم 
  

  الباحثة..                           ھذا واهللا تعالى أعلم وأحكم       
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 المصادر والمراجع
  :القرآن الكریم : أوال 

ت�اریخ  ) ھ�ـ ٨٠٨: المت�وفى ( عبد الرحمن بن محمد بن محم�د، اب�ن خل�دون      -١
  خلیل شحادة : دار الفكر، بیروت، تحقیق: ابن خلدون، ط

مس ال��دین اب��ن ق��یم الجوزی��ة   محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن أی��وب ب��ن س��عد ش��   --٢
  مكتبة دار البیان : الطرق الحكمیة ، ط) ھـ٧٥١: المتوفى(
محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن أی��وب ب��ن س��عد ش��مس ال��دین اب��ن ق��یم الجوزی��ة     : -٣
 یی���روت، –دار الكت���ب العلمی���ة  : إع���الم الم���وقعین، ط ) ھ���ـ٧٥١: المت���وفى(

  محمد عبد السالم إبراھیم: تحقیق
، أبو الف�ضل، جم�ال ال�دین اب�ن منظ�ور األن�صاري              محمد بن مكرم بن على     -٤

   بیروت  –دار صادر : لسان العرب، ط) ھـ٧١١: المتوفى(الرویفعى اإلفریقى 
: المت�وفى ( أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أب�و البق�اء الحنف�ي      -٥

الكلیات معجم في المصطلحات والف�روق اللغوی�ة، محم�د الم�صري            ) ھـ١٠٩٤
  عدنان درویش :  بیروت ، تحقیق–الة مؤسسة الرس: ط
أب���وبكر أحم���د ب���ن عم���رو ب���ن عب���د الخ���الق العتك���ي المع���روف ب���البزار     : -٦
س�ید  :  الق�اھرة، تحقی�ق      –دار الح�دیث    : مسند البزار ، ط   ) ھـ٢٩٢: المتوفى(

  عمران 
) ھ�ـ ١٠٥١: المتوفى( منصور بن یونس بن صالح الدین البھوتى الحنبلى     -٧

  دار الكتب العلمیة  : قناع ،  طكشاف القناع عن متن اإل
) ھ�ـ ٢٧٩: المت�وفى ( محمد ب�ن عی�سى ب�ن س�ورة ، الترم�ذي، أب�و عی�سى                  -٨

ب��شار ع��واد  :  بی��روت ، تحقی��ق –دار الع��رب اإلس��المي  : س��نن الترم��ذي ، ط 
  معروف 

دار :  محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، صحیح البخاري، ط           -٩
طانیة بإض��افة ت��رقیم ت��رقیم محم��د ف��ؤاد عب��د م��صورة ع��ن ال��سل(ط��وق النج��اة 

  محمد زھیر بن ناصر الناصر : تحقیق)  الباقي
 أحم��د مج��دي حج��ازي ، ش��ادیة عل��ى قن��اوي، المخ��درات وواق��ع الع��الم       -١٠

الثال��ث ، دراس��ة حال��ة ألح��د المجتمع��ات العربی��ة ، مجل��ة الق��اھرة ، للخ��دمات     
   ١٩٩٥اعیة القاھرة سة االجتماعیة تصدر عن المعھد العالي للخدمة االجتم

 ابن تیمیة تق�ي ال�دین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن عب�د ال�سالم               -١١
ال�سیاسة ال�شرعیة،    ) ھ�ـ ٧٢٨: المتوفى(ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي      

 المملك�ة العربی�ة   -وزارة الشئون اإلسالمیة واألوق�اف وال�دعوة واإلرش�اد        : ط
  السعودیة  

 ،العنف العائلي مظ�اھرة ومعالجات�ھ ، موق�ع أم�ان عل�ى             محاسن الحواتي  -١٢
  .الشبكة العنكبوتیة
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 إب���راھیم الخ���ضیري ، س���وء معامل���ة المحیط���ین بالم���سن وأثرھ���ا عل���ى   -١٣
 م�����شاكلھ النف�����سیة، موق�����ع المست�����شار عل�����ى ال�����شبكة العنكبوتی�����ة،      

com.almostshar.www   
س�نن  ) ھ�ـ ٣٨٥: المت�وفى (ن علي بن عمر البغدادي الدارقطني        أبو الحس  -١٤

 لبنان، حقق�ھ وض�بط ن�صھ وعل�ق          –مؤسسة الرسالة، بیروت    : ط: الدارقطني
شعیب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز اهللا، أحم�د         : علیھ

  برھوم 
ر محمد رشید رضا ، تفسیر الق�رآن الحك�یم الم�شھور بتف�سیر المن�ار، دا            -١٥

  .الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان
 شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حم�زة ش�ھاب ال�دین الرمل�ي      -١٦

دار : ط) ٨/٢١(نھای��ة المحت��اج إل��ى ش��رح المنھ��اج     ) ھ��ـ ١٠٠٤: المت��وفى(
  الفكر، بیروت  

 زاید محمود إبراھیم زای�د، ال�سیل الج�رار المت�دفق عل�ى ح�دائق األزھ�ار                  -١٧
  .). دار الكتب العلمیة: وتبیر(للشوكاني ، 

: المت�وفى ( أبوعبد اهللا بدر الدین محمد بن عب�د اهللا ب�ن بھ�ادر الزرك�شي                -١٨
  دار الكتبي : البحر المحیط في أصول الفقھ  ط) ھـ٧٩٤

دار : ط ,   أب��و داود س��لیمان ب��ن األش��عث السج��ستاني، س��نن أب��و داود     -١٩
  سید إبراھیم وآخرون  : الحدیث ـ القاھرة تحقیق 

: المت��وفى ( محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي س��ھل ش��مس األئم��ة السرخ��سي          -٢٠
  بیروت –دار المعرفة : المبسوط ، ط) ھـ٤٨٣

 جلی��ل ودی��ع ش��كور، العن��ف والجریم��ة، ال��دار العربی��ة للعل��وم، الطبع��ة        -٢١
  . م١٩٩٧ھـ ، ١٤١٨األولى، 

 إب���راھیم ب���ن موس���ى ب���ن محم���د اللخم���ي الغرن���اطي ال���شھیر بال���شاطبي  -٢٢
  سید عمران : دار الحدیث، القاھرة، تحقیق: االعتصام، ط) ھـ٧٩٠: ىالمتوف(

 علي بن نایف الشحود الباحث في القرآن وال�سنة دائ�رة مع�ارف األس�رة                -٢٣
  المسلمة، جمع وإعداد 

مؤس��سة :  أحم��د ب��ن حنب��ل أب��و عب��داهللا ال��شیباني، م��سند اإلم��ام أحم��د ط  -٢٤
   القاھرة –قرطبة 

، م��صنف )ھ��ـ٢١١: المت��وفى(ھم��ام ال��صنعاني  أب��وبكر عب��د ال��رزاق ب��ن  -٢٥
حبی���ب ال���رحمن  :  بی���روت، تحقی���ق –المكت���ب اإلس���المي  : عب���د ال���رزاق، ط 

 األعظمي 
 عالیة أحمد ضیف اهللا ، العنف ضد المرأة ب�ین الفق�ھ والمواثی�ق الدولی�ة              -٢٦

  الجامعة األردنیة/ ـ مخطوطة رسالة دكتوراة ، كلیة الدراسات العلیا 
تربی��ة األوالد ف��ي اإلس��الم، دار احی��اء الت��راث العرب��ي،   ان، عب��د اهللا عل��و-٢٧

  .٧٧٠ – ٧٦٩/ ٢بیروت ـ لبنان 
   عبد اهللا بن أحمد العالف، العنف األسري وآثاره على األسرة والمجتمع  -٢٨

http://www.almostshar.com/
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   طریف  شوقي محمد فرج ، العنف في األسرة المصریة   -٢٩
ل��شھیر ب��القرافي  أب��و العب��اس ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن إدری��س الم��الكي ا   -٣٠

:  بیروت،تحقی���ق-دار الغ���رب اإلس���المي: ط, ، ال���ذخیرة) ھ���ـ٦٨٤: المت���وفى(
 محمد حجي وآخرون 

،س�نن اب�ن    ) ھ�ـ ٢٧٣: المت�وفى ( أبو عب�د اهللا محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي،              -٣١
:  فی��صل عی��سى الب��ابي الحلب��ي تحقی��ق -دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة  : ط, ماج��ھ

  محمد فؤاد عبد الباقي 
كحالني محمد بن إسماعیل بن صالح بن محم�د الح�سني، الكحالن�ي ث�م      ال -٣٢

: المت��وفى(ال��صنعاني، أب��و إب��راھیم، ع��ز ال��دین، المع��روف كأس��الفھ ب��األمیر      
 دار الحدیث : ط: سبل السالم ) ھـ١١٨٢

 مایور فریدیرك مایور، عالم جدید، دار النھ�ار، بی�روت ـ لبن�ان ، الطبع�ة      -٣٣
  .م١٩٩٦ھـ ، ١٤١٦األولى، 

علي إس�ماعیل مجاھ�د ع�ضو ھیئ�ة الت�دریس األكادیمی�ة الملكی�ة            / الدكتور -٣٤
  الشرطیة،تحلیل ظاھرة العنف وأثره على المجتمع 

 جم���ال ال���دین أب���و الف���رج عب���د ال���رحمن ب���ن عل���ي ب���ن محم���د الج���وزي   -٣٥
 –دار الكت��اب العرب��ي : ط: زاد الم�سیر ف��ي عل��م التف�سیر  ) ھ��ـ٥٩٧: المت�وفى (

  لرزاق المھدي عبد ا: بیروت، تحقیق
ن�ت عل�ى ال�شبكة    .  سوزان مشھدي، اسباب عنف الم�رأة، موق�ع العربی�ة         -٣٦

  .العنكبوتیة 
مؤس�سة  : كت�اب الف�روع، ط    ) ھـ٧٦٣: المتوفى( محمد بن مفلح الحنبلي      -٣٧

  عبد اهللا بن عبد المحسن التركي : الرسالة، تحقیق
عن���ف  رج��اء مك��ي، س���امي عج��م، اش��كالیة العن���ف، العن��ف الم��شرع وال      -٣٨

 لبن���ان، الطبع���ة –الم���دان، المؤس���سة الجامعی���ة للدراس���ات والن���شر، بی���روت 
  . م٢٠٠٨ھـ ، ١٤٢٩األولى، 

 أبوالح��سن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب الب��صري البغ���دادي،          -٣٩
النك�ت والعی�ون،    = تف�سیر الم�اوردي     ) ھ�ـ ٤٥٠: المتوفى(الشھیر بالماوردي   

ال�سید اب�ن عب�د المق�صود ب�ن      : حقیقلبنان، ت/  بیروت -دار الكتب العلمیة    : ط
  عبد الرحیم  

 أحمد المجذوب، ظاھرة العن�ف داخ�ل األس�رة الم�صریة، المرك�ز الق�ومي            -٤٠
  .م ٢٠٠٣للبحوث االجتماعیة والجنائیة، القاھرة، 

 زین ال�دین محم�د الم�دعو بعب�د ال�رؤوف ب�ن ت�اج الع�ارفین ب�ن عل�ي ب�ن                        -٤١
التوقی�ف  ,) ھ�ـ ١٠٣١: المت�وفى (ري  زین العابدین الح�دادي ث�م المن�اوي الق�اھ         

  القاھرة - عبد الخالق ثروت٣٨عالم الكتب : ط: على مھمات التعاریف
  زینات المنصوري، العنف ضد المرأة، البحرین حالة تطبیقیة-٤٢
الق���اھرة  / دار الح���دیث:  أبوعب���د ال���رحمن الن���سائي، س���نن الن���سائي، ط   -٤٣

  تحقیق سید عمران 



 

- ٥٩٨ -

) ھ��ـ٦٧٦: المت��وفى(حی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي    أبوزكری��ا محی��ي ال��دین ی  -٤٤
 -المكت��ب اإلس��المي، بی��روت  : زھی��ر ال��شاویش ط : روض��ة الط��البین، تحقی��ق 

   عمان -دمشق
) ھ�ـ ٢٦١: المت�وفى ( مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري         -٤٥

محم�د ف�ؤاد عب�د      : بیروت،تحقی�ق  –دار إحیاء التراث العربي   : صحیح مسلم، ط  
  الباقي 

بد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدوی�ھ ب�ن ُنع�یم ب�ن      أبو ع  -٤٦
) ھ�ـ ٤٠٥: المت�وفى (الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع       

م�صطفى  : بی�روت تحقی�ق   / دار الكت�ب العلمی�ة    : المستدرك على الصحیحین، ط   
  عبد القادر عطا 

) ھ�ـ ٣٧٠: المت�وفى ( محمد بن أحمد بن األزھري الھ�روي، أب�و من�صور        -٤٧
محم�د ع�وض    :  بی�روت، تحقی�ق    –دار إحی�اء الت�راث العرب�ي        : ط:تھذیب اللغة 

  مرعب 
 منى زحیل یعقوب ، جرائم الشرف في لبنان، دراسة حقوقیة اجتماعی�ة،      -٤٨

  .م١٩٦٨منشورات مركز األبحاث، 
 الموس��وعة العربی��ة العالمی��ة  عم��ل موس��وعي ض��خم اعتم��د ف��ي بع��ض    -٤٩

  . خة الدولیة من دائرة المعارف العالمیة أجزائھ على النس
  . فتاوى و بحوث وبیانات المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث -٥٠
   المجلس الوطني لشؤون األسرة ، الصحة والعنف -٥١
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Resources 
Firstly: The Holy Quran: 

١- Abd Elrahman Ibn Mohammed Ibn 
Mohammed, Ibn Khaldon (died: ٨٠٨ H) 
History of Ibn Khaldon, print: Dar Elfekr, 
Biuret, survey: Khalil Shehada. 

٢- Mohammed Ibn Abi Bakr Ibn Ayoub Ibn Saad 
Shams Elden  Ibn Elqeum Elgawzeeh ( died 
:٧٥١ H) Gnomic methods, print : Dar 
Elbayan– Biuret. 

٣- Mohammed Ibn Abi Bakr Ibn Ayoub Ibn Saad 
Shams Elden  Ibn Elqeum Elgawzeeh ( died 
:٧٥١ H) Signers informing, print : Scientific 
books  Dar – Biuret, Mohammed Abd 
Elsalam Ibrahim. 

٤- Mohammed Ibn Makram Ibn Ali, Abou 
Elfadel, Gamal Eldin Ibn Manzour El Ansary 
El roufee Elafreqe (died: ٧١١ H) Arab 
Tongue, print: Dar Sadr – Biuret. 

٥- Ayoub Ibn Mousaa El Husseni Elqremy 
Elkafwy, Abou Elbakaa El Hanafe ( died : 
١٠٩٤ H) Dictionary of faculties in items and 
linguistic different , Mohammed El Masry 
print : Moassat El resala – Beurit - survey : 
Adnan Darwish. 

٦- Abou Bakr Ahmed Ibn Amro Ibn Abde 
Elkhalek El Ateky known as El Bazar ( died : 
٢٩٢ H) Masnad El Bazar, Dar El Hadith – 
Cairo, survey Sayed Omran print. 

٧- Mansour Ibn Younes Ibn salah Elden El 
bahoty El hanbaly ( died: ١٠٥١ ) Keshaf El 
Eqnaa an Matn El eqna, print : scientific 
Books Dar. 

٨- Mohammed Ibn Isa Ibn Soura, El tormzy, 
Abou Issa ( died : ٢٧٩ H) Sunan El tormozy, 
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print : Islamic Arab Dar – Biuret, survey 
Bashar Awad Marouf 

٩- Mohammed Ibn Ismael Abou Abdallah El 
Bokhary Elgaefy, Saheh Elbokhary, print : 
Dar Toq El Nagah, survey : Mohammmed 
Zogher Ibn Naser El Naser. 

١٠- Ahmed Magdy Hegazy, Shadia Ali 
Qenawy, drugs and the nature of the third 
world, case study of one of the Arabian 
societies, Cairo magazine, for social 
services published by the high institute of 
social service cairo ١٩٩٥. 

١١- Ibn Taymaya Takey El din Abou El 
abas Ahmed Ibn Abd El halem Abd Elsalam 
Ibn Taymaya El harany Elhanbaly Eldemshky 
( died :٧٢٨ H) Legal policy, print Minsitry of 
Islamic Affairs and call and guidance – 
Saudia Arabia . 

١٢- Mahasan Ekhawaty, family violence 
and its treatments, Aman website. 

١٣- Ibrahim Elkhodary, bad treatment of 
the old and its effect on his psychological 
problems, www.almostshar.com. 

١٤- Abou Elhasan Ali Ibn Omar 
ElBoghdady Eldarqeteny ( died : ٣٨٥H ) 
Sunan Eldarqeteny : print : Mossat Elresala , 
Beurit – Lebanon. survey and comment on 
its tect : Sohayeb ElArnaout, Hassan Abd 
ElMonem Shalby , Abd Ellatef Herzallah, 
Ahmed Barhoum 

١٥-  Mohammed Rashed 
Reda,Interpretation of the Holy Quran which 
is known by El Manar Interpretation 
Scinetific Books Dar, Beurit – Lebanon. 

١٦- sham Eldin Mohamed Ibn Abi Elabbas 
Ahmed Ibn Hamza Shehab Elden El ramly ( 

http://www.almostshar.com/
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died :١٠٠٤ H) Nehayat El Mohtahg Ela Sharh 
Elmonhag (٨/٢١) print : Dar El Fekr, Biuret. 

١٧- Zayed Mahmoud Ibrahim Zayed, The 
streaming massive flood on the flowers 
gardens for Elshawkany, (Beurit: scientific 
Books Dar ). 

١٨- Abou Abdallah Badr Eldin Mohamed 
Ibn Abdallah Ibn Bahadr Elzarkashy ( died 
:٧٩٤  H) The Ocean sea in the principles of 
jurist, Print Dar El Kotby. 

١٩- Abou Dawoud Ibn Elashath 
Elsegastany, Sunan Abou Dawoud, print : 
Dar El Hadith – Cairo survey : Sayed Ibrahim 
and others. 

٢٠- Mohammed Ibn Ahmed Ibn Aby Sahl 
Shams El Aema Elsarkhasy ( Died : ٤٨٣ H) El 
Mabsout, print : Dar Elmarafa – Beurit. 

٢١- Galel Wadee Shakour, Vilolence and 
crime, the Arabian Dar for science, forst 
print, ١٤١٨ H. ١٩٩٧ G. 

٢٢- Ibrahim Ibn Moussa Ibn Mohammed El 
lakhimy Elghrnaty who is known as 
Elshateby (died: ٧٩٠ H) Sit –in, Dar El Hadith, 
Cairo, Survey: Sayed Omran. 

٢٣- Ali Ibn Nayef shohoud a researcher in 
Quran and Sunnah The encyclopedia of 
Muslim family, collected and prepared. 

٢٤- Ahmed Ibn Hanbel Abou Abdallah 
Elshebany, Masnad El Imam Ahmed print: 
Qortoba Establishment – Cairo. 

٢٥- Abou Bakr Abdelrazek Ibn hamam El 
sanany (died: ٢١١ H) , Classification of Abd 
Elrazek, print: Islamic Bureau – Biuret, 
survey: Habib Elrahman El azamy. 

٢٦- Alya Ahmed Defallah, violence against 
women between jurist and international 
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covenants - a thesis of Ph.d, faculty of high 
studies – Jordan University. 

٢٧- Ababdallh Elwan, sons' growing up in 
Islam, revival of Arabian heritage Dar, Biuret 
– Lebanon ٧٧٠-/٢/٧٦٩. 

٢٨- Abdallah Ibn Ahmed Elalaf, Family 
violence and its effects on the family and 
society. 

٢٩- Taref Shawki Mohammed farag, 
violence in the Egyptian family. 

٣٠- Abou Elabas Shehab El din Ahmed Ibn 
Idris El malky who is known as Elqurafy 
(died: ٦٨٤ H), Reserve, print Islamic western 
Dar – Biuret, survey Mohamed Hagy and 
others. 

٣١- Abou abdallah Mohammed Ibn Yzeyed 
El quzweny (died ٢٧٣ H), Sunnan Ibn maga, 
print: revival of Arabian books – Fesal Isa 
Elbaby Elhalaby survey : Mohammed Fouad 
Abd Elbaky. 

٣٢- Elkahelany Mohammed Ibn Isamael Ibn 
Salah Ibn Mohammed ElHosny, Elkahlany 
then Elsananey, Abou Ibrahim, ezz Eldin, 
(died: ١١٨٢ H) Peace ways: Print : Dar El 
Hadith.  

٣٣- Mayour Fredric Mayour, New World, 
dar El nahar, Biuret – Lebanon, first 
print,١٤١٦ H , ١٩٩٦ G. 

٣٤- Doctor / Ali Ismael Meghad a member 
of academic teaching staff the analysis of 
violence and its effect on society. 

٣٥- Gamal Eldin Aboi Elfarag Abdelrahamn 
Ibn Ali Ibn Mohammed El Gawzy ( died ٥٩٧ 
H) Zad el maser in science of interpretation: 
print : the Arabian Book Dar – Biuret, survey 
: Abd El Razek El Mahdy . 
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٣٦- Suzan Mashady, reasons of women 
violence, Alarabiya website. 

٣٧- Mohammed Ibn Mofleh El Hanbly 
(died: ٧٦٣ H) Branches book, print : Elresla 
establishment, survey: Abdallah Ibn Abd El 
Mohsen El Turkey. 

٣٨- Ragaa Mekey, Samy Agam, Violence 
problem, legal violence and condemned 
violence, the university institution for 
studies and publishing, Beurit – Lebanon, 
first print, ١٤٢٩ h, ٢٠٠٨ G.  

٣٩- Abou Elhassan Ali Ibn Mohammed Ibn 
Mohammed Ibn Habib Elbasry El Boghdady, 
known with Elmawardy ( died : ٤٥٠ H) 
Elmawardy interpretation = jokes and eyes, 
print : scientific Books Dar – Beurit / 
Lebanon, survey : Elsayed Abd El Maksoud 
Ibn Abd Elrehem. 

٤٠- Ahmed Elmagzoub, violence inside the 
Egyptian family, the national center for 
criminal and social searches, Cairo ٢٠٠٣ G. 

٤١- Zein Eldin Mohammed known as Abd 
Elraouf Ibn tag Elareefen Ibn Ali Ibn Zein 
Elabden Elhadady then El mnawy El qahery ( 
died : ١٠٣١ H), Standing on notions tasks : 
print : Book World ٣٨ Abd Elkhalek Tharwat 
– Cairo. 

٤٢- Zeinat Elmansoury, Violence against 
Woman, Elbahren application case. 

٤٣- Abou Abd Elrahman Elnesaey, Sunnan 
Elnesaey, print: Dar ElHadith / Cairo survey 
Sayed Omran. 

٤٤- Abou zakriya Mohy Eldin Yehia Ibn 
Sharaf Elnawawy (died: ٦٧٦ H ), Seekers 
garden: Survey : Zoher Elshawish print 
Islamic Bureau, Biuret – Dimishc – Oman. 
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٤٥- Muslim Ibn Elhagag Abo Elhassan 
Elkoshri  Elnesaboury ( died: ٦٢١ H ) Saheh 
Muslim, The revival of Arabian Heritage Dar 
– Buiret, survey : Mohammed Fouad 
Abdelbaky. 

٤٦- Abou Abdallah Elhakem Mohammed 
Ibn Abdallah Ibn Mohammed Ibn Hamdawya 
Ibn Naem Ibn Elhkam Eldabe Elthmany : 
Elnesaboury known as Ibn El bae ( died :٤٠٥ 
H) Elmostadrek Ala Elsahehen, print : 
Scientific Books Dar / Beurit survey  : 
Moustafa Abdelkader Atta. 

٤٧- Mohammed Ibn Ahmed Ibn Elazhary 
Elharawy, Abou Mansour (died : ٣٧٠ H) 
Language refinement: print :  The revival of 
Arabian Heritage Dar – Buiret Survey : 
Mohammed Awad Moreb. 

٤٨- Mona Zehel Yacoub, crimes of honor 
in Lebanon, social study, Papers of searches 
center, ١٩٦٨ G. 

٤٩- International Arabian encyclopedia 
massive work depends on the international 
copy of the international encyclopedia. 

٥٠- Advisory opinion and researches and 
data of the European Council for giving legal 
opinion and researches. 

٥١- The national council for family affairs, 
health and violence. 

  




