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العنف األسري أسبابه وآثاره وعالجه في الفقه اإلسالمي
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ملخ ــص البح ــث :ه ــذا البح ــث املوس ــوم ب «العن ــف األرسي أس ــبابه ،آث ــاره ،وعالج ــه يف الفق ــه اإلس ــامي»ّ ،
ّ
ويوض ــح
ـوم العن ــف األرسي،
يتلخ ــص يف أن ــه :يب ـ ّ ُ
ـن مفه ـ َ
أمهيــ َة األرسة يف اإلس ــام ،ويق ــف ع ــى األس ــباب املؤدي ــة إيل العن ــف األرسي ،والت ــي منه ــا :م ــا يتعل ــق باملع ِّن ــف (القائ ــم بالعن ــف) ،ومنه ــا :م ــا يتعل ــق باملع َّن ــف (م ــن وق ــع
علي ــه العن ــف) ،ك ــا أن ــه يب ـ ّـن ُ
ـع واحلل ـ َ
ّ
ـول الالزم ــة
ـم الفقه ــي للعن ــف األرسي،
ـاج الناج ـ َ
ويوض ــح آث ــاره الض ــارة ع ــى ُك ٍّل م ــن الف ــرد واألرسة واملجتم ــع ،ويض ــع الع ـ َ
احلك ـ َ
للقض ــاء ع ــى ه ــذه الظاه ــرة.
كلامت مفتاحية :العنف ،األرسة ،الزواج ،الفقه اإلسالمي.
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Abstract: This study investigates the concept of domestic violence and the importance of family in Islam and highlights the factors leading to domestic violence.
Among these factors are related to the perpetrator and the factors that are related to the victim. The study also investigates the Islamic view on domestic violence
and clarifies the harmful effects of such violence on individual, family, and society. The study also recommends an effective treatment for such phenomenon.
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مقدمـــــة :

َ
احللــول
وعالجــه يف الفقــه اإلســامي»؛ ليضــع

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى

الالزمــة والعالجــات الناجعــة هلــذه املشــكلة ،عســانا

وســلم ،وعــى آلــه وصحبــه الطيبــن الطاهريــن،

ـم مــن خــال بحــث هــذا املوضــوع
والقـ َ
ـارئ الكريـ َ

البشــر النذيــر ،والــراج املنــر ،حممــد صــى اهلل عليــه

والتابعــن ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.
أما بعد:

يــت األرس ُة يف اإلســام بقســط وافــر
فلقــد َحظِ ْ

مــن العنايــة واالهتــام ،يتــاءم مــع أمهيتهــا يف كيــان
املجتمــع ،وأثرهــا يف حيــاة األمــة ومســتقبلها ،فقــد

شــملها اإلســا ُم بتوجيهاتــه الرتبويــة ،وحــدّ د هلــا
مــن قواعــده الترشيعيــة مــا َيك ُفـ ُـل قيا َمهــا عــى ُأســس
ســليمة ويدعــم كياهنــا ،ويوثــق أوارص العالقــات
بــن أفرادهــا ،ويو ّفــر هلــا احلاميــة مــن عوامــل التحلــل

هبــذا العمــل املتواضــع أن نُفيــدَ املكتبــ َة الرشعيــ َة،
ومجــع شــتاته ،فــإن نكــن قــد ُوفقنــا فتلــك منّ ـ ٌة مــن
ـاص
اهلل وفضـ ٌـل ،وإن كانــت األخــرى فحس ـ ُبنا إخـ ُ
الن ّيــة ،وأننــا قــد بذلنــا قصــاري جهدنــا.

واهللَ نســأل :أن ينفــع هبــذا العمــل املســلمني ،وأن

جيعلــه ذخــر ًا لنــا ولوالدينــا يــوم الديــن ،إنــه و ّيل ذلك

رب
والقــادر عليــه
...وآخــر دعوانــا أن احلمــدُ هللِ ِّ
ُ
ُ
العاملــن.
أمهية الدراسة :

والفســاد؛ كــي تــؤدي رســالتَها يف إعــداد اجليــل
اجلديــد وتربيتــه عــى القيـ ِم الفاضلــة وا ُمل ُثـ ِ
ـل الســامية.

ِ
ِ
النقاط التالية :
الدراسة يف
َكم ُن أمهي ُة
ت ُ
أوالً :أن هــذا املوضــوع يتنــاول جانبــ ًا مــن أهــم

املجتمــع أو فســاده؛ وذلــك ألن األرسة هــي الرافــد

قضيــة متــس حيــاة النــاس العمليــة.

وعــى األرسة ودورهــا الرتبــوي يتوقــف صــاح

األول املســؤول عــن إمــداد األمــة بالفــرد الصالــح

واجليــل الســليم ،فــإذا ســلم بنياهنــا واســتقام أمرهــا

جوانــب احليــاة ،وهــو األرسة ،فهــو يتنــاول

ثانيــ ًا :حماولــة كل جمتمــع اإلدالء بدلــوه يف معاجلــة
هــذه املشــكلة عــى اختــاف توجهاهتــم،

ســلم املجتمــع واســتقام أمــره ،وإذا فســدت أحواهلــا
وســاءت؛ فســدت أحــوال املجتمــع معهــا واهنــارت

حياتــه اخللقيــة واالجتامعيــة؛ الهنيــار أهــم أسســه

وأركانه		.

وتبايــن رشائعهــم ،ممــا يــدل عــى أمهيــة هــذا
املوضــوع.

ثالثــ ًا :االهتــام بــاألرسة املســلمة ،واملشــاركة يف
التثقيــف حــول مشــكلة العنــف األرسي،

ونظــر ًا ألن العنــف داخــل األرسة أصبــح هيــدّ د

وذلــك مــن خــال طــرح هــذه املشــكلة،

موضــوع البحــث «العنــف األرسي ،أســبابه و آثــاره،

رابعــ ًا :حاجــة العلــاء والقضــاة إىل بحــث هــذه

األرسة ،ويزعــزع كياهنــا ،ويصــدع بنياهنــا .لــذا :كان

وإجيــاد احللــول الرشعيــة الالزمــة هلــا.
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4.املســامهة يف تقديــم احللــول الالزمــة للقضــاء

خامســ ًا :أن العنــف األرسي أصبــح االهتــام بــه

عــى هــذه املشــكلة.

متزايــد ًا ،بــل إن هــذا املوضــوع أصبــح مــن

5.إظهـــار كـــال الرشيعـــة اإلســـامية،
وصالحيته ــا ل ــكل زم ــان وم ــكان ،وقدرهت ــا

أحاديــث اخلــاص والعــام يف املنتديــات ،ويف

عـــى إجيـــاد العالجـــات الناجعـــة ملشـــكلة

وســائل اإلعــام.

خاصــة-
سادســ ًا :حاجــة املجتمــع املســلم-بصفة ّ

العنـــف األرسي.

السـ ّيام يف جمــال األرسة إىل مثــل هذه الدراســة

الدراسات السابقة:

التــي حتــدّ د الــداء ،وتضــع لــه الــدواء

الدراســة األوىل« :إيــذاء املــرأة وأثــره يف الفقــه

والعــاج الشــايف.

ســابع ًا :أمهيــة إظهــار أبعــاد هــذه املشــكلة (العنــف

اإلســامي ،دراســة فقهيــة مقارنــة» ،أطروحــة
ماجســتري ،إعــداد :عبــر حممــد العمــري ،إرشاف:

األرسي) ،وأســباهبا ،وأثرهــا ،وخماطرهــا عــى

أ.د.عبــد اهلل بــن عبــد الواحــد اخلميــس.

األرسة واملجتمــع.

ثامن ـ ًا :ســعي ًا لوضــع آليــات حلاميــة رشائــح املجتمــع

الدراســة الثانيــة« :العنــف األرسي ضــد املــرأة،

دراســة فقهيــة تطبيقيــة» ،بحــث تكميــي لنيــل درجــة

–خاصــة األطفــال والنســاء -مــن ممارســة

املاجســتري ،إعــداد :ماجــد بــن عبــد العزيــز القــريش،

العنــف بمختلــف أشــكاله.

املرشــد العلمــي :د .نــارص الــراكان.

الدراســة الثالثــة« :جتريــم العـــنف األســــري

أهداف البحث:

هيــدف البحــث إىل حتقيــق عــدد مــن األهــداف،

يف الشـــــريعة اإلســامية والقانـــــون الوضعــي»،

 1.اإلســهام يف دراســة مشــكلة العنــف األرسي،

عبــــد العـــــزيز املحـــــرج ،إرشاف :د .حممــد فضل

أطــــروحة دكتــــوراه ،إعــــداد :عبــــد الرمحـــن بن

منهــا ال عــى احلــر :

املــراد.

وبيــان خطــورة هــذه املشــكلة وانتشــارها يف

وهــذه الدراســات الســابقة ختتلــف عــا أطرقــه

املجتمــع.

2.الوقــوف عــى األســباب املؤديــة إىل العنــف

يف هــذه الدراســة؛ حيــث إن الدراســة األوىل والثانيــة

 3.بيــان آثــار العنــف األرسي الضــارة عــى

بينــا موضــوع البحــث يف العنــف األرسي-بصفــة

تناولتــا موضــوع املــرأة فقــط ،دون بقية أفــراد األرسة،

األرسي وبيــان عالجهــا.

عامة-أســبابه ،آثــاره ،عالجــه.

الفــرد واألرسة واملجتمــع.
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•ثاني ًا :التوصيات

أمــا الدراســة الثالثــة :وإن كانــت داخــل إطــار

العنــف األرسي إال أهنــا خمتلفــة اختالفـ ًا كبــر ًا؛ حيث

وأما الفهارس :فهي للمصادر واملراجع.

إن الدراســة املشــار إليهــا يف جتريــم العنــف األرسي،

منهج البحث:

بينــا دراســة هــذا البحــث يف معاجلــة العنــف األرسي

ومنهجنا يف طريقة العمل يف البحث ما ييل:

مــن خــال ذكــر اإلحاطــة بــه مــن مجيــع جوانبــه

1.توثيــق املــادة العلميــة مــن مصادرهــا

خاصــة اجلانــب الرشعــي يف عالجــه.
ّ

ا أل صيلــة .

 2.ذكــر أقــوال العلــاء يف املســألة حمــل البحــث

خطة البحث:

مــن املصــادر األصيلــة.

يتكــون هــذا البحــث مــن مقدمــة ،وســتة مباحث،

 3.ذكــر األدلــة لألقــوال الــواردة يف املســألة

أمــا املقدمــة :فهــي لبيــان أمهيــة هــذا البحــث،

الــرأي الراجــح بنــاء عــى قــوة األدلــة .

املبحــث األول :تعريــف العنــف واألرسة يف اللغــة

رمــز( ب .ت ) عنــد ذكــر املرجــع أو املصــدر،

املختلــف فيهــا ،ومناقشــتها ،والوصــول إىل

وخامتــة ،وفهــارس ،وذلــك عــى النحــو التايل:

4.وضــع بعــض الرمــوز لالختصــار ،فــإذا ورد

وهدفــه ،وخطتــه ،ومنهجــه.

فاملقصــود بــه :بــدون تاريــخ.

واالصطــاح ،وبيــان مفهــوم العنــف األرسي.
املبحث الثاين :أمهية األرسة يف اإلسالم.

 5.عــزو اآليــات إىل ســورها مــن القــرآن

املبحث الثالث :أسباب العنف األرسي .

الكريــم ،مــع بيــان رقــم اآليــة.

املبحــث الرابــع :األحــكام الفقهيــة املتعلقــة

 6.ختريــج األحاديــث مــن املصــادر األصيلــة

املبحــث اخلامــس :أثــر العنــف األرسي عــي

أو أحدمهــا نكتفــي بذكــره ،وإذا كان يف

املبحث السادس :عالج العنف األرسي.

املتخصصــن يف ذلــك.

املعتمــدة ،فــإن كان احلديــث يف الصحيحــن

بالعنــف األرسي.

غريمهــا نذكــر مصــدره ،ثــم حكــم العلــاء

الفــرد واملجتمــع.

أمــا اخلامتــة :فهــي لبيــان أهــم النتائــج والتوصيات

7.بيان وجه االستدالل من اآليات واألحاديث
عند اخلفاء ،وعدم الوضوح .

التــي يتــم التوصــل إليهــا مــن خــال هــذا البحــث،

8.نختــم البحــث بخامتــة تــرز أهــم النتائــج

وهــي اآليت:

•أوالً :النتائج

والتوصيــات  ،ثــم نضــع فهرســ ًا للمصــادر
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ثاني ًا :تعريف العنف يف االصطالح:

واملراجــع.

هــذا :وقــد بذلنــا يف البحــث جهــد ًا ،فــا كان

العنــف اصطالحــ ًا :هــو ضــد الرفــق ،والرفــق:

املنّــة وحــده ،ومــا كان فيــه مــن خطــأ ،فــاهلل بــريء

1356هـــ ،ج ،1:ص ، )25:وقيــل :الرفــق هــو

هــو حســن االنقيــاد ملــا يــؤدي إىل اجلميــل (املنــاوي،

فيــه مــن صــواب ،فمحــض فضــل اهلل وتوفيقــه ،وهلل

التوســط والتلطــف يف األمر(املنــاوي ،حممــد عبــد

منــه وكتابــه ورســوله ،ونســتغفر اهلل منــه ،واحلمــد هلل
أوالً وآخــر ًا وظاهــر ًا وباطنــ ًا.

الــرؤوف( ،ب .ت) ،ص ،)248:والعنــف :معاجلــة
األمــور بالشــدّ ة والغلظــة (قلعجــي1408 ،هـــ،
ص ،)323:فيكــون العنــف بمعنــى :الغلــو والشــدّ ة

املبحث األول

والغلظــة يف معاملــة اآلخريــن.

تعريف العنف واألرسة يف اللغة واالصطالح ،وبيان

ـض القانونيــن العنــف بقولــه« :هو
وقــد عـ ّـرف بعـ ُ

مفهوم العنف األرسي،

االســتخدام الفعــي للقــوة أو التهديــد باســتخدامها

وفيه ثالثة مطالب:

إلحلــاق األذى والــرر باألشــخاص واإلتــاف

املطلب األول :تعريف العنف لغة واصطالح ًا:
أوالً :تعريف العنف يف اللغة:

للممتلــكات» (مجعــة2013 ،م ،ص.)40:

ُيعـ ّـرف العنــف لغــة :بأنــه اخلُــرق باألمــر ،وقلــة

بعــض علــاء االجتــاع بقولــه:
عرفــه
ُ
كــا ّ
«اســتخدام القــوة بشــكل غــر مــروع ،وغــر مطابق

أي عريتــه وملتــه ووبختــه بالتقريــع ،والعنيف :الشــديد

هــو استــعــــال غري مشــــــروع لوســائل القســـــر

الرفــق بــه ،وهــو ضــد الرفــق ،يقــال :أعنفتــه تعنيفـ ًا:

للقانــون» ،فالعنــف يف املفهــــــوم االجتــــــاعي:
املـــــادي بغيــــة حتقيــق غايــات شــخصية أو اجتامعية

القــول ،والعنــف :الغلــظ والصالبــة ،واعتنــف األمر:

(عامــر2010م ،ص.)9:

إذا أخــذه بعنــف ،وأعنــف الــيء أخــذه بشــدة،

واملفهــوم الســيكولوجي( النفــي) للعنــف :هــو

وعنَّفــه :المــه بعنــف وشــدة ،والتعنيــف :التوبيــخ

ســلوك الفــرد البــدين واللفظــي الــذي يتســم بالتطرف

والتقريــع واللوم (األزهــري 2001 ،م ،ج ،3:ص5:؛

يف العــدوان الرصيــح واملبــارش ،وذلــك هبــدف إحلــاق

الــرازي1415 ،هـــ ،ص192:؛ الفيومــي1990 ،م،

األذى بدني ـ ًا ونفســي ًا باآلخريــن ،وهــو ميــل انفعــايل

ص164:؛ ابــن فــارس1423 ،هـــ ،ج ،4:ص158:؛

عــدواين مبــارش وخارجــي ،موجــه إىل آخــر توجيه ـ ًا

ابــن منظــور1414 ،هـــ ،ج ،9:ص)259-257:

مبــارش ًا ماديــ ًا أو لفظيــ ًا ،ويــؤدي بصاحبــه إىل أن

فتبــن أن ال ُعنــف يعنــي يف اللغــة :الشــدَّ ة وخــاف
ّ

يفكــر ويــدرك بطريقــة غــر عاديــة (مجعــة2013 ،م،

الرفــق.
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ص.)39:

ويالحــظ :أن التعريــف ال ُلغــوي واالصطالحــي

للعنــف ،بأنــه ضــد الرفــق ،والرفــق يعنــي :الرمحــة
والتلطــف يف األمــر وعــدم القســوة ،وأن العنــف

يعنــي :معاجلــة األمــور بالشــدة والغلظــة والقســوة،
ــم يكونــان أقــرب إىل مقصــود الرشيعــة
ومــن َث ّ
ّ
حتــث عــى الرفــق ،ونبــذ العنــف،
اإلســامية التــي

وأعــم وأشــمل مــن تعريــف بعــض القانونيــن،

وبعــض علــاء االجتــاع ،حيــث إهنــا قــد حــرا

التعريــف يف اســتخدام القــوة أو التهديــد هبــا ،يف حــن

نجــد أن التعريــف اللغــوي واالصطالحــي شــمل مــا
وراء ذلــك مــن ســوء األدب ،والتلفــظ عــى اآلخريــن

واجلفــاء هلــم ،ولــو كان يف أمــور ال عالقــة هلــا بالقــوة
املاديــة ،ممــا يــدل عــى نبــذ العنــف والشــدّ ة والغلظــة

يف معاملــة اآلخريــن.

املطلب الثاين  :تعريف األرسة لغة واصطالح ًا:
أوالً :تعريف األرسة يف اللغة:

لفــظ األرسة مشــتق مــن الفعــل الثالثــي

(أرس) ،واألرس :شــدة اخللــق قــال تعــاىل (:-ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ )[ســورة اإلنســان ،مــن

ص77:؛ الفيومــي1990 ،م ،ص 6:؛ ابــن األثــر،

1399هـــ ،ج ،1:ص.)52:
أردت أن
فــاألُ ْسة مفــرد ،واجلمــع ُأ َس ،وإذا
َ
نســبت إىل املفــرد عنــد مجهــور
تنســب إىل األرسة
َ
النحــاة فتقــولُ :أ ْ ِ
سي-بإســكان الســن ،-وعنــد
بعضـــــهم تنســــــب إىل اجلـــــمع ،فتقــــــول:
ُأ َســـــ ِ
ـري-بفتح الســن ،-وكال الوجهــــن جــــائز
هنــا (الصبــان1417 ،هـــ ،ج ،4:ص 228:؛ حســن،

(ب .ت) ،ج ،4:ص ،)772:فبنــا ًء عــى ذلــك جيــوز
سي ،وال ُعنــف األُ َ ِ
أن ُيقــال :ال ُعنــف األُ ْ ِ
سي.
و ُيفــــهم مــن كالم الثعالبــي :أن األســــــرة

هي الوحـــــدة االجتـــــاعية الدُ نيــــا يف الرتتيـــــب
العــددي ،إذ يــأيت الشــعب أوالً ،ثــم الفصيلــة ،ثــم
العشــرة ،ثــم الذريــة ،ثــم العــرة ،ثــم األرسة

(الثعالبــي1420 ،هـــ ،ص.)252 :

وهكــذا فــإن األرسة لغــة :لفــظ ينبــئ عــن وحــدة

اجتامعيــة صغــرى ،تتميــز بوجــود حالــة من التامســك
واالرتبــاط القــوي بـــــن أفرادهــــــــــا ،حتــى

يبـــــدو كأهنـــــم ربطـــــوا بحبـــــــل جيمــــــعهم

بعضــــــهم إىل بعض بقـــــــوة وإحـــــــكام ،فكان

أحــــــــدهم لآلخــــــــــر كالــدرع احلصينــة.
ثاني ًا :تعريف األرسة يف االصطالح:

وتعــرف األرسة يف اللغــة بالــدرع
اآليــة،]28:
ّ
احلصــن ،ويــراد هبــا عشــرة الرجــل وأهــل بيتــه

مل نجــد لــأرسة تعريف ـ ًا لــدى الفقهــاء الســابقني،

تفيــد معنــى القــوة والشــدّ ة؛ ألن أفــراد األرسة يت ّقــوى

التــي ارتبــط ركناهــا بالــزواج الرشعــي ،والتزمــت

ورهطــه األدنــون ،مأخــوذة مــن مــادة (أرس) التــي

بعضهــم ببعض(ابــن منظــور1414 ،هـــ ،ج،1:

ـض املعارصيــن بقولــه« :هــي اجلامعــة
عرفهــا بعـ ُ
وقــد ّ
باحلقــوق والواجبــات بــن طرفيهــا ،ومــا اتصــل هبــا
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مــن أقــارب» (رضــا1425 ،هـــ ،ص 50:؛ صقــر،

املعنــوي بأحــد أفــراد األرسة ،ويكــون صــادر ًا
مــن ِق َبــل عضــو آخــر يف نفــس األرسة »
(اجلربيــن1426 ،م ،ص.)29:

التبنــي ،ويعيشــون معيشــة واحــدة ويتفاعلــون

كلمتــي  :األذى والــرر مــع أن إحدامهــا تغنــي عــن

1400هـــ ،ج،1:ص.) 33:

البعــض اآلخــر بأهنــا «مجاعــة مــن
وعرفهــا
ُ

ونــرى :أن هــذا التعريــف ورد فيــه تكــرار يف

األشــخاص يرتبطــون بروابــط الــزواج والــدم أو

األخــرى ،كــا أن هــذا التعريــف غــر مانــع ،فلــم

كل مــع اآلخــر يف حــدود أدوار الــزوج والزوجــة،

يقيــد بقيــد يمنــع مــن دخــول حــق التأديــب الرشعي.

األم واألب ،األخ واألخــت ،ويشــكلون ثقافــة

الصحــة العامليــة العنــف
وعرفــت منظمــة
ّ
ّ 2.
األرسي بأنــه ُّ « :
كل ســلوك يصــدر يف إطــار

مشــركة(غيث1995 ،م ،ص. )3:

ويالحــظ :أن مصطلــح األرسة املــراد بحثــه

عالقــة محيمــة ،ويســبب أرضار ًا أو آالمــ ًا

هنــا :قــارص عــى الزوجــن وأوالدهــم ،وهــي

جســمية ،أو نفســية ،أو جنســية ألطــراف

التــي تســمى لــدى بعــض الباحثــن ب«األرسة

تلــك العالقــة « (طريــف2002 ،م ،ص.)7:

النووية»(عبــد الباقــي1399 ،هـــ ،ص 9-6:؛

وأرى :أن هــذا التعريــف بــه تكــرار ال مســوغ

احلامــد1428 ،هـــ ،ص ،)18:أي أهنــا النــواة التــي

لــه –مــن وجهــة نظــري -فكلمــة الــرر تقــوم

نشــأت منهــا القرابــات ،ويتكــون منهــا املجتمــع،

مقــام األمل ،وأنــه ال يلــزم يف العنــف أن يكــون رضره

ويمكــن أن تســمى ب «األرسة الصغــرة» ،أو «األرسة

اخلاصــة» ،خالفـ ًا لــأرسة املرك َّبــة والتــي تتألــف مــن
َّ
عــدة ُأرس ُأحاديــة ترتبــط مع ـ ًا بربــاط التسلســل مــن

يف حتقيــق مفهــوم العنــف ،كــا أن التعريــف مل ُيق ّيــد

جيــل األجــداد ،وجيــل اآلبــاء ،وجيــل األحفــاد،

مفهــوم العنــف األرسي.

شــام ً
ـرر فــرد منهــا
ال ألطــراف األرسة ،بــل يكفــي تـ ّ
بقيــد يمنــع مــن دخــول حــق التأديــب الرشعــي يف

جهــة القرابــة ،وقــد تتألــف مــن أكثــر مــن جيلــن،

3.وجــاء يف قــرار املجلــس األوريب لإلفتــاء رقــم

وقــد تســمى «األرسة املمتــدة» (ريــاض (،ب .ت)،

 14/8بشــأن العنــف األرسي يف الــدورة

ص.)510:

العاديــة ،الرابعــة عــرة بدبلــن بأيرلنــدا يف

املطلب الثالث :بيان مفهوم العنف األرسي:

الفــرة مــن 1426/1/14-8هـــ ،بقولــه:

أي تــرف
عرفــه الدكتــور اجلربيــن بقولــهّ « :
ّ 1.

املعنويــة إلحلــاق األذى باآلخــر ،اســتخدام ًا

ُع ّرف العنف األرسي بتعريفات عدّ ة منها :

العنــف األرسي« اســتخدام القــوة املاديــة ،أو
غــر مــروع ».

مقصــود يلحــق األذى أو الــرر املــادي أو
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ويالحــظ :أن هــذا التعريــف – مــن وجهــة

نظرنــا -إنــا هــو تعريــف للعنــف بعمومــه ،وليــس

ـم فهــو أشــمل مــن
ّ
خاصـ ًا بالعنــف األرسي ،ومــن ثـ ّ
العنــف األرسي ،وبالتــايل يدخــل فيــه املــؤذي مــن

الرشعيــة ،كحــق التأديــب بضوابطــه الرشعيــة،
والقوامــة ونحومهــا ،فــا يدخــان يف مفهــوم العنــف

األرسي.

املبحث الثاين

خــارج األرسة .

-4

أمهية األرسة يف اإلسالم

وجــاء يف قــرار جممــع الفقه اإلســامي يف دورته
التاســعة عــرة يف إمــارة الشــارقة  ،بدولــة
اإلمــارات يف الفــرة من1430/5/5-1هـــ

بــأن العنــف األرسي هــو « :أفعــال وأقــوال،
تقــع مــن أحــد أفــراد األرسة عــى أحــد
أفرادهــا ،تتصــف بالشــدة والقســوة ،وتلحــق
األذى املــادي أو املعنــوي بــاألرسة أو بأحــد

أفرادهــا ».

لقــد اهتــم اإلســام بــاألرسة اهتاممــ ًا كبــر ًا،

وحــرص كل احلــرص عــى اســتقرارها واســتمرارها،

باعتبارهــا اللبنــة األساســية يف بنــاء املجتمــع ،فقــوة

األرسة قــوة للمجتمــع ،ومتاســكها متاســك لــه ،فهــي
أســاس وجــوده وحمــور اســتقراره ،ومــن هنــا أوالهــا
اإلســام هــذه العنايــة ،فتعــددت النصــوص الرشعيــة

التــي تؤكــد عــى أمهيــة األرسة وترســم معاملهــا،

ويالحــظ :أن تعريــف جممــع الفقــه اإلســامي

ونوضــح
وتضــع القواعــد املنظمــة لــكل أمورهــا،
ّ

فــرد أو أكثــر عــى فــرد أو أكثــر مــن أفــراد األرسة؛

1.األرسة بدايــة انطــاق احليــاة اإلنســانية عــى

أيضـ ًا مل يســلم مــن النقــد؛ ألنــه يمكــن أن يصــدر مــن

ذلــك فيــا يــي:

هــذه األرض ،وهــي أســاس اســتمرارها

ولتكــرار كلمــة «أفــراد» ثــاث مــرات؛ وأنــه مل ُيق ّيــد

واســتقرارها قــال تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ

بقيــد يمنــع مــن دخــول احلقــوق الرشعيــة ،كحــق

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

التأديــب بضوابطــه الرشعيــة والقوامــة وغريمهــا يف

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

مفهــوم العنــف األرسي.

تعريــف الباحثــن :يمكــن تعريــف العنــف

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [ســورة النســاء:

تــرف داخــل األرسة  -بغــر حــق رشعــيُ -يلحــق

رغــب اإلســام يف الــزواج بــذات الديــن،
2.
ّ

اآلية.]1

األرسي -مــن وجهــة نظرنــا -بأنــه « ســلوك أو

وحــث األزواج عــى حســن االختيــار ،ويف

أذى ماديــ ًا أو معنويــ ًا بــاألرسة أو بأحــد أفرادهــا،
ً

احلديــث «يــا معــر الشــباب مــن اســتطاع

وذلــك يف غيــاب لغــة احلــوار البنّــاء».

منكــم البــاءة فليتــزوج ،فإنــه أغــض للبــر،

وقلنــا« :بغــر حــق رشعــي» ليخــرج احلقــوق
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وأحصــن للفــرج  ...احلديــث» (صحيــح

يســكن كل مــن الزوجــن إىل اآلخــر ،قــال

5066؛ صحيــح مســلم ،ج ،2:ص،1019:

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ســبحانه وتعــاىل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

البخــاري ،ص ،1293:رقــم احلديــث

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)

رقــم احلديــث  ،)1400وقالﷺ«تنكــح املرأة

[ســورة الــروم ،اآليــة.]21:

ألربــع :ملاهلــا ،وحلســبها ،وجلامهلــا ،ولدينهــا،

6.لــكل مــن الزوجــن حقــوق عــى اآلخــر،

فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك»( صحيــح

أساســها املســاواة والتكافــل وتوزيــع

البخــاري ،ص ،1298:رقــم احلديــث

الواجبــات واملســؤوليات عــى أســاس مــن

5090؛ صحيــح مســلم ،ج ،2:ص،1086:

التكامــل والتعــاون يف إقامــة احليــاة الطيبــة

رقــم احلديــث .)1466

ّ
حــث القــرآن عــى تزويــج مــن ال
3.كــا

عــى هــذه األرض.

7.شــدّ د اإلســام عــى رضورة أن يتعامــل

زوج لــه؛ ألنــه طريــق الســر والصــاح،

الزوجــان باحلســنى ،قــال ســبحانه وتعــاىل:

وتكويــن األرسة واالســتقرار ،قــال ســبحانه

(ﯡﯢ ﯣ) [ســورة النســاء،

وتعــاىل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

مــن اآليــة ،]19:واملعــروف كل مــا تعــارف

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [ســورة النــور،

عليــه النــاس مــن املعاملــة احلســنة ،فــا

4.جعــل اإلســام عقــد الــزواج مــن أهــم

يصــح األذى والعــدوان والتعــدي ،وقــالﷺ:

ميثــاق غليــظ ،قــال تعــاىل( :ﭫ

(املنذري1417،هـــ،ج ،3:ص ، )49:وأوىص
رسـ ُ
ـول اهلل-ﷺ-بالزوجــة خــر ًا حيــث قــال:

تصــح املضــارة واملضايقــة واإلهانــة ،وال

اآليــة.]32:

«خريكــم خريكــم ألهلــه وأنــا خريكــم ألهيل»

وبــن أنــه
العقــود التــي تتعلــق بــاألرسة،
ّ

ﭬ ﭭ ﭮ)[ســورة النســاء،
مــن اآليــة ، ]21:أي :عهــد ًا وثيق ـ ًا (خملــوف،

«مــن كان يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فــا
يــؤذي جــاره ،واســتوصوا بالنســاء خــر ًا،

1418هـــ ،ص ،)50:فوصفــه اهلل بامليثــاق

ـوج يشء يف
فإهنــن خلقــن مــن ضلـ ٍع  ،وإن أعـ َ

الغليــظ؛ لقوتــه وعظمتــه (الطــري،

الضلــع أعــاه  ،فــإن ذهبــت تقيمــه كرستــه،

1420هـــ ،ج ،4:ص.)315:

وإن تركتــه مل يــزل أعــوج  ،فاســتوصوا

5.العالقــة بــن الزوجــن أساســها املــودة

بالنســاء خــر ًا» (العســقالين1430 ،هـــ،

والرمحــة ،والتعــاون والتحــاب ،بحيــث
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رعيتــه ،اإلمــام راع ومســؤول عــن رعيتــه،

ص.)442 ،441:

ّ 8.
أن للرجــال القوامــة عــى املــرأة ،كــا يف قولــه

والرجــل راع يف أهلــه ومســؤول عــن رعيتــه،

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

عــن رعيتهــا ،واخلــادم راع يف مــال ســيده

واملــرأة راعيــة عــى بيــت زوجهــا ومســؤولة

ســبحانه وتعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭝ ﭞ)[النســاء ،مــن اآليــة،]34:

ومســؤول عــن رعيتــه ،وكلكم راع ومســؤول

وإدارة شــؤوهنا ،كــا جــاء قولــه ســبحانه

 ،217رقــم احلديــث ،)893وقــال ســبحانه

عــن رعيتــه» (صحيــح البخــاري ،ص-216:

وأن للرجــال عليهــن درجــة يف رئاســة األرسة

وتعــاىل( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

وتعــاىل( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

اآليــة ،]228:وقــد جــاء قولــه ســبحانه

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [ســورة

ﮞ ﮟ ﮠ) [ســورة البقــرة ،مــن

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

وتعــاىل( :ﮗﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) يف ســياق

الطــاق ،اآليــة ،]7:إذ ًا :اإلســام ْأوىل األرسة

عنايــ ًة فائقــة؛ ألمهيتهــا البالغــة.

التحــدث عــن الطــاق وحــق الــزوج يف رد
زوجتــه إىل عصمتــه ،إن أراد اإلصــاح بعــد

املبحث الثالث

وقــوع الطــاق الرجعــي ،ممــا يؤكــد أن هــذه

أسبـــاب العنـــــف األســـــري

الدرجــة تتعلــق برئاســة األرسة وإدارهتــا.

9.اهتــم اإلســام برعايــة األوالد ،واإلنفــاق

للعنــف األرسي أســباب ،منهــا :مــا يتعلــق

وثقافتهــم وحبهــم هلل تعــاىل ،وتنفيذهــم

باملعنَّــف :أي الشــخص الضحيــة الــذي وقــع عليــه

عليهــم ،وحســن تربيتهم ،واالهتــام بعقيدهتم

ألحكامــه ،فأوجــب النفقــة عــى األب،
واحلضانــة عــى األم ،وأوجــب تعليمهــم
القــرآن الكريــم ،و َأ ْم َرهــم بالصــاة والصــوم،
ومجيــع العبــادات اإلســامية ،قــالﷺ:

«كل مولــود يولــد عــى الفطــرة ،فأبــواه
هيودانــه أو ينرصانــه أو يمجســانه» (صحيــح
البخــاري ،ص ،334:رقــم احلديــث،)1385

وقــالﷺ« :كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن

باملعنِّــف ،وهــو القائــم بالعنــف ،ومنهــا مــا يتعلــق
العنــف ،ويمكــن توضيــح ذلــك فيــا يــي:

املطلــب األول :األســباب التــي تتعلــق باملعنِّــف

(القائــم بالعنــف):

َ
أ-ضعف الوازع الديني:

فالوازع الديني أمر باطني يذكّر املسلم

باهلل-سبحانه وتعاىل ،-فهو موجود يف باطن اإلنسان
املسلم ،منبعث من العلم باهلل واخلوف منه (اجلوزية،

1416هـ ،ج ،2:ص ،)168:وهذا الوازع ُسمي يف
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احلديث الصحيح بواعظ اهلل يف قلب املسلم ،كام يف

أن أمــر ًا مــا حــق واجــب ،وهــو ليــس كذلــك ،أو

وعىل جنبي الرصاط سوران فيهام أبواب مفتحة ،وعىل

عــى أنــه نافلــة؛ نتيجــة جلهلــه باحلقــوق الزوجيــة ،وما

قول املصطفىﷺ« :رضب اهلل مث ً
ال رصاط ًا مستقي ًام

العكــس بــأن يرفــض االســتجابة حلــق واجــب عليــه
لــه ومــا عليــه ،أو التشــدد يف هــذه احلقــوق ،ممــا جيعلــه

األبواب ستور مرخاة ،وعىل باب الرصاط داع يقول:

يلجــأ يف غالــب األحيــان إىل العنــف األرسي(مجعــة،

أهيا الناس ادخلوا الرصاط ال تعوجوا ،وداع يدعو
من جوف الرصاط ،فإذا أراد أحد أن يفتح شيئ ًا من

2013م ،ص.)119 -118:
ج -الرتبية اخلاطئة:

تلك األبواب قال :وحيك ال تفتحه؛ فإنك إن تفتحه

وهــي التنشــئة التــي يتلقاهــا الفــرد يف بيئتــه وجمتمعه

تلجه ،والرصاط اإلسالم ،والسوران حدود اهلل تعاىل

وأرستــه ،والتــي ت ُّصــور لــه فعــل العنــف وكأنــه أمــر

 ،واألبواب املفتحة حمارم اهلل ،وذلك الداعــــي عىل

طبيعــي حيصــل يف كل بيــت تعيــش يف كنفــه كل أرسة،

رأس الصــــراط كتــــاب اهلل عز وجـــل ،والداعي

وقــد يكــون الــزوج قــد تر ّبــى عــى العنــف منــذ

فـــــــــوق الصــــــراط واعـــــــظ اهلل يف قلـب

صغــره ،ممــا جيعــل هــذا األمــر ينطبــع يف ذهنــه ،وجيعلــه

كل مسلم» أخرجه الشيباين(1420هـ ،رقم احلديث

أكثــر ُعرضــة ملامرســة هــذا العنــف يف املســتقبل ،وقــد

 )17634والنسائي(1406هـ ،رقم احلديث)11233

ثبــت أن الطفــل الــذي يتعــرض للعنــف مــن أرستــه

وصححه األلباين((ب .ت) ،ج ،2:ص.)294:

إبــان فــرة طفولتــه ،يكــون أكثــر ميـ ً
ا نحــو اســتخدام

وجــه الداللــة مــن احلديــث :كــا يقــول شــيخ

العنــف ،مــن ذلــك الطفــل الــذي مل يتعــرض للعنــف

اإلســام(ابن تيمية1416،هـ ،ج ،20:ص« )45:فقد

فــرة طفولته(ســتور1975 ،م ،ص.)153:

بـ َّـن هــذا احلديــث العظيــم الــذي مــن عرفــه انتفــع

بــه انتفاع ـ ًا بالغ ـ ًا إن ســاعده التوفيــق ،واســتغنى بــه

ومــن التصــورات الذهنيــة اخلاطئــة العائــدة

إىل ســوء الرتبيــة ،ذلــك االعتقــاد بــأن يف رضب

عــن علــوم كثــرة ».

ّ
شــك أن يف قلــب كل مســلم واعظــ ًا فطريــ ًا
وال

الزوجــة– بــدون مربر-إصــاح هلــا ،أو أن رضب

نفســه ،وهــذا عــام يف كل املحرمــات ،ومنــه ظلــم

وأن اســتخدام الــرب ســيجعل املــرأة أكثــر طاعــة

الزوجــة يرتبــط بإثبــات الرجولــة وفــرض اهليبــة،

يــزع املســلم وينهــاه عــن الــر عندمــا حتدثــه بــه

واحرتامــ ًا للــزوج وتنفيــذ ًا ألوامــره.

اآلخريــن ،وأذيتهــم كــا يف العنــف األرسي ،فــإذا

د-العوامل النفسية :

ضعــف هــذا الــوازع كثــر الظلــم والبغــي.
ب-اجلهل باحلقوق الزوجية:

وهــي تفريــغ االنفعــاالت النفســية لدى الشــخص

القائــم بســلوك ال ُعنــف ،وهــو شــعور املعنِّــف النفــي

فاجلهــل باحلقــوق الزوجيــة جيعــل املــرء يتصــور
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يف حياتــه اليوميــة بالغضــب والضغــط الــذي يالقيــه

حــال اســتمراره مــدة زمنيــة طويلــة ،فاإلنســان إذا

جانــب الشــعور بالغــرة التــي هــي انفعــال مركــب

الدينيــة واألخالقيــة ،فإنــه نــادر ًا مــا يلجأ إىل اســتعامل

خاصــة مــن رؤســائه يف العمــل ،إىل
مــن املجتمــعّ ،
مــن حــب التملــك والشــعور بالغضــب ،ويعــاين

الكثــر مــن النســاء يف العــامل بــا يعــرف بغــرة الــزوج

العميــاء التــي يراهــا دليــل حمبــة ،بينام هــي تراهــا دلي ً
ال

عــى الشــك وعــدم الثقــة ،وهــذه األســباب التــي
يغلــب عليهــا الطابــع النفــي تفقــد املعنِّــف عقلــه

وخترجــه عــن طوعــه وعقلــه ،ومــن نــاذج األمــراض

النفســية التــي قــد تــؤدي إىل العــدوان «الســيكوباتية»،
وهــي مــا يعــرف بحالــة التخلــق النفــي أو الروحــي،

احلاســة اخللقيــة عنــد الســيكوباتيني
وإذ يبــدأ تطــور
ّ
منــذ الطفولــة ،حيــث يبــدي الســيكوباتيون ســلوك ًا

عدوانيـ ًا منــذ الســنني األوىل يف العمــر وتســتمر معهــم

عانــى ضيقــ ًا ماديــ ًا مؤقتــ ًا ،وكان يتمتــع بالرتبيــة
العنــف ،فالعنــف إذ ًا ليــس رهنــ ًا بضغــط ظــروف
اقتصاديــة ســيئة يف وقــت مــا بقــدر هــو رهــن بتوتــر

هــذا الضغــط ،واســتمرار تأثــره عــى الفــرد وعــى

مــر األوقــات.
ســالته عــى ّ

فللعامــل االقتصــادي أثــره الكبــر يف حــدوث

العنــف األرسي ،فــإذا كان رب األرسة فقــر ًا ،فإنــه

يعجــز عــن توفــر مــا حتتاجــه األرسة ،فربــا اســتدان

مــن أجــل أرستــه ،وقــاده ذلــك إىل اإلحســاس
بالضغــوط املاليــة فنتــج عــن ذلــك تربمــه مــن أرستــه؛

ألهنــا حتملــه بأثقــال ال يســتطيعها ،وإن أعيــاه الفقــر

عــن القيــام بواجباتــه جتــاه أرستــه أدى ذلــك إىل

حتــى بقيــة حياهتــم (رمســيس1983 ،م ،ص.)219:

تفــكك األرسة بالطــاق أو اإلمهــال ( جمــدي،

وهــي املشــكالت التــي حتــدث يف حميــط األرسة،

وقــد أثبتــت بعــض الدراســات أن األرسة

إىل اســتخدام العنــف إزاء أرستــه ،ســواء زوجتــه أو

مخســة أضعــاف األرس الغنيــة (اجلربيــن1426 ،هـــ،

هـ-املشكالت االقتصادية:

رب األرسة ،والتــي تدفعــه أحيانــ ًا
والتــي ال يطيقهــا ّ

أبنــاؤه ،وهــي تفريــغ لشــحنة اخليبــة والفقــر الــذي
تنعكــس آثارهــا بقيــام ســلوك العنــف مــن ِق َبــل األب
إزاء أرستــه .

فالبطالــة والفقــر والديــون ...ومــا إىل ذلــك مــن

أمــور ،تزيــد مــن الضغــوط النفســية عــى الــزوج،
وتزيــد مــن شــعوره بالعجــز والضعــف واالهنزاميــة،
وال يعتــر الفقــر مؤثــر ًا عــى شــخصية الفــرد إال يف

2013م،ص.)117-116:

الفقــرة تتضاعــف لدهيــا أجــواء العنــف األرسي
ص.)90 :

كذلــك إذا طالبــت الزوجــة باملزيــد مــن النفقــة

وأرهقــت الــزوج بذلــك ،فــإن ذلــك قــد يــؤدى إىل

شــحن جــو األرسة بالعنــف والتوتــر ولــو كان الــزوج
غنيــ ًا ،ومثــل الزوجــة باقــي أفــراد األرسة كاألوالد

حينــا يطالبــون الوالــد بــرف مــا جيحــف باملــه.

ومــا يتعلــق باألمــور املاليــة :حماولــة الــزوج أو
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الــويل أخــذ مــال مــن حتــت يــده كراتــب الزوجــة أو

وخاصــة املرئيــة
كثــر ًا مــا تقــدم أجهــزة اإلعــام
ّ

الــذى يقــوم بــه الــويل قــد يفجــر كثــر ًا مــن قضايــا

تشــجع عــى العنــف ،ومــن ذلــك مشــاهدة األفــام

وقنواهتــا املختلفــة ،والتــي ال حــر هلــا مــن مشــاهد

األخــت أو أخــذ مكافــأة األوالد ،فاالســتغالل املــايل

العنيفــة التــي تدفــع بالــزوج إىل تطبيــق مــا رأى

العنــف األرسي :مــن هجــر ،ورضب وغــر ذلــك.

وممــا يتعلــق باألمــور املاليــة :االختــاف عــى

عــى أرستــه ،وقــد أثبتــت الدراســات مــدى صحــة

مــن جرائــه ،وممــا حيــدث العنــف والتنافــر العائــي

خاصــة التــي تعــرض املامرســات العنيفــة ،ال تن ّفــس
َّ

هــذه النظريــة ،إذ أن التعــرض لوســائل اإلعــام

اإلرث والوصيــة ،فهــو ســبب يكثــر حــدوث العنــف

وحترضــه عــى ممارســة
عــى الفــرد بقــدر مــا تدفعــه ّ

عــدم العــدل بــن األوالد يف العطايــا ،واملســاعدات
املاليــة ممــا يوجــد فرص ـ ًا كبــرة للعنــف بــن الوالــد

الســلوك العنيــف.
وقــد د ّلــت األبحــاث عــى وجــود عالقــة بــن

واملســتفيد مــن اإلخــوة مــن جهــة ،وبــن اإلخــوة
حينــا ينعــدم العــدل بــن الزوجــات يف األمــور املالية.

ارتفــاع نســبة اجلريمــة ،وبــن العنــف املشــاهد مــن
خالل التلفزيــون ،عم ـ ً
ا بنظرية «التع ُّلــم االجتامعي»،

اآلخريــن مــن جهــة أخــرى ،وكذلــك حيصــل العنــف

فاالنحرافــات األخالقيــة مثــل :رشب اخلمــور

التلفزيــوين بحثـ ًا اســتغرق حــوايل ( 22عامـ ًا) تقريبـ ًا،

العائليــة ،وتــؤدي بالتــايل إىل اللجــوء للعنــف ضــد

أكثــر مــن عرشيــن ســنة لتظهــر نتائجــه ،والتــي

و -تعاطي املسكرات واملخدرات:

فقــد نــرت منظمــة االئتــاف الــدويل ضــد العنــف

أظهــر األثــر الرتاكمــي للتلفزيــون الــذي يمتــد حتــى

واملســكرات تؤجــج وتزيــد مــن اخلالفــات

تقــول« :بــأن هنــاك عالقــة مبــارشة بــن عــرض

أفــراد األرسة ،فتعاطــي املخــدرات يزيــد وبشــكل

أفــام العنــف التــي تعــرض بالتلفزيــون يف الســتينات

كبــر مــن خطــر العنــف األرسي ،ومــن األمــور
املســلم هبــا نظــر ًا وواقعــ ًا أن تعاطــى املســكرات

وارتفــاع اجلريمــة يف الســبعينات والثامنينــات»،
وقالــت املنظمــة :إن مــا يــراوح بــن  % 25إىل %50

واملخــدرات ،و ُيعــدُّ اإلدمــان عــى رشب اخلمــور

مــن أعــال العنــف يف ســائر العــامل ســببها عــرض

واملســكرات واملخــدرات مــن أكــر أســباب العنــف

أفــام العنــف يف التلفزيــون والســينام(احلضيف،

األرسي(احلضيــف1994 ،م ،ص ،)73 :وال شــك

1994م ،ص 73:؛ كجــك1986 ،م ،ص.)129:

أهنــا مــن أكــر املشــكالت التــي تؤجــج اخلالفــات

ح -أســباب عائــدة إىل اآلخريــن (كتدخــل بعــض

العائليــة ،وأن هــذه املحرمــات ال تصــدر إال مــن

شــخص منحــرف أخالقيــ ًا ودينيــ ًا.

األقــارب):

ز -وسائل اإلعالم املختلفة:

ال شــك أن تدخــل بعــض األقــارب يف شــؤون
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أرس أقارهبــم بــدون مســوغ ،واإلفســاد بــن أفــراد

وإهانتهــا لــه أمــام مشــهد مــن النــاس.

إذا وافــق ذلــك اســتعداد اآلخــر للعنــف ،إمــا جلهلــه،

حــن هيملــون دراســتهم ،أو يثــرون ضوضــاء يف

خاصــة
األرسة بالنميمــة التــي قــد تــؤدي إىل العنــفّ ،
أو لضعــف شــخصيته ،وحتكــم اآلخريــن بــه (التــر،

1996م ،ص.)38:

كذلــك مــن النــاذج :اســتفزاز األبنــاء لوالدهيــم

املنــزل ،حينــا يرغــب األب يف الراحــة واهلــدوء،

أو حــن يعتــدون عــى أخوهتــم ،أو حــن يرفضــون

ويعدُّ من األسباب العائدة إىل اآلخرين  -أيض ًا -

االلتــزام بــأداء الفــروض الدينيــة( طريــف2002 ،م،

وضحنا  ،-ومن ذلك مشــــاهد األفالم
العنف  -كام ّ

ب-امتنــاع الزوجــة عــن املعــارشة الزوجيــة

التأثر بام تعرضه وسائل اإلعالم من مشاهد تشجع عىل
العنيـــفة التي تدفع إىل اللجوء للعنــــف داخل
األرسة (احلضيف1994 ،م ص.)73:

ص.)60:

عندمــا يطلبهــا الــزوج ،ومتنّعهــا املســتمر عــن زوجهــا

حــن يرغبهــا ،ففــي احلديــث الشــــــريف ،عــن أيب

املطلــب الثــاين :األســباب التــي تتعلــق باملعنَّــف

هـــــريرة-ريض اهلل عنه-عــن النبي-صــى اهلل عليــه

تســاهم بعــض االعتقــادات اخلاطئــة والترصفــات

فأبــت أن جتــيء [فبــات غضبــان] لعنتهــا املالئكــة

داخــل األرسة ،ومــن هــذه االعتقــادات والترصفات-

عليــه واللفــظ للبخــاري» (العســقالين1430،هـ.

أ-االســتهانة باجلــاين ،وحماولــة التقليــل مــن شــأنه

وأســباب متنّــع املــرأة عــن زوجهــا يف هــذا العــر

ذلــك انتقام ـ ًا يــرد فيــه اإلذالل ،ويســرد فيــه كرامتــه

العاملــة التــي تعــاين مــن العمــل داخــل وخــارج

(الضحيــة أو مــن وقــع عليــه العنــف):

الســيئة التــي تقــوم هبــا الضحيــة يف تعرضهــا للعنــف
ال عــى احلرص-مــا يــي:

أمــام اآلخريــن ،ممــا يدفعــه إىل االنتقــام منــه بعــد

التــي ُســلبت حيــال هــذا املوقــف ،ومــن هــذه النامذج
املســتفزة :جمادلــة الــزوج ،وحتقــر أفــكاره ،وانتقــاد

ترصفاتــه انتقــاد ًا الذعــ ًا أمــام اآلخريــن ،األمــر
الــذي يــؤدي إىل إثــارة ســخرية اآلخريــن احلارضيــن

مــن جهــة ،وإحســاس الــزوج إحساس ـ ًا دوني ـ ًا يثــر
حفيظتــه ،ويدفعــه أحيان ـ ًا إىل االعتــداء عــى زوجتــه

بالــرب املــرح انتقامــ ًا منهــا؛ وذلــك لتحقريهــا

وســلم-قال« :إذا دعــا الرجــل امرأتــه إىل فراشــه
حتــى تصبــح» ،قــال ابــن حجــر العســقالين» متفــق
ص.)444:

ختتلــف قليـ ً
خاصــة عنــد املــرأة
ا عــا كان يف الســابقَّ ،
البيــت ،األمــر الــذي زاد مــن تعرضهــا للضغــوط

النفســية وأثقــل قدرهتــا اجلســدية ،ممــا جعلهــا متتنــع

عــن زوجهــا يف كثــر مــن األحيــان حتــت تأثــر التعب
واإلرهــاق ،وهــذا يــؤدي إىل أن يتخــذ الــزوج ســلوك ًا
غــر مرغــوب فيــه مــن ِق َبــل الزوجــة ،أحيان ـ ًا يصــل
حتــى إىل الطالق(طريــف2002 ،م ،ص.)20-19:
ج-كذلــك رضــا الضحيــة بال ُعنــف ا ُملــارس
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ضدهــا ،وعــدم حماولتهــا تغيــره ،بــل إن الزوجــة

اهلل حيــب الرفــق يف األمــر كله»(صحيــح البخــاري،

عــن اجلــاين ،ممــا جيعــل املعنِّــف يســتمر يف عنفــه

ّ
وحذرت الرشيعة من العنف ،كام يف قولهﷺ«:إن

ص ،1510:رقــم احلديــث.)6024

تدعوهــا الــرورة إىل أن تتــرف ترصفــات مدافعــة

اهلل رفيق حيب الرفق ،ويعطى عىل الرفق ما ال يعطى عىل

ضدهــا ،مثــل خــوف األم عــى أطفاهلــا مــن أن

العنف ،وما ال يعطى عىل سواه » (صحيح مسلم ،ج،4:

ترتكهــم حتــت رمحــة أب ظــامل يعتــدي عليهــم يف كل

ص ،2004 - 2003:رقم احلديث.)2593

حــن وآخــر ،إىل جانــب خــوف الضحيــة مــن الطالق

ثاني ًاّ :
حث الرشيعة عىل الرفق باألرسة:

ومــا ينتــج عنــه مــن ظلــم املجتمــع للمطلقــة ،أضــف

ونظــر ًا ألمهيــة الرفــق بأهــل البيــت ،وعظيــم أثــره

إىل ذلــك حــب املــرأة الضحيــة للجــاين حب ـ ًا يدفعهــا

احلســن عــى األرسة ،فــإن الرشيعــة اإلســامية الغــراء

إىل الصــر حماولــة منهــا إلصالحــه وتعديــل ترصفاتــه

ح ّثــت عليــه ،قــالﷺ« :إذا أراد اهلل بأهــل بيــت خــر ًا

(عويــض2003 ،م ،ص.)58-57:
املبحث الرابع

أدخــل عليهــم الرفــق» أخرجــه الشــيباين(1420هـ،

األحكام الفقهية املتعلقة بالعنف األرسي

رقــم احلديــث )24427والبيهقي(1414هـــ ،رقــم

لقــد ح َّثــت الرشيعــة اإلســامية عــى الرفــق

ص .)293:وصــدور التوجيــه الرشعــي حا ّثــ ًا عــى

وهنــت عــن الظلــم واالعتــداء عــى اآلخريــن ،وال

الطريــق األمثــل للحيــاة الطبيعيــة وحتصيــل املــراد،
فبالرفــق حتقــق األمــور حــاالً ،وحتســن العاقبــة مــآالً،

متهيد:

احلديــث ،)7722وصححــه األلباين(1405هـ،ج،3:

الرفــق حمــذر ًا مــن العنــف ،يــدل عــى أن الرفــق هــو

خاصــة،
عمومــ ًا ،وعــى الرفــق بــاألرسة بصفــة ّ
شـ ّ
ـك أن العنــف األســـري فيــه ظلــم واعتــداء عــى

حمرمــ ًا ،وقــد
املعنَّف-املعتــدى عليــه ،-فيكــون ّ

مــع حصــول األجــر ،ويــدل عــى ذلــك قولــهﷺ:

«مــن حيـــــرم الرفــق حيــرم اخلــر «(صحيــح مســلم،

تضافــرت األدلــة عــى حتريــم العنــف األرسي،

ج ،4:ص ،2003:رقــم احلديــث ،)2592وقولهﷺ:

ويمكــن توضيــح ذلــك فيــا يــي:
أوالًّ :
حث الرشيعة عىل الرفق عموم ًا:

« مــا كــــان الرفــق يف يشء إال زانــه ،ومــا نــزع مــن

أمــرت الرشيعــة اإلســامية بالرفــق ،ودعــت

يشء إال شانــــه»(صحيح مسلم ،ج ،4:ص2004:م،

أمــوره ،كــا يف قولــه ســبحانه وتعــاىل( :ﭙ ﭚ

وأمــا العنــف فهــو بضــد ذلــك ،تفســد بــه األمور،

رقــم احلديــث.)2594

منهجــا يســر عليــه املســلم يف كل
إىل اختــاذ الرفــق
ً

ويســوء بــه الذكــر ،وقــد يكتــب بــه الوزر(اليحصبــي،

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)

1419هـــ ،ج ،8:ص 31:؛ النــووي1392 ،هـــ،

[ســورة آل عمــران ،مــن اآليــة ،]159:وقولــهﷺ« :إن
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ج ،16:ص.)145:

الدليــل الثــاين :عــن أبــى هريــرة-ريض اهلل عنــه-

ثالثــ ًا :حتريــم الرشيعــة الظلــم واالعتــداء عــى

أن رســول اهللﷺ قــال « :أتــدرون مــا املفلــس ؟ قالوا:

حرمــت الرشيعــة اإلســامية الظلــم،
لقــد َّ
والدليــل عــى ذلــك مــا يــي:

املفلــس مــن يــأيت يــوم القيامــة بصــاة ،وصيــام،

وزكاة ،ويــأيت وقــد شــتم هــذا ،وقــذف هــذا ،وأكل

ﯽ) [ســورة هــود ،مــن اآليــة.]18:

هــذا مــن حســناته ،وهــذا مــن حســـــــناته ،فــإن

اآلخريــن:

أ-قولهســبحانه وتعــاىل( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

املفلــس فينــا مــن ال درهــم لــه وال متــاع ،فقــال :إن

مــال هــذا ،وســفك دم هــذا ،ورضب هــذا ،فيعطــى

ب-وقولــهﷺ« :اتقــوا الظلــم؛ فــإن الظلــم

فنيــــت حســناته قبـــــــل أن يقــى مــا عليــــــه،

رقــم احلديــث2447؛ وصحيــح مســلم ،ج،2:

ثــم طــــــــرح يف النــار» (صحيــح مســلم ،ج،2:

ظلــات يــوم القيامة»(صحيــح البخــاري ،ص،592:
ص ،1996:رقــم احلديــث ،) 2578وىف احلديــث

القــديس قــال اهلل تعــاىل « يــا عبــادي إين حرمــت
الظلــم عــى نفســى ،وجعلتــه بينكــم حمرمــ ًا ،فــا

تظاملــوا « ( صحيــح مســلم ،ج ،2:ص ،1994:رقــم
احلديــث.)2577

وجــه االســتدالل بتحريــم الظلــم عــى حتريــم

العنــف األرسي :أن العنــف األرسي متضمــن للظلــم،
املحرمــة
فهــو منــدرج يف عمــوم هــذه النصــوص ّ

للظلــم.

حرمــت الرشيعــة اإلســامية االعتــداء عــى
كــا ّ

اآلخريــن ســواء كانــوا أقــارب ،أو أباعــد ،واألدلــة

عــى ذلــك:

الدليــل األول :قولهســبحانه وتعــاىل( :ﯵ

أخــــــــــذ مــن خطايــــــاهم فطرحــت عليــــــــه
ص ،1997:حديــث رقــم.)2581

وجــه االستدالل:يشمـــل احلديث الــرب وغريه،

فالــذي يــرب غــره عُــدّ مــن املفلســن شــــرع ًا،

املتوعديــــن باهلــاك واخلســارة(النووي1392هـ،
ج ،16:ص ،)136:وهــذا ال يكــون إال عــى أمــر
ّ
فــدل ذلــك عــى حتريــم العنــف األرسي.
حمــرم،
ّ
الدليـــل الثالـــث :عـــن أبـــى مســـعود البـــدرى

ـت غالم ـ ًا يل بالس ــوط
-ريض اهلل عن ــه -ق ــال« :رضب ـ ُ

فس ــمعت صوتــ ًا م ــن خلف ــي «اعل ــم أب ــا مس ــعود»،
فلـــم أفهـــم الصـــوت مـــن الغضـــب قـــال :فلـــا

دنـــا منـــى إذا هـــو رســـول اهلل-ﷺ ،-فـــإذا هـــو
يقـــول« :اعلـــم أبـــا مســـعود ،اعلـــم أبـــا مســـعود»،

ق ــال :فألقي ــت الس ــوط م ــن ي ــدي ،فق ــال« :اعل ــم

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ) [ســورة

أبـــا مســـعود أن اهلل أقـــدر عليـــك منـــك عـــى هـــذا

اعتــداء ،فيكــون منهيــ ًا عنــه بنــص اآليــة.

حـــر لوجـــه اهلل  ،فقـــال« :أمـــا
أبـــد ًا ،
ُ
فقلـــت  :هـــو ّ

البقــرة ،مــن اآليــة ، ]190:والعنــف األرسي فيــه

الغـــام»  ،قـــال :فقلـــت :ال أرضب مملـــوك ًا بعـــده
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لـــو مل تفعـــل للفحتـــك النـــار ،أو ملســـتك النـــار»

حمـــرم بالدالئـــل القطعيـــة يف الرشيعـــة اإلســـامية،

.)1659

هـــذه املحرتمـــات.

حمرمـــ ًا؛ ألن فيـــه اعتـــداء
فيكـــون العنـــف األرسي ّ

(صحي ــح مس ــلم ،ج ،3:ص ،1281:رق ــم احلدي ــث

فهـــذه األدلـــة الســـابقة :تـــدل داللـــة واضحـــة

وجـــه االســـتدالل :أنـــه لـــو مل يكفـــر-ريض اهلل

عنه-ع ــن رضب ــه ظلــ ًا للفحت ــه الن ــار ،ولف ــح الن ــار

ع ــى حتري ــم الظل ــم واالعتــ ــداء عـــ ــى اآلخري ــن
-بصفـــة عامـــة– وحتريـــم العنـــف األرسي-بصفـــة

حمـــرم.
ال يكـــون إال عـــى أمـــر ّ

الدليـــل الرابـــع :عـــن أبـــى هريـــرة -ريض اهلل

خاصـــة -ألنـــه اعتـــداء وظلـــم ،والظلـــم منهـــي

عن���ه -ق���ال :قاـــل رس�وــل اهلل« :م ــن رضب س ــوط ًا

عن ــه وحم ـ ّـرم يف الرشيع ــة اإلس ــامية ع ــى اجلمي ــع،
وم ــن ث ــم ال جت ــد اختالفــ ًا ل ــدى فقه ــاء الع ــر يف

ظلمـ ًـ اقت���ص من���ه يوـــم القيام���ة» أخرج ــه الط ــراين

حمرمــ ًا ك ــا س ــيتضح
أن العن ــف األرسي يعت ــر أم ــر ًا ّ

(1415هـــ ،رقـــم احلديـــث  ،)1445واملنـــذري

مـــن خـــال فتـــاوى املعارصيـــن.

بإســـناد صحيـــح (1417هـــ ،ج ،3:ص )152:

رابعــ ًا :فتــاوى املعارصيــن يف حكــم العنــف

واهليثمي(1412هـــ ،ج ،11:ص.)286:

ا أل رس ي :

الدليـــل اخلامـــس :قولـــهﷺ « :إن دماءكـــم،

فقــد أفتــى العلــاء املعــارصون بتحريــم العنــف

وأموالكـــم ،وأعراضكـــم عليكـــم حـــرام ،كحرمـــة

األرسي ،حيــث صــدر بتحريمــه قــرار جممــع الفقــه

يومكـــم هـــذا ،يف شـــهركم هـــذا ،يف بلدكـــم هـــذا »

اإلســامي رقــم  180/6/19يف دورتــه التاســعة

(صحيـــح البخـــاري ،ص ، 29:رقـــم احلديـــث 67؛

عــرة ،املنعقــدة يف إمــارة الشــارقة يف اإلمــارات

وصحي ــح مس ــلم ،ج ، 3:ص ،1306 -1305:رق ــم

العربيــة املتحــدة يف الفــرة مــن 1إىل 1430/5/ 5هـ.

احلديـــث .)1679

وجـــه االســـتدالل :شــ� َّبه
حتريـــم
النبــ�ي-ﷺ-
ُّ
َ
الدمـــاء واألمـــوال واألعـــراض بـــا تأكـــدت

األوريب لإلفتــاء يف دورتــه الرابعــة عــرة يف مقــر

احلـــج ،ويـــوم األضحـــى (النـــووي1392 ،هـــ

1426/1/18-14هـــ.

كــا صــدر بتحريمــه كذلــك قــرار املجلــس

املجلــس بدبلــن يف مجهوريــة أيرلنــدا يف الفــرة مــن

حرمتـــه لـــدى الســـامعني ،وهـــو بيـــت اهلل ،وشـــهر

املبحث اخلامس

ج ،8:ص 182:؛ العســـقالين1379 ،هـــ ،ج،1:

آثار العنف األرسي عىل الفرد واملجتمع ،وفيه ثالثة

ص ،)159:وهـــذا تغليـــط يف حتريـــم املذكـــورات،
فالعنـــف األرسي قـــد يصيـــب دمـــ ًا ،أو مـــاالً ،أو

مطالب:

عرضـــ ًا ،والتعـــرض هلـــذه األشـــياء املعصومـــة أمـــر

املطلب األول :آثار العنف األرسي عىل الفرد:
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عندمــا ُيعنّــف أحــدُ أفــراد أرستــه طرفــ ًا آخــر

واألمـــل يف احليـــاة ،وكراهيـــة الـــذات ،ومـــن

ظــامل ،ومظلــوم ،وآخــر يشــاهد ،وغالبــ ًا مــا يكــون

حياهتـــم العالئقيـــة مـــع اجلنـــس اآلخـــر مســـتقبالً،

منهــا ،فالغالــب أن هنــاك طرفــن رئيســيني يف العنــف
الطفــل ،أو األطفــال.

آثار العنف عىل املظلوم:

التأث ــرات األكث ــر خط ــورة :م ــا يصي ــب األبن ــاء يف
إذ إن الكثرييـــن منهـــم وبخاصـــة اإلنـــاث ترتســـخ

لدهيـــم قناعـــة ال واعيـــة بـــأن احليـــاة الزوجيـــة

فأمــا املعنَّــف املظلــوم فهــو أول ضحايــا العنــف؛

ع ــذاب يف ع ــذاب  ،ل ــذا ن ــرى الكث ــر م ــن البن ــات

ويتبــع ذلــك األمل النفــي ،وقــد يورثــه الكآبــة،

خلطبته ــن؛ ألن ــه يمث ــل هل ــن ص ــورة األب الطاغي ــة

وذلــك ألن العنــف يرضبــه يف جســده إن كان رضب ـ ًا،
واإلحبــاط ،واحتقــار النفــس ،والشــعور بالظلــم،

وحماولــة االنتقــام ،ممــا قــد يولــد عنف ـ ًا عكســي ًا ،كــا

أن املعنَّــف يميــل إىل االنطوائيــة ،والعزلــة ،وتكثــر
أمراضــه النفســية ،والبدنيــة ذات املنشــأ النفــي ،وال
يســتجيب للعــاج ،ويســتويل عليــه اخلــوف ،والقلــق،
وفقــدان الســيطرة عــى األمــور ،ولــوم النفــس ،وهــذا

هــو الغالــب أو الدائــم يف حالــة العنــف األرسي.
آثار العنف عىل الظامل:

ينجــر إىل عنــف آخــر،
أمــا الظــامل فــإن بعنفــه ّ

وتتأصــل يف نفســه العدوانيــة ،ويفقــد االتــزان ،وقــد

تطولــه املســاءلة والعقــاب.

آثار العنف عىل املشاهدين له:

وأمـــا مـــن يشـــاهد العنـــف مـــن األوالد ،فإهنـــم

غالبــ ًا م ــا يتأث ــرون ب ــه فعــاً ،فيصيبه ــم م ــا أص ــاب

املعنَّـــف األصـــي ،وإذا ســـلموا مـــن ذلـــك حلقتهـــم
آثـ��ار العنـ��ف النفس���ية الساـــبقة (اجلربي ــن1426 ،هـــ

ص ،)125 :أضـــف إىل ذلـــك العقـــد النفســـية،
والفشـــل يف الدراســـة والعلـــم ،وفقـــد الطمـــوح

يمتنعـــن عـــن الـــزواج ويرفضـــن أي شـــاب يتقـــدم
والظـــامل والعنيـــف ،وأن حيـــاة العزوبيـــة والعنوســـة

مـــع الســـعي إلجيـــاد وظيفـــة ،هـــي أفضـــل بكثـــر

مـــن احليـــاة الزوجيـــة يف املســـتقبل (شـــكور،

1997م ،ص.)113:

املطلـــب الثـــاين :آثـــار العنـــف األرسي عـــى

األرسة:

آثـــار العنـــف األرسي ال تقـــف عنـــد حـــدّ

املعنِّف(الظـــامل) ،أو املعنَّف(املظلـــوم) فحســـب،
بـــل تتعـــدّ ى ذلـــك ،فتؤثـــر عـــى األرسة بأكملهـــا؛

وذلـــك ألهنـــا هتـــدد ُبنيـــان األرسة ،وهتـــدم كياهنـــا،

أو تـــكاد أن هتـــدم أركاهنـــا.
آثار العنف عىل الزوجني:

إن العنــف إذا غلــب عــى األرسة َكـ ِ
ـره الزوجــان

احلي ــاة الزوجي ــة ،مم ــا ق ــد يس ــبب الط ــاق ،أو البق ــاء
ّ
يمـــل مـــن
يف حيـــاة زوجيـــة تعيســـة؛ ألن املعنَّـــف

احليـــاة ،فـــا يســـتطيع القيـــام بواجباتـــه األرسيـــة،

فـــا الـــزوج يقـــوم بنفقاتـــه ،وواجباتـــه الزوجيـــة،
وال الزوجـــة تقـــوم بواجبـــات الزوجـــة واألمومـــة،
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وتب ــدأ األرسة يف التف ــكك وتكث ــر ح ــاالت الط ــاق

والتـــي تبـــن مـــن خـــال نتائجهـــا أن األطفـــال

األســــرة االقتصـــادي والذي يســــــوء بســبب عدم

جـــرح ،قســـوة يف املعاملـــة) ال يزدهـــرون عاطفيـــ ًا يف

الذي ــن يتعرض ــون لس ــلوك عن ــف س ــواء كان(رضب،

بـــن الزوجـــن ،وينعكـــس ذلـــك عـــى وضـــع

املســـتقبل ،وإذا أنجبـــوا فإهنـــم ال يعرفـــون كيـــف

املب ــاالة وكث ــرة املشــ ــاكل داخ ــل األرسة.
آثار العنف عىل األوالد:

يس ــتجيبون الحتياج ــات أطفاهل ــم العاطفي ــة ،وينته ــي

هب ــم األم ــر -أحيانــ ًا -لإلحب ــاط ،فيهامج ــون أطفاهل ــم

ال ش ـ َّ
ـك أن العن ــف األرسي ل ــه آث ــاره الوخيم ــة
ع ــى األوالد ،وم ــن ث ــم يق ـ ّـل التعاط ــف ،وتُص ــاب

أو هيملوهنــم (مكــي و عجــم1429 ،هـــ ،ص.)106 :

عـــن بديـــل هلـــذه األرسة املتفككـــة ،فيخرجـــون إىل

ا ملجتمــع :

املطلــب الثالــث :آثــار العنــف األرسي عــى

األرسة بفقــر املشــاعر ،ممــا قــد جيعــل األوالد يبحثــون

أمــا آثــار العنــف األرسي عــى املجتمــع فهــي كثرية

الش ــارع ،وق ــد جينح ــون إىل اجلريم ــة ،وق ــد يعنّ ــف
بعضهـــم بعضـــ ًا ،ناهيـــك عـــن تركهـــم ،أو إمهاهلـــم

وخطيـرة (اجلربيــن1426 ،هـــ ،ص 125 :ومــا بعدها؛

شــكور1997 ،م ص113 :ومــا بعدهــا) ،ومــن ذلك:

لفرائـــض دينهـــم ،ومصالـــح دنياهـــم مـــن دراســـة

 - 1االنحراف والوقوع يف براثن اجلرائم:

أو غريهـــا ،فاحلاصـــل أن العنـــف األرسي املتكـــرر

يــؤدي العنــف األرسي يف بعــض األحيــان إىل

يشـــل حركـــة األرسة اإلجيابيـــة ،ويفقـــد أفرادهـــا

هتيئــة الظــروف لالنحــراف ،خصوصــ ًا األوالد مــن

الق ــدرة ع ــى القي ــام بواجباهت ــم األرسي ــة الواقعي ــة،

البنــن والبنــات نتيجــة لشــعورهم بعــدم األمــان

واملاديـــة ،فاملعنِّـــف الظـــامل ال يأبـــه ،واملظلـــوم قـــد

االجتامعــي ،وضعــف القــدرة لدهيــم عــى مواجهــة

قهـــره الظلـــم ،واألوالد أصبحـــوا ضحيـــة مـــا بـــن
أب ظـــامل غالبـــ ًا ال يســـتطيعون دفـــع ظلمـــه ،وقـــد
ق ّلـــت قيمتُـــه يف نظرهـــم ،لترصفاتـــه الســـيئة ،وبـــن

الذكــور واإلنــاث الذيــن ينحرفــون ويقعــون يف ســلوك

دفعــ ًا وال ن�صــ ًا (اجلربي ــن1426 ،هـــ ،ص 125 :؛

وغيــاب الرقابــة واملســؤولية.

املشــكالت ،والشــاهد عــى ذلــك هــم األحــداث مــن

أم مظلومـــة ال متلـــك لنفســـها ،فضـــ ً
ا عـــن ولدهـــا

إجرامــي؛ نتيجــة للعنــف األرسي وتفــكك األرسة،

 - 2تدمري القيم واملبادئ واألخالق واألعراف:

شـــكور1997 ،م ،ص.)113 :

ومـــن الدراســـات التـــي تناولـــت آثـــار العنـــف

حيــث إن العنــف األرسي حيــدث خلــ ً
ا يف نســق

االجتامعيـــة واجلنائيـــة بالقاهـــرة والتـــي مـــن أبرزهـــا

يف النهايــة جيــ ً
ا مــن األبنــاء مشــكك ًا يف قيــم آبائــه

القيــم االجتامعيــة والدينيــة ،األمــر الــذي ينتــج عنــه

ع ــى األوالد ،م ــا ق ــام ب ــه املرك ــز القوم ــي للبح ــوث

وجمتمعــه.

دراســـة «ظاهـــرة العنـــف داخـــل األرسة املرصيـــة»،
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 - 3إعاقة عملية التنمية والتطوير:

كثرييــن مــن أرس متعــددة ،كل طائفــة متيــل مــع قريبهــا،

فــإن األرسة التــي ينتــر فيهــا العنــف ،تظهــر فيهــا

أو مــن تــرى احلــق يف جانبــه ،أضــف إىل ذلــك تشــويه

النشــغاله بعــاج هــذا العنــف ،وتأمــن األرس منــه،
وهــذا يتطلــب جهــود ًا كبــرة ،وأمــواالً طائلــة ،لــو

يؤخــذ الــريء باملذنــب ،وقــد ال يتوقــف األمــر عــى

تشــويه الســمعة فحســب ،بــل ربــا امتــد إىل اســتغالل

إىل ازدهــاره .

أنظمــة هــذا املجتمــع ،وحماولــة تغيريهــا.

املشــكالت االجتامعيــة ،فتؤثــر عــى املجتمــع بــأرسه؛

بذلــت يف مصالــح املجتمــع وتنميتــه وتطويــره؛ ألدت
فالعنــف األرسي يــؤدي إىل إعاقــة عمليــة التنميــة،

الســمعة ،ونــر الســمعة الســيئة عــن املجتمــع ،حتــى

وجــود العنــف يف جمتمــع ،واختــاذه وســيلة الهتــام
املبحث السادس

عالج العنف األرسي يف الفقه اإلسالمي

أي أنــه يــؤدي يف هنايــة األمــر باملجتمــع إىل التخلــف
وعــدم اإلنتــاج املــادي والفكــري.

 - 4انشغال املجتمع برعاية األرس املفككة:

متهيد:

إن األرس املعنّ َفــة تصبــح عالــة عــى املجتمــع ،ســواء

العنــف األرسي مشــكلة مــن املشــكالت التــي
حتتــاج إىل حـ ٍّـل ،قبــل أن يســتفحل خطرهــا ،ومــن ثــم

والتعليــم ،وهــذا يثقــل كاهل املجتمــع؛ ألن مســئولياته

يف الرشيعــة اإلســامية منهــا :مــا تكــون ســابقة

يف األمــور املاديــة ،أو األمــور املعنويــة ،كالرتبيــة،
تزيــد عــى قدرتــه.
- 5اآلثار األمنية:

تؤثــر عــى األرسة ،وكــذا املجتمــع ،واحللــول الفقهيــة
للرتافــع إىل اجلهــات القضائيــة ،وهــى التــي أســميتُها

ب «احللــول الفقهيــة الوقائيــة -غــر القضائيــة-

ويتفــرع عــن ذلــك مــا قــد حيصــل مــن إخــال
ّ

للعنــف األرسي» ،ومنهــا :مــا تكــون مــن اختصــاص
ّ
«احلــل
القــايض الرشعــي ،وهــى مــا أســميناها ب

واالغتصــاب ،وجنــوح األحــداث ،كنتيجــة حتميــة ملــا

الفــرع األول :احللــول الفقهيــة الوقائية-غــر

ألمــن املجتمــع  ،بســبب بعــض أفــراد األرسة املعنّ َفــة

الذيــن جنحــوا إىل اجلريمــة ،كالقتــل والرسقــات،
اعــرى جــدران األرسة مــن تصدعــات كبــرة بســبب

العنــف األرسي.

- 6شيوع البغضاء وال ُفرقة بني أفراد املجتمع:

القضائــي » ،وتفصيــل ذلــك فيــا يــي:

القضائيــة -للعنــف األرسي:

و ُيقصــد هبــا :تنــاول التدابــر اإلصالحيــة

الرشعيــة التــي هتــدف إىل القضــاء عــى العنــف داخــل

كذلــك مــا حيصــل مــن التفــكك داخــل املجتمــع،

األرسة مــن غــر أن يكــون ذلــك بالتدخــل القضائــي،

العالقــة بالعنــف األرسي ،وقــد يمتــد إىل أفــراد

األرسة ،أو شــخص مــن املجتمــع ،أو جهــة تطوعيــة،

وحــدوث البغضــاء ،والشــحناء بــن األطــراف ذات

وقــد تكــون هــذه التدابــر صــادرة مــن أحــد أفــراد
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أو جهــة رســمية ،لكنهــا ال تأخــذ الصبغــة القضائيــة،

77-41

بعمليــات الرصــد والبحــث واإلحصــاء ألشــكال
العنــف األرسي املنتــرة ضــد النســاء واألطفــال

ومــن احللــول الوقائيــة:
أوالً :نــر الوعــي الدينــي ،وااللتــزام بتعاليــم

وبحثهــا ومعرفــة مــدى انتشــارها؛ لكشــفها أمــام

فــإن مــن أهــم الواجبــات املســارعة إىل عــاج

نــدوات علميــة ،وحمــارضات ثقافيــة وورش عمــل

اإلســام الســمحة:

اجلهــات املختصــة للقيــام بعمليــة احلــد منهــا ،وتقديم

مــن اجلهــات املدنيــة املعنيــة ،تبــن خماطــر العنــف

أشــكال العنــف األرسي احلاصلــة أو التــي قــد حتصــل
يف بعــض األُرس ،ســواء أكان العنــف عــى الزوجــة أو

األرسي ،ومــدى انعكاســه عــى البنــاء األرسي.

عمليــة تســتنقذ واقــع كثــر مــن العائــات التــي

التعريــف باحلقــوق الرشعيــة:

ثانيـ ًا :بـ ّ
ـث الفهــم الصحيــح لإلســام مــن خــال

عــى األوالد ،وشــد اهلمــم واملســارعة إىل خطــوات

كــا ينبغــي ّ
بــث الفهــم الصحيــح لإلســام،

ســقطت أو هــي آيلــة للســقوط يف براثــن عنــف أعمى
نابــع عــن ُع َقــد وأزمــات نفســية وعــادات وتقاليــد

وذلــك مــن خــال إنشــاء مراكــز متخصصــة إلرشــاد
اخلاطبــن ذكــور ًا وإناثــ ًا ،والتعريــف باحلقــوق

مشــبوهة ،و ُبعــد عــن تعاليــم الديــن اإلســامي

الرشعيــة املتبادلــة بالتنســيق مــع املحاكــم الرشعيــة

ـم ينبغــي عــى العلــاء أخــذ دورهــم
احلنيــف ،ومــن ثـ ّ

املختصــة.

الصحيــح يف التوجيــه واإلرشــاد بنــا ًء عــى هــدي

واملقصــود بالتعريــف باحلقــوق الرشعيــة هنــا هــو:

الكتــاب والســنة ،وتركيــز جــزء مــن اخلطــاب الدينــي

أن يعــرف املتنازعــان يف األرسة حقهــا مــن غــر زيــادة

يف املراحــل املختلفــة مــن املناهــج التعليميــة لتنقيــة

وال نقصــان فيــا يتنــاول موضــع اخلــاف ،أو مــا

مفهــوم الرتبيــة والتأديــب عنــد اجليــل الصاعــد،

يتعلــق بــه ،والتعريــف يكــون مــن أحــد املتنازعــن،

وكــذا التوجــه باخلطــب والــدروس للتحذيــر مــن

أو فــرد آخــر داخــل األرسة ،أو خارجهــا ،أو مــن

خطــورة هــذا األمــر.

كــا ينبغــي عــى وســائل اإلعــام ال ســيام يف

اجلهــة املحتســبة ،أو الرســمية ،ويكــون هــذا التعريــف

تقــوم بدورهــا يف التوجيــه مــن خــال عقــد النــدوات

يذكــر للمتنازعــن ،أو املتنــازع مــا لــه مــن احلقــوق،

عــى حــد االعتــدال ،فــا زيــادة فيــه وال نقصــان ،بأن

هــذا العــر الــذي هــو عــر اإلعــام بامتيــاز ،أن

ومــا عليــه مــن الواجبــات ،ويكــون التعريــف عنــد

واملحــارضات والربامــج اهلادفــة التــي حتــد مــن

اخلصومــة متعلقــ ًا بســبب اخلــاف والتنــازع ،وقــد

انتشــار ثقافــة اجلهــل األرسي ومــا يرتتــب عليهــا مــن

يكــون التعريــف بجميــع احلقــوق األرسيــة ،وهــذا

مظاهــر العنــف األرسي.

خيتلــف مــن حالــة إىل حالــة أخــرى.

كــا يتعــن عــى مؤسســات املجتمــع املــدين القيــام
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فقــد يلــزم يف بعــض احلــاالت التعريــف بجميــع
احلقــوق األرسيــة ،عندمــا يــدرك ا ُمل ِ
صلــح أن اجلهــل

هبــا هــو الــذى أوجــد العنــف ،وقــد يكــون مقتــر ًا
عــى احلــق الــذى ثــار بســببه اخلــاف.

ثالث ًا :نرص املظلوم:

ّ
شــك أن العنــف األرسي ظلــم قــد يقــع عــى
ال

فــرد ،أو أكثــر يف األرسة ،فاملعنَّــف مظلــوم ،ولــه حــق

النــرة عــى الظــامل ،والنــارص لــه قــد يكــون ويل

فعندمــا يتســلط الرجــل عــى زوجتــه يلــزم

األمــر ،أو نائبــه ،وقــد يكــون غــره ،واملــراد هنــا:

شــامل للظلــم ،واالعتــداء ،وعندمــا متتنــع الزوجــة

فــإذا رأى الشــخص أحــد ًا مــن النــاس يظلمــه

تعريفــه بحــق القوامــة ،ومعنــاه الرشعــي ،وأنــه غــر
عــن اجلــاع يلــزم تعريفهــا بحــق الــزوج يف مجاعهــا،
وكذلــك يعلــم األب الــذى يرهــق أوالده بالعمــل
إرهاقـ ًا خارجـ ًا عــن الوســع ،أن ذلــك اعتــداء وظلــم
ال يدخــل يف حقــوق الوالــد ،وكــذا يعلــم الولــد

الــذى ال ينفــق عــى والــده الفقــر بوجــوب نفقتــه

نــر غــر ويل األمــر ،ونائبــه ملــن وقــع عليــه العنــف.
والــده ،أو أخــوه ،أو زوجــة يرضهبــا زوجهــا ظلـ ًا ،أو
ـم جيــب عليــه
العكــس ،فهــذا عنــف أرسي ،ومــن ثـ ّ

أن ينــر املظلــوم ،وخيلصــه مــن ظاملــه ،ويعينــه عــى

ظاملــه ،ويــدل عــى ذلــك:

1.مـــا روي عـــن أنـــس بـــن مالـــك–ريض اهلل
عنـــه–أن النبي-ﷺ-قـــال« :انـــر أخـــاك

عــى والــده ...إلــخ.

َ
وتتكــر عــى زوجهــا
تتعــال
وأن املــرأة التــي
ّ

ظاملـــ ًا ،أو مظلومـــ ًا ،فقالـــوا :هـــذا نـــره

جــاء يف القــرآن الكريم (الوعــظ ،واهلجــر يف املضجع،

تأخـــذ فـــوق يديه»(صحيـــح البخـــاري،

مظلومـــ ًا ،فكيـــف ننـــره ظاملـــ ًا ؟ قـــال:

ومتنعــه حقوقــه تكــون ناشــز ًا ،وعــاج النشــوز كــا

ص ،591:رقـــم احلديـــث.)2444

وال�ضرب غري امل�برح) ،قالســبحانه وتعــاىل(:ﭑ

2.مـــا جـــاء عـــن الـــراء بـــن عـــازب« :أن

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

النبي-ﷺ-أمرنـــا بســـبع ،أمرنـــا بعيـــادة

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

املريـــض ،واتبـــاع اجلنائـــز ،وتشـــميت

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

العاطـــس ،وإبـــرار القســـم أو املقســـم،

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ون ــر املظل ــوم ،وإجاب ــة الداع ــي ،وإفش ــاء

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ) [ســورة النســاء ،اآليــة. ]34:

الســـام( »..صحيـــح البخـــاري ،ص،591:

ِ
الــزوج زوجتَــه الناشــز
ويالحــظ :أن ْض َب
للتأديــب بضوابطــه الرشعيــة ال يدخــل يف العنــف

رقـــم احلديـــث 2445؛ وصحيـــح مســـلم،

ج ،3:ص ،1635:رقـــم احلديـــث.)2066
 3.قال النبيﷺ« :من ّ
أذل عنده فلم ينرصه ،وهو

األرسي.
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يقدر عىل أن ينرصه ،أذله اهلل عىل رؤوس اخلالئق

مــن أفــراد أرستــه ،فــإن ذلــك الوجــوب ينتقــل إىل

احلديث ،)4554والشوكاين(1413هـ ،ج،6:

ذلــك الوجــوب متعــن يف حــق ويل األم ،وملــا تقــرر

ويل األمــر؛ ملــا تقــرر مــن وجــوب نــر املظلــوم ،وأن

يوم القيامة» أخرجه الطرباين(1404هـ ،رقم

رشعــ ًا مــن أن نــر املظلــوم عــام يف كل مظلــوم،

ص.)61:

كيفية نرص املظلوم:

وبــكل ظلــم ،وبــكل أنــواع النرص(العســقالين،

1379هـــ ،ج ،12:ص 33:؛ ابــن بطــال1422 ،هـــ،

ومــن خــال النصــوص الســابقة ،يتبــن لنــا أنــه

ج ،6:ص.)573:

جيــب عــى املســلم إذا رأى والــده يــرب أمــه ،أو

خامس ًا :اإلصالح بني املتخاصمني:

يــرب أخــاه  ،أو نحــوه مــن صــور العنــف األرسي،

اخلصومــات واملنازعــات قــد تبــدأ مــن الــكالم،

أنــه حيــول بــن والــده وبــن رضبــه لوالدتــه ،أو أخيــه،

ـر إىل الشــجار ،وقــد تنتهــى بالقتــل يف صــور
ثــم متـ ّ

وتكــون حيلولتــه هــذه مــن غــر أن يــرب والــده،

متعــددة ،وكثــرة؛ ولذلــك أمــر اهلل املســلمني

بــل حيــول بينــه وبــن مرضوبــه باملنــع فقــط .
رابع ًا :تأهيل املتامدي يف تعنيف غريه:

بقولهســبحانه وتعــاىل( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

واملــراد بالتأهيــل :عــاج املعنِّــف؛ ليكــون فــرد ًا

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

حيصــل بتعليمــه ،وتأديبــه إن كان جاه ـاً ،وبمعاجلتــه

وهنانـ�ا رسـ�ول اهلل-ﷺ-عــن موجبــات العنــف

ﮐ ﮑ) [ســورة اإلرساء ،اآليــة.]53:

ســوي ًا ،خالي ـ ًا مــن موجبــات العنــف ،وهــذا التأهيــل
إن كان مريضــ ًا.

النفســية قائــاً« :ال تباغضــوا ،وال حتاســدوا ،وال

وهــذان األمــران واجبــان عــى الــويل فهــا مــن

تدابــروا ،وكونــوا عبــاد اهلل إخوانــ ًا ( »..صحيــح

وليــه أن يعلمــه التعليــم والتأديــب املانــع لــه مــن

ص ،1521:رقــم احلديــث  6076؛ وصحيــح

البخــاري ،ص ،1519:رقــم احلديــث ، 6065

حقــوق األب عــى أوالده ،فيجــب عــى والــده ،أو

مســلم ،ج ،4:ص ،1983:رقــم احلديــث .)2559

االعتــداء عــى اآلخريــن  ،جــاء يف اخلــريش( (ب.

ت) ،ج ،6:ص «)130:أن الغاصــب إذا كان مميــز ًا

وعندمــا تقــع اخلصومــة وتوابعهــا جــاءت

فإنــه :يــؤدب وجوبـ ًا ،وأدبــه ألجــل الفســاد فقــط ،ال

الرشيعــة بترشيــع عالجــي ،وهــو اإلصــاح بــن

املتخاصمــن ،وهــو شــامل لــكل املتخاصمــن،

ألجــل التحريــم ،» ...أو يعاجلــه املعاجلــات النفســية

س��واء كان��وا أق�اـرب ،أو أباع��د (الزركــي،

لــدى األطبــاء املختصــن.

1421هـــ :ج ،2:ص 284:؛ والقرطبــي1408 ،هـ،

هــذا إذا كان التأهيــل يف مقــدرة الــويل ،وضمــن

ج ،5:ص.)84:

األمــور املتاحــة لــه ،أمــا إذا عجــز عــن تأهيــل املعنِّــف
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حكم اإلصالح األرسي وأدلة ذلك:

اإلصــاح بــن املتخاصمــن داخــل األرسة

مســتحب لــكل مســلم ،يســتطيع اإلصــاح بينهــا،
ويــدل عــى ذلــك:

ص.)164:

الدليــل الثالــث  :اإلمجــاع عــى مرشوعيــة

اإلصــاح بــن املتخاصمني(الرشبيني1415،هـــ،

ج ،2:ص 304:؛ املقــديس1405 ،هـ ،ج ،5:ص.)3:

ِ
ـم
الدليــل األول :قــول ســبحانه وتعــاىلَ :
(وإِ ْن خ ْف ُتـ ْ
اق بينِ ِهــا َفابع ُثــوا ح َكــا م ـن َأه ِلـ ِ
ِ
ـه َو َح َكـ ًـا ِّم ـ ْن
َ ً ِّ ْ ْ
ش ـ َق َ َ ْ َ ْ َ
َأ ْه ِل َهــا إِن ُي ِريــدَ ا إِ ْص َل ًحــا ُي َو ِّفـ ِ
ـق اللَُّ َب ْين َُهـ َـا ۗ إِ َّن اللََّ ك َ
َان
ِ
ـرا) [ســورة النســاء ،اآليــة.]35:
َعليـ ًـا َخبِـ ً
وقولــه ســبحانه وتعــاىل( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

«ليــس الكـ ّ
ـذاب الــذي يصلــح بــن النــاس ،فيقــول

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ص ،658:رقــم احلديــث2692؛ وصحيــح مســلم،

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭫ ﭬ) [ســورة النســاء ،اآليــة.]114:

بعــض املفرسيــن :واإلصــاح بــن النــاس
قــال
ُ

عــام يف كل يشء يقــع فيــه التدابــر واإلعــراض،
واالختــاف بــن املســلمني املتخاصمــن ،لريجعــا إىل

مــا فيــه املحبــة واأللفــة واجتــاع الكلمــة عــى مــا أذن
اهلل  ،وأباح��ه (الطربي1420،هـــ ،ج ،9:ص 202:؛
والقرطبــي1408 ،هـــ ،ج ،5:ص.)84:

الدليـــل الثـــاين :قـــالﷺ« :أال أخربكـــم بأفضـــل

مـــن درجـــة الصيـــام ،والصـــاة والصدقـــة ،قالـــوا:

ب ــى ق ــال :إص ــاح ذات الب ــن ،وفس ــاد ذات الب ــن

هـــي احلالقـــة» أخرجـــه الرتمذي(1395هـــ ،رقـــم
احلديث)1938وأمحد(الشـــيباين1420،هـ ،رقـــم
احلديث)27508وابـــن حبان(الســـبتي1414،هـ،

رقـــم

احلديث)5092والزيلعي(1418هـــ،ج،4:

ص)304:وصححـــه األلباين(1421هـــ ،ج،1:

جواز الكذب من أجل اإلصالح:

للمصلــح أن يكــذب ،مــع
ولقــد أباحــت الرشيعــة ُ

أن الكــذب فســاد ،لكنه فســاد يســر بالنســبة ملــا يؤمل
فيــه مــن الصـــــــــاح ،وذلــك يف قولــــــــــهﷺ:

خــر ًا ،أو ينمــي خــر ًا( »...صحيــح البخــاري،

ج ،4:ص ،2011:رقــم احلدبــث.)2605
الفرع الثاينّ :
احلل القضائي ،ومعوقاته:

أكثـــر حـــاالت العنـــف األرسي ال تصـــل إىل
القض ــاء ،إم ــا أن حت ـ ّـل قب ــل ذل ــك ،أو يعت ــاد أهله ــا
عليه ــا خوفــ ًا م ــن رش أك ــر ،أو لغ ــر ذل ــك ،ولك ــن
ّ
احلـــل القضائـــي أمـــر ًا يف غايـــة األمهيـــة
يبقـــى
ونوض ــح احل ـ ّـل القضائ ــي
بالنس ــبة للعن ــف األرسي،
ّ

ومعوقاتـــه وذلـــك فيـــا يـــي:
أّ -
احلل القضائي:

العنـــف إمـــا أن يكـــون بـــن الزوجـــن ،أو بـــن

غـــر الزوجـــن مـــن أفـــراد األرسة  ،كالوالـــد يف

تعني ــف ول ــده ،والعك ــس ،أو األخ يف تعني ــف أخي ــه،

أو أختـــه ،والعكـــس ،فهـــو ينقســـم إىل حالتـــن:

احلالـــة األوىل :احللـــول القضائيـــة للعنـــف بـــن
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الزوجـــن:

77-41

مث ــل إل ــزام ال ــزوج بدف ــع النفق ــة إذا كان العن ــف

إذا ُوجـــد العنـــف األرسي بـــن الزوجـــن،

باحلرمـــان مـــن النفقـــة ،أو إلـــزام الـــزوج بالعـــدل

 -1اإلصالح بني الزوجني:

الزوجـــة بخدمـــة زوجهـــا باملعـــروف ،أو إلزامهـــا يف

بـــن الزوجتـــن يف املســـكن ،واملبيـــت ،أو إلـــزام

ووصـــل القـــايض ،فلـــه عـــدّ ة حلـــول:

بيـــت زوجهـــا ،وعـــدم خروجهـــا إال بإذنـــه ..وغـــر

إذا تق ــدم الزوج ــان أو أحدمه ــا إىل الق ــايض ،وق ــد

ذلـــك.

أعيامهـــا العنـــف  ،والشـــقاق فيجـــب عـــى القـــايض

 -3احلكم باخللع أو فسخ الزواج:

أن يصلـــح بينهـــا ؛ألن الصلـــح بـــن املتخاصمـــن

إهنــاء ملعانــاة املعنَّــف مــن الزوجــن ،فعنــد ظلــم

واج��بـ ع�ل�ى ويل األم���ر (اب ــن بطال1422،هـــ ،ج،6:

الزوجــة لزوجهــا ،وامتناعهــا مــن القيــام بحقوقــه،

ص 573:؛ الشوكاين1413،هـ ،ج ،6:ص ، )61:فعىل

يعــرض القــايض عليهــا خمالعــة زوجهــا إذا مل يكــن بــدّ

القـــايض أن يبـــدأ بالصلـــح بـــن الزوجـــن  ،فيبـــدأ

منــه ،أو احلكــم بفســخ الــزواج إذا حتققــت دواعيــه.
وهــذا ّ
حــل قضائــي يقــى عــى العنــف لــدى

بالزوجـــة فريغبهـــا يف الوفـــاق  ،وتـــرك الشـــقاق،

مذ ّك ــر ًا هل ــا بعظي ــم ح ــق زوجه ــا عليه ــا ،ف ــإن أب ــت

املقــر يف حقــه.
الزوجــة ،ولــدى الــزوج
ّ

عـــرض عليهـــا الصلـــح فيـــا ســـبب الشـــقاق مـــن

احلالــة الثانيــة :احللــول القضائيــة للعنــف بــن غــر

نفقـــة أو قســـم أو غريهـــا  ،فـــإن رفضـــا الصلـــح،

الزوجني:

أو أحدمهـــا فـــإن عـــى القـــايض بعـــث احلكمـــن

إذا كان العنــف األرسي بــن غــر الزوجــن،

(الطربي1420،هـ:ج ،4 ،ص 70:؛ البغوي1417هـ،

كعنــف الوالــد لولــده  ،أو العكــس ،أو األخ ألخيــه

ج ،2:ص ،) 208 :كـم�ا قـ��ال اهلل سـ��بحانه وتعـ��اىل:

أو أختــه ،أو العكــس ،فــإن كان العنــف يف حــق

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

منعــه وحرمــه صاحبــه ،فــإن القــايض يلزمــه بدفعــه

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [ســـورة النســـاء ،اآليـــة.]35:

لصاحبــه ،كالوالــد املمتنــع مــن النفقــة عــى ولــده،

لكـــن إن مل يصلحـــا بينهـــا ،أو مل يوجـــدا وتعـــذرت

القــايض يلزمهــا بذلــك ،وكالوالــد إذا طــرد ولــده،

أو الولــد املمتنــع مــن النفقــة الواجبــة لوالــده ،فــإن

فـــإذا أصلـــح احلكـــان بينهـــا فذلـــك املطلـــوب،

أو الولــد إذا طــرد والــده ،فــإن القــايض يلزمــه بإيــواء

العــرة باملعــروف ،جلــأ القــايض إىل احللــول األخــرى

اآلتي ــة ،والت ــي تعت ــر حــ ًّ
ا للعن ــف األرسي بس ــبب

املظلــوم ،أمــا إذا كان بســبب ســوء العــرة ،وقــد

أتــى مــن اجلانبــن ،أو عمــى عــى القــايض وجــه

الشـــقاق ،أو غـــره ممـــا هـــو مثلـــه ،أو أعظـــم منـــه.
 -2إلزا ُم القايض ا ُملعن َ
ِّف الظامل َ باحلق:

احلــق فيــه ،فإنــه يصلــح بينهــا بــا يردمهــا إىل الوفــاق،
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وهــذا الصلــح واجــب عليــه (ابــن بطــال1422 ،هـــ،

ّ
حــل فقهــي ،يتمثــل يف القيــام
وهلــذا املعــوق

أمــا إذا كان العنــف يتعلــق بالواليــة ،فللقــايض
حـ ّـل هــذا العنــف بنــزع الواليــة ســواء كانــت متمثلــة

باتصــال املعنَّــف املظلــوم عــى جلــان احلاميــة ،أو
اجلهــات ذات العالقــة املســاعدة ،كالرشطــة وغريهــا،

الــزوج أو الزوجــة املطلقــة ،أو الواليــة عــى النفــس

ويل األمــر يف القيــام هبــذا الواجــب ،وإيصــال القضيــة

ج ، 6:ص.)573:

يف حــق احلضانــة ،فينزعهــا ممــن يعنــف األطفــال مــن
فيــا بعــد احلضانــة ينزعهــا مــن الــويل املــر بطفلــه

يف دينــه أو دنيــاه ،أو الواليــة عــى التزويــج ،فينزعهــا
القــايض مــن الــويل العاضــل ،أو الواليــة عــى املــال

فينزعهــا القــايض مــن الــويل املفســد ،أو اآلكل ملــال

موليــه.

ب -معوقــات احلـ ّ
ـل القضائــي :للحـ ّـل القضائــي-

كــا ســبق -أثــر كبــر يف القضاء عــى العنــف األرسي،
ّ
احلــل
لكــن هنــاك عوائــق متنــع مــن فاعليــة هــذا
املهــم ،ملــا يرتتــب عليهــا مــن تأخــر للحكــم ،أو
رصف النظــر عنــه هنائي ـ ًا ،وهــذا جيعــل أمــر العنــف
يبقــى أو يطــول ،واملعوقــات للحـ ّـل القضائــي تتم ّثــل

يف ثالثــة أشــياء:

تعس الوصول إىل القايض:
املعوق األولّ :

بعــض املعنّفــن املظلومــن يعــر عليــه الوصــول

إىل القــايض ،إمــا خللــل نفــي فيــه كغلبــة اخلجــل ،أو
اخلــوف مــن املجتمــع ،أو اجلهــل بطريــق الوصــول إىل

القــايض ،وهن��اك س��بب آخـ�ر ،وهــو خــذالن األهــل

للمــرأة املظلومــة مــن الــزوج الظــامل ،فيرتكوهنــا
وشــأهنا ،بــل قــد يمنعــون غريهــم مــن اإلحســان
إليهــا ،وإيصاهلــا إىل القــايض.

بواجــب نــرة املظلــوم عــى ويل األمــر ،وذلــك

وعــى هــؤالء القيــام بواجبهــم؛ ألهنــم ينوبــون عــن
إىل القضــاء بطلــب املعنــي باألمــر.

املعــوق الثــاين :تعــر إثبــات العنــف األرسي

بالب ّينــة املعتــادة:

العنــف غالبـ ًا مــا يكــون داخــل البيــت بعيــد ًا عــن

الرقبــاء ،ومــن ثــم أصبــح إثباته-بوســائل اإلثبــات

املعتــادة  ،وهــى الشــهادة-أمر متعــر ،أو متعــذر.

فــإن القــايض حيــال قضايــا العنــف األرسي الغامضــة

أمامــه يف إثباهتــا ثالثــة حلــول فقهيــة:

احلــل األول :التوســع يف وســائل اإلثبــات:

فــا يقتــر عــى اإلقــرار ،أو الشــهادة ،بــل يعمــل
بالقرائــن التــي تــدل عــى الظــامل وتســتنطق خفايــا

ظلمــه ،والعمــل بالقرائــن قــد عمــل بــه كافــة الفقهــاء

يف غــر احلــدود ،وعمــل بــه كثــر منهــم يف احلــدود
(ابــن القيــم (،ب .ت) ،ص 60:؛ ابــن فرحــون( ،ب

.ت) ،ج ،2:ص 91:؛ العمــر ،ص ،)336:كإثبــات
الزنــا باحلمــل ،ورشب اخلمــر بالرائحــة.

وقــد ُوجــدت يف زماننــا قرائــن كثــرة تصــل

بالنظــر فيهــا إىل عــن اليقــن ،أو قريــب منــه،
كالتصويــر ،والبصمــة ،والتحاليــل الطبيــة املتنوعــة،
فــإذا اســتهدت املــرأة املظلومــة إىل إثبــات قضيــة
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ُظلمهــا بالتصوير-مثــاً -فيجــب عــى القــايض

الفجــور والفســاد ،وجعلــوا الرشيعــة قــارصة ،ال

مــن األوليــاء ،املاجنــن وغريهــم ،فلــو قــدر أن بنت ـ ًا،

عــى أنفســهم طرقــ ًا صحيحــة مــن طــرق معرفــة

تقــوم بمصالــح العبــاد ،حمتاجــة إىل غريهــا ،وســدوا

اعتبــار ذلــك ،لئــا تضيــع احلقــوق ،ويتجــرأ الظلمــة

احلــق ،والتنفيــذ لــه ،وعطلوهــا مــع علمهــم وعلــم

رفعــت ضــد أبيهــا دعــوى االغتصــاب ،وكانــت قــد

غريهــم قطعـ ًا أهنــا حــق مطابــق للواقــع؛ ظنـ ًا منهــم

صورتــه ،فهــل يثبــت احلــد بالتصويــر؟

منافاهتــا لقواعــد الــرح ولعمــر اهلل إهنــا مل تنــاف مــا

للفقهــاء يف ذلــك قــوالن معروفــان ،مبنيــان عــى

العمــل بالقرائــن عنــد الســابقني خصوصــ ًا إثبــات

جـ�اء بـ�ه الرسـ�ول-ﷺ ،-وإن نفــت مــا فهمــوه هــم
مــن الرشيعــة باجتهادهــم.

حــد الزنــا باحلمــل ،هــل يثبــت بــه أو ال ؟

فاملالكية ورواية عن أمحد ،اختارها شيخ اإلسالم

والــذى أوجــب هلــم ذلــك نــوع تقصــر يف معرفــة

باحلمل(ابن فرحون( ،ب .ت) ،ج ،2:ص94:؛ ابن

أحدمهــا عــى اآلخــر ،فلــا رأى والة األمــر ذلــك،

الرشيعــة ،وتقصــر يف معرفــة الواقــع ،وتنزيــل

ابن تيمية ،وتلميذه ابن القيم :يرون إثبات حد الزنا

وأن النــاس ال يســتقيم هلــم أمــر إال طوي ـاً ،وفســاد ًا

جزي( ،ب .ت) ،ص310:؛ ابن قدامة1405 ،م،

عريضـ ًا ،فتفاقــم األمــر وتعــذر اســتدراكها ،وعــز عىل

ج ،12:ص 501 :؛ ابن تيمية1416 ،هـ ،ج،28:

العاملــن بحقائــق الــرع ختليــص النفــوس مــن ذلك،

ص 339:؛ ابن القيم( ،ب .ت) ،ص،)12:

واســتنفاذها مــن تلــك املهالــك  ،»..ثــم قــال رمحه اهلل

ومذهب أيب حنيفة ،والشافعي :عدم ثبوت حد الزنا

«فاهلل-ســبحانه وتعاىل-أرســل رســله ،وأنــزل كتبــه؛

باحلمل(الرسخيس1421،هـ ،ج ،24:ص 31:؛

ليقــوم النــاس بالقســط ،وهــو العــدل الــذى قامــت

الرشبيني( ،ب .ت) ،ج ،4:ص ،)190:فمن رأى

هبــا الســاوات واألرض ،فــإن ظهــرت أمــارات

إثبات حد الزنا باحلمل؛ أثبت الزنا بالتصوير ،ومن مل ير

العــدل ،وأســفر وجهــه بــأي طريــق كان  ،فثــم رشح

ذلك مل يثبته (العمر2009 ،م ،ص.)336:

اهلل ودينــه ( »..ابــن القيــم( ،ب .ت) ،ص.)12:

قــال ابــن القيــم :يف الطــرق احلكميــة (ابــن القيــم،

(ب .ت) ،ص -)12:عليــه رمحــة اهلل -مســتنكر ًا عــى

فاملقصــود أن العمــل بالقرائــن املعــارصة ممــا
يســاعد القضــاء عــى حـ ّـل مشــاكل العنــف األرسي،

مــن يعــرض عــن االحتجــاج بالقرائــن ،ومبين ـ ًا آثــار

والتصــدي للمجرمــن ،ســواء كانــت القرائــن صورة،

ذلــك:

أو صوتــ ًا ،أو بصمــة ،أو بالطــب أو غــر ذلــك.
ّ
احلــل الثــاين :عقوبــة املتهــم إذا عــرف عنــه

« ..وهــذا موضــع مزلــة قــدم ،خمبلــة أفهــام ،وهــو

مقــام ضنــك ،ومعــرك صعــب فــرط فيــه طائفــة،

الــر :يف مثــل اغتصــاب املحــارم ،أو
الفســاد ،أو
ّ

فعطلــوا احلــدود ،وضيقــوا احلقــوق ،وجــرءوا أهــل
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الــرب املوحــش لــأوالد ،أو التمثيــل بالزوجــة ،أو

اهلل-وبــن أن
 ،وكذلــك ذكرهــا الشــاطبي-رمحه
َّ
فائــدة تعذيــب املتهــم املعــروف بالــر انقــاع أهــل

بالفســاد ،أو الــر بشــهادة النــاس ،أو باملــه مــن

ص.)293 :
ّ
احلــل الثالــث :حبــس املتهــم املجهــول احلــال

حبــس الولــد ،أو األخ ،أو غريهــا مــن قضايــا العنــف،
ومل يكــن للمظلــوم بينــه ،وأنكــر املتهــم ،وقــد عــرف

ســوابق ،فحينئــذ يعاقبــه القــايض ،وينــوى بعقوبتــه
أمريــن إن أخطــأ أحدمهــا مل خيطــئ اآلخــر:

اإلجــرام عــن إجرامهم (الشــاطبي1412 ،هـــ ،ج،2:

حتــى يتأكــد مــن إدانتــه ،أو عدمهــا:

األول :عقوبتــه عــى جنايتــه اخلاصــة فيــا يتعلــق

فــإذا رفــع عــى زوج قضيــة جتويــع زوجتــه حتــى

الثــاين :تأديبــه عــى فســاده ،واشــتهاره بالفســاد

أو اغتصــاب املحــارم ،أو غــر ذلــك ،وكان املتهــم

بالعنــف األرسي.

(ابــن تيميــة1408 ،هـــ ،ج ،34:ص.)236:

فبعــض األزواج املدمنــن للمســكرات واملخدرات

قــد أرهقــوا أرسهــم رضب ـ ًا وأمل ـ ًا وحبس ـ ًا ،وجتويع ـ ًا،
وقــل مــا شــئت مــن صنــوف العــذاب ،وأنــواع
األذى ،فهــل يــرك هــؤالء لعــدم البينــة ؟

قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة1408( :هـــ،

ج ،34:ص)236 :رمحــه اهلل « الثالــث  :أن يكــون
املتهــم معروفـ ًا بالفجــور  ،واإلجــرام  ،وأن مثلــه يقــع

يف االهتــام فهــذا أشــد مــن الثــاين  ،وأوغــل منــه يف

اآلثــام  ،مثــل أن يكــون معروفـ ًا بالقــار  ،والفواحــش

التــي ال تأتــى إال باملــال ،وليــس لــه مــال ،ونحــو

ذلــك ،فهــذا لــوث يف التهمــة ،وهلــذا قالــت طائفــة

مــن العلــاء :إن مثــل هــذا يمتهــن بالــرب يرضبــه
الــويل والقــايض حتــى يقــر باملــال .» ..

وقــد أفــاض ابــن القيم–رمحــه اهلل–يف هــذه

املســألة ،مبينــ ًا داللتهــــا مــن نصــــوص الــرع

وأصولـــــه (ابــن القيــم( ،ب .ت) ،ص)14-12:

أصاهبــا املــرض ،أو التمثيــل هبــا ،أو التمثيــل بالولــد،
مســتور احلــال ،ال يعــرف بالــر ،كــا تتأكــد عدالتــه
لــدى جمتمعــه ،فاحلـ ّـل الفقهــي يف هــذا مــا قالــه شــيخ
اإلســام ابــن تيميــة رمحــه اهلل« :والثــاين مــن يكــون

جمهــول احلــال ،ال يعــرف بــر ،وال فجــور ،حيبــس

حتــى يكشــف عــن حالــه» (ابــن تيميــة1408 ،هـــ،
ج ،34:ص.)236:

املعوق الثالث :تأخري اجللسات القضائية.

هــذا املعــوق يكثــر التذمــر منــه لــدى بعــض

ضحايــا العنــف األرسي ،مبديــن اســتياءهم مــن

طــول املــدة بــن بــدء القضيــة ،ونطــق احلكــم ،ومــا
بينهــا مــن تأخــر موعــد اجللســات.

وقــد يكــون هــذا التذمــر واقعيــ ًا ،وقــد يكــون

غــر ذلــك ،لكــن ال ريــب أن هــذا الــيء موجــود
يف اجلملــة.

وللقضاء عليه طرق فقهية ،رشعية أمهها:

 -1زيــادة عــدد القضــاة بقــدر الكفايــة؛ وذلــك

ألن تعيــن القضــاة فــرض عــى احلاكــم ،وجيــب عليــه
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أن يعــن مــن القضــاة بقــدر مــا يكفــى النــاس؛ ألن

أهلهــا ،وتنظيــم هــذا املبــدأ تنظيــ ًا دقيقــ ًا.
وهــذا مبــدأ إســامي أصيــل د َّلــت عليــه طريقــة

ج ،11:ص 347:؛ املــاوردي1414 ،هـــ ،ج،16:

ذي حــق حقــه ،فقــد حكــم بــن اثنــن مــن الصحابة-

أمــر النــاس ال يســتقم بدونــه ،فــكان تعيينهــم واجب ـ ًا

النبـ�ي-ﷺ -يف القضــاء ،فقــد كان يبــادر بإعطــاء كل

عليهــم كاجلهــاد واإلمامــة (ابــن قدامــة1405 ،هـــ،

رىض اهلل عنهــا -ختاصــا يف رشاج احلــرة يف جلســة

ص ،)11:وجيــب عــى احلاكــم بعــث القضــاة يف

قضائيــة (صحيــح البخــاري ،ص ،568:رقــم

األمصــار كــا فعــل رســول اهلل-ﷺ -ألنــه إن مل يفعــل

ذلــك شــق عــى النــاس بســفرهم يطلبــون القضــاة .

احلديــث  2360 ، 2359؛ وصحيــح مســلم،ج،4:

الدوائــر اخلاصــة هبا.

وحكــم بــن اثنــن ،أيض ـ ًا ختاصــا يف ديــن يف جلســة

خاصــة بــاألرسة ،أو زيــادة عــدد
 -2إنشــاء حماكــم ّ

ص1830 ،1829 :؛ رقــم احلديــث ، )2357
قضائيــة يف املســجد (صحيــح البخــاري ،ص،122:

وإنشــاء حماكــم خاصــة بــاألرسة هــذا أمــر جائــز

 123؛ وصحيــح مســلم ،ج ،2:ص ،1192:رقــم

يف الرشيعــة اإلســامية ،بنــاء عــى أن عمــوم التوليــة،

احلديــث.)1558

وخصــوص التوليــة الصــادرة مــن احلاكــم أمــر

وعــى هــذا النهــج درج اخللفــاء الراشــدون،

اجتهــادي للحاكــم أن يزيــد فيــه وينقــص منــه بقــدر

ما يــراه صاحلـ ًا مصلحـ ًا لألمـــــة ،وليــــس أمــــــر ًا

وقضــاة املســلمني يف وقــت الســلف الصالــح،
واملبــادرة يف إهنــاء اخلصومــة يعتــر موافقــ ًا ألصــول

رشعيــ ًا منصوصــ ًا ال جيــوز خالفــه (ابــن فرحــون،

الرشيعــة العامــة يف إيصــال احلــق إىل أهلــه ،ومنــع

ب .ت ،ج ،1:ص 21:؛ ابــن قدامــة1405 ،هـ ،ج،9:

الظــامل مــن ظلمــه ،وتقليــل فــرص اخلــاف،

ص. )105:

فللحاكــم أن يعــن بعــض القضــاة يف العمــل

وقطــع أســباب الشــجار التــي تقــى عــى األخــوة

اخلاصــة هبــا ،أو غــر ذلــك ممــا هــو
عــدد الدوائــر
ّ

هيبــة القضــاء ،وغــر ذلــك مــن املصالــح الكثــرة

اإلســامية ،وعــدم إمــال صاحــب احلــق ،وحفــظ

بمحاكــم معينــة تســمى حماكــم األرسة ،أو يزيــد مــن

(ابــن عاشــور1988،م ،ص.)508:

مناســب ،وخيــص توليتهــم بقرصهــم عــى النظــر

يف شــئون قضايــا األرسة عمومــ ًا ،أو قضايــا العنــف

األرسي عــى وجــه اخلصــوص ،ويكــون عددهــم
كافيــ ًا متناســب ًا مــع كثافــة املشــاكل األرسيــة.

خاتــمة:

 -3العمــل بمبــدأ القضــاء اإلســامي يف رسعــة

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا

البــت يف اخلصومــة ،واملبــادرة بإيصــال احلقــوق إىل

إليها من خالل هذا البحث :
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أوالً :أهم النتائج:

باملعنِّف(القائ ــم بالعن ــف) ،م ــن أمهه ــا :ضع ــف
ال ــوازع الدين ــي ،والرتبي ــة اخلاطئ ــة ،والعوام ــل

ويف ختــام هــذا البحــث املبــارك يطيــب لنــا أن

النفســـية ،واملشـــكالت االقتصادية(كالبطالـــة

نســجل أبــرز أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا،

والفقـــر والديـــون) ،ومنهـــا االنحرافـــات

وهــى اآليت :

1.اهتمـــت الرشيعـــة اإلســـامية الغـــراء

األخالقيـــة ،ووســـائل اإلعـــام املختلفـــة،

عنايـــة فائقـــة؛ حيـــث إهنـــا العـــاد األول

5.أســـباب العنـــف األرسي املتعلقـــة باملعنَّـــف

فأولته ــا
باألرسة-بصف ــة عامة-اهتاممــ ًا بالغــ ًاْ ،

وتدخـــل بعـــض األقارب...وغـــر ذلـــك.

(الضحيـــة) ،مـــن أمههـــا :االســـتهانة باجلـــاين،

للمجتم ــع املس ــلم ،واملحض ــن الرتب ــوي األول

وحماولـــة التقليـــل مـــن شـــأن اآلخريـــن،

يتخـــرج منـــه الفـــرد النافـــع للمجتمـــع
الـــذي
ّ

وامتنـــاع الزوجـــة عـــن املعـــارشة الزوجيـــة

ولنفس ــه ووطن ــه ،ك ــا اهتم ــت بعق ــد ال ــزواج

حـــن يطلبهـــا زوجهـــا ،ومنهـــا أيضـــ ًا :رضـــا

-بصف ــة خاص ــة ،-وب ّين ــت حقوق ــه ،وأرس ــت

الضحيـــة بالعنـــف املـــارس ضدهـــا ،وعـــدم

القواعـــد اإلصالحيـــة ملـــا يعـــرض لـــه مـــن

حماولتهـــا تغيـــره.

خلـــل ومشـــاكل.

ُ 2.يقص���د بمصطل���ح العن���ف األرسي ه���و « :كل

6.حك ــم العن ــف األرسي-بمفهوم ــه الصحي ــح-

أذى مادي ـ ًا أو معنوي ـ ًا بــاألرسة
رشعــيُ -يلحــق ً

اإلس ــامية ،ولذل ــك أفت ــى العل ــاء ،واملجام ــع

حمـــرم ظاهـــر التحريـــم يف الرشيعـــة
أنـــه
ّ

س ــلوك أو ت ــرف داخ ــل األرسة  -بغ ــر ح ــق

العلميـــة بتحريمـــه؛ ملـــا فيـــه مـــن الظلـــم

أو بأحـــد أفرادهـــا ،وذلـــك يف غيـــاب لغـــة

واألذى وعـــدم الرمحـــة ،واإلســـام مـــن

احل ــوار البنّ ــاء» .وقلن ــا« :بغ ــر ح ــق رشع ــي»

ذلـــك بـــراء.

ليخـــرج احلقـــوق الرشعيـــة ،كحـــق التأديـــب

7.املنهـــج الرشعـــي يف التعامـــل مـــع األرسة

بضوابط ــه الرشعي ــة ،والقوام ــة ونحومه ــا ،ف ــا

هـــو الرفـــق؛ ولذلـــك يقـــول املصطفـــىﷺ:

يدخـــان يف مفهـــوم العنـــف األرسي.

«م ــا كان الرف ــق يف يشء إال زان ــه  ،وم ــا ن ــزع

3.للعنـــف األرسي أســـباب منهـــا :مـــا يتعلـــق

مــن يشء إال شــانه» ،وال ُيصــار إىل الشــدة إال

باملعنِّـــف( القائـــم بالعنـــف) ،ومنهـــا :مـــا
يتعلـــق باملعنَّف(الضحيـــة أو مـــن وقـــع عليـــه

العنـــف).

4.أســـباب

العنـــف

األرسي

عنـــد احلاجـــة بقدرهـــا فقـــط.

8.للعنـــف األرسي آثـــار ســـيئة تعـــود بالـــرر
عـــى الشـــخص الظـــامل املعنِّـــف ،وعـــى

املتعلقـــة
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اجللســـات القضائيـــة ،وهلـــذه املعوقـــات
احللـــول الالزمـــة هلـــا.

ســـواء كانـــت هـــذه اآلثـــار حمسوســـة أم

ثاني ًا :أهم التوصيات:

غـــر حمسوســـة :كانعـــدام الثقـــة بالنفـــس

1.يــويص الباحثــان بالعنايــة بقضيــة أســس

واالنطـــواء والعزلـــة والقلـــق واالكتئـــاب،

اختيــار الزوجــن ،وتبصــر اخلاطبــن بأحكام

والكســـور واجلـــروح واحلـــروق ،وتفـــكك

الــزواج الرشعيــة وتوعيتهــم بــا يتضمنــه

األرسة وتـــرد األوالد ...إلـــخ.

9.لع ــاج العن ــف األرسي يف الفق ــه اإلس ــامي

عقــد الــزواج مــن حقــوق وواجبــات،

قضائيــة» ،وأخــرى حلــول قضائيــة ،فــاألوىل:

تتــوىل اجلهــات الرســمية املختصــة اإلرشاف

وذلــك مــن خــال دورات تثقيفيــة مركــزة،

تُوجـــد حلـــول فقهيـــة وقائيـــة «غـــر

عليهــا ،وذلــك بعــد مرحلــة االختيــار وقبــل

تتمثــل يف نــر الوعــي الدينــي ،وبــث الفهــم

إنشــاء عقــد الــزواج؛ ملــا للتوعيــة والتثقيــف

الصحيـــح لإلســـام مـــن خـــال التعريـــف

مــن أمهيــة كبــرة يف انحســار ظاهــرة العنــف

باحلقـــوق الرشعيـــة ،ونـــر املظلـــوم،

األرسي وتــايف وقوعــه.

واإلصـــاح بـــن املتخاصمـــن ،والثانيـــة:

2.كــا يــويص الباحثــان كل أفــراد األرسة

احللـــول القضائيـــة :فـــإن كان العنـــف بـــن

إىل احلــرص الشــديد عــى ضبــط النفــس،

الزوجـــن :فاحلـــل القضائـــي يتمثـــل يف

والســيطرة عــى نوبــات الغضــب واالندفاعيــة

اإلصـــاح بينهـــا ،أو إلـــزام املعنِّـــف الظـــامل

واإلفــراط يف العقوبــة إىل غــر ذلــك مــن

باحلـــق ،وإهنـــاء املعانـــاة باخللـــع أو فســـخ

املامرســات العنيفــة ،والتــي تولــد العنــف،

الـــزواج إذا حتققـــت دواعيه.أمـــا إذا كان

فاألبنــاء الذيــن ُيــارس عليهــم العنــف يف

العن ــف ب ــن غ ــر الزوج ــن :كعن ــف الوال ــد

الصغــرُ ،يصــدّ رون هــذا العنــف بدورهــم

لولـــده أو العكـــس ،كعنـــف األخ ألخيـــه

إىل كل مــا حييــط هبــم حتــى يشــمل عنفهــم

أو أختـــه أو العكـــس ،فـــإن كان العنـــف

املجتمــع بــأرسه.

منـــع حـــق؛ فـــإن القـــايض يلزمـــه بدفعـــه

3.العنايــة واالهتــام بموضــوع العنــف األرسي

ملســـتحقه...إلخ.
ّ
للحـــل القضائـــي معوقـــات منهـــا :تعـــر
	10.

عــن طريــق تعــدد األبحــاث والدراســات

العنـــف األرسي بالب ّينـــة املعتـــادة ،وتأخـــر

تشــخص الــداء وتصــف الــدواء؛ للحــدّ مــن

فيــه ،وعقــد املحــارضات والنــدوات التــي

الوصـــول إىل القـــايض ،وتعـــر إثبـــات
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اخلالفــات األرسيــة والعنــف األرسي.

هــذه أهــم التوصيــات وقد ســبقها أهــم النتائج:

4.رعايــة ضحايــا العنــف األرسي ،مــن خــال

نســأل اهلل-عــز وجــل -لنــا وجلميــع املســلمني

واألهليــة ،ال ســيام الرعايــة النفســية للنســاء

والزلــل ،وأن يتقبــل هــذا العمــل بقبــول حســن ،وأن

مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة الرســمية
واألطفــال ،وذلــك بإنشــاء مراكــز للرعايــة

النفســية تقــدم العــاج واالستشــارات

للضحايــا؛ حتســب ًا الســتفحال أدوار غــر
إجيابيــة هلــم يف املســتقبل ،حتــى ال يســيئوا إىل

أنفســهم وجمتمعهــم ووطنهــم.

اإلخــاص يف القــول والعمــل ،والتجــاوز عــن اخلطــأ

جيعلــه زخــر ًا لنــا ولولدينــا يــوم الديــن  ...وآخــر

دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــن ،وصــى اهلل وســلم

وبــارك عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
الشكر والتقدير:

يتقــدَّ م الباحثــان بجزيــل الشــكر والعرفــان لعــادة

5.إنشاء صندوق تأمني اجتامعي ألطفال ونساء

البحــث العلمــي يف جامعة احلــدود الشــالية -عرعر-

األرس ،ومتابعة دراستهم ،واالهتامم بتدريبهم

هــذا املــروع البحثــي بالعقــد رقــمEAR-2016- :

األرس املفككة لتأمني حياهتم ،وحرص أوالد تلك

مهني ًا؛ لضامن مستقبل كريم وعمل رشيف هلم

لتفضلهــا باعتــاد ومتويــل
اململكــة العربيــة الســعودية؛ ُّ

7-6-F-

بعيد ًا عن الترشد واالنحراف.

املصادر واملراجع:

6.تفعيــل دور مراكــز اإلرشــاد والتوعيــة يف

ً
أوال/املراجع العربية :

عــاج العنــف األرسي.

7.دعوة املجالس الترشيعية إىل إصدار العقوبات
الصارمة والرادعة بحق من يامرس العنف

األرسي ،وأن تسن قوانني وقائية تضمن عدم

تفيش هذه الظاهرة ،وقوانني رادعة للمتامدين يف
هذه اجلريمة.

8.يــويص الباحثــان برتشــيد التدخــل اإلعالمــي
يف قضايــا العنــف األرسي ،وإصــدار نظــام
يلــزم اإلعالميــن بعــدم التدخــل إال وفــق

النظــام املناســب ،وأن تتوحــد اجلهــود يف
معاجلــة العنــف األرسي.

القرآن الكريم.
ابــن األثــر ،أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد اجلــزري.
(1399هـــ) .النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر.
بــروت :املكتبــة العلميــة.
ابــن الق ّيــم ،حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب(.ب .ت) .الطــرق
احلكميــة يف السياســة الرشعيــة .القاهــرة :مطبعــة املــدين.
ابــن بطــال ،أبــو احلســن عــي بــن خلــف بــن عبــد امللــك.
(1422هـــ) .رشح ابــن بطــال عــى صحيــح البخــاري.
ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم.
(1408هـــ) .الفتــاوى الكــرى .ط ،1.بــروت:
دارالكتــب العلميــة.
ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم.
(1416هـــ) .جممــوع الفتــاوى .جممــع امللــك فهــد
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لطباعــة املصحــف الرشيــف.
ابــن جــزي ،أبــو القاســم حممــد بــن أمحــد(.ب .ت) .القوانــن
الفقهيــة .بــروت :دار الفكــر.
ابــن عاشــور ،حممــد الطاهــر1988( .م) .مقاصــد الرشيعــة
اإلســامية .ط ،3.تونــس :الرشكــة التونســية.
ابــن فــارس ،أبــو احلســن أمحــد1423( .هـــ) .مقاييــس اللغة.
احتــاد الكتــاب العــريب.
ابــن فرحــون ،أبــو الوفــا إبراهيــم بــن حممــد( .ب .ت) .تبــرة
احلــكام يف أصــول األقضيــة ومناهــج احلــكام .ط،1.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن قدامــة ،أبــو حممــد بــن أمحــد1405( .هـــ) .املغنــي .ط،1.
بــروت :دار الفكــر.
ابــن منظــور ،مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم1414( .هـــ).
لســان العــرب .ط ،3.بــروت :دار صــادر.
األزهــري ،أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد2001( ،م) .هتذيــب
اللغــة .ط ،1.بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب.
األلبــاين ،حممــد نارص الديــن1405( .هـــ) .سلســلة األحاديث
الصحيحــة .ط .،4.بــروت :املكتب اإلســامي.
األلبــاين ،حممــد نــارص الديــن( .ب .ت) .صحيــح الرتغيــب
والرتهيــب .ط ،5.الريــاض :مكتبــة املعــارف.
األلبــاين ،حممــد نارصالديــن1421( .هـــ) .صحيــح األدب
املفــرد .ط ،1.دار الصديــق.
البخــاري ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل1421( .هـــ).
صحيــح البخــاري .ط ،1.بــروت :دار ابــن كثــر.
البغــوي ،أبــو حممــد احلســن بــن مســعود1417( .ه) .تفســر
البغــوي (معــامل التنزيــل) .ط ،4.دار طيبــة.
البيهقــي ،أمحــد بــن احلســن بــن عيل1414(.هـــ) .الســنن
الكــرى ،مكــة :دار البــاز.
الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى بــن ســورة1395( .هـــ).
ســنن الرتمذي(اجلامــع الصحيــح) .ط ،2.مــر:
مكتبةومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــى.
التــر ،مصطفــى عمــر1996( .م) .األرسة العربيــة والعنــف:
مالحظــات أوليــة .جملــة الفكــر العــريب.)83(17،
الثعالبــي ،أبــو منصــور عبــد امللــك بــن حممــد بــن إســاعيل.
(1420هـــ) فقــه اللغــة وأرسار العربيــة .ط ،2.بــروت:
املكتبــة العرصيــة.
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اجلربيــن ،جربيــن عــي1426( .هـــ) .العنــف األرسي خــال
مراحــل احليــاة .مؤسســة خالــد اخلرييــة.
مجعــة ،جمــدي حممــد2013( .م) .العنــف ضــــد املـــــرأة بــن
التــــجريم وآليــات املواجـــــهة يف الرشيعــة اإلســامية.
القاهــرة :دار النهضــة العربيــة.
اجلوزيــة ،حممــد بــن أيب بكــر ابــن ق ّيــم1416( .هـــ) .بدائــع
الفوائــد .ط ،1.مكــة :مكتبــة البــاز.
احلامــد ،حممــد معجــب1428( .هـــ) .التامســك األرسي.
ط ،1.مكتبــة الرشــد.
حســن ،عبــاس(.ب .ت) .النحــو الــوايف .ط ،15.مــر :دار
املعارف.
احلضيــف ،حممــد بــن عبــد الرمحــن1415( .هـــ) .كيــف تؤثــر
وســائل اإلعــام؟ ط ،1.الريــاض :مكتبــة العبيــكان.
اخلــريش ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل  .اخلــريش عــى
خمتــر خليــل .بــروت :دار الفكــر.
الــرازي ،حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر1415( .هـــ).
خمتــار الصحــاح .بــروت :دار املنــار.
رضــا ،أكــرم1425( .هـــ) .قواعــد تكويــن البيــت املســلم.
ط .1مــر :دار التوزيــع والنــر اإلســامية.
رمســيس ،هبنــام1983( .م) .املجــرم تكوينــ ًا وتقويــ ًا .ط،1.
اإلســكندرية :منشــأة دار املعــارف.
ريــاض ،حممــد(.ب .ت).اإلنسان-دراســة يف النــوع
واحلضــارة .-ط ، 2.بــروت :دار النهضــة العربيــة.
الزركــي ،بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر.
(1421هـــ) .البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه .ط،1.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
الزيلعــي ،عبــد اهلل بــن يوســف أيب حممــد احلنفــي1418( .هـ).
نصــب الرايـــــة ألحاديــث اهلدايــــة .ط ،1.بــروت:
مؤسســة الريــان.
الســبتي ،حممــد بــن حبــان بــن أمحــد أبــو حاتــم التميمــي.
(1414هـــ) .صحيــح ابــن حبــان برتتيــب ابــن بلبــان.
ط ،2.بــروت :مؤسســة الرســالة.
ســتور ،أنتــوين1975( .م) .العــدوان البــري .ط ،1.القاهرة:
اهليئــة العامــة املرصيــة للكتاب.
الرسخــي ،شــمس الديــن أبــو بكــر حممــد بــن أبــو ســهل.
(1421هـــ) .املبســوط .ط ،1.بــروت :دار الفكــر.
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الشــاطبي ،أبــو إســحاق1412( .هـــ) .االعتصــام .ط،1.
الســعودية :دار ابــن عفــان.
الرشبينــي ،حممــد بــن اخلطيــب1415( .هـــ) .اإلقنــاع يف حـ ّـل
ألفــاظ أيب شــجاع .ط ،1.بــروت :دار الفكــر.
الرشبينــي ،حممــد بــن اخلطيــب(.ب .ت) .مغنــى املحتــاج إىل
معرفــة معانــى ألفــاظ املنهــاج .بــروت :دار الفكــر.
شــكور ،جليــل وديــع1997( .م) .العنــف واجلريمــة .ط،1.
الــدار العربيــة للعلــوم.
الشــوكاين ،حممــد بــن عــي بــن حممــد1413( .هـــ) .نيــل
األوطــار مــن أحاديــث ســيد األخيــار .ط ،1.مــر :دار
احلديــث.
الشــيباين ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حنبــل1420( .هـــ) .مســند
اإلمــام أمحــد .ط ،2.مؤسســة الرســالة.
الصبــان ،أبــو العرفــان حممــد بــن عــي1417( .هـــ) .حاشــية
الصبــان عــى رشح األشــموين عــى ألفيــة ابــن مالــك.
ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
صقــر ،عطيــة1400( .هـــ) .األرسة حتــت رعايــة اإلســام.
ط ،1.مؤسســة الصبــاح.
الطــراين ،ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن أبــو القاســم.
(1404هـــ) .املعجــم الكبــر.ط ،2.املوصــل :مكتبــة
العلــوم واحلكــم.
الطــراين ،ســليامن بــن أمحــد بــن أيــوب بــن أبــو القاســم.
(1415هـــ).املعجــماألوســط.القاهــرة:داراحلرمــن.
الطــري ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر1420( .هـــ) .تفســر
الطــري .ط ،1.مؤسســة الرســالة.
طريــف ،شــوقي2002( .م) .العنــف يف األرسة املرصيــة،
مــن مؤمتــر األبعــاد االجتامعيــة واجلنائيــة للعنــف يف
املجتمــع املــري .املركــز القومــي للبحــوث االجتامعيــة
واجلنائيــة.
عامــر ،عبلــة عبــد العزيــز2010( .م) .العنــف ضــد املــرأة
واحلاميــة املقــرر ملواجهتــه يف الرشيعــة اإلســامية.
القاهــرة :دار النهضــة العربيــة.
عبــد الباقــي ،زيدان1399(.هـــ) .األرسة والطفولــة .ط،1.
القاهــرة :مكتبــة النهضــة املرصيــة.
العســقالين ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــى بــن حممــد بــن حجــر.
(1379هـــ) .فتــح البــاري رشح صحيــح البخاري.

العســقالين ،أمحــد بن عــي بــن حجر1430(.هـــ) .بلــوغ املرام
مــن أدلــة األحــكام .ط ،1.القاهــرة :مكتبــة ابــن تيميــة.
العســقالين ،أمحــد بن عــي بــن حجر1430(.هـــ) .بلــوغ املرام
مــن أدلــة األحــكام .ط ،1.القاهــرة :مكتبــة ابــن تيميــة.
العمــر ،أيمــن2009( .م) .املســتجدات يف وســائل اإلثبــات.
األردن :الــدار العثامنيــة.
عويــض ،حممــد عــواض2003( .م) .العالقــة بــن مفهــوم
الــذات والســلوك العــدواين لــدى األطفــال الصــم.
(رســالة ماجســتري غــر منشــورة) ،أكاديميــة نايــف
للعلــوماألمنيــة،الريــاض:اململكــةالعربيــةالســعودية.
غيــث ،حممــد عاطــف1995( .م) .قامــوس علــم االجتــاع.
ط ،1.االســكندرية :الــدار اجلامعيــة.
الفيومــي ،أمحــد بــن حممــد بــن عــي1990( .م) .املصبــاح
املنــر .ط ،1.بــروت :مكتبــة لبنــان.
القرطبــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد األنصــاري.
(1408هـــ) .تفســر القرطبي(اجلامع ألحــكام القرآن).
ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
قلعجــي ،حممــد رواس1408( .هـــ) .معجــم لغــة الفقهــاء.
ط ،2.الريــاض :دار النفائــس.
كجــك ،مــروان1986( .م) .األرسة املســلمة أمــام الفيديــو
والتلفزيــون .ط ،1.القاهــرة :دار الكتــب الطيبــة.
املــاوردي ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حبيــب.
(1405هـــ) .األحــكام الســلطانية والواليــات الدينيــة.
ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
املــاوردي ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حبيــب.
(1414هـــ) .احلــاوي الكبــر .ط ،1.بــروت :دار
الكتــب العلميــة.
خملــوف ،حســنني حممــد1418( ،هـــ) .كلــات القــرآن :تفســر
وبيــان .بــروت :دار ابــن حــزم.
مكــي ،رجــاء؛ وعجــم ،ســامي1429(.هـ) .إشــكالية العنف:
العنــف املــرع واملــدان .ط ،1.بــروت :املؤسســة
اجلامعيــة للدراســات والنــر.
املنــاوي ،عبــد الــرؤوف1356( .هـــ) .فيــض القديــر .مــر:
املكتبــة التجاريــة الكــرى.
املنــاوي ،عبــد الــرؤوف( .ب .ت) .التوقيــف عــى مهــات
التعاريــف .ط ،1.بــروت :دار الفكــر املعــارص.
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. أبــو حممــد عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي،املنــذري
 الرتغيــب والرتهيــب مــن احلديــث.)هـــ1417(
. دار الكتــب العلميــة: بــروت،1. ط.الرشيــف
. أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب،النســائي
 مكتــب: حلــب.2 ط. ســنن النســائي.)هـــ1406(
. ا ملطبو عا تا إل ســا مية
: (املتــوىف. أبـ�و زكري��ا حميـ�ي الدي�نـ حيي��ى ب��ن رشف،النوــوي
. املنه��اج رشح صحي��ح مس��لم ب��ن احلج��اج.) ه��ـ676
. دار إحيــاء الــراث العــريب: بــروت،2.ط
.)هـــ1392( . أبــو زكريــا حيــي بــن رشف الديــن،النــووي
رشح النــووي عــى صحيــح مســلم (املنهــاج رشح
.)هـــ1412( . مســلم بــن احلجــاج القشــري،النيســابوري
. دار إحيــاء الكتــب العربيــة،1. ط.صحيــح مســلم
 جممــع.)ه1412( . نــور الديــن عــي بــن أيب بكــر،اهليثمــي
. دار الفكــر: بــروت.الزوائــد ومنبــع الفوائــد
.)هـــ1419( . عيــاض بــن موســى بــن عيــاض،اليحصبــي
. دار الوفــاء،1. ط.إكــال املعلــم بفوائــد مســلم
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