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 سريألمن العنف ا يةاإلسالم الشريعة موقف
وااليكا  واألحاديكث فكل ذلك   بكافة أشككال.  داخل األسرة حث اإلسالم على نبذ  العنف   
ككَدَقة  َي ل   ﴿رة منهككا   يككث ٍَ كقل  َةكَرة  َخيلككر  مة ِل ككٌروف  َوَم ل  َمعل نةكلل َحلةككيم  قَكول َِ البقككرة ، ] ،﴾ َبٌعهَكا َأذى  َواللهككٌ. 

لةكَ    ﴿وقول.  عالى    [263 كقل َحول كوا مة ََوا لةكيَظ اللَقللك ة اَلنل َِ  159آل عمكراق،   ] ﴾ َوَلول ٌكنلَ  َفظًّا 
ٌبكٌدوا ِةاله ِةيهكاٌ  َوبةاللَوالةكَديلقة ِةحل   ﴿   عز وجل ، وقول.[ نلكَدَ  اللكةَبكَر َوَقَوى َرباَ  َأاله َ عل َِقه عة ٌل كا َيكبل َسكانىا ِةمه

ا      [  23اإلسراء،  ] ﴾ َأَحٌدٌهَما َأول كةاَلٌهَما َفاَل َ ٌقلل َلٌهَما ٌأفٍّ َواَل َ نلَهرلٌهَما َوٌقلل َلٌهَما َقولالى َكرةيمى
سكر  بكافكة أشككال.، الماديكة أل ورد بوووح موقف اإلسالم الرافض للعنكف ا  يا اآلهذ  و 

ة،  وقكد يكلم يمارس هكذا العنكف ولكو علكى جار  ،قدوة المسلميق ،ق الرسول ِلمعنوية ، ح ى وا
  1(ألوجع   بهذا السوا  خشية القودلوال  )قال لجاري . بعد أق اِوب .  

مككق هنككا فككالق اإلسككالم حينمككا شككرح قوانينكك. وأحكامكك. شككرعها للمككىمنيق ح ككى ي بقوهككا علككى  
ذا حدث أ  خلل فل ال  بيق فهذا يعود للمسلميق وليس همي مسىول ي حملوقأنَسهم وعلى مق  ، وا 

 فما موقف اإلسالم مق العنف بيق أفراد األسرة   لإلسالم
كمكككا  زوجكككةى  حكككرإل اإلسكككالم علكككى كرامكككة المكككرأة  :لعنفففف ضفففج اليوجفففة  ففف  األسفففرةأوال: ا
 ، وقد  جلى هذا ال كريم فل أمور عدة ، منها  بن اى حرإل عليها 

ٍالحة مق أسبا  السعادة فل  الحيكاة الكدنيا ، فقكد ورد عكق رسكول ا  جعل الزوجة ال -أ
مكككق السكككعادة ، وثالثكككة مكككق الشكككقاء ، فمكككق السكككعادة  المكككرأة الٍكككالحة   راهكككا  ةثالثككك )  قولككك.  

   2(ومال  هامنها على نَسأف عجب   و ِي  عنها ف 
لكم ف، معك. هواهكا الزوج ال ل  ح  ويميكلاخ يار فل  للمرأة حريةالعلى  ر  الحرإل  - 
مها   ا   مكر شكدد عليك. رسكول أوهكذا   عيش مع مق ال  ح  و هكو  اإلسالم على أق   يِر

ذنها  ، البكر ح ى  س أذق   نكحح ى  س أمر ، وال الثيِّ ال  نكح  ) عندما قال     3( و ٍمالوا 
كككية بحسكككق معاملكككة األزواج لزوجكككا هم  -ج ة  ككككوق العالقكككة بيكككنهم عالقكككة مكككود بحيكككثالٍو

خيركم خيكركم )  مبيناى هذا المعنى ورحمة وليس  عالقة اس بداد وظلم ، قال علي. الٍالة والسالم
    4 (ألهل. وانا خيركم ألهلل 

                                                 
1
 قق الكتاب : إسناده ضعيف.، قال مح12/373،  6944يعلى، مسند أبي يعلى، حديث رقم  وأب 
2
 .327/ 1، 1408العجلوني،  كشف الخفاء،  حديث رقم    
3
، قاال : حاديث حساح حاحي ، 1107الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ،حديث رقم  

3 /415. 
4
حساح حاحي  يرياب،  ، قال: حاديث3895الترمذي، باب فضل أزواج النبي حلى هللا عليه وسلم، حديث رقم   

5 /709. 
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وهككذا ال كككريم الككذ  فروكك. اإلسككالم للزوجككة يقابلكك. أحكككام وشككراإع  حككذر مككق اإلسككاءة ِليهككا 
هانة كرام ها ور  الزوجة، وبمجامعة الكزوج بح. سمافل  أق اإلسالم بما االدعاء أ  وال ٍرف وا 

ما عنها يكوق ممق يشجع على العنف ود المرأة،  عليك. علكى  فذل  امر مرفوض والكردلزوج . ِر
 الشكل ال الل 
باحكككة اإلسككككالم للوكككر  الخَيككككف فككككل ِ بعكككض المسككككلميق سكككك ِلي: ضفففرل اليوجففففة   -1

باآليكة الكريمكة مكق  جكيق الحاال  القٍو ، ح ى يمارسكوا عكنَهم ِيكر المشكروح وكد زوجكا هم مح
عة   ﴿ سكككورة النسكككاء ال كككل جكككاء فيهكككا  ظٌكككوٌهقه َواهلٌجكككٌروٌهقه فةكككل اللَمَوكككاجة َوالاله ةكككل َ َخكككاٌفوَق ٌنٌشكككوَزٌهقه َفعة

ٌِوا َعلَكيلهةقه َسكبةيالى ِةقه اللهكَ. َككاَق َعلةيًّكا َكبةيكرىا َنٌكمل َفاَل َ بل رةٌبوٌهقه َفالةقل َأَ عل َلك ٌ *  َواول كَقاَق َبيلنةهةَمكا َوا ةقل خة مل شة
ا ٌيَوفِّككقة اللهككٌ. َبيلَنٌهَمككا ِةقه اللهكك ككاَلحى ٍل ككقل َأهللةهَككا ِةقل ٌيرةيككَدا ِة ككا مة ككقل َأهللةكك.ة َوَحَكمى ككا مة ككا فَككابلَعٌثوا َحَكمى َ. َكككاَق َعلةيمى

  [35-34، النساء ] ﴾  َخبةيرىا
بالزوجكة الناشكز، ِير ٍحيح ِ القكا ألق هكذ  اآليكة  خك إل  ل برير لور  الزوجةوهذا ا

 قواس عٍك  عليك. وابِوك . وخرجك  عك ى الكزوجوالزوجة الناشز فل اللِة هكل ال كل  ار َعك  علك
مككق هنككا فككال يٍككح اع بككار  هككذ  اآليككة دلككيال علككى اباحككة اإلسككالم لوككر  المككرأة ألق     1 اع كك.

علمكا  بك.   الور  هنا هو عالج لحالة شاذة ، فالذا ان َ  الحاجة ِلى هذا العالج ال يٍح القيام
نمكا رسكم ،أق هذ  اآلية لم   لكق يكد الكزوج  فكل ممارسكة العنكف وكد الزوجكة لك. منهاجكاى عليك.   وا 

وهكككذا المكككنهي يق وكككل   ا باعككك. لحكككل المشككككلة ومعالجكككة المووكككوح والمحافظكككة علكككى كيكككاق األسكككرة
لة اسكك خدام ثككالث وسككاإل م درجككة، ال يٍككح  جككاوز الواحككدة منهككا قبككل أق يكككوق قككد اسكك خدم الوسككي

 ال ل قبلها وهل 
ويمكق اق يس عيق الزوج فل هذ  المرحلكة بمكق يمككق   النٍيحة والموعظة بل ف و حب    -أ

عراوها ، ويقدم ِليها النٍيحة ويرشدها  اق يىثر على زوج . فيحاورها ويعرف سب  نشوزها وا 
مكق قبكل وهذ  النٍيحة قد  كأ ل مكق بعكض األهكل الثقكة أو قكد  ككوق   لما في. مٍلحة زواجها 

المخ ٍيق االج ماعييق او النَسييق الذيق يحكاولوق االسك ماح ِلكى الكزوجيق ومسكاعد هما علكى 
 هما الزوجية     ال حل مشاك

فككل الهجككر فككل " يقككول ٍككاح   َسككير المنككار ِق  نَسكك. وهككو الَككراش،   الهجككر فككل الموككجع - 
فل المو جع هو الكذ  الموجع نَس. معنى ال ي حقق بهجر الموجع أو البي ، ألق االج ماح 

يهككيي شككعور الزوجيككة ف سكككق نَككس كككل مككق الككزوجيق ِلككى اآلخككر، ويككزول اوكك رابهما الككذ  أثار كك. 
أق يككدعوها ذلكك   ارجككالحككوادث قبككل ذلكك   فككالذا هجككر الككزوج زوج كك. وأعككرض عنهككا فككل هككذ  الحالككة 

                                                 
1
 617/ 2ابح منظور،   
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"  موافقةال 1ٍٍَفالشعور والسكوق النَسل ِلى سىال. عق السب  ويهب  مق نشز المخالَة ِلى 
2   

ة، وال يوكربها ِال لمكا ي علكق ظكاهر الوج. والمواوكع ال ىقه وَ وأق ي َ  الور  ِير المبرح،-ج
   3فال يوربها لحق ا  عند جمهور الَقهاء ، ك ر  الٍالة ،بحق. كالنشوز

ِذق المقٍككككود مككككق الوككككر  هنككككا هككككو الوككككر  ِيككككر المبككككرح ، ومثككككل لكككك. بعككككض العلمككككاء 
  فعق ع اء قال  "قلك  البكق عبكاس مكا المبكرح  4 الٍِيرة ونحوهما بالور  بالسوا  أو القٍبة

"وهذا فل الحقيقة ليس مق با  ) الور ( بمعنى العقكا  واألذ  وااليكالم   5 قال بالسوا  ونحو "
البدنل والنَسل، ولكن. يكأ ل بمعنكى ال عبيكر المكاد  بالحرككة، والمكس بالسكوا  أو مكا شكابه.  عبيكراى 

بعادهكا عكق نَكس الكزوج الهكاجر عق الجدية وعدم ال روا، وعق الِو  واإلعكراض عكق الزوجكة وا 
   6فل الَراش، وهو عكس المس باليد الذ  يعنل عادة ال عبير عق المحبة وال دليل" 

لككم يعككرف عككق رسككول ا  ٍككلى ا   ومككق الحجككي علككى نبككذ  اإلسككالم لوككر  الزوجككة أنكك. 
كف الرسكول عليك. الٍكالة  أزواجك.،  علي. وسكلم أنك. اسك خدم اسكلو  الوكر  مكع أحكد مكق وقكد ٍو

الظكككة الحكككس وكككوالسكككالم فكككل حكككديثيق مخ لَكككيق مكككق ي ، فقكككال عليككك. الٍكككالة ر  زوج ككك. بكككاللىم ِو
فككل   وجكاء ،  7 (يومك. يعمكد أحكدكم يجلكد امرأ ك. جلكد العبكد فلعلك. يوكاجعها مكق آخكر)    والسكالم

   8 (نقها ل. يعاامرأ . ور  الَحل ثم لعبَم يور  أحدكم  ة ) أخر   حديث آخر
قككال الشككافعية وقككد بنككى فقهككاء اإلسككالم بنككاء علككى هككذ  األحاديككث مككوقَهم مككق الوككر ،  ف 
الوككر  و أديكك  امرأ كك. لنشككوزها، فككاألولى  رككك.، قككال الحنابلكككة   "  للككزوجِق جككاز  بأنكك.والحنابلككة 

    9األولى  ر  وربها ِبقاء للمودة" 
 جنسكلل حقيكق االنسكجام ال واوكحة آدابكا سكالمإلا عووك    رغمفا  ننافا يوجتف  اتيان اليوج  -2

كٌكمل  ﴿   فقال ا  عز وجل ،  بيق الزوجيق ٌَسة َنل كإلٌ مل َوقَكدٌِّموا ألة َثٌكمل َأنهكى شة ث  َلٌككمل فَكألٌ وا َحكرل نةَساٌىٌكمل َحكرل
نةيقَ  مة َلٌمكوا َأنهٌككمل ٌماَلقٌكوٌ  َوَبشِّكرة اللٌمككىل  بيكاق ل بيعككةآليكة افَكل هكذا    [ 223ة، ] البقكر  ﴾ َوا هقٌكوا اللهكَ. َواعل

  ليقوال ال ل ال  ح اج ِلى القسوة بل ِلى الل ف المعاشرة الزوجية
                                                 

1
 الصفصف: المستوي مح األرض 
2
تفسير القرآن الحكايم المشارور بتفساير المناار، دار الكتاب العلمياو، بياروا ، لبناان، ال بعاو  محمد رشيد رضا،  

 . 60/ 5م. ، 1999ه، ، 1420األولى، 
3
 . 178/ 28الموسوعو الفقريو،   
4
 نفسرا .المرجع والصفحو  
5
  173/ 5القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، الريئو المصريو العامو للكتاب، القاهرة ، مصر،   
6
عبد الحميد أحمد أبو سليمان ، ضرب المرأة وسيلو لحل الخالفااا الووجياو، المعراد العاالمي للفكار ا،ساالمي،   

 .31-30م. ، ص 2002ه، ، 1424دار الفكر، دمشق، ال بعو األولى، 
7
 . 1888/ 4،  4658البخاري، كتاب التفسير ، تفسير سورة ال اقسم  برذا البلد، حديث رقم  
8
/ 5، 5695البخاري، كتاب األدب ، باب قول هللا تعالى يا أيراا الاذيح آمناوا ال يساخر قاوم ماح قاوم، حاديث رقام  

2246 . 
9
 .184/ 4يروا ، لبنان ،ابح ادريس البروتي، كشاف القناع عح متح األقناع ، عالم الكتب، ب  
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والككذ  نَسككل بيككد  مككا مككق رجككل يككدعو امرأ كك. ِلككى فراشكك. )   عنككدما قككال والرسككول  
قٍكككد بكككذل   لككك     1 (ف كككأبى عليككك. ِال ككككاق الكككذ  فكككل السكككماء سكككاخ اى عليهكككا ح كككى يروكككى عنهكككا

المكككرض  أمكككا ِذا ككككاق هنكككا  عكككذر مثكككل  ،ة ال كككل  م نكككع عكككق زوجهكككا مكككق دوق عكككذر شكككرعلالزوجككك
، فهذ  األمور يج  على الزوج أق يراعيها واالجهاد  واالعذار الشرعية االخر  مق حيض ونَاس

ا   عكالى    س، لقكولاوأق ال يجبر زوج . على المعاشرة الزوجية وخاٍة فل حالة الحكيض والنَك
ككَأٌلونَ  ﴿ َق َوَيسل ككيضة َواَل َ قلَرٌبككوٌهقه َح هككى َي لهٌككرل َ زةٌلوا النَِّسككاَء فةككل اللَمحة ككيضة ٌقككلل ٌهككَو َأذى  فَككاعل َ  َعككقة اللَمحة

ككك ا اللٌمَ َ هِّكككرة  ككك ا ال هكككوهابةيَق َوٌيحة كككٌث َأَمكككَرٌكٌم اللهكككٌ. ِةقه اللهكككَ. ٌيحة كككقل َحيل َق فَكككألٌ وٌهقه مة ] البقكككرة،  ﴾يقَ فَكككالةَذا َ َ ههكككرل
   2(لخالقال  اعة لمخلوق فل معٍية ا ) رسول ا    ( ، ولقول222

مككا عنهككا، ولكنكك. فككل الوقكك  نَسكك.  الزوجككة يككرفض ا يككاقاإلسككالم ف    جعككل مككق أهككدافيِر
حٍاق الَرج  الزواج مكق  لو ام نع  الزوجة عق فراش زوجها وكثر   عليال هكا، فِض البٍر وا 

ق العالقكة ِالزوجيكة و ٍكاعدها، حيكث  ال المشككفل حٍول دوق سب  مقنع ،  كوق بذل  سببا 
الجنسية ال بيعية السليمة بكيق الكزوجيق كثيكراى مكا  جك  مكا قبلهكا مكق خالفكا ، و خَكف مكق ال كو ر 

 العا َل والنَسل بيق الزوجيق  
وفقككا لةيككة   عككدد الزوجككا   عككالىابككاح ا  سككبحان. و     فف  اإلسففال  تعففجج اليوجففا  -3
َل ﴿الكريمة   كَق النَِّسكاءة َمثلَنكى َوثٌكاَلَث َوٌرَبكاحَ َوا ةقل خة ٌ وا فةل اللَيَ اَمى َفانلكةٌحوا َما َ كاَ  َلٌككمل مة   ٌ مل َأاله  ٌقلسة

كككٌ مل   ﴿  عكككز جكككل و قولككك. [  3النسكككاء، ] ﴾ ٍل ٌلوا َبكككيلَق النَِّسكككاءة َولَكككول َحَر كككدة يٌعوا َأقل َ عل كككَ  ة  ﴾ َولَكككقل َ سل
   [129النساء ]

مكع  ، العنكف وكد المكرأة أنكواح نوعكا مكق فيك. واووجكد النكاس بعكض .همكوهذا ال عدد لكم يَ 
اإلسككالم لككم ِذ ِق   لككيس ِجباريككاى وهككو ال يكككوق ِال بروككا المككرأة و  ق نظككام ال عككدد نظككام  اخ يككار   أ

أباح لهكا ِذا كرهك  زواج زوجهكا عليهكا أق  شك ر  و  رفض فكرة ال عدد،   المراة مق حقها فل يحرم
احكق الشككرو   )   قكول رسكول ا   مككذه  الحنابلكة ، وحجك هم فكل ذلكك  وهكذا  العقكد فكلذلك  

    3 (أق  وفوا ب. ما اس حلل م ب. الَروج
يبنكل موقَك. بنكاء  وكد المكرأة، ِوافة ِلى ذل  فالق مق يرفض فكرة ال عدد ويرب . بالعنف

ِلكككى الزوجككة الثانيككة ال كككل  ح ككاج  مٍكككلحة الككزوج ومٍكككلحة علككى مٍككالح الزوجكككة األولككى وينسككى
 ربمكا  كويق أسرة وانجا  األوالد اسوة بالزوجة األولكى   وهكل لكو وجكد  ِيكر الم كزوج لمكا أقكدم 

كعلكى الكزواج مككق رجكل م ككزوج، فهكل ايوككا     فالَ ككاة   َوكل عككادة   اق يكككوق زوجهكا لهككا فقك ِر
       كان  عزباء أو م لقة أو أرملة ءالزواج مق رجل أعز  سوا

                                                 
1
 .1060/ 2،  1436مسلم،  كتاب النكاح  ، باب تحريم امتناعرا مح فراش زوجرا، حديث رقم  ،   
2
 سبق تخريجه.  
3
 .970/ 2، 2572البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المرر ، حديث رقم   
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سالم يش ر  على الزوج أق إلن َل فل موووح ال عدد كوق اِوافة ِلى ذل  فالق العنف ي
ِحداهما  معق كان  ل. امرأ اق  فمال )مقول.    فقد ورد عق رسول ا  ،  يعدل بيق زوجا .

  1(   ساق . يشقأحد جاء يوم القيامة و  على األخر 
 وعلككى كككل األحككوال فككالق  ٍككوير مووككوح ال عككدد علككى أنكك. معوككلة كبيككرة فككل المج معككا 

نسككبة  عككدد الزوجككا  فككل سككاإر الككبالد العربيككة فككل السككنوا  " ِذ ِقالعربيككة امككر بعيككد عككق الواقككع،  
( حالككة  عككدد لكككل ألككف  10 -7الماوككية حسكك  ِحٍككاإية جامعككة الككدول العربيككة مككق )   العشككر
   2" زيجة

ككيٌكٌم اللهكك.ٌ  ﴿  قككول ا   عككالىدعككاة  حريككر المككرأة علكى يحك ي بعككض  : اإلرث – 4 ٍة فةككل  ٌيو
ٌنلثََيكيلقة  ثلككٌل َحكظِّ األل ٌككمل لةلكذهَكرة مة كَوةى رةَجكاالى َونةَسككاءى   ﴿ ايوكا  .وقولك [11النسككاء،  ] ﴾ َأولاَلدة َوا ةقل َكككاٌنوا ِةخل

ء  َعلةيم   لاوا َواللهٌ. بةٌكلِّ َشلل ٌنلثََييلقة ٌيَبيٌِّق اللهٌ. َلٌكمل َأقل َ وة ثلٌل َحظِّ األل   [ 176اء، النس ] ﴾ َفلةلذهَكرة مة
ظلككم البنكك  ِذ جعككل لهككا نٍككف حككظ أخيهككا مككق َ رةَكككة األ  ،  قككد اإلسككالم  ويع بككروق أق

ف اإلسككالم كلهككف  وي ِككافلوق عككق أق هككذا الحكككم جككاء وككمق منظومككة اج ماعيككة اق ٍككادية م كاملككة
لهكق فهو المسىول عق نَق ها ونَقة عيال. وح كى أخوا ك. ِذا لكم يككق  ،الرجل بما لم يكلف ب. المرأة

م" معيككل ٌِقل ل م بككال ٌِككرل فالمككال الككذ    بأيككة مسككىوليا  أة، بينمككا لككم يكلككف الشككرح المككر   حكك  قاعككدة" ال
 اقنٍكي  االبكق  معكرض للنقٍكبينمكا   رث. مق أبيهكا يبقكى لهكا وحكدها ال يشكاركها فيك. مشكار  ، 

مكا  قكبض بما ألقكى عليك. اإلسكالم مكق ال زامكا  م واليكة م جكددة ، ونٍكي  البنك  معكرض للزيكادة ب
 مق مهور وهدايا   

إلرث المبنيكككة علكككى قولككك.  عكككالى   ومكككق المَيكككد اإلشكككارة هنكككا ِلكككى أق قاعكككدة ال نٍكككيف فكككل ا      
ٌنلثََييلقة ﴿ ثلٌل َحظِّ األل ليس  قاعدة م ردة ، ألق هنا  حاال  ي ساو  فيها الذكر واألنثكى   ﴾ لةلذهَكرة مة

، كمكا أق األم وهل أنثى فل ميراث ابنهمكا كما فل حال  ساو  نٍي  األ  وهو ذكر مع نٍي 
كمكا لكو  ركك  الم وفكاة هنا  حاال  أخر   زيد بها حٍة األنثكى عكق حٍكة الكذكر فكل الميكراث، 

 فككالق الككزوج )الككذكر( يأخككذ الربككع، و أخككذ االبنككة )األنثككى( وككعف مككا أخككذ أبوهككا وهككو زوجككاى وابنككةى،

   النٍف

بيكككد  ال كككالق  حٍكككر اإلسكككالمى يع كككرض كثيكككر مكككق المعاٍكككريق علككك  الطفففال  حففف  -5
اق فل ذل  عنَا ممارسا ود المرأة ال ل قد يسيئ زوجها اس ِالل حق. في لقها  قويع برو  ،الرجل

ِلكى النقكا  ال اليكة فكل هكذا المووكوح ومق المَيد اإلشكارة  مق دوق سب ، ويظلمها ويدمر عاإل ها،
  

                                                 
1
 سبق تخريجه.  
2
و التعادد، موقاع األسارة الساعيدة علاى الشابكو العنكبوتياو، جاسم الم وع، عدم مسااواة المارأة بالرجال فاي قضاي  

http://www.e-happyfamily.com 
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وال ككل    ،ل ككزام بأحكككام الشككرحاال اِق قبككول الككزوجيق االر بككا  اإلسككالمل يَككرض عليهمكك -أ 
مككق  عسكككف  مككق بينهككا األحكككام الخاٍككة بكككالزواج وال ككالق، و سكك  يع المككراة الخاإَكككة علككى نَسككها

ِذا  س َيد مق الحقوق ال ل اع اها اياها الشرح وال ل مق بينها الحق فل   ليق نَسكها  أق الرجل
   ) العٍمة بيد الزوجة( اش ر   ذل  فل العقد

 سكككالم ال كككالق فككل يكككد الكككزوج ِنمككا يعكككود لعكككدة أسككبا  أهمهكككا كونككك. ِق حٍككر اإل  - 
معروفككاى بِلبككة العقككل علككى العا َككة  ناسككباى مككع  بيعككة المككرأة ال ككل  ِلكك  عليهككا العا َككة، كمككا أق 
الم وككرر األول مككق ال ككالق مككق الناحيككة الماديككة  فهككو الككذ  يجكك  عليكك. المهككر والنَقككة لم لق كك. 

لحوانة ، هذا األمر  يجعل. أكثكر وكب اى لنَسك. مكق المكرأة ال كل قكد ال ولعيال.  وال ف رة العدة  وا
  يكلَها أمر رمل يميق ال الق شيإاى 

ق كاق بيد الرجكل ِال أق  -ج  لمكرأة الحكق فكل  لك  ال كالق فكل حكال وقكوح لِق ال الق وا 
كَرارىا لةَ عل َكٌدوا  ﴿  عكالى  .قولكوفكل  الورر عليها، كٌكوٌهقه وة سة ِلكى  ةاشكار    [231 ،لبقكرةا ] ﴾  َواَل ٌ مل

، ألق الحيككاة الزوجيككة  َ ككرض  وككررال ِذا كككاق زواجهككا يسككب  لهككا حككق المككرأة فككل  لكك  ال ككالق
" ال  يحق للمكرأة  لك  ال كالق، عمكال بالقاعكدة الَقهيكةفَى هذا األمر  المعاشرة بالمعروف، فالذا ان

 ورر وال ورر "     
 بِوكك. وال  قككدر علككى  قأق  خ لككع ممككأع ككى للمككرأة الحككق فككل  الشككرح اإلسككالمل ِق -د

واكبكر   ، ولو لم يكق هنا  سب  موج  مكق وكرر أو مكا شكاب.العيش مع. بأية حال مق األحوال
البخار  مق حديث أيو  عق عكرمكة عكق ابكق عبكاس أق امكرأة ثابك   دليل على ذل  هو  ما روا 

فكل خلكق وال ديكق  عليك. ا ، ثابك  بكق قكيس مكا أع ك  يكا رسكول )   فقالك  قيس أ   النبكل  بق
   ال رسكول ا  ، قكنعكم    قالك       حديق ك. عليك. أ كرديق      فقكال رسكول ا    ! أ يق. ولكق ال

  1( أقبل الحديقة و لقها   ليقة 
يع رض المخالَوق للشريعة اإلسالمية على مبدأ القوامكة :سلطة اليوج ) القوامة ( -6-

، بينمكا  . سكل و  الرجكل سك بدادال   عكرض ال كل  م المرأويجدوق فيها رإاسة قاإمة على ظل 
ِنككك. لكككو ككككاق فكككل األمكككر اسككك بداد ِذ    ومكككودة أق القوامكككة فكككل اإلسكككالم هكككل قوامكككة رحمكككة   الحقيقكككة

ق يمكد يكد  ِلكى مكال زوج ك.  أو يمنعهكا مكق أق أو سل  مق الرجكل  علكى المكرأة لككاق يحكق للرجكل 
والمعروف اق اإلسالم أبكاح للمسكلم أق ي كزوج      ر دينها  اجر بمالها ،  أو أق يجبرها على  ِيي

 بدين.   كل منهما النٍرانية واليهودية مع اح َاظ
د ، يقككول مجموعككة مككق األفككرا لعلككى وككرورة وجككود رأس مككدبر لكككِق هككذ  القوامككة مبنيككة  

ال سكاد  الَووكى وحكل الخكرا  فكل هكذ 2(ِذا كنك م ثالثكة فكأمروا أحكدكم )عمر بكق الخ كا     ، وا 
                                                 

1
 .2021/ 5.  4971، كتاب ال الق، باب الخلع وكيف ال الق  فيه، حديث رقم   البخاري  
2
 .58/ 4. 6960مصنف عبد الرزاق، باب اختالف الماشيو، حديث رقم   
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المجموعة، والرجل هو األقدر على  حمكل هكذ  المسكىولية بسكب   كوينك. النَسكل والبيولكوجل الكذ  
 لورة علككى الرقككة والحنككاق  كككوق، فكك ككعلككى  حمككل المٍككاع  ، بينمككا المككرأة المَ رةيجعلكك. اكثككر قككد

 الِال ، اوعف مق مواجهة الٍعوبا  ال ل   عرض لها األسرة       
المكلف اإلنَاق على األسرة لقوامة مبنية على اق الرجل هو  "لى ذل  فالق هذ  اِِوافة  

، وال يسكك قيم مككع العدالككة فككل شككلء أق يكلهككف فككرد اإلنَككاق علككى هيإككة مككا دوق أق يكككوق لكك. القيككام 
ويلخككإل علمككاء   عليهككا واإلشككراف علككى شككإونها ، وعلككى هككذا المبككدأ قامكك  الككديمقرا يا  الحديثككة 

  " مق ينَق يشرف " أو " مق يدفع يراق  "   فل العبارة ال اليةالقانوق الدس ور  هذا المبدأ 
ٍككككِير ومجنكككوق ومع ككككو  و كككربي هم بعمككككل حَكككظ  الحوككككانة فكككل الشككككرح  ضفففانة :الح   -7
اجمع العلماء على وجو  كَالة األ َال الٍِار ، باع بار أنهم خلق وعيف وقد  . 1مٍالحهم 

    . بنَس.، فهو فرض كَاية، يَ قر لكافل يربي. ، ِلى أق يبلغ ما يقوم في
جككاء اه مككام المشككرح بال َككل الٍككِير فأحا كك. برعاي كك. وووككع لكك. المبككاد  ال ككل هككذا وقككد 

   كَككل العنايككة بكك.  وقككد جعككل دور األم اهككم مككق دور األ ،  فهككل الٍككق بال َككل واحككق بكك. وارحككم
    َول ككك.  لكككذل  جعلهكككا اإلسكككالم أولكككى بحوكككان . مكككق والكككد  فكككل بدايكككة مراحلككك. األولكككى مكككق سكككنوا

يارسككول ا   ابنككل هككذا كككاق  ٍككل فيكك. حككديث عبككدا   بككق عمككرو بككق العككاإل )أق امككرأة قالكك ألوا
ينزعك. منكل فقكال لهكا  ق لقنكل وأراد أ وأق أبكا  ،وحجكر  لك. حكواء ،وثديل ل. سقاء ،ب نل ل. وعاء

     2مالم  نكحل( أن  أحق ب.   رسول ا 
ِذا  زوجك  اشك ِل   اأنهك األم فكل حكال زواجهكا ويعود السب  فل ِزالة حق الحوانة عكق

ها لقسوة زوج األم ء  كما أنها فل زواجها يمكق اق  عرض ابنا عق الحوانة وأوالد  بحقوق الزوج
 الذ  قد ال يِر  بوجودهم فل بي . واالنَاق عليهم  

البلوغ فكككل بكككمالككك   ددها حككك، فالحوكككانة ف كككرةنهايكككة  هكككذا وقكككد اخ لكككف العلمكككاء فكككل  حديكككد  
ويدخل بهكا زوجهكا ِال أق يككوق مووكع أبيهكا أٍكوق  ،أق   زوج"اللى فاإلناث فل الذكور وأما فل 

    3" فيخ ار لها المووع األٍوق ،ِذا ثب  ذل  ،لها وأمنع
وق هككا ِلككى مككا بعككد االسكك ِناء فككل الِككالم ِلككى وقكك  البلككوغ ، وبعككد فامككا عنككد األحنككاف " و 

بلككغ الولككد سككبع سككنيق، أو ثمانيككا خيككر بككيق أبويكك. فمككق  ِذا عنككد الشككافعلو   4الحككيض فككل الجاريككة "
    5 .اخ ار منهما كان  الحوانة ل

                                                 
1
 .432/ 5ع عح متح األقناع، ابح ادريس البروتي، كشاف القنا  
2
 .207/ 5المستدرك على الصحيحيح، كتاب ال الق، قال الذهبي في التلخيص ححي ،  الحاكم،  
3
ل ومح أحق بالولاد ، عاالم اوليد الباجي، المنتقى شرح الموطأ، كتاب األقضيو،ما جاء في المؤنث مح الرجالأبو   

 150/ 8الكتب،  بيروا ، لبنان، 
4
 .43/ 4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،   الكاساني،   
5
الشربيني الخ يب،  مغني المحتاج إلى معرفو معاني المنرااج،  مكتباو وم لعاو  مصا فى الباابي الحلباي  محمد  

 456/ 3م.،1958ه، 1377وأوالده، مصر، 



 - 9 - 

ال خيير ال يكوق ِال  ِذا حٍل  ب. مٍلحة الولد كما قال ابق قكيم الجوزيكة  هذا على اق
 ال َكا  وال ،منك. قكدم  عليك. فلكو كانك  األم اٍكوق مكق اال  واِيكر حيكث قكال  "فل زاد المعكاد 

اخ كار  ذاالفك ،فالن. وعيف العقل يىثر الب الكة واللعك  ،اخ يار الٍبل فل هذ  الحالة الالى قرعة و 
  1"ال َا  الى اخ يار   مق يساعد  على ذل  فال

جككراإم "شككلء اسككم.  اللبنككانل فككل القككانوق جككديو  ال: القتففع نلففف ةلجيففة جففرا   الشففرف -8
نما"، الشرف رجل بداعل الدفاح  مة ير كبها كل جري ك عبير عقبيق الناس  عرف هذا المٍ لح وا 

ال كل   562هكل المكادة  فكل قكانوق العقوبكا  اللبنكانل والمادة ال ل   ناول هذ  الجريمة عق عرو.
ٍكول. أو فروعك. أو أخ ك. فكل أ نإل على أن.  " يس َيد مق العذر المحل مق فاجكأ زوجك. أو أحكد 
ى ق ككل أحككدهما أو ايذاإكك. بِيككر جككرم الزنككا المشككهود أو فككل حالككة الجمككاح ِيككر المشككروح، فأقككدم علكك

عمككد، ويسكك َيد مر ككك  الق ككل أو األذ  مككق العككذر المخَككف ِذا فاجككأ زوجكك. أو حككد فروعكك. أو أحككد 
   2ٍول. أو أخ . فل حالة مريبة مع اآلخر " أ

فككل الشككريعة اإلسككالمية شككلء يسككمى بككك"جراإم  ايوككاى  وال بككد مككق ال نبيكك. هنككا أنكك. ال يوجككد  
الق كل بكدافع الشكرف هكو من ككق ومن كق  أكبككر الكبكاإر، الق كل واع بكر  مكق اإلسكالم حكرمالشكرف"،  ف

 مشكق " فكل دالدراسا  اإلسالميةقد اع بر الدك ور "محمد حبش" مدير "مركز و    مرفوض ِسالمياى 
  الجراإم فيها ثالث مخالَا  شرعية ظاهرة وكل واحدة منها  عد مق أكبر الكباإر  هذ أق 

ومعلككوم أق البينككة  ،بينككة وال حككد بككدوق ،ة شككرعيةبينككبككا  لحككد بِيككر األولككى  ِنكك. ِث"الكبيكرة 
ِثبكا  هكذا اللكوق مكق الجكراإم   جعكل مكق المسك حيل ،الشرعية  ق ول أربعة شهود بشكرو  ٍكارمة

  عق  ريق البينة 
 ،عكق  ريكق األفكراد وهكذا حكرام شكرعاى  ومعناها ِقامة الحكدود ،الكبيرة الثانية  وهل االف إا 

  عق  ريق ولل األمر الشرعل  فال يجوز شرعاى ِقامة أ  حد ِال ،إروهو مق الكبا
نككاى  َوَمككق ﴿ لقككول ا  عككز وجككل  3الكبيككرة الثالثككة  هككدر دم المسككلم بِيككر حجككة مة َيقل ٌككلل ٌمىل

َِوة َ  َ َعمِّداى َفَجَزآٌىٌ  َجَهنهٌم َخالةداى فةيَها َو يماى الّلٌ. َعَليل.ة َوَلَعَنٌ. َوَأَعده َلٌ. َعَذا ما    [93] النساء/  ﴾باى َعظة
نبكذ العنكف وكد األ َكال  إلسكالم علكىاشكدد   األطجفاع  ف  األسفرةالعنف ضج ثانيا: 

  )عليكك  بككالرفق الرسككول  حككديث مككق األحاديككث ال ككل  ككرو  فككل هككذا المجككال و   فككل العاإلككة

                                                 
1
، دار بويح لمقاام البناع عنادهاختالف الفقراء في تعييح أحد األزاد المعاد في هدي خير العباد،  ابح قيم الجوزيو،  

 .5/204الكتب العلميو، بيروا ، لبنان،
2
وفيقااو منصااور الاادويري، الماارأة فااي القااوانيح الوضااعيو اللبنانيااو وقااوانيح األحااوال الشخصاايو، جمعيااو تنظاايم    

 .17م.، ص 1996لبنان،   -األسرة، بيروا
3
وقااع بشاابكو فااولتيرب علااى الشاابكو العنكبوتيااو، عفااوف، يقتلااون بذريعااو الشاارف.. والقااانون يرااادنرم، مة دروياا   

www.voltairenet.org . 
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يا  والعنف والَحش(   )ِق وحديث  2عنف(م  )علموا وال  عنَوا فالق المعلم خير مق الوحديث، 1وا 
مكككا  ىا  رفيكككق يحككك  الرفكككق، ويع كككل علكككى الرفكككق مكككا ال يع كككل علكككى العنكككف ومكككا ال يع كككل علككك

   3سوا (
اال َاقيكة الدوليكة  ةقبكل اق  قكر  وثيقكوهذا الواقع المناهض للعنف ود ال َل امر أقر  اإلسكالم 

الم حككدة  لٍككادرة مككق األمككم ( ا Convention on the Rights of the Child  )لحقككوق ال َككل
وثيقككككة "عككككالم جككككدير و   م  ،1989نككككوفمبر  – شككككريق األول  20( ب ككككاري  44/25بقرارهككككا رقككككم ) 

كوثيقكة آليكا    م2002ال كل ٍكدر  عكام WFFC "(A World Fit for Children   )باأل َكال 
 وسياسا  ل َعيل و  بيق ا َاقية حقوق ال َل 

ل كل   نكافى مكع النظكرة اإلسكالمية لل َكل بكثيكر مكق المِال كا  ا  وقد جاء  ها اق الوثيق كاق 
ال ككابع سككالمية إلقككام مجمككع البحككوث ا لككذل ولككبعض مَككاهيم  العنككف مككق جهككة أخككر    ،مككق جهككة

اللجنة اإلسالمية العالمية للمكرأة  بال عاوق مع"ميثاق ال َل فل اإلسالم"،  بالٍدار لألزهر الشريف
إلِاثككككة، ردا علككككى ميثككككاق األمككككم الم حككككدة وال َككككل ال ابعككككة للمجلككككس اإلسككككالمل العككككالمل للككككدعوة وا

   لل َولة، الذ  شمل  بنود ، بحس  األزهر، "مخالَا  ٍريحة للشريعة اإلسالمية" 
أهميكة األسكرة بالنسكبة لل َكل، مشكددا علكى أق اإلسكالم  ليىككد علكى  قوقد جاء هكذا الميثكا

دعا  و اي كك. و ربي كك.حككرإل علككى أق ينشككأ ال َككل فككل أسككرة مم ككدة الككرواب ،  عمككل علككى حماي كك. ورع
يكر ذلك  ممكا يمكس كرام ك.، سكواء وقعك   ساءة المعاملكة، ِو الميثاق ِلى حماية ال َل مق العنف وا 
مككق الوالككديق أو ممككق ي عهككد  أو يقككوم برعاي كك.، كالمككدرس فككل المدرسككة أو المربيككة فككل المنككزل، أو 

يرهم    المشرف فل الناد ، ِو
لمة الَقهكاء علكى أق ِسكقا  الحمكل بعكد نَك  ا َق  ك : الطجع قبع الوالجة العنف ضج -1

أمكا   لمسلم أق يَعل. ألن. جنايكة علكى حكل ، ولكذل  وجبك  فيك. العقوبكة  الروح في. حرام ، ال يحلّ 
ن. ال حياة في.  ، فال جناية بالسقا . أمن.  ن. جاإز  وهماى أفريق  رأ ِسقا . قبل نَ  الروح في.  ف

وقككال   ق فيكك. حيككاة مح رمككة ، هككل حيككاة القبككول واالسكك عداد نكك. حككرام ، ألأوال حقيككق   ال حرمككة و ، 
ق أول مرا ك  الوجكود أق  قكع المكادة فكل أن. جناية علكى موجكود حاٍكل ، و ِفيها اإلمام الِزالل   "

فساد ذل  جناية ، و عظم الجناية كلما ان قل   المحل و خ ل   بالبويوة  و س عد لقبول الحياة ، وا 
    ومكق هنكا وجك  حمكل   ى  ٍل ِلكى من هاهكا بعكد االنٍَكال حيكاى المادة مق  ور ِلى  ور ح 

                                                 
1
/ 5، 5683البخاري، كتاب  األدب  ، باب  لم يكح النبي حلى هللا عليه وسلم فاحشاا وال متفحشاا ، حاديث رقام   

2243. 
2
ل ضااعيف . ، وقاا 44مساند الحاار ، زوائااد الريثماي، كتااب العلاام، بااب الرحلاو فااي طلاب العلام، حااديث رقام    

 .29331/ 10وكذلك في كنو العمال 
3
 .2003/ 4، 2593مسلم، كتاب البر والصلو واآلداب، باب فضل الرفق، حديث رقم   
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َق ة الجنيق "   علماى بكأق    1القول واإلباحة على حالة  ر   الورر الَادح ، كمو  األم ِذا لم ٌيسل
عككدد  بلككغالهنككد الل ككيق يالٍككيق و  كبيككر يق  همككا  قِجهككاض ال َككل األنثككى مككا زال شككاإعاى فككل دول ككي

 ارا  نسمة  ملي 3سكانهما حوالل 
سكككالم  بالرقكككة والحنكككاق إلاأل َكككال فكككل ا معاملكككة از ككك م :انفففوال العنفففف ضفففج األطجفففاع -2
عكدا  ِلكى  ولككق  الكذكور حك  األبنكاء  ق ٍر ال ربيكة وال وجيك. علكى وال  والعناية وال وجي. والشَقة 

يهق على  ربية البنكا  واإلحسكاق ِلكوعدم ال وجر مق والد هق، وقد حث النبل  ح  البنا  
ق ِلكككى اثن كككيق أو ثكككالث  مكككنهق رفيقككك. فكككل الجنكككة ، فقكككد أخكككرج اإلمكككام مسكككلم  فكككل سكككوجعكككل مكككق يح

مكق عكال جكاري يق ح كى  )قكال   ٍحيح. عق أنس بق مال  روكل ا  عنك. عكق رسكول ا  
    2 بلِا ، جاء يوم القيامة أنا وهو كها يق   ووّم أٍبعي.(

 النظككرةوفككق  -الموجكك. وككد األ َككال لعنككفسككالم فككل اإلوفككل نظككرة  ٍَككيلية لبيككاق حكككم ا
 يلحظ وجود ثالثة انواح مق العنف سنذكرها هنا مع بياق مكا ي َكق وي عكارض -لهذا العنف الدولية
 مع الشريعة اإلسالمية   فيها

  هو الحاق الورر النَسل واالج مكاعل بال َكل ، وذلك  االنتجاء أو األذى العاطج   -أ
يشكل  هديداى لٍح . النَسية، بما يىد  ِلى قٍور فل نمو  مق خالل ممارسة سلو  ود ال َل

  الشخٍية لدي.، واو را  فل العالقة االج ماعية باآلخريق  ومق اشكال العنف العا َل
ومق   ،حرماق ال َل مق اللع  والحناق والرعايةك :ليع اليا ججالحرمان واالهماع والت -1

 ككككذل  و  3ة أو ال كككدليل الزاإكككد  والحمايكككة المسكككرفةالقسكككوة فكككل المعاملكككو  ،حقككك. فكككل ال علكككيم واللعككك 
هو نم  سلوكل ي ٍف بالخَاق أو فشل أو وعف األسرة والمدرسة فل اشباح ككل  الذ إلهمال ا

واالح ياجكا   (،المأككل والمشكر  والملكبس والمكأو  مق االح ياجا  البيولوجيكة ) مثكل الحاجكة ِلكى
  4( لرعايةمثل الحاجة ِلى األمق واألماق، وا)النَسية  

مككق هككد  النبككل ٍككلى ا  عليكك. وسككلم ، حيككث كككاق اإلسككالمنبككذ  وهككذا النككوح مككق العنككف 
ما روا  ابو هريرة رول ا  عن. أق وال أدل على ذل    الرحمة باأل َال ومعامل هم معاملة حسنة

 ق الولد ما قبل  مكنهم أحكداملل عشرة    يقبل الحسق فقال ) األقرح بق حابس أبٍر النبل 
   5(ثم قال مق ال يرحم ال يرحم  فنظر ِلي. رسول ا  

                                                 
1

، .م1966، ال بعااااو الرابعااااو ،  مصاااار -، تفسااااير القاااارآن الكااااريم ،  دار القلاااام ، القاااااهرة شاااالتوا محمااااود   

 .413،414ص
2
 .4/2027.  2631فضل ا،حسان إلى البناا، حديث رقم ،  مسلم ، كتاب البر والصلو واآلداب، باب  
3
مدحع أبو النصر، العنف ضد األطفال، المفروم واألشكال والعوامل، مجلو خ اوة، المجلاس العرباي لل فولاو     

 . 6، ص 2008والتنميو، العدد الثامح والعشرون،  مايو 
4
 المرجع والصفحو نفسرا .    
5
 سبق تخريجه.  
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بأنكك.  " هككو كككل  ،اال َاقيككة الدوليككة لحقككوق ال َككلبفككل   ال َككل فرِّ ٌعكك: الففيواج المب ففر-2
 أمكرسكنة  18سكق ال َولكة بكك  الكذ  حكدد ا ال عريفوهذ ي جاوزالثامنة عشرة مق عمر  "   مانساق ل

ع بكر  مكق اعمكال يعامكا  زواجكاى الِيكا وبكا ال   و  18ق جعكل الكزواج  قبكل سك"يخ ير جدا  ألنك.  
   1اإلكرا  

ِلككى عككدم حٍككول  فككل دعككو هم ِلككى رفككض الككزواج المبكككر اال َاقيككا  ي انٍككار هككذ  حككوي
ألهلية القانونية والنوي الكاف إل خاذ قرار ِخ يار الشري  أو القبول ب. وبما يسكب  "ا الَ اة على 

كككحية ويٍكككيبها أو حرمانكككاى لل َلكككة مكككق حقوقهكككا فكككل ا ج ماعيكككة ٍو ل علكككيم ويحملهكككا أعبكككاء نَسكككية وا 
     2" يح مل أق يٍيبها بسبب. ورر نَسل أو ٍحل أو جنسل

ينافل النظرة اإلسالمية ال ل رب   أهلية الزواج بكالبلوغ  سنة 18ِق رفع سق الزواج ِلى 
كككول االنسكككاق ِلكككى سكككق بظهكككور عالما ككك. المعروفكككة،  يمككككق  حديكككدالكككذ  ، و  ثكككم ِق  معينكككة، ال بٍو

النكككاس ليسكككوا سكككواء فكككل البلكككوغ ، فكككالبلوغ ي كككأخر فكككل المنكككا ق والبلكككداق البكككاردة وي قكككدم فكككل الحكككارة، 
 البشرية مكق رب ك. ببلكوغ االنسكاق سكق معينكة الشلء الذ  يجعل رب  الزواج بالبلوغ أقر  لل بيعة

  
واثيكق الدوليكة فكل لماوبكيق ية لمووكوح الكزواج المبككر مالاالسكيأ ل الخالف بيق النظرة و  

ا  و الكزواج المبككر بهكدف سكد أبك ىعلك ع اإلسالميشجفَيما    نظرة كل منهما ِلى العالقة الجنسية
آليكا  واألحاديكث ال كل  حكث علكى ال بكيكر اوحج . فل ذلك    ،فل المج مع ومنع االنحراف مالحرا

ََيككاَمى  ﴿ منهككا قككول ا  سككبحان. و عكككالى  ،فككل الككزواج ككنلٌكمل  َوَأنلكةٌحككوا األل وقولككك.    [32]النككور،  ﴾  مة
يكا معشكر الشكبا   مكق اسك  اح مكنكم البكاءة فلي كزوج فالنك. أِكض للبٍكر علي. الٍالة والسالم   )

واإلعالنا  الدولية  المواثيق  أما    3( جاءوأحٍق للَرج ومق لم يس  ع فعلي. بالٍوم فالن. ل. وة 
بل و ع بكر  بابكا مكق ابكوا  الحريكة  ، رج الزواجالعالقا  الجنسية خافالنها ال  جد حرجاى  فل ِقامة 

 حماي ها  بالشخٍية ال ل كَل  هذ  المواثيق 

علكى وكرورة وجكود الكولل  ،ما عدا الحنَيكة ،ا َق جمهور الَقهاء :اليواج لوالية   ا -3
  ) وحجك هم فكل ذلك  قكول رسكول ا  يخلكو مكق الكولل يقكع بكا الى،  فل عقد النككاح وككل عقكد

لهكا با ل ، واق دخل بها ف فنكاحها با ل فنكاحهانكح  بِير ِذق وليها فنكاحها با ل  أيما امرأة
 أيواى    كما يح جوق 4، فاق اش جروا فالسل اق ولل مق وال ولل ل. (بما اس حل مق فرجها المهر

                                                 
1
 94 -93البار، االعتداء على األطفال، ،  صمحمد علي   
2
 .www.amanjordan.orgقاموس مص لحاا حول العنف ضد المراة ، موقع أمان على الشبكو العنكبوتيو،   
3
 .1018/ 2،  1400مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمح تاقع نفسه إليه، حديث رقم   
4
، قاال 1102ب النكاح م، باب ما جاء في توويج األبكار، حديث رقم اخرجه الترمذي،  وقال حديث حسح ، كتا  

 .407/ 3، أبو عيسى: هذا حديث حسح 
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 فليس للمرأة مباشرة عقد النكاح ،   1بحديث رسول ا  ٍلى ا  علي. وسلم  ) ال نكاح ِال بولل(
  كبيرة  سواء أكان  ٍِيرة أم

يككر مجبككر،  الحنَيككة  أمككاوكككذل  ا َككق جمهككور الَقهككاء علككى  قسككيم األوليككاء ِلككى مجبككر ِو
جكككاء فكككل   ،فيكككروق أق واليكككة اإلجبكككار ال  ككككوق ِال علكككى الٍكككِير والٍكككِيرة ومكككق فكككل حكمهمكككا 

ذا اسكك  وز للككولل ِجبككار البكككر البالِككة علككى النكككاح،جكك" ال ي   المككذه  الحنَككل أذنها فسككك   أو وا 
ق أب  لم يزوجها" نساني ها     2وحك  فذل  ِذق منها، وا    وذل  أفول ل حقيق كرامة الَ اة وا 

أق يزوجهككا  الككذ  يجبككر ابن كك. علككى الككزواج الككدو ال فككلالشككافعية  قككد اشكك ر أمككا الشككافعية ف 
ق أ-3  أق يزوجهككككا مككككق كككككفء -2  ظككككاهرة أق ال يكككككوق بينكككك. وبينهككككا عككككداوة -1"بشككككرو  منهككككا 

 بكالمهر ال يكوق الزوج معسراى أق  -5 )أ  المهر( مق نقد البلد أق يكوق -4  يزوجها بمهر مثلها
جكك  أق اليكككوق قككد وَ  -7يزوجهككا بمككق   وككرر بمعاشككر . كككأعمى وشككي  هككرم أق ال  -6 

   3"، لكوق الحي على ال راخل ولها ِرض فل  عجيل براءة ذم ها عليها الحي
  هو أشكد وأبكرز أنكواح العنكف، وهكو الكذ  ي علكق بكاألذ  جيالجساالنتجاء أو األذى  -2

وسنق ٍككر فككل هككذا ، الجسككد  واسكك خدام القككوة، وي ككراوح مككق أبسكك  األشكككال ِلككى أخ رهككا وأشككدها 
األوالد،   أدي  لدة ، وه حاألمم الم ا ذكر نوعيق مق انواح العنف الواردة فل  عريَالبحث على 

 إلناث وخ اق ا
مكككق مَكككاهيم ال ربيكككة ، وهكككو وكككرورة حيا يكككة  لل أديككك  مَهكككوم اساسككك   اتأجيفففل األطجفففاع-أ

مككق ولككد لكك. ولككد فليحسككق )  بالنسككبة لألبنككاء ، وهككو حككق مككق حقككوق ال َككل لقككول لرسككول ا  
 ألق يكىد  الرجكل ولكد  خيكر مكق أق ي ٍكدق بٍكاح )ة والسالم ال  وقال علي. الٍ 4(. وأدب.اسم
) 5    

نمكا هدفك.  ربكو  ووسكيل .  ربويكة وكددي  ليس عمكال ان قاميكا أوال ك ويشك ر  فكل   ال َكل وا 
أو  ،أو ي جاوز حدود ال أديك  ،الَرد ال ل حَظها الشرح أال ينال مق كرامةمنها   شرو ا  ال أدي 

  ال َككل العاشككرة بلككوغ أال يككأ ل الوككر  قبككل  ومنهككا  ألخككالق ايحككث علككى ممارسككة أمككور ال  قبلهككا 
وفرقكوا  عشكر سكنيقفكل  بالٍالة لسبع واوربوهم عليهكا  ياقالٍب) مروا  لقول. ،  مق العمر

 نَذ جميكككع الوسكككاإل سكككأال يلجكككأ المربكككل ِلكككى الوكككر  ِال بعكككد أق يومنهكككا   6(بيكككنهم فكككل الموكككاجع
                                                 

1
الترموي  ، كتاب كتاب النكاح عح رسول هللا حلى هللا عليه وسلم بااب ماا جااء ال نكااح إال باولي،  حاديث رقام  

1101 ،3 /406. 
2
 .3/8الكتاب العربي، بيروا ، لبنان، عبد الغني الميداني، اللباب في شرح الكتاب، دار  
3
، دار احياء التارا  العرباي، بادون رقام 3محمد الشربيني الخ يب، مغني المحتاج إلى معرفو ألفاظ المنراج، ج  

 .149لبنان، ص -، بيروا3ال بعو والتاريخ، ج
4
 .401/ 6،  8666البيرقي، شعب ا،يمان،  التاسع والخمسون مح شعب ا،يمان، حديث رقم   
5
، قال أباو عيساى هاذا 1951الترمذي، سنح الترمذي، ابواب النكاح،  باب ما جاء في وضوء الولد، حديث رقم   

 .337/ 4حديث يريب ، 
6
 ، وسكع عنه الذهبي في التلخيص. 1/197الحاكم ، المستدرك على الصحيحح،   
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 أق ي جن  الور  فل األماكق المىذية كالرأس ، والوج.،  ألق الور  فكل ، وال أديبية والزجرية
   1 (ال وككرر وال وكككرار) فيكككوق المنككع لقولكك.  يمكككق أق يككىد  ِلككى وكككرر،  األمككاكق هككذ 

ألمكر ألحكد مكق األخكوة، ح كى ال ااق يقكوم المربكل بوكر  الولكد بنَسك.، وال ي كر  هكذا ومنها أخيكرا 
  2  أجي بينهم نيراق األحقاد والنزاعا  

جاء فل لساق العكر  فكل مكادة ) خك ق(   الخ كاق مووكع الخك ق مكق    ةتان اإلناث -ل
 ن شككر ظككاهرة خ ككاق اإلنككاث بشكككل كبيككر فككل القككارة و    3ق ككع مككق نككواة الجاريككةالككذكر ومووككع ال

بلدا هنا  حس  البيانا  الٍادرة مق اليونيسيف، باإلوافة ِلى  26اإلفريقية ، حيث  مارس فل 
  4بلداق أخر 
 مكرمكة أنك.  الحنَيكة  رأ فَيمكا  ،عكدة اقسكام نقسم اآلراء  فل خٍوإل خ اق اإلناث ِلى و 

 مككق كككل يجككد بينمككا   مسكك ح  أو منككدو   أنكك. المالكيككة يككر  وأم ككع، ألككذ الجمككاح يجعككل ألنكك. ، للنسككاء

  ) ِلكى احاديكث الرسككول اإلنككاث خ كاق  الككداعوق ِلكىسك ند يو    5 واجك  أنكك.  ةلكوالحناب الشكافعية
أخَوكك  ِذا      ) ألم ع يااو الرسككول  وحككديث ،  6( ومكرمككة للنسككاء سككنة للرجككال الخ ككاق 

جلكس  بكيق   ) ِذا  وفكل قولك.    7   ( لكزوج ا . وأحظى عنكدجأسر  للو  نهكل فان. شمل وال فأ
ق هنكا  دليكل علكى أق النسكاء ككق يخ ك ق، وأل" 8وج  الِسكل(شعبها األربع  ومس الخ اق الخ اق 

   9"فولة فوج  ِزال ها كالرجل
شككرح  لّمككا احكك ي القككاإلوق بعككدم وجككو  الخ ككاق علككى االنككاث مككق كككوق الرسككول  بينمككا

نك. عليك. الٍكالة والسكالم أالخ اق ألمة اإلسالم ، كاق يخإل بكذل  الرجكال دوق اإلنكاث ولكم يثبك  
  10لم يٍح منها شلء وعيَة االخ  اق ، واألحاديث النبوية الواردة فل خ اق اإلناثة بأأمر امر 

َيمكا وهذا الرأ  ي ناس  أكثر مع واقع النساء والرجال فل العالم اإلسالمل عبر القكروق، ف
نجد اق الخ اق بالنسبة للَ اة ال يوجكد ِال  ،قد  عرووا للخ اق الذكور نجد أق كل أ َال المسلميق

                                                 

 
1
، قاال الاذهبي: هاو علاى 2/58 ،2345المستدرك على الصحيحيح، كتاب فضائل القارآن، حاديث رقام  الحاكم، 

 شرط مسلم .
2
 .770 – 769/ 2تربيو األوالد في ا،سالم، دار احياء الترا  العربي، بيروا ، لبنان   عبد هللا علوان،   
3
 . 138/  13لسان العرب،  ابح منظور،  
4
  العنكبوتيااو،ال ريااق،  موقااع الحااوب الشاايوعي العراقااي علااى الشاابكو  هااادي محمااود ، العنااف ضااد النساااء ، 

www.iraqcp.org/ 
5
 118م.، ص  ،2000ه، ، 1420وهبو الوحيلي، األسرة المسلمو في العالم المعاحر، ال بعو األولى،    
6
 ، قال ابح الملقح في البدر المنير: ضعيف وهو مروي مح طرف .7/273ال براني، المعجم الكبير،   
7
. قاال الشايخ: يروياه عاح  228/ 3م. 1988، ال بعاو الثالثاو، ابح عدي، الكامل مح ضعفاء الرجال، دار الفكار  

 ثابع زائدة بح أبي الرقاد وله أحاديث حسان ومح بعض أحاديثه ما ينكر .
8
 ،349مسلم ، ححي  مسلم، كتاب الحيض باب إنما الماء مح الماء، حديث رقم    
9
 . 19/28الموسوعو الفقريو،   
10
المملكااو العربيااو السااعوديو،  باادون رقاام ال بعااو  –الخاادماا الحديثااو، جاادة فقااه الساانو،  مكتبااو  الساايد سااابق،   

 .36/ 1والتاريخ
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ح ر فككل بعككض الككدول األفريقيككة خاٍككة، ال ككل  حكك كم للعككادا  وال قاليككد  أكثككر مككق اح كامهككا ِلككى الشكك
 نسل  يحرمها فل كثير مق األحياق مق حقها فل االس م اح الجو والديق مما يسلء للَ اة 

قٍد بك. ي    وهو شكل مق أشكال االع داء الجسد  ، واالنتجاء أو األذى الجنس  -2
بككا  الجنسككية لشككخإل آخككر  مككق ال حككرش  يبككدأ واالع ككداء الجنسككل  اسكك خدام ال َككل إلشككباح الِر

عكدة آثكار  سكلبية  ىيكىد   بكال شك  ِلكممكا  الجنسل ِلى ممارسة الجنس بشكل كامل مع ال َكل، 
ِفسككاد أخككالق ال َككل،  ه كك  األعوككاء الجنسككية لككد  ال َلككة، حرمككاق  منهككاَككل ، خ يككرة علككى ال 

   1ال َلة مق الحمل والوالدة فل المس قبل ، مشكال  الحمل المبكر والخ ير لد  ال َلة 
فككل المج معككا  العربيككة  أق هككذا النككوح مككق االع ككداء   زايككد نسككب . و ظهككر االحٍككاإيا  

ِلككى ار َككاح عككدد  م  2000عكام  داثاللبنكانل الرابككع لحمايككة األحكك أشككار المككى مرفقككد    واإلسكالمية
جنسككككية علككككى القاٍككككريق خاٍككككة الككككذكور مككككنهم علككككى يككككد أقربككككاء لهككككم أو مع ككككديق لاالع ككككداءا  ا

جهككا  معنيككة بكككالعنف  ٍككحيَة الشككرق األوسكك  اللندنيككة عككقوفككل السككعودية نقلكك  "   2قاٍككريق
حالككة حمكككل مكككق محكككارم  50أق هنكككا  نحكككو  ،م  2006/ 12/ 19ب ككاري   األسككر  فكككل السكككعودية

رسككميا، كمككا أق أكثككر حككاال  االع ككداء الجنسككل علككى األ َككال هككل مككق أقككار  وأشككخاإل  مسككجلة
   3"لل َل معروفيق

 ،محارمك. ىالكذ  يع كد  علك على  شديد العقوبة علكى الجكانل هذا و عمل القوانيق المحلية
 " ككل مكق جكامع  491 ، فجاء فكل المكادة قد حدد المشرح المٍر  مدة هذ  العقوبة ب سع سنواف

   وق  باألشِال الشاقة ل سع سنوا "قاٍرا لم ي م الخامسة عشرة مق عمر  ع
 كمككا انهككا ال  شككَل ِليككل الوككحية  وهككذ  العقوبككة كمككا هككو معككروف ِيككر رادعككة للمجككرم، 

ويض المككاد  ليسكك  كافيككة لعقككا  المجككرم ، وأق السِّككجق وال عكك  شككعر بككأق هككذ  الَ ككرة ال ككل وأهلهككا 
فكل سكَاح  حككم اإلسكالممكق هنكا  كأ ل الكدعوة ِلكى  بنكل    اليسا كافييق فل ال عويض عكق مأسكا ه

كمكا قكال  ومال  والشافعل، وحد الق ل ،أحمد الذ  ي راوح بيق حد الزنا كما  فل أحد آراء المحارم،
قكال   لقيك  عمكل  أن.البراء  عقما رو  ل وذل   ،يق ل ويىخذ مال. ِلى بي  المال"   اإلمام أحمد
ِلكى رجكل نككح امكرأة أبيك. مكق  بعثنل رسول ا  )، فقل    ِلى أيق  ريد   فقال   ومع. الراية

   4(بعد  ، أق أور  عنق. ، وآخذ مال. 

                                                 
1
مدحع أبو النصر، العنف ضد األطفال، المفروم واألشكال والعوامل، مجلو خ اوة، المجلاس العرباي لل فولاو     

 . 6م.، ص 2008والتنميو، العدد الثامح والعشرون،  مايو 
2
% مح  األطفال السعودييح يتعرضاون لالياذاء ، موقاع 21 أن األطفال : دراسو تؤكد هدايو درويش ،العنف ضد 

  www.swmsa.comم. ،2004كانون الثاني  21مجلو العلوم االجتماعيو، 
3
حالاو حمال ماح محاارم و شاابو تتحاد   50ححيفتا ب الحياةب وب الشارق األوسا ب ناقشاتا الظااهرة، الساعوديو:  

   www.alarabiya.net. نع على الشبكو العنكبوتيو ، ايتصابرا، موقع العربيو 
4
واخرجاه الترماذي فاي   157/ 4، 4457ابو داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يوناي فاي حارة، حاديث رقام   

  األحكام، وقال حديث حسح يريب .
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ٍكالح  بكق  ل  " حكدثناحادثكة حٍكل  فكل زمكق الحجكاج فقكا الجوزيةابق القّيم   ذكر قد و 
  أخ ك. علكى نَسكها ، فقكال  احبسكو  وسكلوا مكق هكا هنكا  ل الحجاج  برجل قكد اِ ٍكراشد قال   أٌ 

  فسألوا عبد الرحمق بق م كرف  فقكال    سكمع  رسكول ٍلى ا  علي. وسلم مق أٍحا  محمد
  2فخ وا وس . بالسيف "   1يقول   مق  خّ ى الحرم يق ٍلى ا  علي. وسلما  

  ذمعاملكة والعنكف الكي خكذ اإلهمكال وسكوء ال     األسفرة لعنف ضج المسنيناثالثا: 
  أشكاال عدة  جسدية ونَسية ووجدانية ومالية ومادية فل عالمنا المعاٍر مارس ود كبار السقي
   فل جميع المجاال  االج ماعية واالق ٍادية والعرقية والجِرافية هذ  األشكال مق العنف  حدثو 

 العربيككة السككعودية المملكككة فككل "وزارة الشككىوق االج ماعيككة"سككعودية أجر هككا  و شككير دراسككة
 ح  عنواق "العنف ود كبار السق"  ِلى زيادة معدال  العنف ود كبار السكق   ،م 2006عام 

فكككل  2.8وأق أكثكككر أنكككواح اإليكككذاء ي مثكككل فكككل اإلهمكككال ِذ بلكككغ الم وسككك   ،فكككل المج مكككع السكككعود 
   السعوديةفل الماإة، حس  ٍحيَة االق ٍادية  2.49الماإة، يلل ذل  اإليذاء النَسل بم وس  

دراسة أق أِل  مشكال  المسنيق االج ماعية   مثل فل  الحرماق االج ماعل، ال هذ   كشَ وقد 
 قلإل العالقا ، فقداق األمق االق ٍاد ، فقد الدور، ال قاعد، ال رمكل، ال كالق، ومشككال  شكِل 

الملكككبس هكككذا ِوكككافة ِلكككى مشككككال  الرعايكككة الشخٍكككية الم مثلكككة فكككل نظافكككة البكككدق و   وقككك  الَكككراغ
  3 والمأكل

قككد المسككق، و  سككوء معاملككة عريككف ل وردوفككل دراسككة قامكك  بهككا وزارة الٍككحة فككل البحككريق  
  . ِلى أقسام  مقس

 وهل الورر الذ  يٍي  الوكحية مكق الناحيكة الجسكدية مثكل :"سوء المعاملة الجسجية

العنككف   عمالالحرمكاق مكق المأككل والملكبس، وعكدم العنايككة الشخٍكية وفقكداق الع كف  ويع بكر اسكك
  .والقوة أحد أبرز مظاهر سوء المعاملة الجسدية

وار َككاح نبككرة  ويشككمل اإلهانككة وال ككأفف وال حككرش وال هديككد والشكك م:سففوء المعاملففة العاطجيففة
  .الٍو  واالهمال العا َل

 ال ٍككرف فككل األمككوال والمم لكككا  والمٍككاريف اليوميككة بككدوق :سففوء المعاملففة الماجيففة

  .موافقة الوحية

                                                 
1
 .الحرمتيح :  حرمو الونا وحرمو الرحم  
2
  .361تاقيح ، صالمش  ابح قيم الجوزيو ،  روضو المحبيح ونوهو 
3
ساااو توحاااي بمواجراااو العناااف ضاااد المسااانيح، موقاااع لراااا اون الياااح علاااى الشااابكو العنكبوتياااو، االساااعوديو: در 

www.lahaonline.com . 
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وككد  ال حكرش الجنسككل واالجبككار أواالكككرا  علككى ممارسككة الجككنس :المعاملة الجنسية سوء
بة الوحية 1 ِر

   
وي ميز العنف ود المسنيق عق ِيكر  مكق األنكواح ال كل  حكدث مكع المكرأة وال َكل ِلكى أق 

كبكار السكق الكذيق ي عروككوق لسكوء المعاملكة ربمككا ال يبكرأوق أبكدا مككق آالمهكم الجسكدية أو النَسككية  "
ألق الخكككوف والخجكككل يجعكككالق كبيكككر السكككق يحجكككم عكككق  لككك   علكككيهم د   َكككاقم  كككأثير الٍكككدما وقككك

لالع كككداءا   ي عكككرض بالَعكككلقكككد  المسكككق  لكككذل  يلحكككظ أق   و عكككق  قكككديم الشككككو أ ،2"المسكككاعدة
 .الرسمية الم كررة ال ل  كشف عنها األوسا  االج ماعية أكثر مما  بين. اإلحٍاإيا 

 هم، فنجديلِالمسنيق أنها   م على أيد  أقر  الناس  ودف ِق المخجل فل حوادث العن

 يمارسوق انواعا عدة مق العنف ود ذويهم، منها   بعض األبناء الذيق  جردوا مق ِنساني هم
يكىذ   وهكذا النكوح مكق العنكف  ن هكل بالوكر يو  االساءة اللَظيةال عنيف الذ  يبدأ ب -1 

 ك. مكق كرام  حك     وككذل س قرة بسب  عامكل السكقمعنويا . ال ل هل بالكاد م المسق ويح م مق
َنككا َبنةككل آَدمَ  ﴿ال ككل حَظهككا ا  سككبحان. و عككالى لكككل البشككر بقولكك.     [70اإلسككراء ، ] ﴾  َوَلقَككدل َكرهمل

لككل يبقكى وذلك    عنكد كبكر السكق أشكد وجوبكاى  بكل هكل السقال بو  الجنس  علق ب ال فكرامة اإلنساق
لككككيس مّنككككا مككككق لككككم يككككرحم   )  يقككككول   ها ، فرسككككول ا  لألمككككة اإلسككككالمية قو هككككا وسككككالم

   3 (ٍِيرنا ويوقر كبيرنا 
العاإلكككة ِلكككى  دور العجكككزة مكككق دوق ايكككة مكككق ابنكككاء ارسكككال األهكككل وكبكككار السكككق  - 2

ٌبككٌدوا ِةاله ِةيهككاٌ   ﴿مككع أق ا  عككز وجككل  عنككدما قككال فككل ك ابكك.   رحمككة او شككَقة  َوَقَوككى َرباككَ  َأاله َ عل
نلككَدَ  اللكةَبككَر َأَحككٌدٌهَما َأول كةاَلٌهَمككا فَككاَل َ ٌقككلل َلٌهَمككا ٌأفٍّ َواَل َوبة  َِقه عة ٌل ككا َيككبل َسككانىا ِةمه َ نلَهرلٌهَمككا َوٌقككلل اللَوالةككَديلقة ِةحل

كا حكدد المككاق الككذ  يقكيم فيك. المسكق فككل مرحلكة الشكيخوخة وهككو  [،23، ]اإلسككراء ﴾ َلٌهَمكا قَكولالى َكرةيمى
   .  وليس بي  المسنيق بي  ابن. أو ابن

ِق وجود هذ  الدور قد ساهم فل زيادة الشرخ بيق األهل واألبناء، ِذ جعل  هىالء األبنكاء 
 شاء ما منها  ا  يىخر الذنو  كل )   الرسول لو ، وقد  ناسوا قي خلوق عق مهامهم بسهولة 

واإلسككالم ال   4 (المككو  قبككل ةالحيككا فككل لٍككاحب. يعجلكك. فالنكك. ، الوالككديق عقككوق ِال ، القيامككة يككوم ِلككى

                                                 
1
ساااااوء معاملاااااو كباااااار الساااااح، موقاااااع وزارة الصاااااحو فاااااي مملكاااااو البحاااااريح علاااااى الشااااابكو العنكبوتياااااو   

www.moh.gov.bh 
2
 م.، األمم المتحدة .2002نيسان  12_8لشيخوخو، مدريد، تقرير الجمعيو العالميو الثانيو ل 
3
/ 4، قاال أباو عيسااى: هاذا حاديث يريااب ،  1919الترماذي، سانح الترماذي، كتاااب البار والصالو، حااديث رقام   

321. 
4
اخرجه الحاكم وييره عح ابي بكرة رضي هللا عنه، وقال حديث ححي  االسناد ، وتعقبه الذهبي باأن فياه بكاار   

 لعويو وهو ضعيف .بح عبد ا



 - 18 - 

يلقل مسىولية ِيواء اآلباء المسنيق أو العاجزيق ِلى دور العجزة ِال ِذا لم يكق لهم أوالد أو اقرباء 
1  

 همكل األمككم الم حكدة والجمعيككا  ال ابعكة لهككا  :ننففف المففرأة ضففج أ ففراج أسففرتاا رابعفا:
 مككع أقالعنككف الممككارس وككدها،  سككرة و ركككز علككىألالمككرأة داخككل ا مووككوح  العنككف الككذ   مارسكك.

أق الرجكل يعكانل فكل  ذككر  بعض الدراسا  الميدانية ال ل أجريك  فكل محكي  المج معكا  العربيكة
 ويمككق  قسكيم عنكف المكرأة . 2 بعض المج معا  مق العنف األسر  بنسبة أكبر مق معاناة المرأة

  اقسام ِلى ثالثة داخل األسرة
  عككدد أنككواح العنككف الككذ   مارسكك. الزوجككة وككد زوجهككا فككل  ننففف المففرأة ضففج يوجاففا:-1

ال عكد  بالق ككل، الوكر ،  عمككد  دنل الم مثككل فكلبكالعنكف ال -أاألسكرة ، ومكق هككذ  األنكواح مكا يلككل 
ال منع عن. كنوح  أو ِهماالى، أو الَراش كرهاى، عدم مشارك . -  .ال شوي.، اإليذاء و شوي. السمعة

 د_ محاولكة .بكاخ الق األكاذيك  ال كل  شكو  ٍكور . أمكامهم عليك.  أليك  األبنكاء  -ج  مكق اإلذالل
.ا هام. بالَشل، ومعاير . ِق كاق فقيراى   دمير معنويا .، مثل

3 
لسككجال  محككاكم األحككوال الشخٍككية العاملككة فككل بيككرو  فككل العككام  احٍككاء ةجككن ي و بككيق 
العربيكككة" العاإكككد ِلكككى قكككام بككك. مرككككز " العيكككادة االج ماعيكككة فكككل خدمكككة العاإلكككة  م   ، 1992/1993
لمكاد  فكل عالق ك. أق الرجكل اللبنكانل يمكارس العنكف ا   ،رحمك. ا  سعد بككار"أ"  البنانل المحامل

بينمككا العنككف المعنككو  والنَسككل  مارسكك. المككرأة فككل عالق هككا مككع الرجككل  3،6% مككع زوج كك. بنسككبة 
 لل لمرأة فل اسر ها مايومق انواح العنف الذ   مارس. ا   4%1،18بنسبة  
ر  المرأة لزوجها على اع بار أنهكا الككاإق ويس ِر  االنساق عادة فكرة  :ضرل األيواج-1

ر مكق  لك  الموجكودة عنكد المكرأة، ولككق الدراسكا   بكيق أق بكاألوعف، والرجل ي م كع بقكوة بدنيكة اك
كمكا   ومكق بينهكا بعكض األسكر المٍكرية ور  الزوجة لزوجها اٍبح  ظكاهرة فكل بعكض األسكر

أكثككر مككق دراسككة للمعهككد القككومل للبحككوث، خالٍكك ها أق نسككبة  قككار  الربككع مككق  ذلكك   ىكككد علككى
  5المٍريا  الم زوجا  يوربق أزواجهق

                                                 
1
عبد الرادي أبو طالب، مفروم األسرة ووظيفترا وا،عالناا العالميو ومواثيق األمم المتحدة، أزماو القايم ودور     

 170األسرة في ت ور المجتمع المعاحر،   ص 
2
/ 21/5، 599البصااري: العنااف األسااري ال يعنااي إثباااا الشخصاايو، جرياادة الااوطح السااعوديو ، العاادد  حياادر  

 م.2002
3
   www.alarabiya.netسوزان مشردي، اسباب عنف المرأة، موقع العربيو. نع على الشبكو العنكبوتيو .   
4
 الظاهراا المرضيو للعنف بيح الووجيح في المجتمع اللبناني ، العيادة االجتماعيو في خدمو العائلو العربيو  
5
 . www.maganin.comو العنكبوتيو، ضرب األزواج، موقع مجانيح على الشبكوائل ابو هندي،   
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  الخاٍككة بككاألزواج الككذيق  عروككوا اهككو بككدء   اسككيس الجمعيكك ،عنككفا يىكككد  َككاقم هككذا الوممكك
  هديق مكق قبكلسكابقة  عكد األولكى مكق نوعهكا،  كم ِنشكاء أول ملجكأ لكألزواج الموكللعنكف ، فَكل "

  .1 زوجا هم فل  ونس 
زواج المككرأة مككق   عنككف وككد زوجهككا عديككدة منهككالوالعوامككل المىديككة ِلككى سككلو  المككرأة  ريككق ا

 ،رجل وعيف الشخٍية ،   حمل المرأة فل بعض األسكر مسكىولية البيك  واالنَكاق و ربيكة األوالد
 لمخدرا  والمسكرا     اللوا ل ي ناولق اااألمر بالزوج كذل بعض حاال  االنحراف، و 

ِق العنككف وككد األ َككال الككذ  ورد الحككديث عنكك. سككابقا ال يمارسكك.  :معاملففة األبنففاءسففوء  -2
وذلكك   ،األ  علككى ا َالكك. الرجككل فقكك  بككل ِق األم قككد  مككارس عنَككا أقككو  مككق ذلكك  الككذ  يمارسكك.

 ل  دها معهم فل ف رة أ ول مما يَعل. الرجل فل الِاو جو بسب  اح كاكها المباشر بهم، و 
ارا  عديكدة شكاس   نكلوفل مجال عملل  فل موقع المس شار على الشبكة العنكبو ية ورد 

بعككككض عنككككاويق هككككذ    قككككد جككككاء و    هككككا لهككككملمعام وءيشكككك كل اٍككككحابها مككككق ظلككككم امهككككا هم وسكككك
ق لكم  ٍكدقونل!، مشكل ل أمل! على الشكل ال الل    االس شارا  أمكل  هكو  ، أمل  ِكار منكل وا 

ألنككل أشككب. أبككل   فقكك  هككذا   ذلكك  ألهككر  منهككاو  سككد  مسككرحاى لوككربا هاكككاق ج  شككوي. سككمع ل!!
يرهككا كثيككر ممككا يككرد علككى المواقككع االلك رونيككة  لِككل فككل بعككض     ذنبككل!! و هككذ  االس شككارا  ِو

ا ذجككو رسكم فككل أذهككاق األ َككال فكل الك كك  الدراسككية، و ع ككل نماألحيكاق ٍككورة األم الحنككوق الككذ   ٌ 
ن هككل فككل ف ككرة ال َولككة والمراهقككة بككل  ل قككد ال  ككء مككع امهككا هم العككق معانككاة بعككض األبنككا مِككايرا

سك مر ح ككى بعككض الككزواج،  حيككث   حككول ِلككى عنككف وككد زوجككة االبككق ال ككل كثيككرا مككا  عككانل مككق  
  معامل ها لها  وألبناإها   وء سل  والدة زوجها وس

وج كك. عنككف الككزوج مككع ز -1 هككا  كمككق فككل اسككبا  عديككدة منهككا  إِق مشكككلة وككر  األم ألبنا
عكككدم وعكككل األمهكككا   -2 الكككذ   حولككك. األم ِلكككى اوالدهكككا ان قامكككا مكككق الوالكككد الكككذ  اسكككاء معامل هكككا 

ال ربيكة ال كل  عروك  لهكا األم  وءسك -3لم  لبا  المراحل العمرية لألبناء وال ل   ِير باس مرار  
فكل  س فالشخإل الذ  ينحدر مق أسرة مارس أحكد أفرادهكا العنكف عليك.، سكيمار فل منزل أهلها،  
مق عنف  جكا  أوالد  هكو أمكر عكاد  كونك.  يمارس.أق ما ا من. داع ق، االدور نَس.اِل  األحياق 

  مق قبلى  مورس علي.

مق انواح العنف الذ   مارس. المرأة  داخل األسرة ذل  العنكف الموجك. : العنف ضج الةج -3
ككل يكذكر حادثكة الممثلكة وال  الق كل  قد ي جاوز ال عنيف والور  ليٍكل ِلكى حكدود الخدم والذ  

لمككدة عشكر سككنوا  ن يجكة وككربها لخادم هكا وككربا مبرحككا  حككم عليهككاالمٍكرية " وفككاء مككل" ال ككل 
   كاد يىد  ِلى مو ها

                                                 
1
 /http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news م. . 2007سبتمبر  21قناة البي بي سي العربيو ،   
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عليكك. دراسككة حديثككة   امككر أككد وممارسكة العنككف وككدهقان هاككا  حقككوق الخادمككا   ِق  
المسكيإة  ال ٍكرفا  بعض حولال ل نشر  مىخرا  قريرا  "هيومق راي س وو ش"منظمة   قام  بها

وقككد   والكويك  واإلمككارا  لبنكاق والسككعوديةفككل ككل مككق  لحقكوق اإلنسككاق  جكا  العككامال  األجنبيكا 
  البيكو  شخٍاى فل سريالنكا مكوزعيق علكى عكامال  خكدمَق فكل 170على مقابلة  ٌبني  مع يا .

اللَظيككة  إلهانككا دأ باجككاء  ن يجككة ال قريككر ل ككذكر انككواح العنككف الممككارس علككى الخككدم والككذ  يبكك
أق حجز  وقد اشار ال قرير ِلى  االِ ٍا ب ن هليحدود اإليذاء بالور ، و  ِلى ٍليلوالجسدية 

   1 اح ل  المر بة األولى فل سلم االن هاكا  حرية العامال  وأوراقهق وروا بهق
و ِق هككذا الواقككع الككذ  يعككانل منكك. الخككدم  َككاقم لدرجككة ِلككى انكك. اٍككبح ظككاهرة خ يككرة  ككدع

اق الشكو   " الحظ ايوا " الذ الدك ور  اهر شل و "االس شار  النَسل كما قال  ِليها، لالن با 
و َسكير ذلك  اق مسكاحة   مكق ال عكذي  الجسكد  او اللَظكل قكد  كأ ل مكق النسكاء أكثكر مكق الرجكال

يعكود كمكا اق ذلك  قكد   لمنكزلد ااالح كا  بيق الخادمة وربة األسرة يكوق أكثكر مكق ِيرهكا مكق أفكرا
الزوجككة بككأق هككذ  الخادمككة  قككوم  ايوككا الككل وجككود دافككع نَسككل عميككق ي مثككل فككل شككعور المككرأة أو

ما يخلق نوعاى مق الخبرة ِير المعلنة والذ  مببعض األدوار ال ل كاق ينبِل اق  قوم هل بأداإها 
دمكة أكثكر العدوانية فل بعض االحياق مق السيدا   جا  الخا يَسر أحيانا االندفاعية والعٍبية أو

  .2" مق الرجال

                                                 
1
سعدى علوه، اهاناا لفظيو وجسديو تصل إلى االيتصااب،ب هياومح راياتس ووتاشب اسااءاا للسايرلنكياا فاي  

 2007/ 11/ 20لبنان والخليج، جريدة النرار، 
2
شاااااأا اماااااايح، العناااااف ضااااااد الخادمااااااا يثياااااار التسااااااا الا، موقاااااع أمااااااان علاااااى الشاااااابكو العنكبوتيااااااو، ن 

www.amanjordan.org. . 
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 سرةألعلى ا هآثارالعنف و أسباب
 

   :  أسبال العنف أوال  
 . ف ف األسر ،  منها ما ي علق بالمعنِّف ومنها ما ي علق بالمعنه   عدد أسبا  العن

 ووككح الوقككاإع والدراسككا  اق الككذيق ي سككببوق فككل أفعككال  : تتعلفف  بففالمعن ف  أسففبال -1
هكم أفكراد عكاديوق، ومكق عامكة النكاس، وال ين مكوق بالوكرورة ِلكى فإكة  العنف فكل داخكل األسكرة

منحرفة، لكق بعض الباحثيق يقول أق نسبة عالية مق الم سبييق فل أفعال العنف العاإلل هم 
( أق خمسككيق Grayford)أحككد البككاحثيق وهككو هم  ككاري  مككع الجريمككة، فقككد وجككدعنككدمككق الككذيق 

 هم سكبق لهكم أق قوكوا وق كاى فكل السكجق، ِذ ِق العنكف بالمإة مكق األزواج الكذيق وكربوا زوجكا
عنككد هككىالء لككيس بالشككلء العككارض بككل هككو ال ريككق لووككع حككد لمخ لككف ألككواق االخكك الف مككع 

  1اآلخريق "
 و عود األسبا  ال ل  ىد  ِلى اس خدام الشخإل للعنف ِلى ما يلل   

يككا  القرآنيككة ال ككل اع قككادا  الجككانل وال ككل  جعلكك. يككىمق بمشككروعية العنككف، ومككق اآل  -أ
ٌجككككٌروٌهقه فةككككل   ﴿ عككككالى   ج بهككككا قككككول ا  الح جككككايمككككق ا ظٌككككوٌهقه َواهل َوالاله ةككككل َ َخككككاٌفوَق ٌنٌشككككوَزٌهقه َفعة

ٌِككوا َعلَككيلهةقه َسككبةيالى ِةقه اللهككَ. َكككاَق َعلةيًّككا َكبةيككرىا ككَنٌكمل فَككاَل َ بل ككرةٌبوٌهقه فَككالةقل َأَ عل عة َواول َلككٌ مل  َوا ةقل *  اللَمَوككاجة خة
ا ٌيَوفِّكقة اللهكٌ. َبيل  كاَلحى ٍل كقل َأهللةهَكا ِةقل ٌيرةيكَدا ِة كا مة كقل َأهللةك.ة َوَحَكمى كا مة َقاَق َبيلنةهةَما َفابلَعٌثوا َحَكمى َنٌهَمكا ِةقه اللهكَ. شة

كككا َخبةيكككرىا وقكككد سكككبق وبينكككا المقٍكككود بالوكككر  فكككل هكككذ  اآليكككة  [ 35-34] النسكككاء،  ﴾  َككككاَق َعلةيمى
 الكريمة 

ال ربيككة ال ككل ي لقاهككا الككزوج مككق بيإ كك. ومج معكك. واسككر . وال ككل  ٍككور لكك. فعككل العنككف  - 
وكأن. أمر  بيعل يحٍكل فكل ككل بيك  وداخكل ككل أسكرة  وقكد يككوق الكزوج قكد  ربكى علكى العنكف 
منذ ٍِر ، مما يجعل هذا األمر ين بع فل ذهني .، ويجعل. أكثر عروة لممارسة هذا العنف فل 

بكأق ال َكل الكذ  ي عكرض للعنكف ِبكاق ف كرة  َول ك. يككوق "   الدراسكا  الحديثكة قد أثبو   المس قبل
   2 أكثر ميالى نحو اس خدام العنف مق ذل  ال َل الذ  لم ي عرض للعنف ف رة  َول .

ومكككق ال ٍكككورا  الذهنيكككة الخا إكككة العاإكككدة ِلكككى سكككوء ال ربيكككة، ذلككك  االع قكككاد بكككأق فكككل وكككر  
الزوجككة يككر ب  باثبككا  الرجولككة و فككرض الهيبككة، واق اسكك خدام الزوجككة اٍككالحاى لهككا، أو أق وككر  

 الور  سيجعل المرأة اكثر  اعة للزوج و نَيذا ألوامر    

                                                 
1
، العدد الثالاث  1996مص فى عمر التير ، األسرة العربيو والعنف مالحظاا اوليو ، مجلو الفكر العربي، شتاء 

 . 38والثمانون ، السنو السابعو عشرة ، ص
2
حماد العااالف، العناف األساري وآثاااره علاى األسارة والمجتمااع، موقاع حايد الفوائااد علاى الشاابكو عبااد هللا باح أ   

 .6، ص  www.saaid.netالعنكبوتيو، 
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ف فل حيا ك. اليوميكة مثكل الِوك  والوكِ  الكذ  نِّ  َريغ االنَعاال  ال ل يشعر بها المع -ج
ركك  مكق حك  ال ملك  العمل ، والِيرة ال كل هكل انَعكال م ءمق رىسايالقي. فل المج مع وخاٍة  

عكانل كثيكر مكق النسكاء ممكا يعكرف بِيكرة الكزوج العميكاء ال كل يراهكا هكو دليكل يوالشعور بالِو   و 
 محبة بينما هل  راها دليل على ش  وعدم ثقة  

مق نماذج األمراض  وف عقل. و خرج. عق  وع.  معنِّ االسبا  النَسية ال ل  َقد ال  -د
ق "السكككيكوبا ية" ، وهكككل مكككا يعكككرف بحالكككة ال خلكككق النَسكككل أو النَسكككية ال كككل قكككد  كككىد  ِلكككى العكككدوا

  ور الحاسة الخلقية عند السيكوبا ييق منذ ال َولة ، حيكث يبكد  السكيكوبا يوق  و يبدأ   الروحل
   1منذ السنيق األولى لحيا هم   عدوانياى  سلوكاى 
يد  مق الوكِو  االق ٍادية مق ب الة وفقر وديوق وما ِلى ذل  مق امور  ز  ال هك  المشك 

النَسية على الزوج و زيد مق شكعور  بكالعجز والوكعف   والمثكل يقكول " ِذا دخكل الَقكر مكق البكا  
ال يع بككر الَقككر مككىثراى علككى شخٍككية الَككرد ِال فككل حككال اسكك مرار  مككدة و خككرج الحكك  مككق الشككبا "  

ة الدينيككة واألخالقيككة ، فاإلنسككاق ِذا عككانى وككيقاى ماديككاى مىق ككاى ، وكككاق ي م ككع بال ربيكك  زمنيككة  ويلككة 
فكككاإلجرام ِذاى " لكككيس رهنكككاى بوكككِ  ظكككروف   إلجكككراموا اسككك عمال العنكككف فالنككك. نكككادراى مكككا ينقلككك  ِلكككى

اق ٍككادية سككيإة فككل وقكك  مككا  بقككدر مككا هككو رهككق ب ككوا ر هككذا الوككِ  واسكك مرار  ككأثير  علككى الَككرد 
   2"وعلى سالل . على مّر األوقا 

ل ككل  سككاهم فككل نشككوء العنككف ، اهمككال ال ربيككة، ازدحككام النا جككة عككق الَقككر وا ال ومككق المشككك 
 المساكق، اس ِالل السل ة وما ِلى ذل   

االنحرافكككا  األخالقيكككة مثكككل شكككر  الخمكككور والمسككككرا  ال كككل   كككىجي  الخالفكككا  العاإليكككة   -و
 ناإ  رإيس قسم مكافحة "سعاد عبد ا  محمد "دراسة للمقدم وفل  ،و ىد  ِلى اللجوء ِلى العنف

 اق جراإم االع داء على المحرما  فل اليمق كاق معظمها بسكب   عكا ى" ،  بيقمخدرا  بعدقال

     3لالخمر وقلة الوازح الدين
ال ككأثر بمككا  عروكك. وسككاإل اإلعككالم مككق مشككاهد  شككجع علككى العنككف، ومككق ذلكك   مشككاهدة  -ز

الدراسككا  خ ككأ هككذ  وقككد أثب كك  ة ال ككل  ككدفع الككزوج ِلككى   بيككق مككا رأ  علككى أسككر .، َككالعنياألفككالم 

                                                 
1
لراامي عباد الظااهر عفيفاو ، الريئاو المصاريو إحماد ياالي ، أنتوني ، ستور ، العدوان البشري ، ترجمو محماد أ  

 .153، ص .م1975ولى ، ، ال بعو األ مصر -العامو للكتاب ،  القاهرة
2
منشأة دار المعارف،  االسكندريو ، مصر، بدون رقم ال بعو والتااريخ، المجرم تكوينا وتقويما ،  برنام رمسيس،  

 .219ص
3
محاساااااح الحاااااواتي، العناااااف العاااااائلي مظااااااهرة ومعالجاتاااااه ، موقاااااع أماااااان علاااااى الشااااابكو العنكبوتياااااو،  

www.amanjordan.org 
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ق ال عرض لوساإل اإلعالم ال ل  عرض الممارسا  العنيَة " ال  نَس عق الَرد بقكدر ِالنظرية ِذ 
    1ما  دفع. و حّرو. على ممارسة السلو  العنيف "  

ز  عمككالى ااألبحككاث علككى وجككود عالقككة بككيق ار َككاح نسككبة الجريمككة وبككيق العنككف ال لَكك وقككد دلكك 
وقد نشر  منظمة االإ الف الكدولل وكد العنكف   اعل ال ل ورد ذكرها سابقاى بنظرية ال علم االج م

ز الذ  يم د  ح ى عشريق اعاما ( أظهر األثر ال راكمل لل لَ 22ز  " بحثاى اس ِرق ِجراى  )اال لَ
ز فكل السكك ينا  اهنككا  عالقكة مباشكرة بككيق أفكالم العنكف ال لَكك "قكال البحكث     سكنة ل ظهكر ن اإجكك. 

بالماإككة  25  وقالكك  المنظمككة  ِق مككا  ي ككراوح بككيق  "جريمككة فككل السككبعينا  والثمانينككا  وار َككاح ال
   2بالماإة مق أعمال العنف فل ساإر العالم سببها العنف فل  ال ليَزيوق والسينما "  50و

 ساهم بعض االع قادا  الخا إة وال ٍكرفا  السكيإة ال كل  قكوم : فأسبال تتعل  بالمعن   -2
 فى  عروها  للعنف األسر  ،  ومق هذ  االع قادا  وال ٍرفا  بها الوحية 

ممكا يدفعك. ِلكى االن قكام منك. خكريق آلبالجانل ومحاولة ال قليكل مكق شكأن. أمكام ا س هانة  ا -أ
كرام ككك. ، ومكككق نمكككاذج هكككذ  ال ٍكككرفا  المسككك َةزة    فيككك.بعكككد ذلككك  ان قامكككاى يكككرد فيككك. اإلذالل ويسككك رد 

يكىد  ِلكى أمكام اآلخكريق األمكر الكذ  اى الذعك ان قكاداى   ٍكرفا . دان قكاو  أفككار  زوج  و حقيكرال مجادلة
حسكككاس الكككزوج الحاوكككريق مكككقِثكككارة سكككخرية  حَيظ ككك. ويدفعككك. ِلكككى  يثيكككر  اى دونيكككِحساسكككاى  جهكككة وا 

هان هكككا لككك بالوكككر  ان قامكككاى مكككق  حقيرهكككااالع كككداء علكككى زوج ككك.   وقكككد عبكككر أحكككد  ،. أمكككام النكككاس وا 
  " ةكاملك عريكة  " لقد قام  زوج ل ب عري ل أمام اآلخريق بقول.   لزوج . سب  ورب.األزواج عق 

   
والكككديهم حكككيق يهملكككوق دراسككك هم ، أو يثيكككروق ل اسككك َزاز األبنكككاءومكككق هكككذ  النمكككاذج ايوكككا 

كك  الوالككد فككى الراحككة والهككدوء ،أو حككيق يع ككدوق علككى أخككو هم ، أو  وووككاء فككى المنككزل حينمككا يِر
   3ض الدينيةحيق يرفووق االل زام بأداء الَرو 

بهكا ،  ا المس مر عكق زوجهكا بلد الزوجة الجنسل ، و منعه -   الكذ هكذا األمكر حكيق يِر
ق  كك. و أفل  لحاج كك. زوج كك. دعككا الرجككل ِذا )قككال   عنككدما حككذر منكك. رسككول ا   كانكك  علككى  ا 

   4 (ال نور 
  خاٍككة عنككد ،عمككا سككبق ة عككق زوجهككا فككل هككذا العٍككر  خ لككف قلككيالى أع المككر وأسككبا   مّنكك

زاد مككق  داخككل البيكك  وخارجكك. ، األمككر الككذ  عككانل مككق ظككاهرة اليككوم المككزدوج   ال ككلالمككرأة العاملككة 
                                                 

1
مكتباو العبيكاان ، الريااض ، المملكاو العربياو ، كياف تاؤثر وساائل االعاالم،  الحضايف محمد باح عباد الارحمح   

 .73، ص م.1994ه، ، 1415األولى،  والسعوديو، ال بع
2
دار الكلماو ال يباو، القااهرة ، مصار، ال بعاو األولاى،  مام الفياديو والتلفوياون ، أسرة المسلمو أل، ا كجك مروان  

 .129 ، صم.1986ه، 1407
3
 20-19،  ص  2002يف  شوقي محمد فرج، العنف في األسرة المصريو،  طر  
4
، قال ابو عيسى هاذا 1160رواه الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الووج على المرأة، حديث رقم   

 465/ 3حديث حسح يريب ، 
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ق زوجهككا فككل كثيككر مككق عككممككا جعلهككا  م نككع   ها الجسككدية ،أثقككل قككدر  عروككها للوككِو  النَسككية و 
  األحياق  ح   أثير ال ع  واإلرهاق   

  ثبككككك  ذا ي هكككككا انكككككد ها لزوجهكككككابمع نهكككككاأللزوجكككككة ال كككككل  ع قكككككد  المع قكككككدا  الشكككككاذة  -ج 
ينكاد  بهككا فريككق مككق النككاس وخاٍككة النسككاء   ال ككل "ال حرريككة"نظريككا  لل اى   بيقكك وذلكك  واسك قاللي ها

فككل محاولككة منكك. للككرد علككى  زوج كك. ثيككر حَيظككة الككزوج وككدي هككذا النككوح مككق المع قككدا  واألفكككار قككد
رعك  فكل ال كل زٌ  ، حريكر المكرأة  لك  ال كل  كدعل  مثكال علكى هكذ  األفككار  مزاعمها بشكل عملل 

كثكر عروكة لمواقكف أ  ق، فأٍكبح عقول بعض النسكاء ف كأثرق بهكا وحكاولق   بيقهكا داخكل أسكرهق
الزوجكة  همكالال ل ين ي عنها فكل بعكض األحيكاق ِمق قبل أزواج ال يىمنوق بهذ  النظريا  عنف 

   ل.  داى نة و  للرجلة يمساو ، أو اع بار نَسها  لبعض الواجبا  الزوجية
روكككا الوكككحية بكككالعنف الممكككارس وكككدها، وعكككدم محاول هكككا  ِييكككر ، بكككل انهكككا   ٍكككرف  -د

 كدفع الوكحية  لاألسكبا  ال كو  ف يس مر فل ِي.  الجانل مما يجعل المعنِّ    ٍرفا  مدافعة عق
 المع قدا  الخاٍة لد  الزوجة ال كل  ، هلوعدم ال حدث عن. االموج. ِليه ِلى الروا عق العنف

 مكق هكذ  المع قكدا ، و   ار كا  العنكف مكق قبكل الجكانل مكق جهكة أخكر قبالى لدوافع  جعلها أكثر  
 ال ل يمكق مالحظ ها ما يلل  

ِحكد  الزوجكا    هو دليل ح  الجانل للوحية ،العنف  اع قاد بعض الوحايا أق  -1
 لما ٌسإل    " لماذا  ع قديق أق زوج  ال يحب    قال    ألن. لم يعد يوربنل "   

الكككذ  يكككدفعهق ِلكككى االم نكككاح عكككق  مكككق النسكككاء  وف النَسكككل عنكككد بعكككض الوكككحاياالخككك-2
    كركهم  حك  رحمكة أ  ظكالم يوكربهمق أمكق  ا َالهأال بليغ عق العنف ، مثل خوف األم على 

مة الم لقة   الخوف مقو  أو لخوفهكا مكق ال عكرض ظلكم المج مكع للم لقكة ، مكق وما ين ي عنهكاٍو
 ال الق مق الزوج  الم سل  القو    لردود فعل ان قامية ِذا  لب 

ٍكالح. و عكديل إلالوكحية للجكانل حبكاى يكدفعها ِلكى الٍكبر محاولكة منهكا  المرأة ح  -3
% مكنهق وكربق بعكد السكنة األولكى  70زوجكة  بكيق أق  52على  ي دراسة أجر   ٍرفا . ، " فَل

سكنة ، أ   12ة ِال بعكد مق الكزواج  ، ِال أنهكق لكم يبكدأق فكل ال قكدم بشككاو  ِلكى الهيإكا  الرسكمي
شكك د عنَك. بٍكورة ال  كأمق فيهككا اأق  بعكد ، أومكق جهكة عكالجاليكأس مككق بال الزوجكة شكعر  قأعكد ب

على حيا ها ، أو لشعورها بوجود مزايا أخر  فل الزوج  زيد مق  حملها لمساوإ.  ، وخاٍة حكيق 
مككق الوككر  ،  يمككارس عنَكك. وككدها بٍككورة دوريككة ، حيككث ثمككة فاٍككل زمنككل م سككع بككيق  المككر يق

يكك مكق الككزوج أثنككاء  مككق  قككديم العديككد مككق المككدعِّما   للزوجككة علككى نحككو يسككمح ب بديككد المشككاعر 
   1 "المنَرة من. 

                                                 
1
 .60طريف شوقي ، العنف في األسرة المصريو ، ص   
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 ،لعنككف العككاإلل وال ككل  كر ب  ببعوككها الككبعض فكل  شككاب  ملحككوظاهكذ  هككل اهككم اسكبا  

 ِالبككاى مككا عاإلككة  فاالزمككا  االق ٍككادية داخككل العاإلككة والظككروف المعيشككية الٍككعبة ال ككل  واجكك. أ
بكيق افكراد األسكرة ، والعقلكل  الى االوك را  النَسكل  ىد  ال للى بروز الخالفا  العاإلية ِ   ىد

     وربما ِلى  دميرها
حرككة األسكرة ، ويجعكل مكق الٍكع   فكل اعاقكة األسكر  لعنفيساهم ا: : آثار العنفثانيا

 الوككحية ال ككل   عككرض للعنككف األسككر  اآلثككار ال ككل  ظهككر علككى خ لككف و    عليهككا القيككام بوظاإَهككا
فال َككل الككذ  لككم   كككوق شخٍككي . بعككد ، يخ لككف عككق   اخ الف الشككخإل الككذ  يقككع عليكك. العنككفبكك

كبيككر السككق  كككذل  عككق العنككف الممككارس وككد و    عككرض للعنككف الزوجككل بعككد زواجهككاالمككرأة ال ككل 
   والحناقللح  والرعاية  يح اج فل آخر شيخوخ . لمق يح رم سن. ويشبع حاج .الذ  

الممكارس فكل  عديدة  ظهر ن يجة العنكف ٍحية فالق الدراسا   ىكد على آثارباالجمال و 
 شكريق الثكانل/نوفمبر  24فل  ٍدر عق منظمة الٍحة العالمية الذ  ال قرير أبرزقد ف    األسرة
وكككذل  جككاء   1أّق ظككاهرة العنككف المنزلككل   سككّب  فككل آثككار ٍككحية وخيمككة  | جنيف/لنككدق  2005

اق المشقة المزمنة الناجمة عق ال عرض للعنف والخوف الم واٍل مق حدوث. "   اخر  دراسة فل
يدفع بالوحايا الى ال ردد على عيادا  األ باء  لبا للعكالج مكق بعكض األعكراض النَسجسكمية ، 

)كالٍداح والسعال والشعور بالوخز وال نميل واألرق ونقإل الوزق 
Ewing , 1989) )  2  

ذكر بعكض هككذ  اآلثككار ال ككل  ظهكر علككى المككراة وال َكل والمسككق يالحككظ مككا وفكل محاولككة لكك
 يلل 

  كراوح اآلثكار النَسكية للعنكف علكى المكرأة بكيق أمكراض نَسكية  آثار العنف نلف المرأة:-1
النسكككاإية واألمككككراض الٍككككدرية شككككأق  ال كالمشككككك Psychosomatiqueجسككككدية  -نَككككس  وأخكككر 

لكككى مكككا هنالككك  مكككق أمكككرا وال كككل هكككل ن يجكككة مباشكككرة  ،ض ال أسكككاس عوكككو  لهكككامكككرض الربكككو     وا 
 للعنككف الممككارس علككى المككرأة، ال سككيما أق هككذ  األخيككرة ِالبككاى مككا  لجككأ ِلككى المككرض بٍككَ . أحككد

المىق ة ال ل   وّسلها كمنقذ ل جن  العنف وال حايل على ووعها فل  (االس را يجيا ) المخ  ا 
  3بية وال نشإة"ِ ار مج معل يلزمها بالٍم  والخووح بَعل ال ر 

 أثنكاء أو عنفلل  عروها بعد بالخوف الشعور  المرأة على  بدو ال ل النَسية اآلثار اهم ومق

 بأنهككا  شككعر فقككد  خ ككأ ار كبكك  قككد  كككوق أق دوق ح ككى بالككذن  الشككعور يع ريهككا وقككد عليهككا  االع ككداء

 اسك دراجها  كم أنك. شكعر  وقكد ،وكزوجكة ككامرأة واإلحبكا  بالَشكل  شكعر وقكد ، عنفال هذا عق مسىولة

                                                 
1
يو، دراساو لمنظماو الصاحو العالمياو، موقاع مكتاوب، عاالم الحيااة الووجياو علاى العنف الووجي وآثااره الصاح   

 www. arb3. maktoob.com  الشبكو العنكبوتيو، 
2
 .4 -3طريف  شوقي محمد فرج، العنف في األسرة المصريو،  ص   
3
 .48زويا روحانا ، المراة مرآة ، العنف ضد المرأة وتأثيره على تماسك األسرة ، ص  
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لى بالوحدة وباالف قاد ِلى الملجأ و  أخيرا  شعر وقد  1  قوة وال لها حول ال أٍبح  وأنها جالزوا لهذا ا 
   2خوف مق المو   ال

قككدر ها علككى  انخَكاض المعنَككة داخكل اسككر ها ال ككل  ظهكر علككى المكرأةاألخكر   ومكق اآلثككار
نهككم  ألوقكد  جككنح الكى كككراهي هم   مككال وكربها أل َالهككابكل يزيككد اح   رعايكة أ َالهككا وااله مكام بهككم 

 . 3يجبرونها على االس مرار فى  ل  العالقة الزوجية ال ى ال  ح ملها
عنكدما   فكل سكق مبككرة األ َكال  بدأ ن اإي هكذا العنكف  ظهكر علكى : آثار العنف نلف الطجع -2

وبعكد والدة  ،أمهكا هم   مهإوكر  آبكا ن يجكة يٍكابوق بكأذ  حيكثيكونوق أجنة فى ب وق أمهكا هم 
     4هىالء األجنة فاق الخ ر ي سع 

 بالجراإهكككا قكككام  ةواحكككد  قا كككاثن  آثكككار العنكككف علكككى األ َكككال ال كككل  ناولككك  دراسكككا ومكككق ال
 حك  عنكواق" ظكاهرة العنكف داخكل األسكرة  فل مٍكر المركز القومل للبحوث االج ماعية والجناإية

ق ي عروكوق لسكلو  عنكف) وكر ، جكرح، ِهمكال ، قسكوة ق األ َكال الكذيأ"  افيه المٍرية ،  بيق
ذا انجبككككوا فكككالنهم ال يعرفكككوق كيكككف يسككك جيبوق الح ياجككككا   فكككل المعاملكككة( ال يزدهكككروق عا َيكككا، وا 

   5" ، فيهاجموق أ َالهم أو يهملونهمأ َالهم العا َية، وين هل بهم األمر ِلى اإلحبا
، "سكامل عجكم"والكدك ور  "رجكاء مككل"  فقكد ورد  فكل ك كا  الكدك ورالثانية أما الدراسة    

 شكمل ال ل ساءة معاملة األ َال و ِآلثار وعواق    ورد فيها ذكر  " اشكالية العنف"   ح  عنواق
  فقككد ينكك ي عككق اإلسككاءة العا َيككة السككلوكية والعا َيككة"و ال ربويككة، و ، العقليككةو  " العواقكك  العٍككبية، 

مَكككر " ويرافكككق ذلككك  ال بكككول الكككالاراد  ، نوبككككا  سكككلوكيا  ِنعزاليكككة سكككلبية، أو عداإيكككة، او نشكككا  
الجسكدية وينك ي عكق اإلسكاءا    الِو ، عدم اح رام الذا  ،  أخر فل الدراسة وحذر مكق الكبكار

االساءة الجنسية،  ماأ  ِعاقا  داإمة ن يجة ٍِابا  الرأس وار َاح معدال  االن حار وال َكير بها
  6جنسية ِير مناسبة" فين ي عنها  و ر، خوف، قلق، ِو ، سلوكيا 

ومكق ال ككأثيرا  األكثككر خ كورة مككا يٍككي  األبنكاء فككل حيككا هم العالإقيكة مككع الجككنس اآلخككر 
واعيكة بكأق الحيكاة الزوجيكة  مس قبال، ِذ ِق الكثيريق مكنهم وبخاٍكة اإلنكاث   رسك  لكديهم قناعكة ال

ق ألن. برأيهق هب عذا  بعذا    لذا نر  البنا  يم نعق عق الزواج ويرفوق أ  شا  ي قدم لخ 
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وأق حيكاة العزوبيككة ) مكع السكعل إليجكاد وظيَكة أو مهنكة( هككل  ،يمثكل ٍكورة األ  الظكالم والعنيكف
 1ارحم بكثير مق الحياة الزوجية 

 خ لككف ن ككاإي العنككف الممككارس وككد كبككار السككق عككق العنككف : آثففار العنففف ضففج المسففنين-1
الكذيق ي عروكوق لسكوء  شكَاء كبكار السكق عكدم مكق ناحيكة امكانيكة  الممارس ود ال َل او المكرأة،

سككككميرة " ةقكككد وجككككد  الباحثكككف  ربمككككا ال يبكككرأوق أبككككدا مكككق آالمهككككم الجسكككدية أو النَسككككية و  ،المعاملكككة
سكرية وعالق هكا بمشككال  كبكار ألحكول الكرواب  ا ال كل قامك  بهكا لماجسك يرا ةالمشهراو  فكل رسكال

النَسككية ال ككل  ال والمشككك بالمسككق،المحي ككيق  ق سككوء معاملككة أق هنككا  عالقككة  رديككة بككي ،السككق
حساس. بال راب  األسر   . 2يعانل منها وا 

يكة، األدو  نكاول عكدم االل كزام ب -1ال ل  ظهر علكى المسكق مكا يلكل  معاملةال ر سوءمظاهومق 
اسككبا  سككمانية الم كككررة بككدوق االٍككابا  الج -3ان ظككام المواعيككد فككل المراجعككا  ال بيككةعككدم  -2

ل ال كردد فك-6،  بكالخوف الكداإم الشكعور  -5عزلكة االج ماعيكةال-4  لها ةاهيواقعية وذكر  بريرا  و 
 ككككرر الزيكككارا  الَرديكككة لأل بكككاء والشككككو  مكككق أعكككراض   -7الحكككديث والشكككعور بَقكككداق المسكككاعد

   3ء"الشعور باالك إا  النَسل والقلق عند زيارة األ با  -8، جسمانية مخ لَة
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 الةاتمة     
اى كبيكككرا امكككام المسكككىوليق والبكككاحثيق فكككل قوكككايا  حكككدي ل أنواعككك.يشككككل العنكككف األسكككر  بكككك 

األسرة،  وذل  بسب   علكق هكذا األمكر باسك قرار األسكرة واسك مراري ها مكق جهكة  ، وبوكماق حقكوق 
   أفرادها مق جهة اخر    
المسكاعدة علكى بالمج مكع بعناٍكر  كافكة  ة البكم األسكر   سك وج العنف  ِق الحماية مق

   ذا ية وجماعية   هنا يمكق  قسيم هذ  الحماية ِلى قسميق  مقاية ، و  أميق هذ  الحم
وككد  المككرء  حٍككق  بهككاي  عككدد الوسككاإل الذا يككة ال ككل يمكككق أق  الحماية الذاتية :أوال: 

العنككف ، و بككدأ هككذ  الوسككاإل بالوقايككة قبككل حككدوث الَعككل، ِذ ِق فككل أخككذ االح يا ككا  كَالككة مهمككة 
 الوساإل الَوقاإية ما يلل  ، ومق هذ   . عين. فل مهم 

االل زام ب عاليم اإلسكالم  السكمحة و  بيقهكا فكل الحيكاة األسكرية، سكواء ككاق ذلك  علكى  -1
 الزوجيق، أو  سمية األبناء، أو  كربي هم وال عامكل معهكم، أو اح كرام األبكويق، وجعكل ٍعيد اخ يار

 د الشككرح مككق اآليككا مككع وككرورة  ووككيح مقٍكك  إلسككالم هككو ديككق للحيككاة ولككيس للعبككادا  فقكك ا

 .واألحاديث ال ل ورد فيها ذكر الور  ح ى ال  س ِل باسم اإلسالم
 ،بالوككحية فقكك خكك إل يال  وهككذا ال ِييككر  حككول العنككف وال ٍككرفا  ِييككر ال ٍككورا   -2

، خ ككورة العنككف الممككاَرس علككى الوككحيةيجكك  أق يشككمل الجككانل أيوككاى  وذلكك  بهككدف ِشككعار  ب بككل
 وهككككذا  األمككككر قككككد ي  لكككك  االسكككك عانةهككككذا الَعككككل وعككككدم  كككككرار     ومسككككاعد . علككككى االم نككككاح عككككق

ِلى األسر ال ل ين شر فيها الذيق ين موق  مق اجل مساعدة األفراد يقواج ماعي يقنَسي ريقاش بمس
   العنف

علكى الَكرد والمج مكع  عقوبكا  حَاظكاى حكدود والشكرح اإلسكالم ال : جمانيةال ةياحمثانيا  : ال
اع كداء  ال ل يج  علكى المسكلم أق ي جنك  الوقكوح فيهكا لةمكا فيهكا مكق لسبلاوحّدد    على حد سواء

 ما يلل  السبل ق، ومق هذ على النَس وعلى اآلخري
  لك  وهكذا ي  و َعيلهكا ِق وجكد  مق العنكف األسكر ال شريعا  ال ل  حمل  اٍدار -1

  كمكا ي  لك  اكمكة  ِجراءا  ال قاول بما يحقق اإلسكراح فيهكا  دوق اإلخكالل بحيثيكا  المحي بس
   سواء عة على حدٍّ امراعاة لمٍلحة الَرد ومٍلحة الجم  نَيذ العقوبة،الٍرامة فل 

كككَقاَق َبيلنةهةَمكككا فَكككابلَعٌثوا   ﴿، عمكككال بقكككول ا   عكككالى   َعيكككل دور الحكمكككيق -2  َلكككٌ مل شة َوا ةقل خة
ككاَل  ٍل ككقل َأهللةهَككا ِةقل ٌيرةيككَدا ِة ككا مة ككقل َأهللةكك.ة َوَحَكمى ككا مة ككا َخبةيككرىاَحَكمى ا ٌيَوفِّككقة اللهككٌ. َبيلَنٌهَمككا ِةقه اللهككَ. َكككاَق َعلةيمى  ﴾حى

فالقاول ملزم "  الخالف بشكل أشمل مق نظرة القاول ق فلاق ينظر يألق الحكم [ ،35]النساء/ 
ق لكككم يسككك  يعا ذلككك  يككككوق ِثكككم  ،فيحكككاوالق الٍكككلح بشككك ى ال كككرق قاباألدلكككة والبينكككا  أمكككا الحكمككك
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 1  "قوخاٍة أنهما أقر  الناس ِلى الكزوجي ،الزوجية مبنياى على  قديرهما الحياة قريرهما فل شأق 
  

يع بر كثير مكق البكاحثيق القكانونييق أق ، ِذ  ع الوحية على اإلبالغ عق الجرم شجي -3
بالغ   الشر ة عنها باع بار أق ذل  مق ِبرز الوساإل ال ل  خَف مق ان شار  الجراإم  هو أمق 

ل دوق اسكك مراء المجككرميق  للجريمككة فككل حالككة عككدم  اإلبككالغ عككنهم و وقيككع العقككا  شككأن. " أق يحككو 
  عليهم 

ِيجككاد خ ككو   و ، ِسككالمية  هكك م بقوككية العنككف األسككر  اج ماعيككة  أسككيس مىسسككا -4
  ويكككوق مككق مهمككة هككذ   قككديم االس شككارا  والمسككاعدة  مككق خاللهككا يمكككق المىسسككا  سككاخنة لهككذ 
، لحيككاة االج ماعيككة بعككد حككدوث الجككرما فككلية ومحاولككة ِعككادة  أهيلهككا االه مككام بالوككح المىسسككا 

وهذا األمر يشككل وكرورة قٍكو  خاٍكة   وال خَيف مق معانا ها الجسدية والنَسية واالق ٍادية 
مككع وجككود بعككض الجمعيككا  العلمانيككة ال ككل  حككاول عبككر هككذا ال ريككق خككرق مج معا نككا اإلسككالمية 

جحافكك. فككل حككق ل سكك ِل بعككض حككاال  العنككف ال ككل   ٍككل ِليهككا مككق أجككل ِثبككا  ظلككم اإلسككالم وا 
 المرأة وخاٍة مق ناحية ِباح . لور  الزوجة  

م مهك، ِذ ِن. ثََبَ  أق لمشكاهد العنكف ال كل  بثهكا وسكاإل اإلعكالم دور  الرقابة على اإلعالم-5
األسر    سلي  الووء على العنف، وهذ  الرقابة قد  س وج  امور عدة، منها   فل ان شار العنف

وآثارهككا السككلبية  مككق خككالل االس شككهاد باألدلككة عليكك.، و وعيككة األسككر بن اإجكك. النَسككية واالج ماعيككة
الكشكككف عكككق   العنكككف مكككع  كككدري  األسكككرة علكككى كيَيكككة مواجهكككة مشككككال و  ،دعلكككى المج مكككع والَكككر 

  .الوقاية من. وسبلاألسبا  ال ل  ىد  للعنف 
كككلة العمكككل  -6 ِلكككى العنكككف األسكككر ، كعكككدم العكككدل بكككيق علكككى  حاشكككل بعكككض األسكككبا  المٍو

الزوجكككا  فكككل حكككال ال عكككدد، وال خَيكككف مكككق  كككدخل األهكككل واألقكككار  فكككل الشكككإوق الزوجيكككة ألبنكككاإهم 
كام  وأقاربهم، وسكلو  ال ريكق ال بيعكل قبكل اإلقكدام علكى الكزواج، كالسكىال عكق الخا ك ، وعكدم ِِر

بكك.، و حاشككيأحكد العريسككيق أو كل  ل السكككق مككع األهككل  ِال فككلهمككا علككى الككزواج مككق شكخإل ال يِر
ورورة رعاية األبويق أو أحكدهما مكق قبكل الولكد، ومراعكاة حالكة األبنكاء فكل سكق المراهقكة لمكا  حال

  يحدث فل هذ  المرحلة مق  ِيرا  هرمونية  ىثر على نمو ال َل جسدياى وفكرياى وعا َياى 
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