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 مؼدمة

    

احلؿد هلل اًمذي أرؾمؾ رؾمقًمف سماهلدى وديـ احلؼ ًمقظفره قمغم اًمديـ يمؾف 

ويمػك سماهلل ؿمفقدا، وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ إىمرارًا سمف 

وشمقطمقدا، وأؿمفد أن حمؿدا قمٌده ورؾمقًمف، أرؾمؾف اهلل رمحة ًمؾعاعملم وملكار سمف 

وىمؾقسما همؾػا، اًمعؼقل وذح سمف اًمصدور، وومتح سمف أقمقـا قمؿقا وآذاكا صاًم 

 ومصؾقات ريب وؾمالمف قمؾقف وقمغم آًمف وصحٌف،  أما سمعد:

 إن فماهرة اًمعـػ إهي ذم جمتؿعاشمـا ًمقًت وًمقدة اًمًاقمة، وٓ شُمعدّ 

ذم قمؿؼ اًمتاريخ اإلكًاين، إٓ أن ارشمػاع كًٌة  ةممتد سمؾ هل أمرًا ـمارئًا وضمديداً 

قره، وشمـقع وشمعدد أؿمؽاًمف وشمٌايـ صوشمزايد احلآت اعمرصقدة،  وىمققمف،

اًمًؾٌقة اًمتل يؽميمفا قمغم اعمرأة واًمطػؾ  مظاهره، وما يؼاركف أو يؾحؼف مـ أصمار

سمؾ وؾمائر أومراد إهة واعمجتؿع، يًتدقمل مـ خمتؾػ اًمتخصصات حتؾقؾ 

هذه اعمشؽؾة آضمتامقمقة، واًمقىمقف قمغم أسمعادها ومالسمًاهتا واًمًعل اجلاد 

 أو اًمتخػقػ مـ ؾمعة اكتشارها. إلجياد سمرامج وظمطقات قمؿؾقة ًمؾتغؾب قمؾقفا

ؾمائؾ اإلقمالم شمطاًمعـا ما سملم اًمػؽمة وإظمرى ؾمائر وٓ شمزال اًمصحػ و

سمتعرض امرأة أو ـمػؾ ٕكقاع سمشعة مـ اًمعـػ اجلًدي واًمـػز وأكقاع مـ 

 أكحا  متػرىمة مـ اًمًجـ واًميب اعمؼمح، اعمػيض ًمؾؽًقر ذمسماًمتعذيب 
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رمان مـ اًميوريات، طمتك يصؾ ، واحلق، واًمتعذيب سماحلراجلًد واجلروح

 أطمقاكًا ًمؾؼتؾ .

ورهمؿ ذًمؽ ٓ شمزال اإلطمصائقات سمحآت اًمعـػ إهي همػم دىمقؼة 

كظرًا ًمتلصمػم صمؼاومة اعمجتؿع وقماداشمف وشمؼاًمقده واًمتل شمؼيض سمنظمػائفا وقمدم 

إسمرازها، سماقمتٌارها مـ اخلصقصقات اًمتل ٓ يًؿح ٕطمد سمآـمالع قمؾقفا أو 

 اًمتدظمؾ ومقفا .

اًمعـػ إهي يشؽؾ ظمطقرة يمٌػمة قمغم طمقاة اًمػرد واعمجتؿع ومفق إن 

مـ ضمفة يصقب اخلؾقة إومم ذم اعمجتؿع سماخلؾؾ مما يعقؼفا قمـ أدا  وفمائػفا 

آضمتامقمقة واًمؽمسمقية إؾماؾمقة ذم أطمًـ إطمقال وأومضؾ اًمظروف، وهق مـ 

سملم، أومراد  ضمفة صماكقة يًاقمد قمغم إكتاج أكامط اًمًؾقك  واًمعالىمات همػم اًمًقية

 إهة، وهذا يًتقضمب آهتامم هبذه اًمظاهرة ًمتالذم أظمطارها . 

سما ًا هيدد ظاهرة اًمعـػ إهي ٓؾمقام ود اًمـًا  وإـمػال أصٌحت ووم

ل اًمٌقئة اًمداومئة ًمألهة قّ طمقاة وصحة إومراد، وخيؾ سماًمتامؾمؽ إهي، وحي

 ًمتؿرد أو آكتحار .إمم سممرة ًمؾشؼا  واًمعذاب اًمذي ىمد يمدي أطمقاكًا إمم ا

وع إمان، أؿمد أكقاع اًمعـػ ٕكف ظمقاكة ذم مقُيعد اًمعـػ إهي إّن 

وإذا مل جيد اًمطػؾ إمان ذم أهشمف ومليـ ؾمقجد وىمًقة ذم مقوع احلـان، 

 إمان؟!
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شمعاًمقؿ  ود اعمرأة واًمطػؾ يعد ظمرىمًا عما شمؼتضقفٓؾمقام إن اًمعـػ إهي 

اإلؾمالم، سمؾ وؾمائر إديان، واعمقاصمقؼ اًمدوًمقة، واكتفايما صارظمًا ًمؾؽرامة 

 اإلكًاكقة وامتفاكًا هلا .

الؾفم إين أحرج حق ): رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة ىمال: ىمال 

 .(0)(الضعقػغ: القتقم، وادرأة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

 ( .1/484(، وطمًـف إًمٌاين ذم صحقح اجلامع اًمصغػم )3678(  رواه اسمـ ماضمة )1)
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 مفهوم العنف األسري

 
 اعمراد سماًمعـػ إهي كحتاج أن كشػم إمم شمعريػ إهة:ىمٌؾ أن كذيمر 

 :تعريف األرسة

إهة: هل اعممؾمًة آضمتامقمقة اًمتل شمـشل مـ اىمؽمان رضمؾ وامرأة سمعؼد  

 ٌـة اًمتل شمًاهؿ ذم سمـا  اعمجتؿع.ذقمل يرمل إمم إكشا  اًمؾ

 .وأهؿ أريماهنا، اًمزوج، واًمزوضمة، وإوٓد

اًمداومئ، واعمؾجل أمـ، واعمدرؾمة إومم،  اعملوىومتثؾ إهة ًمإلكًان 

 . (0)ومريمز احلب واًمًؽقـة وؾماطمة اهلدو  واًمطؿلكقـة

وإهة هل اعمحضـ اًمطٌقعل اًمذي يتقمم محاية اًمذرية اًمـاؿمئة ورقمايتفا 

وشمـؿقة أضمًادها وقمؼقهلا وأرواطمفا وذم فمؾف شمتؾؼك مشاقمر احلب واًمرمحة 

مفا مدى احلقاة وقمغم هديف وكقره شمتػتح واًمتؽاومؾ، وشمـطٌع سماًمطاسمع اًمذي يالز

 .(2)ًمؾحقاة، وشمػن احلقاة، وشمتعامؾ مع احلقاة

  

                                                           

 اعمؼؽمطمة . د. ومقاز اًمدرويش . (  اًمعـػ إهي ..أكقاقمف، دواومعف... احلؾقل1)

 . (1/235)(  ذم فمالل اًمؼرآن 2)
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 تعريف العـف األرسي..

إومعال اًمتل يؼقم هبا أطمد أقمضا  إهة " :اًمعـػ إهيسميؼصد 

 .(0)"وشمؾحؼ رضرًا ماديًا أو معـقيًا أو يمؾقفام سملطمد أومراد إهة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . (9 ،8ص)(  اًمعـػ إهي أؾمٌاسمف ومظاهره وآصماره وقمالضمف د. ظماًمد سمـ ؾمعقد احلؾقٌل 1)
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 األسريضحايا العنف 

 

 

ؾػئات اعمتيرة مـ اًمعـػ أو ًمديث قمـ اًمعـػ جيدر سمـا اإلؿمارة قمـد احل

اًمتل شمًؿك سمضحايا اًمعـػ، وهؿ سمطٌقعة احلال اًمػئة اًمضعقػة سملم أومراد 

حتتاج ًمرقماية ظماصة، وومقام يكم أسمرز اًمػئات اًمتل شمتعرض  إهة وهماًمًٌا ما

 .ًمؾعـػ إهي

  :األضػالأوالً: * 

ثر اًمػئات شمعروًا ًمؾعـػ ٕهنؿ إيمثر وعػًا، يمام أهنؿ مـ أيم يمثرهؿ مـ أ

 ، وشمعروفؿ ًمؾعـػ متعدد اجلفات، ومؼد اًمػئات طماضمة ًمؾرقماية وآقمتـا

يؽقن مـ إب، وىمد يؽقن مـ إم، وىمد يؽقن مـ آصمـلم، وىمد يؽقن مـ 

 زوضمة إب، وىمد يؽقن مـ إخ اًمؽٌػم، أو اًمعؿ وكحقه مع إيتام.

 

 :الـساء: ثاكقاً * 

كظرًا ًمطٌقعة شمليت اعمرأة ذم اًمدرضمة اًمثاكقة ذم اًمتعرض ًمؾعـػ إهي: 

ًمرهمٌتفا اعمًتؿرة ذم اًمتضحقة طمػافمًا قمغم يمقان وٓؾمقام اًمزوضمة اعمرأة اًمضعقػة 
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، واًمًؽقت قمام حيصؾ اًمتـازل قمـ طمؼقىمفاكجدها شمؼٌؾ أههتا، وأؾمس سمقتفا 

أن شمؽقن وحقة ًمؾعـػ إهي طمػافمًا قمغم  ضطروشم هلا مـ أكقاع اًمظؾؿ،

، ويمذًمؽ ظمقومًا مـ ًمًان اعمجتؿع سمتعقػمها سمؽقهنا سماًمذات إوٓدسمقتفا وقمغم 

 .مطؾؼة، أو شمؼٌؾ سماًمزواج ممـ شمتقىمع اإلؾما ة مـف ظمشقة أن يؼال قماكس

 

 :(ادعاقوناالحتقاجات اخلاصة ) ذووثالثًا: * 

ذوو آطمتقاضمات اخلاصة وٓؾمقام إـمػال مـفؿ مـ اًمػئات اًمضعقػة ذم 

إهة واعمجتؿع، واًمتل حتتاج إمم مزيد مـ اًمرمحة واًمعـاية واًمرقماية 

اجلًدي أو اًمذهـل اًمذي يعاكقن مـف، إٓ أن اًمقاىمع وآهتامم ًمًد اًمـؼص 

 يشػم إمم شمعروفؿ ًمصقر مـ اًمعـػ اعمقضمف ودهؿ ماديًا ومعـقيًا.

إن اًمؼدرات اًمؽامـة واًمطاىمات اعمتقهجة ذم هذه اًمػئة شمتعطؾ يمثػمًا 

سمظؾؿفؿ وهتؿقشفؿ وقمدم اعمٌآة هبؿ و حتؼػمهؿ، وقمزهلؿ قمـ اعمجتؿع 

قجة اًمعـػ اعمعـقي اخلارضمل خلجؾ أههؿ مـفؿ، وهؿ يعاكقن سمذًمؽ كت

 .اعمامرس ودهؿ

سملم أومراد  يوهذه اًمػئة ىمد شمعاين اًمعـػ مـ أيمثر مـ ضمفة، اًمعـػ إه

، واًمعـػ اعممؾمز سملم ـماىمؿ اعممؾمًة اًمتل مـ ئأههؿ حمضـفؿ اًمداوم

  .ؿ، واًمعـػ اًمثاًمث مـ اعمجتؿع مـ طمقهلاعمػؽمض أن شمرقماهؿ سمعـاية ظماصة
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  :كبار السنرابعًا: *  

هؿ إيمؼم ؾمـًا سملم أومراد إهة وممـ حيتاضمقن ًمؾرقماية وآهتامم  

سمؾغقا مـ اًمًـ مرطمؾة اًمعجز سمعد قمؿر سمعدما ًمضعػفؿ اجلًدي واًمذهـل، 

مديد سمذًمقا ومقف هماية اجلفد واًمقؾمع ذم رقماية أومراد أههتؿ، وهذا مـ اًمقوما  

ْوْواًمؼِم وردِّ اجلؿقؾ، وضمزا  اإلطمًان سماإلطمًان، ىمال شمعامم: } َْجَزاءَُْْْ
 [.64{ ]اًمرمحـ:60ْاْْلِْخَصانُْْإَِّلْْاْْلِْخَصانِْ

ـ اجلحقد وكؽران اجلؿقؾ، أن اًمٌعض مـفج جيد موًمؽـ احلاصؾ 

 واإلمهال وقمدم اًمرقماية ما يزيد مـ معاكاشمف، ويضاقمػ مـ مشؽالشمف.

اًمعـػ إهي، واًمعـػ  وهذه اًمػئة شمعاين مـ كققملم مـ اًمعـػ:

 .مـ اًمؼائؿلم قمغم رقماية اعمًـلم اعممؾمز

ومـ هـا كجد أكف ًمقس سماًميورة أن يؽقن اعمامرس ًمؾعـػ هق أطمد 

إىمقى ذم إهة، وٓ كًتغرب أن يؽقن اعمامرس وده اًمعـػ إسمقيـ، وإكام 

 هق أطمد اًمقاًمديـ إذا وصؾ عمرطمؾة اًمعجز ويمؼم اًمًـ.

، أوٓدهاىمد يصدر اًمعـػ مـ اًمزوضمة دماه اًمزوج، وإم دماه هذا وىمد 

 وإظمت دماه إخ وكحق ذًمؽ، وًمؽـ سمـًب أىمؾ.
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 مظاهر العنف األسري

 

 

 أرسمعةمـ ظمالل رصد اًمقىمائع يتٌلم أن اًمعـػ إهي يصـػ إمم 

 أىمًام:

 الؼسم األول: العـف الؾػظي: 

 واعمراد سمف اإلؾما ة اًمؾػظقة سمآزدرا  واًمًخرية وآؾمتفزا  واًمًٌاب

 مـ ىمٌؾ )اعُمَعـِّػ( دماه اًمشخص )اعُمَعـَّػ( . واًمؼذف

 

 والؼسم الثاين: العـف البدين:

كحق )اعُمَعـَّػ( سمؼصد إحلاق إذى  ةإومعال اعمقضمفويشؿؾ مجقع 

واًمير اجلًدي سمف يماًميب اعمؼمح اًمذي يًٌب اجلروح واإلصاسمات 

ضكم واًمؽًقر واحلرق اعمختؾػة ذم اًمرأس واًمقضمف واًمؽدمات واًمتؿزق اًمع

وؾمجـف، وطمرماكف مـ اطمتقاضماشمف اًميورية، أو اًمطرد مـ  وشمًؿقؿ اًمطػؾ

 اعمـزل، وكحقها .
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 ؼسم الثالث: العـف الـػيس:ال

 .، واًمتفؿقشاًمعزلوآؾمتغالل، واًمتخقيػ، ويماإلهاكة، 

 

 الؼسم الرابع: العـف اجلـيس:

وذًمؽ سمتعرض إـمػال مـ اجلـًلم ًمؾتحرش أو آقمتدا  وهتؽ 

اًمعرض مـ ىمٌؾ كاوج مـ أومراد إهة، وهذا مـ أظمطر أكقاع اًمعـػ عما 

 مـفا ذم مًتؼٌؾ احلقاة.يؽميمف مـ آصمار كػًقة يصعب اًمتخؾص 
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 أسباب العنف األسري

 

 

ما مـ مشؽؾة وٓ أزمة اضمتامقمقة إٓ وشمؼػ ورا ها مجؾة مـ إؾمٌاب 

اًمتل شمًتدقمل اًمتعرف قمؾقفا واًمقىمقف معفا ًمتشخقصفا وشمؼققؿفا متفقدًا 

ومـ هذه إزمات آضمتامقمقة ًمؾؼقام سمؿعاجلتفا، واًمًعل ذم إصالطمفا، 

اًمعـػ إهي، اًمتل شمًتدقمل اًمقىمقف قمغم أهؿ دواومعفا وأؾمٌاهبا، فماهرة 

 وكجؿؾفا ومقام يكم:

 الدوافع الذاتقة: ( 1) 

وكعـل هبذا اًمـقع مـ اًمدواومع شمؾؽ اًمدواومع اًمتل شمـٌع مـ ذات اإلكًان، 

وكػًف، واًمتل شمؼقده كحق اًمعـػ إهي، وهذا اًمـقع يؿؽـ أن يؼًؿ إمم 

 ىمًؿلم ومها:

اًمذاشمقة اًمتل شمؽقكت ذم كػس اإلكًان كتقجة فمروف ظمارضمقة اًمدواومع أ ـ 

اًمذي شمعرض ًمف اإلكًان مـذ  -اإلمهال، وؾمق  اعمعامؾة، واًمعـػ  ىمٌقؾ مـ

شمرايمؿ  إمم إمم همػمها مـ اًمظروف اًمتل شمراومؼ اإلكًان واًمتل أدت -ـمػقًمتف

 كقازع كػًقة خمتؾػة، متخضت سمعؼد كػًقة ىمادت ذم اًمـفاية إمم اًمتعقيض قمـ 
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 اًمظروف اًمًاسمؼة اًمذيمر سماًمؾجق  إمم اًمعـػ داظمؾ إهة.

ًمؼد أصمٌتت اًمدراؾمات احلديثة سملن اًمطػؾ اًمذي يتعرض ًمؾعـػ إسمان ومؽمة 

ـمػقًمتف يؽقن أيمثر مقاًل كحق اؾمتخدام اًمعـػ مـ ذًمؽ اًمطػؾ اًمذي مل 

 يتعرض ًمؾعـػ ومؽمة ـمػقًمتف.

اًمدواومع اًمتل حيؿؾفا اإلكًان مـذ شمؽقيـف، واًمتل كشلت كتقجة  ـ ب

مما  أو رسّمقا قمؾقفا أوٓدهؿ ؾمؾقيمقات خماًمػة ًمؾنمع يمان أسما  ىمد اىمؽمومقها

قمغم اًمطػؾ، ويؿؽـ درج اًمعامؾ اًمقراصمل وؿـ  - شمؽقيـاً  –اكعؽس أصمر ذًمؽ 

 هذه اًمدواومع.

طمقث يؼؾؾ اًمضغط  ،يماًمػؼر واًمٌطاًمة :طروف ادعقشة الصعبة(  2) 

ؾمقام إذا إوٓد، وٓ وأية وغقط مـ اًمزوضمة ؼدرة قمغم حتؿؾ أاًممـ  اًمـػز

 .يمان إب قماـماًل قمـ اًمعؿؾ، وإهة ذم فمروف ؾمؽـقة صعٌة

: وماعمجتؿع اًمذي يرى ذم اًمؼًقة قمـرصا التصورات احلضارية(  3) 

ًمألب أن رضوريا ذم شمرسمقة إوٓد ؾمقؼمر اإلؾما ة إذا طمدصمت قمغم أؾماس أن 

، ووضمقد هذه اعمؼمرات واًمتًامح ؿ، ذم ؾمٌقؾ شمرسمقتفذم أـمػاًمف يػعؾ ما يشا 

 . يعطل اًمضق  إظمي ًمألب ٓؾمتخدام اًمؼًقة

شمؾعب دورًا يمٌػمًا ومفاًم ذم شمؼمير  الؼقم الثؼافقة وادعاير االجتامظقة ( 4) 

 اًمعـػ، إذ أن ىمقؿ اًمنمف واعمؽاكة آضمتامقمقة حتددها معايػم معقـة شمًتخدم 
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 اًمعـػ أطمقاكًا يمقاضمب وأمر طمتؿل.

ؼد ، وملؾحق الرشظي لرب األرسة دم تربقة من يعول الػفم ادغؾوط(  5) 

، واؾمتعامل اًمؼقةيػفؿفا اًمٌعض قمغم أهنا شمعـل اًميب اعمؼمح واًمشدة واحلزم 

 رهمؿ أن مثؾ هذا اًمصـػ ىمد ٓ يـؼصف اًمتديـ.

ومؽثػم مـ دواومع اًمعـػ دمري حتت ؾمتار اًمؽمسمقة واًمتلديب، واًمؼقام 

سماعمًموًمقة ذم ؾمقاؾمة اًمزوضمة وإوٓد، ويمؾ هذه مؼمرات ٓ معـك هلا، وإكام 

سمـزقمة اكتؼامقة  يده قمغم مـ حتت ةتخذ ذريعة ًمصب ضمام همضب رب إهشم

 .حمضة

 ضعف برامج احلامية االجتامظقة .(  6) 

: ومـ ظمالل اًمتعامؾ مع ازدياد حاالت اإلدمان وتعاضي ادخدرات ( 7) 

آؾمتشارات سمؽؾ ىمـقاهتا، ومنن قمددا مـ جمرمل اًمعـػ إهي هؿ مـ 

 أهى اعمخدرات واعمًؽرات

دراؾمات قمدة ، ومؼد أصمٌتت ازدياد حاالت الطالق وتػؽك األرسة ( 8) 

ون ذم مػؽؽة، وهمٓ  إـمػال اًمذيـ يـشلأن أيمثر اجلاكحلم يـتؿقن إمم أه 

هذا اعمـاخ يـطقون ذم ؾمؾقيمفؿ قمغم اكحراف يمامـ: طملم جيد اًمػرصة ؾماكحة 

 ؾمؾقيمًا ممارؾمًا مؾؿقؾمًا ذم يصػمعؼّم قمـ كػًف، ويذم أي زمان أو مؽان 

 .شمرصومات طمقاشمقة
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اًمػفؿ ًمؽثػم مـ اًمؼضايا وإطمؽام ، وؾمق  ضعف الوازع الديـي ( 9) 

% 35أيمد اؾمتطالع أضمرشمف اجلؿعقة اًمقـمـقة حلؼقق اإلكًان أن  نمقمقة ومؼداًم

 .مـ طمآت )اًمعـػ إهي( ؾمٌٌف وعػ اًمقازع اًمديـل

 اخلادمات ذم شمرسمقة إوٓد . آقمتامد قمغمفماهرة  ( 14) 

 ؾمق  اًمؽمسمقة واًمـشلة ذم سمقئة قمـقػة. ( 11) 

 ؼاومة احلقار واًمتشاور داظمؾ إهة.همقاب صم ( 12) 

وقمدم اًمتـاؾمب سملم اًمزوضملم ذم خمتؾػ  اًمزوج اظمتقارؾمق   ( 13) 

 اجلقاكب سمام ومقفا اًمػؽرية.
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 آلثار املرتتبة على العنف األسريا

 

 

ًمؾعـػ إهي آصمار يمٌػمة قمغم مـ يتعرض ًمف، ؾمقا  مـ اًمـاطمقة اًمٌدكقة 

أو اًمـاطمقة اًمـػًقة اعمعـقية، وؾمـذيمر أهؿ هذه أصمار اًمتل يؽميمفا اًمعـػ قمغم 

 كػًقة ومًػمة طمقاة اعُمَعـَّػ:

، طمقث يتًٌب اًمُعؼد اًمـػًقة، وإمراض اجلًدية، واإلقماىمات -1

اًمـػًقة اًمتل شمتطقر وشمتػاىمؿ إمم طمآت شق  اًمعؼد اًمعـػ إهي ذم كُ 

 .مروقة أو ؾمؾقيمقات قمدائقة

 اكتفاج اًمشخص اًمذي قماش اًمعـػ اًمـفج ذاشمف.زيادة اطمتامل  -2

ـ اًمتشقهات اجلًدية اًمـادمة قمـ اًمؽًقر واجلروح واحلروق سمام يمصمر  3

 قمغم مًتؼٌؾف اعمادي واعمعـقي .

، واظمتالل سمأظمريـ ـ وعػ اشمصال اًمشخص اًمذي شمعرض ًمؾعـػ 4

سمـا  قمالىمات اضمتامقمقة مٌـقة قمغم اًمثؼة وإمان، وإصمٌات اًمشخصقة، ومقؿقؾ 

 ًمالكطقا  واًمعزًمة .

 ـ قمدم اعمؼدرة قمغم اًمتعامؾ مع اعمجتؿع سمًٌب شمدهقر اعمفارات اًمذهـقة  5
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 .ى اًمذيما ، أو ومؼدان اًمثؼة سماًمـػسوآضمتامقمقة واًمـػًقة، طمقث يتدكك مًتق

واكعدام اًمثؼة وشمالر فا سمام ىمد يمدي إمم شمػؽؽ، هتديد يمقان إهة -6

 ومقفا. اإلطمًاس سمإمان

ـ  هتديد يمقان اعمجتؿع ًمؽقن إهة هل اًمـقاة إومم وإؾماؾمقة ًمؼقام  7

 اعمجتؿع اعمتامؾمؽ.

 .عمعـػلمًمدى إوٓد ااًمتعثر ووعػ اًمتحصقؾ اًمدراد  -8

طمٌائؾ  ، واًمقىمقع ذمـ اًمتعرض ًمالكحراف ذم اًمًؾقك وإظمالق 9

 .اعمـؽرات، ومراومؼة أصدىما  اًمًق  همػمها مـاعمًؽرات واعمخدرات و

 .واًمقىمقع ضمّرا  ذًمؽ ذم ذاك اعمػًديـروب مـ اعمـازل اهلـ  14

تؼدكف وماسمحثًا قمـ ما  همػم منموقمةذم قمالىمات قماـمػقة  ـ وىمقع اًمػتقات 11

 .ا يمدي إمم مػاؾمد وقمقاىمب وظمقؿةذم أههـ مم

اًمقاىمع إهي ار واًمتخؾص مـ احلقاة هروسمًا مـ آكتحاًمتػؽػم سمـ  12

 .اعمممل
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 كيف  عاجل اإلسالم 

 ودوافعه األسري العنف

 

 

شمًعك اًمنميعة اإلؾمالمقة مـ ظمالل شمقضمقفاهتا إظمالىمقة وشمعاًمقؿفا 

اًمديـقة إمم إجياد جمتؿع إؾمالمل متامؾمؽ مًتؼر شمًقده اعمقدة واعمحٌة واًمرمحة 

إهة اًمتل متثؾ اًمؾٌـة إؾماؾمقة ًمؾؿجتؿع واعمؽقن سمقمـ ـمريؼ اًمعـاية 

 ًمف. ؾمادإ

طمقث أوًمت اًمنميعة اإلؾمالمقة إهة قمـاية ومائؼة ذم ؾمائر مراطمؾ 

هة قمغم ىمقاقمد وىمقؿ إشمـشئتفا وشمؽقيـفا، وخمتؾػ ضمقاكٌفا يمل شمتلؾمس 

قدة، راؾمخة شمؽقن حمضـًا داومئًا، ومرشمعًا ظمصًٌا يثؿر صمامرًا وارومة اًمظالل مـ اعم

سماجلًد اًمقاطمد واحلب، وآطمؽمام واًمًؽـ، واًمتعاون، واًمشعقر 

 .واإلطمًاس اعمتٌادل

 التدابري الوقائية:

 ـ العـاية بحسن االختقار ومراظاة الؽػاءة الزوجقة: 1

 اعمعقار احلؼقؼل ًمالظمتقار اًمصحقح ًمؾزوج أو اًمزوضمة هق شمؼقى اهلل

 ، ومـ صمؿ شمليت اًمصقر إظمرى اًمتل شمتعؾؼ سماًمؽػا ة واعمـاؾمٌة وطمًـ اخلؾؼ
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 اعمؼٌقًمة ذقمًا وقمؼاًل.

ـْ مجع سملم صػتلم  ومؼد أرؿمدت اًمنميعة اًمرضمؾ واعمرأة ٓظمتقار َم

أؾماؾمقتلم، متثالن إروقة اخلصٌة إلىمامة أهة مًتؼرة، ومها: اًمديـ، 

 واخلؾؼ .

خطب إذا : »ىمال: ىمال رؾمقل اهلل   قمـ أيب هريرة

إال تػعؾوا تؽن فتـة دم األرض،  إلقؽم من ترضون ديـه وخؾؼه فزوجوه،

 .(0)شوفساد ظريض

تـؽح ادرأة ): ىمال، قمـ اًمـٌل وقمـ أيب هريرة 

 .(2)(ألربع: داهلا وحلسبفا ومجاهلا ولديـفا، فاطػر بذات الدين، تربت يداك

: أي اًمـًا  ، ىمال: ىمقؾ ًمرؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة

التي ترسه إذا كظر، وتطقعه إذا أمر، وال ختالػه دم كػسفا وماهلا بام »ىمال: ظمػم؟ 

، ىمال: أن رؾمقل اهلل   وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿرو، (3)شيؽره

 .(4)شالدكقا متاع، وخر متاع الدكقا ادرأة الصاحلة»

                                                           

 ( .1967(، واسمـ ماضمة )1484أظمرضمف اًمؽممذي )  (1)

 ( .1466(، ومًؾؿ )5494أظمرضمف اًمٌخاري )  (2)

(، وطمًـف إًمٌاين ذم إروا  7421(، وأمحد ذم اعمًـد )3231أظمرضمف اًمـًائل ذم اًمًــ اًمصغرى )  (3)

 ( .1786اًمغؾقؾ ذم ختريج أطماديث مـار اًمًٌقؾ )

 ( .1467أظمرضمف مًؾؿ )  (4)
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أما قمقش اعمر  مع زوج همػم صاًمح وٓ مـاؾمب ومنكف يمصمر ؾمؾٌقًا قمغم طمقاشمف 

صمؿ ذم ؾمؾقيمف وشمعامؾف وإطمًاؾمف دماهف، ومع إيام شمزيد اهلقة وكػًقتف ومـ 

ومقام سمقـفام مما يثػم اًمعـػ سمال ؿمؽ ذم هذا اًمقؾمط اًمزوضمل، ويصٌح اًمٌقن 

 .ؿماؾمعًا واًمتقاومؼ مًتحقالً 

 

 :ـ أداء احلؼوق والواجبات  2

أىمامت اًمعالىمة سملم اًمطروملم قمغم أؾماس اًمتؽامؾ، واعمًموًمقة، واًمٌـا ، ٓ 

 واًمـدية، واهلدم، طمقث ومروت ًمؽؾ ـمرف طمؼقىمف وأًمزمتف سمقاضمٌاتاًمتؼاسمؾ 

َْولِيرَِّجاِلْ، ىمال شمعامم: }كحق أظمر ْؽُروِف ٍَ ْ ْةِال ََ ِٓ َْؼيَيْ ْاََّلِي ٌِثُْو ْ ََ ُٓ
َ َول

َْدرََجثٌْ ََ ِٓ  [ .228]اًمٌؼرة:  { َؼيَيْ

 

 ـ توزيع ادسمولقات: 3

اؾمتعداده ًمتحؿؾ ضمعؾت اًمنميعة اًمؼقامة سمقد اًمرضمؾ عما ضمٌؾ قمؾقف مـ 

اعمًموًمقة واحلامية واًمرقماية، وحتؿؾ أقمٌا  وشمؽاًمقػ إهة، ىمال شمعامم: 

نَْفُلٔاْ}
َ
اْأ ٍَ ِ َْبْؽٍضَْوب ْلََعَ ًْ ُٓ َْبْؽَظ اْفََظَوْاَّلَلُ ٍَ ِ ْة ْاىنَِّصاءِ

اُمَٔنْلََعَ َٔ الرَِّجاُلْكَ
ًْْ ِٓ ِ ال َٔ ْم

َ
ْأ َْ  [ .34]اًمـًا :  {..ٌِ

 وىمقام اًمرضمال قمغم اًمـًا  هق ىمقام ": رمحف اهلل اسمـ قماؿمقراًمطاهر يؼقل 
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احلػظ واًمدوماع، وىمقام آيمتًاب واإلكتاج اعمازم، وًمذًمؽ ىمال: سمام ومضؾ اهلل 

سمعضفؿ قمغم سمعض وسمام أكػؼقا مـ أمقاهلؿ أي: سمتػضقؾ اهلل سمعضفؿ قمغم سمعض 

 .(0)"وسمنكػاىمفؿ مـ أمقاهلؿ

ًمزوضمة سماًمؼقام ويمام أًمزم اًمنمع اًمرضمؾ سماًمؼقام سمقاضمٌاشمف كحق أهؾف، أًمزم ا

عـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر ومسمقاضمٌاهتا كحق زوضمفا، وكقع ذم ـمرق اإلرؿماد واًمتقضمقف 

 أكف: ؾمؿع رؾمقل اهلل ،  :كؾؽم راع ومسئول ظن )يؼقل

رظقته، فاإلمام راع وهو مسئول ظن رظقته، والرجل دم أهؾه راع وهو مسئول 

 .(2)(رظقتفاظن رظقته، وادرأة دم بقت زوجفا راظقة وهي مسئولة ظن 

 :ىمال رؾمقل اهلل  :ىمال وقمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف 

ت صفرها وحػظت فرجفا وأضاظت زوجفا ــإذا صؾت ادرأة مخسفا وصام)

  .(3)(اجلـة من أي أبواب اجلـة صئت ققل هلا ادخع
 

 ـ التحع باألخالق الػاضؾة وادعامؾة احلسـة: 4

ذم  أهؾف، وأن ٓ يؼرصدقمت اًمنميعة اًمزوج إمم أن يؼقم سمقاضمٌف كحق 

 أن يتجاوز طمد اًمقاضمب إمم مرطمؾة  قمغم فتؿمجعر  مما يؾزمف مـ احلؼقق، سمؾ 

                                                           

  5/38(  اًمتحرير واًمتـقير ٓسمـ قماؿمقر 1)

 ( .1829(، ومًؾؿ )2449(  أظمرضمف اًمٌخاري )2)

(، وطمًـف إًمٌاين ذم صحقح اًمؽمهمقب 4598(، واًمطؼماين ذم إوؾمط )1661)(  أظمرضمف أمحد 3)

 ( .1932واًمؽمهقب )
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، وطمثتف اًمنميعة قمغم أومراد إهةاإلطمًان ًمتؼقية رواسمط وأواس اعمحٌة سملم 

اًمتحكم سملطمًـ اًمصػات مع أهؾف، وأن ٓ يـاهلؿ مـف إٓ يمؾ ظمػم، ومؼال 

( :كم ألهعخركم خركم ألهؾه، وأكا خر)(0). 

 

 ـ ققام الزواج ظذ ادودة والرمحة والسؽن: 5

ٔاْ}ىمال شمعامم:  ُِ ْزَواًجاْىِتَْصُه
َ
ْأ ًْ نُْفِصُك

َ
ْأ َْ ٌِ ْ ًْ ْنَْخيََقْىَُك

َ
ْآيَاحِِّْأ َْ ٌِ َْو

ٍمَْيَخَفَهُرونَْ ْٔ َْورَْْحًَثْإَِنِِْفَْذلَِمََْليَاٍتْىَِل ََٔدةً َْم ًْ َُِك اْوََجَؽَوْةَيْ َٓ  {إََِلْ

 .[21]اًمروم: 

إذا أراد ): أهنا ىماًمت: ىمال رؾمقل اهلل   وقمـ قمائشة

 .(2)(، أدخل ظؾقفم الرفقاهلل ظز وجل بلهل بقت خراً 

 سمأسما  واًمعؽس: وٓدومـ ضمفة قمالىمة إ

مؼام  أىمامت اًمنميعة هذه اًمعالىمة قمغم اًمقد اعمتٌادل، واًمتعاون سمام يؼتضقف

يمؾ ـمرف، وملوضمٌت قمغم إب طمًـ اًمؽمسمقة، وطمًـ اًمرقماية ًمألوٓد ذم 

، واطمتقاضماهتؿ اًمٌدكقة واًمـػًقة واًمديـقة، واًمعاـمػقة ؿخمتؾػ متطؾٌاهت

 . واًمعؼؾقة

                                                           

(، وصحح إًمٌاين ذم اًمًؾًؾة 1977(، )4619(، واًمـًائل )3895(  أظمرضمف اًمؽممذي )1)

 ( .1/575اًمصحقحة )

 . (3/219(، وصححف إًمٌاين ذم اًمًؾًؾة اًمصحقحة )24427(  أظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )2)
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احلًـ سمـ  ؾ رؾمقل اهلل ىمال: ىمٌّ  قمـ أيب هريرة 

قمكم وقمـده إىمرع سمـ طماسمس اًمتؿقؿل ضماًمًا، ومؼال إىمرع: إن زم قمنمة مـ 

من »صمؿ ىمال:  اًمقًمد ما ىمٌؾت مـفؿ أطمدا، ومـظر إًمقف رؾمقل اهلل 

 .(0)شال يرحم ال يرحم

ظمطب أم هاكئ سمـت أيب  أن اًمـٌل   قمـ أيب هريرة

ـماًمب، ومؼاًمت: يا رؾمقل اهلل، إين ىمد يمؼمت، وزم قمقال. ومؼال اًمـٌل 

 :( خر كساء ركبن اإلبل كساء قريش، أحـاه ظذ ولد دم

 .(2)(صغره، وأرظاه ظذ زوج دم ذات يده

ورد اجلؿقؾ ًممسما   ؼمقمغم إوٓد سماإلطمًان واًم اًمنميعة وىمضت

َوكَََضْ}مـ طمًـ اًمرقماية هلؿ، ىمال شمعامم:  وإمفات عما ىمدمقه ويؼدمقكف
ْ ْاىِْهََبَ ِْؼَِْدَك ََ َْيتْيَُغ ا ٌَ ْإِ ْإِْخَصاُاً َِ يْ اِِلَ َٔ

ْ َْوبِال ْإِيَاهُ ْإَِّل َْتْؽُتُدوا َّل
َ
ْأ َربَُّم

ا ٍَ ُْ ْر َٓ َْوّلَْتِْ ّفٍ
ُ
ْأ ا ٍَ ُٓ َ ْل َْفالَْتُلْو ا ٍَ ُْ ْلِِك ْو

َ
ْأ ا ٍَ ُْ َخُد

َ
َْنرِيٍاًْْأ ًّْٔل َْك ا ٍَ ُٓ َ ْل َوكُْو

اْربياينَْصغِرياًْ ٍَ اَْن ٍَ ُٓ ْارَْْحْ ْالرَْْحَثَِْوكُْوَْرّبِ َْ ٌِ ْ ّلِ َِاَحْاَّلُّ اَْج ٍَ ُٓ
َ  {َواْخفِْضْل

 .[24-23إلها :]

 ىمال: ضما  رضمؾ إمم رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة 

: صمؿ ىمالش أمك»ومؼال: يا رؾمقل اهلل، مـ أطمؼ اًمـاس سمحًـ صحاسمتل؟ ىمال: 

                                                           

 ( .2318(، ومًؾؿ )5997(  أظمرضمف اًمٌخاري )1)

 ( .7654(، وأمحد ذم اعمًـد )2527(، ومًؾؿ )3434(  أظمرضمف اًمٌخاري )2)
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ثم »ىمال: صمؿ مـ؟ ىمال: ش ثم أمك»ىمال: صمؿ مـ؟ ىمال: ش ثم أمك»مـ؟ ىمال: 

 .(0)شأبوك

شممؾمس ومتفد ًمعالىمة محقؿة سملم  مما مل كذيمر يمؾ هذه اًمتقضمقفات وهمػمها

 أسما  وإوٓد، سمعقدة قمـ مظاهر اًمتقشمر وآوطراب واًمعـػ .

 

 التدابري العالجية:

 أوالً: ظالج مشاظر الؽراهقة

مًػمة احلقاة اًمزوضمقة ىمد يٌدو ًمؾزوج ما يثػم اًمؽراهقة ًمزوضمتف مـ ذم 

ؼقة، أو سمًٌب شمؼؾب اًمـػقس وهٌقب رياح ؾُ ؼقة أو ظُم ؾْ ظمالل صػات ظَم 

اًمضجر وفمفقر أؾمٌاب اجلػا ، وىمد يًؽمؾمؾ اًمزوج مع ظمقاـمره، ومشاقمره، 

فا، وٕضمؾ ذًمؽ أوصت اًمنميعة ئذااه إمم طمد آقمتدا  قمغم اًمزوضمة وإيوهق

اًمًؾٌقة كحق اًمزوضمة وقمؾقف طمقـئذ أن  ٓ يـًاق مع ظمقاـمره وهقاضمًفاًمزوج أ

حيذر هقى اًمـػس ووؾماوس اًمشقطان وظمطر آكػعآت وصمقرات اًمغضب 

اًمؽريؿ يضع يد اعمًؾؿ قمغم هذا اجلاكب وحيذره مـ  ومؼد ضما  اًمتقضمقف اًمرسماين

ؿ اعمشاقمر  آكًقاق ورا  مشاقمر اًمؽراهقة اًمقىمتقة وًمػتف إمم أكف ٓ يـٌغل أن حيؽِّ

زوضمتف وٓ يـظر اًمقفا سمعلم اًمًخط ومنن يمره مـفا ظمؾؼًا  وطمدها سمؾ يتؼك اهلل ذم

                                                           

 ( .2548(، ومًؾؿ )5971(  أظمرضمف اًمٌخاري )1)
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رى مـفا آظمر، ومـ ذا اًمذى شمرى ؾمجاياه يمؾفا... يمػك اعمر  كٌاًل أن شمعد 

ْنْ}معايٌف.. ىمال شمعامم: 
َ
ْأ َْفَؽََس ََ ُْ ٔ ٍُ ُخ ْْ َْنرِ ْفَإِْن ْؽُروِف ٍَ

ْ ْةِال ََ ُْ و وَََعِِشُ
ْفِيَِّْخرْياًَْنثرِياًْحَْكرَْ ٔاَْطيْئاًَْوَيْجَؽَوْاَّلَلُ  .[19اًمـًا :] {ُْ

وهذا اًمـص اًمؽريؿ يرؿمد اًمزوج إمم اعمقازكة سملم اعمصاًمح واعمػاؾمد، وأن 

يـظر إمم ضمفتل اعمصؾحة واعمػًد، ومال يريمز اًمـظر قمغم اجلاكب اًمًؾٌل ومؼط، 

 ذم اعمآل .ويصدر طمؽؿف قمؾقف، ومنن هذا مـ اًمظؾؿ اًمذي يعؼٌف اًمغٌـ 

ومقـظر إمم مصؾحة أوٓده وإمم كظام سمقتف وإمم حماؾمـ زوضمتف، وممقزاهتا، 

وظمصائصفا، سمدل أن يـظر إمم مًاوئفا، وأن يؼتـع سملهنا أومضؾ مـ همػمها، 

وأن يتذيمر ذم وىمت اًمؽراهقة اًمعنمة اًمطقٌة اًمًاسمؼة، وًمذا ىمال اهلل شمعامم: 

َْوَيْجَؽَوْ} َْطيْئاً ٔا ُْ ْحَْكَر ْن
َ
َْنثرِياًَْْفَؽََسْأ َْخرْياً ْفِيِّ . [19اًمـًا :] {اَّلَلُ

إمر اعمؽروه سمنطمدى طماًملم إما سماًمـظر  واخلػم يتؽشػ ًمؾرضمؾ ذموذم احلديث 

اًمثاىمب اًمذى يتغؾب ومقف اًمعؼؾ قمغم اهلقى وإما سمعد ومقات اًمقىمت ومقعرف اخلػم 

عـ أسمك هريرة اًمتدارك ويؽقن اًمـدم اعمرير، وم اًمذى وماشمف سمػعؾف، ومال يؿؽـ

  ىمال: ىمال رؾمقل اهلل :( ال يػرك مممن مممـة إن كره

 - اًمػرك  -رمحف اهلل -، يؼقل آمام اًمـقوي(0)(مـفا خؾؼًا رىض مـفا آخر

اًمٌغض أي يـٌغل أن ٓ يٌغضفا ٕكف إن وضمد ومقفا  -سمػتح اًمػا  وإؾمؽان اًمرا 

                                                           

 ( .1469(  أظمرضمف مًؾؿ )1)
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ظمؾؼًا يؽرهف وضمد ومقفا ظمؾؼًا مروقًا سملن شمؽقن ذؾمة اًمطٌاع مثال ًمؽـفا 

 متديـة أو مجقؾة أو قمػقػة أو رومقؼة سمف أو كحق ذًمؽ.

واإلؾمالم اًمذي يـظر إمم اًمٌقت سمقصػف "يؼقل ؾمقد ىمطب رمحف اهلل: و

ؾمؽـًا وأمـًا وؾمالمًا، ويـظر إمم اًمعالىمة سملم اًمزوضملم سمقصػفا مقدة ورمحة 

وأكًًا، ويؼقؿ هذه أسة قمغم آظمتقار اعمطؾؼ، يمل شمؼقم قمغم اًمتجاوب 

 اًمتحاب..واًمتعاـمػ و

ْنْ}هق اإلؾمالم ذاشمف اًمذي يؼقل ًمألزواج: 
َ
َْفَؽَسْأ ََ ُْ ٔ ٍُ ُخ ْْ َْنرِ فَإِْن

ْفِيَِّْخرْياًَْنثرِياًْ ٔاَْطيْئاًَْوَيْجَؽَوْاَّلَلُ ُْ  .. [.19]اًمـًا :{ حَْكَر

يمل يًتلين سمعؼدة اًمزوضمقة ومال شمػصؿ ٕول ظماـمر، ويمل يًتؿًؽ سمعؼدة 

هلذه اعممؾمًة اإلكًاكقة اًمؽؼمى  اًمزوضمقة ومال شمـػؽ ٕول كزوة، ويمل حيػظ

ضمديتفا ومال جيعؾفا قمروة ًمـزوة اًمعاـمػة اعمتؼؾٌة، ومحاىمة اعمقؾ اًمطائر هـا 

 .(0)"وهـاك..

 ثاكقا: ظالج الغضب:

ًـ ًمغضب وماىمد اًمتقازن ومال حيقمادة ما يؽقن اًمشخص قمـد صمقرة ا

 ر إرضار ومقصدر مـ اًمغضٌان ما ٓ حيؿد قمؼٌاه، وطملمؼدّ ٓ يف، واًمترّص 

شمؼقم صمقرة اًمغضب ذم اًمزوج ويًؽمؾمؾ مع دواقمقفا، وٓ يتحؽؿ ذم أقمصاسمف 

                                                           

 ( .1/646(  اكظر: ذم فمالل اًمؼرآن ؾمقد ىمطب )1)



 

 

36 

 

أو وٌط كػًف ومنكف ىمد يعتدي قمغم اًمزوضمة، ويمذهيا سمام يصؾ إمم طمد اًمعـػ، 

اًمتقضمقفات اًمرسماكقة ًمتػريغ اًمغضب مـ آصماره اًمًؾٌقة سمقوع  تومـ هـا ضما 

اًمؽػقؾة سمتفدئتفا يمام ووع هلا اًمؼقاقمد وإؾمس ، اًمعالج اًمرسماين ًمثقرشمف

وشمًؽقـفا، ٕن صمقرة اًمغضب إذا مل يتحؽؿ ومقفا اإلكًان ومنكف يؽمشمب قمؾقفا مـ 

 اعمشؽالت اًمعضال ما ٓ يعؾؿ مداه إٓ اهلل.

 لؾغضب العالج الؼرآين

أمركا ؾمٌحاكف وشمعامم سمؽظؿ اًمغقظ قمـد اًمغضب، واًمعػق قمـ اًمـاس قمـد 

 شمًاوي اًمًقئات، ويمذًمؽ اعمؼدرة واًمدومع سماًمتل هل أطمًـ، ٕن احلًـات ٓ

اإلقمراض قمـ اجلاهؾلم وذًمؽ طمتك يًقد اًمًالم وإمـ داظمؾ اعمجتؿع 

ْ}واعمحٌة واًمتآًمػ داظمؾ إه، وضما  ذًمؽ ذم آيات متعددة مـفا:  ََ اََّلِي
َْواَّلَلُْ ْانلَاِس َْ َْع َْواىَْؽافنَِي ْاىَْغيَْظ ٍِنَي َْواىََْكِع اءِ َْوالََّضَ اءِ ْالََّسَ ِِْف ُْيِْفُِلَٔن

ْدِصننِيَْ ٍُ ْ ْال َُِثْ}، ويؼقل شمعامم: [134آل قمؿران:] {ُُيِبُّ َوّلْتَْصَخِٔىْاْْلََص
ْ َْوِِلٌّ ُّ َُ

َ
َْنأ َْؼَداَوةٌ ُّ َِ ََِمَْوَبيْ ْفَإَِذاْاَّليْةَيْ َُ ْخَص

َ
ْأ َوّلْالَصّيَِئُثْاْدَفْػْةاىيتِِْهَ

ًٌْ  .[34]ومصؾت: {َْحِي

ْ}وىمال شمعامم:  ََ ْاََّلِي َِ ْالرَْْحَ ِْإَوَذاْوَِؼَتاُد ُاً ْٔ َْ ْ رِْض
َ
ْاأل ْلََعَ ٍُْظَٔن َي

َْشالٌاًْ ٔا ُ َْكال ْاْْلَاِْئَُن ًْ ُٓ ْ}وىمال شمعامم:  [،63اًمػرىمان:] {َخاَطَت ََ َواََّلِي
َْيْغفُِرونَْ ًْ ُْ ْ َْغِظُتٔا ا ٌَ ْ ِْإَوَذا َٔاِخَض َْواىَْف ًِ ْاِْلثْ َْنَتانَِر { ََيَْخنُِتَٔن
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ٕن اًمغضب وصػ ش قاواًمذيـ مل يغضٌ»مل يؼؾ احلؼ شمعامم  [،36]اًمشقرى:

اعمطؾقب اعمجاهدة ذم دومعف، ورد ما يـشل قمـف، ومطري ٓ يـػؽ قمـف خمؾقق ًمؽـ 

يمظؿف  ذم ، وماًمنمف هقاً كؼص يعتؼمٓ زواًمف مـ أصؾف ومعدم وضمقده ذم اًمٌنم 

 سمعد فمفقره ٓ زواًمف سماًمؽؾقة.

 العالج الـبوي لؾغضب وتسؽقـه

أن  هريرة  أسمق روى يمامسمعالج اًمغضب  ضما  اًمـٌل 

 :ومردد مرارًا ىمال (ال تغضب)أوصـل؟ ىمال:  رضماًل ىمال ًمؾـٌل 

، وًمقس اعمراد قمدم اًمغضب ومنن هذه همريزة، وإكام اًمـفل قمـ (ال تغضب)

 آكًقاق ورا  صمقرشمف وآصماره.

أما قمـ شمًؽلم اًمغضب طملم طمؾقًمف وهتدئتف، ومؼد قمؾؿـا اًمـٌل 

 وهل أن كتٌع ظمطقات معقـة ًمذًمؽ: 

قمـ ؾمؾقامن سمـ سد، ىمال: يمـت  سماهلل مـ اًمشقطان اًمرضمقؿ، ـ آؾمتعاذة 1

ورضمالن يًتٌان، وملطمدمها امحر وضمفف،  ضماًمًا مع اًمـٌل 

إين ألظؾم كؾؿة لو قاهلا ذهب ): واكتػخت أوداضمف، ومؼال اًمـٌل 

ومؼاًمقا ًمف: إن  ( ظـه ما جيد، لو قال: أظوذ باهلل من الشقطان، ذهب ظـه ما جيد

 .(0)ىمال: شمعقذ سماهلل مـ اًمشقطان، ومؼال: وهؾ يب ضمـقن اًمـٌل 

                                                           

 ( .2614(، ومًؾؿ )3282(  أظمرضمف اًمٌخاري )1)
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ىمال: ىمال   قمـ قمطقة سمـ قمروة ـ  أن يؾجل اإلكًان إمم اًمقوق ، 2 

إن الغضب من الشقطان، وإن الشقطان خؾق من : »رؾمقل اهلل 

 .(0)شالـار، وإكام تطػل الـار باداء، فنذا غضب أحدكم فؾقتوضل

ظؾؿوا : »ـ  اًمًؽقت ذم طماًمة اًمغضب ، ومعـ اًمـٌل  3 

  .(2)شويرسوا وال تعرسوا وإذا غضب أحدكم فؾقسؽت

،  قمـ أيب ذر ـ شمغقػم طماًمف اًمتل يؽقن قمؾقفا وىمت اًمغضب. 4

إذا غضب أحدكم وهو قائم »ىمال ًمـا:  ىمال: إن رؾمقل اهلل 

 .(3)شفؾقجؾس، فنن ذهب ظـه الغضب وإال فؾقضطجع

 

ما اًمتزم أومراد إهة وسمخاصة اًمزوج واًمزوضمة هبذه اًمتعاًمقؿ  وإذا   

اإلؾمالمقة ومًقف حياومظقن قمغم وطمدة ومتاؾمؽ إهة مـ أصمار اعمدمرة قمـد 

اًمتامدي ذم اًمغضب وآؾمتجاسمة ًمؾشقطان، مما يمدى ذم اًمـفاية ًمقس إمم شمػؽؽ 

 إهة ومحًب، سمؾ رسمام وقاع إوٓد، واًمتدمػم اًمؽامؾ ًمألهة.

 

 الًثا: ظالج الـشوز ظـد الزوجة:ث

 يراد سمف اًمؽراهقة ًمؾزوج، ومؼد يؽقن ذًمؽ ًمًق  ظمؾؼ اعمرأة، وىمد  :اًمـشقز

                                                           

عب )17985(، وأمحد ذم اعمًـد )4784(   أظمرضمف أسمق داود )1)  ( .7938( ، واًمٌقفؼل ذم اًمشُّ

 ( .3/363( ، وصححف إًمٌاين ذم اًمًؾًؾة اًمصحقحة )2136(  أظمرضمف أمحد ذم اعمًـد )2)

 ( . 1/184(، وصححف إًمٌاين ذم صحقح اجلامع )21348(، وأمحد )4782( أظمرضمف أسمق داود )3)
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 . ؾؼ اًمزوجذم ظُم  ًق رهمٌة ذم اًمتزوج سمآظمر، وىمد يؽقن ًم سمًٌبيؽقن 

واًمـشقز ذم اًمؾغة اًمؽمومع واًمـفقض، وما يرضمع إمم معـك آوطراب 

 .(0)مـفا واًمتٌاقمد، ومـف كشز إرض، وهق اعمرشمػع

ىمال مجفقر اًمػؼفا : اًمـشقز قمصقان اعمرأة زوضمفا واًمؽمومع قمؾقف وإفمفار 

 .(2)يمراهقتف، أي إفمفار يمراهقة مل شمؽـ معتادة مـفا، أي سمعد أن قماذشمف

ىمد يؽقن اًمـشقز مـ إؾمٌاب واًمدواومع اًمتل شمثػم همضب اًمزوج وشمشعؾ 

شمؼقيؿ اًمزوضمة  ذريعةػرز قمدواكًا قمغم اعمرأة حتت ومقف احلؿقة واًمعصٌقة سمام ي

وردها جلادة اًمصقاب، وطمتك ٓ يترصف اًمزوج مـ شمؾؼا  كػًف ويًتخدم 

ًمـؼاط قمغم احلروف وؾمائؾ شممدي ًمؾعـػ ومنن اًمنميعة اإلؾمالمقة ىمد ووعت ا

رض، وذًمؽ سماختاذ إضمرا ات متدرضمة قمغم ظمطقات ومراطمؾ ذم قمالج هذا اًمع

َوالاَلِِتْ} :شمعامم الل، ىمشمرشمقٌ ًب ـمٌقعة اًمـشقز أو قمغم وومؼ مـفج  إما قمغم طم
ْفَإِْنْ ََ ُْ َْواْْضُِبٔ َظاِجِػ ٍَ ْ ْال ِِْف ََ ُْ ُجُرو ْْ َْوا ََ ُْ ْفَِؽُغٔ ََ ُْ ْنُُظَٔز ََتَافَُٔن

ََْكَنَْؼيِّياًَْنترِياًْ َْشبِياًلْإَِنْاَّلَلَ ََ ِٓ ٔاَْؼيَيْ ْفَالَْتتُْغ ًْ َُِك َطْؽ
َ
 [34اًمـًا :] {أ

ىمٌؾ ة اعمٌادرة إمم ذًمؽ اًمعالج طمتك ويشػم هذا اًمـص اًمؼرآين اًمٌؾقغ إمم هقم

اًمـشقز، سمؾ قمـد شمقىمع طمدوصمف واخلقف مـ وىمققمف وًمذًمؽ قمؼمت أية  وىمقع

                                                           

 . 314(، خمتار اًمصحاح ص5/417(  اكظر: ًمًان اًمعرب )1)

 ( .5/41(  اكظر: اًمتحرير واًمتـقير )2)
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سمؼقًمف واًماليت ختاومقن وذًمؽ يعـك هقمة اعمٌادرة سماًمعالج ىمٌؾ وىمقع اًمـشقز، 

واًمعالج ؾمقا  ىمٌؾ وىمقع اًمـشقز أو سمعده ٓسمد أن يؿر سمؿراطمؾ رؾمؿفا ًمـا 

 اًمؼرآن اًمؽريؿ .

سمعض إزواج ذم ؾمق  ومفؿف ًممية، وؾمق  شمطٌقؼف هلا، ومقتخذ أية وخيطئ 

هبا سمصقرة همػم منموقمة وٓ ذريعة ٓؾمتخدام اًمعـػ ود اعمرأة، ويي

 .مؼٌقًمة

وأما اًميب ومفق ظمطػم وحتديده قمًػم، "ىمال اإلمام اًمطاهر اسمـ قماؿمقر: 

جيب وًمؽـف أذن ومقف ذم طماًمة فمفقر اًمػًاد ٕن اعمرأة اقمتدت طمقـئذ، وًمؽـ 

قه، وهؿ ًمألزواج أن يتقًمّ  شمعقلم طمد ذم ذًمؽ، يٌلم ذم اًمػؼف، ٕكف ًمق أـمؾؼ

طمقـئذ يشػقن همضٌفؿ، ًمؽان ذًمؽ مظـة دماوز احلد، إذ ىمؾ مـ يعاىمب قمغم 

ىمدر اًمذكب، قمغم أن أصؾ ىمقاقمد اًمنميعة ٓ شمًؿح سملن يؼيض أطمد ًمـػًف ًمقٓ 

ار، وسمصدوره ممـ اًميورة. سمقد أن اجلؿفقر ىمقدوا ذًمؽ سماًمًالمة مـ اإلرض

ٓ يعد اًميب سمقـفؿ إهاكة وإرضارا. ومـؼقل: جيقز ًمقٓة إمقر إذا قمؾؿقا أن 

إزواج ٓ حيًـقن ووع اًمعؼقسمات اًمنمقمقة مقاوعفا، وٓ اًمقىمقف قمـد 

طمدودها أن ييسمقا قمغم أيدهيؿ اؾمتعامل هذه اًمعؼقسمة، ويعؾـقا هلؿ أن مـ 

 ار سملم إزواج، ٓ ؾمقام قمـد رضب امرأشمف قمقىمب، يمقال يتػاىمؿ أمر اإلرض
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 .(0)"وعػ اًمقازع

ومجا  قمؿر إمم ش ال ترضبوا إماء اهلل: »ىمال رؾمقل اهلل 

ومؼال: ذئرن اًمـًا  قمغم أزواضمفـ، ومرظمص ذم  رؾمقل اهلل 

كًا  يمثػم يشؽقن أزواضمفـ،  رضهبـ، وملـماف سمآل رؾمقل اهلل 

أزواجفن لؼد ضاف بآل  حمؿد كساء كثر يشؽون : »ومؼال اًمـٌل 

 .(2)شلقس أولئك بخقاركم

ـمٌقعة اعمرأة وأن اًمعـػ ٓ يصؾحفا، ومؼال:  وقمرف اًمـٌلُّ 

ؾِع » اشتوصوا بالـساء خًرا، فنن ادرأة ُخؾؼت من ضؾع، وإن أظوَج ما دم الضِّ

أظاله، فنن ذهبَت تؼقؿه كرسته، وإن تركَته مل يزل أظوج، فاشتوصوا بالـساء 

 .(3)شخًرا

سمقده  ما رضب رؾمقل اهلل   : ًمتىما  وقمـ قمائشة

 .(4)وٓ امرأة وٓ ظمادما إٓ أن جياهد ذم ؾمٌقؾ اهلل  ، ىمط ؿمقئا

وإذا ما اًمتزم اًمزوج سمتؾؽ اعمراطمؾ وومؼ شمرشمقٌفا، ووومؼ وقاسمطفا 

اًمنمقمقة، ومنهنا ؾمتؽقن ماكعًا مـ طمدوث اعمشايمؾ أو شمقؾمعفا، وإن يمان 

                                                           

 . (5/44)(  اكظر: اًمتحرير واًمتـقير 1)

 (6/363(، وصححف إًمٌاين ذم صحقح أيب داود )2146(  أظمرضمف أسمق داود )2)

 (.1863)(، وصححف إًمٌاين ذم صحقح أيب داود 2146(  أظمرضمف اًمؽممذي سمرىمؿ )3)

 ( . 2328)  (  أظمرضمف صحقح مًؾؿ4)
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مـفاضمًا ًمؾزوضمة شمتخذه ًمتالذم اًمـشقز مـ اًمزوج ومؼد أرؿمد اهلل قمز وضمؾ 

ْفَاَلْقمقاىمٌف، ىمال شمعامم: } ْإِْؼَراًطا ْو
َ
ْأ ْنُُظًٔزا ا َٓ َْبْؽيِ َْ ٌِ ْ َْخافَْج ةٌ

َ
ْاْمَرأ ِإَوِن

نُْفُسْ
َ
ْخَِّضَِتْاأْل

ُ
َْوأ َْخرْيٌ يُْح َْوالصُّ ُْصيًْدا ا ٍَ ُٓ َِ ْةَيْ ْيُْصيَِدا ْن

َ
ْأ ا ٍَ ِٓ َِاَحَْؼيَيْ ُج

ٔا َْوَتَخُل ٔا ُِ ُُْتِْص ِْإَوْن َح َْخترًِياْالظُّ ئَُن ٍَ َْتْؽ ا ٍَ ِ ْة ََْكَن ْاَّلَلَ ]اًمـًا :  {فَإَِن

128]. 

ِإَوْنْ}وإن يمان اًمـشقز مـ اًمزوضملم، ومؼد قماجلف اًمؼرآن سمؼقًمف شمعامم: 
ْيُرِيَداْ ْإِْن ا َٓ يِ ْْ

َ
ْأ َْ ٌِ ْ ْوََخَهٍاً يِِّ ْْ

َ
ْأ َْ ٌِ ْ َْخَهٍاً ٔا ْفَابَْؽُث ا ٍَ ِٓ ِ ْةَيِْ ِْطَلاَق ًْ ِخْفُخ

َّٔفِْقْاَّلَلُْ ََْكَنَْؼيِيٍاًَْخترِياًْإِْصالخاًْيُ اْإَِنْاَّلَلَ ٍَ ُٓ َِ  .[35اًمـًا :]{ ْةَيْ

 

 رابعًا: شد أبواب الػراق والطالق:

دل آؾمتؼرا  ًمؾـصقص اًمنمقمقة قمغم أن  مـ مؼاصد اًمزواج اًمعؾقا ىمقامف 

قمغم أؾماس اًمدوام وآؾمتؿرار مـ ظمالل شمقيمقده سمنضمرا ات مشددة، وسمـائف 

متامؾمؽة شمؽقن ًمٌـة ذم سمـا  اعمجتؿع، وقمغم شمؼًقؿ قمغم أؾماس سمـا  أهة 

ًمقات سملم اًمطروملم، وضمعؾت اًمطالق ذم دائرة اعمـع، ومل شمػتح جماًمف إٓ ذم واعمًم

كطاق وقؼ حمػقف سمجؿؾة مـ اًمؼققد اًمتل دمعؾف حيؼؼ مؼاصده اعمصؾحقة، 

 سمٌعث امفاًمتًقية سملم اًمزوضملم، واًمصؾح سمقـومدقمت اًمنميعة إمم اًمتـازل، و

مـ يمؾ ـمرف، وإذا مل دمد يمؾ اعمحاوٓت اًمتل متـع وىمقع اًمطالق، طمؽؿ 
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وىمـاقمة يمؾ ـمرف سمعدم اًمؼدرة قمغم آؾمتؿرار، ومفـا ذع اًمطالق سمنمط قمدم 

إيؼاقمف ذم احلقض، وٓ ذم ـمفر مًفا ومقف، وأن يؽقن ـمؾؼة واطمدة، ومـ شمعدى 

 هذه اًمضقاسمط واإلضمرا ات ومؼد شمعدى طمدود اهلل وفمؾؿ كػًف، ىمال شمعامم:

ٔاْ} َْواَتُل ْاىْؽَِدةَ ٔا ْخُص
َ
َْوأ ََ ِٓ ِ ْىِؽَِدح ََ ُْ ُِلٔ

ْاىنَِّصاَءَْفَطيّ ًُ ْإَِذاَْطيَْلُخ اْانلَِِبُّ َٓ يُّ
َ
ْأ يَا

ْةَِفاِخَظٍثْ تنَِي
ْ
ْيَأ ْن

َ
ْأ ْإَِّل ََ ََْيْرُْج َْوَّل ََ ِٓ ِ ُْبُئح َْ ٌِ ْ ََ ُْ َُْتْرُِجٔ َّْل ًْ َْرَبُك اَّلَلَ

ْاَّلَلِْ ُْخُدوُد َْوحِيَْم ٍَِث ِ َتّي ْحَْدرِيٌُْ َّْل ُّ َْنْفَص ًَ َْعيَ َْفَلْد ْاَّلَلِ ُْخُدوَد َْيَخَؽَد َْ ٌَ َْو
ْمًرا
َ
ُُْيِْدُثَْبْؽَدَْذلَِمْأ  [ .1]اًمطالق: {ىََؽَوْاَّلَلَ

ويمذًمؽ طمرم قمغم اًمزوضمة ـمؾب اًمطالق مـ همػم ؾمٌب وقمذر اًمنمقمل، 

 وطملم شمعاف اعمرأة اًمرضمؾ ًمًٌب خيصفا ومؼد أسماح اهلل هلا اخلؾع قمغم قمقض

شمػتدي سمف كػًفا مـف، وإن يمان ـمؾٌفا اًمطالق ًمير همػم حمتؿؾ مـ اًمزوج 

 شمعلم قمغم اًمؼايض إًمزام اًمزوج سماًمطالق أو واًمػًخ ٓ اخلؾع . 

يمؾ هذه اًمتشديدات شمالومقًا ٔصمار اًمطالق وأرضاره قمغم اًمزوج واًمزوضمة 

 وإوٓد سمؾ وقمائؾة اًمزوضملم يمذًمؽ .

يمؾفؿ أو سمعضف ًمؾعـػ مـ ضمفة وإن مـ آصمار اًمطالق شمعرض إوٓد 

إب أو إم أو زوضمة إب، عمحاوًمة آكتؼام مـ ـمرف مـ إـمراف، وهذا 

 طماصؾ ذم صقر ووىمائع شمػقق احلرص .
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 خامسًا: تـظقم قضقة التعدد:

فماهرة اضمتامقمقة يماكت مقضمقدة ىمٌؾ اًمتنميع اإلؾمالمل، ويماكت اًمتعدد 

ضما  اإلؾمالم وٌط هذه  مػتقطمة سمال ىمققد وٓ وقاسمط وٓ طمؼقق، وعما

اًمظاهرة سمؼققد ووقاسمط دمعؾفا ذم اًمـطاق اعمنموع، وماؿمؽمط اًمشارع عمـ يريد 

 ا: صمالصمة أمقر ٓ سمد مـفاًمتعدد 

: اًمؼدرة اعماًمقة وآؾمتعداد ًمتحؿؾ مًموًمقة ومتح سمقتلم أو أيمثر سمام األول

 حيتاضمف يمؾ سمقت مـ اًمرقماية اعماًمقة واًمؽمسمقية وآهتامم.

اًمظؾؿ واًمتحقز ًمقاطمدة دون إظمرى، واًمًعل ىمدر اإلمؽان  : قمدمالثاين

 ذم حتؼقؼ اًمعداًمة.

 : قمدم دماوز اجلؿع سملم أرسمع.الثالث

يًفؿ ذم  اًمتعدد اعمنموع قمـد وضمقد احلاضمة اعماؾمة ضقاسمط دمعؾاًم هذه

طمؾ مشايمؾ اًمرضمال، وطمؾ مشايمؾ اعمرأة، وسمام يًفؿ ذم سمـا  قمائؾة أوؾمع 

 . ومتداسمرة متؽامؾة ٓ متؼاـمعة ومتؼاسمؾة

وذم اًمؼرآن اًمؽريؿ وٌط هلذا اًمتعدد وشمؼققده يمل ٓ يؽقن دمارَا ًمألهة 

 سمؾ سمـاً  وؾمالمة.

ْاَْلََخاَمْى}ىمال شمعامم:  ِِْف ٔا ُْتْلِصُط َّل
َ
ْأ ًْ ِْخْفُخ َْطاَبِْإَوْن ا ٌَ ْ ٔا ْفَاُِْكُد

َْوثاَُلَثَْوُرَباَعْ ثََْنى ٌَ ْاىنَِّصاءِْ ََ ٌِ ْ ًْ ًْْْفَإِنْْىَُك َّلِْْخْفُخ
َ
ٔاْأ ُ اِخَدةًَْْتْؽِدل َٔ وْْْفَ

َ
اْأ ٌَْْ



 

 

45 

 

ًَْْْميََهْجْ اُُُك ٍَ ْي
َ
ىلَِمْْْأ ْديَنْىَْذ

َ
َّلْْأ

َ
ٔاْأ ُ  .[3]اًمـًا :  {َتُؽٔل

أية أعمحت إمم أن ومع ذيمر هذه اًمضقاسمط قمـد اإلىمدام قمغم اًمتعدد إٓ أن 

 اًمًالمة ذم آىمتصار قمغم واطمدة، واًمؼقام سمحؼفا.

أٓ شمعدًمقا سمقـفـ، يمام  ظمشقتؿ مـ شمعداد اًمـًا أي: ومنن "ىمال اسمـ يمثػم: 

ًْْ} ىمال شمعامم: َْخَرْصُخ ْٔ َ َْول ْاىنَِّصاءِ َْبنْيَ َْتْؽِدلُٔا ْن
َ
ْأ ٔا ْتَْصَخِطيُؽ َْ { َوىَ

 .(0)" واطمدة [ ومؿـ ظماف مـ ذًمؽ ومقؼترص قمغم129]اًمـًا :

وطملم دماوز اًمٌعض ىمققد هذا اعمٌدأ وهذا اًمـظام واًمؼاكقن، أصٌح ذم يمثػم 

مـ احلآت مصدرًا ًمؾؿشايمؾ، ومعقًٓ يؼقض سمـقان إهة سماًمتعًػ ذم 

، مما ىمد وٓدهاشمطٌقؼف، واعمقالن اًمظاهر، أو اإلمهال اًمؽامؾ ًمؾزوضمة إومم وأ

مًتقى اًمزوضملم وإوٓد ذم يمثػم مـ يثػم مقضمة مـ  اًمعـػ ذم إهة قمغم 

 صقرها .

اًمرضمال مـ ظمالل اًمقىمائع اًمؽثػمة هق اًمتعدد  يمثػم مـ واًمذي حيصؾ مـ

اًمعشقائل همػم اعمـضٌط سمؼققد وحمددات اًمشارع، وسمصقر شممدي إمم اوطراب 

 كظام إهة.

وإذا مل يؼؿ شمعدد اًمزوضمات قمغم ىماقمدة "ىمال اإلمام اًمطاهر اسمـ قماؿمقر: 

ـفـ اظمتؾ كظام اًمعائؾة، وطمدصمت اًمػتـ ومقفا، وكشل قمؼقق شمعدد اًمعدل سمق

                                                           

 ( .2/212(  اكظر: شمػًػم اسمـ يمثػم )1)
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اًمزوضمات أزواضمفـ، وقمؼقق أسما  أسمـائفؿ سملذاهؿ ذم زوضماهتؿ وذم أسمـائفؿ، 

ومال ضمرم أن يمان إذى ذم اًمتعدد عمصؾحة جيب أن شمؽقن مضٌقـمة همػم قمائدة 

 . (0)"قمغم إصؾ ذم سماإلسمطال

ٓ ختػك، وىمد شمصؾ إمم إزهاق وصقر اًمعـػ اًمـادمة قمـ اًمتعدد قمديدة و

إكػس، وما ذاك إٓ مـ ؾمق  شمرصف مـ إزواج أو اًمزوضمات أو إوٓد 

 دماه هذه اًمؼضقة اًمتل إكام ذقمت ًمٌـا  إه وًمقس هلدمفا.

 

 : العدل بغ األوالد:شادشاً 

مـ أؾمٌاب وحمددات اؾمتؼرار إهة اًمعدل سملم إوٓد وقمدم شمػضقؾ 

سمعضفؿ قمغم سمعض، ومنن ذًمؽ يقرث اًمعداوة واًمٌغضا  سملم إوٓد مع 

 سمعضفؿ، يمام يقرث اًمضغقـة ود أسما  أكػًفؿ، وهذا مـ مقًمدات اًمعـػ إما 

ؾ . ؾ، أو سمادماه اًمقاًمد اعمػضِّ  سمادماه اًمقًمد اعمػضَّ

يقؾمػ قمؾقف اًمًالم مع يقؾمػ وأظمقف ؿماهد عما كحـ وما ضمرى مـ أظمقة 

ومقف، عما رأوا مـ شمػضقؾ أسمقفؿ يعؼقب قمؾقف اًمًالم ًمققؾمػ وأظمقف، ومؽاكت 

ْآيَاٌتْلِيَصانِينَِيْ}اًمـتقجة:  حِِّ َٔ ُٔشَفِْإَوْخ ُٔشُف7ْْىََلْدََْكَنِِْفْيُ ََْلُ ٔا ُ ْكَال إِذْ
ْؼُْ َُ َِاَْوََنْ ٌِ َِاْ ةِي

َ
ْإََِلْأ َخبُّ

َ
ْأ ٔهُ ُخ

َ
تنٍِيَْوأ ٌُ ةَاَُاْىَِِفَْطاَلٍلْ

َ
ٔا8ْْْصَتٌثْإَِنْأ اْقُخيُ

                                                           

 ( .4/227(  اكظر: اًمتحرير واًمتـقير )1)
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اْ ًٌ ْٔ ِْكَ َْبْؽِده َْ ٌِ ْ ٔا َْوحَُكُُٔ ًْ بِيُك
َ
ْأ ُّ ْوَْج ًْ َْىُك رًْطاََْيُْو

َ
ْأ ٔهُ ْاْطرَُخ وِ

َ
ُٔشَفْأ يُ
 [9-7]يقؾمػ:  {َصاِْلنِيَْ

أسما  إمم رضورة اكتفاج اًمعدل ذم اًمعطقة  وًمذا وضمف اًمـٌل 

، وهق قمغم اعمـؼم يؼقل: أقمطاين أيب قمطقة، ًمألوٓد، اًمـعامن سمـ سمشػم 

، ومؼاًمت قمؿرة سمـت رواطمة: ٓ أرى طمتك شمشفد رؾمقل اهلل 

، ومؼال: إين أقمطقت اسمـل مـ قمؿرة سمـت رواطمة وملشمك رؾمقل اهلل 

أظطقت شائر ولدك مثل : »قمطقة، وملمرشمـل أن أؿمفدك يا رؾمقل اهلل، ىمال

، ىمال: ومرضمع ومرد شاتؼوا اهلل واظدلوا بغ أوالدكمف»، ىمال: ٓ، ىمال: ش هذا؟

 .(0)قمطقتف

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( .1623(، ومًؾؿ )2587(  أظمرضمف اًمٌخاري )1)
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 أدوات احلل واملقرتحات

 

 

معرومة يٌدأ اًمعالج ٕي فماهرة مـ اًمظقاهر اًمًؾٌقة مـ شمشخقصفا، و

اعمقوققمقة ًمؾعالج، واًمتخؾص مـ دواومعفا وأؾمٌاهبا، ًمقتؿ ووع إؾمس 

 آصمارها .

إن اًمعادات آضمتامقمقة ذم اًمعامل اًمعريب واًمتل شمتؽتؿ قمغم فماهرة اًمعـػ 

متثؾ أيمؼم  سماقمتٌاره مـ اخلصقصقات اًمتل ٓ ؿملن ٕطمد هبا إهي

اًمتحديات ذم معاجلة هذه اًمظاهرة اعمتزايدة، وماعمرأة ختجؾ مـ اإلومصاح قمـ 

ضمفا أو أسمقفا أو أظمقفا إما ظمقومًا مـ اًمـتائج أو شمعروفا ًمؾعـػ قمغم يد زو

ظمقومًا مـ اًمػضقحة واًمعقب، أو ـمؿعًا ذم اًمٌؼا  مع أوٓدها، وـمؾب اًمـجاة 

 مـ اًمطالق، وىمد شمؽقن اعمرأة ٓ قمائؾ هلا شمػر مـ زوضمفا إًمقف .

واًمطػؾ يؿتـع قمـ اإلومصاح قمام يالىمقف مـ اًمعـػ واًمتعذيب ظمقومًا مـ 

ت هتديداشمف إن هق أومصح قمـ ذًمؽ، أو يعتؼد اًمقًمد أن أسمقف ودمـًٌا ًمؾقىمقع حت

هذا اًمعـػ ٓ يؿثؾ ضمـاية شمًتقضمب احلامية واًمعؼقسمة، وهذا ما جيعؾ اعمشؽؾة 

 شمتػاىمؿ طمتك شمصؾ إمم مرطمؾة يصعب اًمًقطرة قمؾقفا.
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وإن يمن طماضمز اًمصؿت، وطماضمز اخلقف يشؽؾ أيمؼم حتد ًمظاهرة 

 اًمعـػ إهي .

ؾقة يؿؽـ أن متثؾ مدظماًل رئقًقًا ًمؾحد مـ فـاك حمددات يممفام يؽـ ومو

 شمـامل فماهرة اًمعـػ إهي وحماسشمف ذم أوقؼ كطاق مـفا:

ذم ؾمؾقك وكػًقات أومراد اعمجتؿع قمـ  أوالً ـ تعزيز الؼقم اإلكساكقة الـبقؾة

ـمريؼ اًمتققمقة اًمديـقة ، وطمثفؿ قمغم آًمتزام سمتعاًمقؿ اإلؾمالم اًمًؿحة 

وشمطٌقؼفا ذم احلقاة إهية، ؾمقا  يمان ذًمؽ قمغم صعقد اظمتقار اًمزوضملم، أو 

وكنم شمرسمقتفؿ واًمتعامؾ معفؿ، واطمؽمام إسمقيـ، وضمعؾ اإلؾمالم مـفج طمقاة، 

قمٌد  مثؾ ما ضما  ذم احلديث اًمذي رواهواًمرومؼ واعمقدة، صمؼاومة مشاقمر اًمرمحة 

الرامحون يرمحفم الرمحن، ): اهلل سمـ قمؿرو ىمال: ىمال رؾمقل اهلل 

 .(0)(ارمحوا من دم األرض يرمحؽم من دم السامء

مفال يا ظائشة، إن اهلل حيب الرفق دم األمر : »وىمال اًمـٌل 

 .(2)شكؾه

وىمد أؿمارت يمثػم مـ اًمدراؾمات إمم أن إه اًمتل يشقع ومقفا مٌدأ اًمرومؼ 

 شمؽقن أيمثر متاؾمؽًا، واؾمتؼرارًا وأسمعد قمـ اًمطالق وقمـ طمدوث طمآت 

                                                           

(، وصححف إًمٌاين ذم اًمًؾًؾة اًمصحقحة 1924(، واًمؽممذي )4941(  أظمرضمف أسمق داود )1)

(2/594) 

 ( .2165(، ومًؾؿ )6424ٌخاري )(  أظمرضمف اًم2)
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 اًمعـػ .

مع رضورة وشمقوقح مؼصد اًمنمع مـ أيات وإطماديث اًمتل ورد 

كطاىمفا طمتك ٓ شمًتغؾ سماؾمؿ اإلؾمالم، وووعفا ذم  اًميباًمؼقامة وومقفا ذيمر 

اًمؽمسمقي سماًمضقاسمط واًمؼدر اًمذي حيؼؼ مؼاصدها، قمغم أن شمؽقن سمداومع اًمؽمسمقة 

ٓ آكتؼام واًمعدوان، وأن شمؽقن آظمر اإلضمرا ات سمعد اؾمتـػاذ يماومة اًمقؾمائؾ 

 اًمؽمسمقية إظمرى.

ذم يمؾ ما  ثاكقًا: التوظقة برظاية ادسـغ وتؼديم االهتامم والعـاية هلم

ؿ قمغم إوٓد وإطمػاد، واًمتحذير مـ إمهاهلؿ أو حيتاضمقكف، واًمتذيمػم سمػضؾف

َوَكََضَْربَُّمْ}وشمذيمػمهؿ سمؼقل اهلل شمعامم: إيؼاع إذى سمف سماًمؼقل أو اًمػعؾ، 
ْوْ
َ
ْأ ا ٍَ ُْ َخُد

َ
ْأ ِْؼَِْدَكْاىِْهََبَ ََ َْيتْيَُغ ا ٌَ ْإِ ْإِْخَصاًُا َِ يْ اِِلَ َٔ

ْ َْوبِال ْإِيَاهُ ْإَِّل َّلَْتْؽُتُدوا
َ
أ

ْفَاَلْ ا ٍَ ُْ ْلِِكَ ا ًٍ ًّْٔلَْنِري ْكَ ا ٍَ ُٓ َ ْل َْوكُْو ا ٍَ ُْ ْر َٓ َْوَّلَْتِْ ّفٍ
ُ
ْأ ا ٍَ ُٓ َ ْل َواْخفِْض23َْْْتُلْو

ْ َْصغِرًيا َْرَبَيايِن ا ٍَ َْن ا ٍَ ُٓ ْارَْْحْ َْرّبِ َْوكُْو ْالرَْْحَثِ ََ ٌِ ْ ّلِ ْاَّلُّ َِاَح َْج ا ٍَ ُٓ
َ  {24ل

 [ .24 -23]اإلها : 

رغم أكف، ثم رغم »، ىمال: وقمـ أيب هريرة، قمـ اًمـٌل 

من أدرك أبويه ظـد »، ىمقؾ: مـ؟ يا رؾمقل اهلل ىمال: شأكف، ثم رغم أكف

 .(0)شالؽز، أحدمها أو كؾقفام فؾم يدخل اجلـة

                                                           

 ( .2551(  أظمرضمف مًؾؿ )1)
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، وحتًلم فمروف اعمعقشة، وشمقومػم ومرص : معاجلة ادشاكل االقتصاديةلثاً ثا

 قمؿؾ ًمؾعاـمؾلم قمـ اًمعؿؾ .

ًمؾػئات اًمتل شمتعرض ًمؾعـػ إهي قمـ  ـ تؼديم الدظم الرشؿي رابعاً 

 ـمريؼ:

اًمتل شمضؿـ طمؼقق اعمرأة واًمطػؾ وحتؿقفام ـ شمؼديؿ اخلدمات اًمؼاكقكقة   1

 .مـ اًمتعًػ ذم اؾمتخدام اًمعـػ ودمها وومؼ وقاسمط اًمنميعة 

إهي، ومتاسمعة اًمعـػ ـ ؾمـ اًمؼقاكلم حلامية إهة وأومرادها مـ  2

 .شمـػقذها

ـ شمًخػم وؾمائؾ آشمصال ًمتققمقة إه وشمٌصػمها سماًمعـػ إهي مـ  3

 .ظمالل اًمرؾمائؾ اًمؼصػمة

 .ـ ختصقص مقاىمع قمغم اإلكؽمكت ًمتؼديؿ آؾمتشارات إهية 4

وطمضاكتف إمم أىمرب ضمفة وٓية  اًمقًمد اعمعـػ وٓيةكؼؾ ـ وضمقب  5

واحلامية ىمادرة قمغم اؾمتقعاب اًمطػؾ وشمؼديؿ اًمرقماية وطمضاكة مـ اًمؼراسمة شمؽقن 

اًمؽامؾة ًمف، وإن شمعذر إمر يقدع ذم مرايمز احلامية آضمتامقمقة ًمتقومػم مؽان 

 آمـ يًتطقع اًمطػؾ أن يًتعقد قماومقتف وطمقاشمف مـ ضمديد .

رة ظمضققمفؿ ًمدورات شمدريٌقة طمقل إًمزام اعمؼٌؾلم قمغم اًمزواج سميو ـ 6

 .شمرسمقة إسمـا ، واًمعالىمات اًمزوضمقة وإهية

http://www.cars2arab.com/vb/forumdisplay.php?f=80
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 .ـ شملهقؾ اعمتزوضملم وإيمًاهبؿ مفارات اختاذ اًمؼرار وطمؾ اعمشؽالت 7

ـ إىمامة اًمدورات اًمتدريٌقة ًمألسمقيـ طمقل اًمًقطرة قمغم آكػعآت  8

 .اجلًدية واًمـػًقة واًمؾػظقة

إهي ًمالهتامم سمؼضاياهؿ اًمعـػ ـ إجياد مرايمز ًمؾؿتيريـ مـ  9

 . وإقمادة شملهقؾفؿشمقومػم احلامية هلؿ و

ـ رضورة وضمقد اظمتصاصقلم كػًقلم واؾمتشاريلم اضمتامقمقلم ًمؾعـاية  14

 .سمشئقن إهة

 . ؾػة ًمتٌادل اخلؼمات واًمطاىماتـ اًمتقاصؾ مع اعمرايمز إهية اعمخت 11

 قمدم آقمتامد اًمؽكم قمغم اعمرسمقات ذم شمرسمقة إوٓد ورقمايتفؿ .ـ  12

واعمرسمقات سمؼقؿ اإلؾمالم وشمقضمقفاشمف ذم شمرسمقة  اتدماشمثؼقػ اخلـ  13

 .إهة، وقمؿؾ دورات شمدريٌقة، وورش قمؿؾ ًمتـؿقة مفارة اًمؽمسمقة اًمًؾقؿة

  :: دور اإلظالمخامساً 

ويؿؽـ أن يمدي ًمإلقمالم دور مفؿ ذم شمقضمقف اًمًؾقيمقات وشمؼقيؿفا، 

  كؼاط أمهفا:ذم  اإلقمالم دوره

 .شمًاقمد إهة ذم ختطل اًمعـػ إهي ختصقص ىمـقات إقمالمقة ـ  1

  .رؾمائؾ شمققمقّية آؾمتػادة مـ اًمػقاصؾ اإلقمالكقة ًمٌث ـ 2

 اًمرضمؾ  شمعريػكنم اًمثؼاومة إهية طمقل اطمؽمام اجلـس أظمر، مع  ـ  3

http://www.cars2arab.com/vb/forumdisplay.php?f=80
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  .، واعمرأة سمحؼقق اًمرضمؾسمحؼقق اعمرأة

إمفات  شمدريب إهة قمغم يمقػقة مقاضمفة اعمشؽالت، مع شمققمقة ـ  4

  .سميورة مراقماة اعمراطمؾ اًمعؿرية ًمؾطػؾ مـ ظمالل اًمؼمامج اعمقضمفة

  .ااًمؽشػ قمـ إؾمٌاب اًمتل شممدي ًمؾعـػ مع اًمقىماية مـف ـ  5

ٕهي مـ ظمالل آؾمتشفاد سمإدًمة ا شمًؾقط اًمضق  قمغم اًمعـػـ  6

وآصمارها اًمًؾٌقة قمغم اعمجتؿع  قمؾقف، وشمققمقة إه سمـتائجف اًمـػًقة وآضمتامقمقة

  .واًمػرد

  .اًمـػًقة ًمؾعـػ قمغم إـمػال ـمٌاقمة وكنم يمتقٌات شمٌلم أصمار ـ  7

 

وهـاك دور اعمدرؾمة ذم اًمؽمسمقة واًمتعؾقؿ واًمتقضمقف، ودور اًمعؾام ، ودور     

مـ اعمـظامت واجلؿعقات  اجلفات آضمتامقمقةاخلطٌا  واًمققماظ، ودور سمؼقة 

ذم اًمتعريػ سماًمعـػ إهي  اًمتل شمعتـل سماعمرأة واًمطػؾ، وطمؼقق اإلكًان

 وظمطره وأؾمٌاسمف ومظاهره، وقمالضمف، وؾمٌؾ اًمقىماية مـف .

اًمـاس سماًمًعل إلجياد أهة متامؾمؽة يًقدها احلب وآطمؽمام،  وشمثؼقػ

ًمقات قمغم أؾماس اًمتؽامؾ، وإؿماقمة مٌدأ احلقار، وشمغقػم ووشمقزيع اعمًم

اعمػاهقؿ اًمًؾٌقة مـ هتؿقش دور اعمرأة واًمطػؾ ذم إدارة اًمٌقت ومًموًمقات 

ومتطؾٌاشمف، أو ذم أؿمقائفؿ اخلاصة، ومـ ومرض اًمًقطرة سماًمؼقة واًمطاقمة 



 

 

55 

 

ػرـمة ًمألوامر واًمؼرارات اًمتعًػقة مـ رب إهة وسمقان آصمارها اًمًؾٌقة ذم اعم

 احلال واعمآل .

إهي واضمب ديـل ووـمـل حيتؿ اًمعـػ إن ؾمٌؾ وىماية إهة مـ 

دمتؿع ومقف مجقع ممؾمًات  شمظاومر خمتؾػ اجلفقد، ويشد قمغم رضورة أن

  .اعمجتؿع اًمرؾمؿقة إهؾقة، ويمذًمؽ إومراد
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 فهرس املصادر واملراجع

 
 

 
 
 

: حمؿد اًمطاهر سمـ قماؿمقر اًمتقكز ،اًمدار اًمتقكًقة ـ التحرير والتـوير (1

 . م1984: اًمـنم ؾمـة شمقكس، –ًمؾـنم 

 –:  ًمؾنميػ قمكم سمـ حمؿد اجلرضماين ، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة التعريػاتـ  (2

 .  م 1983 - هـ 1443: 1ط ، سمػموت

ؿمعقب سمـ قمكم اخلراؾماين،  : أمحد سمــ السـن الصغرى لؾـسائي (3

 –، حتؼقؼ: قمٌد اًمػتاح أسمق همدة، مؽتب اعمطٌققمات اإلؾمالمقة اًمـًائل

 م.1986 -هـ 1446: 2، ططمؾب

. د. ومقاز دوافعه... احلؾول ادؼسحةالعـف األرسي ..أكواظه، ـ  (4

 .اًمدرويش

د. ظماًمد سمـ ؾمعقد  العـف األرسي أشبابه ومظاهره وآثاره وظالجه:ـ  (5

 احلؾقٌل .

: ٕيب قمٌد اهلل احلايمؿ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ ـ ادستدرك ظذ الصحقحغ (6

 حمؿد اًمـقًاسمقري ، حتؼقؼ: مصطػك قمٌد اًمؼادر قمطا ، دار اًمؽتب 
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 . م1994 –هـ 1411: 1سمػموت ، ط –اًمعؾؿقة 

، ممؾمًة اًمرؾماًمة: أمحد سمـ طمـٌؾ ، حتؼقؼ: ؿمعقب إركموط ادسـدـ  (7

 م .2441 -هـ  1421: 1ط

ؾمؾقامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ مطػم اًمؾخؿل  ادعجم األوشط :ـ  (8

هـ(، اعمحؼؼ: ـمارق سمـ 364اًمشامل، أسمق اًمؼاؾمؿ اًمطؼماين )اعمتقرم: 

حًـ سمـ إسمراهقؿ احلًقـل، اًمـاذ: دار قمقض اهلل سمـ حمؿد ، قمٌد اعم

 .اًمؼاهرة –احلرملم 

ٕيب اًمػدا  إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمؼرر  تػسر الؼرآن العظقم:ـ  (9

هـ(، اعمحؼؼ: ؾمامل سمـ حمؿد 774اًمٌرصي صمؿ اًمدمشؼل )اعمتقرم: 

 .م1999 -هـ 1424: 2ـنم واًمتقزيع،طؾمالمة، اًمـاذ: دار ـمقٌة ًمؾ

: ٕيب قمٌد الصحقحة ويشء من فؼففا وفوائدهاـ شؾسؾة األحاديث  (14

اًمرمحـ حمؿد كاس اًمديـ إًمٌاين مؽتٌة اعمعارف ًمؾـنم واًمتقزيع، 

 م .1995 -هـ  1415:  1اًمرياض ، ط

: حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل ، حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمٌد ـ شـن ابن ماجة (11

 .حلؾٌلومقصؾ قمقًك اًمٌايب ا -اًمٌاىمل، دار إطمقا  اًمؽتب اًمعرسمقة 

ًِّ : أسمق ؾمؾقامن سمـ إؿمعث شـن أيب داود ـ (12 تاين، حتؼقؼ: حمؿد اًم ًْ ج

 . سمػموت –حمقل اًمديـ قمٌد احلؿقد، اًمـاذ: اعمؽتٌة اًمعرصية، صقدا 
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ًك حتؼقؼ وشمعؾقؼ: : حمؿد سمـ قمقًك اًمؽممذي، أسمق قمقـ شـن السمذي (13

، مرص -مطٌعة مصطػك اًمٌايب احلؾٌل ، ذيمة مؽتٌة وأمحد حمؿد ؿمايمر

 م .1975 -ـ ه 1395: 2ط

ْوضِمردي  صعب اإليامن:ـ  (14 أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك اخلُْنَ

هـ(، حتؼقؼ: اًمديمتقر قمٌد 458اخلراؾماين، أسمق سمؽر اًمٌقفؼل )اعمتقرم: 

اًمعكم قمٌد احلؿقد طمامد، اًمـاذ: مؽتٌة اًمرؿمد ًمؾـنم واًمتقزيع 

 م 2443 -هـ  1423: 1سماًمرياض ط

إًمٌاين ، ممؾمًة همراس ًمؾـنم  حمؿد كاس اًمديـ: ـ صحقح أيب داود (15

 م . 2442 -هـ  1423: 1واًمتقزيع، اًمؽقيت، ط

، حتؼقؼ: حمؿد زهػم سمـ اًمٌخاري: حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ صحقح البخاريـ  (16

 هـ .1422: 1كاس اًمـاس، دار ـمقق اًمـجاة، ط

، مؽتٌة : حمؿد كاس اًمديـ إًمٌاينصحقح السغقب والسهقبـ  (17

 .اخلامًة اًمطٌعة اًمرياض، –اعمعارف 

، دار إطمقا  اًمؽماث : حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمٌد اًمٌاىملصحقح مسؾمـ  (18

 سمػموت. –اًمعريب 

 -سمػموت -وق دار اًمنم ،ؾمقد ىمطب إسمراهقؿ ـ دم طالل الؼرآن: (19

 هـ .1412: 17اًمؼاهرة، ط
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: حمؿد سمـ مؽرم سمـ قمغم، أسمق اًمػضؾ، مجال اًمديـ اسمـ ـ لسان العرب (24

 . هـ1414:  3ط ، سمػموت –مـظقر إكصاري، دار صادر 

: زيـ اًمديـ حمؿد سمـ أيب سمؽر سمـ قمٌد اًمؼادر احلـػل  خمتار الصحاحـ  (21

: 5سمػموت،ط –اًمرازي، حتؼقؼ: يقؾمػ اًمشقخ حمؿد اعمؽتٌة 

 . م1999 -هـ1424

إذاف:  ًمإلمام إًمٌاين، :إرواء الغؾقل دم ختريج أحاديث مـار السبقل (22

 - هـ1445: 2ط سمػموت، –، اعمؽتب اإلؾمالمل زهػم اًمشاويش
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 فهرس احملتويات

 

 الصػحة ادوضوع

 مؼدمة

 مػفقم اًمعـػ إهي

 شمعريػ إهة

 شمعريػ اًمعـػ إهي

 وحايا اًمعـػ إهي

 إـمػال

 اًمـًا 

 ذوي آطمتقاضمات اخلاصة )اعمعاىمقن(

 يمٌار اًمًـ

 مظاهر اًمعـػ إهي

 اًمؼًؿ إول: اًمعـػ اًمؾػظل .
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 اًمؼًؿ اًمثاًمث: اًمعـػ اًمـػز .

 اًمؼًؿ اًمراسمع: اًمعـػ اجلـز .

 أؾمٌاب اًمعـػ إهي .

 أصمار اعمؽمشمٌة قمغم اًمعـػ إهي .

 يمقػ قماًمج اإلؾمالم اًمعـػ إهي ودواومعف

 اًمتداسمػم اًمقىمائقة .

 اًمتداسمػم اًمعالضمقة .

 أدوات احلؾ واعمؼؽمطمات

 ومفرس اعمصادر واعمراضمع .
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