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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
القرآن الكرمي هو كالم رب العاملني ،وفيه املنهج القومي لكل ما فيه حياة القلوب وأمنها ،وسالمة النفوس
واستقرارها.
والسالم األسري هو أحد دعائم هذا األمان والسالم.
ويقومه بشىت أشكاله
ومن هنا كانت عناية القرآن الكرمي بالسالم األسري متمثالً يف كل ما يعززه ويبنيه ّ

يقوضه ويهدمه من العنف بدفع عوامله واحلد من آثاره.
وأنواعه ،ويف درء كل ما ّ

ويقوم أفرادها.
ولقد رعى القرآن الكرمي األسرة وذكرها يف كثري من آياته ،وذكر كل ما ِّ
حيصن بناءها ّ
واألسرة هي املنطلق األصيل حنو استقرار النفوس ،وأنس القلوب ،وتقومي السلوك ،ومن مثّ االنطالق حنو

حياة جمتمعية ناجحة ومتقدمة -بإذن اهلل .-يف حني أن زعزعة هذا الكيان األسري والدفع به حنو

العنف األسري ،وشيوع اخلوف والضعف ،وفقد السالم واألمن يؤدي إىل خلل عظيم يف األمة بأسرها -
واهلل املستعان.-
ولعظيم أمهية هذا املوضوع ،ولشيوع صوره املختلفة بصورة نسبية مرتفعة ،أحببت احلديث عنه يف حبثي
هذا.
وقد قسمته إىل عدة مباحث حتوي عدة مطالب وحتت كل مطلب عدة نقاط:
املبحث األول :السالم األسري:
 -2تعريفه.
 -2أنواعه.
املبحث الثاين :العنف األسري:
 -2األشخاص الذين ميارسون العنف.
 -2العوامل املؤدية إىل العنف األسري.
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 -2اآلثار املرتتبة على العنف األسري.
 -2أبرز الفئات اليت تتعرض للعنف األسري
املبحث الثالث :حنو سالم أسري ،وهو يشمل:
 -2مقومات السالم األسري.
 -2عالج العنف األسري.
وذلك يف ضوء اآليات القرآنية وتعليق املفسرين –رمحهم اهلل -على ذلك.
وأخرياً نسأل اهلل التوفيق والسداد.
المبحث األول :السالم األسري:
تعريف السالم لغة :التسليم ،التحية عند املسلمني والسالمة والرباءة من العيوب ،واألمان
والصلح.2
تعريف السالم اصطالحاً :قال ابن األثري يف النهاية( :والسالم يف األصل السالمة ،يقال :سلم يسلم

سالمة وسالماً ،ومنه قيل للجنة دار السالم ،ألهنا دار السالمة من اآلفات).2
فهو السالمة مما يضر ومن اآلفات.

2

2
وعنَافة :أخذه بشدة وقسوة والمه
وعنُ َ
ف به وعليه ُعْنفاً َ
تعريف العنف لغة :مثلثة العني ضد الرفق َ ،

وغريه فهو عنيف.5
ّ

العنف اصطالحاً :ميكن تعريف العنف من فرد آلخر مبحاولة تسلط متزايدة يفرض خالهلا (ومن موقع
إحساسه بقوته) مراقبة وضبط اآلخر مستخدماً وسائل ضغط متنوعة حتافظ على حالة دونية ،وجتربه
على تبين مواقف وسلوكيات متطابقة مع توجهاته اخلاصة ورغباته.6

تعريف األسرة لغة :أهل الرجل وعشريته ،واجلماعة يربطها أمر مشرتك.
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7

األسرة اصطالحاً :هي املؤسسة اليت تنشأ من اقرتان رجل وامرأة بعقد يرمي إىل إنشاء اللبنة اليت تساهم
يف بناء اجملتمع ،وأهم أركاهنا الزوج والزوجة واألوالد.
أركان األسرة هي :الزوج ،الزوجة ،األوالد.

8

وميكن تعريف األسرة اصطالحاً :أهنا هي النواة األوىل للمجتمع الكبري ،ألهنا متثل جزءاً منه ،فهي هبذا
جمموعة من األفراد ارتبطوا برباط إهلي هو رباط الزوجية أو الدم أو القرابة.
لكنها تتكون غالباً من األب واألم واألوالد ،وهم جمموعة من األعضاء ينتمون إىل جيلني فقط ،جيل
اآلباء وجيل األبناء ،كما تشتمل على شخصني بالغني عاقلني مها الذكر واألنثى.

9

تعريف العنف األسري :أنه السلوك الذي يصدر من أحد أفراد األسرة دون مربر مقبول ،ويلحق ضرراً
مادياً أو معنوياً أو كليهما بفرد آخر من أفراد األسرة ،وهو يشمل عنف الزوج جتاه زوجته ،وعنف الزوجة
جتاه زوجها ،وعنف الوالدين جتاه األوالد وبالعكس ،كما أن يشمل العنف اجلسدي واجلنسي واللفظي
وبالتهديد ،والعنف االجتماعي والفكري.
المبحث الثاني :العنف األسري:
األشخاص الذين يمارسون العنف :العنف األسري هو أشهر أنواع العنف البشري انتشاراً يف زماننا
هذا ،وتبني الدراسات اليت أجريت يف الدول العربية على ظاهرة العنف األسري يف جمتمعاهتا أن الزوجة
هي الضحية األوىل ،وأن الزوج بالتايل هو املعتدي األول ،يأيت بعدها يف الرتتيب األبناء والبنات كضحايا
إما لألب أو لألخ األكرب أو للعم بنسبة  %99يكون مصدر العنف لألقوى.
أي ليس بالضرورة أن يكون املمارس للعنف هو أحد األبوين ،وإمنا األقوى يف األسرة ،وال نستغرب أن
يكون املمارس ضده العنف هو أحد الوالدين إذا وصل ملرحلة العجز وكرب السن.

22

وقد يصدر العنف من الزوجة جتاه الزوج ،واألم جتاه أبنائها ،واألخت جتاه األخ وحنو ذلك ،ولكن
بنسب أقل.
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أنواع العنف األسري:
-2العنف املقصود الواعي :ويقصد به مجيع املمارسات العدوانية الواعية املدعومة بإرادة وإصرار ،سواء
أكانت مربرة أو غري مربرة .
وتوجد أشكال متعددة هلذا النوع من العنف :كالقسوة يف املعاملة ،الضرب ،الربط باحلبال ،احلبس
واحلرمان ،واالستغالل اجلسدي لألطفال ،والنقد والنهر ،واإلذالل واالهتام بالفشل ،ختويف الطفل
(احلبس ،العزل ،التخويف).
-2العنف الغري مقصود :االعتداءات اجلنسية على األطفال واليت يكون فيها األب أو األخ األكرب هو
الطرف املعتدي.
-2اهلياج والتصرفات اخلارجة عن املعايري واليت قد تؤدي إىل األضرار اجلسدية باألم واألطفال.
-2احلرمان من حاجات الطفولة واليت تتمثل يف حرمان األطفال من التعليم والصحة والغذاء الكايف
واملناسب وتشغيلهم بأعمال ال تتناسب مع أعمارهم وقدراهتم وكثرياً ما تسبب هلم تشوهات جسمية
ومعاناة نفسية.

22

العوامل المؤدية إلى العنف األسري:
-2العوامل الدينية :مثل عدم اتباع أركان اإلسالم كالصالة مثالً ،الفهم اخلاطئ للدين وتنظيمه للعالقات
األسرية ،التشدد الديين أو التزمت عند التعامل مع أفراد األسرة ،انتقال القوامة اىل الزوجة بدالً من الزوج
أو عدم فهم الزوج للقوامة ،عدم قيام بعض أفراد األسرة بواجباهتم الدينية جتعلهم عرضة للعنف .
-2العوامل االجتماعية :مثل ضعف العالقات االجتماعية يف األسرة ،عدم االتفاق على اسلوب للرتبية
داخل األسرة ،الصراع بني الزوج والزوجة على السلطة داخل األسرة ،وحتيز األبناء مع األب ضد األم
والعكس ،إدمان الزوج أو أحد األبناء على املخدرات ،كثرة خروج الزوجة ،عدم التكافؤ التعليمي بني
الزوجني ،زواج رب األسرة بأكثر من زوجة دون عدل ،غياب األلفة األسرية بني األبناء.
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-2العوامل االقتصادية :عدم قدرة الزوج على اإلنفاق على األسرة ،خبل الزوج وتقتريه على زوجته
وأوالده ،تعطل الزوج وتكاسله يف البحث عن عمل ،عدم حتقيق الزوج رغبات زوجته املادية ،استغالل
الزوجة مادياً.
-2العوامل النفسية والوجدانية :عدم وجود تفاهم بني الزوج والزوجة ،استبداد الزوج برأيه ،استبداد
الزوجة برأيها ،ضعف شخصية الزوج ،ضعف شخصية الزوجة ،شك الزوج يف زوجته ،شك الزوجة يف
الزوج ،إصابة الزوج مبرض نفسي ،إصابة الزوجة مبرض نفسي ،اعتماد الزوج على أبويه يف اختاذ القرار.
-5العوامل اجلنسية :سوء التوافق اجلنسي بني الزوجني ،العجز اجلنسي للزوج ،مرض جنسي مينع
االتصال ،الربود اجلنسي للزوجة ،حترش الزوج باخلادمات ،إقامة الزوج عالقات جنسية حمرمة ،مشاهدة
األفالم اجلنسية ،دخول مواقع اإلنرتنت املشبوهة ،امتناع الزوج عن تلبية رغبات زوجته العاطفية أو
العكس.22
إذاً دوافع العنف األسري هي:
-2الدوافع الذاتية :اليت تكونت يف نفس اإلنسان نتيجة ظروف خارجية من قبيل اإلمهال ،وسوء
املعاملة ،والعنف الذي تعرض له اإلنسان منذ طفولته إىل غريها من الظروف اليت ترافق اإلنسان واليت
أدت إىل تراكم نوازع نفسية خمتلفة متخضت بعقد نفسية قادت يف النهاية إىل التعويض عن الظروف
السابقة الذكر باللجوء اىل العنف داخل األسرة.
-2الدوافع االقتصادية للحصول على النفع املادي .
-2الدوافع االجتماعية :العادات والتقاليد اليت اعتادها جمتمع ما واليت تتطلب من الرجل قدراً من الرجولة
ال يتوصل إليها يف قيادة أسرته بغري العنف والقوة ،وإال فهو ساقط من عداد الرجال.
اآلثار المترتبة على العنف األسري:
-2العُقد النفسية ،واألمراض اجلسدية ،واإلعاقات.
-2انتهاج الشخص الذي عاش العنف النهج ذاته.
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-2هتديد كيان األسرة ومن مث اجملتمع بأسره.
-2التعثر الدراسي لألطفال ،اهلروب من املنزل.

22

أبرز الفئات اليت تتعرض للعنف األسري:22
-2األطفال.

-2النساء .

-2املعاقني.

-2املسنني.

المبحث الثالث :نحو سالم أسري:
مقومات السالم األسري:25
لقد أسس القرآن الكرمي مقومات رئيسية للعالقات بشكل عام سواء كانت خاصة أم عامة ،وعلى
مستوى األسرة أو اجملتمع أو الدولة ،وهذه املقومات مىت ما أحس هبا كل فرد من أفراد هذه األمة،
وعمل هبا يف سائر تعامالته وعالقاته لكان ذلك مغرياً حلال األمة بأسرها حنو املنهج القرآين األمثل الذي
ارتضاه اهلل عز وجل هلذه األمة والذي به سيكون متكينها وعزهتا وتطورها ووصول أفرادها فيما بعد إىل
جنانه.
وهذه املقومات القرآنية يف جانب األمة عموماً:
-2إنسانية كل فرد من األفراد دون استثناء ،فلو استشعر كل فرد من أفراد األمة أن كل فرد يف أمته هو
إنسان مثله ،وأنه ليس هو اإلنسان الوحيد كما يتصور الكثري من (العنيفني)-مستخدمي العنف -ذلك،
فيتعامل مع األطراف األخرى مبثل هذه األنانية وعدم اإلنسانية ،فيتجاوز أعظم التجاوزات وبشىت
َّاس اتَّ ُقوا
األشكال جتاه األفراد اآلخرين من األمة وقد قال تعاىل مؤكداً على هذا ّ
املقوم :يَا أَيُّ َها الن ُ
َّ ِ
سوِ
ِ
ث ِمْن ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا اللَّهَ الَّ ِذي
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
َّ ِ
ِ
سوِ
ِ
ِِ
ِ
اح َد ٍة
تَ َساءَلُو َن به َو ْاأل َْر َح َام إ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقيبًا[ النساءَ  ،]2 :وُه َو الذي أَنْ َشأَ ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
ِ ِ ٍ
سوِ
ِ
اح َد ٍة ُمثَّ
فَ ُم ْستَ َقٌّر َوُم ْستَ ْوَدعٌ ۗ قَ ْد فَ َّ
ص ْلنَا ْاآليَات ل َق ْوم يَ ْف َق ُهو َن[ األنعامَ  ،]98 :خلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
جعل ِمْن ها َزوجها وأَنْزَل لَ ُكم ِمن ْاألَنْع ِام ََثَانِيةَ أ َْزو ٍاج ََيْلُ ُق ُكم ِيف بطُ ِ
ون أ َُّم َهاتِ ُك ْم َخ ْل ًقا ِم ْن بَ ْع ِد َخ ْل ٍق ِيف
ْ ُ
ََ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ َ َ َ
ٍ ٍ ِ
صَرفُو َن[ الزمرُ  ،]6 :ه َو الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم
ك َال إَِٰلَ َه إَِّال ُه َو فَأ ََّٰ
ظُلُ َمات ثََالث َٰذَل ُك ُم اللَّهُ َربُّ ُك ْم لَهُ الْ ُم ْل ُ
ََّن تُ ْ
[]01

ِ
ِ
ِمن نَ ْف ٍ ِ ٍ
ِ
ت بِِه فَلَ َّما
ت محَْ ًال َخفي ًفا فَ َمَّر ْ
َّاها َمحَلَ ْ
س َواح َدة َو َج َع َل مْن َها َزْو َج َها ليَ ْس ُك َن إِلَْي َها ۗ فَلَ َّما تَغَش َ
ْ
أَثْ َقلَت دعوا اللَّه ربَّهما لَئِن آتَيت نا ِ
ِ
ِ
َّاس إِنَّا
ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َْ َ َ
صاحلًا لَنَ ُكونَ َّن م َن الشَّاك ِر َ
ين[ األعراف ،]289 :يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم
َخلَ ْقنَا ُك ْم م ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثَ َٰى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَبَائ َل لتَ َع َارفُوا إ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم عْن َد اللَّه أَتْ َقا ُك ْم إ َّن اللَّهَ َعل ٌ
َخبِ ٌري[ احلجرات]22:
ويف هذه اآلية بيان عن مبدأ اجلنس اإلنساين وأصل نشأته.
قال الطربي( :يعين بقوله" :من نفس واحدة" احذروا أيها الناس ربكم يف أن ختالفوه فيما أمركم وفيما
هناكم فيحل بكم من عقوبته ماال قبل لكم به؛ مث وصف تعاىل نفسه بأنه املتوحد خبلق مجيع األنام من
وعرف عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ،ومنبههم بذلك على أن
شخص واحدّ ،
مجيعهم بنو رجل واحد وامرأة واحدة ،وأن بعضهم من بعض ،وأن حق بعضهم على بعض واجب

وجوب حق األخ على أخيه الجتماعهم يف النسب إىل أب واحد وأم واحدة ،وأن الذي يلزمهم من
رعاية بعضهم حق بعض ،وأن بَ ْع َد التالقي يف النسب إىل األب اجلامع بينهم مثل الذي يلزمهم من

ذلك يف النسب األدَّن ،وعاطفاً بذلك بعضهم على بعض ليتناصفوا وال يتظاملوا وليبذل القوي من نفسه

للضعيف حقه باملعروف على ما ألزمه اهلل به).26

كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً
وقال ابن عادل( :هو الذي خلق ّ
يساويه يف اإلنسانية).
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وهذا مقوم إلزالة العنف ونشر السالم على مستوى األمة وليس فقط األسرة ،وهو حقيقة هذا الدين
العظيم.
-2ضبط السلوك والتزام األفراد مببدأ احلق الواجب:
وهذا مقوم آخر يعين أن لكل فرد حنو اآلخر حق واجب ،وعليه اإللتزام به وضبط سلوكه وتقوميه يف
سبيل تأدية هذا احلق الواجب قدر اإلمكان ،ويف تقرير هذا األمر جاءت العديد من اآليات القرآنية
منها :ي ِ
وصي ُك ُم اللَّهُ ِيف أ َْوَال ِد ُك ْم[ النساءَ  ،]22 :و ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َوَال تُ ْش ِرُكوا بِِه َشْيئًا َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا
ُ
الص ِ
وبِ ِذي الْ ُقرَ ََٰب والْيَتَ َام َٰى والْمساكِ ِ
اجلَْن ِ
اح ِ
اجلُنُ ِ
ب[ النساء،]26 :
ب بِ ْ
اجلَا ِر ْ
اجلَا ِر ِذي الْ ُق ْرَ ََٰب َو ْ
ني َو ْ
ب َو َّ
ْ َ
َ
َ ََ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
يم[ البقرة ،]228 :ولتطبيق
َ وَهلُ َّن مثْ ُل الذي َعلَْيه َّن بالْ َم ْع ُروف َول ِّلر َجال َعلَْيه َّن َد َر َجةٌ َواللَّهُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
[]00

ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن
املقوم ال بد من إزالة شح النفس أوالً؛ قال تعاىلَ  :وَم ْن يُ َ
وق ُش َّح نَ ْف ِس ِه فَأُوَٰلَئِ َ
هذا ّ

[التغابن ،]26 :وما صار إىل حيّز منع احلقوق الشرعية أو اليت تقتضيها املروءة فهو البخل وهي رذيلة،
وإذا آل البخل إىل هذه األخالق املذمومة والشيم اللئيمة مل يبق معه خري مرجو وال صالح مأمول.
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وثانياً :ينبغي متثل تقوى اهلل يف سائر معامالته ،واملتأمل يف كتاب اهلل جيد أن مجيع العبادات واملعامالت
ربطها اهلل بتقواه ،حيث أنه ما حتقق التقوى صلح حال العبد مع ربه ومع اخللق أمجعني.
وتأمل هذه اآليات يف كتاب اهلل جتدها خمتومة باألمر بتقوى اهلل أو مبدوءة به  ،أو ذكرت على إن
التقوى هي صفة القائمني هبا .
-2أخالقية التعامل بني هؤالء األفراد:
لقد دعا القرآن الكرمي إىل التزام اخللق الفاضل يف التعامل ،وجعل حق اهلل تعاىل مبنياً على التسامح،
رد املظامل ،واإلحسان إىل اخللق .
وحق العباد مبنياً على املشاحة ،فالبد من ّ
والدعوة إىل األخالق يف القرآن الكرمي جاءت يف كثري من اآليات القرآنية وبكل صورها وأنواعها
كالصدق واألمانة والتواضع والرمحة والشفقة والصرب واإلحرتام والقسط والعدل ،وهذه األخالقية مطلوبة
عموماً وعلى مستوى األسرة بصفة خاصة ،وقد يغفل بعض الناس عنها يف اجلانب األسري وإن كان
متمثالً هبا يف اجلانب اجملتمعي خارج أسرته ،بل قد يكون مناقضاً لكل صورها يف أسرته ،متمثالً لكل
صورها خارجها ،وامتثاله هبا يكون من قبيل اجملامالت أو مراعاة املصاحل الشخصية وهذا خطأ عظيم؛
فاألسرة أوىل بذلك اخلُلق قبل اجملتمع لعظيم مساسه هبا وقربه منها وحاجتها إليه ،وكذا لشناعة ما َيلفه
سوء اخللق مع أفراد األسرة من آثار سلبية ،ومن ذلك قوله تعاىل يف القول احلسنَ  :وقُولُوا لِلن ِ
َّاس
ِ
اه ْم َع ِن الْ ُمْن َك ِر[ األعراف:
ُح ْسنًا[ البقرة ،]82 :ويف جانب العمل يَأْ ُم ُرُه ْم بِالْ َم ْع ُروف َويَْن َه ُ
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ش ِيف ْاأل َْر ِ
َّاس َوَال متَْ ِ
َّك لِلن ِ
ب ُك َّل خمُْتَ ٍال فَ ُخوٍر
ص ِّع ْر َخد َ
ض َمَر ًحا إِ َّن اللَّهَ َال ُِحي ُّ
ويف جانب العمل َ وَال تُ َ
اإلحس ِ
ِ َّ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرَ ََٰب َويَْن َه َٰى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر
[لقمان ،]28 :إ َّن الل َه يَأْ ُم ُر بالْ َع ْدل َو ْ ْ َ
اظ ِمني الْغي َ ِ
ِ
ِ
ني َع ِن الن ِ
ب
َّاس َواللَّهُ ُِحي ُّ
ظ َوالْ َعاف َ
َوالْبَ ْغ ِي ۚ يَعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن[ النحلَ  ،]92 :والْ َك َ َْ

[]02

ف وأَع ِرض ع ِن ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ني[ األعراف،]299 :
ني[ آل عمرانُ  ،]222 :خذ الْ َع ْف َو َوأْ ُم ْر بِالْعُ ْر َ ْ ْ َ
اجلَاهل َ
الْ ُم ْحسن َ
يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اللَّه وُكونُوا مع َّ ِ ِ
ني[ التوبة.]229 :
َ َُ
الصادق َ
َ َ
َ َ ََ
عالج العنف األسري في ضوء القرآن الكريم:
اعتىن القرآن الكرمي بكل ماحيقق السالم األسري ،و بكافة اجلوانب اليت ميكن أن يصدر من أحد أطرافها
العنف جتاه اآلخر وهي:
-2الزوج جتاه الزوجة.

-2الزوجة جتاه الزوج.

-2الوالدين جتاه األوالد.

 -2األوالد جتاه الوالدين .

-5األخوه جتاه بعضهم.
أوالً :األزواج تجاه الزوجات والعكس:
(هناك بعض النقاط تعم الزوجني معاً ،وهناك ما َيتص به أحدمها دون اآلخر)
-1بيان حقيقة العالقة الزوجية :وهذه العالقة العظيمة كما صورها القرآن الكرمي لو عقلها واستشعرها
الزوجان لكان ورود العنف يف حياهتما شيئاً مستحيالً ،وألصبح ظالل الود والسكن والرمحة هو قوام هذه
ِ
ِ
ِ ِِ
اجا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْي َها َو َج َع َل بَْي نَ ُك ْم
احلياة الزوجية قال تعاىلَ  :وم ْن آيَاته أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم م ْن أَنْ ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
موَّد ًة ور ْمحةً ۚ إِ َّن ِيف ََٰذلِك َآلي ٍ
ات لَِق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن[ الروم ،]22 :قال ابن كثري( :فال ألفة بني الزوجني
َ َ ََ َ
َ َ
أعظم مما بني الزوجني وهلذا ذكر اهلل تعاىل أن الساحر رمبا توصل بكيده إىل التفرقة بني املرء وزوجه).29
نعم هذه أعظم ألفة فمن أين يأيت العنف إىل مثل هذه األلفة؟!
ِ
وقال تعاىل :هو الَّ ِذي خلَ َق ُكم ِمن نَ ْف ٍ ِ ٍ
ِ
َّاها
س َواح َدة َو َج َع َل مْن َها َزْو َج َها ليَ ْس ُك َن إِلَْي َها ۚ فَلَ َّما تَغَش َ
َ ْ ْ
َُ
َمحلَت مح ًال خ ِفي ًفا فَمَّرت بِِه ۚ فَلَ َّما أَثْ َقلَت دعوا اللَّه ربَّهما لَئِن آتَيت نا ِ
ِ
ِ
ين
َ ْ
َ ْ َْ َ
ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َْ َ َ
صاحلًا لَنَ ُكونَ َّن م َن الشَّاك ِر َ
[األعراف ،]289 :قال السعدي( :وجعل منها زوجها أي خلق من آدم زوجته حواء ألجل أن يسكن
إليها ،ألهنا إذا كانت منه حصل بينهما من املناسبة واملوافقة ما يقتضي سكون أحدمها إىل اآلخر ،فانقاد
كل منهما إىل صاحبه بزمام الشهوة).22

[]03

وقال البيضاوي (:ليستأنس هبا ويطمئن إليها اطمئنان الشيء إىل جزئه أو جنسه.)22
وقال النسفي( :ألن اجلنس إىل اجلنس أميل خصوصاً إذا كان بعضاً منه ،كما يسكن اإلنسان إىل ولده
وحيبه حمبة نفسه لكونه بضعة منه).22

فاهلل عزوجل خلق حواء من ضلع آدم األيسر ،وهو سبحانه قادر أن َيلق حواء كما خلق آدم دون أن
تكون جزءاً منه وبضعة ،وهلذا اخللق هبذه الكيفية حكمة عظيمة يف جعل املودة واألنس والرمحة بني
الزوجني ،فليتأمل ذلك.
-2عالج النشوز بين الزوجين:
أوالً :إذا كان النفور والنشوز من الزوج فقد عاجله القرآن الكرمي بعيداً عن العنف الذي قد يفعله الزوج
جتاه زوجته يف حال نشوزه ذلك والذي قد يبلغ أقصى صور العنف من سباب وضرب وتنكيل وتقصري
يف احلقوق وغري ذلك ،فجاء عالج القرآن الكرمي لذلك قبل حدوث النشوز أو يف بدايته فقال تعاىل:
وإِ ِن امرأَةٌ خافَت ِمن ب علِها نُشوزا أَو إِعراضا فَ َال جناح علَي ِهما أَ ْن ي ِ
الص ْل ُح
ص ْل ًحا ۚ َو ُّ
َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ً ْ َْ ً
َُ َ َ ْ َ ُ ْ
صل َحا بَْي نَ ُه َما ُ
خي ر ۚ وأ ِ ِ
ُّح ۚ َوإِ ْن ُْحت ِسنُوا َوتَتَّ ُقوا فَِإ َّن اللَّهَ َكا َن ِمبَا تَ ْع َملُو َن َخبِ ًريا[ النساء:
س الش َّ
ٌَْ َ ْ
ُحضَرت ْاألَنْ ُف ُ

 ،]228واملعىن :إذا خافت املرأة أو أحست من زوجها استعالء بنفسه منها إىل غريها ،أو أثرة عليها،
وارتفاعاً هبا عنها ،إما لبغضة وإما لكراهة منه بعض أمور فيها ،أو شعرت بانصرافه عنها بوجهه أو
ببعض منافعه اليت كانت هلا منه.
حق عليه،
حينها ال حرج عليها أن يصلحا بينهما صلحاً وذلك بأن تضع عنه بعض الواجب هلا من ٍّ
تستعطفه بذلك ،ومتسكاً بالعقد الذي بينها وبينه بالنكاح.

ثانياً :إذا كان النشوز من الزوجة جتاه زوجها :وهذا األمر أيضاً من أسباب العنف الذي قد يدفع الزوجة
ال قَ َّوامو َن علَى الن ِ ِ
ض ُه ْم َعلَ َٰى بَ ْع ٍ
ض َوِمبَا أَنْ َف ُقوا
لإلضرار بزوجها ،قال تعاىلِّ  :
َّل اللَّهُ بَ ْع َ
الر َج ُ ُ َ
َ
ِّساء مبَا فَض َ
ِ
ِمن أَمواهلِِم فَ َّ ِ
ِ
ِ
ات لِْلغَْي ِ
ظ اللَّهُ ۚ َو َّ
وه َّن
ب ِمبَا َح ِف َ
ات َحافظَ ٌ
ات قَانتَ ٌ
الالِيت َختَافُو َن نُ ُش َ
الصاحلَ ُ
وزُه َّن فَعظُ ُ
ْ َْ ْ
واهجروه َّن ِيف الْم ِ
وه َّن ۚ فَِإ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَ َال تَْب غُوا َعلَْي ِه َّن َسبِ ًيال ۚ إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلِيًّا َكبِ ًريا
ضاج ِع َو ْ
َ َ
اض ِربُ ُ
َ ْ ُُ ُ
[النساء ،]22 :ولذا إن خاف الزوج من امرأته نشوزاً وعظها فإن أنابت وإال هجرها يف املضجع ،فإن
ارعوت وإال ضرهبا ضربا غري مربح ،فإن استمرت مت حتكيم احلكمني.
[]04

اق بَْينِ ِه َما فَابْ َعثُوا َح َك ًما ِم ْن
ثالثا :إذا كان النشوز والنفور بني الزوجني :قال تعاىلَ  :وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم ِش َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما َخبِ ًريا[ النساء،]25 :
أ َْهل ِه َو َح َك ًما ِم ْن أ َْهل َها إِ ْن يُِر َ
يدا إِ ْ
ص َال ًحا يُ َوفِّق اللَّهُ بَْي نَ ُه َما ۚ إ َّن اللَّهَ َكا َن َعل ً
قال البغوي( :إذا ظهر بني الزوجني شقاق واشتبه حاهلما فلم يفعل الزوج الصفح وال الفرقة ،وال املرأة

تأدية احلق وال الفدية ،وخرجا إىل ماال حيل قوالً وفعالً )  -وهذا هو العنف املرفوض -مث قال (بعث
اإلمام حكماً من أهله إليه وحكماً من أهلها إليها ،رجلني حرين عدلني ،ليستطلع كل واحد من
احلكمني رأي من بعث إليه ،إن كانت رغبته يف الصلة أو الفرقة ،مث جيتمع احلكمان فينفذان ما جيتمع
عليه رأيهما من الصالح).22
وقال ابن كثري :قال الفقهاء( :إذا وقع الشقاق بني الزوجني وأسكنهما احلاكم إىل جنب ثقة ينظر يف
أمرمها ومينع الظامل منهما من الظلم) -22وهذه صورة كذلك ملنع العنف احلاصل من النشوز أو النفور
والذي تعيش يف ظالله األسر لسنوات عديدة دون حل أو رادع -مث قال(:فإن تفاقم أمرمها وطالت
خصومتهما بعث احلاكم ثقة من أهل املرأة وثقة من قوم الرجل ،جيتمعا وينظرا يف أمرمها ،ويفعال ما فيه
وتشوف الشارع إىل التوفيق ،وهلذا قال (إن يريدا إصالحاً يوفق
املصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيقّ ،

اهلل بينهما)
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-2تلبية احتياجات كل منهما تجاه اآلخر:
عدم تلبية االحتياجات سبب للعنف ،سواء كانت تلك اإلحتياجات مادية أو معنوية ،قال تعاىل:
وَهل َّن ِمثْل الَّ ِذي علَي ِه َّن بِالْمعر ِ
وف[ البقرة.]228 :
َْ
َ ُْ
َُ ُ
قال الشافعي( :ومجاع املعروف بني الزوجني كف املكروه ،وإعفاء صاحب احلق من املؤونة يف طلبه ال
بإظهار الكراهية يف يف تأديته ،فأيهما مطل بتأخريه فمطل الغين ظلم).26
معىن لطيف إذ أن إظهار الكراهية يف تأدية احلق أو التماطل فيه يُعد قصوراً ،فما احلال
ويف هذا الكالم ً

مبن ترك تأدية احلقوق أصالً؟!

أال يُعد ذلك عنفاً منهياً عنه ؟!
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وكذا قال ابن قدامة( :قال بعض أهل العلم :التماثل هاهنا يف تأدية كل واحد منهما ما عليه من احلق
أذى وال منة لقوله
لصاحبه باملعروف ،وال ميطله به وال يظهر الكراهة ،بل ببشر وطالقة ،وال يتبعه ً
تعاىل"وعاشروهن باملعروف").27

معىن آخر يضيف على احلياة الزوجية األنس يف حال تأدية احلقوق الزوجية وهو أن يكون
ويف هذا القول ً
حاهلما يف تأدية هذه احلقوق البشر والطالقة وعدم املنة واألذى ،فمن أين جيد العنف مدخالً إليها؟!

بل يتعدى االحتياجات املستوفاة كل معانيها الرمسية إىل أبعد من ذلك ،إىل الفهم الذي يفهمه أصحاب
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،عن ذلك فها هو ابن عباس رضي اهلل عنه يقول( :إين ألحب أن أتزين
المرأيت كما أحب أن تتزين يل ،ألن اهلل يقول( :وللرجال عليهن درجة )28وحني تستوىف احلقوق بكل
أشكاهلا ومعانيها بل وأكثر من ذلك ،وتكون صادرة حبب وود وألفة ،ستستقر األنفس ولن يدخل
العنف يف مثل احلياة الزوجية.
-2تحديد أحكام الطالق والخلع والرضاع والوالية:
إذا استحالت احلياة الزوجية املستقرة ألي سبب كان فقد شرع اهلل حلول عدة إلهناء هذه احلياة باحلسىن
واملعروف بدون ضرر أو إضرار بالزوجني أحدمها أو كليهما ،وكذا دون األضرار باألوالد ومن صور هذه
احللول الطالق والتسريح باملعروف واإلحسان إليهن حىت بعد الطالق أو اخللع وحنوه وكما ضبطت
مسائل الرضاع والوالية بعد االنفصال .
والناظر يف كتاب اهلل جيد الكثري من اآليات اليت حتدثت عن هذه األحكام أكدت على جانب تقوى
اهلل ابتداءً أو يف خامتتها ،وكذا ذكرت سعة علم اهلل وحكمته وإحاطته أو حنو ذلك من املعاين اليت ال بد

من مراعاهتا وخاصة أن هذه القضايا مظنة الظلم فيها بالغة وخفاءها متحقق حبسب ضعف إميان

صاحبها أو زيادته ،وكل ذلك كي تكون رادعة عن أي عنف أو ظلم قد يسلكه أحد األطراف جتاه
اآلخر ،وتأمل هذه األحكام الواردة يف آيات سورة البقرة وسورة النساء وسورة الطالق وغريها وهي كثرية
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ود لَهُ بَِولَ ِد ِه
ض َّار َوال َدةٌ بَِولَد َها َوَال َم ْولُ ٌ
وه َّن ضَر ًارا لتَ ْعتَ ُدوا [البقرةَ ،]222 :ال تُ َ
منهاَ  :وَال متُْس ُك ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يما[ النساء ،]222 :يَا
[البقرة َ  ،]222وإ ْن يَتَ َفَّرقَا يُ ْغ ِن اللَّهُ ُك ًّال م ْن َس َعته ۗ َوَكا َن اللَّهُ َواس ًعا َحك ً
أَيُّها النَِِّب إِ َذا طَلَّ ْقتم النِّساء فَطَلِّ ُق ِ ِ ِِ
ِ
وه َّن ِم ْن
َ ُّ
صوا الْع َّد َة ۗ َواتَّ ُقوا اللَّهَ َربَّ ُك ْم ۗ َال ُختْ ِر ُج ُ
ُ
وه َّن لعدَّهت َّن َوأ ْ
َح ُ
ُُ َ َ
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ِِ
ك ح ُد ِ
ِ ٍ ٍ ِ
ِ
ود اللَّ ِه فَ َق ْد ظَلَ َم
ود اللَّه ۗ َوَم ْن يَتَ َع َّد ُح ُد َ
ني بَِفاح َشة ُمبَ يِّ نَة ۗ َوت ْل َ ُ ُ
بُيُوهت َّن َوَال ََيُْر ْج َن إَِّال أَ ْن يَأْت َ
ِ
ِ
ك أ َْمًرا[ الطالق.]2 :
نَ ْف َسهُ ۗ َال تَ ْد ِري لَ َع َّل اللَّهَ ُْحيد ُ
ث بَ ْع َد ََٰذل َ
-5تنظيم قضايا الفراش والعالقة الجنسية:
حيصل العنف بني الزوجني إذا حصل خلل يف هذه القضايا ،لذا جند القرآن الكرمي نظم هذه القضية
ث لَ ُكم فَأْتُوا حرثَ ُكم أ ََّٰ ِ
ِ
ِّموا
ََّن شْئتُ ْم ۚ َوقَد ُ
َْ ْ
وحدد أموراً عدة تتعلق هبا ،فقد قال تعاىل  :ن َسا ُؤُك ْم َح ْر ٌ ْ
ِِ
ِ ِ
ني[ البقرة،]222 :
ألَنْ ُفس ُك ْم ۚ َواتَّ ُقوا اللَّهَ َو ْاعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم ُم َالقُوهُ ۚ َوبَ ِّش ِر الْ ُم ْؤمن َ
طهرهن
بإتياهنن ،وذلك يف حال
فأتوهن يف فروجهن على الوجه الذي أذن اهلل لكم
قال الطربي( :معناه
ّ
ّ
ّ
وتطهرهن ،دون حال حيضهن).29
ّ
بوهن من
وقال الزجاج( :معىن من حيث أمركم اهلل أي من اجلهات اليت حيل فيها أن تقرب املرأة ،وال تقر ّ

كن صائمات أو حمرمات أو معتكفات).
حيل ،كما إذا ّ
حيث ال ّ

إدبارهن ،أن اهلل تعاىل حرم الفرج يف احليض
وقال الشنقيطي( :ومما يؤيد أنه ال جيوز إتيان النساء يف
ّ

ألجل القذر العارض له ،مبيناً أن ذلك القذر هو علة املنع ،بقوله" :هو أذى فاعتزلوا النساء يف
احمليض" ،فمن باب أوىل حترمي الدبر للقذر والنجاسة الالزمة).22

وهذه األمور كلها هي مظنة العنف يف خالل هذه العالقة ،وتنظيم هذه العالقة حسب الضوابط الشرعية
تسمو هبذه العالقة وجتعلها سبباً للقرب من اهلل ،وليس كما أوصلها بعض الناس إىل أبشع الصور ،وكأهنا
عالقة هبيمية ال حدود هلا وال ضوابط وال مشاعر صادقة.
وليس هذا التنظيم مقتصر على هذا؛ بل وأبعد من ذلك مما يرتتب عليه خلل كبري يف هذه العالقة،
وذلك حني جينح الزوجان أو أحدمها إىل إشباع رغباته بصورة أو بأخرى ،خارج هذا اإليطار الزوجي.
فمن ذلك األمر بغض البصر للزوجني ،قال تعاىل :قُل لِْلم ْؤِمنِني ي غُ ُّ ِ
صا ِرِه ْم َوَْحي َفظُوا
ضوا م ْن أَبْ َ
ْ ُ ََ
ِ
ِ ِ ِ
ات ي ْغض ْ ِ
ِ
صا ِرِه َّن َوَْحي َفظْ َن
وج ُه ْم ۚ ََٰذل َ
صنَ عُو َن َوقُ ْل ل ْل ُم ْؤمنَ َ ُ
ك أ َْزَك َٰى َهلُ ْم ۚ إِ َّن اللَّهَ َخبِريٌ مبَا يَ ْ
ض َن م ْن أَبْ َ
فُ ُر َ
فُروجه َّن[ النور ،]22-22 :وكذا النهي عن اللواط والسحاق وحنوه :أَتَأْتُو َن ُّ ِ
ِ
ني
الذ ْكَرا َن م َن الْ َعالَم َ
ُ َُ
ِ
ِ
ني[ املؤمنون ،]6 :ال
[الشعراء ،]265 :إَِّال َعلَ َٰى أ َْزَواج ِه ْم أ َْو َما َملَ َك ْ
ت أَْميَانُ ُه ْم فَِإن َُّه ْم َغْي ُر َملُوم َ
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شك أن هذه األمور تضعف العالقة اجلنسية بني الزوجني بل قد يلغيها متاماً مما يثري فيما بعد ذلك
قضايا العنف اجلنسي.
-6تنظيم قضية التعدد:
التعدد من األسباب اليت تثري العنف يف األسرة على مستوى الزوجني واألوالد يف كثري من صورها،
وخاصة حني غابت كثري من املعاين السامية يف العالقة الزوجية.
واهلل سبحانه وتعاىل حني شرع التعدد يف القرآن الكرمي ضبطه بضوابط كي ال يكون دماراَ لألسرة بل بناءً
وسالمة.
قال تعاىل :وإِ ْن ِخ ْفتم أََّال ت ْق ِسطُوا ِيف الْيتامى فَانْ ِكحوا ما طَاب لَ ُكم ِمن الن ِ
اع ۚ
ُْ ُ
ِّساء َمثْ َ َٰىن َوثَُال َ
ََ َ َٰ
ث َوُربَ َ
َ
ُ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك أ َْد َََّٰن أََّال تَعُولُوا[ النساء]2 :
ت أَْميَانُ ُك ْم ۚ َٰذَل َ
فَِإ ْن خ ْفتُ ْم أََّال تَ ْعدلُوا فَ َواح َد ًة أ َْو َما َملَ َك ْ
قال الطربي( :وأوىل األقوال تأويلها "وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى" فكذلك خافوا على النساء ،فال
منهن إال ما ختافوا أن جتوروا فيه منهن ،هن واحدة إال ربع ،فإن خفتم اجلور يف الواحدة أيضا
تنكحوا ّ
فال تنكحوها ،ولكن عليكم مبا ملكت أميانكم ،فإنه أحرى أال جتوروا عليهن  ،وإمنا قلنا ذلك أوىل

بتأويل اآلية ،ألن اهلل جل ثناؤه ،افتتح اآلية قبلها بنهي عن أكل أموال اليتامى بغري حقها وخلطها
بغريها من األموال ،فالواجب عليهم من اتقاء اهلل والتحرج يف أمر النساء ،مثل الذي عليهم من التحرج
يف أموال اليتامى ،وأعلمهم كيف التخلص هلم من اجلور فيهن)
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والذي حيصل من الرجال _ إال ما رحم اهلل _هو التعدد العشوائي وحسب اهلوى ،يف حني املطلوب
التحرج ،فأي حرج يستشعره أولئك يف أمر النساء مبثل هذا التعدد؟!
وقال الطاهر ابن عاشور (:وإذا مل يقم تعدد الزوجات على قاعدة العدل بينهن اختل نظام العائلة،
وحدثت الفنت فيها ،ونشأ عقوق تعدد الزوجات أزواجهن ،وعقوق اآلباء أبنائهم بأذاهم يف زوجاهتم ويف
أبنائهم ،فال جرم أن كان األذى يف التعدد ملصلحة جيب أن تكون مضبوطة غري عائدة على األصل يف
باإلبطال).

22
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وصور العنف الناتج عن التعدد عديدة وال ختفى ،وقد تصل إىل إزهاق األنفس ،وما ذاك إال من سوء
تصرف من األزواج أو الزوجان أو األوالد جتاه هذه القضية اليت إمنا شرعت لبناء األسر وليس هلدمها.
-7حقيقة القوامة:
سبق وبيّنا أن اهلل تعاىل خلق حواء من آدم ،وأن وجودها األول كان مستنداً إىل وجود الرجل وفرعاً منه.
قال الشنقيطي( :وهذا أمر كوين قدري من اهلل ،أنشأ املرأة يف إجيادها األول عليه ،وقد جاء الشرع الكرمي
املنزل من اهلل ليعمل به يف أرضه ،مبراعاة هذا األمر الكوين القدري يف حياة املرأة يف مجيع النواحي،

ِّس ِاء
الر َج ُ
فجعل الرجل قائماً عليها وجعلها مستندة إليه يف مجيع شؤوهنا قال تعاىلِّ  :
ال قَ َّو ُامو َن َعلَى الن َ
ِ
ض وِمبا أَنْ َف ُقوا ِمن أَمواهلِِم ۚ فَ َّ ِ
ِ
ِ
ات لِْلغَْي ِ
ب ِمبَا
ض ُه ْم َعلَ َٰى بَ ْع ٍ َ َ
ات َحافظَ ٌ
ات قَانتَ ٌ
َّل اللَّهُ بَ ْع َ
الصاحلَ ُ
ْ َْ ْ
مبَا فَض َ
َح ِف َظ اللَّهُ[ النساء ،]22 :فمحاولة استواء املرأة مع الرجل يف مجيع نواحي احلياة ال ميكن أن تتحقق
ألن الفوارق بني النوعني كوناً وقدراً أوالً وشرعاً منزالً ثانياً مينع ذلك منعا باتا).22

فالقوامة بيد الرجل وله تأديبها ووعظها للتأديب ال للتشفي واالنتقام منها ،وذلك بتذكريها حبرمة النشوز،
ووجوب طاعتها له يف غري معصية ،فإن مل ُجي ِد ذلك هجرها يف فراشها أو احلديث معها يف البيت ،وال
يتعدى ذلك خارج البيت ،ومدة اهلجر ال تزيد على ثالثة أيام ،فإن مل ينفع ذلك معها جاز أن يضرهبا
ضرباً غري مربح بسواك أو منديل ملفوف؛ ال بسوط وال بعصى أو حنوه ،والسواك كما ال َيفى دقيق
وقصري ،طوله غالباً طول القلم.
كما أنه ال حيل للرجل أن يضرب زوجته إن استدعى األمر ذلك أمام أطفاهلا أو غريهم ،لكون ذلك
زيادة يف التأديب مل يأذن هبا الشارع ،تنجم عن ذلك أمور ال حتمد عقباها ،وال يضرب يف حال
الغضب ولو وقع وجود ما يستدعي ذلك لكونه واحلال هذه سيتجاوز احلد املأذون به.
والتأديب مىت ما كان يف احلدود الشرعية ينفع ،وال يصح تسميته عنفاً أسرياً ،ومع ذلك كله نقول :إن
الرتفع عن الضرب أفضل وأكمل إبقاء للمودة.

22

وقال ابن حجر( :فيه داللة على أن ضرهبن مباح يف اجلملة وحيل ذلك أن يضرهبا تأديبا إذا رأى منها ما
يكره ،فيما جيب عليها فيه طاعته ،فإن اكتفى بالتهديد وحنوه كان أفضل ،ومهما كان الوصول إىل
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الغرض باإليهام ال يعدل إىل الفعل  ،ملا يف وقوع ذلك من النفرة املضادة حلسن املعاشرة املطلوبة يف
الزوجية ،إال إذا كان يف أمر يتعلق مبعصية اهلل )

25

ومن خالل ما سبق تتبني مدى رعاية القرآن الكرمي للتأديب املطلوب بعيداً عن العنف املنفر واملضاد
ِ
ِ
وه َّن فَ َع َس َٰى أَ ْن تَكَْرُهوا َشْيئًا َوَْجي َع َل اللَّهُ فِ ِيه َخْي ًرا
وه َّن بِالْ َم ْع ُروف ۚ فَِإ ْن َك ِرْهتُ ُم ُ
لقوله تعاىلَ  :و َعاش ُر ُ
َكثِ ًريا[ النساء]29 :
وكذا احلال بالنسبة للزوجة ينبغي أن تعي حقيقة هذه القوامة فتُحسن التبعل لتَ ْح ُسن احلياة الزوجية.
ثانياً :الوالدان تجاه األوالد والعكس :دعا القرآن الكرمي إىل كل ما يؤدي إىل السالم األسري فيما
بينهما ومن ذلك:
-2محبتهم والشفقة عليهم :قد حيدث العنف من قبل الوالدين جتاه األوالد لكنه قليل ،وغالباً سببه
ب الشَّهو ِ
اجلهل وشدة احلرص ،فإن اهلل قد فطر عباده على حمبة األوالد ،قال تعاىلُ  :زيِّ َن لِلن ِ
ات
َّاس ُح ُّ َ َ
ِ
اخلي ِل الْمس َّوم ِة و ْاألَنْع ِام و ْ ِ
اط ِري الْم َقْنطَرةِ ِمن َّ ِ ِ ِ
ِمن النِّس ِاء والْبنِني والْ َقنَ ِ
احلَْرث ۚ َٰذَل َ
ك َمتَاعُ
الذ َهب َوالْفضَّة َو َْْ ُ َ َ َ َ َ
َ َ ََ ََ
ُ َ َ
احلياةِ الدُّنْيا ۚ واللَّهُ ِعْن َده حسن الْم ِ
احلَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ
ال َوالْبَ نُو َن ِزينَةُ ْ
آب[ آل عمران ،]22 :الْ َم ُ
ََْ
ُ ُُْ َ
َ َ
والْباقِيات َّ ِ
ك ثَ َوابًا َو َخْي ٌر أ ََم ًال[ الكهف ،]26 :ناهيك أن األوالد بضعة من
ات َخْي ٌر ِعْن َد َربِّ َ
الصاحلَ ُ
ََ َ ُ

الوالدين مما يؤدي إىل بالغ احملبة واملودة ،لذا أوصى اهلل الوالدين باألوالد يف القرآن الكرمي قال تعاىل:
ي ِ
وصي ُك ُم اللَّهُ ِيف أ َْوَال ِد ُك ْم[ النساء ،]22 :لكن كرر وصية األوالد بالرب بالوالدين كثرياً وثناه بعد األمر
ُ
بالتوحيد يف العديد من اآليات منها قوله تعاىلَ  :و ْاعبُ ُدوا اللَّهَ َوَال تُ ْش ِرُكوا بِِه َشْيئًا َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا
[النساء.]26 :

وذلك أن حدوث العقوق من األوالد جتاه الوالدين مظنته أكرب وذلك إذا خلت قلوب هؤالء من حمبة
الوالدين ومها األصل يف وجوده.
إذاً مما ينبغي أن تعيش األسرة يف حب وود متبادل بني الوالدين واألوالد ،وتكون حمبة الوالدين ألوالدهم
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
وه ْم ۚ َوإِ ْن
اح َذ ُر ُ
ين َآمنُوا إِ َّن م ْن أ َْزَواج ُك ْم َوأ َْوَالد ُك ْم َع ُد ًّوا لَ ُك ْم فَ ْ
حمبه قوميه ،قال تعاىل  :يَا أَيُّ َها الذ َ
تَع ُفوا وتَص َفحوا وتَ ْغ ِفروا فَِإ َّن اللَّه َغ ُف ِ
يم[ التغابن ،]22 :حمبة ال تفريط فيها فيغلب العنف
َ ٌ
ور َرح ٌ
ْ َ ْ ُ َ ُ
والقسوة ،وال إفراط فيها فيستحيل فيها تقومي األوالد ،وينكسر فيها االحرتام املطلوب والواجب للوالدين
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َح ُد ُمهَا أ َْو كِ َال ُمهَا فَ َال
ض َٰى َربُّ َ
َ وقَ َ
ك أََّال تَ ْعبُ ُدوا إَّال إيَّاهُ َوبِالْ َوال َديْ ِن إ ْح َسانًا ۚ إ َّما يَْب لُغَ َّن عْن َد َك الْكبَ َر أ َ
تَ ُق ْل َهلَُما أ ٍّ
ُف َوَال تَْن َه ْرُمهَا َوقُ ْل َهلَُما قَ ْوًال َك ِرميًا[ اإلسراء.]22 :
وكذا ينبغي على األوالد مراعاة الوالدين واإلشفاق عليهما وخاصة يف حال الكرب عند ازدياد حاجتهما
َّ ِ
ب لَنَا ِم ْن أ َْزَو ِاجنَا َوذُِّريَّاتِنَا قَُّرةَ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا َه ْ
إليه ،بل يتجاوز هذا احلب األوالد فيصل للذرية َ والذ َ
ِ
ِ ِ
اج َع ْلنَا ُمسلِم ْ ِ
أ َْع ُ ٍ
ك
ك َوِم ْن ذُِّريَّتِنَا أ َُّمةً ُم ْسل َمةً لَ َ
ني لَ َ
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتَّق َ
ني إَِم ًاما[ الفرقانَ  ،]72 :ربَّنَا َو ْ
ني َو ْ
ْ َ
َّك أَنْت الت ََّّواب َّ ِ
ِ
يم[ البقرة ،]228 :وحني تراعى هذه اجلوانب
ب َعلَْي نَا ۚ إِن َ َ
ُ
َوأَ ِرنَا َمنَاس َكنَا َوتُ ْ
الرح ُ
املعنوية يف العالقة األبوية يضمحل جانب العنف األسري.
-2تعليمهم وتأديبهم:
حث اهلل الوالدين على تربية األوالد وتأديبهم ووقايتهم مما فيه هالكهم يف الدنيا أو يف اآلخرة ،قال
ِ
َّ ِ
 ٌ
احلِ َج َارةُ َعلَْي َها َم َالئِ َكةٌ ِغ َال ٌ
َّاس َو ْ
ين َآمنُوا قُوا أَنْ ُف َس ُك ْم َوأ َْهلي ُك ْم نَ ًارا َوقُ ُ
تعاىل  :يَا أَيُّ َها الذ َ
ود َها الن ُ
ِ
صو َن اللَّ َه َما أ ََمَرُه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤَم ُرو َن[ التحرمي ،]6 :وهذا التأديب قد ُح ّد حبدود ومل
ش َد ٌاد َال يَ ْع ُ
يكن مطلقاً فيدخل يف حدود العنف املمنوع ،ومن ذلك حتديد ضوابط للضرب:

-2أن يكون عند عدم جدوى النصح والتوجيه املتكرر.
-2أن يكون بعد إكمال عشر سنوات ،وأما من كان أصغر من عشر سنوات فإنه ال يُضرب أبداً لقول
"مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر"
الرسول عليه الصالة والسالمُ :
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ّ -2أال يزيد الضرب عن عشر ضربات ،فقد قال الرسول عليه الصالة والسالم "ال جيلد فوق عشر
جلدات إال يف حد من حدود اهلل ".27
ّ -2أال يؤدي الضرب إىل أي ضرر يتجاوز أمل اجللد اخلارجي فال يضرب ضرباً متكرراً ملكان واحد ،وال
يكون قوياً ،وال يف وقت مرض املضروب ،و ّأال جيرح الضرب وأال يضرب يف الوجه أو الرأس وال يف
األماكن اليت َيشى منها الضرر لقول الرسول عليه الصالة والسالم "إذا ضرب أحدكم أخاه فليتجنب
الوجه".28
-5أال يقصد بالضرب االنتقام أو التشفي؛ بل يكون مراده إصالح اخلطأ والتأديب.
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وهبذه الضوابط خنرج من دائرة العنف اليت يعامل هبا بعض اآلباء واألمهات أوالدهم بقصد الرتبية
والتعليم وهي يف احلقيقة ما هي إال صورة من صور العنف الشنيعة اليت ليست سبباً للتأديب بل
بالعكس.
والتأديب ال يتصور حتت ضغط الرتهيب والعقوبة الشديدة ،بل البد من االعتدال يف صور الرتبية حىت
تؤدي َثارها بإذن اهلل.
-2صداقتهم واستشارتهم ومشاركتهم
صداقة واستشارة ومشاركة من قبل الوالدين ألوالدهم يف الصغر وكذا دوام هذا الصداقة.
واالستشارة واملشاركة من قبل األوالد جتاه والديهم يف الكرب هذا ما حث عليه القرآن الكرمي ومن ذلك
ما مثله اهلل لنا يف كتابه من صداقة إبراهيم عليه السالم مع ابنه امساعيل عليه السالم ،ومشاركته له يف
بناء البيت ووضع قواعده وغري ذلك ،وعظم بر إمساعيل بأبيه وموافقته ألمره وإِ ْذ ي رفَع إِب ر ِاهيم الْ َقو ِ
اع َد
َ َْ ُ َْ ُ َ
الس ِم ِ
ِ ِ ِ
ِ
الس ْع َي
يم[ البقرة ،]227 :فَلَ َّما بَلَ َغ َم َعهُ َّ
يل َربَّنَا تَ َقبَّ ْل ِمنَّا ۚ إِن َ
َّك أَنْ َ
ت َّ ُ
يع الْ َعل ُ
م َن الْبَ ْيت َوإ ْمسَاع ُ
ال يا أَب ِ
ت افْ َع ْل َما تُ ْؤَم ُر ۚ َستَ ِج ُدِين إِ ْن
ين إِ ِّين أ ََر َٰى ِيف الْ َمنَ ِام أ ِّ
قَ َ
َين أَ ْذ َحبُ َ
ال يَا بُ ََّ
ك فَانْظُْر َما َذا تَ َر َٰى ۚ قَ َ َ َ
َشاء اللَّهُ ِمن َّ ِ
ين[ الصافات ،]222 :وصورة أخرى قبول مشورة زوجة موسى عليه السالم من
الصاب ِر َ
َ
َ
ت استَأْ ِجره ۚ إِ َّن خي ر م ِن استَأْجرت الْ َق ِو ُّ ِ
ِ
ني[ القصص،]26 :
ت إِ ْح َد ُ
قبل أبيها قَالَ ْ
ي ْاألَم ُ
ََْ َ ْ َْ َ
امهَا يَا أَبَ ْ ْ ُ
وكذا أم موسى مع أخته وقَالَت ِألُختِ ِه قُ ِّ ِ
ت بِِه َع ْن ُجنُ ٍ
ب َوُه ْم َال يَ ْشعُ ُرو َن[ القصص:
صَر ْ
َ ْ ْ
صيه ۚ فَبَ ُ
ال يوسف ِألَبِ ِيه يا أَب ِ
ت إِ ِّين
 ،]22وصورة أخرى يعقوب عليه السالم مع ابنه يوسف عليه السالم :إِ ْذ قَ َ ُ ُ ُ
َ َ
ِِ
ين[ يوسفَ  ،]2 :وَرفَ َع أَبَ َويِْه َعلَى الْ َع ْر ِش
َرأَيْ ُ
َح َد َع َشَر َك ْوَكبًا َوالش ْ
تأَ
س َوالْ َق َمَر َرأَيْتُ ُه ْم ِيل َساجد َ
َّم َ
ت َٰه َذا تَأْ ِويل رْؤي ِ
ِ
َح َس َن ِِّب إِ ْذ
َو َخُّروا لَهُ ُس َّج ًدا ۚ َوقَ َ
ال يَا أَبَ َ
اي م ْن قَ ْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها َرِِّّب َحقًّا ۚ َوقَ ْد أ ْ
َُُ َ
يف
الس ْج ِن َو َجاءَ بِ ُك ْم ِم َن الْبَ ْد ِو ِم ْن بَ ْع ِد أَ ْن نََز َ
َخَر َج ِين ِم َن ِّ
ني إِ ْخ َوِيت ۚ إِ َّن َرِِّّب لَ ِط ٌ
أْ
غ الشَّْيطَا ُن بَْي ِين َوبَ ْ َ
لِما ي َشاء ۚ إِنَّه هو الْعلِيم ْ ِ
يم[ يوسف ،]222 :هذه مجلة من األمثلة والصور اليت متثل هذه
َ َ ُ
احلَك ُ
ُ َُ َ ُ
الصداقة واالستشارة بني اآلباء واألمهات مع أوالدهم وبالعكس ،واذا ما التزم هذا اجلانب اندفع جانب
العنف بسبب غياب كثري من هذه املعاين الراقية يف اجلانب األسري.
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-2اإلنفاق عليهم
اإلنفاق عليهم سواء من قبل اآلباء جتاه األبناء أو العكس أيضاً

ك َما َذا يُْن ِف ُقو َن ۚ قُ ْل َما أَنْ َف ْقتُ ْم ِم ْن
أما يف إنفاق األوالد على والديهم فقد قال تعاىل :يَ ْسأَلُونَ َ
ٍ ِ ِ
ني والْيَتَ َام َٰى والْمساكِ ِ
ِ
السبِ ِيل ۚ َوَما تَ ْف َعلُوا ِم ْن َخ ٍْري فَِإ َّن اللَّهَ بِِه
ني َوابْ ِن َّ
َخ ْري فَل ْل َوال َديْ ِن َو ْاألَقْ َرب َ َ
َ ََ
ِ
يم[ البقرة]225 :
َعل ٌ
وهذا أول سؤال من ستة أسئلة وردت متجاورة يف سورة البقرة والسؤال عن مقدار نفقة التطوع ووجهتها
فبينت اآلية أن ما أنفقوا من خري فأوىل الناس به الوالدين.
ويف اآلية دليل على وجوب نفقة الولد على األبوين ،وهذا حمل اتفاق بني أهل العلم ،وإذا كان الولد
ميسوراً وقادراً على الكسب جتب عليه نفقة أبويه احملتاجني.
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وورود هذا األمر بصيغة السؤال وكون أول من ذكرت له النفقة الوالدان كل ذلك يدل على مدى أمهية
هذه العناية اليت ينبغي أن جيدها الوالدان من قبل أوالدهم .
وكذا دعا القرآن الكرمي إىل اإلنفاق على األوالد ووعد بالرزق ملن خاف عيلة وفقراً من اإلنفاق عليهم،

قال تعاىلَ  :وَال تَ ْقتُلُوا أ َْوَال َد ُك ْم َخ ْشيَةَ إِ ْم َال ٍق ۚ َْحن ُن نَْرُزقُ ُه ْم َوإِيَّا ُك ْم ۚ إِ َّن قَ ْت لَ ُه ْم َكا َن ِخطْئًا
ِ
ريا[ اإلسراء]22 :
َكب ً
قال الرازي( :قتل األوالد إن كان خوف الفقر فهو سوء ظن باهلل ،وان كان ألجل الغرية على البنات فهو
سعي يف ختريب العامل فاألول ضد التعظيم ألمر اهلل ،والثاين ضد الشفقة على خلق اهلل تعاىل وكالمها
مذموم ،وذلك أن قرابة األوالد قرابة جزئية وهي من أعظم املوجبات للمحبة وذلك على غلط شديد
فالروح وقسوة فالقلب وذلك من أعظم األخالق الذميمة فرغب اهلل يف اإلحسان إىل األوالد وإزالة هذه
اخلصلة).
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وهذا العنف الذي حيدث جتاه األوالد من قبل الوالدين أشنع أنواع العنف وأعظمه ذنباً ،وهو قد كان
موجوداً يف اجلاهلية القدمية واملعاصرة اليوم خاصة يف البالد الفقرية.
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وحينما يستشعر الوالدان أن هذه النفقة الزمة عليه وأنه مأجور ومثاب عليها سيبذهلا حبب ورضا

واحتساب ولن يدخلها العنف بأي صورة بإذن اهلل ،قال تعاىل :وعلَى الْمولُ ِ
ود لَهُ ِرْزقُ ُه َّن َوكِ ْس َوتُ ُه َّن
َ َ َْ
بِالْمعر ِ
وف[ البقرة]222 :
َ ُْ
فاآلية توجب رزق الولد على أبيه دون غريه؛ وقال النِب عليه الصالة والسالم "إذا أنفق املسلم نفقة على
22
أهله وهو حيتسبها كانت له صدقة"
وقوله " أربع دنانري ،دينار أاعطيته مسكيناً ودينار أعطيته يف رقبة ودينار أنفقته يف سبيل اهلل ودينار
أنفقته على أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك" وقوله " أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله
ودينار ينفقه الرجل على دابته يف سبيل اهلل ودينار ينفقه على أصحابه يف سبيل اهلل"
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وأخيراً :األخوة مع بعضهم :وهذا الصنف من العنف األسري يأيت يف املرتبة الثانية بعد العنف عند
الزوجني فيدخل فيما بينهم من األخوة قضايا التحاسد والقطيعة وحنومها ،مما ينشئ العنف بينهم؛ وقد
متتد يف بعض األحيان إىل ما بعد وفاة الوالدين ،بل وقد يتوارثها األوالد فيما بعد ذلك؛ ولعالج هذا
العنف األخوي يف القرآن الكرمي صور عدة:
-2تنظيم العالقة األخوية:
نظم القرآن الكرمي العالقة األخوية وجعل مبناها على السماحة والعفو مهما كانت اخلصومة ،وضرب لنا
أعظم األمثلة يف املساحمة والعفو األخوي ،وذلك دفعاً للعنف الذي قد حيدث بني األخوة.
ومن ذلك ما ذكره اهلل من قصة يوسف عليه السالم مع إخوته فرغم كل ما فعلوه معه ما كان منه إال أن

صفح عنهم قال تعاىل :قَ َال َال تَثْ ِريب علَي ُكم الْي وم ۚ ي ْغ ِفر اللَّه لَ ُكم ۚ وهو أَرحم َّ ِِ
ني
الرامح َ
َ َ ْ ُ ََْ َ ُ ُ ْ ََُ ْ َ ُ

[يوسف ،]92 :قال الطربي (:يقول تعاىل ذكره قال يوسف إلخوته" :ال تثريب" يقول :ال تعيري عليكم
وال إفساد ملا بيين وبينكم من احلرمة وحق األخوة ولكم عندي الصفح والعفو)
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وأكثر من ذلك قابلهم بالدعاء هلم ،وهذا دعاء من يوسف إلخوته بأن يغفر اهلل هلم فيما أتوا إليه وركبوا
منه من الظلم ،يقول :عفا اهلل عن ذنبكم وظلمكم فسرته عليكم.
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كما صور القرآن الكرمي هذه العالقة السامية بأهنا مؤازرة ومعونة لألخوة ،فها هو موسى عليه السالم

يدعواهلل فيقول :واجعل ِيل وِزيرا ِمن أَهلِي هارو َن أ ِ
َخي  ا ْش ُد ْد بِِه أ َْزِري 
َ َْ ْ َ ً ْ ْ
َُ
ك َكثِ ًريا َ ونَ ْذ ُكَرَك َكثِ ًريا [ طه]22-29 :
َوأَ ْش ِرْكهُ ِيف أ َْم ِري َ ك ْي نُ َسبِّ َح َ
وذكر لنا صورة هلذه العالقة احلميمة حني قد يعرتيها ما يؤثر فيها.

ضبَا َن أ َِس ًفا قَ َال بِْئ َس َما َخلَ ْفتُ ُم ِوين ِم ْن
وس َٰى إِ َ َٰىل قَ ْوِم ِه غَ ْ
ومن ذلك قول اهلل تعاىلَ  :ولَ َّما َر َج َع ُم َ
ب ع ِدي ۚ أَع ِج ْلتُم أَمر ربِّ ُكم ۚ وأَلْ َقى ْاألَلْواح وأَخ َذ بِرأْ ِس أ ِ
َخ ِيه َجيُُّرهُ إِلَْي ِه ۚ قَ َال ابْ َن أ َُّم إِ َّن
َْ
َ ْ َْ َ ْ َ
َََ َ َ
ِ ِِ
ني
استَ ْ
ادوا يَ ْقتُلُونَِين فَ َال تُ ْش ِم ْ
ض َع ُف ِوين َوَك ُ
ِّب ْاأل َْع َداءَ َوَال َْجت َع ْل ِين َم َع الْ َق ْوم الظَّالم َ
الْ َق ْوَم ْ
ت َِ

[األعراف ،]252 :فحني رجع موسى ووجد قومه يعبدون العجل قال هلارون :ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
بعبادة العجل من إتباعي و اللحوق ِّب مبن أقام على إميانه مث أخذ موسى برأس اخيه هارون غضباً منه

عليه ،فقال ( :يبنؤم).
قال ابن عباس :كان هارون اخا موسى ألبيه وأمه ،وامنا قال يا ابن ّأم لريفقه و يستعطفه عليه.
فإن قيل :كيف جاز أن يأخذ موسى بلحية هارون ورأسه مع أن ذلك يقتضي االستخفاف به؟ قيل:
ألن العادة يف ذلك الوقت مل تكن كهذه العادة ،بل كان ذلك يف زماهنم جيري جمرى القبض على يده،
وقيل :ألنه أجرى هارون جمرى نفسه.
وقال الشوكاين" (:يا ابن أم" ونسبه إىل األم مع كونه أخاه ألبيه وأمه عند اجلمهور استعطافاً له وترقيقاً
لقلبه).
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واملعىن :أن األخ إن وجد من أخيه ما قد يؤثر على هذه العالقة أو يدفع حنو العنف ،فإنه ُحيسن قوله
وفعله ويُ ِّ
ذكر حبقيقة هذه العالقة.
-2العدل بين األوالد :عدم العدل بني األوالد سبب وعامل قوي من عوامل العنف بني األخوة ،وقد
ذكر اهلل هذه القضية يف القرآن الكرمي يف قصة يوسف عليه السالم مع إخوته ،ففي قصتهم وحديثهم
عالمات ودالالت على قدرة اهلل وحكمته يف كل شيء ملن سأل عن قصتهم وعرفها ،فهم حني شعروا

[]25

بعدم عدل أبيهم يف حمبتهم وتفضيله عليهم ،فكروا حينها بالتخلص منه ليقبل عليهم أبيهم وال يلتفت
عنهم (وتكونوا من بعده) أي :من بعد كفايته بالقتل أو التغريب وذلك حسداً منهم .

ِ
ِ
ِ
ض َال ٍل
َح ُّ
صبَةٌ إِ َّن أَبَانَا لَفي َ
وس ُ
ب إِ َ َٰىل أَبِينَا منَّا َوَْحن ُن عُ ْ
ف َوأ ُ
َخوهُ أ َ
قال تعاىل  :إ ْذ قَالُوا لَيُ ُ

ُمبِ ٍ
ني[ يوسف ،]8 :أي :أنه يفضلهما يف احملبة علينا ومها صغريان ال كفاية فيهما وحنن عشرة رجال

كفاة نقوم مبرافقه ،فنحن أحق بزيادة احملبة منهما لفضلنا بالكثرة واملنفعة منهما "قوماً صاحلني" تائبني.25
فرتك العدل يورث احلسد بني األوالد والكراهية ومن مثّ العنف.
-2تحديد المواريث :
من أعظم أسباب العنف بني األخوة واليت حتدث بعد وفاة الوالدين أو احدمها هو املرياث ،وقد ضبط
القرآن الكرمي هذه القضية بضوابط شرعية وحدد األنصبة ،واليت مىت ما التزم أهل امليّت هبا مل حيدث يف

صفوف أفرادها أي نوع من أنواع العنف املرتتبة على ذلك.
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الخاتمة
-2مفهوم السالم األسري يف القرآن الكرمي مفهوم واسع وشامل لكل مافيه جلب للنفع ،ودفع للضر.
-2األسرة هي النواة األوىل للمجتمع ومن مث األمة؛ ومن هنا جند عظيم عناية القرآن الكرمي هبا وبكل ما
هو سبب لسالمتها.
-2للعنف األسري أنواع وعوامل ودوافع عديدة كلها عاجلها القرآن الكرمي.
-2للعنف األسري آثار سلبية كثرية وخطرية ومؤثرة على الفرد واجملتمع ومن مث األمة.
-5أسس القرآن الكرمي مقومات رئيسية للعالقات العامة تضمن سالمة كل فرد من أفراد اجملتمع ومن مث
رقي هذه األمة ومتكينها وعزهتا يف الدنيا؛ وفوزها باجلنان ورؤية الرمحن يف اآلخرة.
-6عاجل القرآن الكرمي العنف األسري الصادر من أي طرف من أركان األسرة سواء الزوجني أو الوالدين
أو األوالد.
-7عالج القرآن الكرمي للعنف الصادر من هذه األطراف لو التزمت به هذه األسرة حلل األمن واألمان
والسالم واالستقرار فيها.
-8توجيه القرآن الكرمي للزوجني لكل ما ينبذ العنف ويعزز العالقة الزوجية بينهما فيجعلها أنساً ووداً
ورمحة وسكناً.
-9تصحيح وضبط بعض املفاهيم اخلاطئة واملسببة للعنف كمفهوم القوامة والوعظ واهلجر والتعدد
والضرب والطالق واخللع ..وغريها مما بني الزوجني.
-22حدوث العنف من قبل الوالدين جتاه أوالدهم قد حيدث ألسباب يغلب عليها اجلهل واحملبة وشدة
احلرص وسوء فهم للرتبية الصحيحة ،وقد عاجل القرآن الكرمي هذه القضية وذلك بوضع الضوابط
واألصول الرتبوية الصحيحة.
-22حاالت حدوث العنف بني األخوة كثرية وقد تصل إىل مستويات عالية ومدة زمنية طويلة ،وخاصة
إذا كانت األسباب مادية ،ولذا القرآن الكرمي وضح هذه العالقة ونظمها وبني كيفية التعامل مع اإلخوة
يف حاالت اخلالف والتحاسد والقطيعة؛ وحث على العدل بني األوالد ،وحدد املواريث للحد من هذه
الظاهرة.
-22خري كالم هو كالم اهلل ،وأفضل عالج لكل كرب هو يف كتاب اهلل وخري هنج يسلكه العبد ليجد
سعادته يف الدنيا واآلخرة هو هنج القرآن الكرمي.
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