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 كمية التربية لمعمـك االنسانية/ جامعة االنبار   كمية التربية لمعمـك االنسانية/ الجامعة العراقية
 

 المستخمص
لعنػؼ انترػػاران زػن زمننػا الوادػػر كرػد يت ػػكر العنػؼ البرػػرم كاالسػرم نػػك مػف ارػ ر انػػكاع ايعػد 

البعض اف مركمة العنؼ مف المراكؿ الطارئة كالوديثة التن ظ ػرت زػن الممتمػل البرػرم اخيػران  
كان ا لـ تكػف مكمػكدة مػف ربػؿ  ز ػن كاوػدة مػف الظػكانر التػن طػرات عمػت الممتمػل نتيمػة كمػكد 

ا ذكػػر ريػػر  ػػوي   كاف مرػػكمة العنػػؼ التطػػكر كالتريػػرات التػػن ا ػػابت الممتمػػل ب كممػػ   لكػػف مػػ
مرػػػكمة رديمػػػة كليسػػػت كليػػػدة نػػػذي التطػػػكرات كالتػػػن يعايرػػػ ا الممتمػػػل اليػػػـك  بػػػؿ نػػػن رديمػػػة رػػػدـ 
البررية  كيمكف القػكؿ بػ ف اكؿ ظ ػكر ل ػا يػـك رػاـ رابيػؿ بقتػؿ اخيػ  نابيػؿ كر ػت ما مػذككرة زػن 

 القرآف الكريـ. 
م كعنػؼ ممػاعن بارػكاؿ متعػددة  كل ػذا ثـ تطكر العنؼ مف ممارست  ثـ الت عنػؼ زػرد 

زقد انترػر اليػـك زػن بيكتنػا مبػا  بػيف االب كابنائػ   كبػيف االـ كابنائ ػا  كبػيف الػزكج كزكمتػ   كرػد 
يممػػ  بعػػض الرمػػاؿ الػػت الرػػدة كالعنػػؼ ظنػػان مػػن ـ ان ػػـ بػػذلؾ يوكمػػكف السػػيطرة كيسػػٌيركف امػػكر 

مػػي ن م ػػذبان مثقبػػان  كالو ػػكؿ عمػػت زكمػػة  بيػػكت ـ كويػػات ـ بالطريقػػة المثمػػت  مػػف رػػ ن ا اف تنرػػ 
مطيعػػة توبػػػظ البيػػت كاالكالد  لكػػػف نػػػذا السػػمكؾ لػػػيس مػػف رػػػ ن  اال اف ي ػػػدـ بيكتػػان  كرػػػرد نسػػػا ن 
كاطبػػػاالن  كيتسػػػبب زػػػن انترػػػار الكثيػػػر مػػػف الوػػػاالت النبسػػػية كاالدػػػطرابات السػػػمككية لػػػدل ازػػػراد 

لعائمػة كخ ك ػان دػد النسػا  كاالطبػاؿ لػػ  العائمػة  كا ػب  العنػؼ رػد يطػاؿ البػرد كالممتمػل زػن ا
اثران كبيران عمت الوياة االمتماعية  زالذيف تعردػكا لمعنػؼ زػن ال ػرر اثٌػر عمػي ـ سػمبان زػن الكبػر  
اذ دمر رخ يات ـ كمعم ا مستكينة م دكمان وق ا  كرير رادرة عمت ادارة رؤكن ا...كل ذا تكػكف 

سػػرة كالبػػرد كالممتمػػل  كينرػػ  عنػػدنـ خطيػػرة زػػن ظػػانرة العنػػؼ مػػف اكثػػر الظػػكانر خطػػران عمػػت اال
الع رات كالسمكؾ.   كلذلؾ تقتدن مرػكمة البوػث نػك االبتعػاد عػف العنػؼ زػن االسػرة كالممتمػل 
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برتت اركال  كاراعة ركح التعاكف كالتسام  كالموبة بػيف ابنػا  البمػد الكاوػد  كاف اختمبػت ازكػارنـ 
 اك معتقدات ـ. 

 مقدمة كث ثة مباوث كخاتمة كتك يات. كارتدت طبيعة البوث عمت  
اما المبوػث االكؿ   تناكلػت زيػ  العنػؼ كاالسػرة كمكرػؼ الرػريعة االسػ مية منػ .   كامػا المبوػث 
الثانن  تناكلت زي   دكازل كاسباب كا ناؼ العنؼ زػن االسػرة. كامػا المبوػث الثالػث  تناكلػت زيػ  

وث بذكر انـ النتائج كالتك يات.    ع ج العنؼ زن نطاؽ االسرة كالممتمل. كختمت الب  

   

Abstract 

Human and family violence is one of the most prevalent types of 

violence in our time. Some may think that the problem of violence is one 

of the most urgent and recent problems that has emerged in human 

society. It has not existed before. It is one of the phenomena that 

occurred in society due to the evolution and changes that The problem of 

violence is an old problem and not the result of these developments, 

which are experienced by society today, but are as old as humanity. It 

can be said that the first appearance on the day Cain killed his brother 

Abel and their story is mentioned in the Koran. 

And then the violence evolved from the practice and then to individual 

violence and collective violence in multiple forms, so today spread in our 

homes between the father and his sons, and between the mother and 

children, and between husband and wife, and may resort to some men to 

the intensity and violence thinking that they are thus ruling and control 

the things of their homes and lives In the best way, would create a 

cultured and educated generation and get a obedient wife who would 

save the house and children. But this behavior would not only demolish 

homes, displace women and children, and cause widespread 

psychological and behavioral disorders among family members. Affects 

the individual and society In the family, especially against women and 

children, it has a great impact on social life. Those who have been 

subjected to violence at a young age have had a negative effect on their 

lives. They have destroyed their personalities and made them resentful, 

deprived of their rights and unable to manage their affairs. The 

individual and society, and they have serious relationships and behavior. 

Therefore, the problem of research is to avoid violence in the family and 
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society in all its forms and to spread the spirit of cooperation, tolerance 

and love among the people of one country, and that their ideas or beliefs 

differ. 

The nature of the research required an introduction, three investigations, 

a conclusion and recommendations. 

The first topic dealt with violence and family and the position of Islamic 

law. The second topic dealt with the motives, causes and types of 

violence in the family. The third topic dealt with the treatment of 

violence within the family and society. The research concluded by 

mentioning the main findings and recommendations. 

 
 المقدمة
ذً   ػٍر  اٍلعىٍبػكى  الومد هلل رب العالميف  القائؿ زن موكـ التنزيؿ   "خي ػفً  كىاىٍعػًرٍض  بًػاٍلعيٍرؼً  كىٍامي  عى
" اًنًميفى  عمػت كيعطػن الرزؽ يوب رزيؽ اهلل ل  ة كالس ـ عمت سيدنا مومد القائؿ   "إف. كا(ُ)اٍلمى

كعمػت آلػ  ك ػوب  كسػمـ تسػميمان  (ِ)سػكاي" مػا عمػت يعطػن ال كمػا العنػؼ عمػت يعطػن ال مػا الرزػؽ
 كثيران...اما بعد...

العنػػػؼ البرػػػرم كاالسػػػرم نػػػك مػػػف ارػػػ ر انػػػكاع العنػػػؼ انترػػػاران زػػػن زمننػػػا الوادػػػر كرػػػد  
لػػػبعض اف مرػػػكمة العنػػػؼ مػػػف المرػػػاكؿ الطارئػػػة كالوديثػػػة التػػػن ظ ػػػرت زػػػن الممتمػػػل يت ػػػكر ا

البررم اخيران  كان ا لـ تكف مكمكدة مف ربؿ  ز ن كاودة مف الظػكانر التػن طػرات عمػت الممتمػل 
نتيمػػة كمػػكد التطػػكر كالتريػػرات التػػن ا ػػابت الممتمػػل ب كممػػ   لكػػف مػػا ذكػػر ريػػر  ػػوي   كاف 

مػػة كليسػػت كليػػدة نػػذي التطػػكرات كالتػػن يعايرػػ ا الممتمػػل اليػػـك  بػػؿ نػػن مرػػكمة العنػػؼ مرػػكمة ردي
رديمػػة رػػدـ البرػػرية  كيمكػػف القػػكؿ بػػ ف اكؿ ظ ػػكر ل ػػا يػػـك رػػاـ رابيػػؿ بقتػػؿ اخيػػ  نابيػػؿ كر ػػت ما 

 مذككرة زن القرآف الكريـ. 
ثـ تطكر العنؼ مف ممارست  ثـ الت عنػؼ زػردم كعنػؼ ممػاعن بارػكاؿ متعػددة  كل ػذا  
رػر اليػـك زػن بيكتنػا مبػا  بػيف االب كابنائػ   كبػيف االـ كابنائ ػا  كبػيف الػزكج كزكمتػ   كرػد زقد انت

يممػػ  بعػػض الرمػػاؿ الػػت الرػػدة كالعنػػؼ ظنػػان مػػن ـ ان ػػـ بػػذلؾ يوكمػػكف السػػيطرة كيسػػٌيركف امػػكر 
بيػػكت ـ كويػػات ـ بالطريقػػة المثمػػت  مػػف رػػ ن ا اف تنرػػ  مػػي ن م ػػذبان مثقبػػان  كالو ػػكؿ عمػػت زكمػػة 

يعػػة توبػػػظ البيػػت كاالكالد  لكػػػف نػػػذا السػػمكؾ لػػػيس مػػف رػػػ ن  اال اف ي ػػػدـ بيكتػػان  كرػػػرد نسػػػا ن مط
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كاطبػػػاالن  كيتسػػػبب زػػػن انترػػػار الكثيػػػر مػػػف الوػػػاالت النبسػػػية كاالدػػػطرابات السػػػمككية لػػػدل ازػػػراد 
العائمػة  كا ػب  العنػؼ رػد يطػاؿ البػرد كالممتمػل زػن العائمػة كخ ك ػان دػد النسػا  كاالطبػاؿ لػػ  

كبيران عمت الوياة االمتماعية  زالذيف تعردػكا لمعنػؼ زػن ال ػرر اثٌػر عمػي ـ سػمبان زػن الكبػر   اثران 
اذ دمر رخ يات ـ كمعم ا مستكينة م دكمان وق ا  كرير رادرة عمت ادارة رؤكن ا...كل ذا تكػكف 
 ظػػانرة العنػػؼ مػػف اكثػػر الظػػكانر خطػػران عمػػت االسػػرة كالبػػرد كالممتمػػل  كينرػػ  عنػػدنـ خطيػػرة زػػن

 الع رات كالسمكؾ. 
كرػػد اكػػد القػػرآف الكػػريـ مػػف خػػ ؿ آياتػػ  عمػػت والػػة التطػػكر المكمػػكدة لمعنػػؼ  كذلػػؾ مػػف  

خػػ ؿ ارػػارت  الػػت تعػػرض انبيائػػ  كرسػػم  الػػت العنػػؼ بارػػكال  المتعػػددة  كمػػف ذلػػؾ لمػػا ارتػػد بنػػك 
وػث كبيػرة مػدان زػن اسرائيؿ كعمدكا الت عبادة اال ناـ رامكا بتعذيب االنبيػا   كرػتم ـ. كمنميػة الب

مكام ة ال ممة العنيبة دػد ابنػا  االمػة االسػ مية المسػت دزة  كارػاعة ركح الخػ ؼ كالبررػة بػيف 
 بكؼ ابنائ ا  كلذلؾ تقتدن مركمة البوث نك االبتعاد عف العنؼ زػن االسػرة كالممتمػل برػتت 

اف اختمبػػت ازكػػارنـ اك ارػػكال  كارػػاعة ركح التعػػاكف كالتسػػام  كالموبػػة بػػيف ابنػػا  البمػػد الكاوػػد  ك 
 معتقدات ـ. 
 كارتدت طبيعة البوث عمت مقدمة كث ثة مباوث كخاتمة كتك يات.  

اما المبوػث االكؿ   تناكلػت زيػ  العنػؼ كاالسػرة كمكرػؼ الرػريعة االسػ مية منػ .   كامػا المبوػث 
تناكلػت زيػ   الثانن  تناكلت زي   دكازل كاسباب كا ناؼ العنؼ زػن االسػرة. كامػا المبوػث الثالػث 

 ع ج العنؼ زن نطاؽ االسرة كالممتمل. كختمت البوث بذكر انـ النتائج كالتك يات.    
كختامان اس ؿ اهلل تعالت اف ي دينا موسف االخ ؽ كاالعماؿ كاف يمعمنا ممتمعػان متراومػان  

 متكاتبان ان  سميل مميب. 
عمػػػػت مومػػػػد كآلػػػػ  ك ػػػػوب   كآخػػػػر دعكانػػػػا اف الومػػػػد هلل رب العػػػػالميف كال ػػػػ ة كالسػػػػ ـ 
 اممعيف. 

 
 المبوث االكؿ

 العنؼ كاالسرة كمكرؼ الرريعة االس مية من .
 تعريؼ العنؼ زن المرة كاال ط ح   –المطمب االكؿ 
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تعريؼ العنؼ زن المرة   كنك دد الرزؽ  كيراد ب  الردة كالخرؽ  كاذ ما  ذلػؾ مػف معممػات  -
 المرة العربية. 

 راؿ ابف منظكر   -
   كالمرػقة الرػدة بالدػـ كنػك.  الرزػؽ دػد كنػك   بػ  الرزػؽ كرمػة بػاممر الخػرؽ   العنؼ   عنؼ
 .(ّ)مثم  الرر مف العنؼ   زبن الخير مف الرزؽ زن ما ككؿ
  كيقػاؿ   اعتنػؼ اممػر اخػذي برػدة  كالعنيػؼ الرػديد مػف (ْ)كالعنؼ   يدؿ عمت خػ ؼ الرزػؽ -

  كمنػػػ  يسػػػمت مػػػف لػػػيس لػػػ  رزػػػؽ بركػػػكب الخيػػػؿ القػػػكؿ كالبعػػػؿ كرػػػاؿ  عنػػػؼ عنبػػػان ز ػػػك عنيػػػؼ 
  .(ٓ)عنيبان 

 العنؼ زن اال ط ح    -
رػػػد عػػػرؼ العنػػػؼ بتعريبػػػات عديػػػدة نظػػػران لتعػػػدد البمسػػػبات كمنػػػانج المعرزػػػة كتعػػػدد الزكايػػػا  

 المنظكر من ا الي   كمف انم ا   
 . (ٔ)يقكؿ المناكم   "العنؼ عدـ الرزؽ" .ُ
ي ػػدر عػػف طػػرؼ رػػد يكػػكف زػػردان  اك مماعػػة  اك  بانػػ  سػػمكؾ   اك زعػػؿ يتسػػـ بالعدكانيػػة .ِ

طبقة سياسية  اك دكلة ب دؼ استر ؿ كاخدػاع طػرؼ آخػر زػن اطػار ع رػة رػكة ريػر 
متكازئة ارت ػاديان كامتماعيػان كسياسػيان ممػا يتسػبب زػن اوػداث ادػرار ماديػة  اك معنكيػة 

 .  (ٕ)لبرد  اك مماعة  اك طبقة امتماعية  اك دكلة اخرل
ط مػػف انمػػاط السػػمكؾ ينػػتج عػػف والػػة اوبػػاط. كيكػػكف م ػػوكبان بع مػػات عػػرؼ بانػػ  نمػػ .ّ

التكتر  كيوتكم عمت نية مبيتة إللواؽ درر مادم اك معنكم بكائف ون  اك بديؿ عف 
 . (ٖ)كائف ون

كعػرؼ ايدػان بانػ  نػك اسػتعماؿ القػكة زػن ريػػر موم ػا بعيػدان عػف الرزػؽ. كعػف الوػد الػػذم  .ْ
  .(ٗ)قكانيف الكدعيةررع  اهلل  اك المتبؽ عمي  زن ال

كعرؼ العنؼ بان  دد الرزؽ كالمطؼ كنػك الرػدة كالمرػقة  كالرزػؽ   لػيف المانػب بػالقكؿ  .ٓ
  .(َُ)كالبعؿ كامخذ بالس ؿ

كعػػرؼ بانػػ  الممػػك  ريػػر المرػػركع الػػت القػػكة  سػػكا  لمػػدزاع عػػف وقػػكؽ البػػرد  اك وقػػكؽ  .ٔ
لمتتبػل خمػك آياتػ  الكريمػة . كلـ ترد لبظػة العنػؼ زػن القػرآف الكػريـ  اذ يمػد ا(ُُ)المماعة
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مػػف ذلػػؾ  لكننػػا نمػػد ارػػارات الػػت االمػػر بػػالمطؼ كالرومػػة كالمػػيف  مػػف ذلػػؾ ركلػػ  تعػػالت 
ػػا ػػةو   "زًبمى ػػفى  رىٍومى لىػػكٍ  لى يػػـٍ  ًلنػػتى  المٌػػ ً  مِّ ًمػػيظى  زىظٌػػان  كينػػتى  كى ػػكاٍ  اٍلقىٍمػػبً  رى ٍكًلػػؾى  ًمػػفٍ  الىنبىدُّ  زىػػاٍعؼي  وى
ػػػٍن يـٍ  ػػػاًكرٍ  لى يػػػـٍ  كىاٍسػػػتىٍرًبٍر  عى رى ٍمػػػتى  زىػػػًَذىا امىٍمػػػرً  ًزػػػن نيـٍ كى كَّػػػؿٍ  عىزى مىػػػت زىتىكى  ييًوػػػبُّ  المٌػػػ ى  ًإفَّ  المٌػػػ ً  عى

" كًِّميفى اٍلميتىكى
(ُِ)  

 
 

 المطمب الثاني : تعريف االسرة في المغة واالصطالح : 
 . (ُّ)االسرة زن المرة   مرتقة مف البعؿ )اىٍسر( بمعنت الرد كالقيد كالع ب -

 افو عديدة  من ا التماسؾ بيف ازراد االسرة. كامٍسرىةي )بالدـ( ل ا مع
 الدرع الو ينة لمداللة عمت القكة.   -ا

 ارارب الرمؿ مف ربؿ ابي . -ب
  كمنػػ  ركلػػ  تعػػالت  (ُْ)تكػػكف االسػػرة بمعنػػت الػػرنط   ام العرػػيرة   مف الرمػػؿ يتقػػكل ب ػػـ -ج

تىؾى  "كىاىنًذٍر  " عىًريرى ًبيفى اٍمىٍررى
ٍمنىاؾى  رىٍنطيؾى  "كلىٍكالى    كركل  تعالت  (ُٓ) ا لىرىمى مى مىٍينىػا اىنػتى  كى  . (ُٔ)ًبعىًزيػز"و  عى

 . (ُٕ)ام  لكال اراربؾ كعريرتؾ لرممناؾ  كنذا ما يدؿ عمت القكة كالتماسؾ بيف ازراد االسرة
 االسرة زن اال ط ح   رد عرزت االسرة بتعريبات عديدة  كمف انم ا    -

كػػكف الع رػػات مبارػػرة  كيػػتـ بػػداخم ا تنرػػئة نػػن الكوػػدة االكلػػت لبنػػا  الممتمػػل  كالتػػن ت .ُ
 . (ُٖ)البرد امتماعيان يرعر زي ا باالمف كالسكينة

عرؼ بان ا نظاـ امتماعن دائـ يعمؿ عمت دبط االخ ؽ كالسمكؾ الػذم يتمقػت زيػ  اكؿ  .ِ
 .   (ُٗ)دركس الوياة االمتماعية

اة بعقػد يرمػن الػت كعرؼ بان ا نن المؤسسة االمتماعية التن تنر  مف ارتراف الرمؿ بػامر  .ّ
 .    (َِ)انرا  المبنة التن تسانـ زن بنا  الممتمل

 المطمب الثالث : موقف الشريعة من العنف 
 ًزًي ىػػا اف العنػػؼ ريػػر المندػػبط يمثػػؿ كمػػكدي خطػػران رػػديدان   ممػػث ن بقكلػػ  تعػػالت  "ًلييٍبًسػػدى  
ييٍ ًمؾى  ٍرثى  كى  . (ُِ)البىسىادى  ييًوبُّ  الى  كىالٌم ي  كىالنٍَّسؿى  اٍلوى
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كب ػػذا ا ػػب  العنػػؼ يبػػرز  ػػكرة وقيقيػػة زػػن كػػؿ عمػػؿ ي ػػدد امػػف النػػاس المسػػدم   اك  
ممتمكات ـ  بؿ وتت ازكارنـ كمعتقدات ـ  كارث ـ الودارم كالثقازن. كالعنؼ ظانرة خطيرة مرميػة 
اكد االس ـ عمت ورمة التعامؿ ب  مل بنن البرر  زدػ ن عػف المخمكرػات االخػرل بكازػة ارػكال ا 

 ع ا   اذ كرد زن السنة النبكية اف امراة دخمت النار زن نرة عذبت ا. كانكا
 كلػػـ تطعم ػا زمػـ ربطت ػػا نػرة زػن النػػار امػراة دخمػت  "رػػاؿ () النبػن عػف () عمػػر ابػف عػف

 . (ِِ)"امرض خراش مف ت كؿ تدع ا
ػلى  كينَّا  ( عمت نذا المعنت وينما رىاؿى كرد اكد سيدنا عبد اهلل بف عمر )  رىسيػكؿً  نمرػن مى

مَّت المَّ ً  مىٍي ً  اهللي   ى مَّـى  عى سى ًت ً  زىاٍنطىمىؽى  سىبىرو  ًزن كآل  كى امى ػرىةن  زىرىاىٍينىػا ًلوى مى ػافً  مىعى ىػا وي ػٍذنىا زىٍرخى ٍي ىػا  زى ىخى  زىٍرخى
ػػػا ىتً  ػػػرىةي  زىمى مى عىمىػػػتٍ  اٍلوي ػػػا ى  تىٍبػػػًرشي  زىمى ػػػمَّت النَّبًػػػنُّ  زىمى مىٍيػػػ ً  اهللي   ى ػػػمَّـى  عى سى ػػػفٍ   »اؿى زىقىػػػ كآلػػػ  كى ػػػلى  مى  نىػػػًذيً  زىمى
لىًدنىا؟ لىدىنىا ريدُّكا ًبكى ٍرنىانىػا رىدٍ  نىٍمؿو  رىٍريىةى  كىرىاىل. «ًإلىٍي ىا كى رَّ ػفٍ   »زىقىػاؿى  وى ػرَّؽى  مى   رىػاؿى . نىٍوػفي   ريٍمنىػا «نىػًذًي؟ وى

 . (ِّ)«النَّارً  رىبُّ  ًإالَّ  ًبالنَّارً  ييعىذِّبى  اىفٍ  يىٍنبىًرن الى  ًإنَّ ي »
ا عمػػت انميػة نػػذا المكدػكع رػػدر تعمقػ  بوقػػكؽ المخمكرػات مميعػػان  كلكػف رػػد كممػا يػػدؿ لنػ 

تبػػػرز العنػػػؼ ظػػػانرة طارئػػػة يتكمػػػب زي ػػػا الممػػػك  اليػػػ  وينمػػػا يسػػػتمـز االمػػػر دزػػػل المخػػػاطر كرزػػػل 
ـي  المظػػالـ  كدزػػل العنػػؼ االكبػػر متمػػث ن بقكلػػ  تعػػالت   "كتًػػبى  مىػػٍيكي  اىف كىعىسىػػت لَّكيػػـٍ  كيػػٍريه  كىنيػػكى  اٍلًقتىػػاؿي  عى

ٍيره  كىنيكى  رىٍيئان  تىٍكرىنيكاٍ  ـٍ  خى ـٍ  رىر   كىنيكى  رىٍيئان  تيًوبُّكاٍ  اىف كىعىسىت لَّكي ـي  كىالٌم ي  لَّكي " الى  كىاىنتيـٍ  يىٍعمى تىٍعمىميكفى
(ِْ) .  

 ال  ) كآلػػ  كسػػمـ( عميػػ  اهلل كرػػد اكػػدت السػػنة النبكيػػة الرػػريبة عمػػت ورمػػة دـ المسػػمـ بقكلػػ  ) ػػمت
   الزانن الثٌيب   ث ث بَودل إال   اهلل رسكؿ كانن   اهلل إال إل  ال اف  دير مسمـ امرئ دـ يوؿ

  . (ِٓ)( لممماعة المبارؽ لدين  كالتارؾ   بالنبس كالنبس
كال يوػػؿ العنػػؼ اال زػػن وػػاالت مندػػبطة يوػػددنا القدػػا  لنػػدزل بػػذلؾ عنبػػان اكبػػر  كزتنػػة  

لىكيػـٍ  ػاصً  ًزػن اعظـ  عبر القرآف عن  بػذلؾ زػن ركلػ  تعػالت   "كى يىػاةه  اٍلًق ى  لىعىمَّكيػـٍ  امىٍلبىػابً  ايكًلػنٍ  يىػاٍ  وى
"   . (ِٔ)تىتَّقيكفى

كاما زن رير ذلؾ زالعنؼ امر موـر رير مرركع يػؤدم الػت زتنػة النػاس كانػ ؾ الوػرث  
 كالنسؿ. 

ًة  الرَّػػًديدي  لىػػٍيسى   »(كممػػا مػػا  زػػن ذـ العنػػؼ كالرػػدة ركلػػ  ) ػػرىعى ػػا بال ُّ ػػًديدي  إنَّمى  ًذمالَّػػ الرى
 .  (ِٕ)«الرىدىبً  ًعٍندى  نىٍبسى ي  يىممؾي 
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كب ػػػذا زػػػاف االسػػػ ـ يوػػػارب العنػػػؼ بكازػػػة ارػػػكال  كانكاعػػػ   كا يػػػات القرآنيػػػة كاالواديػػػث  
النبكيػػة كثيػػرة توػػذر مػػف العنػػؼ  كمعظػػـ الػػذيف يسػػتخدمكف العنػػؼ زػػن بيػػكت ـ  كزػػن اسػػرنـ  كزػػن 

موا   كل ػػذا اف االسػػ ـ وػػث نبػػذ العنػػؼ ب دنػػـ لػػـ يككنػػكا مترػػبعيف بػػركح كتعػػاليـ االسػػ ـ السػػ
داخػػؿ االسػػرة بكازػػة ارػػكال   كزػػن معالمػػة المرػػك ت النبسػػية كاالمتماعيػػة  كرػػد وػػرص االسػػ ـ 
عمػػت كرامػػة المػػراة زكمػػة كمػػا وػػرص عمي ػػا بنتػػان  كانػػتـ االسػػ ـ ب ػػا  عنػػدما يقػػدـ االنسػػاف عمػػت 

 تػػنك "(   ات الػػديف تطبيقػػان لقكلػػ  )اختيػػار المػػراة زكمػػة لػػ  عميػػ  اف يختػػار الزكمػػة ال ػػالوة ذ
 .(ِٖ)"يداؾ تربت الديف بذات زاظبر كلدين ا كلممال ا كلوسب ا لمال ا مربل المراة

كاٍ  ككذلؾ عمت المراة اختيار الزكج ال ال  امتثاالن لقكل  تعالت  "كالى  تَّػت اٍلميٍرًركىاتً  تىنًكوي  وى
ٍيره  مٍُّؤًمنىةه  كىمىمىةه  ييٍؤًمفَّ  لىػكٍ  ٍرػًركىةو مُّ  مِّػف خى ـٍ  كى بىػٍتكي ػكاٍ  كىالى  اىٍعمى تَّػت اٍلميًرػًرًكيفى  تينًكوي لىعىٍبػده  ييٍؤًمنيػكاٍ  وى ػٍؤًمفه  كى  مُّ
ٍيره  لىكٍ  مٍُّرًرؾو  مِّف خى ـٍ  كى بىكي نَّػةً  ًإلىػت يىػٍدعيكى  كىالمٌػ ي  النَّػارً  ًإلىػت يىٍدعيكفى  ايٍكلىػًئؾى  اىٍعمى ٍرًبػرىةً  اٍلمى ييبىػيِّفي  ًبًٍَذنًػ ً  كىاٍلمى  كى
" لىعىمَّ يـٍ  ًلمنَّاسً  آيىاًت ً  كفى يىتىذىكَّري

(ِٗ)  
كاف م اوبة انؿ الديف زن كؿ رن  نػن االكلػت   مف م ػاوب ـ يسػتبيد مػف اخ ر ػـ  

كبركت ـ كطرائق ـ  كالسيما الزكمة  ز ك اكلت مف يعد دين    من ا رريكت  كاـ اكالدي كامينة عمػت 
 . (َّ)مال  كمنزل  كعمت نبس ا

دلة مف القرآف كالسنة النبكية تبيف لنا بكدكح مكرؼ الرريعة االس مية الرازض كب ذي اال 
 لمعنؼ بكازة اركال  المادية كالمعنكية. 
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 المبوث الثانن

 دكازل العنؼ كاسباب  كا ناز  زن االسرة 
 المطمب االكؿ  دكازل العنؼ  

باب العنػؼ كدكازعػ  البدَّ لمباوث اك القارئ الراخص لمظانر العنؼ اف يتعػرؼ عمػت اسػ 
لتمنػػب الكرػػكع زػػن نػػذا الخطػػر  خا ػػة زػػن الممتمعػػات المسػػممة  التػػن ينبرػػن اف تعػػـ زي ػػا ركح 

 الموبة كالتسام  كاالخكة كالمكدة. 
ػػػٍؤًمًنيفى  تىػػرىل»(   لقػػكؿ النبػػػن )  ًمً ـٍ  ًزػػػن المي تىػػػكىادًِّنـٍ  تىػػرىاوي ـٍ  كى تىعىػػاطيًبً  ثىػػػؿً  كى ػػػًد  كىمى سى  ًإذىا المى
سىًديً  سىاًئري  لى ي  تىدىاعىت عيٍدكنا اٍرتىكىت مَّت ًبالسَّ ىرً  مى  . (ُّ)«كىالوي

كمػػف انػػـ اسػػباب انترػػار ظػػانرة العنػػؼ  كالتػػن يمػػب عمػػت االمػػة معالمت ػػا لمخػػركج مػػف  
 مونت ا   

 اواًل : الدوافع االقتصادية :
تو ػػػػؿ الكثيػػػػر مػػػػف االعمػػػػاؿ العنبيػػػػة نتيمػػػػة دكازػػػػل ارت ػػػػادية كلتوقيػػػػؽ مكاسػػػػب ماليػػػػة  

نمت زػػن تبرػػن العنػػؼ االسػػرم بػػالممتمل كػػالبقر كالبطالػػة زدػػ ن عػػف انترػػار مظػػانر الويػػاة سػػا
المادية زن كازة المدف نتج عف نذا التوكؿ العكلمة التن امتاوت العالـ كام ت بعض االسررير 
رادرة عمت مماراة نذا التوكؿ زا ب  البقر كالعمز المادم  كمف االسباب...رياب اوتػراـ وقػكؽ 

. (ِّ)اك االزراد زن االسرة لعدـ كمػكد نظػاـ رػانكنن يػكزر الومايػة الكازيػة لع رػة ازػراد العائمػة البرد
كتسػػمط الطرػػاة عمػػت ارػػكات الرػػعكب كخيػػرات ـ برػػكؿ برػػكؿ كبيػػر يبػػدا البوػػث عػػف مػػكارد ماليػػة 
ب ػػكرة ريػػر مرػػركعة  كتسػػترؿ الع ػػابات الممرمػػة نػػذي الػػدكازل كاالسػػباب االرت ػػادية زػػن زرع 

 العنؼ كالقتؿ. بذكر 
زػػالظركؼ االرت ػػادية كاالمتماعيػػة ريػػر المسػػتقرة التػػن ال يتوقػػؽ زي ػػا تمبيػػة اوتيامػػات  

 . (ّّ)الناس تعدـ التع ب كتمعؿ النبكس ميالة الت رزض ا خريف
 كمف انـ االسباب االرت ادية   

 سك  تكزيل الثركات  زانت تػرل البئػات التػن تت ػؼ بػالرنت البػاوش تتمتػل بامتيػازات .ُ
 كثيرة  بينما زئات اخرل ال تناؿ مف الدنيا اال البقر. 
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ريػػاب ركح التكازػػؿ االمتمػػاعن   كسػػبب  اف االرنيػػا  ال يخرمػػكف زكػػاة امػػكال ـ التػػن  .ِ
قَّػػ ي  اٍلقيٍربىػػت ذىا زردػػ ا اهلل تعػػالت عمػػي ـ  لقكلػػ  تعػػالت  "كآتً   السَّػػًبيؿً  كىاٍبػػفى  كىاٍلًمٍسػػًكيفى  وى

  . (ّْ)تىٍبًذيران" تيبىذٍِّر  كىالى 
انترار الطرؽ رير المرػركعة زػن الكسػب كالو ػكؿ عمػت الػرزؽ مثػؿ  الررػكة كالربػا  .ّ

 . (ّٓ)كالسررة كريرنا
رب االسػػرة كممارسػػة العنػػؼ مػػل ابنائػػ  اك مػػل زكمتػػ  كسػػبب يبػػرغ زيػػ  رػػونات زرػػم   .ْ

زػػػن تػػػكزير دػػػركريات الويػػػاة االساسػػػية كالماديػػػة التػػػن توتام ػػػا االسػػػرة  كرػػػد اثبتػػػت 
رية كالعنؼ داخؿ البيت ل  ثمػة ع رػة ركيػة تممػل بػيف المػنس كالبقػر  الدراسات االس

كبػػػػػيف العنػػػػػؼ  كاويانػػػػػان عنػػػػػدما يعمػػػػػز رمػػػػػؿ البيػػػػػت اك االسػػػػػرة عػػػػػف تمبيػػػػػة متطمباتػػػػػ  
االرت ادية كالمادية يمم  الت طرؽ اخرل تكزر ل  النكاون المادية ك كرة مػف  ػكر 

ك االـ  اك االب  بػػػػػالقكة اك العنػػػػؼ كاالسػػػػتي   عمػػػػت ممتمكػػػػػات المػػػػراة )الزكمػػػػة(   ا
. كمػػا ذلػػؾ اال لبيػػاف خطػػكرة عػػدـ تػػكزير الكسػػائؿ العمميػػػة (ّٔ)السػػطك عمػػت مػػدخرات ـ

 مػا)(  لمو كؿ عمت الرزؽ الو ؿ الػذم يعػؼ النبػكس عػف الوػراـ  اذ رػاؿ النبػن)
ف يػػدي  عمػػؿ مػػف ي كػػؿ اف مػػف خيػػر طعامػػان  اوػػد اكػػؿ  مػػف ي كػػؿ كػػاف داكد اهلل نبػػن كا 

كمػػػػػا ذلػػػػػؾ اال لبيػػػػػاف خطػػػػػكرة عػػػػػدـ تػػػػػكزير العمػػػػػؿ كان يػػػػػار الكدػػػػػل  .(ّٕ)يػػػػػدي( عمػػػػػؿ
االرت ادم بركؿ عاـ  كسبب ظانرة العنؼ نك   زقداف الثقة زن النظاـ االمتمػاعن 
القائـ  كالبركؽ الراسعة بيف الطبقات زن ان يار ريمة العمػؿ كانػداري  كلػـ يعػد العمػؿ 

كانمػػػا ا ػػػبوت الطػػػرؽ ريػػػر  ا ف نػػػك م ػػػدر الثػػػركة  كال م ػػػدر ال يبػػػة كاالوتػػػراـ 
المرركعة نن التن تممب الثرا   كا ب  العمؿ رير مقترف بوسف المزا   زيمب اف 

 .  (ّٖ)نعيد القيمة الوقيقية لمعمؿ
زػػػػالبقر زػػػػن وػػػػد ذاتػػػػ  دازػػػػل الرتكػػػػاب مػػػػرائـ العنػػػػؼ  كمػػػػا اف مػػػػا ي ػػػػاوب  مػػػػف اكدػػػػاع  

 اد  كبالتالن التكرط زن ارتكاب امتماعية كنبسية كعكامؿ خارمية تكلد االوساس بالظمـ كاالدط
 مرائـ العنؼ. 

زانترػػػار البطالػػػة زػػػن الممتمػػػل دا  خطيػػػر  كايمػػػا ممتمػػػل تكثػػػر زيػػػ  البطالػػػة كيزيػػػد زيػػػ   
العػاطمكف  كعػػدـ تػػكزير زػػرص العمػػؿ ل ػػـ  زػػاف ذلػؾ يبػػت  ابكابػػان مػػف الخطػػر عمػػت م ػػراعي ا مػػف 
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الػػػت مػػػا ذلػػػؾ  ز ػػػذا يكلػػػد سػػػخطان عامػػػان امت ػػػاف العنػػػؼ كالمريمػػػة كالمخػػػدرات  كاالعتػػػدا  كالسػػػررة ك 
 يرمؿ كؿ مف بيدي اممر ررب اك بعد  زاف الناس يورك ـ المكع كالبقر كالعكز كيسكت ـ الماؿ.  

    ثانيًا: الدوافع الثقافية واالجتماعية
رػػد تمثػػؿ تمثػػؿ نػػذي الػػدكازل العنػػؼ الػػذم تمارسػػ  بعػػض المماعػػات المتطرزػػة دػػد بعػػض  

ائدة زػػن الممتمػػل  كذلػػؾ مػػف خػػ ؿ االوتمػػاج كالػػرزض كالمعاردػػة لمظػػكانر التقاليػػد اك القػػيـ السػػ
الكازدة عمت الممتمػل مػف خارمػ   اك القيػاـ بمقاطعػة كػؿ ثقازػة رربيػة عػف بيئػة الممتمػل كاخ رػ  

 كات اـ الممتمعات بالمانمية المعا رة.  
عػػة اهلل رػػد يرػػيل بػػيف النػػاس ال يكمػػد عػػ ج لمػػا نرػػاند مػػف مع ػػية  اك تق ػػير زػػن طا 

عزكمػػؿ اال بمػػا يسػػمت بػػػ "العقكبػػات ال ػػارمة"   نػػن التػػن تومػػن نيبػػة الدكلػػة كتوبػػظ الممتمػػل  
كنػػػذا كاف  ػػػ   كادت العقكبػػػة رردػػػ ا زػػػن اخازػػػة النػػػاس  زان ػػػا تػػػؤدم الػػػت رػػػرض آخػػػر اكثػػػر 
خطػػكرة كانميػػة  كنػػك رتػػؿ الػػركح المعنكيػػة كربػػر االيمابيػػة الموركػػة لعامػػة الرػػعب...بمعنت آخػػر 

ؤمف الوػػاكـ الظػػالـ نبسػػ  كبطانتػػ  دػػد توػػرؾ الرػػعب ليتوػػرركا مػػف ظممػػ   زانػػ  رتػػؿ زػػي ـ لكػػن يػػ
 . (ّٗ)النخكة كالومية"

كعمت نذا ينبرن التعامؿ مػل نػذي المسػائؿ برػن  مػف الوػرص كالدرػة وتػت ال تكلػد آثػار  
 سمبية عمت الكارل االمتماعن كالثقازن. 

نػػا الممتمػػل  كالتػػن تتطمػػب مػػف الرمػػؿ رػػدران كيتمثػػؿ ذلػػؾ زػػن العػػادات كالتقاليػػد التػػن اعتاد 
مف الرمكلة  زاف الرمؿ زن بيتػ  يمػب عميػ  اف يسػتخدـ العنػؼ مػل اسػرت   كالعنػؼ نػك المقيػاس 
الذم يمكف مف خ ل  معرزػة المقػدار الػذم يت ػؼ بػ  االنسػاف مػف الرمكلػة  كاال ز ػك سػارط مػف 

التػدخؿ الػذم يبسػد امػكا  البيػت االسػرم  عداد الرماؿ  كتتمثؿ زن الخ زات الزكمية كاالسرية  ك 
كالتبايف االمتماعن كالثقازن كالعػائمن  ككػؿ نػذا يػؤدم الػت ت ػدع زيزيقػن كسػيككلكمن يمكػف اف 
يػػػؤدم الػػػت تبمػػػر العنػػػؼ كاسػػػتمرار ال ػػػراع كاالدػػػطراب الػػػذم يخػػػيـ عمػػػت االسػػػرة  كي ػػػدد بنيػػػاف 

 .   (َْ)الممتمل كيبكك 
 ثالثًا : الدوافع النفسية : 

ل عمما  النبس كاالمتمػاع عمػت اف الكػائف الوػن البرػرم مػدنن بطبعػ   ام  خادػل يمم 
لمت ثير العاـ لمك الممتمل  االمر الذم يكلد ظ كر االنظمة االمتماعية باطرنا المتنكعػة كالنظػاـ 
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االسػػرم كالنظػػاـ االرت ػػادم الػػت ريػػر ذلػػؾ  كنػػذي الػػنظـ بػػدكرنا سػػتودد مكرػػل البػػرد مػػف الممتمػػل 
   (ُْ)بان اك ايمابان اك ما يسمت بالدكر كترمل االسباب النبسية التكمكانت  سم

اذا كمػػد االنسػػاف كارعػػان ال يقبمػػ  زانػػ  يممػػ  ال رػػعكريان الػػت رد زعػػؿ معػػاكس ل ػػذا الكارػػل   .ُ
 .  (ِْ)ككمما كاف الدازل ركيان كاف رد البعؿ ركيان  بؿ رد يؤدم الت التطرؼ كالعنؼ

عنؼ  كػػ ف يكػػكف لديػ  خمػػؿ زػػن الرخ ػػية بمعاناتػػ  اسػباب ترمػػل الػػت رخ ػػية القػائـ بػػال .ِ
 مف ادطرابات نبسية  اك تعاطن المسكرات كالمخدرات  اك يككف لدي  مرض عقمن. 

العنػػؼ دػػد االرػػخاص منػػذ  ػػررنـ يكػػكف طػػابل العنػػؼ لػػدي ـ امػػر طبيعػػن لػػتعمم ـ منػػذ  .ّ
ف  ػػررنـ عمػػت العنػػؼ  كرػػد اكػػدت الدراسػػات الوديثػػة التػػن امريػػت عمػػت االطبػػاؿ اف مػػ

يمػػارس العنػػؼ كنػػك  ػػرير سيمارسػػ  الوقػػان مػػل عنا ػػر البيئػػة  كمػػل ا ػػدرائ   اك مػػف 
 يتعامؿ مع ـ  كخا ة مل زكمت  كاطبال . 

مف االسباب رعكر الرػخص المتزايػد باالوبػاط كدػعؼ الثقػة زػن الػنبس زيػدزل ذلػؾ الػت  .ْ
  (ّْ)ممارسة العنؼ

    رابعًا : الدوافع السياسية
تن تتدمف استخدامان زعميان لمقػكة اك ت ديػدان باسػتخدام ا لتوقيػؽ كيق د من ا الممارسات ال 

 انداؼ سياسية تتعمؽ بركؿ نظاـ الوكـ كتكم ات  االيدلكمية كسياسات  االرت ادية كاالمتماعية.  
يقػػكؿ الكاتػػب م ػػطبت ومػػازم  "ردكد زعػػؿ السػػمطة عنيبػػة كمبارػػرة كت خػػذ طابعػػان ماديػػان   

ج عف نذي الكدػعية مامػدة مت ػمبة  ال تتدػمف ام  ػمامات امػاف  كالبنية االمتماعية التن تنت
اك ام تقنيػػة لمعدكانيػػة التػػن البػػدَّ اف تتػػراكـ  كذلػػػؾ اف نػػذي العدكانيػػة البػػدَّ اف تنبمػػر زػػن الػػػداخؿ 

 .(ْْ)كالخارج تبعان لمظركؼ"
كرد يعد انماؿ الرعية  اك التق ير زن امكرنـ كزن ما ي مو ـ  مػف االسػباب المرػمعة  

نػػؼ  كلػػذلؾ عمػػت مميػػل مػػف يتػػكلت امػػكر المسػػمميف اف يقػػـك بمػػا امػػري اهلل بػػ  مػػف ادا  االمانػػة  لمع
كوبػػظ الديانػػة  كالن ػػ  ل مػػة  ال ػػدؽ مػػل الرعيػػة  كتمبيػػة وامػػات النػػاس  زمتػػت انمػػؿ اربػػاب 
المسػػػؤكلية اك تقاعسػػػكا زػػػن اعطػػػا  وقػػػكؽ النػػػاس ل ػػػـ  كر ػػػركا مػػػل رػػػعكب ـ  يػػػدؿ ذلػػػؾ مبتػػػاح 

 الم الؾ. الدياع كطريؽ 
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 عػف الرمػؿ ييسػ ؿ وتػت دػيل؟ اـ وبػظ, استرعاي عما راع كؿ سائؿ اهلل إف))(    يقكؿ النبن )
 . (ْٓ) ((بيت  انؿ

كلذلؾ يككف الػتخمص مػف السػمطات السياسػية سػببان رئيسػيان زػن ظ ػكر العنػؼ  كلػيس مػف  
 الوكمة اف تمت ف كرامة االنساف اك تسقط وقكر  .

 لعنؼ زن االسرة   المطمب الثانن   اسباب ا
 رد يكمف انترار ظانرة العنؼ زن الممتمل السباب عدة  كساذكرنا بايماز    
اكؿ عامؿ مف عكامؿ العنؼ نك النسا  كالزكمة نن اود العكامؿ الرئيسية لبعض انػكاع  .ُ

العنػؼ كاالدػػط اد  كذلػػؾ لتقبم ػػا لػػ  كاعتبػػار التسػػام  كالخدػػكع اك السػػككت عميػػ  كػػردة 
معؿ ا خر ي خػذ زػن التمػادم كالتمػرا اكثػر زػاكثر  كرػد تتممػت نػذي اكثػر زعؿ لذلؾ مما ي

 . (ْٔ)عند زقد المراة مف تمتم  الي   كمف يقـك بومايت ا
رمة ثقازة االسرة كالبارؽ بيف الػزكميف اذا كانػت الزكمػة نػن االعمػت باالدػازة الػت تػدنن  .ِ

لػػدل الػػزكج كػػردة زعػػؿ لػػ   المسػػتكل الثقػػازن ل سػػر  كل زػػراد يكلػػد التػػكتر كعػػدـ التػػكازف 
زيوػػػاكؿ تعػػػكيض نػػػذا الػػػنقص بوثػػػان عػػػف المناسػػػبات التػػػن يمكػػػف انتقا ػػػ ا كاست ػػػرارنا 

 .  (ْٕ)بالرتـ اك االنانة اك وتت الدرب
تربيػػة رب االسػػرة نػػن اسػػاس العنػػؼ الػػذم نرػػ  عميػػ  االطبػػاؿ  كرػػد تكػػكف اسػػس التربيػػة  .ّ

نؼ  اذ تمعم  دوية ل   اذ تركؿ ل  العنيبة التن نر  عمي ا البرد نن التن تكلد لدي  الع
رخ ية دعيبة كتائ ة كرير كاثقة  مما يؤدم الت العنؼ زن المسػتقبؿ  بويػث يسػتقكل 

 .  (ْٖ)عمت االدعؼ من   كنن المراة  ككما معركؼ اف العنؼ يكلد العنؼ
التقاليػػد كالعػػادات المانميػػة  كالتػػن تمسػػؾ النػػاس ب ػػا  التػػن تبػػرؽ بػػيف الػػذكر عمػػت االنثػػت  .ْ

ا يؤدم الت ت رير كتدئيؿ االنثت كدكرنا  كزن المقابؿ تكبيري كتوميم  وممان اكبػر مم
بالنسػػػػبة الػػػػت الػػػػذكر كدكري اذ يعطػػػػت الوػػػػؽ دائمػػػػا لمممتمػػػػل الػػػػذككرم لم يمنػػػػة كالسػػػػمطنة 
كممارسػػػة العنػػػؼ عمػػػت االنثػػػت منػػػذ ال ػػػرر  كتعكيػػػد االنثػػػت عمػػػت تقبػػػؿ ذلػػػؾ  كتوممػػػػ  

 . (ْٗ)بان سكل ان ا كلدت انثتكالردكخ الي   اذ ان ا ال تومؿ ذن
االسباب االرت ادية   كمف انـ دكازل العنؼ االرت ادم دد االسرة عدـ ز ـ اف الويػاة  .ٓ

الزكمية رراكة  كاف الوب ل  ترممة بمراعر كماديات  كمل الرراكة المادية توتاج لب ػـ 
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ِٖٗ 

خـ االرت ػادم االدكار داخؿ االسرة  زالخمؿ المادم الذم يكام   البرد اك االسػرة  كالتدػ
الذم ينعكس تمامان عمػت المسػتكل المعيرػن لكػؿ مػف البػرد اك المماعػة  ويػث يكػكف مػف 
ال ػػػعب الو ػػػكؿ عمػػػت لقمػػػة العػػػيش  كمػػػف المرػػػك ت االرت ػػػادية التػػػن تدػػػرط عمػػػت 
ا خػػػر اف يكػػػكف عنيبػػػان. كي ػػػب مػػػاـ ردػػػب  عمػػػت المػػػراة  باالدػػػازة الػػػت ذلػػػؾ النبقػػػة 

ت المػراة  اذ انػ  مػف يعػكؿ المػراة زمػذا يوػؽ لػ  تعنيب ػا  االرت ادية التػن تكػكف لمرمػؿ عمػ
كمف الطرؼ ا خػر تقبػؿ المػراة ب ػذا العنػؼ   من ػا ال تػتمكف مػف اعالػة نبسػ ا اك اعالػة 

 .  (َٓ)اكالدنا
عنػػؼ الوككمػػات كالسػػمطات   رػػد ت خػػذ االسػػباب نطارػػان اكسػػل كدائػػرة اكبػػر عنػػدما ي ػػب   .ٔ

ف القػػػكانيف التػػػن تعنػػػؼ المػػػراة  اك ت ييػػػد القػػػكانيف بيػػػد السػػػمطة العميػػػا الواكمػػػة  كذلػػػؾ بسػػػ
ل ػػال  مػػف يقػػـك بعنب ػػا  اك عػػدـ استن ػػارنا عنػػدما تمػػد يػػدنا مخػػذ العػػكف مػػن ـ  زم مػػا 

% مػف مميػل َٕاختمبت االسباب كالمسببات تبقت ظانرة العنؼ دد المراة تر د نسبة 
ف زػػن مميػػل انوػػا  العػػالـ النسػػا  ال تػػن يمػػتفى مػػا بػػيف الخامسػػة عرػػرة  كالرابعػػة كاالربعػػي

 .     (ُٓ)وسب التقرير ال ادر عف منظمة ال وة العالمية
 المطمب الثالث   ا ناؼ العنؼ االسرم   

    الصنف االول : العنف ضد الوالدين
ذكػػر اهلل تعػػالت زػػن القػػرآف الكػػريـ  كاك ػػت بػػالبر ب مػػا  كعػػدـ ن رنمػػا  بػػؿ ال يمػػكز اف  

مت مػػا كامػػر بخبػػض منػػاح الرومػػة ل مػػا  كريرنػػا الكثيػػر مػػف تقػػكؿ ل مػػا اؼ  كاك ػػت بوسػػف معام
الك ايا الربانية القرآنية  زد ن عف السنة النبكية الرريبة  التن توث االبنا  عمت وسػف التعامػؿ 

 مع ما  كخا ة عند بمكغ الكبر  ادلة كثيرة تدؿ عمت ذلؾ.  
 االدلة من القرآن الكريم : 

رىدىت - بُّؾى  ركل  تعالت   "كى ًباٍلكىاًلدىٍيفً  ًإيَّايي  ًإالَّ  تىٍعبيديكاٍ  اىالَّ  رى ػا ًإٍوسىانان  كى ا اٍلًكبىػرى  ًعنػدىؾى  يىػٍبميرىفَّ  ًإمَّ ػدينيمى  اىوى
ا اىكٍ  ا تىقيؿ زى ى  ًك ىنيمى ريؿ تىٍن ىٍرنيمىا كىالى  ايؼ   لَّ يمى   . (ِٓ)كىًريمان" رىٍكالن  لَّ يمىا كى
ًباٍلكىاًلدىٍيفً  رىٍيئان  ًب ً  تيٍرًركيكاٍ  كىالى  الٌم ى  "كىاٍعبيديكاٍ    تعالت ركل -   . (ّٓ)ًإٍوسىانان" كى
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ِٗٗ 

كلػػك كانػػا مرػػركيف داعػػيف الػػت رػػرك ما كقكلػػ   (ْٓ)كبػػٌيف زػػن مكدػػل آخػػر اف برنمػػا الـز
ف انىدىاؾى  تعالت   "كىاً  مت مى ػا بًػن تيٍرػًرؾى  اىف عى ـه  بًػ ً  لىػؾى  لىػٍيسى  مى ػا زىػ ى  ًعٍمػ ا تيًطٍع يمى ػاًوٍب يمى  ٍنيىاالػدُّ  ًزػن كى ى

كزان  " مىفٍ  سىًبيؿى  كىاتًَّبلٍ  مىٍعري   . (ٓٓ)اىنىابى
ػػٍينىا نسىػػافى  كركلػػ  تعػػالت  "كىكى َّ ٍيػػ ً  اإٍلً ٍسػػنان  ًبكىاًلدى ف وي انىػػدىاؾى  كىاً  ػػا بًػػن ًلتيٍرػػًرؾى  مى ـه  بًػػ ً  لىػػؾى  لىػػٍيسى  مى  زىػػ ى  ًعٍمػػ

ا ـٍ  ًإلىنَّ  تيًطٍع يمى ا زى ينىبِّئيكيـ مىٍرًمعيكي . كنذا االوساف الم مكر ب  زن ا يات المذككرة (ٔٓ)"تىٍعمىميكفى  كينتيـٍ  ًبمى
 .  (ٕٓ)آنبا

زت مؿ زن ذلؾ المطؼ القرآنن بالكالديف رعايةن كخدمػةن كنبقػة  كت مػؿ زػن ذلػؾ وػاؿ الكثيػر 
مف الناس  بؿ وػاؿ الكثيػر مػف الممتمعػات التػن ابت نػا كابتميػت بعقػكؽ الكالػديف  كايػذائ ما بػدنيان 

الوساف كالكزا  ل ما بادنت االلتزامات االدبيػة نوكنمػا  مػف سػباب كرػتـ كمعنكيان كنمرنما كعدـ ا
كدرب كورب نبسية الت اف ينت ن الواؿ ب ما زػن اوسػف االوػكاؿ اف يقػـك الكلػد بكدػل كالػدي ا 

 بدكر رعاية المسنيف .
 . (ٖٓ)اما االدلة النبكية   كردت اواديث عدة توذر مف العنؼ دد ا با 

   اهلل رسػكؿ يػا   رػالكا" .   كالديػ  الرمػؿ رػتـ الكبػائر مػف  "  كسػمـ عميػ  اهلل  ػمت - من ا ركلػ 
  امػ  زيسػب   امػ  كيسػب   ابػاي زيسػب   الرمػؿ ابا يسب   نعـ  "  راؿ ؟ كالدي  الرمؿ يرتـ كنؿ

"(ٓٗ) 
 الصنف الثاني : عنف الوالدين ضد ابنائهم : 

كنذا التعظيـ كاالم ؿ الررعن لمنزلػة بعد اف بينا اف لمكالديف وقان عظيمان عمت ابنائ ما   
 الكالديف كتعظيـ وق ما عمت االبنا  دلت عمي  ن كص القرآف كالسنة  من ا   

ف   ككلدان  ماالن  لن إف اهلل رسكؿ يا  راؿ رم ن  اف  كمالػؾ انػت  "زقػاؿ مالن  يمتاح اف يريد ابن كا 
 .  (َٔ)"مبيؾ

 ػكيب  ايعػرؼ كػؿ مػف االبػا  كاالبنػا  ز ذي االمكر توتاج الت كربػة ت ػوي  كتررػيد كت 
 ما ل  زيؤدي   كما عمي  زيكزي . 

  س رـك بذكر بعض النماذج مف العنؼ االبكم نوك االبنا    
 النموذج االول: التساوي بين افراد العائمة : 
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ََّ 

كنػػك اال ػػؿ الػػذم امػػر اهلل تبػػارؾ كتعػػالت بػػ  التسػػكية بػػيف االبنػػا  كعػػدـ التبررػػة بين مػػا  
بميزاف كاود مف ويث التقبيؿ كالبرارة كاالنتماـ كالرعايػة. مف اهلل تعػالت امػر بالعػدؿ كمعاممت ـ 

امران عامان  كرد تطرا م موة عاردة كالربقة عمت ال رير وتت يكبر  كعمت المريض وتت يبرا 
   كنوكنما ثـ يرمل الت اال ؿ المقدر مف لزكـ العدؿ بيف االبنا  مميعان ذككران كاناثان.   

ان )ال يوػػؿ لرػػخص اف يبدػػؿ بعػػض ابنائػػ  عمػػت بعػػض زػػن العطػػا  لمػػا زػػن ذلػػؾ مػػف إذ 
زرع العػػػداكة كرطػػػل ال ػػػ ت التػػػن امػػػر اهلل ب ػػػا اف تك ػػػؿ. كرػػػد ذنػػػب بعػػػض العممػػػا  الػػػت نػػػذا 

 . (ُٔ)التبديؿ زقالكا  اف التبديؿ بيف االكالد باطؿ كمكر كيمب عمت زاعم  ابطال (
اعطت كلدي عطية  زمػا  الػت النبػن  بىًريرو  ٍبفً  كاستدلكا ب ذا اف ال وابن المميؿ النٍُّعمىافً  
مَّت مىٍي ً  المَّ ي  ) ى ( لير د عمي   زقاؿ ل  ) عى مَّـى سى لىًدؾى  اىكيؿَّ    ( كى    رىػاؿى  الى   اعطيت  نػذا   رىػاؿى   كى

  رػاؿ   زػانن ال ارػ د   كزػن ركايػة   )ال   رػاؿ   بمػت( اليس تريد من ـ البر مثؿ ما تريد مف ذا)
 .(ِٔ)تر دنن عمت مكر(

( لررط عدؿ االب زن التسكية بيف االبنا  مقابؿ برنـ ل   يتبػيف مػدل كزن تكديو  )
 بػيف كاعدلكا اهلل اتقكا) (  التكازف زن الوكـ بيف ادا  الكامب ربؿ المطالبة بالوقكؽ كزن ركل  )

يادة زػن كدػل اسػس كمبػادئ  اك معػايير ثابتػة مػف رػ ن ا اف توػازظ . انمية دكر الق(ّٔ)( اكالدكـ
عمت معالمة ام خمؿ مستقبمن اك ظكانر مترػاب ة  كمعالمػة الظػكانر المردػية مػف كػؿ مكانب ػا 

 . (ْٔ)كالمتابعة الدائمة دد عكامؿ الخمؿ كاالنوراؼ
بدػيؿ بعػض ابنائػ  كنذا ما نراي كثيران اليكـ زن ممتمعاتنا باف ما يقكـ ب  بعض ا بػا  بت 

عمػػػت بعدػػػان زيعطيػػػ  اكثػػػر مػػػف اخكتػػػ  زػػػن العطػػػا   كنػػػذا العمػػػؿ وػػػذر االسػػػ ـ منػػػ   كدعػػػا الػػػت 
 التسكية بيف االبنا  زن الوقكؽ كالكامبات. 
 النمكذج الثانن   سؤاؿ البنت عند زكام ا   

يػ  مما يدؿ عمت اف الزكاج انمية كبيرة زػن الممتمػل الػذم بػ  تقػـك عمػت اساسػ  االسػرة ز 
رػػراكة ركويػػة  البػػدَّ مػػف اف تكػػكف رػػائـ عمػػت االلبػػة كالموبػػة كالمػػكدة بػػيف الػػزكميف  رػػاؿ تعػػالت   

ًمػػفٍ  مىػػؽى  اىفٍ  آيىاتًػػ ً  "كى ػػفٍ  لىكيػػـ خى ـٍ  مِّ عىػػؿى  ًإلىٍي ىػػا لِّتىٍسػػكينيكا اىٍزكىامػػان  اىنبيًسػػكي دَّةن  بىٍيػػنىكيـ كىمى ػػكى ػػةن  مَّ  ذىًلػػؾى  ًزػػن ًإفَّ  كىرىٍومى
يىاتو  " لِّقىٍكـو   ى كفى يىتىبىكَّري

  زيو ؿ بيف الزكميف مف االستمتاع كالمذة ككمكد االكالد كتربيت ـ مػف  (ٓٔ)
 . (ٔٔ)المكدة كالرومة ما ال نظير ل  كمثيؿ بيف ريرنما
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َُّ 

كلكن تو ػؿ المقا ػد العظيمػة مػف الػزكاج البػدَّ مػف كدػل اسػس سػميمة ل ػا  كمػف نػذي  
المػػػراة نػػػك االدػػػعؼ  ومػػػت الرػػػريعة االسػػػس نػػػك   الترادػػػن بػػػيف الػػػزكميف  كلمػػػا كػػػاف مانػػػب 

االسػػ مية المػػراة مػػف اف ي ػػادر راي ػػا زػػن امػػػر يتعمػػؽ ب ػػا  كال يػػذكؽ اوػػد مرارتػػ  اال نػػن  مػػػف 
 خ ؿ توريض االكليا  عمت استرارة المراة زن زكام ا لقكل  

ػػاًعً فَّ  ًزػػن النِّسىػػا ي  ) ػػمت اهلل عميػػ  كآلػػ  كسػػٌمـ( ييٍسػػتىٍ مىري   اٍلًبٍكػػرى  زىػػًَفَّ    ريٍمػػتي    ـٍ نىعىػػ   رىػػاؿى    ؟ اىٍبدى
 .  (ٕٔ)" ًإٍذني ىا سيكىاتي ىا   رىاؿى    زىتىٍسكيتي  زىتىٍستىٍوًين    تيٍستىٍ مىري 
( لنكػػاح امػػراة كنػػن كارنػػة كمػػا زػػن الوػػديث عػػف اـ المػػؤمنيف عائرػػة   كمػػف ذلػػؾ ردي ) 

   رالت   كارنة اناك  خسيس   زن يرزل اخي  ابف مف زكمنن ابن   زقالت   عمي ا دخمت زتاة "اف
 زمعػؿ زدعاي  ابي ا إلت ز رسؿ   ز خبرت . كسمـ عمي  كآل  اهلل  مت اهلل رسكؿ ي تن وتت اممسن
 اف النسػػا  اعمػػـ اف اردت كلكػػف   ابػػن  ػػنل مػػا امػػزت رػػد   اهلل رسػػكؿ يػػا   زقالػػت.  إلي ػػا اممػػر
  . (ٖٔ)"رن  اممر مف لآلبا  ليس

اعرنا زػػن زكام ػػا كاوتػػراـ اختيارنػػا كردػػانا  لػػ  دكر كل ػػذا يمػػب مراعػػاة رام المػػراة كمرػػ 
بالغ زن و كؿ التكزيؽ لمزكاج ك يانت  عما يسن  الي   كدمانة ركيػة لديمكمػة الويػاة الزكميػة 
كابعادنػػا عػػف مػػكاطف السػػك    مف زكامػػان بػػاالكراي يػػؤدم الػػت آثػػار سػػمبية دػػارة بػػالبرد كالممتمػػل 

 مية. من ا الزنا كما يسمت بػ الخيانة الزك 
ككمكب بر الكالديف كالترريب ب   كطاعت ما  كتعظػيـ وق مػا  لكػف نػذا االكػراـ كالتبميػؿ  

رد ال ينزؿ الكالداف مكدع  ال ئؽ  زبػدالن مػف اف يككنػا اساسػان ل سػتقرار االسػرم زان مػا يتوػكالف 
ـ ينت ػن ب مػا الت مبتاح لممرك ت كال مكـ االسرية لكثػرة تػدخ ت ما زػن ويػاة االبنػا  الزكميػة  ثػ

الواؿ الت الزاـ االبنا  بما ال يمػب االلػزاـ بػ  كامبػار االبػف اك البنػت بػالزكاج بمػف ال يررػب  اك 
امبػػاري عمػػت تطميػػؽ زكمتػػ  مػػل اسػػتقامة العرػػرة كسػػ مت ا مػػف المكػػدرات  كالػػذم عميػػ  انػػؿ العمػػـ 

 مف النماذج االخرل.    ازتكا باف مخالبت ا اك مخالبة امرنما ال يعد مف العقكؽ زن رن . كريرنا
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 المبوث الثالث

 ع ج العنؼ زن نطاؽ االسرة كالممتمل 
اف المػػػن ج التربػػػكم كاالسػػػ من زػػػن معالمػػػة العنػػػؼ يؤكػػػد مػػػف خػػػ ؿ العديػػػد مػػػف ا يػػػات  

القرآنية كاالواديث النبكية عمت لزـك تمنبػ  مػف دكف زػرؽ بػيف نػكع كنػكع  اك  ػكرة ك ػكرة منػ   
االسػػ ـ من مػػان لعػػ ج العنػػؼ  كيعػػد عػػ ج مرػػكمة العنػػؼ االسػػرم مػػف كعمػػت ام وػػاؿ زقػػد طػػرح 

المرػػػك ت العالميػػػة التػػػن يعػػػانن كثيػػػران مػػػف البرػػػر زػػػن العػػػالـ  كرػػػد كدػػػعت كسػػػائؿ عػػػدة تربكيػػػة 
 كترريعية لمعالمة نذي الظانرة مف انم ا   

نرر الكعن بيف ازػراد الممتمػل كتزكيػدنـ بمعمكمػات  ػويوة وػكؿ مػدل العنػؼ االسػرم  .ُ
كدكازعػػ  كسػػبؿ التعامػػؿ مػػل مرتكبيػػ   كايدػػاح كيبيػػة توكػػـ البػػرد زػػن ت ػػرزات  العنيبػػة  
ككيبيػػػػة تمنػػػػب المكارػػػػؼ ال ػػػػعبة بطريقػػػػة سػػػػميمة  كاف تسػػػػترؿ مميػػػػل كسػػػػائؿ االعػػػػ ـ 
المتاوػػػة  كيػػػتـ تدػػػميف اوػػػد برامم ػػػا مقػػػاطل وكاريػػػة نادزػػػة لمعالمػػػة مثػػػؿ نػػػذي االمػػػكر  

الم ػػكد لم ػػات متعػػددة  كمؤسسػػات ممتمعيػػة  كذلػػؾ يوتػػاج لمعالمػػة العنػػؼ الػػت تدػػازر
كثيرة  كمف الطبيعن اف تككف االسػرة نػن النػكاة االكلػت زػن عػ ج عنػؼ اكالدنػا  زتعمػؿ 
عمػػػت رػػػرس القػػػيـ الدينيػػػة كالخمقيػػػة زػػػي ـ  كتكثػػػر مػػػف ممالسػػػة االكالد  كامػػػرا  الوػػػكارات 

المبيػدة  كالريادػة المتعددة مع ـ  كاتاوػة البر ػة لرػرؿ اكرػات البػراغ عنػدنـ باالعمػاؿ 
 . (ٗٔ)كالرو ت كالخدمة االمتماعية بكازة اركال ا زن الممتمل الذم يعيركف زي 

بػػػػث ركح التسػػػػام  كارػػػػاعة السػػػػ ـ زػػػػن االسػػػػ ـ   دعػػػػت الرػػػػريعة االسػػػػ مية الػػػػت نبػػػػذ  .ِ
التع ػػب كارػػاعة ركح التسػػام  كالسػػ ـ  كاكػػدت الن ػػكص القرآنيػػة عمػػت كيبيػػة التعامػػؿ 

االنسػػاف مػػل اخكانػػ  زػػن االنسػػانية  كاف اختمبػػكا زػػن االعتقػػاد زمػػػل  بكازػػة  ػػكري كتعامػػؿ
ـي  مممة مف الكبار الذيف لـ ي در من ـ العػداكة كالمكػر السػن  رػاؿ تعػالت  "الى   المَّػ ي  يىٍن ىػاكي

ػفً  ـٍ  لىػػـٍ  الَّػػًذيفى  عى لىػـٍ  الػػدِّيفً  ًزػػن ييقىػاًتميككي ػػككيـ كى ػػف ييٍخًرمي ـٍ  مِّ كنيـٍ  اىف ًديىػاًركي  ًإفَّ  ًإلىػػٍيً ـٍ  تيٍقًسػػطيكاكى  تىبىػػرُّ
اٍلميٍقًسًطيفى  ييًوبُّ  المَّ ى 

ـي  ام الى  (َٕ) ـٍ  لىـٍ  الًَّذيفى  عىفً  يىٍن ىاكي الدِّيًف مف مميل ا ناؼ  ًزن ييقىاًتميككي
 الممؿ كاالدياف اف تبركنـ كت مكنـ كتقسطكا الي ـ  كذلؾ اف اهلل تعالت عـ بقكل    الًَّذيفى 

ـٍ  لىـٍ  لىـٍ  لدِّيفً ا ًزن ييقىاًتميككي ككيـ كى ـٍ مميل مػف كػاف ذلػؾ  ػبت   زمػـ يخ ػص  مِّف ييٍخًرمي ًديىاًركي
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بػػ  بعدػػان دكف بعػػض  كال معنػػت لقػػكؿ مػػف رػػاؿ ذلػػؾ منسػػكخ   مف بػػر المػػؤمف مػػف انػػؿ 
الورب ممف بين  كبين  ررابة نسػب  اك ممػف ال ررابػة بينػ  كبينػ  كال نسػب ريػر موػـر كال 

اللػػة لػػ  اك النػػؿ الوػػرب عمػػت عػػكرة منػػؿ االسػػ ـ اك من ػػت عنػػ  اذا لػػـ يكػػف زػػن ذلػػؾ د
. كنكػػػذا اكػػػد الترػػػريل االسػػػ من عمػػػت بػػػث ركح التسػػػام  (ُٕ)تقكيػػػة ل ػػػـ بكػػػراع اك سػػػ ح"

كال ػػمة مػػل مػػف لػػـ يدػػمر العػػداكة كالبردػػا   كمػػل مػػف نمػػد زيػػ  النيػػة الوسػػنة لمتعػػايش 
كيخػػتـ ا يػػة الكريمػػة السػػممن زػػن ممتمػػل كاوػػد تمػػا ركح المكاطنػػة كالتكامػػؿ االمتمػػاعن. 

بميػػػزاف العػػػدؿ كاالوسػػػاف بمػػػا معنػػػاي   "اف اهلل يوػػػب المن ػػػبيف الػػػذيف ين ػػػبكف النػػػاس  
كيعطػػػػكن ـ الوػػػػؽ كالعػػػػدؿ مػػػػف انبسػػػػ ـ  زيبػػػػركف مػػػػف بػػػػرنـ  كيوسػػػػنكف الػػػػت مػػػػف اوسػػػػف 

. زاالن ػػاؼ كالتسػػام  كالمػػكدة مررػػكب زيػػ  مػػل كػػؿ مػػف يوػػب العػػيش بسػػ ـ  (ِٕ)الػػي ـ"
 زن التعايش السممن.   عمت القاعدة العامة 

الت كيد عمػت ا بػا  كاالم ػات بتنرػئة ابنػا نـ التنرػئة الدينيػة ال ػويوة كاتبػاع سػنة خيػر  .ّ
االناـ عمي  ازدؿ ال ػ ة كالسػ ـ  كاالرتػدا  بسػيرت  العطػرة السػيما زػن تعاممػ  مػل انػؿ 

 ـ دػركرة بيت  )عمي ـ الس ـ( كالدعكة الت ال ػب  كالعبػك. كنػذا المػن ج اكػد عميػ  االسػ
اراعة تنرػئة االبنػا  تنرػئة دينيػة  كارػاعة مبػدا العبػك كال ػب  عمػا يبعمػ  االنسػاف خطػان 

ٍيػػران  تيٍبػػديكاٍ  اك سػػ كان. رػػاؿ تعػػالت    "ًإف ػػف تىٍعبيػػكاٍ  اىكٍ  تيٍخبيػػكيي  اىكٍ  خى بيػػٌكان  كىػػافى  المٌػػ ى  زىػػًَفَّ  سيػػكى و  عى  عى
كي اك تبعمػػػكي سػػػران اك تعبػػػكا عػػػف سػػػك  لكػػػـ . "اف تبػػػدكا خيػػػران طاعػػػةن كبػػػران اك تخبػػػ(ّٕ)رىػػػًديران"

المؤاخػػذة عميػػ  كنػػك المق ػػكد  كذكػػر ابػػدا  الخيػػر كاخبائػػ  تسػػبيب لػػ   كلػػذلؾ رتػػب عميػػ  
ركل  زاف اهلل كاف عبػكان رػديرا ام يكثػر العبػك عػف الع ػاة مػل كمػاؿ ردرتػ  عمػت االنتقػاـ  

االنتظػػار ومػػ ن زػػانتـ اكلػػت بػػذلؾ  كنػػك وػػث المظمػػـك عمػػت العبػػك  بعػػدما رخػػص لػػ  زػػن 
  . (ْٕ)عمت مكاـر االخ ؽ"

 ترؾ العنؼ القكلن كتمنب ا با  الت وؿ مرك ت ـ بالعنؼ كالقكة.  .ْ
 اكد القرآف الكريـ مف خ ؿ آياتػ  التػن تدػمف الػدعكة الػت تػرؾ عنػؼ المسػاف رػاؿ تعػالت  "الى 

ػػ المٌػ ى  زىيىسيػبُّكاٍ  المٌػػ ً  ديكفً  ًمػف يىػػٍدعيكفى  الَّػًذيفى  تىسيػبُّكاٍ  يَّنَّػا كىػذىًلؾى  ًعٍمػػـو  ًبرىٍيػرً  ٍدكان عى مى يػػـٍ  ايمَّػةو  ًلكيػػؿِّ  زى َـّ  عىمى  ًإلىػػت ثيػ
بًِّ ـ ا زىيينىبِّئي يـ مٍَّرًمعي يـٍ  رى " كىانيكاٍ  ًبمى يىٍعمىميكفى

كلذلؾ ينبرن عمت الداعية كالممتمل المسمـ اف يراعن  (ٕٓ)
زن ظؿ ظركؼ  عبة كواالت  نذا االمر بركؿ دريؽ مدان  وتت ال يثير وكازظ الناس كككامن ـ
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نبسػػية متػػدنكرة  رػػد ت ػػدر مػػف االنسػػاف البػػاظ ريػػر مندػػبطة كلػػذلؾ   "ينبرػػن اف يكػػكف االمػػر 
بػػالمعركؼ كالن ػػن عػػف المنكػػر مميػػزان برزػػؽ زػػن مكدػػل الرزػػؽ  كيعنػػؼ زػػن مكدػػل العنػػؼ  كيكمػػـ 

 مػدانف  كاف كؿ طبقة مف النػاس بمػا يعمػـ مػا يميػؽ ب ػـ  كانمػل زػي ـ  كاف يكػكف ريػر موػابو كال
ز ػػذا يعػػد مػػف العنػػؼ القػػكلن  (ٕٔ)ي ػػم  نبسػػ  اكالن كيقكم ػػا  ثػػـ يقبػػؿ عمػػت ا ػػ ح ريػػري كتقكيمػػ "

الذم يكم  لمناس زيسػتدعن اثػارة الرػونا  كالبردػا . كلػذلؾ يمػب عمػت ا بػا  تمنػب الممػك  زػن 
عنػؼ زميور ػكا وؿ مرك ت ـ بالعنؼ كالقكة  كالقكة مف ويث المبدا  زاف الم ت ـ الظركؼ الت ال

عمت اف يككف ذلؾ بمن ل مف مراندة اكالدنـ  زاف الكلد يتعمـ كثيران مف السػمكؾ االمتمػاعن عػف 
طريػػػؽ م وظػػػة ابكيػػػ  كتقميػػػدنما  ككػػػذلؾ التسػػػكية زػػػن المعاممػػػة بػػػيف االكالد  سػػػكا  كانػػػت نػػػذي 

مثيػر ل وقػاد التسكية زن مماؿ الماؿ اك ريري تعالج العنؼ مػف ربػؿ اف يقػل   مف عػدـ التسػكية 
 .   (ٕٕ)كالدرائف رد يؤدم الت العنؼ  زالتسكية اذان تمنل سببان مف اسباب العنؼ

 دكر المؤسسات الدينية كمعالمة العنؼ ترريعيان   .ٓ
كرػػد يق ػػد بالمعالمػػة الترػػريعية سػػف القػػكانيف ال ػػارمة التػػن تػػردع عػػف العنػػؼ  كتكام ػػ  

رػػانكف الق ػػاص الػػذم سػػن  القػػرآف الكػػريـ وتػػت لػػك ك ػػمت الػػت درمػػة االعػػداـ  كنػػذا يسػػتباد مػػف 
كارير الي   كالررب كاف كاف باالمس يرزض نذا القانكف كيعدي خ ؼ االنسانية  لكن  اليػـك كمػد 
اف الطريػػػؽ االسػػػمـ لتطبيػػػؽ السػػػ ـ كاو لػػػ  زػػػن الممتمػػػل البرػػػرم   زعػػػاد اليػػػكـ يػػػدعكا اليػػػ . رػػػاؿ 

نيػػكاٍ  الَّػػًذيفى  تعػػالت   يػػا اىيُّ ىػػا ـي  كيتًػػبى  آمى مىػػٍيكي ػػاصي  عى يقػػكؿ القرطبػػن   "اف الق ػػاص اذا ارػػيـ  .(ٖٕ)اٍلًق ى
كتوقػػؽ الوكػػـ زيػػ  يزدمػػػر مػػف يريػػد رتػػؿ آخػػػر مخازػػةن اف يقػػتص منػػ  زيوييػػػا بػػذلؾ معػػان  ككانػػػت 
العرب اذا رتؿ الرمؿ ومت ربي نما كتقاتمكا ككاف ذلؾ داعيان الت رتؿ العدد الكثير  زمما رػرع اهلل 

. كزن ا خػرة رػاؿ تعػالت كنػك يوػدثنا (ٕٗ)ترككا االرتتاؿ ل ـ زن ذلؾ وياة"الق اص رنل الكؿ ب  ك 
ػػف مى ٍؤًمنػػان  يىٍقتيػػؿٍ  عػػف عقكبػػة رتػػؿ المػػؤمف عمػػدان  رػػاؿ تعػػالت  "كى ػػدان  مي ػػزىآؤييي  مُّتىعىمِّ ـي  زىمى اًلػػدان  مى ىػػنَّ  ًزي ىػػا خى

مىٍي ً  الٌم ي  كىرىًدبى  لىعىنى ي  عى  زميوذر كؿ الوذر مف العمػؿ عمػت رتػؿ اخيػ   (َٖ)عىًظيمان" عىذىابان  لى ي  كىاىعىدَّ  كى
المسمـ  كلذلؾ عمت المؤسسات الدينية اف تمعب دكران م مان زن تدعيـ القيـ الدينية كاالخ رية عنػد 
النارئة كريرنـ  زيمكف اف يقكـ ائمة كخطبا  المسامد بدكر ال يسػت اف بػ  زػن الػدعكة الػت وسػف 

كالعنؼ زن ع رات الناس بعد ـ بػبعض  كذلػؾ مػف  االخ ؽ  كالبعد عف التطرؼ زن االزكار 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثالثأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

َّٓ 

خػػػ ؿ خطػػػب الممعػػػة كامتمػػػاع النػػػاس لم ػػػػ ة كاسػػػتماع المػػػكاعظ التػػػن يمقي ػػػا رػػػيكخ المسػػػػامد 
 .  (ُٖ)الستقباؿ ما يوث عمت التخمؽ باالخ ؽ االس مية كالبعد عف كؿ ما يرزد  الررع

كيمكف لم ػوازة اف يكػكف مػف ل ع ـ بكازة كسائم  دكر كبير زن وياة البرد كالممتمل   .ٔ
دمف انداز ا الرئيسية اراعة ركح االمف زن الممتمل كابعاد الرباب عف العنػؼ  كابػدا  
الػػػػرام كاوتػػػػراـ آرا  ا خػػػػػريف  كلمقنػػػػكات التمبزيكنيػػػػػة تػػػػ ثير كبيػػػػػر بالمسمسػػػػ ت كالبػػػػػرامج 

  كاالكثػار المتعددة دينية كامتماعية كثقازية  كالبعد زن برامج االطباؿ عف مناظر العنػؼ
مػػػف الق ػػػص التػػػن ترػػػمل عمػػػت مكػػػاـر االخػػػ ؽ كخا ػػػة ر ػػػص االنبيػػػا  كالمرسػػػميف 

 كالزعما  كالعمما  كالم مويف. 
عمػػػػت الدكلػػػػة بكازػػػػة مبا ػػػػم ا كدكائرنػػػػا كمؤسسػػػػات ا تػػػػكزير زػػػػرص العمػػػػؿ امػػػػاـ الرػػػػباب   .ٕ

ل الػذم البعادنـ عف السمكؾ العدكانن بين ـ كبيف ازراد اسػرنـ  كبيػن ـ كبػيف ازػراد الممتمػ
يعيرػػكف زيػػ   كنػػك امػػر تسػػتكمب  اوكػػاـ الرػػرع عمػػت الوكػػاـ الػػذيف مػػا كلػػك منا ػػب ـ اال 
لتوقيػػؽ م ػػػال  النػػػاس. كل ػػػذا زػػاف الدكلػػػة ممزمػػػة عمػػػت ت يئػػة الظػػػركؼ المناسػػػبة لمعمػػػؿ 

 . (ِٖ)الرريؼ لكؿ ازراد الرعب
الويػاة زػن ترؾ العنؼ زن ممارسة الوياة  كزن التبكير. كل ذا اكد االس ـ عمػت ممارسػة  .ٖ

 بىٍعػػػدى  امىٍرضً  ًزػػػن تيٍبًسػػػديكاٍ  الممتمػػػل اف تكػػػكف سػػػميمة بعيػػػدان عػػػف العنػػػؼ  رػػػاؿ تعػػػالت   "كىالى 
 (ّٖ)ًإٍ  ىًو ىا"

يقػػػػكؿ االمػػػػاـ الرػػػػككانن  "ال تبسػػػػدكا االرض بالنبػػػػاؽ كمػػػػكاالة الكبػػػػرة كتبريػػػػؽ النػػػػاس عػػػػف 
ـ ذلؾ زسد ما زػن االرض االيماف بمومد  مت اهلل عمي  كآل  كسمـ كالقرآف  زانكـ اذا زعمت

ب ػػػػػ ؾ االبػػػػػداف كخػػػػػراب الػػػػػديار كبطػػػػػ ف الػػػػػذرائل كمػػػػػا نػػػػػك مرػػػػػاند عنػػػػػد ثػػػػػكراف البػػػػػتف 
. كلػػذلؾ يمػػب عمػػت المسػػمـ كالبػػرد كالممتمػػل اف يبتعػػد عػػف مرا ػػد المنػػازقيف (ْٖ)كالتنػػازع"

كاخ ر ـ التن يككف سببان زن ايقاع البتنػة لتبريػؽ ال ػبكؼ المتوػدة. ككػذلؾ دعػا االسػ ـ 
ت الكسطية كاالعتداؿ زن المن ج التبكيرم  بعيدان عف التع ب كاسػتعماؿ العقػؿ البػاطف ال

 زن تبسيرات باطمة. 
 لمعنؼ ل  اسباب كدكازل متعددة يمكف معرزت ا مف خ ؿ نذا البوث. .ٗ
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 الخاتمة كالتك يات

 بعد اف كزقنا اهلل تعالت إلكماؿ نذا البوث تك مت الت انـ النتائج كالتك يات   
اف المػػػن ج االسػػػ من كدػػػل معالمػػػة وقيقيػػػة لمعنػػػؼ تتمثػػػؿ زػػػن معالمت ػػػا تربكيػػػان كنبسػػػيان  .ُ

تظ ػػػر مػػػف خػػػ ؿ تنميػػػة معػػػانن التسػػػام  كالمػػػكدة بػػػيف النػػػاس  كاالمػػػر بالرزقػػػة كالرومػػػة 
كتتمثػػػؿ زػػػن معالمت ػػػا ترػػػريعيان اكػػػد اإلسػػػ ـ عمػػػت مبػػػدا الق ػػػاص الرػػػرعن ممػػػا يمعػػػؿ 

بػػة منتظػػرة بػػيف يػػدم القدػػا  لينػػاؿ عقكبػػة مػػا منػػت يػػداي المػػانن كالقػػائـ باالعمػػاؿ امػػاـ كر
 مل ما يدخر مف العقكبة زن ا خرة. 

 العنؼ امسرم ردية عالمية دربت باركان ا كازة الدكؿ كالممتمعات.   .ِ
اف المامعػػات كالمؤسسػػات التربكيػػة كالتعميميػػة عمي ػػا اف تقػػـك بكامب ػػا الريػػادم مػػف خػػ ؿ  .ّ

 ذات الع رة ب مـك االسرة كمرك ت ا. زت  آزاؽ التعاكف مل المؤسسات 
ل ع ـ دكر كبير زن التاثير عمت وياة البرد كالممتمل  ز بد ل  مػف مرػاركة زاعمػة زػن  .ْ

الود مف ظػانرة العنػؼ مػف خػ ؿ اعػداد البػرامج التثقيبيػة كال ادزػة كالمم ػقات االع نيػة 
 كنوكنا.  

 رة.  تنمية ثقازة الوكار كالنقاش كاالستيعاب داخؿ االس .ٓ
مبػػػدا التعػػػايش السػػػممن زػػػن الممتمػػػل يقتدػػػن اوتػػػراـ ا خػػػريف كممارسػػػة الوريػػػة التػػػن ال  .ٔ

تتعػػرض لوريػػات ا خػػريف  ام الوريػػة المندػػبطة كالكاعيػػة التػػن ت خػػذ بيػػد الممتمػػل الػػت 
 الررن كالتقدـ بعيدان عف التخمؼ كالنزاعات الداخمية. 

السػنة النبكيػة الرػريبة زيمػا يخػص اوتػراـ التطبيؽ البعمن كااللتزاـ العممػن ب وكػاـ القػرآف ك  .ٕ
ا بػػػا  كاالم ػػػات دػػػمف اكا ػػػر االسػػػرة التػػػن تعمػػػؿ عمػػػت تقكيػػػة ال ػػػ ت االسػػػرية كنبػػػذ 

 العنؼ االسرم كتست  ؿ كؿ ما يمت الي  ب مة.   
 

 التك يات   
 زيادة الكعن الممتمعن لمرعكر باخطار ظانرة العنؼ.   .ُ
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َّٖ 

قػػد موادػػرات مخت ػػة ب ػػذي الظػػانرة خػػارج ارامػػة نػػدكات اك مػػؤتمرات اك نرػػاطات اك ع .ِ
اسكار المامعة  ام زن كازة مؤسسات الدكلة لتككف عمت تماسو مبارر مل مف تقيـ نػذي 

 النراطات العممية كالبوثية  لبياف كيبية التعامؿ مل نذي الظانرة.  
عػف ازتتاح مراكز عممية لدراسة الكارل المعا ر  كتوديد اسباب العنؼ زن الػب د  بعيػدان  .ّ

كؿ الدركطات   مف العنؼ اذا وؿ ال يبرؽ بيف االبيض اك االسػكد  اك الرنػن كالبقيػر 
 زوسب  بؿ المميل تنال  بنيران  كما زعمت داعش اليـك بب دنا. 

توسيف الكدل االرت ادم بتتقديـ المراريل التن تقدن عمت البطالة برػكؿ كبيػر  كنػذا  .ْ
 عف االعماؿ االمرامية.  مبوثل وامة سيقمؿ كثيران مف اسباب العنؼ ز 

التمسػػػؾ بالػػػديف الونيػػػؼ الػػػذم وػػػـر ايػػػذا  الػػػنبس اك الريػػػر كوبػػػظ الوػػػدكد لمميػػػل ازػػػراد  .ٓ
 االسرة  كنرر ثقازة التعاكف بيف الناس. 

 الربازية التامة زن التعاكف مل االع ـ لمود مف المريمة كظانرة العنؼ.   .ٔ
دكف ت خير  مف لوظة تمر يسػقط زي ػا يمب االسراع بالمعالمة الوقيقية السباب العنؼ  .ٕ

دـ انسػػػاف بػػػرم  رتػػػؿ بريػػػر ذنػػػب  كي ػػػدـ زي ػػػا  ػػػرح عممػػػن كمعمػػػـ ثقػػػازن مػػػف معالمنػػػا  
 كنت خر عف الركب الذم يسير نوك التقدـ كالتطكر.  
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َّٗ 

  
 ال كامش

                                                           

 . ُٗٗسكرة امعراؼ    (ُ)
  ررػػػـ الوػػػديث ََِّ/ْمػػػز  مػػػف وػػػديث اخرمػػػ  مسػػػمـ زػػػن  ػػػويو    بػػػاب زدػػػؿ الرزػػػؽ    (ِ)

(ِّٓٗ .) 
   مادة )عنؼ(. ِٕٓ/ٗلساف العرب  البف منظكر    (ّ)
   مادة )عنؼ(. ُٖٓ/ْينظر  معمـ مقاييس المرة  البف زارس   (ْ)
  َّٓ/ٔ  مػػادة )عنػػؼ(  كتػػاج العػػركس  لمزبيػػدم   َُْٕ/ْاح  لممػػكنرم   ينظػػر  ال ػػو (ٓ)

 مادة )عنؼ(. 
 . ِٗٓالتكريؼ عمت م مات التعريؼ  المناكم    (ٔ)
 .ُٔينظر  العنؼ االسرم لممريمة كالعنؼ دد المراة  ليمت عبد الكناب    (ٕ)
 . ِّكالمريمة  د.مميؿ كديل    ينظر  العنؼ (ٖ)
 .   ُْالس ـ مف ظانرة العنؼ  مومد سالـ  رسالة مامستير   ينظر  مكرؼ ا (ٗ)
  كالبػػائؽ زػػن ْٗ/ُينظػػر  تبسػػير رريػػب مػػا زػػن ال ػػويويف البخػػارم كمسػػمـ  البػػف زتػػكح    (َُ)

 . ُِ/ِرريب الوديث  لمزمخررم   
 . ُْْينظر  معمـ م طموات العمكـ االمتماعية  مومد زكن بدكم    (ُُ)
 ُٗٓة سكرة آؿ عمراف   ا ي(ُِ)
   مادة )اسر(. ُُْ/ُينظر  لساف العرب  البف منظكر   (ُّ)
 . ِْٗ-ُْٗ/ُينظر  القامكس المويط  البيركزآبادم    (ُْ)
 . ُِْسكرة الرعرا    ا ية  (ُٓ)
 . ُٗسكرة نكد   ا ية  (ُٔ)
 . ُِ/ِينظر  البائؽ زن رريب الوديث  لمزمخررم    (ُٕ)
 . ْٕٗعمر مومد التكمن    ينظر  مف اسس التربية االس مية  (ُٖ)
 . ِّينظر  الزكاج كالع رات االسرية  د.سنا  الخكلن    (ُٗ)
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َُّ 

                                                                                                                                                                      

بوػػث منرػػكر  -النظػػاـ التربػػكم زػػن االسػػ ـ الم ح/لمباوػػث التربػػكم   عبػػاس سػػبتن ينظػػر  (َِ)
 ْٔ-ٔٓ   . 

 . َِٓسكرة البقرة   ا ية  (ُِ)
زكاسػػػؽ يقػػػتمف زػػػن الوػػػـر     ػػػوي  البخارم/كتػػػاب بػػػد  الخمػػػؽ  بػػػاب   خمػػػس مػػػف الػػػدكاب (ِِ)

 (. ُّّٖررـ الوديث ) َُّ/ْ
(  رػػاؿ ِٕٓٔ  ررػػـ الوػػديث )ٓٓ/ّسػػنف ابػػن داكد/بػػاب   زػػن كرانيػػة وػػرؽ العػػدك بالنػػار   (ِّ)

 االلبانن    وي . 
 . ُِٔسكرة البقرة   ا ية  (ِْ)
  ْٓ ػػػػوي  البخارم/كتػػػػاب االدب  بػػػػاب   ركلػػػػ  تعػػػػالت  "اف الػػػػنبس بػػػػالنبس"   المائػػػػدة    (ِٓ)

 (. ٖٕٖٔ  بررـ   )ٓ/ٗ
 . ُٕٗسكرة البقرة   ا ية  (ِٔ)
 (. ُُْٔ  ررـ الوديث )ِٖ/ٖ وي  البخارم/كتاب االدب  باب   الوذر مف الردب    (ِٕ)
 (. ََٗٓ  ررـ الوديث )ٕ/ٕباب االكبا  زن الديف    - وي  البخارم/كتاب النكاح (ِٖ)
 . ُِِسكرة البقرة   ا ية  (ِٗ)
 . ُُُ/ّلم نعانن      ـ ينظر سبؿ الس (َّ)
  وي  البخارم  (ُّ)
 . ُِّينظر العنؼ االسرم الب رم    (ِّ)
 . ُِْينظر االويا  الدينن  رزيؽ وبيب    (ّّ)
 . ِٔسكرة اإلسرا    ا ية  (ّْ)
  ينظػػر مكرػػؼ االسػ ـ مػػف ظػػانرة  ْٔينظػر العنػػؼ االسػػرم مػف منظػػكر اسػػ من  العػركد   (ّٓ)

 . َُٓ-َُّالعنؼ  ابف زنيد   
 . ُْٓينظر  الخدمة االمتماعية كرعاية االسرة   المنظكر االرت ادم  لمومد س مة    (ّٔ)
  ررػػػػػـ الوػػػػػديث  ٕٓ/ّبػػػػػاب كسػػػػػب الرمػػػػػؿ كعممػػػػػ  بيػػػػػدي   - ػػػػػوي  البخارم/كتػػػػػاب البيػػػػػكع (ّٕ)

(َِِٕ .) 
 . ْٓٓ/ِينظر مركمة الرمك زن الديف  عبد الرومف بف مع  المكيوؽ    (ّٖ)
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 . ُٗ-ُٖ   لبنا  زن الممتمل االس من  د.عبد الرومف البرمعكامؿ ال دـ كا (ّٗ)
 . ُْينظر العنؼ االسرم كالخ زات الزكمية كالممتمل   (َْ)
 . ّْينظر العنؼ االسرم  العركد   (ُْ)
 . ُٓد   ينؼ االس ـ مف ظانرة العنؼ  ابك ز ينظر مكر (ِْ)
 . ّٓينظر العنؼ االسرم مف منظكر اس من  العركد    (ّْ)
 َِّالتخمؼ االمتماعن  سيككلكمية االنساف المق كر/د.م طبت ومازم   (ْْ)
 (. ُِٗٗ  ررـ الوديث )ِٕٔ/ٖالسنف الكبرل  لمنسائن  مس لة كؿ راع و عما استرعت    (ْٓ)
ينظػر العنػؼ دػد المػراة   االسػباب كالنتائج/وسػيف دركيػش العػادلن  مممػة الوػكار كالتنميػػة   (ْٔ)

 . َُِص  
العػائمن دػد النسػا    دراسػة ميدانيػة امتماعيػة زػن مدينػة برػداد   مػانر رػاكر  العنػؼ ينظر (ْٕ)

 .  ٗٓمامعة القادسية  -رسـ االمتماع-كمية ا داب-الككاؾ  رسالة مامستير
 . ٖٗينظر االرراد التربكم كالنبسن   عا ـ الخيالن    (ْٖ)
تكبػػػن مػػػرائـ العنػػػؼ كارػػػران ـ ينظػػػر االلتػػػزاـ الػػػدينن كاالنتمػػػا  االمتمػػػاعن كالعدائيػػػة لػػػدل مر  (ْٗ)

 . ِٗٗمامعة برداد  -كمية ا داب-العادييف  مدر ط  عباس  اطركوة دكتكراي
 .ُّ دراسات زن التريير الودارم كالبكر التربكم  وامد عمار  -ينظر زن بنا  البرر  (َٓ)
 ينظػػػػر بنػػػػا  مقػػػػاييس العنػػػػؼ النبسػػػػن المكمػػػػ  نوػػػػك المػػػػراة العراريػػػػة  د.بمقػػػػيس ومػػػػكد كػػػػاظـ (ُٓ)

 .  ُِمامعة برداد   -ابف ررد-كمية التربية-الومامن  رسالة مامستير
 . ِّسكرة اإلسرا    ا ية  (ِٓ)
 . ّٔسكرة انسا    مف ا ية  (ّٓ)
 . ُٕٓينظر مراتب االمماع زن العبادات كالمعام ت كاالعتقادات  البف وـز االندلسن    (ْٓ)
 . ُٓسكرة لقماف   مف ا ية (ٓٓ)
 . ٖكت   ا ية  سكرة العنكب (ٔٓ)
 . ٖٓ/ّينظر  ادكا  البياف   لمرنقيطن    (ٕٓ)
 . ٖٗ/ِينظر  الزكامر عف ارتراؼ الكبائر/البف ومر ال يثمن   (ٖٓ)
 .  (َٗ  بررك )ِٗ/ُكاكبرنا   ر وي  مسمـ/بياف الكبائ (ٗٓ)
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(   ِِٖٗ  ررػػـ الوػػديث )ُّٗ/ّسػػنف ابػػف مامػػة        بػػاب   مػػا لمرمػػؿ مػػف مػػاؿ كلػػد    (َٔ)
 يث  وي . ود

 .  ََّ-ِٗٗ/ّزق  السنة  السيد سابؽ    (ُٔ)
  ررػػػػػـ الوػػػػػديث ُِْْ/ّ ػػػػوي  مسػػػػػمـ   بػػػػػاب كرانػػػػػة تبدػػػػػيؿ بعػػػػض االكالد زػػػػػن ال بػػػػػة   (ِٔ)

(ُِّٔ.) 
 الم در نبس .  (ّٔ)
 . ٕ  صُِّينظر  مممة البياف   العدد  (ْٔ)
 . ُِسكرة الرـك   ا ية  (ٓٔ)
ومف بػػػػػف نا ػػػػػر بػػػػػف عبػػػػػد اهلل المنػػػػػاف  لعبػػػػػد الػػػػػر تيسػػػػػير الكػػػػػريـ المنػػػػػاف زػػػػػن تبسػػػػػير كػػػػػ ـ  (ٔٔ)

 َٗٔالسعدم 
  ررػػػػـ الوػػػػديث  ُِ/ٗ ػػػػوي  البخػػػػارم  كتػػػػاب االكػػػػراي  بػػػػاب   ال يمػػػػكز نكػػػػاح المكػػػػري    (ٕٔ)

ْٔٗٔ . 
بػاب الرمػؿ يػزكج ابنتػ   -المسند المستخرج عمت  وي  االماـ مسمـ  البن نعيـ اال ػب انن (ٖٔ)

  ررػػػـ ٖٔ/ٔئن   بػػػاب البكػػػر يزكم ػػػا ابكنػػػا   كسػػػنف النسػػػا   ُِّ  ررػػػـ الوػػػديث ُّٔ/ٔ  
 . ْْٔ/ُُ(   كمامل اال كؿ  البف االثير  ِّٗٔ) الوديث

 . ّّٕينظر العنؼ االسرم  عاتكة عبد اهلل    (ٗٔ)
 . ٖسكرة الممتونة   ا ية  (َٕ)
 . ٔٔ/ِٖمامل البياف  لمطبرم   (ُٕ)
 الم در نبس .  (ِٕ)
 . ُْٗسكرة النسا    ا ية  (ّٕ)
 . ِّٕ/ِار التنزيؿ   لمبيداكم   انك  (ْٕ)
 . َُٖسكرة امنعاـ   ا ية  (ٕٓ)
 . ٖٔ/ٔرعب االيماف  لمبي قن    (ٕٔ)
 . ّٕٕينظر العنؼ االسرم  عاتكة عبد اهلل    (ٕٕ)
 ُٕٗ-ُٖٕسكرة البقرة   مف ا يتاف   (ٖٕ)
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 . ِٔٓ/ِالمامل الوكاـ القرآف  لمقرطبن    (ٕٗ)
 . ّٗسكرة النسا    ا ية  (َٖ)
 . ّْٕينظر العنؼ االسرم  عاتكة عبد اهلل    (ُٖ)
 . ّٕٓ-ّْٕينظر العنؼ االسرم  عاتكة عبد اهلل    (ِٖ)
 .ٔٓسكرة االعراؼ   مف ا ية  (ّٖ)
 . ِْ/ُزت  القدير  لمرككانن    (ْٖ)
 
 

 الم ادر كالمرامل
 القرآن الكريم 

مامعػة -اعػة كالنرػراالرراد التربكم كالنبسن/عا ـ مومكد ندا الويالن  دار الكتػب لمطب .ُ
 العراؽ  د.ت. -المك ؿ

ادػػػكا  البيػػػاف زػػػن ايدػػػاح القػػػرآف بالقرآف/لمرػػػيي مومػػػد االمػػػيف الرػػػنقيطن  مكتبػػػة ابػػػف  .ِ
 ـ. ُٖٖٗ-قَُْٖتيمية  القانرة  

االلتػػػػػزاـ الػػػػػدينن كاالنتمػػػػػا  االمتمػػػػػاعن كالعدائيػػػػػة لػػػػػدل مرتكبػػػػػن مػػػػػرائـ العنػػػػػؼ كارػػػػػران ـ  .ّ
 ـ. ُٕٗٗمامعة برداد  -كمية ا داب-ايالعادييف  مدر ط  عباس  اطركوة دكتكر 

انػػكار التنزيػػؿ كاسػػرار الت كيؿ/ل مػػاـ القادػػن نا ػػر الػػديف ابػػن سػػعيد عبػػد اهلل ابػػف عمػػر  .ْ
 ـ. ََِّ-قُِْْبيركت  د.ط  -ق(  دار الكتب العمميةٖٓٔالبيداكم  )ت  

من  بنا  مقػاييس العنػؼ النبسػن المكمػ  نوػك المػراة العراريػة/د.بمقيس ومػكد كػاظـ الومػا .ٓ
 ـ.  ََِٔ-مامعة برداد-ابف ررد-كمية التربية-رسالة مامستير

تػػػاج العػػػركس المسػػػمت مػػػف مػػػكانر القامكس/لمرػػػيي مومػػػد مرتدػػػت الوسػػػينن الزبيػػػدم    .ٔ
 بيركت  د.ط  د.ت. -البكر ق(  توقيؽ   عبد الس ـ العزباكم  دارُٖٔ)

 ػػػد االتوػػػاد التخمػػػؼ االمتمػػػاعن  سػػػيككلكمية االنسػػػاف المق كر/د.م ػػػطبت ومػػػازم  مع .ٕ
   د.ت.  ٓبيركت  ط-العربن
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تبسير مازن ال ويويف البخارم كمسمـ/مبن عبد اهلل بػف ابػن ن ػر مومػد بػف زتػكح بػف  .ٖ
 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف زتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكح بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف وميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد االزدم الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكررن الوميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  

-قُُْٓ  ُالقػػػانرة  ط-ق(  توقيػػػؽ   د.زبيػػػدة مومػػػد سػػػعيد  مكتبػػػة السػػػنةْٖٖ)ت  
 ـ. ُٓٗٗ

ق(  توقيػؽ   َُُّالتعاريؼ/لمومػد عبػد الػرؤكؼ المنػاكم  )ت   التكريؼ عمت م مات .ٗ
 ـ.  َُٗٗ-قَُُْد.مومد ردكاف الداية  دار البكر المعا ر  بيركت  

تيسػػير الكػػريـ المنػػاف زػػن تبسػػير كػػ ـ المناف/لمرػػيي عبػػد الػػرومف بػػف نا ػػر بػػف عبػػد اهلل  .َُ
سسػة الرسػالة  ق(  توقيػؽ   د.عبػد الػرومف بػف معػ  المكيوػؽ  مؤ ُّٕٔالسعدم  )ت  

 ـ. َََِ-قَُِْ  ُط
مػػػػامل البيػػػػاف زػػػػن ت كيػػػػؿ آم القرآف/ل مػػػػاـ ابػػػػن معبػػػػر مومػػػػد بػػػػف مريػػػػر الطبػػػػرم )ت   .ُُ

-قُُْٖ  ُدمرػػػػؽ  ط-ق(   خػػػػرج اواديثػػػػ    ابػػػػرانيـ مومػػػػد العمػػػػن  دار القمػػػػـَُّ
 ـ.  ُٕٗٗ

المػػػػػامل الوكػػػػػػاـ القرآف/مبػػػػػن عبػػػػػػد اهلل مومػػػػػد بػػػػػػف اومػػػػػد االن ػػػػػػارم القرطبػػػػػػن   )ت   .ُِ
-قَُِْ  ُبيػركت  ط-توقيؽ   سالـ م طبت البدرم  دار الكتػب العمميػة ق( ُٕٔ

 ـ.  َََِ
المكتػػػػػػب -الخدمػػػػػة االمتماعيػػػػػة كرعايػػػػػة االسػػػػػرة )المنظػػػػػكر االرت ػػػػػادم(/لمومد سػػػػػ مة .ُّ

 .  ُٖٗٗاالسكندرية  -المامعن
 ـ.  ُِٖٗالزكاج كالع رات االسرية/سنا  الخكلن  دار االسكندرية  د.ط   .ُْ
الكبػػػائر/البف ومػػػر ال يثمػػػن  توقيػػػؽ  مركػػػز الدراسػػػات كالبوػػػكث  الزكامػػػر عػػػف ارتػػػراؼ .ُٓ

بيػػػػػػػػػػركت  -بمكتبػػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػػزار م ػػػػػػػػػػطبت البػػػػػػػػػػاز  المكتبػػػػػػػػػػة الع ػػػػػػػػػػرية  لبنػػػػػػػػػػاف    ػػػػػػػػػػيدا
 ـ. ُٗٗٗق/َُِْ

ق(  مكتبػػة ُُِٖسػػبؿ السػػ ـ/لمومد بػػف اسػػماعيؿ االميػػر الكو نػػن ال ػػنعانن   )ت   .ُٔ
 ـ.  َُٔٗ-قُّٕٗ  ْم طبت البابن الومبن  ط

ق(  توقيػػؽ   ِّٕة/ل ماـ ابػػن عبػػد اهلل مومػػد بػػف يزيػػد القزكينػػن   )ت  سػػنف ابػػف مامػػ .ُٕ
 ـ. ََِٗ-َُّْ  ُرعيب االرنؤكط   كآخركف  دار الرسالة العالمية  ط
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ق(  ِٕٓسػػػػػنف ابػػػػػن داكد/مبػػػػػن داكد سػػػػػميماف بػػػػػف االرػػػػػعث االزدم السمسػػػػػتانن  )ت   .ُٖ
 ركت  د.ط  د.ت.  بي-توقيؽ   مومد مون الديف عبد الوميد  المكتبة الع رية   يدا

السنف الكبرل/ل ماـ ابك عبد الرومف اومد بف رعيب بف عمن الخراسانن النسػائن  )ت   .ُٗ
ق(  وققػػػػػ  كخػػػػػرج اواديثػػػػػ    وسػػػػػف عبػػػػػد المػػػػػنعـ رػػػػػمبن  ارػػػػػرؼ عميػػػػػ    رػػػػػعيب َّّ

  ُبيػػركت  ط-االرنػػكؤط  رػػدـ لػػ    عبػػد اهلل بػػف عبػػد الموسػػف التركػػن  مؤسسػػة الرسػػالة
 ـ. ََُِق/ُُِْ

ق(  كثػػؽ ا ػػكل  كخػػرج ْٖٓيمػػاف/مبن بكػػر اومػػد بػػف الوسػػيف البي قػػن )ت  رػػعب اال .َِ
 لبناف.  -بيركت-اواديث   د.عبد المعطن رمعمن  دار الكتب العممية

 ال ػػػػػػػػػواح تػػػػػػػػػاج المرػػػػػػػػػة ك ػػػػػػػػػواح العربيػػػػػػػػػة/ل ماـ اسػػػػػػػػػماعيؿ بػػػػػػػػػف ومػػػػػػػػػاد المػػػػػػػػػكنرم  .ُِ
 ـ. ُٔٓٗ-قُّٕٔق(  دار الكتب العربية  م ر  ّّٗ)ت  

ل المسند ال وي  المخت ر مف امكر رسػكؿ اهلل  ػمت اهلل عميػ   وي  البخارم )المام .ِِ
ق(  ِٔٓكسػػػمـ كسػػػنن  كايام /لممسػػػمـ ابػػػن عبػػػد اهلل مومػػػد بػػػف اسػػػماعيؿ البخػػػارم )ت  

 ق. ُِِْ  ُتوقيؽ   مومد ن ر النا ر  دار طكؽ لمنماة  ط
ق(  ُِٔ ػوي  مسػمـ/ل ماـ مسػمـ بػف الومػػاج ابػك الوسػف القرػيرم النيسػػابكرم  )ت   .ِّ

 د.ط  د.ت. -بيركت-وقيؽ   مومد زؤاد عبد البارن  دار اويا  التراث العربنت
العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مكرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة االنترنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  .ِْ

  .http://swmsa.net/forum/archive/index.php/t-9440.htmlالعالمية
العنؼ االسرم لممريمة كالعنؼ دد المراة/ليمت عبد الكنػاب  دار المػدل لمثقازػة كالنرػر   .ِٓ

 ـ. َََِبيركت  
العنػػؼ االسػػرم مػػف منظػػكر اسػػ من  دكازعػػ  كآثاري/لمطالػػب مومػػد عبػػد السػػ ـ العػػركد   .ِٔ

 بارراؼ   د.مومد اميف  كالوة  مامعة اليرمكؾ.  -رسالة مامستير
وممػػة العنػػؼ االسػػرم رومػػا  بيػػن ـ  -العنػػؼ االسػػرم كالخ زػػات الزكمية/مممػػة الممتمػػل .ِٕ

 ـ. ََِٕالرياض  
العػدد  -مممػة المامعػة العراريػة-ـ عاتكة عبػد اهلل ونتكش/بوػث منرػكرالعنؼ االسرم/ـ. .ِٖ

 ـ.  َُِٔ(   ِ/ّٓ)
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)دراسة ميدانيػة امتماعيػة زػن مدينػة برػداد(/الطالب   مػانر  : العنؼ العائمن دد النسا  .ِٗ
 ـ. ََِْمامعة القادسية  -رسـ االمتماع-كمية ا داب-راكر الككاؾ  رسالة مامستير

سػػػباب كالنتائج/وسػػػيف دركيػػػش العػػػادلن  مممػػػة الوػػػكار كالتنميػػػة  العنػػػؼ دػػػد المػػػراة )اال .َّ
 ـ.  ََِٓ

 ـ. ُٕٗٗ-قُُْٖ  ُالعنؼ كالمريمة/لمدكتكر مميؿ كديل رككر  الدار العربية  ط .ُّ
 عكامؿ ال دـ كالبنا  زن الممتمل االس من/د.عبد الرومف البر  د.ط  د.ت.  .ِّ
ق(  ّٖٓر الزمخرػػرم )ت  البػػائؽ زػػن رريػػب الوػػديث/ل ماـ مػػار اهلل مومػػكد بػػف عمػػ .ّّ

توقيػػػؽ   مومػػػد البمػػػاكم  مومػػػد ابػػػك البدػػػؿ ابػػػرانيـ  مطبعػػػة عيسػػػت البػػػابن الومبػػػن  
   د.ت.ِالقانرة  ط

 ـ.  ُٖٔٗ-قَُْٕمدة  طبعة -زق  السنة/لمسيد سابؽ  مكتبة الخدمات الوديثة .ّْ
زػػػن بنػػػا  البرػػػر )دراسػػػات زػػػن الترييػػػر الودػػػارم كالبكػػػر التربكم(/وامػػػد عمػػػار  م ػػػر   .ّٓ

 ـ.  ُْٔٗسف النيؿ  مركز تنمية الممتمل العربن  سر 
-ق(  دار البكػػرَُِٓالقػػامكس المويط/لممػػد الػػديف مومػػد يعقػػكب البيركزآبػػادم  )ت   .ّٔ

 ـ. ُّٖٗ-قَُّْبيركت  
( ُُٕلسػػػػاف العرب/الرػػػػيي الع مػػػػة ممػػػػاؿ الػػػػديف مومػػػػد بػػػػف مكػػػػـر بػػػػف منظػػػػكر  )ت   .ّٕ

   د.ت. ُاالزريقن الم رم  دار  ادر  بيركت  ط
ب االممػػاع زػػن العبػػادات كالمعػػام ت كاالعتقػػادات/مبن مومػػد عمػػن بػػف اومػػد بػػف مراتػػ .ّٖ

  دار الكتػػب العالميػػة  ّق(  دار زانػػد القدسػػن  طْٔٓسػػعيد بػػف وػػـز االندلسػػن   )ت  
 بيركت. 

المسػػػند المسػػػتخرج عمػػػت  ػػػوي  االمػػػاـ مسػػػمـ/البن نعػػػيـ اومػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف اومػػػد  .ّٗ
-ومد وسف اسماعيؿ الرازعن  دار الكتب العمميةق(  توقيؽ   مَّْالب ب انن  )ت  
 .  ُُْٕ  ُبيركت  لبناف  ط

  ِبيػركت  ط-مركمة الرمك زن الديف/د.عبد الػرومف بػف معػ  المكيوػؽ  مؤسسػة الرسػالة .َْ
 ق.  َُِْ

 . ُٖٔٗبيركت  -معمـ م طموات العمكـ االمتماعية/مومد زكن بدكم  مكتبة لبناف .ُْ
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ق(  توقيػػؽ   ّٓٗاومػػد بػػف زػػارس بػػف زكريػػا  )ت   معمػػـ مقػػاييس المرػػة/مبن الوسػػيف .ِْ
 ـ.  ُٕٗٗق/ُّٗٗبيركت  -عبد الس ـ ناركف  دار البكر

-مػػػف اسػػػس التربيػػػة االسػػػ مية/عمر التػػػكمن الرػػػيبانن  المنرػػػ ة العامػػػة لمنرػػػر كالتكزيػػػل .ّْ
 ق. ُُّٗ  ِطرابمس  ط

راؼ مكرػػػؼ االسػػػ ـ مػػػف ظػػػانرة العنػػػؼ/مبن زنيػػػد مومػػػد سػػػالـ  رسػػػالة مامسػػػتير  بارػػػ .ْْ
 ـ. َََِد.وسف السمكادم  مامعة القدس  

بوػػث منرػػكر زػػن مكرػػل مركػػز -النظػػاـ التربػػكم زػػن االسػػ ـ الم ح/لمباوػػث عبػػاس سػػبتن .ْٓ
 المنراكم  لمدراسات كالبوكث. 

 


