
الحملة الدولية السوية لمناهض العنف المبني على النوع 

(يوم16حملة )االجتماعي 

"العنف االسري " 



حدى ُسنَنِه شاء هللا تعالى أن يخلق اإلنسان من َذَكٍر وأنثى، وأن تكون إ

آَيَاتِِه أَن  َخلََق َوِمن  : "وآياته التزاوَج بين هذين الجنسين، فقد قال تعالى

ُكنُوا إِ  َواًجا ِلتَس  َمةً إِنَّ فِي لَي َها َوَجعََل بَي نَُكم  َمَودَّةً لَُكم  ِمن  أَن فُِسُكم  أَز  َوَرح 

ٍم يَتَفَكَُّرونَ  ، فالسكينة والرحمة والمودَّة من (21/الروم" )َذِلَك آلَيَاٍت ِلقَو 
.أعظم آيات هللا في الزواج

ة؛ من حث وكانت بيوت أمهات المؤمنين تطبيقًا لهذه المعاني القرآنيَّ 

ية األزواج على معاملة زوجاتهم معاملة حسنة، والتي هي مستمدَّة من آ

 عليه الزواج القائمة على المودَّة والرحمة، فيقول رسول هللا صلى هللا

ِلِه، َوأَنَا َخي  َخي ُرُكم  َخي ُرُكم  : "وسلم رواه الترمذي وابن " )ُرُكم  ألَه ِليألَه 
(.ماجة



هو إلحاق األذى بين أفراد األسرة الواحدة؛ كعنف الزوج ضد زوجته، وُعنف )

الزوجة ضد زوجها، وعنف أحد الوالدين أو كالهما اتجاه األوالد، أو عنف 

األوالد تجاه والديهم، حيث يشمل هذا األذى االعتداء الجسدي، أو النفسي، أو 
(الجنسي، أو التهديد، أو اإلهمال، أو سلب الحقوق من أصحابها .

عض األطفال، والنساء، وكبار الّسّن، واألشخاص ذوو اإلعاقة، ويتعّرض ب
.الرجال للعنف اللفظي أو سوء المعاملة

.اديازدادت وتيرة العنف بسبب الحجر وانعدام النشاطات والضغط االقتص



ة يحّث ديننا الحنيف على الّرفق واللين واللطف والبعد عن كّل قسوة وشدّ 

َمٍة ِمَن فَبَِما رَ }: وعنف، فقد امتدح ربنا سيدنا محّمد صلى هللا عليه وسلم بقوله ح 

ِ ِلن َت لَُهم  َولَو  ُكن َت فَظًّا َغِليَظ ال قَل ِب الَ  ُف َعن ُهم  وَ َّللاَّ ِلَك فَاع  تَغ ِفر  ن فَضُّوا ِمن  َحو  اس 

َت فَتََوكَّل   ِر فَإَِذا َعَزم  َم  ُهم  فِي األ  َ يُِحبُّ ال ُمتَوَ لَُهم  َوَشاِور  ِ إِنَّ َّللاَّ ِلينَ َعلَى َّللاَّ آل ]{ ّكِ

[.159: عمران

هو لين الجانب بالقول والفعل واألخذ باألسهل وهو ضّد العنف، وقد : والّرفق

وذم بيّن سيّدنا محمد صلى هللا عليه وسلم فضل الرفق والحث على التخلق به

:العنف وطلب البعد عنه، ونذكر أحاديث منها

:  هحث سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم على اللين والّرفق بقول: الحديث األول

ٍء إِالَّ َزانَهُ، َواَل يُ » ف َق اَل يَُكوُن فِي َشي  ٍء إِالَّ َشانَهُ إِنَّ الّرِ رواه « ن َزُع ِمن  َشي 

فيه مبالغة أي لو قدر أن يكون العنف أو ( في شيء)أي زيّنه، ( زانه. )مسلم
.الرفق في جماد لزانه أو شانه فكيف باإلنسان .



:  قولهنصح سيدنا النبي صلى هللا عليه وسلم أّمنا عائشة رضي هللا عنها ب: الحديث الثاني

ف َق، َويُع ِطي َعلَ » ف ِق َما اَل يُع ِطي َعلَى ال عُن ِف، َومَ يَا َعائَِشةُ، إِنَّ هللاَ َرفِيٌق يُِحبُّ الّرِ ا اَل ى الّرِ

. رواه مسلم« يُع ِطي َعلَى َما ِسَواهُ 

أي يثيب عليه ماال يثيب على غيره، أو يتأتى به من ( يعطي على الرفق)ومعنى 

.األغراض ويسهل من المطالب ماال يتأتى بغيره

ف َق، ُحِرَم َمن  ُحرِ »: بيّن نبينا صلى هللا عليه وسلم فضل الّرفق بقوله: الحديث الثالث َم الّرِ

َرِم ال َخي رَ  ف َق، يُح  َرِم الّرِ ني أّن الرفق سبب كّل خير يع. رواه مسلم« ال َخي َر أَو  َمن  يُح 

.وبركة

:وألّن العنف يتولّد من الغضب غالبًا نهى ديننا الحنيف عنه، وأمر بضّده، ومن ذلك

الدعوة إلى امتالك النفس عند الغضب، فقال سيدنا محمد صلى هللا عليه : الحديث األول

َرَعِة، إِنََّما الشَِّديُد الَِّذي يَم  »: وسلم .  رواه البخاري« ِلُك نَف َسهُ ِعن َد الغََضبِ لَي َس الشَِّديُد بِالصُّ

يكظم ( يملك نفسه. )الذي يغلب الرجال ويصرعهم( بالصرعة. )القوي الحقيقي( الشديد)

.غيظه ويتحلم وال يعمل بمقتضى غضبه

اًل قَاَل الوصية بالبعد عن الغضب، فعن أبي هريرة رضي هللا عنه أَنَّ َرجُ : الحديث الثاني

ِصنِي، قَالَ : ِللنَّبِّيِ َصلَّى هللاُ َعلَي ِه َوَسلَّمَ  «  ب  الَ تَغ ضَ »: فََردََّد ِمَراًرا، قَالَ « غ َضب  الَ تَ »: أَو 
.رواه البخاري .



ُ َعن هُ قَالَ : الطفل-1 ِ َصلَّىقَ : عن أبي ُهَري َرةَ َرِضَي َّللاَّ هللاُ َعلَي ِه بََّل َرُسوُل َّللاَّ

إِنَّ : قَاَل األَق َرعُ ُن َحابٍِس التَِّميِميُّ َجاِلًسا، فَ َوَسلََّم الَحَسَن ب َن َعِلّيٍ َوِعن َدهُ األَق َرعُ ب  

ِ صَ ِلي َعَشَرةً ِمَن الَولَِد َما قَبَّل ُت ِمن ُهم  أََحًدا، لَّى هللاُ َعلَي ِه فَنََظَر إِلَي ِه َرُسوُل َّللاَّ

َحمُ »: َوَسلََّم ثُمَّ قَالَ  َحُم الَ يُر  من ال يكن من : والمعنى. واه الشيخانر« َمن  الَ يَر 

ع إشارة أهل الرحمة فإنه ال يرحم، وفي جواب النبي صلى هللا عليه وسلم لألقر
.انقةإلى أن تقبيل الولد إنما يكون للشفقة والرحمة وكذا الضم والشم والمع

ُصوا بِالنَِّساِء َخي ًرا»: المرأة-2 تَو  أوصيكم بهن : المعنىرواه الشيخان، و« اس 

اراة وفي الحديث الندب إلى المد. خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها
 .ن المعاملةالستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بالصبر وحس

َحم  َصِغيرَ »: كبار الّسنّ -3 لترمذي، رواه ا« نَا، َويَُوقِّر  َكبِيَرنَالَي َس ِمنَّا َمن  لَم  يَر 

َحم  َصِغيرَ »وعنده في رواية  ، وعند «انَا َويَع ِرف  َشَرَف َكبِيِرنَ لَي َس ِمنَّا َمن  لَم  يَر 
َحم  َصِغيَرنَا، َويَع ِرف  َحقَّ »: أبي داود «.ِمنَّا َكبِيِرنَا فَلَي َس َمن  لَم  يَر 



اء عن يحرم اإليذاء الجسدي للطفل والمرأة وكبار السّن واألشخاص ذوي اإلعاقة، سو1.

عليه طريق الضرب أو الحرمان من الطعام أو الشرب أو الدواء، لقول النبي صلى هللا
.، وهو من العنف الجسدي«الَ َضَرَر َوالَ ِضَرارَ »: وسلم

 .يحرم أخذ مال المرأة بغير رضاها؛ ألّن لها ذمة مالية مستقلة2.

نف وهذا من الع. يحرم منع النفقة عن الزوجة وعن األوالد أو الوالدين مع القدرة عليها3.
.االقتصادي

يحرم حرمان المرأة من أطفالها؛ لما فيه من قطيعة الرحم، وإلحاق الضرر النفسي4.
.وهذا من العنف النفسي. باألم واألوالد

.  اقةيحرم التّحرش بكافة أشكاله، خاصة ما يقع على المحارم أو األشخاص ذوي اإلع5.
.وهذا من العنف الجنسي





ِ صلى هللا عليه وسلم ِمن  غَ : قَالَت  عائشة رضي هللا عنها َوةِ تَبُوَك أَو  َخي بََر، قَِدَم َرُسوُل َّللاَّ ز 

ت ِر َعن  بَنَاٍت ِلي لُ  .  اتِيبَنَ : ، قُل تُ "َما َهَذا يَا َعائَِشةُ؟: "عٍَب، فَقَالَ فََهبَّت  ِريٌح، فََكَشفَت  نَاِحيَةَ الّسِ

؟َما هَ : "َوَرأَى بَي نَُهنَّ فََرًسا لََها َجنَاَحاِن ِمن  ِرقَاعٍ، فَقَالَ  فََرٌس،: ، قُل تُ "َذا الَِّذي أََرى َوَسَطُهنَّ

أََما َسِمع ت أَنَّ : ، قُل تُ "لَهُ َجنَاَحاِن؟فََرسٌ : "َجنَاَحاِن، فَقَالَ : ، قُل تُ "َوَما َهَذا الَِّذي َعلَي ِه؟: "قَالَ 

ِ صلى هللا نَِحةٌ؟، فََضِحَك َرُسوُل َّللاَّ "   عليه وسلم َحتَّى َرأَي ت نََواِجَذهُ ِلُسلَي َماَن َخي ال لََها أَج 

(.رواه أبو داود)

وحينما دخل على زينب بنت جحش رضي هللا عنها، فوجد حبالً ممدوًدا بين الساريتين، 

نين هي السيدة زينب بنت جحش أم المؤم)هذا حبل لزينب : ، قالوا"َما َهَذا ال َحب ُل؟: "فقال

أمسكت به، فقال رسول هللا( أي كسلت عن القيام في الصالة)، فإذا فترت (رضي هللا عنها
(.صحيح البخاري" )تََر فَل يَق عُد  ال، ُحلُّوهُ ِليَُصِلّ أََحُدُكم  نََشاَطهُ، فَإَِذا فَ : "صلى هللا عليه وسلم



ِمنِيَِن رضي هللا عنها، قَالَت   ُ َعلَ ُكنَّا أَز  : عن َعائَِشة أُّمِ ال ُمؤ  ي ِه َوَسلََّم ِعن َدهُ َواَج النَّبِّيِ َصلَّى َّللاَّ

ِشي، الَ  يَتَُها ِمن  ِمش  َجِميعًا، فَأَق بَلَت  فَاِطَمةُ َعلَي َها السَّاَلم تَم  فَى ِمش  ِ َما تَخ  يَِة َرُسوِل َّللاَِّ  َوَّللاَّ

َب، قَالَ  ا َرآَها َرحَّ ُ َعلَي ِه َوَسلََّم، فَلَمَّ َحبًا بِاب نَتِي: "َصلَّى َّللاَّ لََسَها عَ "َمر  صحيح . )ن  يَِمينِهِ ، ثُمَّ أَج 
(.البخاري

:  المودة حسن الثناءرأس 

إِنَّ : "فها هو ذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يمتدح عائشة رضي هللا عنها، قائالً 

ِل الثَِّريِد  َل َعائَِشةَ َعلَى النَِّساِء َكفَض  هو أن يثرد الخبر بمرق اللحم، وقد يكون : دالثري)فَض 

هو لما فيه من تيسير فضل الثريد على غيره من الطعام إنما)َعلَى َسائِِر الطَّعَاِم ( معه اللحم
(.صحيح البخاري(. )، وكان أََجلَّ أطعمتهم يومئذاإلساغةالمؤنة وسهولة 



َحال قَى ِمن  أَثَِر أَنَّ فَاِطَمةَ رضي هللا عن ها َشَكت  َما تَ : عن علي رضي هللا عن هُ  ها ، فقال لالرَّ

ُ َعلَي ِه َوَسلَّمَ  جَ اَل أَُعلُِّمكِ "َ: النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ ا َسأَل تِنِي، إَِذا أََخذ ِت َمض  بَعًا َخي ًرا ِممَّ عَِك، تَُكبِِّري أَر 

َمدِ  صحيح " )ن  َخاِدمٍ ي ثاََلثًا َوثاََلثِيَن، فَُهَو َخي ٌر لَِك مِ َوثاََلثِيَن، َوتَُسبِِّحي ثاََلثًا َوثاََلثِيَن، َوتَح 
(.البخاري

ه؛ لزيادة أواص: ادخال السرور ر المحبَّة، كان صلى هللا عليه وسلم يخرج مع زوجاته للتنزُّ
.َحدَّثُ لَّي ِل َساَر َمَع َعائَِشةَ يَتَ َكاَن النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم، إَِذا َكاَن بِال: فيروي البخاري



:  داخل بيتهووصفت السيدة عائشة رضي هللا عنها حال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كزوج: تقديم الخدمة

لَهُ  ِصُف نَع  بَهُ ، َويُ (وخياطتإصالح النعل : الخصف)فقد كان صلى هللا عليه وسلم يَخ  ي أ: يَرقِّع الثوب)َرقُِّع ثَو 

اضة فكان تعامله مع زوجاته من منطلق الرحمة والحب، ويعلمنا أنه ال غض. رواه أحمد(. يصل ويسّد خرقه
.في مساعدة الزوجة

من الحلم واألناة، كما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقابل َغيرة زوجاته مقابلة فيها كثير: معالجة الغيرة
ُت على أحد من نساء ال: تقول عائشة رضي هللا عنها .وإعطاء كل زوجة حقَّها من التقدير واالحترام نبيِّ ما ِغر 

ُت على خديجة قطُّ، وما رأيتُها قطُّ، ولكن كان يُكثر ِذكره ا، وربما ذبح الشاة، ثم صلى هللا عليه وسلم ما ِغر 

خديجة، ( ي المحبوبةأي أصدقائها، جمع صديقة وه: خديجةصدائق)صدائقيُقَِطّعها أعضاَء، ثم يَب عَثُها في 

أي كانت : إنها كانت وكانت)ت  إِنََّها َكانَت  َوَكانَ: "فيقول. كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إالَّ خديجة: وربما قلُت له
(.صحيح البخاري". )، َوَكاَن ِلي ِمن َها َولَدٌ (فاضلة وكانت عاقلة، ونحو ذلك



يت ببئر بها، قرية سمِّ : الحديبية)ففي يوم الحديبية : الزوجة الصالحة العاقلة تحل المشاكل الخارجية لزوجها

كيلومتر، 35بينها وبين مكة مرحلة، والمرحلة هي المسافة التي يقطعها المسافر في يوم واحد، وتقدر بنحو 

يها المشركين وبين الحديبية والمدينة تسع مراحل، اعتمر النبي صلى هللا عليه وسلم عمرة الحديبية، ووادع ف

ينحروا ، أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصحابه أن(لمضي خمس سنين وعشرة أشهر للهجرة النبوية

ات دون أ ن يستجيب أَحد الهدي ثم يحلقوا، فلم يفعل ذلك منهم أَحد، وردَّد ذلك صلى هللا عليه وسلم ثالث مرَّ

ا لم يستجب أَحد إلى أمره، دخل رسول هللا على زوجه أم سلمة، وذكر لها ما لقي من ال ناس، إلى أمره، ولمَّ

نك، وتدعو: فقالت النبي أخذ.فيحلقكحالقك يا نبي هللا، أتحبُّ ذلك، اخرج ال تكِلّم أحًدا منهم كلمة حتى تنحر بُد 
(.صحيح البخاري. )بكالمها، وانتهى األمر على خير

أكل من عظيم محبَّته صلى هللا عليه وسلم لزوجاته رضي هللا عنهن، أنه كان يشاركهن الم: المشاركة

َرُب فَأُنَاِولُ : "والمشرب من نفس اإلناء، فعن عائشة رضي هللا عنها، قالت هُ النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم، ُكن ُت أَش 
ِضعِ فِيَّ  (.صحيح مسلم" )فَيََضُع فَاهُ َعلَى َمو 



ل َمن  ي واسيها، يَُكف كف ضرب صلى هللا عليه وسلم أمثلة وصوًرا رائعة من خالل َعالقته مع زوجه؛ فتجده أوَّ
.دموعها، يُقَِدّر مشاعرها، ال يهزأ بكلماتها، يسمع شكواها، ويخِفّف أحزانها

أت في فيروى أن صفية رضي هللا عنها خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سفر، فأبط

ل رسول هللا يمسح حملتني على بعير بطيء، فجع: المسير، فاستقبلها صلى هللا عليه وسلم وهي تبكي، وتقول
(.رواه النسائي وأحمد. )بيديه عينيها ويسِكّتها

:، وبشاشة وُحبٍّ ما يحلُم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على زوجاته، ويقابل جفوتهن بصدر رحبوكثيًرا 

فقد استأذن أبو بكر رضي هللا عنه على النبي صلى هللا عليه وسلم، فسمع صوت عائشة رضي هللا عنها 

ا دخل تناولها ليلطمها، وقال فجعل ال أراِك ترفعين صوتك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،: عاليًا، فلمَّ

لى هللا ، وخرج أبو بكر ُمغضبًا، فقال النبي ص(أي يمنع أبا بكر من ضربها)النبي صلى هللا عليه وسلم يحجزه 

ُجِل؟: "عليه وسلم حين خرج أبو بكر كر رضي هللا عنه أياًما، ثم ، فمكث أبو ب!"َكي َف َرأَي تِنِي أَن قَذ تُِك ِمَن الرَّ

أدخالني في سلمكما، كما : استأذن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما
(.و داود وأحمدرواه أب" )قَد  فَعَل نَا، قَد  فَعَل نَا: "أدخلتماني في حربكما، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم



الَّ أنه لم رغم أنه غضب النبي صلى هللا عليه وسلم في بعض األوقات من بعض نسائه، إ

هللِا صلى هللا عليه َما َضَرَب َرُسولُ : "كما قالت عائشة رضي هللا عنها: يضرب امرأة له قطُّ 
َرأَةً لَهُ قَطُّ  (.صحيح مسلم" )وسلم ام 

األمن أعد العقيد هاني حمدان مدير إدارة العالقات العامة والتوجيه المعنوي في مديرية

ايا العام والمقدم الدكتور محمد الطراونة دراسة ميدانية تحليلية حول خصائص ضح
.ومرتكبي العنف االسري في االردن

واستغرق اعداد هذه الدراسة حوالي عام، وجاءت بدعم من المجلس األعلى للعلوم 
.والتكنولوجيا ومديرية االمن العام



.  سنة أكثر عرضة للعنف من غيرهم( 19)وأقل من ( 14)األفراد الذين تقع أعمارهم بين : 1

.1اتباع النموذج : العالج

.  البنات هن أكثر عرضة للعنف من باقي أفراد األسرة: 2

.2اتباع النموذج : العالج

.  يقع العنف في األحياء الشعبية القديمة أكثر من وقوعه في األحياء األخرى: 3

.3اتباع النموذج : العالج

.  الوقت الغالب لحصول العنف هو مساء كل يوم: 4

.4اتباع النموذج : العالج

.الحالة الغالبة لحدوث العنف هو رجوع األفراد من الخارج إلى أسرهم: 5

. 5اتباع النموذج : العالج

.  من أسباب العنف هو الخالفات األسرية: 6

.6اتباع النموذج : العالج

.  أما األداة المستعملة في العنف، فهي استعمال أعضاء الجسم: 7

.7اتباع النموذج : العالج



.خولة شحادة.د

.عرقوبابو د حسان 

........ورعايتهحفظ هللا في 


