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  أدلة حتريم العنف ضد املرأة
  يف القرآن الكريم

  

لقد دعا اإلسالم أبناءه إلى المحبة والصفاء حتى يكونوا أهًال لحمل رسالة اهللا في الحياة ، وهذا 
  هو األساس األول الذي يقوم عليه بناء المجتمع في اإلسالم .

األفراد وتصادق النفوس  وفكرة المجتمع في اإلسالم تقوم أول ما تقوم وتنبت على أساس تقارب
وتعارف األرواح وتعاطف القلوب وتناصر الطبقات ومحبة الناس بعضهم لبعض ومعرفة كل فرد أنه 
يكون مع أخيه لبنة في بناء المجتمع فيصادقه ويحبه ويعيش معه عيشة المودة واإلخاء والصفاء ، 

  عن العنف والتفرق .فالمجتمع في اإلسالم قائم على التعاون والمحبة وبعيد كل البعد 
فالفرد إذن في مجتمع اإلسالم قوة يحقق الخير والنفع للناس يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم 

  وعموماً يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لها .
 

ولو كنت فظاً غليظ القلب ال�فضوا من حولك  {فبما رمحة من اهلل لنت هلمقال تعالى :  .1
فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهلل إن اهلل حيب 

وهكذا كان أصحابه وهكذا يجب أن يكون  ، هكذا كان رسول اهللا  املتوكلني}
 المسلمون في كل زمان ومكان .

فضله ورعايته وينزل عليهم رحمته وسكينته . فالمتحابون في كنف اهللا وحمايته يسبغ عليهم 
فالمحبة ال الكراهية والتعارف ال التقاطع أساس الترابط بين الناس ، واإلسالم حين ينادي بالمحبة 
ونشر الرحمة فيما بيننا إنما ينشد مصلحة الفرد والجماعة ألن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه ، وال 

  ة في ظل عنف يمارس ضد فئة من فئاته .يمكن للمجتمع أن يحيا حياة طيب
{وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هو�اً وإذا خاطبهم اجلاهلون قال تعالى :  .2

{  . قالوا سالماً
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ففي هذه اآلية الكريمة امتدح اهللا تعالى عباد الرحمن بما وصفوا أن من الرفق وجميل الحالل 
  وعظيم الصفات .

ق لكم من أ�فسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل {ومن آياته أن خلقال تعالى :  .3
 . بينكم مودةً ورمحةً إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون}

 . المودة والرحمة : عطف قلوبهم بعضهم على بعض  
  المودة : المحبة والرحمة : الشفقة وروى معناه عن ابن عباس قال : المودة
  رحمة : رحمته إياها أن يصيبها بسوء .حب الرجل امرأته ، وال

ومن الرفق بالنساء وحسن الخلق معهن أن يحترم اإلنسان حقوقهن ، وأال يعتدي عليهن وأال 
تتسم المعاملة معهن بالغطرسة والغلظة والشطط وإنما بالمعروف والبر ومن كره من إحداهن خلقاً 

  رضي منها أخر .
رن بهم . يجب أن تتسم الصلة بينهم بالمودة والرحمة فالنساء شقائق الرجال خلقن منهم واقت

  والرفق بالمعروف والبر ثم الحلم وسعة الصدر .
{يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن تر�وا النساء كرهاً وال تعضلوهن قال تعالى :  .4

لتذهبوا ببعض ما أتيموهن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وعاشروهن باملعروف إن 
}كرهتموهن فعسى   . أن تكرهوا شيئاً وجيعل اهلل فيه خرياً كثرياً

  (وعاشروهن بالمعروف) أي وعليكم أن تحسنوا معاشرتهم فتخالطوهن بما
تألفه طباعهن وال يستنكره الشرع وال العرف وال تضيقوا عليهن في النفقة وال تؤذوهن بقول وال بفعل 

وفي كلمة (المعاشرة) معنى المشاركة والمساواة أي  ...ن وال تقابلوهن بعبوس وجه وال تقطيب الجبي
عاشروهن بالمعروف وليعاشرنكم كذلك فيجب أن يكون كًال من الزوجين مدعاة لسرور اآلخر وسبب 

  هناءته وسعادته في معيشته ومنزله .
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فإن كرهتموهن لعيب في أخالقهن أو دمامة في خلقهن مما ليس لهن فيه كسب أو لتقصير في 
ل الواجب عليهن كخدمة البيت والقيام بشئونه مما ال يخلو من مثله النساء في أعمالهن أو لميل العم

وال بمفارقتهن فربما كرهت النفس ما هو أصلح في منكم إلى غيرهن ، فاصبروا وال تعجلوا بمضاتهن 
دته الدين وأوفى إلى الخير وأن يصلح حالها بصبره وحسن معاشرته فتكون من أعظم أسباب سعا

وسروره في انتظام معيشته وحسن خدمته والسيما إذا أصيب باألمراض أو بالفقر والعوز فتكون خير 
سلوى وعون في هذه األحوال ، فيجب على الرجل أن يتذكر مثل ذلك كما يذكر أنه قلما يخلو من 

شيئاً  {وعسى أن تكرهواالحال واالستقبال ، وقد جاء قوله تعالى : عيب تصبر عليه امرأته في 
  . وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم واهلل يعلم وأ�تم ال تعلمون}

 
وال يحل لكم أن تضيقوا عليهن وتضاروهن حتى يضطررن إلى االفتداء بالمال والصداق فإن النبي 

  : أما�ة اهلل واستحللتم "استوصوا بالنساء خرياً فإهنن عوان يف أيديكم أخذمتوهن بقال
  . فروجهن بكلمة اهلل"

خاصة بمن أفضى إليها وهل يليق بمن اتصف باإليمان وخالطت قلبه بشاشته أن يفعل اإليذاء 
وعاشرها معاشرة األزواج ألجل المال ، تاهللا إن هذا ال يليق أبدًا : ما دامت المرأة في طاعته وتحفظ 

  فراشه وتقوم بخدمته .
ن عاشروا نساءكم بالمعروف وخالطوهن بما تألفه الطباع السليمة وال ينكره الشرع ويا أيها المؤمني

وفي كلمة المعاشرة معنى المشاركة والمساواة  000وال العرف من غير تضييق في النفقة وال إسراف 
أي كل يعاشر صديقه من جانبه بالمعروف معرضًا عن الهفوات جالبًا السرور معينًا على الشدائد 

  للود . حافظاً 
{ومن آياته أن خلق لكم من أ�فسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً 

إن كرهتموهن لعيب خلقي أو دمامة في خلقهن . ف ورمحةً إن يف ذلك آليات لقوى يتفكرون}
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أو تقصير أو مرض أو لهو في نفوسكم فاصبروا وال تتعجلوا فعسى أن تكرهوا شيئًا وفيه الخير الكثير 
ومن يدري . أن هذه الدميمة تكون أم األوالد النجباء وربة البيت األمينة المحافظة المقتصدة لكم 

  الصبورة المعينة لك في السراء والضراء .
 

أي صاحبوهن بالمعروف أي باإلنصاف في الفعل واإلجمال في القول حتى ال تكونوا بتركهن 
  يحل لكم حينئذ . سبب النشوز أو سوء الخلق منهن : فال
  في اآلية وجوب المعروف من توفية المهر والنفقة والقسم

واللين في القول وترك الضرب ، واإلغالظ بال ذنب واستدل بعمومها من أوجب لها الخدمة إذا كانت 
وا {فعسى أن تكره، يعني كرهتم الصحبة معهن  {فإن كرهتموهن}ممن لتخدم نفسها . 

{ أي ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدًا صالحًا يكون  شيئاً وجيعل اهلل فيه خرياً كثرياً
  فيه خير كثير .

  وبأن ينيلكم الثواب الجزيل في العقبى باإلنفاق عليهن واإلحسان إليهن على خالف الطبع .
اضربوهن {والالتي ختافون �شوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع وقال تعالى :  .5

{  . فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً إن اهلل كان علياً كبرياً
هذه اآلية الكريمة تقيد الزوج ، وتضع أمامه الحواجز ، وتمنعه من الضرب المؤذي ، والضرب 

بل تأمره مع اآليات السابقة بالبعد عن العنف مع المرأة ألن الزوج  ...المنتقم ، والضرب بداية 
لم يضرب واحدة من زوجاته قط ، وفضل  تمثل فيه اإلسالم خير تثميل ، وهو النبي األسوة الذي 

  األزواج الذين ال يضربون زوجاتهم على الذين يضربوهن .
كذلك فإن القرآن تحدث عن نشوز الزوج كما تحدث عن نشوز الزوجة ، وأجاز العلماء للقاضي 

  ، وال هجر زوجته) بالعصا .أن يضرب الزوج الناشز (الذي ال يجديه وعظ القاضي 
فيقرر اإلمام مالك أن المرأة إذا اشتكت نشوزًا من زوجها ، وإعراضًا عنها ، لها أن ترفع األمر 
إلى القاضي . فالقاضي يعظه فإن اتعظ انتهى األمر فإن لم يجد الوعظ أمر لها بالنفقة ومنعها من 
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أجداه هذا انتهى المر فإن لم يجد عزره الطاعة وأجاز لها أن تهجره وال تذهب إلى بيته ، فإن 
{وإن يتفرقا يعن اهلل كالً من سعته وكان اهلل واسعاً فإن لم يجد هذا التفريق :  ...بالضرب 

{ ، وهذه الحقوق التي قررها اإلمام مالك هي في نظير الحقوق المذكورة في القرآن  حكيماً

 املضاجع واضربوهن فإن {فعظوهن واهجروهن يفالكريم للرجل ، وهي قوله تعالى : 
{   . أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً إن اهلل كان علياً كبرياً

ذلك أن الضرب الذي أجازه القرآن للرجل هو ضرب المودة ، الضرب  ...بيد أن هناك خالفًا 
  غير المبرح وغير المشين ، ال يلطمها على وجهها مثًال ، أما الضرب الذي يضربه القاضي فبالعصا !

وباإلضافة إلى تفسير معنى الضرب في اآلية الكريمة كما مر عند الحديث عن العنف المادي فإنه 
اإلسالم منع الزوج من ضرب زوجته في ثالث حاالت تعد قيودًا حاسمة حازمة ال يستطيع التفلت 

  منها وهي :
  ال بعد ال يحق للزوج أن يضرب زوجته الناشز ، أو التي يخشى نشوزها ، إ

 المرور بمرحلتي الوعظ والهجر .
  أما الوعظ فإنه يقول لها : اتقي اهللا فإن لي عليك حقًا ، وارجعي عما أنت

عليه ، واعلمي أن طاعتي فرض عليك ، ونحو هذا ، وال يضربها في هذه الحالة لجواز أن يكون لها 
يهجرها في المضجع ، وفي ضمنه امتناعاً  في ذلك كفاية ، فإن أصرت على ذلك النشوز فعند ذلك

  من كالمها ، وال يزيد في هجرها الكالم ثالثاً .
فإذا هجرها في المضجع فإن كانت تحب الزوج شق ذلك عليها فتترك النشوز ، وإن كانت وأيضاً 

تبغضه وافقها ذلك الهجران فكان ذلك دليًال على كمال نشوزها ، وفيهم من حمل ذلك على 
في المباشرة (أي الجماع) ألن إضافة ذلك إلى المضاجع يفيد ذلك ، ثم عند هذه الهجرة ، الهجران 

  إن بقيت على النشوز ، ضربها الضرب السابق بيانه شرعاً .
   والضرب في هذه اآلية هو ضرب األدب غير المبرح ، وهو الذي ال

المقصود منه اإلصالح ال غير . فال  يكسر عظمًا وال يشين جرحًا ، كاللكزة ونحوها ، فإن
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جرم إذا أدى إلى الهالك وجب الضمان وكذلك القول في ضرب المؤدب غالمه لتعليم 
"اضربوا �سائكم إذا عصينكم يف معروف ضرباً غري  القرآن واآلداب . وقال النبي 

  . مربح"
 وه .قلت البن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال : بالسواك ونح  

  ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده ، وال يضربه بالسياط وال
  بالعصا .

  وبالجملة فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه .
  أنه تعالى ابتدأ بالوعظ ثم ترقى منه  –أي التخفيف  –الذي يدل عليه
م ترقى منه إلى الضرب وذلك تنبيه يجري مجرى التصيح في أنها مهما إلى الهجر في المضاجع ث

  حصل الغرض بالطريق األخف وجب االكتفاء به ، ولم يجز اإلقدام على الطريق األشق ، واهللا أعلم .
  هى اهللا عن الضرب الذي فيه انتقام وتعالي بقوله تعالى : ن

}{فإن أطعنكم فال تبغوا عل ، أي إذا رجعن عن  يهن سبيالً إن اهلل كان علياً كبرياً

}النشوز إلى الطاعة عند هذا التأديب  ، أي ال تطلبوا عليهن  {فال تبغوا عليهن سبيالً

}الضرب والهجران طريقًا على سبيل التعنت واإليذاء :  ، وذكر  {إن اهلل كان علياً كبرياً
 الموضع في غاية الحسن ، وبيانه من وجوه :هاتين الصفتين (أي العلو والكبر) في هذا 

أن المقصود منه تهديد األزواج إذا ظلموا النساء ، والمعنى أنهن إن ضعفن عن دفع  األول :
ظلمكم وعجزن عن االنتصاف منكم ، فاهللا سبحانه علي قادر قاهر : ينتصف لهن 

منهن ، وأكبر  منكم ، ويستوفي حقهن منكم ، فال ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى يداً 
  درجة منهن .

ال تبغوا عليهن إن أطعنكم لعلو أيديكم : فإن اهللا أعلى منكم وأكبر من كل شيء  الثاني :
  وهو متعال عن أن يكلف إال بالحق .
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أنه تعالى ، مع علوه وكبريائه ال يكلفكم إال ما تطيقون فكذلك ال تكفلوهن  الثالث :
  محبتكم، فإنهن ال يقدرن على ذلك .

أنه تعالى ، مع علوه وكبريائه ، ال يؤاخذ العاصي إذا تاب ، بل يغفر له ، فإذا تابت  لرابع :ا
  المرأة عن نشوزها فأنتم أولى أن تقبلوا توبتها وتتركوا معاقبتها .

، أنه تعالى ، مع علوه وكبريائه ، اكتفى من العبد بالظواهر ، ولم يهتك السرائر  الخامس :
ا بظاهر حال المرأة ، وأن ال تقعوا في التفتيش عما في قلبها فأنتم أولى أن تكتفو 

 وضميرها من الحب والبغض .
 وله تعالى : في ق{ إشارة إلى األزواج بخفض  {إن اهلل كان علياً كبرياً

، الجناح ولين الجانب : أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة اهللا ، فيد قدرته سبحانه فوق كل يد
  فال يستعلي أحد على امرأته فاهللا بالمرصاد ، 

الزوج الذي اعتاد إلحاق األذى بزوجته مذنب حتمًا وال يجوز له وال يقبل منه أن يعتذر عن 
ارتكابه هذه المعصية بأن رحمة اهللا وسعت كل شيء ألن أحد الرجال اعتذر عن ارتكاب المعاصي 

بهذا السبب     هذا من تلبيس إبليس
{ورمحيت وسعت كل شيء فسأكتبها للذين عليك ، إنما الرحمة للمتقين ألم تقرأ قول اهللا تعالى : 

  . يتقون ويؤتون الزكاة والذي هم بآياتنا يؤمنون}
لج فهمًا معوجاً وهذا موقف إيماني يحمل دالالت هادية تعالج وهمًا من أوهام العصاة ، وتعا

لمعنى الرحمة عند بعض الغافلين حين يتخذون الرحمة سلمًا للمعصية ، وسبيًال للسالمة من العقاب 
وحجتهم : يا أخي نحن بشر ولسنا مالئكة ، ورحمة اهللا عزوجل واسعة ، وقد قال اهللا تعالى : 

  . {ورمحيت وسعت كل شيء}
للناس ، وليس معنى سعة رحمة اهللا أن يفتح  والحق أن هذه األقوال وغيرها من تلبيس إبليس

  الباب أمام العصاة ، وليست الرحمة عاطفة ال عقل معها أو شفقة تتنكر منها ؟!
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 –  مثًال للذين يتعللون أن رحمة اهللا وسعت كل شيء  –رحمه اهللا
لو أن هناك قاعة تسع  فال يبالون مع ذلك بفعل المنكرات وارتكاب المعاصي ، 

ألف جالس ولكن ال يؤذن بدخول هذه القاعة إال لمن يحمل بطاقة محددة ، فإذا رفض البعض حمل 
هذه البطاقة المحددة وحرم من الدخول هل هذا عيب في سعة القاعة أم عيب في تكاسلهم عن 

  استيفاء الشروط ؟!
{فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وليت هؤالء يقرءون اآلية ألخرها ، قال تعالى : 

  . والذين هم بآياتنا يؤمنون}
إذًا فطريق الوصول إلى رحمة اهللا تعالى كما توضح اآلية الكريمة ألهل اإليمان والتقوى واالقتداء 

يؤكد هذا المعنى آية أخرى تشير إلى أن رحمة اهللا عزوجل قريبة من المحسنين ،  بهدى رسول اهللا 
، وفي المقابل يقول اهللا تعالى في الحديث  {إن رمحت اهلل قريب من احملسنني}: قال تعالى 

  القدسي أن العدالة ال تسوي في عطاء الرحمة بين الصالح والطالح .
، ويجب أن ينتبه  "ما أقل حياء من يطلب جنيت بغري طاعيت"قال تعالى في حديثه القدسي : 

وصورة مؤلمة في ظاهرها في بعض األحوال فرحمة الطبيب  المؤمن إلى الرحمة قد تأخذ شكًال قاسياً 
بالمريض مثًال أن يمد المشرط ليستأصل الداء ، وقد يدفع األب ولده إلى المدرسة وإلى العمل في 
جو ممطر أو في حر وازدحام ، ومثل ذلك من األفعال التي يكون في ظاهرها الشدة واأللم ، ولكن 

يؤخذ على يد ويعاقب على إساءة لينتظم العمل ، فذلك عين يكمن في باطنها الرحمة ، فحين 
  الرحمة.

والشك ألن مجال الرحمة في اإلسالم واسع ممتد ، فيكون بالتعاطف مع أهل االحتياج واإلعذار 
من الفقراء والمساكين واألرامل والمصابين ، والمرضى ، ونحو ذلك ويمتد مجال الرحمة فيشمل 

نحمل عليه فوق طاقته أو نتركه بدون طعام وال شراب ، ونحو ذلك ، في  مجال الحيوان والطير ، فال
"بينما رجل ميشي اشتد عليه العطش ، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم قال :  الحديث أن النبي 
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خرج ، وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من 
فنزل البئر فمأل خفه ماء ثم سقى الكلب ، فشكر اهلل تعاىل له ،  العطش مثل الذي كان بلغ مين ،

: يف كل كبد رطبة  فغفر له . قال الصحابة يا رسول اهلل وإن لنا لفي البهائم أجراً ؟ قال 
  .أجر"

ورحمة اإلنسان بنفسه أن يلزمها طاعة اهللا تعالى وأن يباعد بينهما وبين المعاصي هذا هو مجال 
ينتقل مجال الرحمة بوهم فاسد عند بعض الغافلين وبعض العصاة من هذه المساحة  الرحمة ، أما أن

الطيبة الودودة التي في هذه المشاعر النبيلة الحميمة إلى مجال المعصية ، ويتخذ الرحمة لتكون 
سبيًال إلى فعل المعاصي ، فهذا فهم فاسد عالجه اإلمام الحسن البصري ، وبين أنه من فعل الشيطان 

 وسته ، وقال له : هذا من تدليس إبليس عليك .ووس


