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  أدلة حتريم العنف ضد املرأة
  السنة النبوية الشريفةيف 

  

أرفق الناس بأمته عامة وبالنساء خاصة ، وكان يؤلمه ما يؤلمهن ، ويشق عليه  لقد كان الرسول 
ما يشق عليهن فال يرضى في حله أو سفره أن يمسهن شيء من ذلك حتى وإن كان عفوًا غير 

  مقصود.
ديث التي تدل على الرحمة وعدم استخدام العنف مع الناس وأتحدث فيما يلي إلى بعض األحا

  عموماً ومع النساء خصوصاً .
اإلسالمي الحنيف ، ولكن وقد أتضح مما سبق كيف يتعامل الزوج مع زوجته في ضوء التشريع 

  هل اكتفى هذا التشريع بذكر المبادئ النظرية فحسب ، أم دخل بها إلى حيز التطبيق والتنفيذ ؟
وذكر بعض ما كان عليه في حياته الزوجية وسلوكه مع  من خالل سيرة الرسول  ويتضح ذلك

  نسائه .
المثل األعلى في الحكمة والكياسة والحلم والرحمة واالحتمال والرعاية حيث كان  لقد ضرب 

يضع العالج المناسب لكل موقف وحالة ، فقد يرى أن حالة ما تظهر في أول أمرها مثيرة ، ولكنه  
ريث ويتمهل وال يتعجل ، ألنه يعلم أن طبيعة المرأة ربما تكون لها دخل كبير في هذه الحالة كان يت

ال تستطيع منها مفرًا وال مهربًا ، بل قد تريها الحالة الشيء على غير حقيقته فتتصرف وفقًا لما تراه ، 
ا تبين كيف كان هذه الجوانب السلوكية الرائعة كم وتكشف مراجعة الحياة الزوجية لرسول اهللا 

  يقدر كل حالة ويتدبر عاقبتها ويتصرف تجاهها وفق ما تطلبه من كياسة وحكمة . الرسول العظيم 
وعالج الموقف بمثل هذا السلوك الحكيم يحول بين عوامل الصراع واالفتراق أن تشق طريقها 

قوع كثير من بين الزوجين بسبب أمور بسيطة هينة من الممكن تفاديها أو عالجها كما يمنع و 
  المشاكل التي قد تأتي من أتفه األسباب .

وناهيك بما لذلك السلوك من عميق األثر في استمرار العالقة الزوجية على أساس من التآلف 
  والتحابب والوفاء والخير والعدل وأشير إلى مجموعة من األحاديث التي تؤكد هذه المعاني :
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 . �ه ويده""املسلم من سلم املسلمون من لسا:  قال  .1
 

 . حرص اإلسالم على كل ما يجلب الوئام ويدفع الشقاق والعدوان والخصام  
  أن المؤمنين إخوة وأن عليهم التناصر والتعاون ، وأن من حق هذه األخوة أال يخزل

 المسلم أخاه أو يظلمه أو يحقره .
 يها وآثار لها والمعول عليه التقوى محلها القلب واألعمال الظاهرة إنما هي دالئل عل

  عند اهللا سبحانه وتعالى تقوي القلب .
"إن اهلل رفيق ويعطي :  ، وقال  "إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر كله":  وقال  .2

"إن الرفق :  ، وقال  على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه"
 . ء إال شأ�ه"ال يكون يف شيء إال زا�ه وال ينزع من شي

"أال أخربكم مبن حرم على النار ؟ أو مبن حترم عليه النار ؟ حترم على كل :  وقال  .3
 . قريب هني لني سهل"

، فهنا يظهر لنا هذا الكالم الطيب أن  "من حيرم الرفق حيرم اخلري كله":  وقال  .4

ال يرحم ال "من :  اإلسالم اعتبر الرفق مصدر الخير كله في الدنيا واآلخرة ، وقال 
 . يرحم"

بني أمرين قط إال أخذ بأيسرهن ما  "ما خري رسول اهلل عائشة رضي اهللا عنها قالت :  .5
لنفسه يف شيء قط إال  مل يكن إمثاً ، فإ�ه كان أبعد الناس عنه ، وما ا�تقم رسول اهلل 

كان  ، فهنا يتأكد أن النبي محمد  أن تنتهك حرمة من حرمات اهلل فينتقم هلل تعاىل"
 متخلقاً بخلق الرفق والرحمة وعدم استبداله بشيء آخر ولو في أصعب المواقف .
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المثل األعلى من نفسه في حسن المعاملة وكرم المعاشرة  ولقد ضرب لنا الرسول الكريم  .6
كان "وجمال المعاطفة واستعمال السياسة والكياسة مع زوجاته . قال أنس رضي اهللا عنه : 

ئه ، فأرسلت إحدى أمهات املؤمنني بصفحة فيها طعام فأ�فلقت عند بعض �سا النيب 
خلق الصحفة ، ثم جعل جيمع فيها الطعام الذي كان يف الصفحة ، ويقول :  فجمع النيب 

غارت أمكم ، ثم حبس اخلادم حتى أتى بصفحة من عند اليت هو يف بيتها ، فدفع 
 . رة يف بيت اليت كسرت فيه"الصفحة الصحيحة إىل اليت كسرت صفحتها ، وأمسك املكسو

 وكانت تلك الغيراء هي عائشة رضي اهللا عنها والتي بعثت بإنائها هي صفية وقيل زينب ، وهو 
يعلم أن الغيرة المعتدلة غريزة من غرائز الخير في الزوجة وطبيعة فطرت عليها ، فقدر بواعثها النفسية 

  لدى عائشة وأثرها في سلوكها .
عت غمامة الغيرة عن بصرها ندمت على ما صنعت فسرعان ما أن سألت ولعلها بعد أن انقش

  . "إ�اء مثل إ�اء وطعام مثل طعام"عن كفارة ما حدث منها ، فقال :  الرسول 
أثرًا نفسيًا لصاحبة الطعام وقطع الطريق على مشادة كان يمكن  وبهذا األسلوب الحكيم تالفى 

النفعال لن يصلح به اإلناء المكسور ولن يرجع به الطعام  أن تحدث بينها وبين عائشة كما وضع حداً 
المراق على األرض ، وعسى أن يكون في هذا التصرف الحكيم وذلك الجزاء المنصف ما يمنع من 

 تكرار هذا المسلك .
"إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذحبتم :  قال  .7

 . فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم شفرته ولرييح ذبيحته"
وهذا الحديث يظهر بوضوح تعظيم اإلسالم لهذا الخلق وقد أمر به ودعا إليه ال مع اإلنسان فقط 

  وإنما أمر به وحث عليه مع الحيوان .
وهن يسوق بهن سواق فقال  ك رضي اهللا عنه قال : كانت أم سليم مع النبي عن أنس بن مال

  . "أي أجنشة رويداً سوقك بالقوارير":  نبي اهللا 
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"وحيك يا أجنشة رويدك ، وفي رواية :  "يا أجنشة رويداً سوقك بالقوارير":  وقوله 
رويدًا معناه األمر بالرفق  ، بمعنى ضعفة النساء "ال تكسر القوارير"، وفي أخرى :  بالقوارير"

  بهن ، وسوقك أي أرفق في سوقك بالقوارير .
    سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيهًا بقارورة الزجاج لضعفها واسرع

االنكسار إليها . والمراد به السير ألن اإلبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي وأستلذته 
  لك ألن النساء يضعفن عن شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن .فأزعجت الراكب فهناك عن ذ

  . كان أنجشة أسود وكان في سوقه عنف فأمره أن يرفق بالخطايا  
وجزم ابن بطال قال : القوارير كناية عن النساء الالتي كن على اإلبل التي تساق حينئذ ، فأمر 

ى تسرع ، فإذا أسرعت لم يؤمن النساء السقوط وإذا الحادي بالرفق في الحداء ألنه يحث اإلبل حت
 مشت رويدًا أمن على النساء السقوط .

فال "من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر قال :  وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي  .8
يؤذي جاره ، واستوصوا بالنساء خرياً فإهنن خلقن من ضلع أعوج ، وإن أعوج الشيء يف 

"الضلع أعاله ، فإ  .ن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته مل يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خرياً
أي أطلبوا  يقول صاحب فيض القدير في شرح هذا الحديث : 

النصيحة لهن من أنفسكم أو أطلبوا الوصية من غيركم بهن أو اقبلوا وصيتي فيهن وأعملوا بها وارفقوا 
  بهن وأحسنوا عشرتهن .

الخير الموصى به لها أن يداريها ويالطفها ويوفيها حقوقها المشار إليها بنحو خبر الحاكم و 
حق املرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى وال يضرب الوجه وال وغيره: 

  . يقبح وال يهجرها
 . أي أخرجها كما تخرج النخلة من النواة  
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لنساء خلقت من ضلع فإن حواء خرجت من ضلع آدم ، قيل : األيسر ، وقيل أراد به أول ا
 وقيل: القصرى كما تخرج النخلة من النواة ثم جعل محلها لهم 

أي  أي إن أردت منها تسوية اعوجاجها أدى إلى فراقها ، فهو ضرب مثل للطالق 
 ستقامتهن البتة فال يطمع في ا لم تقمه 

ذكر تأكيد لمعنى انكسر وإشارة إلى أنها خلقت من أعوج آخر الضلع مبالغة في إثبات هذه الصفة 
لهن أو ضرب مثل ألعلى المرأة ألن أعالها رأسها وفيه لسانها وهو الذي يحصل به األذى وأعاد 

  الضلع مؤنثة .الضمير مذكراً على تأويله بالعضو وإال ف
 ل . أيها الرجا  ختم بما بدأ إشعارًا بكمال الوصية بهن وزاد

التأكيد باإلظهار في محل اإلضمار وفيه رمز إلى أن التقويم يكون برفق بحيث ال يبالغ فيه وال يترك 
  أوسطها .فيستمر أعوج ، فالمبالغة ممنوعة وتركها على العوج ممنوع وخير األمور 

أن هناك رباطًا بين كمال اإليمان وحسن الخلق وأن جوهر الخلق  ولقد بين الرسول الكريم 
  الحسن عشرة طيبة بين المؤمن أهله .

"أكمل املؤمنني إميا�اً أحسنهم خلقاً :  عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا  .9
ض القدير : (أكمل املؤمنني إميا�اً وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً" . يقول صاحب في

(  . أحسنهم خلقاً
بالضم قال الحليمي دل على أن حسن الخلق إيمان وعدمه نقصان إيمان ، وأن المؤمنين 

أحسن الناس خلقاً  يتفاوتون في إيمانهم ، فبعضهم أكمل إيمانًا من بعض ومن ثم كان المصطفى 
أي من يعاملهن بالصبر على أخالقهن  لكونه أكملهم إيمانًا . 

  ونقصان عقلهن وطالقة الوجه ، واإلحسان وكف عن األذى وبذل الندى وحفظهن من مواقع الريب .
أحسن الناس معاشرة لعياله ، وهل المراد بهن حالئل الرجل من زوجته  ولهذا كان المصطفى 

  أو الكل ؟ والحمل على األعم أتم . وسرية أو أوصله وفروعه وأقاربه أو من في نفقته منهن


