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   !!ةأالعنف ضد المر

 الجزائر( -إذاعة سيرتا )قسنطينة على لقاء 

 بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد: 

 أرحب بالسادة المستمعين، واإلخوة العاملين في األستوديو، والضيوف الكرام.. وبعد:

ّة البالد على تقتصر ال فهي عالمّية، ظاهرة المرأة ضد العنففإن  سلمين على وال العربي عالم، في الم  ال

سنوات كلّه العالم نساء منها تشكو بل نذ  سوداء، فم قام  لك بأر تب، حتى تصدر ذ شارد ك  في جونز ريت

ساء وأمراض القبالة" مجلة كا في" الن ناك(: )م2991) عام أميري باء ه تاح و نا، يج نه بالد شنيع، إ نه ل  إ

 َتخَضع األمريكية الواليات في ثانية عشرة اثنتي كل   في إنه أمره، في التَّساهل أو عنه للتجاوز قابل غير

لى امرأة ُتضَرب ثانية عشرة اثنتي كل   في الوباء، لهذا امرأة تل أو التحطيم درجة إ َل من الق  أو زوج   ِقب

في صديق، تائج نرى يوم كل   و ضرب هذا ن ثاره ال نا، في وآ طوارئ غرف في مكاتب في لدينا، ال  و

 ...(.عياداتنا

 

نف هذا،  لذيوال يقتصر الع مارس ا هو على على ُي بل  بالنوع الجسدي وحسب،  مرأة  نواع ال نه ؛أ  فم

 .لفظي   عنف   ومنه نفسي   عنف   ومنه بدنيّ  عنف  

 

سلمين بعضالحديث عن هذا الوباء بين المسلمين، ف وعلى هذا المنبر الكريم هو والذي يعنينا هنا  من الم

جال كون الر ما يتمسّ مون ب ّه يزع هم شرعي   حق   أن ليهم ل جب ع بادرون ،ووا لى في ضرب إ مؤذي ال  ال

الُ : }تعالى بقوله محتّجين جَ امُونَ  الر  َى َقوَّ اءِ  َعل ا الن سَ لَ  ِبمَ ُ  َفضَّ ُهمْ  هللاَّ َى َبْعضَ ض   َعل ا َبعْ ُوا َوِبمَ نْ  أَْنَفق  مِ

الَِحاتُ  أَْمَوالِِهمْ  ُ  َحِفظَ  ِبَما لِْلَغْيبِ  َحاِفَظات   َقاِنَتات   َفالصَّ ِتي هللاَّ ُوَزُهنَّ  َتَخافُونَ  َوالالَّ وُهنَّ  ُنش ُروُهنَّ  َفِعظُ  َواْهجُ

َ  إِنَّ  َسِبياًل  َعلَْيِهنَّ  َتْبُغوا َفاَل  أََطْعَنُكمْ  َفإِنْ  َواْضِرُبوُهنَّ  اْلَمَضاِجعِ  ِفي ا َكانَ  هللاَّ  [43: النساء{ ]َكِبيًرا َعلِّيً

 

ّت ىدم لمعرفة الذي سيق في اآلية الكريمة هو قابالع في التدرج وهذا مرأة تعن لح لم فإن ،ال لوعظ يف  ا

فوس في والهجر- الهجر يفلح لم فإن ،الهجر مدة أسلوب بعد استخدمنا ثر ن ساء أك شدّ  الن  -الضرب من أ

ها يجوز فقط ذلك عند لى إعادت صواب جاّدة إ هو لمصلحةجل األ المشروط والمضبوط بالضرب ال ، و

قدر  بن ضربيُ  ماب شر ا صالة، ترك إذا سنين ع فه ضرب هوف ال ته هد لى إعاد يه ما إ صلحته، ف  م

 . لجهله وتقويًما به ورأفةً  وحناًنا محبةً  الهالك طريق عن وإبعاده الصواب، جاّدة إلى وإرجاعه

 

سألة، فو هذه الم في  مح خطير  ماهناك مل كون رّب شوز سبب هو الرجل ي مرأة ن قد ... ال هاف بل عّق  أن ق

 .المرأة وليست الضرب، أو للتأديب يحتاج من هو يكونل.... تعّقه

 

يده، قط شيئاً  صلى هللا عليه وسلم هللا رسول ضرب ما: )قالت -عنها هللا رضي- عائشة عن مرأة وال ب  ا

 .  [مسلم] ...(هللا سبيل في يجاهد أن إال خادماً، وال
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لى رضي هللا عنه عمرُ  فجاء ،«هللا إِماءَ  َتْضِربوا ال»: صلى هللا عليه وسلم هللا رسول قالو  هللا رسولِ  إِ

قال ،صلى هللا عليه وسلم ِرنَ : ف ساءُ  َذئ أن: أي- أزواجهن على الن جرَّ صَ  ،-ت طاف ضربهن، في فَرخَّ  فأ

هّن، َيْشُكون كثير نساء   صلى هللا عليه وسلم هللا رسول بآلِ  قال أَزواج يه وسلم هللا رسولُ  ف : صلى هللا عل

، يشكون كثير نساء   محمد بآل طاف لقد»  .  [أبو داود] «بخياِركم أولئك ليس أزواجهنَّ

 

 .  المطهَّرة سنَّته من وال صلى هللا عليه وسلم هللا رسول عادة من ليس النساء َفَضربُ 

ِتي} :الكريم القرآن في جاء ولئن ِرُبوُهنَّ  اْلَمَضاِجعِ  ِفي َواْهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  َتَخافُونَ  َوالالَّ  َواضْ

َإِنْ  َنُكمْ  ف َاَل  أََطعْ وا ف َْيِهنَّ  َتْبغُ ِبياًل  َعل َ  إِنَّ  سَ انَ  هللاَّ ا كَ ً يًرا َعلِّي ساء{  ]َكِب ما ،[43:الن ضرب اإلذن فإن ها بال  في

 .  طبيعية ال استثنائية لحالة

 

 .  (عليها يغضب ولكن تطعه، فلم ونهاها هارَ أمَ  وإن يضربها ال: -رحمه هللا- عطاء الق

مه من فإنه ، عطاء فقه من هذا: القاضي قال شريعة فه فه بال ظان   على ووقو هاد م لم ؛االجت  األمرَ  أن ع

مرُ  -هاهنا- بالضرب حة أ قفَ  ، إبا ية على وو يق من الكراه خرى طر بي قول في أ يه هللا صلى الن  عل

جل ألكره إني»:  زمعة بن هللا عبد حديث في وسلم ته يضرب للر ند أم له ، غضبه ع ضاجعها أن ولع  ي

 [.معناه البخاري روى] «يومه من

 

حة هو إنما بالضرب اإلذن أن على متَّفقون الفقهاء إنَّ  ثم سنيَّة، وال للوجوب ال لإلبا ح لل شافعية وصرَّ  ال

ة إبقاءً  َضرِبها َتركُ  األولى: الحنابلة وقال أفضل، بالكلية الضرب تركَ  بأنَّ   .  للمودَّ

ني   لذكر عن وغ ون همأنَّ  ا لى مجِمعُ ضرب أنَّ  ع مأذون ال ضوابط شروط له به ال له و يب تجَع  ال للتأد

 .  واألذى للتَّشف ي

 .قط امرأة بيده صلى هللا عليه وسلم ضرب فما الزوج صلى هللا عليه وسلم هللا برسول االقتداء أراد منف

 والحمد هلل رب العالمين


