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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق  أخواتي الفاضالت، إليكم

 (نْـتَـفَــعُ بِــهِعِـلْـمٌ يُـ)، وهي تنزل يف مدونة اهلل بعض األخوات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

com.blogspot.tafaregdroos://http/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

عتمدة من األستاذة هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس امل -

 (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم 

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن  -

 ..ده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر اهللاهلل وح

 .ىواهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 :عناصر الدرس

 فيها التفكر من البد اهلل، آيات من آية األسرة. 
 اهلل، عطايا أحد والرمحة املودة أن :األولى القاعدة  
 (.اجملتمع يف اإلميان ضعف شواهد أحد األسري العنف ظاهرة) اهلل عطايا نقصت اإلميان، نقص كلما 
 الرمحن معرفة مياناإل وقاعدة اإلميان، ننشر أن علينا األسري العنف لعالج. 
 أشهرها ومن، األسري العنف له تسبب قلبية بأمراض اإلنسان يصاب اهلل نعرف ال وعندما، حياتنا الستقامة اهلل عرفنا لو 

 .العلو مرض
 اهلبة هبذه نكفر ما واملفروض اهلل أعطانا هبة األبناء أن الشعور :الثانية القاعدة 
 األبناء وجود من بالثقل الشعور األسري العنف أسباب أحد . 
 الرتبية يف مرشدين وحنن اهلل من الرتبية أن الشعور :الثالثة القاعدة. 
 األبناء تربية يف باهلل التعلق عدم: أسبابه أحد األسري العنف 
 الرفق:  منها الرتبية، لقواعد أرشدتنا الشريعة أن :الرابعة القاعدة 
 التقوى عن وبعد   النفس هلوى استجابة العنف أن مقابل يف كثريًا يكلف ال الرفق. 
 للتقوى توضيح. 
 عنهم حياسبنا لن تعاىل اهلل وأن لنا ُمْلك األبناء هؤالء أن شعورنا مشكلة لعالج الديان اسم معىن شرح. 
 (.األبناء مع التعامل يف هلل املراقبة تنمية) األسري العنف ظاهرة من حيد   مما 
 األسري العنف تعريف. 
 (.العنف هذا حصل إن ملعرفة هلا االنتباه لنا ينبغي أمور) اجلنسي العنف: العنف أنواع من 
 بالكالم العنف: العنف أنواع من. 
 العنف تاريخ. 
 (جمتمعاتية اجتماعية، ذاتية،) األسري العنف وجود على تساعد اليت األسباب.  
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  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .ني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب العامل
 .مرحوًما اللهم آمني امباركً  نسأله سبحانه وتعاىل أن جيعله لقاءً و ، ر لنا هذا اللقاءاحلمد هلل الذي يس  

 (.األسريالعنف )وهو موضوع  االذي مل يطرأ على جمتمعنا إال متأخرً  !موضوع من مواضيع الساعةاليوم نناقش 
، مبقدمة للكالم حول األسرة نفسها موضوع البد أن أقد  امللكن قبل أن أدخل يف  ،وطريقة عالجه ،ريد أن نقرر ظواهرهن

 .وكيف أهنا من نعم اهلل عزوجل على خلقه
 :نبدأ أواًل بتقرير أن 

 والزوجة بنفسها آية من آيات اهللاألسرة هذه المكونة من الزوج 

 إِنَّةً  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَ}:  واهلل عزوجل يف كتابه يقول

لكنها ،  بكلمة مودة ورمحة يف هذه اآليةورغم استشهادنا الكثري، هذه اآلية رغم تكرارها  {يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَآيَاتٍ ذَلِكَ فِي

 .جهة التفكر مل تأخذ حقها من

 يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآَخِرَةِ هُمْ}:بعض اخللق يف وصفهماهلل عزوجل يذم يف بداية سورة الروم و 

الذي  ،غافلون عنها ؟نهاخرة ما حاهلم عواآل، يعلمون فقط ظاهر احلياة الدنيا يعين سيكون على األرض قوم  {غَافِلُونَ

  .وحياة غريه ومن مث يفسد حياته، ظل قناعاته حتت، خرة سيعيش حتت ظل أفكارهه عن اآليغفل يف حيات

يعين هذه اآلية ما ينتفع  {يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَآيَاتٍ} خر اآليةآ.. يات اهلل الداالت على كمال صفاتهومن آ {وَمِنْ آيَاتِهِ}

 .وهذه اآلية منهج أن أردنا اإلصالح للبيوت، منها إال من يقوم بعبادة التفكر وال يستفيد، وال يفهمها، هبا
لو كنت تعبد اهلل بعبادة ، اىلكمال صفاته سبحانه وتع، عبارة عن أحد أدلة كمال اهلل ؟األسرة عبارة عن ماذامن اآلية 

احلقيقة  إمنا يف، أمر طبيعي ليسء البيوت وبنا أشخاصألن اجتماع ; من آيات اهللر كل أسرة قائمة موجودة تراها التفك  
كل هذه   ..ظروف احلياة، كثرة االحتكاك  ،يف النفوسمن جهة أن الرتاكيب النفسية املوجودة ، هو أحد آيات اهلل عزوجل
 .رى أن األسر الزالت قائمةنك ومع ذل ،أشياء تسبب هدم األسرة

يعين لو  !أقرب شعور يدخل إىل قلبك شعور امللل ،ه ليل هنارنالطيوخت، عشرين سنةشخص  مع تجلسنيس: لو قلت لك 
 ! ؟ومع نفس األشخاص وال أمل   كيف أنا أعيش بنفس املكان  ولطفل صغري يناقش هذه املسألة يق

 .وهذا دليل على أن هذه آية من آيات اهلل، زاد الرتابط ،الفرتة الزمنيةكل ما زادت   ،الذي حيصل يف البيوت عكس ذلك

                                                           
 [ 1:الروم]  
 [7:الروم ]  1
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 ؟يف اآلية ل من أفعال اهللعْ ف   كم

عليكم أن تعبدوا اهلل ، أي مما تتعبدون اهلل بالتفكر فيه {وَمِنْ آيَاتِهِ}إذن ننظر عندما يقول اهلل لنا  {خَلَقَ لَكُمْ} - 

من ، {سْكُنُوا إِلَيْهَالِتَ} ؟ماذا حيصل مع هؤالء األزواج، {أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ}لة أن التفكر يف هذه املسأب

 .اهلل عزوجل! ؟الذي يُنزل السكن

هو لذي أعطاها وأنزهلا يعين أنت اآلن كلما رأيت مودة ورمحة يف البيوت تفهم أن ا {بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةًوَجَعَلَ } -1

 .اهلل عزوجل
يأخذها  الذيو ، املودة والرمحة هو اهلل عزوجل طيعلى ذلك كلما رأيت بيًتا فقد املودة والرمحة سرتشد أهله أن الذي يُع

  .وكل بيت ليس فيه مودة ورمحة نزعها اهلل، أنزهلا اهللمودة ورمحة  هكل بيت فيف، اهلل عزوجلهو  ومينع أهلها
 ؟ماذا ستقولني،  يف تكوين أسرة فيها مودة ورمحةتقيمي دورة للمقبالت على الزواج وعنواهنا كيف تنجحنيإذا أردت أن 

 علم أن اهلل عزوجل هوامث ، عت راجع عالقتك باهللوإذا رأيتها نز ، فإذا أردهتا تعلق باهلل، ن اهللن املودة والرمحة هذه هبة مأ
ينصرف وينصرف  ؟لطرف الثاينماذا حيدث يف او تزينت وتزينت ة تزينت و أمر اكم ، الذي يسبب أسباب املودة والرمحة

يف كتاب ألن آية  كل هذا  !ومع ذلك غري مقبل علي  ، تفعله املرأةل شيء ممكن ل لك أنا فعلت كة تقو أمر اكم  !وينصرف

 لِقَوْمٍ لَآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ}: ألنه يقول سبحانه وتعاىل; تاج أن تعبد اهلل بعبادة التفكركل أسرة حت، اهلل مل يلتفت إىل فهمها

احتك به ليل وهنار نا املشاعر اإلنسانية الطبيعية أن شخص كما اتفق، كل أسرة موجودة آية من آيات اهلل {يَتَفَكَّرُونَ

زمنية زادت كل ما زادت الفرتة ال، اهلل جيعل العكسفإال عند األسرة  ،هذه طبيعة اإلنسان ،ملل منه قلبالسيتولد يف 
 .اءيصرفها سبحانه وتعاىل كيف ش، كيف أن هذه القلوب بيد اهلل، ن آيات اهللية مآلرتى ; األلفة واحملبة

 :بداية في الكالم عن العنف األسريوهذه نقطة ال
 :أسري إال عندما نفقد هذه القاعدةال يصبح هناك جو عنف 

 .نقصت عطايا اهلل ،كلما نقص اإليمان، أن المودة والرحمة أحد عطايا اهلل

  .ا استبدل الرفق بالعنفكلم، املودة والرمحة اليت تأيت بالرفقكلما نقصت ، قص اإلميان نقصت املودة والرمحةكلما ن  
ما ، ن املودة والرمحة هذه من عطاياهأل; لضعف اإلميان املنتشر يف اجملتمعإذن ظاهرة العنف األسري عبارة عن ترمجة 

هلا ترى أنت  مجيلة لن  وال أن أدخل بنيت على بيت زوجها وأقول، زوجني مودة ورمحة مهما فعلتتستطيع أن ختلق بني 
 أبدا ..واثقة من نفسك   كوينكالمك مجيل    ،أنت  لبقة، يلتفت إىل غريكيستطيع أن رشيقة ما  ترى أنت  ، يرى غريك
 .ما تنفعك إال إذا نفعك اهلل هبا كل املقومات اليت عندك  :أقول هلاعلي أن بالعكس ، أدخل بنيت هبذه الطريقة الميكن أن
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 كتزيد إميان، محة فتنحل املشكلةدر األساسي هلذه املودة والر نقص يف املودة والرمحة التفت إىل املصالوعلى هذا أول ما يبدأ 
;  ال ينزعها نزًعا لكن تنقص قليلاهلل، ونقص املودة والرمحة جمرد ذوق، تنقص إميانك تنقص عطايا اهلل، تزداد عطايا اهلل

   .لكي تراجع نفسك
حد شواهد ضعف اإليمان سري أظاهرة العنف األ :على هذا أول قاعدة نتفق عليها يف مسألة العنف األسري

 .في المجتمع
 ؟نشرأماذا , لو أريد أعالج العنف األسريتصرة إذن بكلمة خم ،إذا كانت أحد شواهد ضعف اإلميان

وال ميكن أنك تعيشي ، ةمن عطاياه املودة والرمح لو انتشر اإلميان بني أفراد اجملتمع سيقابل ذلك أن اهلل ,نشر اإليمانأ 
، وهذا مفهوم مهم جًدا، ا أننا منارس العبودية والعبادةحنن عباد نعلم يقينً ، والدين شيء صوري أن احلياة شيءتت، احلياة

حنن طول ، عن العبودية بالعبادة نعرب ..حتجي، تزكي، تصومي، وعندما تأيت تصلي، بوديةطول احلياة تعيشي مفهوم الع
 .أننا ضعفاء واهلل هو القوي، أننا عاجزين واهلل هو القادر، واهلل هو الغين، اعر يف قلوبنا أننا فقراءندنا مشالوقت ع
العنف األسري  ظاهرة، كي نعطي املسألة حقها  ;ا بعمقهنفهم البد أن، احللول نضع املشكلة أمام أعيننا وأمامها البد أن

 .إال بسبب أن اهلل يهب خللقه املودة والرمحة اليوجدوالرفق ، الرفقنف ال يأيت إال عندما يفقد الع، مردود نقص اإلميان
أين نقص ف، ذكره ونقول أذكار الصباح واملساءمن يقول حنن نصلي ونصوم ونعبد اهلل ون هناك :نقص اإليمانمفهوم 
 ! ؟اإلميان

، وقت حجك، وقت صيامك، كوقت صالتمث ، حنن عبيد مللك عظيم، بد أن نفهم أننا منارس العبوديةحنن يف حياتنا ال
  ؟ماهي العبودية، عبادة اليت هي تعبري عن العبوديةمتارس ال وقت زكاتك

الطاقة ، وض يولد طاقة إجيابية كما يعربونهذا الشعور املفر ، والفقر، والنقص، ئم يف القلب بالعجزالعبودية الشعور الدا
ذل من ال، ى احلقيقةالذل من الضعيف للقوي عل، ين على احلقيقةلذل من الفقري للغاللملك العظيم،  الذل  ب أيتاإلجيابية ت

 .العاجز للقادر على احلقيقة
 مزعجة، هذه املشاعر مزعجة، نريد دفع هذه املشاعر عن أنفسنا، ا ضعفاء وفقراء وعاجزين مث نتخبطلكن نكتشف أنن

فقري إىل حذائك كي ، إىل فراشك تنام عليه فقري، ابك تشربهفقري إىل شر ، فقري إىل طعامك تأكله، أنك تشعر نفسك فقري
كلت وشربت حتتاج أ، احتتاج أشياء كثرية كي تبقى مستقر  أنت ، أنت لست غين بذاتك ،هذا هو الفقر ..تلبسه لتسري

تقلب طول الوقت وأنت ت ...تقوم منت تريد أن، مارست العمل تريد أن تنام، أت تشعر باجلوعخرجت منها بد، دورة املياه
ك حول وقوة أمامك لكن ما عندكثرية أشياء  ، عليها الست قادرً  ،اتستطيع أن تصل إليه الكثرية أماين   عندك، قركيف ف

 .زعجة لكنها تعينك على دخول اجلنةمشاعر الضعف م، تمد يدك وتأخذهال
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س كان جاءنا من أملا خلقنالو ، يعينك أن تدخل اجلنةكي   ;ضعيف ،عاجز، وجعلك فقري، ربنا عندما خلقك من تراب

أي   {مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ الْكُنُوز مِنَ وَآتَيْنَاهُإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ }! الطغيان

 ىحدإ هوهذ، طغى! ؟ا استفادماذ لكنه (اجلماعة الذين فيهم قوة)محلها العصبة  ال يستطيع مفاتيح أماكن الكنوز
 .اإلنسان عن ربهاألوصاف اليت متنع 

 .عن ربه بنا يعطيه عطايا ويستغينر   {اسْتَغْنَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ} ؟صفاته ما، لك الذي ييسر للعسرىمثل ذ

 ؟بالعنف األسري ة هذاما عالق
عندما ، صرفوهنا من أجل أن يتعلقون باهللمث ي ،والضعف والذل والفقر، مبشاعر العبودية نالوالدين يشعرو  عندما يكوننرى 

 أَلْهِمْنِى اللَّهُمَّ))وعندما يقول ، يتعلق حببال اهلل وهو شاعر بفقرهملا   ((عَيْنٍ طَرَفَةَ نَفْسِي إِلَى تَكِلْنِي وَالَ))األم يقول األب و 

أو يقول مثل  .دام وقف عند بابهماه اهلل ما خيذل، البد أن يلهم رشده، افيه شر   أنيعلم   ((ينَفْسِ شَرِّ مِنْ يوَأَعِذْنِ يرُشْدِ

لة صدقت يف ذهلا هل تتصوري عائ،  ((يسَدِّدْنِوَ ياهْدِنِ اللَّهُمَّ)): علي ا قلما أوصى الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

عندما يأيت عنف يأيت من هوى ف ;اخلوف من النفسو ، حساسها بالضعفإصدقت يف ، حببالهتعلقت ، وانكسارها لرهبا
 .النفس

م ماذا  لوقت ما سل  ملصلي وهو ال يعلم من وقت ما كرب  قد يصلي ا، نصومو وي نيس معناه أن الناس يصلو إذن اإلميان ل
يس رأس وأل !ليس رأس الدين كله اإلميان باهللأ، لكن اإلميان هو معرفة الرمحن ،صليهذا أحسن حااًل ممن ال ينعم  !يقول

 ! معرفة اهللاإلميان باهلل
 .ملا تعرف أنك عبد مللك عظيم، كتعتدي على غري أن للعبودية ال ميكن  افإذا كنت عبًدا حمققً ، يف احلياة امسك عبدوأنت 

 مِنْكَ عَلَيْكَ أَقْدَرُ لَلَّهُ مَسْعُودٍ أَبَا اعْلَمْ)) :َصْوتًا َخْلف ي م نْ  َفَسم ْعتُ  ل   ُغاَلًما َأْضر بُ  ُكْنتُ  :قَالَ  األَْنَصار ي   َمْسُعود   َأب   َعنْ 

 لَمْ لَوْ أَمَا)) :فَ َقالَ . اللَّه   ل َوْجه   ُحر   ُهوَ  اللَّه   َرُسولَ  يَا :فَ ُقْلتُ  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّه   َرُسولُ  ُهوَ  فَإ َذا فَاْلتَ َفت   !((عَلَيْهِ

 .وانتهى حدةفقط كلمة وا ،وعظ كي ينتهي عن ضربه ؟اذا كان حيتاجم  ((النَّارُ لَمَسَّتْكَ أَوْ النَّارُ لَلَفَحَتْكَ تَفْعَلْ

 .اهلل نسببه الرئيس أهنم ال يعرفو الضعف احلاصل يف اجملتمع ف
                                                           

 [    7: القصص ]  
 [8: الليل ] 1
 شرطهما على صحيح وقال واحلاكم صحيح بإسناد والبزار النسائي رواه  
 .اْلَوْجه   َهَذا َغرْي   م نْ  ُحَصنْي   ْبن   ع ْمَرانَ  َعنْ  احلَْد يثُ  َهَذا ُرو ىَ  َوَقدْ . َغر يب   َحَسن   َحد يث   َهَذا: وقال الرتمذي رواه  
 .مسلم يف صحيحهه روا  
 .رواه مسلم يف صحيحه  
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ال ! ؟ذا تعرف عن االسمما! ؟اسم اهلل السالممعىن ما  لكن  ((السَّالَمُ وَمِنْكَ السَّالَمُ أَنْتَ اللَّهُمَّ)): بعد كل صالةيقال 

 .من شره اه مسلًما اخللقتر لك ال ولذ ،يعرفه
ي قد كمل يف الذسيدي وهو صمدي أي هو ، لنفسك أنا ل واحد تقول ،نقرأ سورة اإلخالصومثله بعد كل صالة 

ماذا حيصل ، ا وركن شديداإلنسان نفسه أن له مفزعً ر فلما يذك  ، تيقن أنه يسد حاجيتأو ، حاجيت أفزع إليه يف كل، هسؤدد
ما حصل الصمود والفزع للملك العظيم لو  ،كلها  فطشكأهنا تُ ، اتنسحب كلهاملفروض  ؟يف ضغوطه إذا كان متيقن

ط احلياة كلها ضغو منذ زمن  !ضغوط عمل ونويقول، يضرب أوالدهو ب غضي، تضرب أوالدهاو  بغضت ،حصل العكس
 لكن ملا، رحم ما يكون ألن الرمحة أمر فطري موجود ينميه اهلل يف القلبأمع بالئهم كان القوم   بالءات لكن مع ذلك

وملا يصبح الرب امللك العظيم جمهول وما يعلم إال ظاهرًا من احلياة ، تصبح الدنيا يف القلب واآلخرة غري موجودة من جهة
 !تعذبهو يكون شيء من حلمك ودمك  !تأيت قسوة القلب ،الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون

تكلم عن العنف اأُلسري من أ !ن تقسى القلوبفكيف ميكن أ ،مع حركة اجلننييف قلب األم تتكون احملبة  هالطبيعي أن
ما يقبله هذا ! أحتول إىل معذب له، كيف يكون الشيء قطعة مين أخرجته من بني أضلعيوليس اآلبء،  جهة األمهات 

 .وسيأيت هذا الكالم من ضمن األسباب، إال أن الفطر السوية مع القلوب انشغلت بالدنيا ،العقل
إذا كنت مؤمن باهلل  :خمتصر بكالم، سبب العنف األسريضعف اإلميان ، ة جيب عالجهاضعف اإلميان ظاهر املقصود أن 

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا } كربليست تستمارس يف األرض العبودية و ، وبكمال صفاته تعرفه حق املعرفة

ال ، ثار العلو أنه يستضعف طائفةمن آكان ، ظن نفسه شيءو فرعون ُأصيب مبرض العلو   {شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً

، أثره االستضعاف، العلو مرض من األمراض يصيب الناس، لنا عالقة تظين ملا أتتك اآلية كان اخلرب عن فرعون وحنن ما
 .االستضعاف للضعفاء

آية من آيات اهلل  ، عطية من اهلل، هبة من اهللنعرف أن األسرة هذه  أول شيء وحنن ندرس ظاهرة العنف األسري البد أن
كل ما نزعت اعرف أن اهلل عزوجل يبني لك أن ضعف ، مودة ورمحة يف العائلة اعلم أهنا من عطايا اهللمن ه اكل ما تر 

نعرف  ، حنناإلميان معرفة الرمحن ، قاعدة(اإلميان) أن تعاجل العنف األسري عاجل قاعدته فلما تريد، حصل يف اإلميان
 !علمنا عن اهلل أقليف املقابل ، نلقى اهلل ن نسأل عنها ال يف قبورنا وال ملاة عن أمور كثرية لتفاصيل كثري 

كل هذه القدرات ، االنرتنت تشهد بتقليبنا ومرورنا أليست املنتديات وصفحاتأليست اجلرائد تشتكي من كثرة ما فيها، 
 .كل هذا حيتاج له الرجوع للوراء، الذي ال يقرأمثل ليس  القارئ، ستحاسب عن هذا كله !تظن نفسك لن حتاسب عنها

                                                           
 .مسلم يف صحيحهرواه   
 [  : القصص ]  1
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إذا عرفوه تعلقوا ، نت قلوهبمعرفوه ال إذا ،ف القوم اهللبد أن أعر  ال، مج إلصالح اجملتمع من جهة األسرةكي أعمل برنافل  

 أَقْدَرُ لَلَّهُ))، أوقفتهللرجل الكلمة اليت قال ه وسلم الرسول صلى اهلل عليأن كيف   مسعنا، إذا عرفوه علموا أنه قادر عليهم ،به

  .من الكبري للصغري ستنحل بعض املشاكل من التعدي احلاصل ملا نفكر يف اسم اهلل الديان !((عَلَيْهِ مِنْكَ عَلَيْكَ

ومن  ،مراض قلبية تسبب له العنف األسريوعندما ال نعرف اهلل يصاب اإلنسان بأ، الستقامة حياتنا حنن لو عرفنا اهلل

  {نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ}ض اليت تسبب العنف مرض العلو أشهر األمرا

 .مراض اليت تصيب النفسحد األأمعناه أن العلو 
 ؟يصيب من ؟ما هو مرض العلو

مثال ، إلنسان يشعر أن ليس ألحد حق عليهمشاعر جتعل ا هومبعىن أن العلو ، رض العلو له عالقة عكسية باحلقوقم 
كم مرة شعرنا أن هؤالء ! ؟نًصا شرعًيا يقول لك أن السالم فقط للكبار أتهل قر ، تعرفون أن السالم حق لكل مسلم

  !؟أن أقول هلم السالم عليكم ق عليناالصغار هلم ح
مرض العلو ليس ، أحد مستضعف ميارس عليه مرض العلو كلو اخلدم و  الصغارف، و يدخل اإلنسان وهو ال يشعرمرض العل

 .وأن ال أحد حق عليه، يكفي أن اإلنسان يشعر بنفسه ،ازاتفر إشرطًا أن يكون فيه 
وهذا من العنف ألن  ..وأعطيتك، وصرفت عليك ،أنا ربيتك: نقول  ؟نفعل هلم ذاما ملا يغضبونا، أوالدنا هلم حق علينا

 !؟ملاذا متين عليه بشيء من حقوقه! ُتذهب العمل! ؟ماذا تفعل يف عمل العبد نتعريف كبرية املهل ، العنف الكالم يعترب من
 ! متين هبا ت الرتبية اليت هي رئيسة من عملكصار  !كي تربيهم  أو اهلل عندما وهبك أبناء كي ترميهم يف الشارع

تعدي بالكالم هذه أتينا تعريف العنف هو الألنه ي ;حىت الزوج يُعامل بالعنف األسري، مثله على هذا الزوج املسكنيو 
 .وهو من كفران العشري، ارس عليهفالتعدي بالكالم طول الوقت مي، مث التعدي البدين، املرحلة األوىل

، ذلياًل ، كسريًا،بح عبًداألنك لو عرفت اهلل ستص ;مرض العلو نعرف اهلل يأيتإذا مل ، يت املودة والرمحةتأاهلل  ناعرف اإذ
 .ن أن ال أحد له حق عليكظملا تصاب بالعلو تو ، تعرف أنك ستحاسب، مل همحت، ختاف

ساوي ي، ألن كل ذل وانكسار يساوي رفق ;لعنف األسري سأعلم الناس عن اهللإذن أول كلمة لو أريد أن أقدم برنامج ل
 .ات اإلميانمحة يف القلوب من إشار الر ، لو تعلقت باهلل وهبك اهلل الرمحة، يساوي عطايا من اهلل، رمحة

  

                                                           
 [ 8: القصص ]  
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 :قرر ونعلم يقيًنا أن تا مما أيضً 
  األبناء من آثار اسمه الوهاب 

أو ( 94) الذُّكُورَ يَشَاءُ لِمَن وَيَهَبُ إِنَاثاً يَشَاءُ لِمَنْ يَهَبُ يَشَاءُ مَا يَخْلُقُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لِلَّهِ }:  بدليل قوله تعاىل

ية العظيمة اليت هي وابتالءاته خللقه أن مينع عنهم العط من اختبارات اهللف  {عقيماًعل من يشاء جيو يزوجهم ذكراناً وإناثاً

انظر كيف مينع ، ة احلياة الدنيازين، عطية تدخل البهجة إىل القلوب، أحد زينة الدنيا ومتعها، هبة، عطية، عطية األوالد
فلم يكن معاماًل هلل  ،لة اآلن ليس يف من منع بل يف من وهبه اهللاملشك، ألن اهلل أراد هبم أمرًا ;بعض اخللق هذه العطية

فأحد ، ف أن اهلل هو الوهاب يصاب بالبطرهب وما عر الذي وُ و ، ُمنع يكون فيه انكسار لطلب النعمةالذي ف، فيما ينبغي
فإذا  ،ستلزم منك الشكرنعمة ت، ما نشعر أن اهلل هو الذي وهبهم، ي الشعور بالثقل من وجود األبناءأسباب العنف األسر 

هر العنف األسري  كل مظا،  لك وهو الكفر بنعمة اهللالبد أن يأيت عكس ذ، ويكن منك شكره، مل تعبد اهلل بامسه الوهاب

 .  {كَفُورًاوَإِمَّا  شَاكِرًاإِمَّا }، كفر  بنعمة اهلل

إىل  ..!اخلري رأيتكم وجئتم ما رأيتوم ما أنا كنت يف بيت أهلي معززة مكرمة ومن يألوالدك  وتقولكل مرة تستثقل اهلبة 
اليت  أن اخلطايانفهم  البد أن، كل هذا كفر بنعمة اهلل، كل هذا الكالم عنف بنفسه، آخر الكالم الذي نسمعهم إياه

واهلل ، على حق اهلل مث اعتداء على حقهم بل هي اعتداء، طية بيين وبينهم وما هلل حق فيهانرتكبها يف العنف ليست خ

ما ، راه من حمق الربكات يف البيوتما ن  {دِيدٌلَشَ عَذَابِي إِنَّ كَفَرْتُمْ وَلَئِنْوَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ } :ليقو 

 جعل يعين، باء إمنا هو من آثار كفر النعمةما نراه من عنف من األبناء على اآل، ئهمباآنراه من انقالب من األبناء على 
 .ابك الشديد يف الدنيا قبل اآلخرةاهلل هؤالء هم عذ
 مث، زقمكتوب لك الر ، ليست قضية حسابية، أنت عبد مرزوقالقضية ، عمة مىت ما زادنا اهلل بركات هلممىت حتسسنا أهنا ن

كُمْ جَائِعٌ إِال مَنْ يَا عِبَادِي كُلُّ)) :قول اهلل عزوجل يف احلديث القدسيتسمع  أال، أنت عبد شاكر تنزل عليك الربكات

بنات  أم عندها أربع تأيت 9((يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِال مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ،أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ

ا تضعي أول مو ،  يارب أكسينقول، كأننا ما نعرف اهلل  احلياة نعيش !ربعةتقول عندي مصيبة كبرية كيف أكسي هؤالء األو 
ل بكالم بعيد عن أليس دائًما نقو ، أنفع ما يكون يأيت لك، وبأرخص ما يكون يأيت لك، رجلك يف السوق جتدي كسوتك

 .اق من اهلل ونقول كأين مرتبة هلاكذا تأتيين أرز   !كأين مرتبة هلا  :وصف اهلل عز وجل
                                                           

 [5 ، 4 : الشورى ]  
 [  : اإلنسان ]  1
 [ 7: إبراهيم ]   
 .يف صحيحهرواه مسلم   
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 قل ي أين ال عتقد يفأأي ال بد أن  ((عَيْنٍ طَرَفَةَ نَفْسِي إِلَى تَكِلْنِي وَالَ))والزلت أذكركم حنن نقول يف الصباح واملساء 

 تَكِلْنِي نَفْسِي إِلَى تَكِلْنِي إِنْ)) رواية أمحديف ، ارب ال تكلين لنفسي هذه طرفة عنيوأقول لنفسي ي، أستطيع تدبري نفسي

أفضح لو اعتمدت على نفسي و ، تأيت مصائبيعين لو اعتمدت على نفسك  ((خَطَيةٍوَ وَذَنْبٍ , وَعَوْرَةٍ ضِعْفٍ إِلَى

 .يعتمد على اهلل، ما يثق إال يف رمحة اهلل ((بِرَحْمَتِكَ إِالَّ أَثِقُ الَ وَإِنِّي))، ينفس

، ة قبل أن يفجر اهلل لنا البرتولاملبارك ةيا أهل هذه البلد، هلل هو األول الذي يأيت باألسبابألن ا ;األسباب ال تذكر ل
مئة عام  ومن يعرف أنه من أربع! ؟أيت بالبرتوليمن مد يده ل  ! ؟من كان يف خاطره هذا البرتول ؟ماذا كان حال هذا البلد

يف اجليولوجيا تقولون أنه  !البرتول يف غمضة عني يصريهل ، البلد أن تكون على هذه الرفاهية اهلل األسباب هلذا أقد هي  
نا على شكر مث يكون ، مئة عام رزقك لك قبل أربع ءيهي ،كي خيرج هذا البرتولمئة عام   مئة عام وأربع حيتاج بني ثالث

أ لك املاضي هو الذي الذي هي !ألوالدي ما أدري ماذا سيصري مستقبلكم مرة أقولكل   و !هذا نعتمد على األسباب
إذا كان رازقهم يف السماء الواجب ف، لكن رازقهم يف السماء، معليك لو كنت أنت رازق هل يثقلون، س    يهيء لك املستقبل

 .يكري رزقه إللك ما جيُ  عليك تشكره أن وهب
إال أن طمًعا يف الدنيا  ،اجتمعنا على األرزاق ...واخلامسة، والرابعة، والبنت الثانية مث، وهو تأن اآلن، رزق لوحدكتُ  كنتَ 

وإذا مل ، من الوجبات السريعة لك يشرتونذ حنن اآلن خنزن يف بيوتنا حق شهور ومع، لناس ما يروا عطايا اهللجعل ا
يرتبوا على عدم فهم ، هذا مترين حنن مرناهم إياه !كل يوم فقط هذا األكل  قولونوي ونيغضبنعطيهم حق الوجبات السريعة 

 !حنن جنين مثرات كفرنا بنعمة اهلل، أي شيء الرضا على
الرمحة كما أنزل الرزق يف لو شكرنا ألنزل اهلل عز وجل ، إذن هذا العنف الذي حيصل يف اجملتمع أثر من آثار عدم الشكر

 .قلوبنا
 

 :ره أيًضامما نقر 
 ألسرة إنما هو من آثار اسمه الربفاظ على هذه ان التربية والِحأ

 ؟ ما معنى اسم الربف (الرمحن الرحيم، ب العاملنير )د كل يوم رد  مبعىن أنك تُ 
قص إىل حال هلم من حال النحيو   ،يربيهم، فاهلل عزوجل رب العاملني، الرب هو الذي يرب عباده، تأيت من يرب  الرب 

 .مالتما
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ثقلهم قنع نفسك بال تُ ، وهداهم الصراط املستقيم، جعل يف قلبك الطمأنينة، حبباله كتفإذا متس  ، اهلل ؟من يرب أوالدنا
ب عباده اهلل عزوجل ير ، اهلل تربية حنن مل نرَ  لكن املشكلة، بيك ويربيهماهلل هو الذي ير ، وتقول ما أعرف أربيهمعليك 

 .ر أفعالهف نفس  ال نعر ، لكن ألننا ال نعرف اهلل
وال لالختبار وتذهب  ،دهاوتبذل جه هدوجتتثري من البنات يف املدارس تدرس ك :عن األبناء اأضرب لكم مثااًل بعيدً س

وقامت الفجر وصارت تدعي ، وما ذاكرتخر ويكون عندها ظروف يف البيت وأوضاع آتدخل اختبار  مث بعد أيام، توف ق
 ُوف قت،ملا دعت ، توف قعندما درست مل ، وتوف قتدخل االختبار ، رسة تدعي ربناللمدوطول الطريق وهي ذاهبة ، ربنا

ثالثة ال رةامل يف، تأخذ قاعدة !حليت أدرس ملوملا ، رست ما حليتأنا ملا دلوالدهتا تقول ف ،لكن هي ال خترج هبذه النتيجةو 
  !؟ماهي القصة فتحتار، وف قما ت ،وبدون دعاء، تدخل االختبار بدون دراسة

يريك اهلل أنك ال  قول هلا ملا دخلت  وأنت  معتمدة على نفسك كان الرتبية أنستيف هذا املوقف ، عرف اهللت أن األملو 
 البد أن! ؟احلل، وال اعتمدت  عليه خذلك  ، درست  وعندما دخلت  ال ، وملا دخلت  معتمدة عليه أعطاك  ، ائً تستطيعي شي

 .ة باهللبد أن يكون مع الدراسة ثقتدرسي لكن ال
أكلمك ، سن تبديل أسناهنم، يف هذا السن البنات، الصف الثاين أو الثالث االبتدائيلطالبة يف موقف حقيقي حصل هذا 

الذي يرتىب أحد يفسر له  عن تربية اهلل خللقه منذ أن يدركون ويفهمون اهلل يرب خلقه لكن أهم شيء يكون مع هذا
واهتمت رة املياه قامت املعلمة أخذهتا لدو ، ونزل دم احلصة وقع سن أحد زميالهتا  هذهيف، يف الفصل هذه الطفلة.. الرتبية

، تقول ال ال، ا هلا تعال أخرجه لكأمهقالت  ،ها يتخلخلأ سن  بد بعد أسبوعو ، هبا اهتمام املعلمة رأيتية الثانالطفلة .. هبا
، وأعطته هلا مندياًل املعلمة أخذت ، وجود املعلمةيف وقت السن  سقطالفصل و  تدخلفلما ، متعلقة باهتمام املعلمةألهنا 

فلما عادت ، شيءلكن هي ال حتطمت وال ، نعيش املشاعر هذهو ، تقول حتطمت البنتقد   !ومل هتتم هبا وأكملت الشرح
 .. الطفلة للبيت حكت ألمها ما حصل هلا وما حصل يف السابق مع زميلتها

ملا تتعلقي باهلل يسوق إىل حدك ، علقي باخللق يقطع اهلل نفعهم عنكيربيك ملا تتربنا  :قول هلافاألم اليت تعرف عن اهلل ت
 .ونبس ط هلم الكالم حسب سنهم، يعينكمن 

 هم مافتو  أنت كبري، لق يفهمون تربية اهللواخل، اهلل يرب خلقه، ترمجة أفعال اهلل للخلق ؟ما هو دوري في التربيةإذن 
 ..ربنا ما خيذلك، تقول له لو تعلقت باهلل، لكن الصغري ترتجم له فعل اهلل، تفعل

، وهذا السؤال مهم، ذا السؤال مهمهول له وأق، ذهب للمدرسةيا وغدً ، ذاكر لهأأنا نا مواقف خاطئة ، مثال محيصل  قد
ت لك  له قلأقول و ، يأتيين انتفاخف ،يحكالمك صح  ويقول أمي وملا حيصل مثل ما قلت له يأيت، أكيد هذا يأيت يف االختبار

هذه ، ما يعلمنا إال اهلل، رشدنا إال اهلليما  هأن مثينة أن تذكري لهصة أتت لك فر مع أنك  ..!كذا وكذا  أن أمك كي تعرف
  .رنا اهللة يف حالة عمى لو مل يبص  أنا وأنت يف احليا، أقول له من عطايا اهلل
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وأنت  تتكلمي عن ، اجلواب د  وير ، يفهم اخلطابو ، يفتح عينه من وقت ما مع الطفل أمساء اهلل املفروض تدور يف حيايت
، يسقينا، يطعمنا، يرشدنا، يرزقنا، يوفقنا، يهب لنا، وحنن نقول ربنا يعطينا ،ادرهاو يغادري احلياة أو هإىل أن تغ، اهلل

تغيري  يف نفسي لست قادرة علىأنا ، تكون الرتبية ذلكب، هو يكون عبًدا هلل ذلكب ،عن اهللال تتكلمي إال ، يكسينا
 .ا علمته أنت عن اهلللكن مىت م، وكان ضامًنا لرتبيته، هاهلل وهب !؟غري يف هذاأ كيف، شيء

 مَعَكَ اللَّهِ كِتَابِ مِنْ آيَةٍ أَيُّ أَتَدْرِي الْمُنْذِرِ أَبَا يَا)) :-وسلم عليه اهلل صلى- اللَّه   َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َكْعب   ْبن   ُأَب   َعنْ 

 :قُ ْلتُ  :قَالَ  ((أَعْظَمُ؟ مَعَكَ اللَّهِ كِتَابِ مِنْ آيَةٍ أَيُّ أَتَدْرِي الْمُنْذِرِ أَبَا يَا)) :قَالَ . أَْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  :قُ ْلتُ  :الَ قَ  ((أَعْظَمُ؟

 . !((الْمُنْذِرِ أَبَا الْعِلْمُ يَهْنِكَلِ وَاللَّهِ)) :َوقَالَ  َصْدر ي يف   َفَضَربَ  :قَالَ  .{الْقَيُّومُ الْحَيُّ هُوَ إِالَّ إِلَهَ الَ اللَّهُ}

 .لعلم الذي جيعله يف حالة من هناءيعين من علم عن اهلل فقد أتاه ا
اليت ظهرت يف بعض  أعاجل مشكلة اإلميو فمثال كي، ألصل المشكلة أن نرجع علينا تماعيةعالج الظواهر االجن فحتى
لذلك ، نه ال يعرف اهللأل ;ملاذا هو يف احلياة ال يعرف شخص: أصل املشكلة ..هلا تفاصيلو  ،س بني الطالباتاملدار 

عندما ، فرازات لبؤرة واحدة ضعيفةإا هي كل الظواهر االجتماعية إمن  !يتمىن أن يقتل نفسهينحرف هذا االحنراف و 
ع ختص ضعف العلم مع طبا ، (ضعف العلم عن اهلل)إىل شيء واحد  ستجدينها تعود، كل الظواهر االجتماعية  تدرسني

 .الناس
ال يسمع ، أن يهتدي ال يريدفتشعري أنه ، م التعلق باهلل يف تربية األبناءعد :البد أن نقرر أن العنف األسري أحد أسبابه

 ..احلل أنين أعرف من هو هذا الشخص ،هو احلل طبًعا ليس هذا! ؟أضربه، الكالم
الهتم صت حاممن تعرضوا للعنف األسري شخ   % 85، (فرط احلركة)ها اآلن ما يسمى مبرض من األمراض اليت نعيشمثاًل 

، ء بدنه أعلى من كهرباء بدن الناسهذا مصاب مبرض جيعل كهربا، هؤالء يستلزمون منا الرمحة !أهنم مصابني بفرط احلركة
الطفل هذا ، قف اجملتمع يف معاجلة فرط احلركةاملفروض نث، ليس بيده، تسبب له احلركة فتأيت له من الشحنات الكهربائية ما

يدة عن رتك يعمل أعمال يف مناطق بعيُ ، جيري فيها ما استطاع، عدة أيام يف األسبوع خيرج إىل منطقة واسعةأن  حيتاج
 .سنني له طريقة أخرى 8ما قبل أ، سنني 8ذا الكالم للعالج يبدأ من ه ،(منطقة برية) األخطار

، سبب لصالحه إذا ابتلينا البد أن صربنا ومراعاته ستكون، البالءاتن ابتلينا هبذه لكن يف النهاية حنيف هذا كالم طويل ال
هذا األمر أن  ال تفهم !فهي تضربه وهو يزيد، اآلالم البدنية ترفع الشحنة، لزيادة البالءلكن الضرب سبب ، ال تيأسي منه

 !مث يتشوه نفسًيا، بيدهليس 

                                                           
 .رواه مسلم يف صحيحه  
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ويبقى ، مؤذياتغرفة خالية ال يوجد فيها ، ه مساحة خاليةفرط حركة أن يرتك ليف بيوهتم أحد عنده  نننصح الناس الذي
هو أحق بالبيت اآلن، ولو سيأتى ! الطفل وحنسبه عن غرف فيها حتف وننتظر الضيف الغائبظلم ن أما أن، يدور فيها

 .نتعامل باحلقوق جنهز له ما ينبغي، البد أن
نا، واحلمد هلل ربنا موسع علينا، اجليل الذي قبل ءضر أبنات يتلنحل بعض املشاكل الري يف الرتكيبة االجتماعية يحنتاج إىل تغ

نوسع عليهم لكن نا هبذه الشقق يابتل واليومال أحد يشعر هبم،  ،كانت الشوارع أحد التنفيسات  ،بفرط احلركة مل يشعروا
 .قلياًل فيها

 
 :اتفقنا اآلن على ثالثة قواعد

 .اهلل املودة والرمحة فيها من ،أن األسرة نعمة: أواًل 
 .واملفروض ما نكفر هبذه اهلبةالشعور أن األبناء هبة أعطانا اهلل : ثانًيا
 .الشعور أن الرتبية من اهلل وحنن مرشدين يف الرتبية: ثالثًا
نعلم أن الشريعة أرشدتنا لقواعد الرتبية سنذكر قاعدة واحدة تناسب العنف األسري وهي القاعدة اليت ذكرت يف : رابًعا

ومثله قول الن ي صلى اهلل عليه وسلم  ، ((شَانَهُ إِالَّ شَىْءٍ مِنْ يُنْزَعُ وَالَ زَانَهُ إِالَّ شَىْءٍ فِى يَكُونُ الَ الرِّفْقَ إِنَّ)) :احلديث

وما ال يُعطِي على ما  .ويُعطي على الرِّفقِ ما ال يُعطي على العنفِ ،إنَّ اهللَ رفيقٌ حيبُّ الرِّفقَ! يا عائشةُ )) :لعائشة

 .1((سواه

أنت تعامل أي أحد أن يقع يف قلبك إرادة الرفق، إًذا ليس كل ما خطر على بال كلمة أقوهلا أكثر شيء تأخذ فيه أجر و ف
وفيها عنف أقوهلا، املشكلة احلقيقية أن ألسنتنا تسبق قلوبنا، عقولنا وراء ألسنتنا وليست أمامنا، أتكلم بعد ذلك أفكر 

 !بالذي قلته
ويهات النفسية غالًبا تكون تشويهات بدأت بالكالم، والكالم هو العنف يبدأ بالكالم قبل أن يبدأ بدنًيا، ألن التش

 !ميرضه على الفراش د بعيد عنه باهلاتف يعطيه كم كلمةوسيلتك للوصول لكل أحد، ممكن الواحد ميارس العنف على أح
 .بالكالم مث االعتداء البدينيكون االعتداء 

 .ا يؤدي نفس األمروكالمه ،وكلمة سيئة فيها عنف ،كلمة طيبة فيها رفقهناك  
 .الرفق: إًذا هذه قاعدة من قواعد التربية وهي

 .التقوىمث أن الرفق ال يكلف كثريًا يف مقابل أن العنف استجابة هلوى النفس وبعد  عن 
                                                           

 .يف صحيحه رواه مسلم  
 .يف صحيحه رواه مسلم  1
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 .ختصر هذه النقطة ألهنا مهمة وتدخل يف كل أمور احلياة وليست فقط يف العنف األسريسأ

 إِنَّمَا}،{الْمُتَّقِنيَ يُحِبُّ اللّهَ فَإِنَّ} ،{الْمُتَّقِنيَ مَعَ اللّهَ أَنَّ} ..كثري  ، كتابه املتقنيتسمعون إىل أي درجة ميدح اهلل يف  

 ..التقوى هذه أنت متارسها بعدد أنفاسك أتدري ما التقوى؟.. {الْمُتَّقِنيَ مِنَ اللّهُ يَتَقَبَّلُ

 كُلِّ عَلَى وَهُوَ الْمُلْكُ بِيَدِهِ الَّذِي تَبَارَكَ}يف أوائل سورة امللك هلل عز وجل يقول الالختبار،  احلياة عبارة عن قاعة كبرية

كلنا يف ،  يعين ليختربكم: ليبلوكم  {الْغَفُورُ الْعَزِيزُ وَهُوَ عَمَالً أَحْسَنُ أَيُّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ وَالْحَيَاةَ الْمَوْتَ خَلَقَ الَّذِي ( )قَدِيرٌ شَيْءٍ

كل   {بَصِرياً رَبُّكَ وَكَانَ أَتَصْبِرُونَ فِتْنَةً لِبَعْضٍ بَعْضَكُمْ وَجَعَلْنَا}األسئلة؟ يف سورة الفرقان هي ما  ،رقاعة كبرية لالختبا

 .كلهم على حد سواء يف دين اهلل اختبار  ..يف العمل الزمالءواجلريان واألقرباء و  الناس من زوج إىل اخلادمة،
 :أن نفهم التقوى من أجل إذن

 .قاعة اختبار كبرية الدنيا 
 .واألسئلة هذه دائًما حميطة بنا 

 ،التَّقوى هاهُنا)) :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،اختبار لك فهو، خلطأن قلبك دائًما يف صراع و من أعظم األسئلة 

دًا عودًا فأيُّ قلبٍ أُشرِبَها تُعرَضُ الفنتُ علَى القلوبِ كاحلصريِ عو))كيف حيدث الصراع؟ كما يف احلديث   ((التَّقوى هاهُنا

 .9((نُكِتَ فيهِ نُكتةٌ سَوداءُ وأيُّ قلبٍ أنكرَها نُكِتَ فيهِ نُكتةٌ بَيضاءُ

وهذه التحفة  ،اعترب هذه الطاولة قلبك، خادمتك كسرت حتفة من التحف الغالية هذا قلبك :بصورة حسيةمنث ل التقوى 
 : فيها ميني وفيها يسار تسمع صوتني الطاولةلوسط بدأ الصراع حوهلا، واخلادمة اليت كسرهتا كأهنا يف ا ،اليت انكسرت

 تَعْفُواْ أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ خَيْراً تُبْدُواْ إِن} ، {رَّحِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ يَغْفِرَ أَن تُحِبُّونَ أَلَا}: يقول لكعلى اليمني صوت 

 .  {قَدِيراً اًعَفُوّ كَانَ اللّهَ فَإِنَّ سُوَءٍ عَن

                                                           
 [ ،1: امللك]  
 [15: الفرقان] 1
 .يف صحيحه رواه مسلم  
 .يف صحيحه رواه مسلم  
 [11: النور ]  
 [4  : النساء]  
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إنَّ اللَّهَ )) أنت يف صراع واهلل ينظر إىل قلبكو  ..ستتمادى وستفعل وستفعلعنها  لو سكت: يقول لكعلى اليسار وصوت 

 .خصوًصا حلظة الصراع  ((ولَكِن ينظرُ إىل قلوبِكُم ،وال إىل صورِكُم ،ال ينظرُ إىل أجسادِكُم

تكون أن ما فإواك، هل متبعةأصبحت  لصوت يساركاستجبت ، وإذا أصبحت تقًيا إذا استجبت لصوت احلق عن ميينك
 .تكون صاحب هوىأن ما ا وإتقي  

 ..يا ولدي اهلل يرضى عليك اهلل يوفقك: لهأستطيع أن أقول  ال يريد أن يدرس، ولدي ، مثالكل شيء  على كرري الصورة
معركة حوله، واهلل سينظر إىل قلبك هل  والولد يف الوسط ..سأضربك وسأفعل بك كذا وكذا: وأستطيع أن أقول له

 .((زَانَهُ إِالَّ ءٍيْشَ يفِ يَكُونُ الَ الرِّفْقَ إِنَّ)) !به؟تتقي اهلل وتكوين أرفق س أوستتابعني هواك 

البد ن زمن الذكاء انتهى، إمث  !حمطم نفسًياعملي ا خرج ناجح أ أوخرج إنسان سوي النفسية جيد يف عالقته االجتماعية، أ
 !كأن جدول الضرب من أسئلة القرب  !ضرب على جدول الضربضرب على الصالة يُ ننفض التعليم، وبدل ما يُ  أن

 ،ذكاء يف اللغة ،ذكاء تواصلي ،ذكاء اجتماعي ءالذكاع ا نو من أ ،كءوليس ما هي نسبة ذكا ؟كءاليوم يقال ما هو نوع ذكا
 !وال يلزم من كل الناس معرفة الرياضيات...ذكاء يف االجتاهات ،ذكاء حركي ،ذكاء صويت

إىل املدارس  ذهبنولذلك عندما  !نه مل حيل مسألة رياضيةألجل أن أعنفه وأحطم نفسيته أالذكاء ليس نوًعا واحد من 
 .نحن الذين سببنا ظاهرة العنف اجتاه الكتابفهلم حق فيما يفعلون  !من الكتاب نمو ينتقجند أهنم 

 منآخر يوم يف  ن، يأتو لظاهرة بدأت تظهر يف جدة والطائفذه اه (!الدمار الشامل)مؤخرًا ما يسمونه بظاهرة  ظهر
 لونالفيضعون مشغولني بأوراق االختبارات، يف الكنرتول  وكل املعلماتسوداء ورماد  ويامعهم بوحضرون االختبارات 

 نويكتبو  !يصري تقشري تامحىت لتنظيفها حل  ال يوجدفوقها وهي مبللة الرماد حبيث  نويضعو  !ةعلى كل املدرساألسود 
 .اليابانبدأت يف مأخوذة من ثقافة خارجية  وهي !هبا يف جمتمعنا نت ثقافة وهلم مواقع يتواصلو الدمار الشامل، مث صار 

وصرنا نعاجل يف  !كبرية  مصيبة! % 1 ب يف الصف األول املتوسط وضعنا احلال يف مدينة جدة نسبة التسر  يف تصوروا 
 .يأيت البلوغ مع بغض املدرسة ،هنم ال يقبلون الدخولألالعيادات النفسية طالبات الصف األول املتوسط 

  ...م برامج بديلةم برامج ننشط مسألة املنازل نقد  نقد  أصبحنا 
 !جعلها تصل إىل هذه النسبة يف التسربمما عنف يف املرحلة االبتدائية ل أهنا تعرضتأكيد 

اتقي أن  ،اتقي اهلل يف حلظة الصراعالتقوى التقوى التقوى،  ((كانَ الرفقُ يف شيءٍ إال زانَهُ ما))جيب أن تعاجل بالرفق 

 .نا ممكن أن منارس عليهم اهلوى ونرتك التقوىءوحنن نرب أبنا  {هَوَاهُ إِلَهَهُ اتَّخَذَ مَنِ أَرَأَيْتَ}تستجيب هلواك، 

                                                           
 [رواه مسلم]  
 [  : الفرقان] 1
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نصرب واهلل عز وجل ال يضيع ، (تصربونأ) القضيةكل   {أَتَصْبِرُونَ فِتْنَةً لِبَعْضٍ بَعْضَكُمْ وَجَعَلْنَا}اختبار عظيم أوالدنا 

 .تصرب وتتقي ما يضيعك اهلل  {الْمُحْسِنِنيَ أَجْرَ يُضِيعُ الَ اللّهَ فَإِنَّ وَيِصْبِرْ يَتَّقِ مَن إِنَّهُ}جر من يصرب أ

  
 .ك لنا وأن اهلل تعاىل لن حياسبنا عنهملْ مُ األبناء شعورنا أن هؤالء وهي مشكلة  هناك

 ..هبم تكون عالقتناكيف   وسينب لناديث من هذا احل الديانسنقرأ اسم لعالج هذه املشكلة 

ليس معهم شيءٌ ثمَّ يُناديهم ربُّهم تعالَى : قال  ؟ما بُهمًا: يُحشَرُ العبادُ عُراةً غُبْرًا بُهمًا قلنا )): يقول صلى اهلل عليه وسلم

ن أهلِ اجلنَّةِ أن يدخُلَ اجلنَّةَ وألحدٍ من ال ينبغي ألحدٍ م الدَّيَّانُأنا امللِكُ أنا : بصوتٍ يسمعُه من بَعُد كما يسمعُه من قَرُب 

وال ألحدٍ من أهلِ النَّارِ أن يدخُلَ النَّارَ وألحدٍ من أهلِ اجلنَّةِ عنده مظلَمةٌ حتَّى  ,أهلِ النَّارِ عليه مظلَمةٌ حتَّى أقتصَّه منه 

 . ((باحلسناتِ والسَّيِّئاتِ: فقال  ؟غُبْرًا بُهمًا وكيف وإنَّما نأتي اهللَ عزَّ وجلَّ عُراةً: أقتصَّه منه حتَّى اللَّطمةَ قلنا 
وا الصراط صار أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار، ال يدخل الرجل على اخللق ودخلوا وتعد   يَ ض  قُ : توضيح للحديث

 !سواء كان كافرًا أو عاصًياحق عنده من أهل اجلنة إىل اجلنة وألحد من أهل النار 
تدخل  ، لكن لنهي كافرة ستدخل النار أكيد ..اعتديت عليهاو خاصمتيها وسرقتيها  ،يف مستشفى ةر كاف مثاًل ممرضة

: فقال ؟وكيف وإنَّما نأتي اهللَ عزَّ وجلَّ عُراةً غُبْرًا بُهمًا: قلنا ،حتَّى اللَّطمةَ ،قتصَّه منهحتَّى أ)) النار إال وتأخذ حقها منك

ه تلطم ةأوالدنا، كل لطم ة على من هو مستضعف حتت يدينا منحىت اللطم (( عبادَ اهللِباحلسناتِ والسَّيِّئاتِ فاتَّقوا اهللَ

شعورك ، فيأخذوهناكل هذا ستكون حقوقًا   ..ليس حلق شرعي سيأخذها منك، وعلى ذلك قيسي باقي الضرب والعقوبات
 .مينعك أن تكون عنيًفا معهمعليهم باحملاسبة 

 (.تنمية المراقبة هلل في التعامل مع األبناء)ري من ظاهرة العنف األس حيد   إذن مما
 

 ..تعريف العنف األسريعد، نأيت إىل بعد ما تفقنا على القوا
ويلحق هذا السلوك ضررًا ماديًا أو معنويًا أو  ، ر مقبولحد أفراد األسرة دون مرب  أهو السلوك الذي يقوم به  األسريالعنف 

 .األسرةأفراد كليهما بفرد من 

                                                           
 [15:  الفرقان]  
 [45: يوسف] 1
يحُ  َحد يث   َهَذاكم ، للحا  الصحيحني علىاملستدرك    ْسَناد   َصح   .خُيْر َجاهُ  وملَْ  اإل 
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احلرمان من حاجات أساسية واإلرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد  وأبس أو احلالضرب الضرر ب :عريفتوضيح للت
 ..والطرد والسب والشتم
ثل ملا نكتشف بنت هلا م ،عندما أجد احنراف سلوكي جيب أن يقع شيء من العنف املناسبف ،هناك عنف له مربر

 .انهس يف مكيكون حازم، ألن الرفق هنا لي ..عالقات
 

وهو تعرض  العنف الجنسي: بدأ بأخطر مسألة وهو العنف الذي يعترب من أخطرها وأكثرها حساسية وهون 
 .الصغريات للتحرش

من الصعب جًدا  !لألسف من اإلخوان الكبار ممكن أحيانًا من أهل البيت من احملارم األخوال األعمام اآلباء أحيانًا
 .نتكلم مباشرة عن احلللكن  ..مثل هذا خصوًصا يف جمتمعنا ألنه مؤذي جًدا أن نسمع كالممناقشته، 

حبماية املعتدى )، العالج مع نفس املعتدين إمنا هو (شذوذ فطري)ظاهرة دليل على االحنراف الفطري أواًل ظهور هذه ال
 .مكاهناثقة ليست يف  هم، ال نريد أن نفقد الثقة يف احملارم واألقربني، لكننا ال نريد أيًضا أن نعطي(عليه

وهي عندما  !شك فيهكثري ممن حيصل منه االعتداء اجلنسي على احملارم ماكر عنده أساليب وحيل مع العائلة حبيث ما يُ 
 ..!شيءو ال تفهم أسنة خائفة أن تتهم  ةا عشر تنثتكون طفلة صغرية خصوًصا إذا مل تتجاوز العشر سنني أو ا

 اعتداء وتحرش؟ حصل هكيف أعرف أن
، أول ما تنقلب الطفلة من مشاعر األمن إىل مشاعر اخلوف وتصبح تقول ألمها أريد أن أنام وف الشديدالخ: أواًل 

 .يستهان بهكالم مثل هذا ال   ...ال ترتكيين يف البيت ،خذيين معك ،عندك
، وغالًبا ، خصوًصا إذا كانت هذه الطفلة كتومةكانت دائًما تشاركين وفجأة أصبحت يغيب ذهنها عين،  السرحان: ثانًيا

 .ال يصطادوا إال الكتوممن مكرهم هؤالء 
ال إراديًا تتبول وفجأة  ، تتبولوال مثالأربع سنني  وأصبح عمرها، يعين بعد ما كربت إرادي بعد انقطاعه ل الالالتبو  : ثالثًا

 .ولو مرة واحدة معناه أن هناك مشكلة
 .هذه املشاكل ب للطفلة مثلبسط التحرشات مثل املالمسة اليدوية تسب  أحىت 

أو عم أو أخوان، خطر علينا يف البيت خال قل من ثالثة وعشرين األ الشباب حد،أحنن نأخذ باالحتياط وال خنون 
نسأل اهلل أن  !سفين أن أقول أنه يستوي املستقيم وغري املستقيمؤ ، وياألفالم يشاهدوننهم أهنم ع خصوًصا إذا عرفت

 .م ويفتح عليهميهديهم ويدهل  
هذا  ، ال يقالأما غري احملارم أسوأ حااًل  ،مع احملارم هذا الكالم ،حد منهمألدوام مع لإرساهلا  ،حدهمأالبنت مع انفراد 

 .ألن حلظة االعتداء حلظة شيطانية ;سائقنا له عشرين سنة
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 .الشتمو العنف بالكالم  :من العنف األسري لكن هو يف احلقيقة مشكلة وهويف نظرنا نتكلم عن أخف نوع  
  :له أنواعالذي يسبب العنف شتم ال

هذه من أشد أنواع األذية العنف الذي يسبب احتقار   .بالبدنبأمر يتصل  شتم الطفل أو الشاب: أمهه وأخطرهأوله و 
 .الذات

 عن رد  )اليت يذكروهنا احنرافهم أحد أهم أسباب  ..مدن اململكة ىحدإيف دراسة سرية للشابات املنحرفات يف مدارس 
خيادعها، لكن الذي أدخلها  هونعم  !مجيلةما يقول ل قصرية، يقول ل شخص على األقل : تقول (قار الذاتالنفس احت

فتفتش عن واحد ال  !سريجعك ثاين يوم !يتحملكسزوج  أي مجلة،أنت لست  ،هذا اجلو الذي يقول هلا أنت قصرية
 !!بني أول متوسط إىل ثالث متوسطهؤالء ما  !تتحمله أن والبدتشعر أن هذا قرارها  !يرجعها ثاين يوم

 !ونر هلا ذاهتا كما يعرب  يقد   عن شخص تبحثخترج  ،فتجرب أي شيء ،طبًعا عنف وراء عنف سبب أهنا حتتقر ذاهتا
 .أصعب أنواع الشتم أن يشتم اإلنسان يف ذاته يف نفسه

 .يف أعماقنا والرفق ما كان يف شيء إال زانه هؤالء أمانة
ينزل  البد أنهلا فستان وقالوا هلا  أهلها فص لواطبت، البة يف الصف الثاين الثانوي ربنا وفقها وخُ ط :وقد مرت بنا حالة 

أهلها حالة نفسية،  دخلت يف !!ماتتو  ألهنا ال تأكل وال تشربصار عندها هبوط يف القلب  ،ودخلت يف رجيم ،وزنك
 !سيعه، أصبحت ضحية الفستانتو لجمال  الهلا ال تفضحينا ترى الفستان  كانوا يقولونيف البيت  

  !صالحها ببدهنا؟ أوصالحها بقلبها هل 
أين يكون قلبها وعقلها  !نرب البنت وهي مراهقة على أن يكون نظرها كله على بدهنا كيف ،أن نفكر يف األولوياتعلينا 

 !ستنجح يف احلياة عندما تكون رشيقة؟ هل !وعنايتها
 : املقابل أحكي موقًفا عكسًيايف ،مسألة العنف حقيقة منتشرةأن  نرىبسيطة لكي المثلة هذه األأضرب 
العصر يف  ، فحرقته،قالت هلا أكوي مريولك ، من بني األعمالتقوم بأعمال البيت سادس ابتدائيب بنتها على أن أم تدر  

أثر هذا : ت تقول لوذهبت هبا وانتهى املوضوع، البنآخر، اآلن نذهب وخنيط  ،هذا قدر اهلل ته، قالت األمقالت هلا حرق
فلما ولة بسبب هذا املوقف من أمها، بقيت إنسانة مسؤ و  اآلن كبريت ،فتينما عن   ،املوقف علي أن أبقى وأحتمل املسؤولية

 .ب أول مرة وما خيطئال أتصور مدر   ،ختطئأن طبيعي  ب بنيتدر  أ
 ..فنحن حنصد ما نزرع! المحد يقول هلا هذا الكأعن  ستذهب وتبحث (حبكأ) البنت إذا ما مسعت من أمها

هل ستجدفني فجأة وحنن يف وسط البحر قرر أن ال جيدف،  ،تصوري أنا والزوج راكبني مركب أنا أجدف وهو جيدف
ف نه سيستعمل العنف، أنا يف مركب أجد  أأنت تعلمني و األوالد  أوقظ لهال تقول ! ؟غرقي أم سترتكني املركب بيديك

 .بيدي االثنني
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ويعينك على حتم ل  تقليص حجم الرجل يف البيتل بل ويوفقك، ت صدقًا، يوفقك اهلل عز وجلا زدكل مواعلم أنه  
 ..املسؤوليات

 
 :تاريخ العنف

ابين آدم أخاه، أول قتل كان ممارسة للعنف األسري، على ذلك هناك تاريخ أحد مىت بدأ تاريخ العنف األسري؟ ملا قتل 
 .ة يوسفخو كذلك ما حدث من إطويل للعنف األسري،  

 .تُعاجلجل أن أالبد من تشخيصها وتصورها من و  ،ميكن أن تساعد على وجود العنف األسري إذن هناك أسباب
 

 :األسباب الشخصية

 بَيْنَكُمْ قَسَمَ هَاللَّ إِنَّ)): يقول الن ي صلى اهلل عليه وسلم ،هذا احلديث مهم جًدا يف تصور كسب القيم أو تصور فقدها

 .معناه أن جزء من أخالقك هو طباع طبعك اهلل عليها  ((أَرْزَاقَكُمْ بَيْنَكُمْ قَسَمَ كَمَا أَخاْلَقَكُمْ

 يُحِبُّهُمَا خَلَّتَيْنِ فِيكَ إِنَّ)): هناك جزء ثاين مكتسب يف حديث أشج بن عبد قيس ملا قال له الن ي صلى اهلل عليه وسلمو 

َما؟ َجبَ َلين   اللَّهُ  أَم   هب  َما َأخَتَلَّقُ  أَنَا اللَّه   َرُسولَ  يَا :قَالَ . ((وَاألَنَاةُ لْمُالْحِ اللَّهُ معناه أن   ((عَلَيْهِمَا جَبَلَكَ اللَّهُ بَلِ)) :قَالَ  َعَلْيه 

على أن الناس  هناك جبلة وهناك مساحة لالكتساب، نص الفطرة يقول إن الناس كلهم فطروا على احلق، ونص اجلبلة يدل
 .اختلفوا باجلبليات

 .اعرف ما جبلت عليه، لتكتسب ما جيعلك تنتفع مبا جبلت: يقال لك .أين اختبارنا؟ يف اجلبلي
ك ألن إىل اهلل; اكتسب من املعارف ما جيعل غضبك يهدأ هلل، فيصبح غضبك سبب للقربة: ، يقال لكاغضوبً  كنتلو  

 .ستسكن غضبك هلل
 .اكتسب ما جيعل كرمك هلل، كنت كرميًالو  
 .تكتسب شيء ينفعك هبذه اجلبلة بد أنيف احلالتني الحسنة أو سيئة، سواء كانت اجلبلة ف

 .صار يغضب لدين اهللو ب الغضب عندما دخل اإلميان هذ  و  ا،غضوبً كان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه   :مثال
  

                                                           
 .اإلسناد صحيح:  التلخيص قي الذه ي تعليقاملستدرك على الصحيحني للحاكم،   
 ".صحيح(  رسوله و...  حىت ألشجا املنذر وانتظر:  قوله و)  ، الرجلني ذكر دون حسن(  رجله و....  املدينة قدمنا ملا:  زارع قول" :األلباين حتقيقسنن أبو داود ،  1
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 بالعنف؟  ة هذاقما عال
غضوب أو يقع يف قلبه  ،ب له العنفما طبعه الذي سب  عرف هذا الشخص العنيف أأن  بدالعنف الوأنا أعاجل مشكلة 
 .تغذيه مبكتسبات ختفف عنك هذا الطبعف ،عكاطبيف مشكلتك تكتشف ف. .حقود أواحلرقة على نفسه، 

يتغري، صحيح ال يزول لكن حىت  تدخل له ثقافة على طبعهه، ؤ يسموها اجللسات املعرفية السلوكية او شيء يقر برامج هناك 
 .يصري يف حالة الضبط له

الكبري  ،الحسدحيصل العنف يف أحيانًا كثرية يكون العنف ناتج ليس عن مؤثرات خارجية إمنا يكون عن طبع جبلي، 
أخوه الكبري  ،أجد أوراق البنت الصغرية ممزقة ومبعثرةقد  ..خوانهإيصري عنيف على  !يضربهفحيسد الصغري على شيء 

ماذا عنده جبلة؟ حسد ال يريد أن يثين على أخوه وال يريد أن يصبح أحسن  ،هذا يعترب نوع من العنف !عبث يف أغراضه
 .غذيهن، نكتشف ومنسكه لوحده و سد، وال تقول له أنت حاسد أخوكمنه، املفروض تغذي الطفل الكبري مبا يعاجل احل

الصلة بينك وبني الذي  ،احلسد وعن عالجه حول كل النصوص أقرأ ،غالبها يدور على النصوص الشرعية هذه هلا برامج
 .يعينك عليهو  هو املرب سريزقه من يعلمه اهلل، و تربيه هو الكالم

البد أن نبدأ يف  ،سبب وجود العنفي ما لك أن يف الصفات اإلنسانية أن هذا التاريخ الطويل من العنف يبني   املقصد
خدام السالح ليست ثقافة جمتمعنا، فمن مَث استغالبا العنف جاء من الصفات النفسية أكثر من الصفات البيئية،  ،جمتمعنا

 .جاء العنف ليس من اجملتمع جاء العنف من الصفات الشخصية
 

 :تساعد على وجود العنف األسري التي سباباأل
 .أسباب ذاتية ترجع إىل صفات الشخص . 
 .نتمتع حبياة مرفهة بفضل اهلل عليناأسباب اجتماعية غالًيا ليست موجودة يف جمتمعنا، حنن  .1
كل هذا بعد اهنيار الدول ينتشر   ،خواننا يف مصر ويف تونس ويف العراقإ، مثل الذي حيدث عند أسباب جمتمعاتية . 

عدم  !قتلوا بعضهمف يستطيعوا تقسيم اإلرث بينهم ملعائلة  مثل أنقصص اليوم  معنس ،العنف حىت داخل البيوت
 .وجود األمن

جملتمعاتية بالنسبة جملتمعنا غري متوفرة بنسب، أكثر شيء سبب يف جمتمعنا األسباب املقصد أن هذا األسباب االجتماعية وا
 فقط املسألة حتتاج إىل هنضة تثقيفية   ،وهذا حيتاج لعالج أسرع وأسهل ،الذاتية

 ((هُما كانَ الرفقُ يف شيءٍ إال زانَهُ، و ال نزعَ منْ شيءٍ إال شانَ))أقول هلا ا تسب أوالدها هتجدو على جاريت و  تدخللو 

 ..الناس ال زال اإلميان والتقوى موجود يف قلوهبم أقل تنبيه يأيت هبم ...ترى هذه آثام عند اهلل حىت لو كانت بنتك
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مثل هذا خياطب به املعلمني واملعلمات ألن التعليم أصبح أكرب أحد مراكز وبؤر العنف املدرسي، مث هذه املرأة اليت يف 
 .ةاملدرسة عنيفة تدخل البيت وتصبح عنيف

، وجاءت ووجدته ليس كما تريد عكسممكن يكون عنف وممكن تكون تعرضت لعنف وممكن تكون تعرضت لدالل 
   . عنفبال رتدد فعلفي
 

ممن ينشر يف اجملتمع لنا على الرفق، وأن جيعاهلل أن ينفعكم مبا مضى من كالم، وأن جيعلنا من أهل الرفق، وأن يأجرنا أسأل 
 .ثقافة الرفق

 .هلل رب العاملنيواحلمد . اهلل ل ولكم فيما نقول ونسمعبارك 


