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ُتـ َع ُّد ظاهرة العنف األسري من أخطر أنواع
العنف انتشارا يف الدول الغربية بصفة عامة ويف
جمتمعاتنا اإلسالمية بصفة خاصة .وابلرغم من
هتميش وجودها من بعض األطراف إال أن بصماهتا على
أرض الواقع بدت جلية يف الرتكيبة االجتماعية.
وخالفا ملا يتصور البعض فإن العنف األسري ال يقتصر
على عنف الزوج جتاه زوجته بل يتعدى ذلك ليشمل عنف
الزوجة جتاه زوجها ،وعنف الوالدين جتاه أوالدهم ،وهل َُّم
جرا من أصناف العنف داخل األسرة ،واليت إن أنصفنا
ًّ
يف وصفها فهي املأوى الدافئ ومركز احلب والسكينة .وال
خيتلف اثنان أن أجواء األسرة وما حتمله يف فضائها من
حب وسكينة لن تتوفر إال إذا أدى كال الوالدين دوره
الفعال يف القيام بواجباته وأتدية حقوق أفراد األسرة ومن
مث يصبح أسوة لباقي األفراد.
ولقد وضع الصادق األمني  معامل هذه اخللية اليت ال
يصلح اجملتمع إال بصالحهاَّ ،
ووضح أن أساس األسرة
املتكاملة هي املرأة حيث قال« :تزوجوا الودود الولود»(.)1
وابلتايل فإن مسئولية احلب واملودة تقع ابلدرجة األوىل على
املرأة ،فهي حبكم تركيبتها العاطفية هي األكثر قدرة على
شحن اجلو العائلي ابحلب واملودة.
كما رسم  معامل شخصية رب األسرة وترك لنا عرب
سنته العطرة مناذج عملية قيمة ختول لإلنسانية قاطبة أن
تتعلم منها دروسا وعربا .وال شك أن هذا الزاد الرتبوي
واألخالقي يزخر آبليات انجعة لسد حاجيات أفراد األسرة
مجيعا يف كل مكان وزمان .وتزخر كتب السرية النبوية
بسوانح عديدة جديرة أبن حتظى ابهتمامنا يف حال أردان
أن نقي أنفسنا وأهلينا من براثن العنف األسري ،الذي
ابت يهدد أمن وسالم جمتمعاتنا .وسنحاول عرب هذه
التقوى

العنف األسري
يف أجواء

فهم ديني سقيم

السطور فحص أهم وأبرز أسباهبا غري املخفية على اللبيب
املطلع على جمرايت الساحة اإلسالمية من مآس ومظامل
وهتك للحرمات ..األمر الذي أرجعه الكثريون إىل فشل
رب األسرة يف احلصول على ما ُيـل َِّب به مجيع حاجاهتا
الال ُمتناهية حيث يندفع إىل استخدام العنف إزاء أفرادها
لتفريغ شحنة اخليبة اليت تنعكس آاثرها يف صورة العنف.
كما يغطي بعض اآلابء فشلهم هذا بتمييع مكانتهم وعدم
املباالة مبا جيري داخل البيت فيخسر هيبته واحرتامه فينطبق
فسم ُة أهل
عليه املثل« :إذا كان رب البيت ابلدف ضاراب َ
الرقص» .ويف ظل هذه الظروف يُفسح اجملال لباقي
البيت ُ
أفراد األسرة للتنافس يف احلصول على سلطة اهليمنة على
األسرة ،وال شك أن العنف هو أجنع وسيلة للحصول على
هذا املأرب.
واألدهى واأل ّمر من هذه املأساة فإن بعض اآلابء يربرون
عنفهم متحججني أبن اإلسالم يسمح هلم بذلك يف سبيل
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تربية أفراد األسرة ومحايتهم ..اي له من ظلم عظيم ،فالدين
برىء من ادعاءاهتم الظاملة .فبفعلتهم هذه قد طمسوا
مالمح ومعاين ابتسامة احلياة عن وجه املرأة املستضعفة
ووجه الطفل الربيء وغرسوا كل تعابري اليأس ،فأُجرب اجلميع
كرهوا كل من
على التمرد والعصيان .وبفعلهم الشنيع هذا َّ
حوهلم يف الدين ومعامله ،فباتوا يبحثون عن بديل يرزقهم
طعم السعادة والطمأنينة ولو للحظات فحققت هلم اخلمرة
واملخدرات مآرهبم ،األمر الذى زاد يف متتني هذه الظاهرة
الفتاكة .كما ساهم يف استفحاهلا منط احلياة العصرية وما
حتمله من ضغوط نفسية وإحباط ساهم يف تفكك العالقة
الزوجية وفتح فجوات يف عشها.
وال شك أن جفاف وسذاجة الفهم الديين الذي يُلقن يف
املؤسسات الدينية والتعليمية يف بلداننا زاد الطني بِلة .حيث
أُفرغ الدين من مغزاه احلقيقي وأصبح جمرد خرافات ُتيف
الصغار وتضحك الكبار .أما استخفاف عامة الناس حبدود
هللا وأتويلها حسب أهوائهم فح ِّدث وال حرج .لقد تبخر
الفهم الديين الصحيح من احلياة اليومية وفُسح اجملال لكثري
من املوبقات كي حتل حمله .لقد اضمحل التلذذ بوصال هللا
هم
وُع ّوض ابملخدرات واملسكرات .ماتت القناعة وأصبح ُّ
كل واحد احلصول على ما يف يد اآلخرين مهما كلفه ذلك..
بِيع الشرف وُدفِنت الذمة وفُقد السالم وطار األمان.
لقد ألقت هذه احلالة املروعة الرعب يف الكثريين فاقتنعوا
ابستحالة ختلص األمة من هذه اآلفة الفتاكة حيث إهنا
أصبحت جزءا ال يتجزأ من التكوينة االجتماعية وأصبحوا
يعيشون يف دوامة اإلحباط وفقدان األمل التام حىت إن
خياهلم السقيم أقنعهم أهنم حباجة إىل عصا سحرية مثيلة
لعصا سيدان موسى كي تلقف كل ما حوهلا .فحالة
اإلحباط التام هذه أفقدهتم األمل كلية يف رمحة هللا،

خصوصا أن حالة األمة تزداد سوءا يوميا.
عزيزي القارئ جيدر اإلشارة يف هذا املقام أن بركات أشرف
خلق هللا سيدان حممد املصطفى  الذي أثىن عليه القرآن
الكرمي ﴿ َوَما أَ ْر َس ْلنَ َ
ني﴾( )2قد أطلَّت هذه
اك إَِّل َرْ َ
ح ًة لِْل َعالَ ِم َ
الرمحة مرة اثنية على الدنيا يف عصران احلايل عرب خادمه
ومطاعه سيدان مرزا غالم أمحد  .وها حنن ندعو
إخواننا املسلمني أن يفحصوا بصيص األمل الذي يقدمه
من خالل إحيائه للدين وما حيويه من يقني يف تدخل
احلضرة األحدية إلنقاذ خري أمة أُخرِجت للناس.
كما جتدر اإلشارة أن نشر هذا العدد يتزامن مع احتفال
دول عديدة ابليوم العاملي للمرأة واليت إن أنصفتها اإلنسانية
ألقرت أن املصطفى  هو الذي حررها من الوأد املادي
واملعنوي والذي أحيا معامل كرامتها وثبتها على أرض الواقع.
كذلك يتزامن نشر هذا العدد ابحتفال مجاعتنا بيوم املسيح
املوعود  الذي أشاع على الدنيا مظهرا تطبيقيا للدين
احلنيف وحتديدا معاملته املثالية للمرأة اليت مل يرفع صوات وال
يدا لتأنيبها أو عقاهبا ،كما عامل أبناءه بنفس املكيال حىت
قال إن ضرب األوالد شرك ابهلل عز وجل .فباهلل عليكم
أمل أين لقلوبكم أن ختشع ملا تسمعه من حق وتتيقن أنه
ال سبيل للتخلص من آفة العنف األسري إال ابتباع سنة
احلبيب املصطفى  وتقييم إجنازات ممثله وخادمه البار يف
هذا الزمان بكل جدية.
هداان هللا وإايكم ملا حيبه ويرضاه وجعلنا ممن يستمعون
القول فيتبعون أحسنه .وآخر دعوان أن احلمد هلل رب
العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني وخامت النبيني
سيدان وموالان حممد الصادق األمني وعلى آله وصحبه ومن
تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
( )1سنن أيب داود ،كتاب النكاح
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