عرف حبق األم واملعلم
نبينا عليه الصالة والسالم هو أول من ّ

أمساء رمضان

نبينا عليه الصالة والسالم
هو أول من عرّف حبق األم واملعلم
كتبته :أمساء رمضان
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني .وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيد العاملني وخامت األنبياء واملرسلني حبيبنا
أفضل الورى حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى أله وصحبه أمجعني:
يقول اهلل عز وجل:
ول ِّمن أَن ُف ِس ُكم ع ِزيز علَي ِه ما عنِتُّم ح ِريص علَي ُكم بِالْم ِْْمنِني رُُ ٌ ِ
يم التوبة821
ْ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ٌ َْ
{لََق ْد َجاء ُك ْم َر ُس ٌ ْ
وف حرح ٌ
ُ ََ
حنن اآلن منر بأيام جتمع مناسبات عدة  ..إهنا أعياد الربيع :ربيع الفصول وربيع النور ..
ففي ربيع النور تظللنا ذكرى كرمية جليلة كانت إرهاصاً لتاريخ عظيم خطري ,تلك هي ذكرى مولد
النيب صلى اهلل عليه وسلم ومشرق اجملد اإلسالمي املنيف الذي شاء صروحه النيب صلى اهلل عليه وسلم,
وإهنا ملناسبة مفعمة بالنور معطرة األجواء بأزكى األريج وأحبه إىل قلوبنا ...
ويف ربيع الفصول يأتينا عيد املعلم وعيد األم ,..ولئن كانت الناس حتتفل باملعلم فإن أول معلم لنا هو
األمية املتخلفة
األمة ّ
النيب صلى اهلل عليه وسلم ألنه هو الذي قال" :إمنا بعثت معلماً " ,فهو الذي علّم ّ
كيف تفتح أبواب احلضارة والتقدم ,وهو الذي علمها كيف ترتقي إىل املستوى اإلنساين ومستوى األخالق
واحملبة ,وهو الذي تدفق مبيالده العلم واهلدى والنور إىل هذا العامل أمجع ,فأعظم بيوم ميالده وأكرم ...
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كرم األم وجعل رضاه
ولئن كانت الناس حتتفل يف شىت البالد بعيد األم تكرمياً هلا ,فإن شرع اهلل تعاىل ّ
أي واجب عبادي أخر ,وأما النيب صلى اهلل
تعاىل يف رضاها ,بل وجعل وجوب بر الوالدين مقدماً على ّ
عليه وسلم حني سأله أحد أصحابه"من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال :أمك قال :مث من؟ قال :أمك
أجل من هذا التكرمي الذي حباه اهلل تعاىل
قال :مث من؟ قال أمك قال :مث من؟ قال :أبوك" فهل هناك ّ
لألم وأكرم ..
ومن هنا :كانت ذكرى مولد النيب صلى اهلل عليه وسلم هي أساس كل هذه املناسبات ,واالعرتاف
بفضله هو اعرتاف بفضل األم و املعلم و غريمها ممن له فضلٌ علينا  ,فهو مريب األجيال ,ومعلم البشرية,
طوقت أعناقنا صنائعه اجلميلة ,وهذه فرصة لنا لتوكيد الوالء له واالعرتاف بفضله.
وهو الذي ّ
ِ
َي َمعُو َن يونس81
{قُ ْل بَِف ْ
ض ِل اللّ ِه َوبَِر ْمحَتِ ِه فَبِ َذل َ
ك فَ ْليَ ْفَر ُحواْ ُه َو َخْي ٌر ِّممحا َْ
أي إنسان أخر ,فهو وحده
وعلى أن االحتفال مبيالده صلى اهلل عليه وسلم ليس كاالحتفال مبيالد ّ
صلى اهلل عليه وسلم الذي اختاره اهلل تعاىل رمحة للعاملني  ...قال اهلل تعاىل:
ِ
ني األنبياء801
{وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إِحال َر ْمحَةً لِّْل َعالَم َ
َ
فله شأن ينفرد به ,بل ما من أحد عرف اهلل إال ويف رقبته منّة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعليه
طاعته وااللتزام بسنته ,ولن يوفيه حقه ...
وهكذا يكون من الواجب علينا عندما متر علينا هذه الذكرى املفعمة بالنور من سنة إىل أخرى أن
نفكر هبا من خالل داللتني اثنتني:
األوىل :جتديد ذكرى والدة النيب صلى اهلل عليه وسلم وكيفية التعبري عن فرحنا وسرورنا وحمبتنا للنيب
صلى اهلل عليه وسلم فننتهزها فرصة ونقرأ من جديد سريته الزكية مع أبنائنا وبناتنا ونريهم من خالل صور
وخلقه ,فنمأل نفوسهم حبب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتعظيمه
الكمال واجلمال واجلالل يف َخلقه ُ
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الصالة عليه صلى اهلل عليه وسلم وحييون
وتوقريه وإن هذا بدوره ملن أقوى األسباب اليت جتعلهم يكثرون من ّ
سنته ,ويعظموهنا ,وحيرصون على العمل هبا ,قال عليه الصالة والسالم" :إن أوىل الناس يب يوم القيامة
أكثرهم عليّ صالة" ...
وأما الداللة الثانية :وهي أنه مبرور سنة ماذا أجنزنا خالهلا ؟ وما الذي تغري يف حياتنا ,وقد مضى من
عمرنا سنة واقرتبنا من أجلنا سنة؟ هل مازلنا يف غفلة أم أصبحنا نزداد كل يوم قرباَ من اهلل تعاىل ورسوله
وطاعةً وحباً هلما ,فنعمت الذكرى هذه وحبذا زاد املسلم من حبه صلى اهلل عليه وسلم وطاعته دائماً وأبداً
..
حنصلها فقال" :تعلموا العلم ,فإن تعلمه
ولقد خلص لنا النيب صلى اهلل عليه وسلم األمور اليت َيب أن ّ
هلل خشية ,وطلبه عبادة ,ومذاكرته تسبيح ,والبحث عنه جهاد ,وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة ,وبذله ألهله
قربة"  ..ومن هذا احلديث الشريف يتبني لنا فضل العلم واملعلم ,وإن املعلم الذي يسري على شرع اهلل
تعاىل وهنج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليستحق كل إجالل وإكبار ,وينال من عناية اهلل تعاىل ما ال
خيطر على قلب بشر ..
وإن مسْولية العلماء واملعلمني ال تقل أمهية عن مسْولية اآلباء واألمهات ألن أبناء هذا اجليل أمانة
يف أعناقهم ,فعن حيىي بن معاذ رمحه اهلل تعاىل قال( :العلماء أرحم بأمة حممد صلى اهلل عليه وسلم من
آبائهم وأمهاهتم .وقيل :وكيف ذلك؟ قال :ألن آباءهم وأمهاهتم حيفظوهنم من نار الدنيا ,والعلماء
حيفظوهنم من نار اآلخرة) .
وأخرياً :
هناك دائماً من يسأل هل االحتفال بعيد األم حرام؟ وأنه باألصل هو عبارة عن فكرة غربية أتت
نتيجة تفكك روابط األسرة عند األجانب  ..أقول :نعم إهنا فكرة غربية ,ولكن ال طقوس هلا خمالفة
للشريعة اإلسالمية ,وأما االحتفال بعيد األم فال مانع منه شرعاً إذا كان هبدف إدخال السرور والسعادة
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على قلب األم ,رغم أن لألم عند املسلمني يف كل أيام السنة عيد حني تكون راضية ,وذلك إبرازاً للمودة
والرب والسعي للقيام حبقوقها كاملة ..
ولقد كنت شخصياً ممن يرفضون فكرة االحتفال هبذه املناسبة ,بل وأكرهها خوفاً من الوقوع مبشبوهٍ
أو حمرم من خالل تقليد عادات غري املسلمني أو التشبه هبم ,فكان مير علينا هذا اليوم وال نشعر به ,ولكين
بعد زواجي وقعت يف موقف حرج وحرية مع أهل زوجي حينما جاءت هذه املناسبة ولعدة سنوات ,مث
خطر ببايل فسألت فضيلة الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي أطال اهلل عمره وأدام نفعه مع دوام الصحة
والعافية عن حكم االحتفاء هبذا اليوم  ..فأجابين( :إن كانت النصارى تصلي يف كنائسها يوم األحد أنرتك
الصالة يف هذا اليوم؟! ال حنن نصلي يف يوم األحد ويف باقي األيام  ,..فإذن ال مانع شرعاً من االحتفال
ّ
بعيد األم ,وبإمكانك أن تعتربيه مناسبة إلدخال السرور على قلب أمك أو أم زوجك فتزوريها وتكرميها,
اجب
ولكن ليس معىن ذلك أن يبقى اإلكرام حكراً على هذا اليوم من السنة ,فإن تكرمي األم بل الوالدين و ٌ
علينا يف كل حني مع متام الشعور بالرضى والقبول )..
وهكذا علمنا اهلل تعاىل ورسوله  ..وحنن نشهد أنه قد أدى األمانة ,وبلغ الرسالة ,ونصح األمة ,وجاهد
يف سبيل اهلل حىت أتاه اليقني  ..وهكذا كانت ذكرى مولده صلى اهلل عليه وسلم – كما قلنا بداية – هي
أساس كل املناسبات ..
نشهد اهلل تعاىل على أننا حنبك يا رسول اهلل  ..وحنب من حيبك من أم أو أب أو معلمة أو معلم أو
غريهم  ..عسى اهلل تعاىل أن حيشرنا مجيعاً بفضله وعفوه مث بذخر هذه احملبة يف معيته ,وأن يوردنا حوضه
إنه تعاىل أكرم املسئولني.
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني.
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