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ال نبالغ إذا قلنا عنها انها أغلى إنسان في الوجود، ضحكتها تفرحنا، 
ودمعتها حترق قلوبنا، تعطي بال مقابل وال مّنة، وهي اجلندي املجهول 
الذي خيره علينا حتى نلقى اهلل، وإن عددنا مناقبها فلن نحصيها، 

فهي واهلل أروع من الكلمات والقصائد واملصطلحات.
يستعد العالم بشعوبه ومختلف ثقافاته وأديانه باالحتفال بها 

في تظاهرة عاملية في شهر مارس من كل عام تسمى عيد األم.
نحن أمة اإلس���الم من برها نفرح ونحرص على ان نسمع منها 
في حياتها كلمات، فإن قال���ت: اهلل يرضى عليك يا ولدي، يا ابني، 
يا ش���عرة جوفي، اعلم انك فزت بشيء أعظم من مليارات الدنانير 
والدوالرات واجلنيهات والرياالت والدراهم، ألنك بقولها هذا حصلت 
على صك القبول من اهلل ع���ز وجل وفزت باجلنة ألن اجلنة حتت 

أقدام األمهات.
باس���مكم جميعا أعلن ان استراحتي هذا األسبوع ألحب مخلوق 
في هذه احلي���اة، ألمي وألمك، حللوة اللنب، احلنون، الرحمة املهداة 
من اهلل عز وجل لإلنس���انية وهي األم التي نقبل الثرى إن مش���ت 
عليه طالبني منها دائما العفو والرضا ألنها الكبيرة دائما في قلوبنا 
وضمائرنا، وشلت يد هذا العاق احلقير الذي يأخذها الى دار املسنني 
او يضربها، ناس���يا أو متناس���يا قوله ژ: »أمك، ثم أمك، ثم أمك« 

وعلى بركة اهلل نبدأ:

قلب األم
لقد أبدع الشاعر محمد إقبال في تصوير قلب األم، وحقارة ونذالة 
وإجرام االبن وال تعتقدوا إطالقا ان هذه الصورة غير موجودة، بلى 
ورب الكعبة، فهذا الذي يهمل والدته وهي على بعد أمتار من بيته، 
أو يرمي بها في أقرب دار للعجزة واملسنني، او يرفع يده ليضربها 

)شلت يده وجتمدت دماؤه في عروقه(الشاعر  يقول اقبال:

جاهال صبيا  ي��وم��ا  ام���رؤ  أغ���رى 
ب��ن��ق��وده ح��ت��ى ي��ن��ال ب��ه ال��وط��ر

فتى ي��ا  أم��ك  ب��ف��ؤاد  ائتني  ق��ال 
ول��ك اجل��واه��ر وال��دراه��م وال��درر

صدرها في  خنجرا  فأغمد  فمضى 
األث��ر على  وع��اد  أخ��رج��ه  والقلب 

ف���رط س��رع��ت��ه ه��وى لكنه م��ن 
عثر إذ  امل��ق��ّط��ع  ال��ق��ل��ب  ف��ت��دح��رج 

معفر وه���و  األم  ق��ل��ب  ن����اداه 
ضرر من  أصابك  هل  حبيبي  ولدي 

يأتها ل��م  خ��ي��ان��ة  فظيع  ف���درى 
البشر ت��اري��خ  منذ  س���واه  ول��د 

مبا يغسله  القلب  نحو  وارت���د 
العبر سيل  من  عيناه  به  فاضت 

وال مني  انتقم  قلب  ي��ا  وي��ق��ول 
تغتفر ال  ج��رمي��ت��ي  ف���إن  تغفر 

نفسه ليطعن  خنجره  واس��ت��ل 
اعتبر مل��ن  ع��ب��رة  ويبقى  طعنا 

ن����اداه ق��ل��ب األم ق��ف ي���دا وال
األث��ر على  م��رت��ن  ف���ؤادي  تطعن 

 ويبقى الشاعر حافظ إبراهيم ميلك ناصية الشعر ألن أجاد 
وصفها، اقرأ ومتعن:

أع��ددت��ه�����ا إذا  م��درس�����ة  األم 
األع���راق ط��ي��ب  شعبا  أع����ددت 

احليا تعه�ده  إن  روض  األم 
إي����راق أمي����ا  أورق  ب���ال���ري 

األل  ى األس���ات���ذة  أس��ت��اذ  األم 
ش��غ��ل��ت م��آث��ره��م م���دى اآلف���اق

األمهات القدوات
األمهات اليوم يخفن على أوالدهن ويبحثن عن كل وس���ائل 
الراحة والتسهيل على األبناء، محجمة دورها خوفا وهلعا على 
فلذة كبدها متناسية وكما قيل: »وراء كل عظيم امرأة«، ولعلي هنا 
أعرض مناذج من األمهات تصلح قدوات في تربيتهن ألوالدهن: 
ث لولدها سفيان:  يقول وكيع بن اجلراح: قالت أم سفيان احملدِّ
اذهب فاطل���ب العلم حتى أعولك مبغزلي، فإذا كتبت عش���رة 
أحاديث فانظر هل جتد في نفسك زيادة فاتبعه وإال فلتتبعني، 

هذه هي أم أمير املؤمنني في احلديث.
س���ألت أم حذيفة بن اليمان ابنها: ي���ا بني، ما عهُدك بالنبي 
بته قائلة: كيف تصبر  ژ؟ ق���ال: من ثالثة أيام، فنالت منه وأنَّ

يا حذيفة عن رؤية نبيك ثالثة أيام؟
ال شك أن حرص األم الذي يخالط العمل باألسباب لتحصيل 
النتيج���ة هو املولد لتخريج أبناء تخلد س���يرهم في صفحات 
التاريخ كما شهدنا، وانني أعرف كثيرا ممن يشار إليهم بالنجاح 
في هذا الزمن هم نتاج ذلك الوقود )األم( الذي ظل يحركهم طيلة 
فترة تنش���ئتهم حتى وصلوا الى م���ا وصلوا إليه حتى حينما 
سألوا أحد أئمة احلرم املكي عن األسباب التي أوصلته الى هذه 
املنزلة الشريفة قال: دعوة أمي وأحسبه الشيخ السديس � أطال 

وكذلك فعل أبوهريرة ÿ.»حلوة اللبن«
وعندم��ا سمع عمر بن اخلطاب ÿ صوت صائحة تقصى 
خبره�����ا فعرف انه��ا جاري��ة م�����ن قري��ش تب��اع امها، فقال 
حلاجب���ه: ادع لي أو قال: علي باملهاجرين واألنصار فلم ميكث 
إال س���اعة حتى امتألت الدار واحلج���رة قال: فحمد اهلل وأثنى 
عليه ثم ق���ال: أما بعد: فهل تعلمون انه كان مما جاء به محمد 
ژ القطيعة؟ قالوا: ال قال: فإنها أصبحت فاشية ثم قرأ: »فهل 
عس���يتم إن توليتم ان تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم« 

محمد: 22.
ث���م قال: وأي قطيعة أعظم م���ن ان تباع ام امرئ فيكم وقد 
أوسع اهلل لكم؟! قالوا: فاصنع ما بدا لك، قال: فكتب في اآلفاق: 

أال تباع أم حر فإنها قطيعة رحم، وانه ال يحل. رواه احلاكم.

كيف تتعامل مع أمك؟
في موقع »أمي« وصفوا آدابا حلسن التعامل مع األم نعرضها 

لعل اهلل ينفع بها كما يلي:
ال تدعها باسمها بل بكنيتها التي حتبها وتفرح بها.

.. ال جتلس قبلها.
ال متش قبلها.

مقابلتها بطالقة الوجه وبشاشته.
نصحها ولكن باملعروف وإذا لم تقبل فال تؤذها. 

إجابة دعوتها دون تضجر أو كراهية.
التكلم معها باللني.

أن تطعمها إذا جاعت.
أن تكسوها إذا عريت.
خدمتها إذا احتاجت.

امتثال أمرها ما لم يكن معصية.
أال تسبقها باألكل أو الشرب.

أن تدعو اهلل لها باملغفرة والرحمة.
الغض عن أخطاء وزالت األم ومحاولة نصحها برفق.

توقيرها واحترامها وعدم التكبر والترفع عليها.
احرص على جلب السرور لقلبها وصاحبها باملعروف واطلب 

دائما الدعاء لك منها.

كالم في عيون المشاهير
اكيد كل منا قرأ اشهر مقولة عن األم وهي كثيرة في بطون 

الكتب وعلى شبكة النت وسأعرض بعضا من هذه االقوال:
- ليس في العالم وسادة انعم من حضن األم. شكسبير
- لن أسميك امرأة سأسميك كل شيء. محمود درويش

- املرأة الصاحلة تشبه األم واالخت والصديق. ابو حنيفة 
النعمان

- ال يوجد ش���يء في الدنيا احل���ى من قلب أم تقية. مارتن 
لوثر كنج

- ميكنك ان تنسيني كل شيء اال ما تعلمته من امي. الرئيس 
االميركي نيكسون

- األم هي كل شيء في هذه احلياة هي التعزية في احلزن، 
الرجاء في اليأس، والقوة في الضعف. جبران خليل جبران

- إن األم التي تهز املهد بيمينها تهز العالم بيسارها. نابليون 
بونابرت

- األم تظلم نفسها لتنصف اوالدها. شوبير
- األمومة: انصع رمز لنجاح املرأة في دنيا البقاء والوجود. 

امني سالمة
- مستقبل املجتمع بني ايدي االمهات، فاذا كانت املرأة سبب 
ضياع العالم، فهي وحدها تستطيع انقاذه. عبداهلل بن املقفع

- ان تربية الطفل يجب ان تبدأ عشرين عاما. قبل والدته.. 
بتربية امه. سيجور

- بط���ن األم حديق���ة.. حتمل جمي���ع انواع الثم���ار. مثل 
اسباني

- عندما يش���به الطفل اباه.. ينزع كل ش���ك حول امه. مثل 
اسباني

- اسعد ساعات املرأة هي الساعة التي تتحقق فيها انوثتها 
اخلالدة. وامومتها املشتهاة.. وتلك ساعة الوالدة. عباس محمود 

العقاد
- األم ف���ي زمانن���ا مدرس���ة اهلية خارجية ح���رة. عدنان 

اسعد.
- كل واح���د يعرف األم التي تلقى منها النور، والباقي كله 

سر غامض.. انه سر احلب. بومارشيه
يبقى للمشاهير اقوالهم ولكن احفظ عني هذا البيت الشعري 

وضعه امامك وانت تتعامل مع حلوة اللنب )امك(:
اني لها بعيرها املذلل

ان ذعرت ركابها لم أذعر
آخرالكالم: 

تعزية ورثاء
باغتنا هادم اللذات كعادته االسبوع املاضي بخطب جلل وهو 
وفاة العم���ة العزيزة هدية غامن معروف – ام ابراهيم – زوجة 

العم الغالي عبدالرحيم معروف.
والعمة ام ابراهيم لها في اسمها نصيب فهي هدية من الهداية 
وهي هدية أل معروف لكل من عرفهم واحبهم، كانت رحمها اهلل 
كالنسمة قليلة الكالم خلفت الصبيان والبنات وكلهم شقوا في 
احلياة طريقهم م���ن جناح الى جناح محاطني بدعواتها، يقول 
العم عبدالرحيم معروف، 66 عاما: من الزواج لم تعترض علي 
يوما في امر قطعته او فعال نفذته في اخلير ودروب املساعدة 

االنسانية.
آل معروف.. نش���اطركم االحزان في وفاة عمتنا ام ابراهيم، 
وي���ا مال اجلنة الباردة في الفردوس االعلى، وإنا هلل وإنا إليه 
راجعون، وانا على فراقك  ياهدية حملزونون وصابرون.. ادعو 

لهذه املرأة العظيمة، جزاكم اهلل خيرا.

األم البولندية
اضحكني املث���ل الپولندي وتذكرت فناننا الكبير حس���ني 
عبدالرضا عندما يقول ويضحك هذه بنت البولندية في احدى 
احللقات التلفازية يقول املثل »انظر األم.. وتزوج االبنة« مثل 
حلو وصج���ي الن األم صورة لزوجتك في املس���تقبل فتخير 
لنطفتك، بس علشان خاطرنا يا شباب، بنات الديرة اولى من 
البولندية، والفلبينية.. وتذكروا مثلنا الكويتي العتيج: عتيج 
الصوف وال جديد البريسم.. الكويتية يا شباب ام لعيالك الن 

نسبة العنوسة زادت عندنا االرقام تخوف.

أصغر أم في العالم
تعتب���ر الفتاة )ليندامولينا( من جمهورية البيرو اصغر ام 
في العالم اذ بدأت دورتها الش���هرية في سن الثالثة والنصف 
واجنبت طفال مكتنزا بعد خضوعها لعملية قيصرية وكان عمرها 
5 سنوات و8 اش���هر، وكان احلدث في عام 1939، وقد بسملت 

وحوقلت وقلت: اللهم استرنا بسترك يا ستير.

اهلل في عمره.
قدمت األم املسلمة أروع النماذج الصارخة في التضحية والفداء 
وترجمت حقيقة العقيدة واالنتماء لذلك الدين الذي لطاملا قدم 
لها من النصوص م���ا يكفل حقها في البقاء فما كان منها إال أن 
تنصف ذلك بالتنازل عن حقها من ترف احلياة وتقدم أنفس ما 
متلك ليكون هلل، هي اخلنس���اء في كل زمان ومكان حتى يرث 
اهلل األرض وم���ن عليها ولعلنا نق���ف على بعض قصص تلك 

األمهات املجاهدات

الخنساء أم مثالية
اخلنساء وما أدراك ما اخلنساء عاشت أكثر عمرها في العهد 
اجلاهلي، وأدركت اإلسالم فأس���لمت، ووفدت على رسول اهلل 
ژ )مع قومها بني سلي��م( اشته��رت بإميانه��ا العظي��م باهلل 
ورسوله ژ، وجهادها في سبي��ل نصرة احل��ق، فق��د شه��دت 
معركة القادسية سنة 16 للهج��رة ومعه��ا أوالدها األربعة، قالت 
له���م في أول اللي��ل: يا بني أمك��م أس���لمت��م طائعني وهاجرمت 
مختاري���ن، والل��ه ال��ذي ال إل���ه إال ه��و انكم لبنو رجل واحد، 
كما انكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباك��م، وال فضحت خالكم، 
وال هجنت حسبكم، وال غيرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد اهلل 
للمسلمني من الثواب اجلزيل، واعلموا ان الدار الباقية خير من 
ال���دار الفانية، يقول اهلل عز وجل )يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون( آل عمران: 200، 
فإذا أصبحتم غدا إن ش���اء اهلل ساملني فاغدوا الى قتال عدوكم 
مستبصرين، وباهلل على أعدائه مستنصرين، وإذا رأيتم احلرب 
قد شمرت عن ساقها، واضطرمت لظى على سياقها، وجللت نارا 
على أرواقها، فتيمموا وطيس���ها، وجالدوا رئيسها عند احتدام 
خميس���ها )جيش���ها(، تظفروا بالغنم والكرامة في دار اخللد 
واملقامة، فخرج بنوها قابل���ني لنصحها، وتقدموا فقاتلوا وهم 
يرجتزون، وأبلوا بالء حس���نا، واستشهدوا جميعا، فلما بلغها 
خبرهم، قالت: احلمدهلل الذي شرفني بقتلهم في سبيله، وأرجو 

من ربي ان يجمعني بهم في مستقر رحمته.
ونحن في الكويت واهلل نفخر بنماذج من األمهات يعش���ن 
بيننا، فهذه األم التي قدمت اكثر من شهيد كويتي إبان االحتالل 
العراقي، وهذه األم الكويتية األصيلة التي خرجت عبر التاريخ 

قيادات هذا البلد من احلكام واحملكومني.
جيلنا تربى على الوفاء فوالدتنا )ماما أنيسة( أم ربت جيال 

كامال من عيال الديرة ونذكرها وندعو لها بظهر الغيب.
وكل األمهات التي أمد اهلل في أعمارهن نقول لهن: رحم جداتنا 
العظيم���ات واهلل يطول بأعماركن، ألنك���ن البركة في حياتنا 

واحملروم من فقدها.

األم في القرآن والسنة
أم كل ش���يء أصله وما يجتمع اليه غي���ره، وبهذا املعنى ورد 
تعبي���ر »أم الكتاب« و»أم القرى«، وقد أوصى القرآن الكرمي باألم، 
وكرر تلك الوصية لفضل األم ومكانتها فقال س���بحانه: )ووصينا 
اإلنس���ان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامني ان 
اش���كر لي ولوالديك إلّي املصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما 
ليس لك ب���ه علم فال تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع 
س���بيل من أناب الي ثم الي مرجعك���م فأنبئكم مبا كنت تعملون( 

لقمان: 15-14.
كما قال تعالى: )ووصينا اإلنس���ان بوالديه إحسانا حملته أمه 
كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثالثون شهرا( األحقاف: 15.

واإلسالم قّدس رابطة األمومة، فجعلها ثابتة ال تتعرض للتبدالت 
والتغيرات، فحرم الزواج من األمهات قال سبحانه: )حرمت عليكم 
أمهاتكم( النساء: 23، كما بني ان رباط الزوجية ال ميكن ان يتحول 
الى رباط أمومة أبدا، وشتان بينهما، وقال ايضا: )وما جعل أزواجكم 
الالئ���ي تظاهرون منهن أمهاتكم( األح���زاب: 4 وقال ايضا )الذين 
يظاهرون منكم من نس���ائهم ما ه���ن أمهاتهم إن أمهاتهم إال الالئي 

ولدنهم( املجادلة: 2.
إال ان هذه الرابطة تتأثر بهول يوم القيامة فقط، فيستقل الولد 
عن أمه، واألم عن ولدها قال س���بحانه: )ي���وم يفر املرء من أخيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ ش���أن يغنيه( 

عبس: 36-34.
هذا وإن رباط األمومة يبيح للولد أن يأكل من بيت أمه: )ليس 
عل���ى األعمى حرج وال على األعرج ح���رج وال على املريض حرج 
وال على أنفس���كم أن تأكلوا م���ن بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت 

أمهاتكم( النور: 61.
وجع��ل الل��ه س���بحان��ه وتعال��ى األم مس���ؤول��ة ع��ن تربية 
ولدها، فهي راعية ومس���ؤولة عن رعيته��ا، وأش��ار سبحان��ه الى 
هذه املسؤولية األخالقية في قوله: )ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت 

أمك بغيا( مرمي: 28 وذلك على لسان قوم مرمي عليها السالم.
أما عن األم في السنة الشريفة:

فقد سئل رسول اهلل ژ: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: 
»أم���ك« قيل: ثم من؟ قال: »أم���ك«، قيل ثم من؟ قال »أمك«، قيل ثم 

من؟ قال: »أبوك«. رواه البخاري.
وس���ئل النبي ژ عن الكبائر، فقال: »اإلش���راك باهلل وعقوق 

الوالدين وقتل النفس، وشهادة الزور« رواه البخاري.
ونهى الرسول ژ عن سب الوالدين وبني انه من الكبائر فقال: 
»إن من أكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه« قيل يا رس���ول اهلل: 
كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: »يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه 

ويسب أمه« رواه البخاري.
وجاءت امرأة تسأله ژ عن أمها التي ماتت وعليها صوم شهر 
فق���ال: »أرأيت لو كان على أمك دي���ن أكنت قاضيته؟« قالت: نعم، 
قال رسول اهلل ژ: »فدين اهلل أحق بالقضاء«. وسألت كذلك امرأة 
عن أمها ماتت ولم حتج؟ فقال رسول اهلل ژ: »حجي عنها«، رواه 

مسلم.
وكان ژ ش���ديد البر مبرضعاته ومربياته من ذلك انه جاءت 

حليمة أمه بالرضاعة فقام إليها وبسط لها رداءه فجلست عليه.

ست الحبايب عند السلف
كان السلف رضوان اهلل عليهم يحتذون منهج النبوة فكان 
أبوبكر ÿ ملا أسلم حمل الى أمه الهداية ودعاها الى اإلسالم وملا 
تعذر عليه إس���المها طلب الى النبي ژ ان يدعو لها فأسلمت، 

وصية بوشميس
عندما سألت اخي بوشميس عن وصيته للشباب حيال امهاتهم قال: 
الزم يعود الش���اب او الشابة نفس���ه كل يوم يقبل رأس ويد امه ولو 
يط���ول يبوس اقدامها ال يتردد فاألم ان ماتت راح يفقد هذا الش���عور 
اجلميل، وختم: ال تعتمد على الزيارة االسبوعية العائلية، واتصل كل 
يوم لتطمئن ان أمك بخير واذا زرتها كل يوم ان كنت في منزل مستقل 
فل���ك االجر، وطلب ان يترحم القراء عل���ى والديه رحمهما اهلل – النه 

يفتقدهما خاصة والدته النها ست احلبايب.. وبكى.


