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األم مدرسة إذا أعددهتا
()1
أعددت شعبًا طيب األعر ِ
اق
هكذا قال شاعر النيل حافظ إبراهيم
عن األم ،ملخصا دورها الكبري يف
هذا البيت الشعري املعرب .والعامل
إذ حيتفل خالل هذا الشهر من كل
عام بيوم األمومة ،وإن كان هذا
اليوم لفتة رقيقة إذ حنتفي فيه بتذكر
أفضال وتضحيات األم ،إال أن هذه
التضحيات ال يكفي هلا يوم يف عام،
وال حىت العمر أكمله.
السلسلة املتصلة
مما ال شك فيه أن لكل خملوق حي
أمًّا؛ فاألم بذلك هي مبدأ انتشار
اخلالئق وهي أصل كل شيء،
التقوى

للحيوان كما للنبات ،بل ويتعدى
أيضا ،إذ ال يُنحت
ذلك إىل اجلماد ً
من احلجر ما هو أكرب منه ،والعكس
صحيح فيكون احلجر من الصخرة
ً
وحامل
الكربى آخذًا خلصائصها
لتكوينها ..تلك سنة هللا يف خلقه،
قوي كان ما
وكما أن لو كان األصل ً
هو منه فيه كذلك من قوته والعكس
أيضا يف حال الضعف ،وكما قال
ً
الشاعر النيل حافظ إبراهيم عن األم.
فباإلعداد يكون الفرد واألسرة
واجملتمع على أمت االستعداد للعيش
واملواجهة .وحنن بين البشر كثريًا ما
نالحظ دور األم اهلام والفعال يف
مملكة احليواانت األقرب إلينا (األليفة
منها واملتوحشة على حد سواء)

يف أشكال إحاطة واهتمام ورعاية
ُّ
ترق هلا القلوب وتؤخذ هلا األلباب
تعجبًا ،حىت يدفعنا ما نرى إىل القول
عفوي «اي هللا» «اي إهلي» «سبحان
ً
هللا» وكأننا هبذه القولة العفوية منا
نقر ونعرتف بقيومية هللا فيما خلق،
وربوبيته الشاملة على مجيع اخللق ،وإنه
يف تلك التفاصيل الصغرية واللطيفة
ومرك ،قيوم وما ترك..
موجود وفاعل ُ
فما البال إذن مع العالقات الكونية
الكربى ،واألحداث الدنيوية اهلائلة؟
فإذا كنا قد استلهمنا وجوده سبحانه
وتعاىل بنطقنا ذكره وتسبيحه يف تلك
اللطائف الدقيقة ،أفال ُنجده يف كل
ما عدا ذلك َك ُب أو صغر؟! قال هللا
ض
عز وجلَ ﴿ :وَما ِم ْن َدابَّ ٍة ِف الَْ ْر ِ
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َرَها
إَِّل َعلَى اللَِّ ِرْزُقـ َها َوَيـ ْعل َُم ُم ْسَتـق َّ
()2
َوُم ْسَتـ ْوَد َع َها ُك ٌّل ِف ِكتَ ٍ
اب ُمبِنيٍ﴾
تربية األم من ربوبية هللا
لذلك فاألمومة قانون طبيعي أوجده
وأقره هللا تعاىل يف مجيع خملوقاته .فهي
السبب املوصل إليه تعاىل بشكل
فطري .فإذا ُحسنت هذه العالقة
صارت خري مرجع وإذا استُفيد منها
أسست ألفضل اجملمعات وأكثرها
مساملة وطاعة ورقابة على الذات،
األمر الذي من أجله جعل هللا
تعاىل بر الوالدين يف املرتبة الثانية
مباشرة بعد توحيده عز وجل ،قال
َضى َرب َ
ُّك أََّل َتـ ْعبُ ُدوا إَِّل
تعاىلَ ﴿ :وق َ
ِح َس ًان إِمَّا َيـْبـلُ َغ َّن
إَِّي ُه َوِبلْ َوالِ َديْ ِن إ ْ
ِعنْ َد َك الْ ِكَبـ َر أَ َح ُد َُها أَ ْو ِك َل َُها ف ََل
ُل لَُ َما أُ ٍّف َوَل َتـْنـ َه ْرَُها َوق ْ
َتـق ْ
ُل لَُ َما
قـَوْلً كَرِميًا﴾( .)3إهنما مظهر لقانون
الطبيعة أيخذ بنا إىل قانون الشريعة؛
فيخربان هللا بذلك كيف يستطيع
اإلنسان محاية نظامه ،حيث أورد يف
هذه اآلايت ملخص تعاليم القرآن
الكرمي ،منب ًها إىل أنه ال بد للمجتمع
من مراعاة هذه األحكام وااللتزام هبا
يف أايم إمياهنم ،لينجوا من االحنطاط،
وإال فلن يستمر رقيه( .)4ففي بعض
األحوال ال يشعر املرء بقيمة وأمهية

أيضا نظا ًما ً
لذلك وهب الله ملثل هذا املجتمع ً
حكيم أسامه
نظام الجامعة ،فكان ذلك النظام متضمنا يف هيكله نظام
األمومة وقانون االحتضان املنوط به توفري ما تعجز األم
الطبيعية عن أدائه اضطرا ًرا أو جراء فقدها .ولوال ذلك
النظام الرباين لفسد نظام املجتمع اإلنساين بشكل عام.

وجود األم حال وجودها معه والعيش
يف كنفها ،بل إن أكثر األوالد ،ال
سيما يف عصر احلداثة هذا ،وبسبب
عدم استيعاهبم لنصح وتنبيه األمهات
فكثريًا ما يتأففون منهن ..فنهى هللا
تعاىل عن ذلك بقوله« :فال تقل
هلما ٍ
أف» نظرا إىل ما حتمله بذرة
التأفف تلك من عواقب سيئة تنخر
عظام أي جمتمع متماسك؛ وال يكون
شعور املرء بقيمة األم متحققًا بشكل
كامل إال بفقداهنا مع األسف! وكما
أن الوضع الصحي التام لإلنسان هو
أن ال جيد الشعور بثقل أعضائه ،فإذا
حصل الشعور بثقل أعضاء أو بعض
أعضاء اجلسم فهنا يكون املرض ،ألن
الصحة هي احلالة املتوازنة للكائن احلي
واليت تتيح له األداء املتناغم واملتكامل
لوظائفه احليوية هبدف احلفاظ على

حياته ومنوه الطبيعي ،فكذلك عالقة
األم الرتبوية أبوالدها ،فمهما أبدى
األوالد على صغرهم وعدم إدراكهم
وضجرا ،فهذا ال ميكن أن يصل
أتف ًفا
ً
أب ًدا هبم إىل حالة شعورهم ابلثقل
احلقيقي حال فقداهنم األم ،فإذا
فُقدت أحدث فقداهنا ً
خلل يف النظام
األسري وتنشئة األبناء ونفسياهتم..
ما ينعكس بشكل مباشر وغري مباشر
أيضا.
على اجملتمع ً
قانون االحتضان
وعلى الرغم من أن األم ال ميكن
استبداهلا أو تعويضها أبي شيء
آخر ..إال أن هللا تعاىل الذي هو رب
العاملني بث يف الكون نظائر روحانية
توفر للمرء خاصية االحتضان هبدف
الرعاية وطلب احلماية والتحصن..
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ً
فمثل يُعد الزوج كبديل مثايل من بعد
األم لزوجه إذا حتقق شرط السكن
والرمحة املتبادلة بني الزوجني ،كما
أن األب ألوالده من بعد فقدان
األم يكون مبثابة أم هلم بدوره ،فإن
نفسا
مل يستطع طلب له زوجة تطيب ً
أن تكون هلم أ ًما ..وهكذا ،فالغاية
من ذلك حتقيق قانون االحتضان
املناسب والذي من شأنه أن يريب
نشئًا وحيافظ على استقرار احلياة
للبعض وأتهيل اجلميع بصور متساوية
تقريبًا ليكونوا صاحلني ومتكافئني
جملتمع صاحل وُمثمر.
ولكن مع ذلك يربز تساؤل هام حول
من مل جيد من بني كل تلك الضروب
ما يصلح له ،كمن فقد أمه الطبيعية
مثال ،فلم جيد أمًّا بديلة ..أو شيئا
من هذا القبيل ،فكيف يُطبق عليه
قانون االحتضان ليكون فرًدا صا ًحلا
يف جمتمع صاحل ومنتج للصاحلني؟!
فإنه ال يتسىن صالح اجملتمع عامة إال
ابلوصول إىل درجة صالح مشرتكة
كحد أدىن على األقل بني أفراده.
أيضا
لذلك وهب هللا ملثل هذا اجملتمع ً
حكيما أمساه نظام اجلماعة،
نظا ًما
ً
فكان ذلك النظام متضمنا يف هيكله
نظام األمومة وقانون االحتضان
املنوط به توفري ما تعجز األم الطبيعية
التقوى

عن أدائه اضطر ًارا أو جراء فقدها.
ولوال ذلك النظام الرابين لفسد نظام
اجملتمع اإلنساين بشكل عام.
نظام األمومة التقوميي
األمومة يف الواقع نظام تعلو فيه مكانة
األم على مكانة األب ويرجع الناس
فيه إليها( .)5ويف ذلك يذكر حضرة
املصلح املوعود يف معرض الكالم
عن حديث «اجلنة حتت أقدام
األمهات»( )6ما تعريبه« :يُنبه هذا
احلديث إىل أن األم إذا ربّت أوالدها
تربية جيدة أنتجت ً
جيل صا ًحلا،
وأصبحت النعم اليت يناهلا األب
أبدية من خالل هذا اجليل ،ولكن
إذا أساءت األم تربية أوالدها فإن ما
أحرزه األب سوف ميوت مبوته ولن
تتمتع الدنيا جبنات عدن .وهذا هو
مفهوم احلديث املروي عن معاوية
بن جامهة السلمي أنه جاء إىل النيب
 فقال« :اي رسول هللا أردت أن
أغزو ،وقد جئت أستشريك» .فقال:
«هل لك أمًّا؟ قال« :نعم» .قال:
«فالزمها فاجلنة حتت رجليها» ويبدو
مصاب بعيوب ،فرأى
أن الرجل كان ً
النيب  أنه لو بقي يف صحبة أمه فإنه
سيتخلص من عيوبه حبسن تربيتها.
لعله كان حاد الطبع ،ففكر رسول هللا

 أنه لو ذهب إىل اجلهاد ازداد حدة
وغضبًا ،ولكن لو بقي عند أمه فإن
طبعه الثائر سوف يلني بطول طاعته
أيضا
هلا»( ،)7وهذا احلديث ومثله ً
حديث عن عبدهللا بن عمرو أنه جاء
رجل إىل رسول هللا  يستأذن اجلهاد
فسأله النيب« :أحي والداك؟» قال:
«نعم» فقال له الرسول« :ففيهما
جاهد»( )8ولعل اهلدف من احلديثني
أن تتقوم نفس املرء ً
أول داخل نظام
األمومة بطاعتها وطاعة الوالدين قبل
أن متيل إىل نوع آخر من اجلهاد.
ولقد ورد يف رواية عن ابن عباس زايدة
يف ذلك احلديث «اجلنة حتت أقدام
األمهات» هي «من شئن أدخلن
ومن شئن أخرجن»( )9وهذا يشري إىل
أنه ابإلضافة إىل كون األمومة نظاما
تقومييا وهتذيبيا ُمطلقا ،فهو كذلك
نظام ال يقبل التالعب فيه ،فإن أي
إشكال يف التزامه والسري على منهجه
ُيرج عن مساره املوصل إىل النجاة.
وهذا النظام واقع أثناء تربيتها مث
على األبناء حني بلوغهم ونضجهم،
فهي إن مل ُتسن الرتبية أدت هبم إىل
جحيم ،وهم إن مل ُيسنوا رعايتها
وحسن معاملتها يف كربها -حىت وإن
زجوا أبنفسهم
مل حتسن هي تربيتهمّ -
يف اجلحيم.
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األم ونظام اجلماعة والطاعة
لقد أشار بيت شاعر النيل املشار
إليه يف بداية هذا املقال إىل أن
اإلعداد اجليد للفتاة اليت ستصري فيما
بعد أمًّا يكون هلا كبري األثر يف إخراج
شعب على خلق طيب ..وال يغيب
عن البال أن ذلك اإلعداد لن يتأتى
يف جمتمع ابتعد عن خالقه ،فيقول
الشاعر يف ختام قصيدته:
ربّوا البنات على الفضيلة إهنا
يف املوقفني هلن خري ِ
واثق
		
وعليكم أن تستبني بناتكم
()10
نور اهلدى وعلى احلياء الباقي
لذا فقد هيأ هللا للناس يف حال
قبوهلم هلديه تعاىل طريقا لو استقاموا
عليها لوصلوا إىل الغاية املنشودة،
فهذا وعد هللا يف حال اإلميان
املرافق لصاحل األعمال ،إذ حينها
ستُستجاب الدعوات ويفيض هللا
أفضاله ،وحينئذ يُرشد هللا عباده
الصاحلني إىل االحتاد يف مجاعة مؤمنة
تكون يف ذاهتا أُ ًما ،حتمل يف كنفها
األمن ،وترعى غراس اإلميان ..فهي
حتتضن املؤمنني وتربيهم على مبدأ
الطاعة ُوتيئ هلم مناخا من التكافؤ
املادي والروحاين كأم صاحلة ال تفرق
بني أوالدها ..ويف حال التزامها
والطاعة يكون أعضائها يف جناهتا

أيضا نظا ًما ً
وهب الله ملثل هذا املجتمع ً
حكيم أسامه نظام
الجامعة ،فكان ذلك النظام متضمنا يف هيكله نظام األمومة
وقانون االحتضان املنوط به توفري ما تعجز األم الطبيعية
عن أدائه اضطرا ًرا أو جراء فقدها .ولوال ذلك النظام الرباين
لفسد نظام املجتمع اإلنساين بشكل عام.

وإال فأولئك هم الفاسقون.
واي للعجب! فحني نتأمل آايت
سورة اإلسراء اليت تكلمت عن
توحيد هللا معقبة برب الوالدين يف
إحسان»
قوله تعاىل« :وابلوالدين
ً
وبني آية االستخالف يف سورة
النور اليت تكلمت كذلك عن
عطاء هللا تعاىل للمؤمنني متمثال
يف نظام اخلالفة الذي يقيمه معقبا
إايه بـ «يعبدونه .»...لقد قارب
هللا يف هذين املوضعني ملخص
تعاليمه ،فأعقب توحيده حسن
َرن بذلك صالح
معاملة الوالدين َفـق َ
بشر يف حال اإلميان أن
اإلميان ،مث ّ
سوف يُنعم بعطاء كعطاء الوالدين
(األمن املادي واملعنوي) لكنه على
املدى الزمين الشاسع والنطاق
املكاين الواسع أال وهو نظام اجلماعة

تقودها اخلالفة الراشدة املؤيَدة واليت
سيكون السري على هنجها يف أايم
اإلميان أي وقت التمتع ابلنعم ،جناة
من االحنطاط والرقي ،وإال فإن رقي
جمتمع كهذا لن يدوم طويال.
( .)1ديوان الشاعر حافظ إبراهيم شاعر النيل
(( .)2سورة هود )7
(( .)3سورة اإلسراء )24
( .)4مرزا بشري الدين حممود أمحد ،التفسري
الكبري ،ج 4حتت تفسري اآلية  24من سورة
اإلسراء
( .)5املعجم الوجيز
( .)6النسائي وامحد والطرباين والبيهقي
( .)7اخلالفة الراشدة ص 92 ،91ط2015
( .)8البخاري ،مسلم ،النسائي ،الرتمذي،
أيب داود ،أمحد
( .)9الكامل البن عدي
( .)10ديوان الشاعر حافظ إبراهيم شاعر
النيل
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