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العمق الرسالي في شخصية اإلمام علي (
عندما نقرأ في تاريخ االمام علي (عليه السام)
نجد أنه فتح عينيه أول ما فتحهما على الحياة
ف��ي ال �ك �ع �ب��ة ،ف �ق��د ول ��دت ��ه أم ��ه ف ��ي ق �ل��ب ال�ك�ع�ب��ة،
وتوحي هذه ال��والدة التي تهيأت ضمن ظروف
أراد ال �ل��ه ل �ه��ا أن ت�ع�ط��ي ال �ف �ك��رة واالي� �ح ��اء في
مستقبل هذا الوليد ،أنه االنسان الذي احتضنه
بيت الله ،الذي أراد الله له أن يكون البيت الطاهر
الذي يعطي الطهر للناس كلهم عندما يتعبدون
فيه وعندما يطوفون حوله .ولم يكن مع رسول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اال علي (عليه
ال �س��ام) يتعبد ف��ي ف�ت��وت��ه ال�ت��ي ك�ب��رت ب��رس��ول
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ،عقا من عقله،
وروح��ا م��ن روح��ه ،واب�ت�ه��اال م��ن ابتهاالته ،كان
معه يازمه ،حتى اذا جاء الوحي ورأى الوحي
ينزل ،فقال له رس��ول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم)« :انك تسمع ما أسمع ،وترى ما أرى ،اال
أنك لست بنبي ،ولكنك لوزير ،وانك لعلى خير».
وعندما صدع رسول الله (صلى الله عليه وآله
وس �ل��م) ب��ال��رس��ال��ة ،ح�ف�ظ�ه��ا االم� ��ام ع�ل��ي (عليه
ال� �س ��ام) ف ��ي ع �ق �ل��ه ،ألن ��ه ك ��ان واث �ق ��ا ب ��أن عقله
ق��د ب�ل��غ م��ن ال �ن �ض��ج ،ب�ح�ي��ث ي�م�ك��ن ل��ه أن يفهم
معنى الرسالة ويقتنع بها ويلتزمها ،ورأيناه
ي �ق��ول« :ول ��م يجمع ب�ي��ت واح ��د ي��وم�ئ��ذ االس��ام
غ�ي��ر رس ��ول ال�ل��ه (ص�ل��ى ال�ل��ه عليه وآل ��ه وس�ل��م)
وخ��دي�ج��ة وأن ��ا ث��ال�ث�ه�م��ا» ،ح�ت��ى ع�ن��دم��ا انطلق
رس ��ول ال �ل��ه (ص �ل��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس �ل��م) في
الصاة ،كان يذهب الى املسجد الحرام ،واالمام
علي (عليه السام) خلفه ال��ى يمينه ،وخديجة
ثالثتهما تقف خلف االمام علي (عليه السام)،
وم��ر أب��و ط��ال��ب (رض ��ي ال�ل��ه ع �ن��ه) ،وق ��ال ل��ول��ده
ج�ع�ف��ر« :ص ��ل ج �ن��اح اب ��ن ع �م��ك» ،وه �ك��ذا انتقل
م��ن بيت ال�ل��ه طفا ول �ي��دا ،ال��ى بيت رس��ول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو بيت الله؛
بيت وح�ي��ه ،ألن��ه البيت ال��ذي تنزل فيه املائكة
وي�ت�ح��رك فيه ال��وح��ي .وك��ان يجلس ال��ى رس��ول
ال �ل��ه (ص �ل��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وآل� ��ه وس �ل ��م) ف ��ي ال�ل�ي��ل
والنهار ،تلميذا وكان يقول (عليه السام)« :ما
من آية نزلت في رجل من قريش ،وال في األرض
في بر وال بحر وال سهل وال جبل ،اال وأنا أعلم
فيمن نزلت ،وفي أي يوم ،وفي أي ساعة نزلت»،
وقال« :علمني � رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) � ألف باب من العلم ،فتح لي كل باب ألف
باب» ،فلقد كان علم رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم) عنده ،ولم يكن مجرد تلميذ يحفظ
العلم ،ولكنه كان تلميذا ينتج من العلم علما.
وه �ك��ذا ج� ��اءت ال�ك�ل�م��ة ال�ن�ب��وي��ة ال �ش��ري �ف��ة« :أن��ا
م��دي �ن��ة ال �ع �ل��م وع �ل��ي ب��اب �ه��ا ،ف �م��ن أراد امل��دي�ن��ة
فليأتها من بابها» ،فقد كان رس��ول الله (صلى
ال� �ل ��ه ع �ل �ي��ه وآل� � ��ه وس� �ل ��م) ي ��ري ��د ل �ل �م �س �ل �م��ني أن

ي�ت�ع��رف��وا ع�م��ق امل�ع��رف��ة ع�ن��د االم ��ام ع�ل��ي (عليه
ال�س��ام) ،وسعة العلم ل��دي��ه .فقد ك��ان املسلمون
يتطلعون الى رس��ول الله (صلى الله عليه وآله
وس �ل��م) ب��اع�ت�ب��اره يحمل ك��ل ع�ل��م االن �س��ان ،ألن
الله أوح��ى اليه بالقرآن ،وأوح��ى اليه باالسام،
وألهمه علم ذلك كله ،فكان املسلمون يتطلعون
ال �ي��ه ،وي �ح��ارون ك�ي��ف يستطيعون أن ي��أخ��ذوا
ال�ع�ل��م م�ن��ه ،ذل��ك ألن عليا (ع�ل�ي��ه ال �س��ام) ع��اش
علم رسول الله كله ،ومن ثم كان الوحيد من بني
الصحابة ال��ذي ل��م يسأل ع��ن مسألة اال وأج��اب
ع�ن�ه��ا .وك ��ان ال��وح�ي��د ال ��ذي ل��م ي�ح�ت��ج أن يسأل
أحدا عن مسألة ،بل كان املرجع الذي يرجع اليه
الصحابة في كل أمورهم.
وق��د بلغ االم��ام علي (عليه ال�س��ام) م��ا بلغ من
العلم ،ألنه كان يستمد علمه مباشرة من النبع
ال��ذي ك��ان يعيش ف��ي أج��وائ��ه دائ�م��ا ،ألن رس��ول
ال�ل��ه (ص�ل��ى ال�ل��ه عليه وآل��ه وس�ل��م) ك��ان يعطيه
الكثير من وقته ،على أساس أنه كان يعطيه في
كل ليلة علما من علمه .من هنا ،فان علم االمام
علي (عليه السام) مستمد من االس��ام ،وليس
له فكر غير فكر االسام ،حتى أفكاره في تجاربه
كان يستمدها من الخط االسامي العام.

اإلمام الجواد (
م��ن أه ��ل ب�ي��ت ال�ن�ب��وة االم� ��ام م�ح�م��د ب��ن ع�ل��ي ال �ج��واد (عليه
ال�س��ام) ،وه��و من أصغر األئمة (عليهم ال�س��ام) في العمر
ال��زم�ن��ي ،اال أن��ه م��ع صغر سنه ال��ذي يلتقي م��ع صغر سن
يحيى (عليه السام) ،كان يمثل ما يشبه املعجزة البشرية،
«وآتيناه الحكم صبيا» (مريم ،)12 /فقد كان ذلك في املجتمع
ال ��ذي يحكمه ب�ن��و ال�ع�ب��اس ال��ذي��ن اض�ط�ه��دوا األئ �م��ة (عليهم
السام) بمختلف أنواع االضطهاد ،حيث كانوا يخافون على
ملكهم منهم ،ألن األئمة (عليهم السام) كانوا يملكون الثقة
الكبرى لدى املسلمني من مختلف املذاهب واالتجاهات ،سواء
كانوا ممن يقولون بامامتهم ،أو ممن ال يقولون بها.
تميز االم ��ام محمد ال �ج��واد (ع�ل�ي��ه ال �س��ام) بالعلم ال��واس��ع
ال�غ��زي��ر ال ��ذي ت�ف��وق ب��ه ع�ل��ى كثير م��ن ع�ل�م��اء ع�ص��ره ،حتى
ان الخليفة العباسي آن ��ذاك ،امل��أم��ون ،ال��ذي ك��ان م��ن الخلفاء
املثقفني؛ كان يقدره ويعظمه تعظيما كبيرا ،كما ينقل «كان
املأمون قد شغف بأبي جعفر � وهذه كنية االمام الجواد � ملا
رأى م��ن فضله م��ع صغر سنه ،وبلوغه ف��ي العلم والحكمة
واألدب وكمال العقل ما لم يساوه فيه أحد من مشايخ أهل
ال��زم��ان ،م��ن ع�ل�م��ائ��ه ،وزوج ��ه اب�ن�ت��ه أم ال�ف�ض��ل م�ت��وف��را على
اكرامه وتعظيمه واجال قدره».

)

) ..معجزة بشرية

وهذه بعض كلمات االم��ام (عليه السام) في الوعظ والنصح
رغم صغر سنه ،في الجانب االجتماعي السلوكي ،هذه الكلمات
قالها وهو ينصح بعض أصحابه« :ال تكن وليا لله في العانية
وعدوا له في السر» .فاالمام (عليه السام) أراد من خال هذه
الكلمات ،أن يعالج حالة أولئك الذين يظهرون أمام الناس بمظهر
األتقياء املؤمنني ،س��واء ف��ي عباداتهم أو ف��ي كلماتهم أو في
عاقاتهم ،لكنهم في الوقت نفسه عندما يعيشون السرية في
حياتهم ،فقد تجدهم أعداء لله ،كأولئك الذين يظلمون أسرهم،
ويظلمون ال�ن��اس ال��ذي��ن ه��م تحت سلطتهم ،أو كأولئك الذين
يفتنون ويكذبون ف��ي ال�س��ر ،بحيث يظهرون للناس بمظهر
األتقياء ،ولكنهم في السر يعيشون عيشة األشقياء ،الذين ال
يتركون ذنبا اال أذنبوه ،وال يتركون أحدا اال ظلموه.
وف��ي ك��ام آخ��ر يتحدث فيه االم��ام (عليه ال�س��ام) عن الناس
ال ��ذي ��ن ي �س �ت �م �ع��ون ال� ��ى ب �ع��ض ال �خ �ط �ب��اء أو ب �ع��ض ال ��وع ��اظ
وينجذبون اليهم وي��أخ��ذون ما يتحدثون به من دون تفكير،
بحيث انهم يسلمونهم عقولهم من دون أن يفكروا في طبيعة
هذا الخطيب أو ذاك ،في علمه ،في ثقافته ،في استقامته ،يقول
(عليه السام)« :من أصغى الى ناطق فقد عبده» ،فهو يعني
أن االصغاء والتسليم ملن يتكلم هو نوع من أنواع العبادة ،ألن

العبادة تمثل غاية الخضوع «فان كان الناطق عن الله فقد عبد
الله» ،فاذا كان كامه هو كام الله فانه قد عبد الله في اصغائه
اليه« ،وان كان ينطق عن ابليس فقد عبد ابليس» ،ألنه خضع له
بكليته وانجذب لكلماته.
ورغم قصر املرحلة التي عاشها االمام الجواد (عليه السام)،
حيث تذكر سيرته أنه لم يعش سوى خمس وعشرين سنة،
فقد ترك أثره بني الناس ،وذاع صيته لدى العلماء ،وأصبح طالبو
العلم يفدون اليه من كل فج عميق ،وقد تميز الزمن الذي عاش
فيه االم��ام (عليه السام) بانتشار امل��دارس واملعاهد العلمية
والثقافية واملعرفية ،وكثرة الفرق الدينية وامل��دارس الفلسفية.
ويكفي حتى نلمس ال�ع�ط��اء ال�ف�ك��ري والعلمي ل��ام��ام (عليه
السام) ،ما تركه من ت��راث علمي وفقهي ،أو من خال كثرة
أصحابه وتامذته والرواة عنه.
ه��ذا هو االم��ام الجواد (عليه السام) في عظمة علمه وهديه،
وه��ذا هو في وص��اي��اه ومواعظه ونصائحه ،فهو مشعل من
مشاعل الهداية والصاح ،لذلك نحن في خط هذا االمام وخط
آبائه وأبنائه (عليهم السام) ،ألنهم أهل بيت النبوة ،وموضع
الرسالة ،ومختلف املائكة ،بهم فتح الله وبهم يختم .فالسام
عليه يوم ولد ويوم يبعث حيا.

تجديد العالقة مع اهلل تعالى بالتوبة واالستغفار

ال أحد ينكر صحة الحكمة القائلة« :الوقاية خير من العاج» ،لذا
فان ترك الذنب واجتنابه أسهل بكثير من طلب التوبة بعد التدنس
بشوائبه ،كما قال أمير املؤمنني (عليه السام)« :ترك الذنب أهون
من طلب التوبة» .لكن رحمة الله واسعة ورحبة بأن جعل لانسان
باب مفتوح دائما هو طلب املغفرة بعد التوبة من الذنب ،يقول الله
تعالى في كتابه املجيد« :يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة
نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري
من تحتها األنهار» (التحريم .)8 /بهذا النداء االلهي ال��ذي يتكرر
في أكثر من آي��ة من آي��ات القرآن الكريم ،يريد الله تعالى أن يدعو
عباده الى أن يرجعوا اليه ،ويخلصوا له ،ويستقيموا في دربه ،كي
ال ينساقوا وراء اغ ��راءات الشيطان ،مما ي��ؤدي ال��ى االن�ح��راف عن
الصراط املستقيم والبعد عن الله والوقوع في املعصية.
فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لانسان :انني أعرف أنك قد
تواقع الخطيئة ،وقد تنحرف عن الدرب ،وقد تسقط أمام التجربة،
ول�ك�ن��ي ال أري ��د ل��ك أن تشعر ب��ال�ي��أس م��ن رح�م�ت��ي وب��ال�ق�ن��وط من
مغفرتي ،فقد فتحت ل��ك ،في كل موقع تشعر فيه بالحاجة ال��ى أن
تعود الي ،الطريق بأوسع مما بني السماء واألرض ،بأن تتوب الي
توبة تندم بها على سوء ما فعلته ،وما يترتب على ذلك من نتائج
سيئة تحصل لك في الدنيا واآلخرة ،ثم لتفكر في املستقبل ،باعتبار
أنه يمنحك أكثر من فرصة لتجديد عاقتك بالله وللحصول على

رضاه ،وللتحرك في مواقع قربه ،وعند ذلك يمكن لك أن تغلق تاريخ
امل��اض��ي ،وتفتح لنفسك ت��اري�خ��ا تصنعه م��ن ج��دي��د ،وه��و تاريخ
العودة الى الله والسير في الخط املستقيم والطاعة لله .وهذه هي
التوبة النصوح ،أن تفكر عند التوبة أن ال تعود الى املعصية ،بحيث
تتعامل مع نفسك من موقع وعيك لخطورة املعصية وعظمة الطاعة
ومسألة القرب الى الله.
«يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم  -اذا
تبتم وعشتم في هذا الجو ورجعتم اليه  -أن يكفر عنكم سيئاتكم
 فيجعل تلك السيئات كما لو لم تكن ،ألن التائب من الذنب كمنال ذنب له  -ويدخلكم جنات تجري من تحتها األنهار  -لتنضموا
ال��ى املسيرة التي ب��دأه��ا رس��ول الله (صلى الله عليه وآل��ه وسلم)
وات�ب�ع��ه فيها امل��ؤم�ن��ون وس� ��اروا ع�ل��ى نهجه  -ي��وم ال ي�خ��زي الله
النبي والذين آمنوا معه  -هؤالء الذين عاشوا االيمان فكرا وحركة
وجهادا ،وأخلصوا لله ولرسوله وجاهدوا في سبيل الله ،يقفون
في يوم القيامة والنبي قائدهم  -نورهم يسعى بني أيديهم  -وهو
نور االيمان والجهاد والطاعة  -وبأيمانهم  -ألنهم كانوا يحركون
ايمانهم في ما يرضي الله ،سواء في مقام العطاء أو التعاون على
البر والتقوى أو في مقام الجهاد  -يقولون  -وه��م يشعرون أنهم
رب�م��ا أخ�ط��أوا بعض الخطأ ف��ي م��ا ع��اش��وه ف��ي ال��دن�ي��ا ،أو ص��درت
منهم ب�ع��ض امل�ع��اص��ي ،ف�ي�ق��ول��ون - :رب�ن��ا أت�م��م ل�ن��ا ن��ورن��ا  -حتى

األم  ..شمولية البر واإليثار

مصدر السلم والسالم
ان «ال �س��ام» م��ن أس �م��اء ال�ل��ه ال�ح�س�ن��ى ،ق��ال ت�ع��ال��ى« :ه��و
الله الذي ال اله اال هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن
الرحيم * هو الله الذي ال اله اال هو امللك القدوس السام
امل��ؤم��ن املهيمن ال�ع��زي��ز ال�ج�ب��ار املتكبر سبحان ال�ل��ه عما
ي�ش��رك��ون * ه��و ال�ل��ه ال�خ��ال��ق ال �ب��ارئ امل �ص��ور ل��ه األس�م��اء
الحسنى يسبح له ما في السماوات واألرض وهو العزيز
الحكيم» (الحشر .)22-24 /ألن الله عزوجل خالق السلم
وال� �س ��ام ،وي �ض �م��ن ذل ��ك ل �ل �ن��اس ب �م��ا ش��رع��ه م��ن م �ب��ادئ،
وبما رسمه من خطط ومناهج ،وبمن بعثهم من أنبياء
وأوص�ي��ائ�ه��م (عليهم ال �س��ام) ،وب�م��ا أن��زل��ه م��ن ك�ت��ب ،فهو
ت�ع��ال��ى م �ص��در ال�س�ل��م وال �س��ام ،وال�خ�ي��ر وال�ف�ض�ي�ل��ة .ق��ال
االم ��ام ال�ب��اق��ر (عليه ال �س��ام)« :ان ال�س��ام اس��م م��ن أسماء
الله عزوجل».
كما ان االس��ام جعل «ال�س��ام» شعارا ل�ه واخ�ت��اره تحية
للمسلمني ،حيث ان املسلم اذا التقى بمسلم ق��ال« :س��ام
عليكم» أو ما أشبه ذلك من الصيغ املذكورة في باب السام
وأح�ك��ام��ه .وتحية ال�ل��ه للمؤمنني تحية س��ام« :تحيتهم
يوم يلقونه سام» (األح��زاب .)44 /وتحية املائكة للبشر
في اآلخ��رة س��ام«( :واملائكة يدخلون عليهم من كل باب
* سام عليكم» (الرعد .)23-24 /وتحية املؤمنني بعضهم
لبعض في الجنة هي س��ام« :ال يسمعون فيها لغوا وال
تأثيما * اال قيا ساما ساما» (الواقعة.)25-26 /
وفي آخر كل صاة يذكر املصلي لفظ «السام» ثاث مرات،
فتبدأ ال�ص��اة بتكبيرة االح ��رام وتنتهي ب��ال�س��ام ،حيث
ن �ق��ول« :ال �س��ام عليك أي�ه��ا ال�ن�ب��ي ورح �م��ة ال�ل��ه وب��رك��ات��ه»
وهو سام على القائد األعلى .كما نقول بعد ذلك« :السام
ع�ل �ي �ن��ا وع �ل��ى ع �ب ��اد ال �ل��ه ال �ص��ال �ح��ني» وه� ��و س� ��ام ع�ل��ى

يدخلوا الجنة وكلهم ن��ور ،حيث ال نقص في هذا النور ،بل اتمام
النور باملغفرة  -واغفر لنا انك على كل شيء قدير».
التوبة تصحح لك نفسك وتغيرها ،وتجعلك تصنع نفسك صناعة
جديدة؛ اآلن قبل غد ،وغدا قبل بعد غد« :حاسبوا أنفسكم قبل أن
تحاسبوا وزنوها قبل أن ت��وزن��وا» .واذا تبت ال��ى رب��ك وع��رف الله
منك ص��دق ال�ت��وب��ة وأن�ه��ا ال�ت��وب��ة ال�ن�ص��وح ،ف�س��وف يحبك« ،وه��و
الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» (الشورى،)25 /
و«يحب التوابني» (البقرة ،)222 /وما أحلى أن نحصل على محبة
الله .ان حاوة محبتنا لله وحاوة محبة الله لنا هي السعادة كل
السعادة ،هي اللذة كل اللذة ،هي الخير كل الخير ،ولذا ال قيمة لحب
ال�ن��اس لنا مقابل ح��ب ال�ل��ه ،ألن ح��ب ال�ن��اس زائ��ل ،بينما ح��ب الله
يمنحنا رضوانه وقربه وجنته« ،وفي ذلك فليتنافس املتنافسون»
(املطففني.)26 /
ففي الحديث عن االمام الصادق (عليه السام) قال« :اذا تاب العبد
ت��وب��ة نصوحا أح�ب��ه ال�ل��ه فستر عليه ف��ي الدنيا واآلخ� ��رة» ،فقلت:
وكيف يستر عليه؟ ق��ال« :ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب،
ويوحي الى جوارحه :اكتمي عليه ذنوبه  -فا تشهد عليه يده أو
رجله أو لسانه  -ويوحي الى بقاع األرض  -ألن كل أرض تعصي الله
فيها تشهد عليك ،وكل أرض تطيع الله فيها تشهد لك  -اكتمي عليه
ما كان يعمل عليك من الذنوب ،فيلقى الله حني يلقاه وليس شيء

يشهد عليه بشيء من الذنوب».
وعن أحد أصحاب االم��ام الصادق (عليه السام) يقول :سألت أبا
عبدالله (عليه السام) عن قول الله عزوجل( :يا أيها الذين آمنوا
توبوا الى الله توبة نصوحا)؟ قال (عليه السام)« :يتوب العبد من
الذنب ال يعود فيه» .وورد عن أحد أصحابه أيضا يقول :قلت ألبي
عبدالله (عليه ال�س��ام)« :ي��ا أيها الذين آمنوا توبوا ال��ى الله توبة
نصوحا»؟ قال (عليه السام)« :هو الذنب الذي ال يعود فيه أبدا»،
قلت :وأي�ن��ا ل��م يعد؟ ف�ق��ال« :ي��ا أب��ا محمد ،ان الله يحب م��ن عباده
املفنت التواب».
وف ��ي ض ��وء ذل ��ك ،ف ��ان ال �ت��وب��ة ال ت�ح�م��ل م�ع�ن��ى ال� �ه ��روب ،ب��ل تمثل
معنى االرادة الفاعلة التي تجعلنا نواجه املوقف بقوة ،من خال
الطمأنينة الهادئة اآلمنة بأن الله قد ألغى لنا كل ذنوبنا ،وجعلنا
ننفتح ع�ل��ى ي��وم ال�ق�ي��ام��ة ك�م��ن ال ذن��ب ل��ه ،ف��ا ي��وق�ف�ن��ا ع�ل��ى ذن��ب
اكتسبناه ليؤنبنا أو ليبكتنا عليه ،وال معصية اقترفناها ليعذبنا
عليها ه�ن��اك ع�ن��دم��ا ي�ق��وم ال �ن��اس ل��رب ال�ع��امل��ني ،ليبلو أخ�ب��اره��م،
وليفضح أس��راره��م ،ويكشف أس�ت��اره��م .ان�ن��ا نتوسل ال�ي��ك ،وأن��ت
الذي سترت علينا ما فعلناه ،فلم تطلع عليه أحدا من هؤالء الذين
جعلتهم شهداء على خلقك ،أن تديم لنا هذه الرعاية االلهية ،لتستر
علينا ف��ي اآلخ��رة كما سترت علينا ف��ي الدنيا ،ألننا انطلقنا من
مواقع الخطيئة الى مواقع التوبة.

املجموعة الصالحة من العباد .و«ال�س��ام عليكم ورحمة
ال�ل��ه وب��رك��ات��ه» وه��و س��ام ع�ل��ى جميع م��ن ينطبق عليه
ال�خ�ط��اب .وم��ن أس�م��اء الجنة «دار ال �س��ام» كما ف��ي اآلي��ة
املباركة« :لهم دار السام عند ربهم» (األنعام ،)127 /فانها
مستقر الصالحني .وأهل الجنة ال يسمعون من القول وال
يتحدثون بلغة غير لغة السام« :ال يسمعون فيها لغوا اال
ساما» (مريم .)62 /وحتى جوابهم ردا على الجاهلني هو
السام( :واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ساما) (الفرقان/
.)63
ل �ق��د ح ��ث االس � � ��ام ع �ل��ى ال � �س ��ام ن� �ظ ��را ل �ش��رف��ه ال �ع �ظ �ي��م
وضرورته للفرد واملجتمع ،وجعل له العديد من الوسائل
التي تعد عونا على تحقيقه ،كاالهتمام بالسام الداخلي
وعلى نفس درجة االهتمام بالسام الخارجي .كما وضع
االسام العديد من األسس التي تحافظ على السام كعدم
ال �ب��دء ب��ال �ع��دوان ،وق �ب��ول ال �س��ام اذا ع��رض��ه اآلخ� ��رون .ان
االسام خير من يوفق بني الواقعية واملثالية ،فلو اجتمع
العالم على املثالية لوجد في الدعوة االسامية معينا له
وسندا ،ألنه دين السام.
ف��االس��ام ب�ع��دل��ه وس�م��اح�ت��ه ال ي�ف��رق ب��ني ج�ن��س وج�ن��س،
وان�م��ا ال�ن��داء ج��اء ف��ي ال�ق��رآن الكريم للناس جميعا فقال
تعالى« :يا أيها الناس» (فاطر ،)3 /وقال تعالى( :يا أيها
ال��ذي��ن آم �ن��وا) (م�ح�م��د .)7 /فبم أن االس ��ام رس��ال��ة عاملية
ف��ال��ذي ال ش��ك فيه أن ال�س��ام يكتسب العاملية م��ن عاملية
االسام ،حيث جاء االسام لكل الناس والخطاب االسامي
موجه لكل البشر ،وكل الناس ال يمكن أن تتوفر لهم سبل
ال��راح��ة واألم ��ن واألم� ��ان اال بالعيش ف��ي س ��ام ،فاكتسب
السام العاملية من عاملية االسام.

ق ��ال ت�ع��ال��ى ف��ي ك�ت��اب��ه ال �ع��زي��ز( :ووص�ي�ن��ا
االنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن
وفصاله ف��ي عامني أن اشكر ل��ي ولوالديك
ال ��ي امل �ص �ي��ر) (ل �ق �م��ان .)14 /ق��د ال نحتاج
كثيرا لنستدل على أن االس ��ام سعى الى
اش��اع��ة م �ف��ردات ال�خ�ي��ر وال��رح �م��ة وامل�ح�ب��ة،
وغ �ي��ره��ا م��ن ال �ع �ن��اوي��ن ال��رح �ب��ة ال��واس �ع��ة،
والحث على جعلها أساسا في بناء املجتمع
االسامي .فاالسام ،مملوء بكنوز من القيم
االيجابية التي تحتاج اليها االنسانية .وما
يعنينا هو تسليط الضوء على لوحة رائعة
من الحنو واملحبة والرحمة ،هي األم .وهنا
يوصينا رس��ول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم)« :أمك ،ثم أمك ،ثم أمك ،ثم أبوك» ،في
معرض وصيته ب��األم .وفي حديث آخ��ر ،أن
«الجنة تحت أقدامهن».
األم كلمة تختصر كل املشاعر واألحاسيس
والعواطف ،انها نعمة من الله على االنسان،
ي�ن�ه��ل م ��ن ع �ط��اءات �ه��ا ال �ت��ي ال ت�ن�ض��ب كل
معاني الرقة والرحمة والبر والخير والحب
وال �ح �ن��ان وال �ط �ه ��ارة؛ ط �ه��ارة ال � ��روح ال�ت��ي
تبرز كل قيمة بسموها وحنانها ونقائها،
وطهارة القلب التي يرتشف منها الجميع
املحبة وال�ع��اط�ف��ة الشاملة ل��أج �ي��ال ..انها
امل��رب�ي��ة ال�ت��ي ت�ص��رف ك��ل ع�م��ره��ا وجهدها
وقوتها ف��ي حفظ وتربية األوالد .ان برها
ال يتوقف عند حد من الحدود ،وبا مقابل،
فهي تريد أن تكون عائلتها بخير وسعادة

وأم ��ان .ولقد دعتنا فطرتنا السليمة ،كما
ش��رع�ن��ا االس��ام��ي ال�ح�ن�ي��ف ،أن نقبل على
األم بكل احترام وتقدير وبر ،وأن نلتفت الى
قيمتها وتضحياتها ،فنكرمها على أساس
أن نلتزم بما ربتنا عليه م��ن قيم أخاقية
وانسانية صالحة لنا ،فهي ال تريد مكافأة
وال كلمات ،انها تريدنا أن نكون األوف�ي��اء
ل�ه��ا ع�ب��ر ال��وف��اء ل�ل�ح�ي��اة ،ب��أن ن��رف��ده��ا بكل
خ�ي��ر ون�ف��ع وص ��اح ،ح�ي��ث تشعر األم ب��أن
ال �س �ع��ادة ت�غ�م��ر ق�ل�ب�ه��ا ،وت �ش �ع��ر ب��روح�ه��ا
تحلق عندما تكون ثمار تربيتها لنا سلوكا
نافعا نجسده في حياتنا الخاصة والعامة.
وم ��ن امل �ع �ي��ب أن ي �ب ��ادر ال �ب �ع��ض ال ��ى أذي ��ة
الوالدين ،وباألخص األم ،بأن يقسو عليها
بالكام ،أو يتجرأ عليها بيده ،أو يغضبها
ب �ت �ص��رف��ات��ه ،أو ي �ف �ت��ش ع ��ن أي �س ��ر ال �ط��رق
للتخلص منها ف��ي ح��ال عجزها وهرمها.
ق ��ال ت �ع��ال��ى« :واخ� �ف ��ض ل�ه�م��ا ج �ن��اح ال ��ذل
من الرحمة وق��ل رب ارحمهما كما ربياني
ص� �غ� �ي ��را» (االس � � � � ��راء .)24 /ان� �ه ��ا ال��رح �م��ة
ال �ت��ي خ�ل�ق�ه��ا ال �ل��ه ت �ع��ال��ى ل�ن�ن�ف�ت��ح عليها،
ون��أخ��ذ منها م��ا يرفع م��ن مستوى روحنا
وأخاقياتنا ومشاعرنا ،وما يقوي شأننا
وح��رك �ت �ن��ا ف ��ي ال �ح �ي��اة امل �ل �ي �ئ��ة ب ��األش ��واك
والتحديات .علينا أن نتعلم من صبر األم
الصبر؛ ب��أن نصبر على اآلالم والتحديات
واملتاعب ،ونتعلم منها التضحية ،ونتعلم
م �ن �ه��ا ال �ع��اط �ف��ة وال� �ح� �ن ��ان ،ون �ت �ع �ل��م منها

الطهارة ونظافة القلب ،حيث ال مكان للغل
وال�ع�ص�ب�ي��ة واألح � �ق� ��اد ،ون �ظ��اف��ة ال �س �ل��وك.
األم تختصر ك��ل معنى جميل ،وك��ل معنى
يامس طهارة امللكوت ورحمته وب��ره ..هي
الخير ،كل الخير ،وهي السام ،وهي الرحمة
والحنان ،من البدء الى ما يشاء الله.
ويشرح االمام زين العابدين (عليه السام)
ذلك في رسالة الحقوق حيث يقول« :حملتك
حيث ال يحتمل أحد أحدا ،وأعطتك من ثمرة
قلبها ما ال يعطي أحد أحدا ،ووقتك بجميع
ج��وارح �ه��ا ،ول��م ت�ب��ال أن ت�ج��وع وتطعمك،
وت �ع �ط��ش وت �س �ق �ي��ك ،وت � �ع� ��رى وت �ك �س��وك،
وت�ض�ح��ي وت �ظ �ل��ك ،وت�ه�ج��ر ال �ن��وم ألج�ل��ك،
ووقتك الحر والبرد ،لتكون لها» .فما قدمته
األم لولدها ال يمكن أن يقدمه أي شخص
آخ ��ر ،ف �ك��ان ب�ي�ت��ه ح�ش��اه��ا وط�ع��ام��ه دم �ه��ا..
وهذا ما ال يمكن أن يقدمه أي شخص آخر.
يقول االم��ام زي��ن العابدين (عليه ال�س��ام):
«ف ��ان ��ك ال ت �ط �ي��ق ش �ك��ره��ا اال ب� �ع ��ون ال �ل��ه
وتوفيقه» .فمهما قدم الولد ستبقى الوالدة
هي األكثر عطاء .وتبقى شمعة أمل ونبراس
وقدوة يحتذى بها في كل زمان ومكان .قال
الشاعر حافظ ابراهيم عن األم:
األم م � � � � � � ��درس � � � � � � ��ة اذا أع� � � ��ددت � � � �ه� � � ��ا
أع � � � � � � ��ددت ش� � � �ع� �ب ��ا ط� � � �ي ��ب األع � � � � � ��راق
األم روض ان ت� � � � � �ع� � � �ه � � ��ده ال� � �ح� � �ي � ��ا
ب � � � � ��ال � � � � ��ري أورق أي� � � � � �م � � � � ��ا اي � � � � � � � � ��راق

