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  ما موقف الدين من هدا� عيد األم؟: السؤال
----------------  

  :اجلواب
الً  ألنه ليس عيدًا، فعندL ىف  ،ن من كونه عيداً و ختلف السادة العلماء املعاصر إ: أو

يوم  :يعىنـ  اً ذلك نسميه يومأما بعد عيد الفطر وعيد األضحى، : نان إثنااإلسالم عيد
الشرعهما لنا  الذين النا عيد كنأو يوم كذا، ل ،أو يوم كذا ،األم بد وأن هللا ـ واألعياد 

عندما هاجر إىل املدينة وجد ألهلها  صلى هللا عليه وسلَّمالنىب  .عزَّ وجلَّ يشّرِعها هللا 
عيد الفطر وعيد : قد أبدلكم هللا gما يومان( :صلى هللا عليه وسلَّمن، فقال يعيد

وهذا ما وصلوا إليه ىف  -أو يوم األسرة  ،مفماذا نسميه بعد ذلك؟ يوم األ .١)األضحى
  .kاية األمر وأمسوه بيوم األسرة

صرية الىت و ختلف السادة العلماء املعاصر إ ن ىف اإلحتفاء gذا اليوم nلكيفية الع
حلياة حلق ينبغى أن حيتفى qبويه مدى ا وليس يومًا فقط ىف  - حنن فيها، ألن املسلم ا

حلياة، فمث - السنة هل آتى ألمى gدية ىف هذا اليوم؟ إذا كان حضرة : الً ولكن مدى ا
دام لىبِّ طلبا~ما طوال عمرى مافاملفروض أن أُ  .٢)أنت ومالك ألبيك( :النىب يقول ىل

ال تطلب  مين هذا ىف استطاعىت، ومادام ما تطلبه أمى أمٌر فيه خٌري أو فيه معروف، و
  .عزَّ وجلَّ شيئاً يشق علىَّ أو شيئاً يغضب هللا 

                                                           

 ؟ما هذان اليومان :لعبون فيهما فقالقدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املدينة وهلم يومان ي{: قال � أنس عنروى أبو داود  ١
يوم األضحى ويوم  ؛منهما إن هللا قد أبدلكم gما خرياً ( :فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كنا نلعب فيهما يف اجلاهلية  :قالوا

   .})الفطر
٢

ًال وولداً  إن يل ،� رسول هللا: أن رجًال قال{: عن جابر �ماجة  نروى اب  : إن أيب يريد أن جيتاح مايل، فقال، و ما
أن أعرابيا أتى للنيب ملسو هيلع هللا ىلص { :ولفظ أمحد وأيب داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  .})أنت ومالك ألبيك(

الدكم من  (: إن أيب يريد أن جيتاح مايل، فقال : فقال أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإّن أو
 . })لوه هنيئاً كسبكم فك
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حلق رمحة هللا عليه ف رأى أن  -وحنسبه من األئمة الورعني  -الشيخ جاد ا
ال جيوز، وذكر األسباب،    ما األسباب؟و اإلحتفال gذا اليوم 

حلزن والغم ىف هذا اليوم، وخاصة nلنسبة نُ  إن الذى ليس له أمٌّ : قال n صيبه
صغار ىف املدارس شعر فيليس له أم  وهو – ففي املدارس كل واحد �يت gدية ألمه - لل

يقال إ :و�نياً  .nلُغنب ، ةن هذا األمر يُوجد تفرقة، فواحد يستطيع أن �يت ألمه gدية حسِّ
حلها فلم يشرتِ  صا م يقوم هلا هدية مادا وجائز واحد هى تعيش معه ويقوم جبميع م

حلها كلها، والذى �يت صا �تيها gدية يف هذا  حىتمن اإلسكندرية أو من القاهرة  مب
أما من  ،هناك، فاألغلى عندها هو من �تيها nهلدية هو الذيهنا و  هو الذيو  ،اليوم

ال يفعل ىل شيئاً  حلها الذيمع أنه هو  ،يقيم معها فتقول  صا ، فالذى أوجد هذه !!يقوم مب
  .التفرقة هذا الوضع الذى عملناه

األم  ن عيدأ :وأيده عليه ىف هذا الرأى الشيخ الشعراوى رمحة هللا عليه فقال
حلظة ىف السنة، ولكن طوال  ،وليس يومًا بعينه فقط ىف السنة ،يكون طوال العام أو 

صباح أسلِّم عليها وأقبِّ  وأساله ما حيتاجه  -ل يديها، وكذلك والدى السنة كل يوم ىف ال
  .وما طلباته وأسارع ىف تلبيتها

صرية -ودار اإلفتاء  خالفات لل جتنباً و  ،جلمع الشملو  ،لتالشى هذه األمور الع
حلد  حلاىل ودار اإلفتاء املفىت السابق الشيخ على مجعة واملف - والىت زادت عن ا فىت ا

ال: قالوا ال مانع من اإلحتفال، ألنه  ولكن املشكلة ىف الكيفية،  .يوجد مانع شرعى إنه 
ال تكسِ  ال تؤدى إىل تفرقة بني النفوس ،ر القلوبفرييدون الكيفية الىت  والىت  ،والىت 

  .هم راضني مرضينيلناس كلَّ جتعل ا
َواْخِفْض ( :وأL أرى أن خري هدية يقدمها اإلبن ألمه أو ألبيه الىت وصفها لنا هللا

 ).اإلسراء٢٤( )َهلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَِة َوُقْل َربِّ اْرَمحُْهَما َكَما رَبـََّياِين َصِغريًا
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عندما  -ولو كان حىت رئيس مجهورية  -ن اإلب :يعىنخيفض هلما جناح الذل من الرمحة، 
صغري الذى   ال يرى نفسه  كان يذهب ألمه يعيش معها كالطفل ال عنده مخس سنوات، و

الال و  ،يفرض عليها رأيهال و  ،كبرياً  بني يدى األم واألب يرجع  ... يرفع عليها صوته، 
  .هلذا األمر

أو  ،من فضلك: وليكون nألدب واللطف، فمثال يقفيريد أن يطلب منهما شيئًا 
صوٍت خافت ،بعد إذنك إ�ك مث إ�ك أن ترفع صوتك على أمك أو  .ويكون الكالم ب

ال يكون ذلك ىف حضور يأب متزوجاً، وإ�ك أن جترح  كان الواحدأحد وخاصة إذا  ك، و
ال تنساها، فإ�ك أن جترح مشاعرها،  مشاعرها أمام الزوجة ألن ذلك إساءة nلغة 

ال َكِرميًا( :كما قال هللايكون   معهما كله والكالم   وعليكم  ).اإلسراء٢٣( )َوُقْل َهلَُما قـَْو
،الكالم  أن ،!!!أن تفهموها  ،وفيه مودة ،وفيه ألفة اللطيف اللني الودود الذى فيه حبٌّ

  .كذلك األبو  -أفضل هدية حتتاجها األم من اإلنسان  ذه هيه
حلاجة إىل أى أمر فأكون رهن إ n ا بعد ذلك إذا شعرتkq شار~ا، أو شعرت

آخذها للطبيب دون أن عليَّ أن حتتاج إىل أى أمر وتشتكى منه ىف جسدها، فعلى الفور 
البد من الذهاب  أبداً،: فأقول هلا ،ةطيبأL حبالة : تقول ىلو ترفض قد  .تطلب ذلك

ال أسكت على هذا األمر، فإذا فعلت  ال تريد أن تكلفىن شيئًا، و للطبيب فورًا، ألkا رمبا 
ال؟ ستفرح بكل ºكيد ذاه أkا حتتاج ألى  إذا شعرتُ  .وأL أريد أن أسعدها ،ستفرح أم 

 وهذه � ،فأمشى ملا فيه رضاها .تى وهذا األمر سريضيها، أفعله على الفوراأمر ألخو 
  .إخواىن هى اهلدية الىت أمرg Lا هللا

البد  ا¼تمع عندL حاليًا عمل أشياء طبعاً  صحيح، أنه  صحيح وفيها غري ال فيها ال
ية  وعملوها حبيث أن بعض األمهات أصبحت  ،ىف هذا اليوم -  جتارية -من هدية حسِّ

صِّ  الذي فهى هدية وأL  ،!!ح أن يطلب إنسان هدية وحيددها؟تطالب gا، وهل ي
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ال إذا خري~لك ختارهاأ مل يكن  ا، لكن إذ؟آتيك بهأن تريدين الذي ما : وأقول هلا ا، إ
  .ستقدرى هذه املواقف ندى سعة فمن أين آتيها gا؟ فأنتع

ال جيدون سعة للزواج فحملنا عليهم هذا األمر ويوم األم يقولون  ،وبعض الشباب 
حلماتك؟ و : له حلماتك؟ وهل هذا  ماذا: للعروسةيقولون ماذا تشرتى   منتشرتى 

  .؟هم ىف هذا األمرنضعُ  وملَِ  ،!!، فهم مساكني حيتاجون ملن يساعدهم!!!؟اإلسالم
الد اتالسادة املدرس ماذا ~دون : وخاصة ىف املدارس اخلاصة يقولون لألو

ال ºتوىن بشٍئ آخر فقط أL أريد أن تكون اهلدية ذهبًا : تقول املدرسةو  ،سة؟للمدرِّ   -و
صف نقل ىف يوم  !!حقيقة حتدث اآلنوهذه  وكل واحدة ىف مدرسة خاصة ºخذ سيارة ن

صاريف؟ !! األم لتحمل فيها اهلدا�، أوليس يكفى ما ينفقه أولياؤهم طوال السنة من م
حلقيقية،  وملاذا هذه اهلدا�؟ فأنت ال �تون به لألم ا تؤدين واجبك فقط، فما �تونك به 

  .تمعلغى من ا¼مثل هذه األشياء تُ 
ولكن ما حتتاجه فقط، ولكننا  ،أL معى إمكانيات فآتى gدية ألمى ىف أى وقت

الب مأل أصبحنا ال  ،ا ىف عيد األمجاء~قماش البقطع  تهاآلن جند أمهات عندها دو و
ال تعطيها ألحٍد يلبسها حلاجة هلا إذن؟ ،تلبسها و الب الفضية كما ، و !!فما ا عندها دو

ال أحد يستعملهفيه تضع  - ىت عندL اآلنوهى من التقاليد ال -هو   امقتنيات فضية و
gتيها بطاقم  هذهواملعرض كما هو، وبعد ذلك  ،صبح جدَّةويظل هكذا حىت تُ  ،اأو يقرº
وهذا أمٌر ما أنزل هللا به من  !!وماذا تفعل بكل ذلك؟ ،!!اقم قهوةوهذه بط ،!!شرnت
  .سلطان

ه، فمثًال سيدة كبرية ىف السن وحتتاج إىل آتيها مبا حتتاج، ولكن ماذا آتيها به؟
صاب بقرحة  ال ت عجلة متشى عليها آتيها gا، أو Lئمة وحتتاج إىل مرتبة طبية حىت 
الفراش فأشرتيها هلا، فأشرتى الشي الذى حتتاجه، ولكن ما نفعله اآلن هل سيوافق عليه 
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ما املرأة ن يُعطي مأن يفهمن هذه القضية، فب ولكن لألسف النساء جي ،ال ،شرع هللا؟
دها، وكذلك زوجة إبنها عتقال  يعطها ما تريد تقيم عليه الدنيا و ملريد ترضى عنه، ومن تُ 

حملالىت تشرتى هلا هدية تكون  ال تعطيها شيئاً تقولهي ا ال : بوبة هلا، وزوجة إبنها الىت  أkا 
  .حتبها

كون الرب nألم أو ، ألنه ليس هكذا أو gكذا يا¼تمع إىل فهمههذا الكالم حيتاج 
العطف على الوالدين، فنحن حنتاج إىل كل هذه املعاىن لنمشى على املنهج القومي الذى 

  .صلى هللا عليه وسلَّم، والنىب الرؤف الرحيم عزَّ وجلَّ وضعه لنا هللا 
  وصلى هللا على سيدL دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

*************************  
 


