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  عبد الكرمي املدين

 بارك على سّيدنا وموالنا حمّمد سّيد أهل األرضو  سّلمو  صّلى اهللاو ، احلمد هللا الذي بنعمته تتّم الصاحلات
علينا و ، دينعلى التابعني بإحسان إىل يوم الو ، صحابته الغّر امليامنيو  على آله الطيبني الطاهرينو ، السماواتو 

  :بعدو ... يا أرحم الرامحني  برمحتكفيهم و  معهم
إن دّل ذلك على شيء فإنّه يدّل و ما مل يوله لغريها ، يةالرعاو  من العناية، قد أوىل املرأة فإّن الشرع احلنيف

ظرنا فإذا ن، يف جنديتها هللا تعاىلالذي ينبغي أن تقوم به املرأة أمهّية هذا الدور و  دور املرأة يف اتمع مِ ظَ على عِ 
 يف ا إىل املرأة

ُ
، جمال واسع ينبغي أن تعمل عليهو ، قيمة عظيمةو  من أمهّية بالغةفإننا نتبني ماهلا ، مسلِ تمع امل

 للقيم العلّيةو  للذات اإلنسانّية بانيةٌ  فهي، هي حاضنةو  هي كافلةو ، وهي معّلمة فهي مربيةٌ ، تقوم بهو 
  ... ساس عظيم يف اتمع املسلم فاملرأة هي أ، للمكارم السنّيةو 

� ��� �� ����� ����:  

اليت صدقت يف إعداد  هي املرأة، هذه املرأةأعددت جيًال طّيب األعراق . ..األّم مدرسٌة إذا أعددا 
ة املهّمة العظيم هذه احلياة فراحت تعمل يف القيام ذه عرفت مهّمتها القدسّية يفو ، اإلعداد الصحيح نفسها

 تبين األرواح مع األجسام، عزمية قويةو  عاليةشي فيه واثقة اخلطا ّمة متو  رفت كيف تشّق طريقهافع الكرمية 
ملن صدقت يف طلب هذا ، إنّه لشرٌف عظيمو ، تعاىلو  بشرع اهللا تباركو ، تعاىل مبنهاج اهللاو ، بوحي اهللا تعاىل

ربّة بيت تسعى فاملرأة املسلّمة هي اآلخرة و  سؤددها يف الدنياو ، رامتهاكو  تبتغي فيه أن تنال فيه عّزا، الطريق
عل من إنّه بيت املؤمنة اليت ّمهها أن  جت، ألهل األرض ألن جتعله بيتًا يتألأل ألهل السماء كما تتألأل النجومُ 

، الصاحلاتو  الصاحلني، النساءو  مكان البناء للرجالو ، حمّل التنفيذ للمنهج اإلهليو  بيتها مكان التطبيق للوحي
ال تزال ، تعاىلو  يف مراتب القرب من الرّب تبارك قيلرت ل سّلمٌ أسرا بالنسبة هلا و  هافبيت، اهلادياتو  اهلادينو 

  ... العلياء و  حىت ترتقي أعلى ذروة اد، لهترتقى من خالو  تصعد

 �
��� ����� ��� !:  

 ثاثحيث األمن ، الشكلو  هٌم بتحسني البيوت من حيث الصورة، اليوم لناسمن ا كثرييعتلج يف أذهان  
لكّن اخلطاب اإلهلي جاءنا و ، اهلموم اليت يشارك فيها كّل إنسانو  حنو ذلك من األفكارو ، بنيانالو  دراناجلو 

ّل حمّله من مهومنا هٌم جيب أن حي، املؤمنة عن غريهم من الناسو  به املؤمن هّم يتميز، ّم آخر للبيوت
القيم  وغرسُ ، بناء ذوام اإلنسانية م هَ ، اء ملن يف البيوتنالب م إنّه هَ ومشاعرنا حنن املؤمنني باهللا تبارك وتعاىل 
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 كيدَ   دُ رُ ت، حلصون حصينةاهللا و  إّاو ، مبنهج اهللا تبارك وتعاىل االهتمام م هَ ، املكارم السنّيةو  األخالقو  العلّية
  ! ...اهللا تعاىل عن األمة لو عقلنا  أعداءِ 

هي قدوة البيوت هذه احلجرات مسّاها سورة احلجرات ، كرميأفرد سورة يف القرآن ال، تعاىلو  إّن احلّق تبارك
إّا ذات ، للذات اليت هي أشرف الذوات عند رّب الربياتحجرات كانت مسكنًا ، وم امليقاتاملؤمنة إىل ي

  .سّلمو  آلهو  حمّمد صّلى اهللا عليهسّيدنا 
أسس الفضائل جبميع معانيها يف مجيع نواحي احلياة عّلمتنا كيف يكون و  حجراٌت بنت لنا أسس القيم

فما ، حجراٌت صارت قبلًة للصحابة للتزود باملعارف ساءِ النّ و  للرجال ةُ كيف تكون الرتبيَ و ، التكوين األسريّ 
  .بالكم مبا بعدهم

يف  و  يف كّل وقتو  فكانوا جنوًد هللا يف كّل حال، حجرات من عرفوا معىن اجلندية هللاكانت احلجرات  تلك 
 فعلو  قولٍ  كل...!  

، أّن هلّن مرتبة يف اجلندية هللا تعاىل، بناتناو  نانساءُ  تعرفَ و ، إننا اليوم أيها األخوة حباجة ألن نعرف حننو 
اإللتزام و ، أّن باب الدخول هلذه اجلنديةو ، كثرية كبرية،  رية مبعاٍن واسعةيتم على أيديهن الصالح للبشحيث 

  ... !إّمنا يكون باإلتصال بأهل تلك احلجرات املشّرفة املكّرمة ، ذا الشرف الكبري
 املهمة حباجة إلدراك معىنو  اجلندية لهو  تعاىلو   اهللا تباركمعىن القدوة يف السري إىلحنن حباجة إىل أّن ندرك 

  .يف كّل قول و  يف كّل عملو  حلظةيف كّل عنها  اليت ال ينبغي أن نغفل، ية العظيمةالدعو 
تعاىل مع غرٍس ملعىن القدوة يف و  فاألّم اليت تنطلق يف تعاملها مع أبنائها من منطلق الدعوة إىل اهللا تبارك

  .ربطهم بأهل تلك احلجرات املباركات و ، قلوم
هي مدرسٌة بكّل ، وتقوم ذا الواجب العظيم، تنطلق من هذا املنطلقو ،  تدرك هذه املعاينهذه األّم اليت

   !...ما للكلمة من معىن 
للمنهج الذي جائنا به حبيبنا املصطفى صّلى اهللا اإلتباع و  على أسس القدوة، بيوتإننا نفتقد ملعىن بناء ال

الة حباجة لتبليغ الرس حنن، بيوتناو  مهمتنا يف أداء الرسالة يف أسرنافنحن حباجة ألن ندرك ، سّلمو  آلهو  عليه
  .من َمثّ تمعاتنا كّلهاو  ألوالدنا

هي و  عندما ختاطبهم بذلك حّث أو منع، ترغيب أو ترهيب، عندما ختاطب األّم أوالدها بأمر أو يف
عندها ،  ينبغي أن تكون حاضرة يف قلبها دائماً الرسالة اليتو  عظم شأن تبليغ الدعوةو  مدركة لسمّو املهّمة

 ن كلمتها تلكأل، أفعاهلمو   يف أحواهلممثّ ، عظيم يف قلوب أبنائها شأنٌ تلك نصيحتها و  سيكون لكالمها هذا
 اللهِ  ِإَىل  َدَعا ممن قـَْوالً  َأْحَسنُ  َوَمنْ {: تعاىلو  بشهادة قول اهللا تبارك، هو أحسن قول يقوله قائلٌ ، قوهلا ذاكو 

 التحرق على إقامة املنهج الرباين يف نفسهاو  ألّن الصدق يف الدعوةو  }اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  ِإنِين  َوقَالَ  َصاِحلاً  َوَعِملَ 
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، لعلل أوالدها دواءً  كفيٌل بأن جيعل من كالمها -التحرق الذي حتمله يف قلبهاو  هذا الصدق- أوالدها يف و 
  ! ...السموو  يشفون به من أمراض نفوسهم اليت تعيقهم عن الرتقي

بأن جيعل ، أيضاً  كفيل  التحرق الذي ينبغي أن حيل يف قلب كّل شخص من األسرةو  هذا الصدقّمث إّن 
  ...البغضاءو  ءالشحناو  أن ينزع من القلوب الغلّ و ، رمحةو  مودةو  العالقة القائمة يف األسرة عالقة حبّ 

 من تفهم معىن الدعوة إىل اهللا تعاىل يف بيتهاو ، سرتهأو  معىن الدعوة إىل اهللا تعاىل يف بيتهفهم ألّن من ي
إرادة و  مع احلبّ ، املقّصرو  الرمحة باملخطأو  ةأّن أساس هذه الدعوة هو الشفق، يعلمو  ال بد أن تعلم، أسراو 

أو اإلعتبار هلا  أو ردّ  لنفوسانتصاراً ل، فيما بينهم مأفعاهلو  مدها لن يكون منطلق كالمهعنو ، النجاة لهو  اخلري
  ... ! أخت أو غريهمو  أو أخ، ولدو  من زوجانتقاماً ممن أخطأ يف حّقهم 

، حقوقهاو  ينسون  نفوسهم جيعلهم، هّمة العالية الساميةألّن حال الصدق مع اهللا تعاىل يف أداء هذه امل
  ... أكمله و  ا على أحسن وجهتبليغهو  يف أداء رسالته، حبّق اهللا تعاىل هتماً مُ  جيعُل القلبَ و 

، أخواتهو  هإخوتو  أوالدهو  يف أسرته قيم املنهج الرباينأن ي يف، من حتّلى ذا الصدق مع اهللا تعاىل سعىفي 
  . األسوة الكاملة هلم مجيعاً و  قدوةمهّية ربطهم بالكّل ذلك مع إدراك أ،  رمي النبويبين فيهم اخللق الكأن يو 

ما و ، أصحاب احلجرات املشرّفة إّم، آله الطيبني الطاهرينو ، اآلخرينو  سيد األولني فالقدوة إّمنا هو
  . يف حياته  له أسوةو  قدوةً  ّل من اختذهمك  ميهنأ  أعظمهم من قدوةٍ 

تبين يف ّم اليت حتىي حياة السعداء وهي هذه األ- العظيمة ذه املعاينفلتعلم هذه األم اليت محلت يف قلبها ه
من اهللا تبارك يعشق القرب و ، نشئ جمتمعًا يعشق الرتقي يف التعاملتُ ل، الذوات الكرمية تبينو ، أوالدها القيم

 عندما تدرك لى يديها ع تبىن ألّن هذه الفضائل، أساٌس يف هذا اتمع الفاضلأّا هذه األّم لتعلم   - وتعاىل
  !...العظيمة رسالتهاو  مهمتها
ليعملن لبناء و ، إيصال الدعوةو  لتبليغ الرسالة، إعداد ذوانو  على بناء، أّمهات الغد ليومبنات ا نعملفلت

عليها أن ف، نيل هذا الشرف الفخيمو ، منهّن السري يف هذا الطريق العظيم تومن أراد، اتمع الصاحل املؤمن
ُنهامن العلوم  تتعلم ذا الواجب العظيم الشرعّية األساسية ما ُميَك ّتم عليهاو ، من القيام سرية املصطفى ب أن

 بضعته الطاهرة رضي اهللا عنهاتم بأخبار أن وعليها ، أصحابهو  سرية آل بيتهو ، سّلمو  آلهو  صّلى اهللا عليه
يف ِسَريِ  جيب أن نقرأ نعم، مجيعاً  رضي اهللا عنهم أوالدمهاو  احلسنيو  نيها احلسناب سريةو ، دااآو  أخالقهاو 

، يف قلوب أوالدنا عشق متابعتهمو  أن نغرس حّبهمو ، ي أن نقتدي مينبغ فهؤالء هم الذيناألسوة و  الُقدَوةِ 
 وهو، عرفة يوم حجته يف موسلّ  عليه اهللا ىصلّ  اهللا رسول رأيت: قال رضي اهللا عنه اهللا عبد بن جابر عنف

 كتاب: تضلوا لن به أخذمت إن ما فيكم تركت إين، الناس أيها يا((: يقول فسمعته خيطب القصواء ناقته على
  .أخرجه الديلمي ))بييت أهل عرتيتو ، اهللا
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أهل بيته الطيبني الطاهرين يف هذا و  سّلم بني القرآن الكرميو  آلهو  فقد ربط احلبيب األعظم صّلى اهللا عليه
  !...هالتنبيه للنبيه ما يكفيو  يف هذا من اإلشارةو ، الشريفاحلديث 

ا تم مبا ترك لنو  سلكهما بقي إال أن نو ، سّلمو  صحبهو  آلهو  رسول اهللا صّلى اهللا عليهذا الطريق قد بيّنه فه
، هلمو  جنعله دستورًا لناو  نعّلمه ألوالدناو  نتعلم كتاب اهللا تعاىلف، عظيممن مرياث سّلم و  آلهو  صّلى اهللا عليه

سرية من  بقراءة تنا له فلنمزج تالو  ؛نتخذه دستوراً نعمل مبا فيهو ، ة معانيهندرك عظمو  ا أن نفهم آياتهإذا أردنو 
سرية سيد ولد  -مع تعّلمنا للقرآن الكرمي-فنقرأ ، سّلمو  صحبهو  آلهو  كان خلقه القرآن صّلى اهللا عليه

صّلى  األمني فهم آل بيت النيبّ كما و ، فهم العلماء الربانينيكما لنفهم   الكرام صحبهو  ة أهل بيتهسري و ، عدنان
 ضح آياته الكرميةتو و  حيام دروساً عملية تشرح معاين القرآن الكرمي نتكا  فقد، سّلمو  صحبهو  آلهو  اهللا عليه

ربط احلبيب صّلى اهللا  فلقد، آدامو  بأخالقهمو  مهِ ريَِ بسِ و  مبناتنا و  لنعّلق قلوب أبنائناف، العظيمة معانيهو 
أدبوا ((: سّلمو  آلهو  وله صّلى اهللا عليهيف قأيضاً و  بني القرآن الكرمي يف احلديث السابقو  سّلم بينهمو  آلهو  عليه

  )) وعلى قراءة القرآن، حّب أهل بيتهو  حّب نبيكم، خصال أوالدكم على ثالث
 الدعوةهذه يمة يف خدمة الراقي للحياة األسرية العظ عىنامل األمّهاتو  كّل من اآلباء  أن يدرك يجبف

 اإلهلي الوحيو  على املنهج الرباينبناء البيوت و ألجيال لرتبية ابنا فهذه مهّمة أنيطت ، الرسالة هذه غتبليو 
التجارة تكون و ، سموالو  الرفعة إيّاهمو  بذلك ننالو ، األسوة احلسنةو  ربطهم بالقدوةو  املطهرة السّنة النبويةو 
يف الدنيا ذكٌر  فهي، مالقيو  بادئتعليمه املو  ية النشءتربأجنح من و  جتارة أربح فما من، اآلخرةو  ة يف الدنياراحبال
  ...   اآلخرة ثواٌب من اهللا الكرمي اجلليل يفو ، مجيل نٌ سَ حَ 

شرّفنا حبمل األمانة على أحسن و ، سالة النبوية الربانيةجعلنا خّداماً للر و ، حملابه من األعمال فقنا اهللا مجيعاً و 
  ...امحني أرحم الر و  إنّه أكرم األكرمني، أّمت وجهو  حال
  

 


