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التقوى

ال  وحده  إال هللا  إله  ال  أن  أشهد 
شريك لـه، وأشهد أن حممًدا عبده 
من  ابهلل  فأعوذ  بعد  أما  ورسوله. 
الشيطان الرجيم. ﴿بْسم هللا الرَّمْحَن 
الرَّحيم * احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * 
ين*  ْوم الدِّ الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
اْهداَن   * َنْسَتعنُي  َك  َوإايَّ ْعُبُد  نـَ َك  إايَّ
الَِّذيَن  ِصرَاط   * اْلُمْسَتقيَم  رَاَط  الصِّ
اْلَمْغُضوب  َغرْي  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ

الِّني﴾. )آمني( َعَلْيهْم َوال الضَّ
* العناوين اجلانبية من إضافة »التقوى«
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يف خيمة  النساء يف »حديقة املهدي«  مبناسبة اجللسة السنوية  يف بريطانيا
يوم 2017/7/29م 

أبعاد جديدة ملفهوم »الغد« يعرضها 
القرآن الكرمي

ْنُظْر  ُقوا هللَا َوْلتـَ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَّ ﴿اَي أَيـُّ
ُقوا هللَا ِإنَّ هللَا  َمْت ِلَغٍد وَاتـَّ ْفٌس َما َقدَّ نـَ

ْعَمُلوَن﴾  )احلشر: 18( َخِبرٌي مبَا تـَ
واملؤمنات  املؤمنني  يشمل  األمر  هذا 
وهذه اآلية من اآلايت اليت ُتقرأ مبناسبة 
الرجال  تنصح  فهي  القران.  عقد 
مستقبلهم  إىل  ينظروا  أن  والنساء 
أن  نالحظ  عموما  ابلتقوى.  متحلِّني 
السبب األساسي للذنوب واخلطااي هو 
عدم املباالة وعدم الشعور بشناعتها، 
أي عدم الشعور واالهتمام مبا يريده هللا 
مّنا ورسوُله. فال نسعى إلدراك األوامر 
اليت ذَكرها لشئون حياتنا القرآُن الكرمي 
هللا  يقول  لنا.  عمل  خطة  هو  الذي 
 إذا كنتم مؤمنني فيجب أن تضعوا 
يف احلسبان دوما أنه جيب أن تقضوا 
التقوى.  حياتكم سائرين على دروب 
وعليكم أن تنظروا إىل كل عمل لكم، 
بغدكم  الدوام  على  هتتموا  أن  عليكم 
ومستقبلكم حبيث جيب أن ال هتتّموا 
ينبغي  بل  مادية  رغبات  بتحقيق 
بتحسني  اهتمام  لديكم  يكون  أن 
األخالق والتقدم يف الروحانية، وكيف 
من  أبوامر هللا جزءا  االهتمام  جتعلون 
حياتكم مؤمنني إمياان حقيقيا وصادقا 
ابهلل  بكامل الوفاء له . عندما 
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االهتمام جزءا من حياتنا  يكون هذا 
ن عاقبتنا  سنعيش حياة املؤمنني، وحنسِّ
أيضا. إذا كنا نوقن- وكان هذا اليقني 
جزءا من إمياننا- أبن هذه الدنيا فانية، 
وأن احلياة احلقيقية واخلالدة ستبدأ بعد 
القدرات  مالك    هللا  وأن  املوت، 
والشهادة  الغيب  عامل  وأنه  كلها، 
لع على ما يف  وهو عليم أبسراران ومطَّ
قول  نتدبر  أن  فيجب  قلوبنا،  أعماق 
ونضع  لغد«  قدمتم  ما  »انظروا  هللا 
هي  ما  وآن،  حني  احلسبان كل  يف 
األعمال اليت أجنزانها لنيل رضوان هللا 
أجيالنا  لرتبية  أجنزانه  الذي  وما   
غدان  يف  ينحصر  ال  فغُدان  القادمة. 
املوت  بعد  اآلخرة  احلياة  أو  املادي 
ذريتنا  غدان  من  املراد  بل  فحسب 

احلسنة  تربيتهم  كانت  فإذا  أيضا. 
ُكهم  ومتسُّ سامية  أبخالق  وختلُُّقهم 
ومن  أوفياء  مواطنني  وكوهُنم  ابلدين 
حياة  ن  سيحسِّ العايل  السلوك  ذوي 
نيل  من  نهم  وميكِّ وعاقبَتهم  أوالدان 
نفسه  الوقت  ففي    هللا  رضوان 
سُيكسبنا هللا  أجرًا لرتبيتنا احلسنة 
يرتك  ال    هللا  أن  املعلوم  من  هلم. 
أي عمل لنا دون أجر وجزاء، فكيف 
ابتغاء  أجنزْت  أعماال  دون جزاء  يرتك 
ألوامره.  واستجابًة  فقط  هللا  مرضاة 
إحراز  يف  ذريتنا  ستستمر  عندما  مث 
بذلك  سيتحسن  لنا  وتدعو  حسناتنا 
غُدان وهذه األدعية سرتفع درجاتنا يف 

العامل اآلخر أيضا. 
أبن    هللا  أمران  الذي  الغد  فهذا 

ما  انظروا  وقال  له  منا  قدَّ ماذا  ننظر 
الغد  وهلذا  جدا.  واسٌع  لغد،  قدمتم 
العامل  هذا  يشمل  وهو  واسعة،  معاٍن 
والعامل اآلخر أيضا، ويشمل النصيحة 
برتبية أنفسنا وتربية ذريتنا أيضا من كل 
النواحي. إن احملطات اليت ال يتصورها 
ان هللا  على  اإلنسان املادي قد سريَّ
اآلية.  هذه  يف  إليها  املؤدية  الطرق 
املال  لتوفري  يسعى  املادي  فاإلنسان 
العقارات  القتناء  ويسعى  لغده  فقط 
ه الروحانية والسعُي لنيل  فقط، وال ُيهمُّ
ُأمر  فقد  املؤمن  أما   ، هللا  رضوان 
املتاع  أي  الفاين  ابملتاع  يهتم  ال  أبن 
ح  املادي يف هذه الدنيا، وأود أن أوضِّ
ليس  املادي  الفاين  املتاع  أن كسب 
أن  جيب  لكن  جائز  هو  بل  ممنوعا 
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﴾ ﴿

ال يشغل ابَلكم احلصوُل عليه وحده 
بل جيب أن هتتموا حبياتكم الروحانية 
برتبية صحيحة  تقوموا  مل  وإن  أيضا. 
ألوالدكم فسوف أيكلون املتاع الفاين 
هلم.  تركتم  مهما  وينفدونه  املادي 
وإن مل ترّبوهم تربية صحيحة فسوف 
تورطهم  إثر  القانون  لبطش  يتعرضون 
يف األعمال اخلاطئة السيئة، ولن يغين 

عنهم ذلك املال. 

األوالد زرع اليوم وحصاد الغد
  املوعود  املسيح  سيدان  كان 
ويقول:  القبيل  هذا  من  قصة  يذكر 
كان المرأة ولد مدلل وكان من عادته 
أن يقوم أبعمال الشغب والتصرفات 
للناس  ويسبب  البيت  خارج  املشينة 
يقوم  بدأ  مث  أيضا،  بسيطة  خسائر 
الناس  فكان  أيضا،  صغرية  بسرقات 
والدته  إىل  وحُيضرونه  به  ميسكون 
تصرفاته  وتكتم  إليه،  تنحاز  فكانت 
املشينة رغم العلم هبا وتقول مل حيدث 
شيء، وإن ابين ليس من هذا القبيل 
وإمنا الناس يتهمونه مبا مل يفعل. فكرب 
الولد مع هذه العادات السيئة ودالل 
أمِّه غري املربر ورسخت عاداُته وأخريًا 
صار يوما من األايم قاطع طريق وقاتال 
اجلرمية،  هبذه  يوما  فاعُتقل  مشهورا. 
وصدر احلكم إبعدامه، وملا ُسئل قبيل 

أخرية  أمنية  لديه  إذا كانت  اإلعدام 
أن  وهي  فقط  وحيدة  أمنية  قال: يل 
قالت  جاءت  فلما  أمي.  يل  حُتَضر 
له: ما هي أمنيتك األخرية اي ولدي؟ 
فقال إين سُأعَدم بعد قليل ويف هذه 
اللحظات أود أن أقبِّل لسانِك، فلما 
بشدة  ه  لساهنا عضَّ األمُّ  له  أخرجْت 
حىت انقطع اللسان. بدأت األم تصرخ 
وتئّن أبمل عندها الم الناس هذا االبن 
ملاذا  الشقي،  أيها  قائلني:  ولعنوه 
هذه  يف  البشع  الظلم  هذا  ارتكبت 
اللحظات األخرية يف حياتك؟ فقال: 
مشينة  أعماال  أرتكب  عندما كنت 
وكان الناس حُيضرونين إليها ويشتكون 
أن تصلحين  تؤيدين بدال من  كانت 
وتربِّيين وتبدي الغضب على تصرفايت 
السيئة، ولو كانت تنصحين وتعاقبين 
َلما وصلت إىل هذا احلال. فاللسان 
السيئة  أعمايل  يف  يؤيدين  ظلَّ  الذي 
الصحيحة  وتربييت  نصيحيت  من  بدال 
األم جتدر هبما  اللسان وتلك  فذلك 

هذه العاقبة حصرًا.  
جلميع  عربة،  ذات  القصة  فهذه 
األمهات الاليت- عند الدالل واحلب 
وال  غدهّن  إىل  ينظرن  ال  املؤقت- 
املال  ُيهمهّن  وإمنا  أوالدهن،  غد  إىل 
آالف  فقط.  والرفاهية  املادي  واملتاع 
املالحظ  ومن  يوميا،  يفلسون  الناس 

الراهن هنا أن كبار رجال  العصر  يف 
تسديد  على  يقدرون  ال  األعمال 
أيديهم  من  وينفلت  البنوك،  ديون 
املال والعقار- الذي تركه هلم آابؤهم- 
يف  يبقى  فال  الديون،  هلذه  تسديدا 
حمتاجني  ويصبحون  شيٌء  أيديهم 
يف  يتورطون  أو  فينتحرون  لقروش، 
أعمال غري شرعية. فلو كانوا قد تلقَّوا 
تربية حسنة ملا ركضوا وراء الدنيا فقط 
بل كانوا ذوي طبع متوازن. ميكن أن 
أن  الدنيا لكن جيب  ِنعم  تنتفعوا من 
هتتموا ابلرتبية أيضا. إن أوالد مسلمٍة 
مل  إهنم  يقولوا  أن  ميكن  أمحدية  غري 
أما  لرتبيتهم.  نظاَم  ال  إذ  تربيًة  يتلقوا 
املرأة األمحدية اليت آمنت إبمام الزمان 
فيجب عليها أن تسعى لرفع مستوى 
أوالدها  وتريب  شخصيا  روحانيتها 
الدين  إيثار  من  نهم  متكِّ تربية  أيضا 
السعي لكسب  الدنيا بدال من  على 

الدنيا. 
ميکن ألحد أن يقول: كثري من الناس 
يف الدنيا أكثر ماال وسعة من آابئهم 
وأجدادهم وهم ال يزالون يزدادون ثراء 
ويقومون  جتارهتم  يغّشون يف  أهنم  مع 
أبعمال سيئة أخرى أيضا، ولكن مع 
ذلك ال أييت عليهم زوال دنيوي. فلذا 
َهنا هللا تعاىل بقوله »ولتنظر نفس  وجَّ
ما قدمت« إىل أنه ال شك أن حالة 
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ولكنكم  جيدة  املادية  الناس  هؤالء 
الزمان  إبمام  اإلميان  تدَّعون  من  اي 
الصادق  اخلادم  بيعة  تّدعون  من  واي 
للرسول  واي من تّدعون أن البيعة 
هيأت لكم أسباب إصالحكم، ال بد 
أن تنظروا إىل الغد وهتتموا آبخرتكم. 
أما اآلخرون فهم حمرومون من الدين 
حياة  إىل  ينظروا  مل  فإهنم  والروحانية، 
املمات،  بعد  احلياة  يعرفوا  ومل  اآلخرة 
ألهنم  ومعذورون،  مضطرون  فهم  لذا 
ومل  شيء  كل  الدنيا  هذه  حسبوا 
يقول  الروحاين.  الغد  من  يستفيدوا 
هذه  يف  احلياة  تنتهي  لن  تعاىل:  هللا 
اآلخرة  حياة  هناك  بل  فقط  الدنيا 
سيئاهتم  عقاب  ينالوا  مل  فإن  أيضا، 
يف  ينالوه  أن  بد  فال  الدنيا  هذه  يف 
تّدعون  الذين  أنتم  ولكن  اآلخرة، 
تنظروا إىل حياة  أن  الروحانية عليكم 
الذين  الدنيا واآلخرة كلتيهما، فنحن 
نّدعي دخول مجاعة املبعوث من هللا 
الرسول  أبن  نؤمن  الذين  وحنن  تعاىل 
 آخر األنبياء املشرّعني وأبن القرآن 
تعليما  ُيعطينا  عليه  نزل  الذي  الكرمي 
إلصالح  النواحي  مجيع  من  كامال 
نسعى  أن  علينا  وآخرتنا،  دنياان 
أنفسنا  يف  حُمدثني  أبحكامه  للعمل 
نقيم  أن  علينا  وجيب  طيبا،  تغيريا 
مناذج حسنة ألوالدان أيضا لكي تنال 

على  تعاىل  القادمة رضى هللا  أجيالنا 
التوايل. 

جيل  إعداد  عن  املرأة  مسؤولية 
املستقبل  

إن اإلسالم ألقى على املرأة مسؤولية 
وحدها  املرأة  القادم،  اجليل  رعاية 
األجيال  على  حتافظ  أن  تستطيع 
أحكام  املرأة  تفهم  مل  وإذا  املتتالية، 
تْسَع لذلك فال ضمان  تعاىل ومل  هللا 
لرتبية األجيال أبدا، إن النيب  ذكر 
مقام املرأة العايل لتعرف ما هي مكانة 
  النيب  يُقل  مل  احلقيقية.  املسلمة 
قوال عاطفيا عابرا بل قرّر للمرأة هدفا 
حلياهتا من أجل احلفاظ على األجيال 
بني  لقد  وآخرهتم.  دنياهم  وإلصالح 
العظمى  املرأة  مكانة  مجلٍة  يف   
ووّجهها إىل مسؤولياهتا فقال: »اجلنة 
اجلملة  هذه  األمهات.«  أقدام  حتت 

مكانة  ذكر  مع  ببشارة  تصرّح  حيث 
أن  أيضا  إنذار  عن  تنم  املرأة كذلك 
األم اليت ليست حتت قدميها جنة فال 
بد أن يكون هناك جهنم، وقد ذكرُت 
والقاتل.  السارق  قصة  يف  مثاله  آنفا 
الطفل  ألن  األم  قدمي  حتت  فاجلنة 
بسبب الرتبية اليت يناهلا من أّمه يصبح 
م  ويقدِّ قومية  وثروة  صاحلا  مواطنا 
التذكر  ينبغي  الدنيا.  على  الدين 
تدعمها  ما مل  تثمر  الرتبية ال  أن  هنا 
أّمهم  األوالُد  يرى  وحني  األدعيُة، 
الدعاء  إىل  يتوجهون  ابلدعاء  ملتزمًة 
تلقائيا، فالرتبية الظاهرية ال تكفي بل 
ابلدعاء  تلتزم  أن  لألم  الضروري  من 
أن من  تعاىل. وال شك  وتتعلق ابهلل 
هبذه  يهتموا  أن  أيضا  اآلابء  واجب 
يف  املستوايت  أعلى  وُيقيموا  األمور 
األوالد حني  والعبادة. ألن  الروحانية 
يبلغون عمرا معينا ينظرون إىل اآلابء، 

إلى  ووّجه  العظمى  المرأة  مكانة  جملٍة  في    بين  لقد 
مسؤولياتها فقال: »الجنة تحت أقدام األمهات.« هذه 
الجملة حيث تصّرح ببشارة مع ذكر مكانة المرأة كذلك 
تنم عن إنذار أيضا أن األم التي ليست تحت قدميها جنة 
مثاله في  آنفا  وقد ذكرُت  أن يكون هناك جهنم،  بد  فال 

قصة السارق والقاتل.
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وأتلقى من األوالد رسائل كثرية مفادها 
أن لرتبية األم وألعماهلا الصاحلة أتثريا 
وال  بنا  يهتم  ال  أاَبان  ولكن  فينا  طيبا 
الشكاوى اتيت من  أّمنا. وهذه  يراعي 
اآلابء  سلوك  وبسبب  األوالد،  ِقبل 
السيئ َيفسد األوالُد يف بعض األحيان، 
حتميهم  َمن  منهم  عددا كبريا  ولكن 
أدعيُة األمهات، فلو عقْدت األمهاُت 
أوالدهن  سيحمني  أهنن  صميما  عزما 
الدين  على  األوالُد  لثبت  الفساد  من 
ابلرغم من ظروف غري مالئمة وابلرغم 
من عدم تعاون اآلابء واألزواج وابلرغم 

من سلوك الرجال الظامل واخلاطئ. 
أقول هنا للرجال أيضا أن يلعبوا دورهم 
يف جعل بيوهتم جنة، وال ُيلقوا املسؤولية 
كلها على النساء فقط، ألنه إضافة إىل 
اهتمام األمهات برتبية األوالد احلسنة 
يف  والوائم  احلب  الرجال  إظهار  فإن 
يزيد  ملما  مسؤوليتهم  وأداَءهم  البيوت 
ينبغي  ال  ولكن  حسنة،  تربيًة  األوالد 
لألمهات أن جيلسن حبجة أن الرجال 
حنن  نفعل  فماذا  يرام  ما  على  ليسوا 
وكيف نريب األوالد، ألنه كما قلُت يف 
على  األوالد  نشأ  العائالت  من  كثري 
دينّيا وكمواطنني صاحلني  أحسن وجه 
تربية  َيات  املرتبـَّ األمهات  بسبب  أيضا 
حسنة ابلرغم من سلوك اآلابء السيئ. 
تربية  فبسبب  ذكورا  األوالد  إذا كان 

أزواجا  سيصبحون  إايهم  األمهات 
عالية  أخالق  وذوي  صاحلني  وآابء 
وُمعينني زوجاهتم يف خلق اجلنة يف هذه 
الدنيا. فإذا مل تستطع األمهات احلفاظ 
على  حيافظن  أن  فعليهن  جيل  على 
جيل قادم، أعين إن مل يستطعن محاية 
أزواجهن من الفساد فعليهن أن يربني 
حيافظن  وهكذا  حسنة  تربية  أوالدهن 
وإذا  القادمني.  واآلابء  األزواج  على 
تلقي  بسبب  فهن  إاناث  األوالد  كان 
الرتبية احلسنة سيصبحن أمهات يذهْب 
املهمة  فاملسؤولية  اجلنة،  إىل  أبوالدهن 
اليت ألقاها اإلسالم على املؤمنات واليت 
ورائعة  بليغة  بكلمات    النيب  بّينها 
نساؤان  دوما  تتذكرها  أن  ينبغي  للغاية 

وبناتنا. 

رفع العبء عن كاهل املرأة،
والتطبيق النبوي

قضية  عن  أملانيا  يف  صحفية  سألتين 
وهي:  األايم  هذه  يف  أُِثريت كثريا  قد 
ملاذا ال تستطيع املرأة أن تؤمَّ الصالة يف 
املسجد؟ فأخربتـها أبن املرأة معفاة من 
الصلوات والعبادات يف بعض األايم يف 
وزّع  اإلسالم  إن  مث  خاصة،  حاالت 
أعمال  للرجال  اإلسالم  يقول  املهام، 
أبن  هنا  وأخربكم  أعمال.  وللنساء 
النساء  إبعانة  الرجال  أيمر  اإلسالم 

معهن  والعمل  البيوت  يف  أعماهلن  يف 
سرية  يف  لذلك  واضحة  أمثلة  وجند 
النيب  وُسنته ولكن ال أيمر اإلسالم 
الرجال  النساَء أبنه جيب أن يساعدن 
  النيب  أسوة  من  يتبني  أعماهلم.  يف 
يف  زوجاته  يساعد  احلسنة كيف كان 
ابختصار،  البيت.  أعمال  يف  بيوهتن 
يعفي  اإلسالم  أن  الصحفية  أجبُت 
النساء بسبب بعض مشاكلهن اخلاصة 
ما  ومنها  األحكام،  بعض  أداء  يف 
جيب أن يقوم به إمام، وكذلك قد وزّع 
اإلسالم مهام النساء والرجال، ولكنكن 
ُتِثْرَن قضية إمامة املرأة وكأنكن تتأَذْين 
هذه  ُتِثْرَن  لذا  املسلمات،  من  أكثر 
أعطى  فاإلسالم  وتضّخْمَنها،  القضية 
يقول  اإلمامة،  من  أعظم  مكانة  املرأة 
أقدام  حتت  اجلنة    اإلسالم  رسول 
أن  إمام  أي  يستطيع  ال  األمهات، 
يعطي املصلني يف اقتدائه ضماَن اجلنة. 
 بل هناك رواايت مفادها أنه إذا انتابت 
خمتلفة  أفكار  الصالة  أثناء  اإلمام 
أيضا  املقتدين  قلوب  يف  واختلجت 
ُيكتب  أيضا  مقتديه  فإن ذنب  أفكار 
يف حساب اإلمام. فكيف ميكنهم إًذا 
ولكن  اجلنة.  إىل  اآلخرين  يقودوا  أن 
إمام صاحل  منـزلة  حتتل  أن  ميكن  املرأة 
وجتعلهم  اجلنة  إىل  أوالدها  وتقوَد 
مواطنني صاحلني أو علماء ابرعني أو 
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مكانة  إن  إًذا،  ما.  لبلد  أعلى  زعيما 
ملسلمة  حاجة  فال  جدا  عظيمة  املرأة 
أمحدية حقيقية أن تشعر ابلدونية بتاات. 
نطاق  على  خرٌب  مؤخرا  أشيع  لقد    
واسع جاء فيه أن سيدة بنْت يف أملانيا 
بنفسها  الصالة  فيه  وستؤّم  مسجدا 
والنساء  الرجال  سيصلي  أنه  وتقول 
احلجاب  ارتداء  إىل  حاجة  وال  معا، 
شاهبه.  ما  أو  ابلوشاح  الرأس  وتغطية 
واآلن تقول هذه السيدة إهنا ستذهب 
إىل بريطانيا وستبين فيها أيضا مسجدا 

مثلما بنْته يف أملانيا. 
  أقول: كل هذه األمور تدل على عدم 
فهم الدين وعلى الشعور ابلدونية. فما 
فهو  رسوله  وأمر  هللا  أمر  ينايف  كان 
بدعة ُتَدّس يف الدين بسبب اجلهل، أو 
ُتدخلها القوى املعادية لإلسالم حبسب 
الفساد.  فيه  لتعيث  املدروسة  خطتها 
قد  األخرى  األداين  أن  املعلوم  من 
ابقيا  اإلسالم  ملا كان  ولكن  فسدت، 
يؤذيهم  ما  فهذا  األصلية  صورته  على 
الفساد  لعيث  يسعون  وابلنتيجة  كثريا 

فيه. 
حمفوظ  أنه  الكرمي  القرآن  يعلن 
منذ البداية وأن أوامره صاحلة إىل األبد 
وهذا  األبد،  إىل  تعاىل  هللا  وسيحميه 
لإلسالم  املعادية  القوى  تطيقه  ال  ما 
فتسعى جاهدة لعيث الفساد فيه وهي 

الشأن.  هبذا  مساعيها  يف  مستمرة 
بوضوح  النساَء  أمَر  اإلسالم  دام  وما 
فإن  احملتشم  واللباس  احلجاب  ابرتداء 
األحكام  هذه  تنايف  اليت  التصرفات 
الرتداء  حاجة  ال  أبنه  القول  وكذلك 
لباس  الرتداء  حاجة  وال  الوشاح 
سيؤدي  الزينة  إلخفاء  وال  فضفاض 
أن  يصح  وال  الدين.  يف  الفساد  إىل 
إىل  وجنبا  معا  والنساء  الرجال  يصّلي 
يصّلي  أن  تعاىل  هللا  أمر  لقد  جنب. 
كال اجلنسني منفصال فال مربر لنا أن 
خنالف أمره  متأثرين ابلقوى املعادية 
الذين عينهم  املاديون  الناس  لإلسالم. 
الدينية عمياء ال ميكن أن يشعروا أبمهية 

أوامر الدين. 
حزب  زعيم  جاء  مرة  ذات 
زمان  سيأيت  وقال:  ليقابلين  سياسي 
حني يصّلي الرجال والنساء يف املسجد 
قد  بل  قلُت:  واحد.  مكان  ويف  معا 
عليه  وأكل  الزمن  هذا  أتى  أن  سبق 

الدهر وشرب. كانت الصالة يف زمن 
إال  واحد  مكان  يف  تقام    النيب 
الصفوف  يف  يقفون  الرجال كانوا  أن 
األمامية والنساء يف الصفوف اخللفية، 
إذا  أيضا  اليوم  أن حيدث  ميكن  وهذا 
يف  النساء  أن  غري  الضرورة،  اقتضت 
منعزل  مكان  يف  يصّلني  األايم  هذه 
لسهولتهن حىت يستطعن أداء الصالة 
ورداءهن  وشاحهن  وخيلعَن  حبرية 
يف  وذلك  احلاجة  اقتضت  إذا  حبرية 
اجتماعات عادية دون الصالة. وقلُت 
له أيضا إن الرجال يتفننون يف أفكارهم 
عبادة  الصالة  أن  واملعلوم  وتصرفاهتم، 
وإذا كانت النساء أمامهم أو خمتلطات 
بينهم فقد يكون هناك من الرجال من 
العبادة  من  بدال  النساء  إىل  سينظر 
ز على الصالة، فقال مبتسما:  ولن يركِّ
علمُت  مث  متاما.  صحيح  كالمك 
أن  أخرى  مصادر  بواسطة  ذلك  بعد 
األمر  هذا  ذكر  السياسي  الرجل  هذا 

س في الدين  الله وأمر رسوله فهو بدعة ُتدَّ  فما كان ينافي أمر 
بسبب الجهل، أو ُتدخلها القوى المعادية لإلسالم بحسب خطتها 
المدروسة لتعيث فيه الفساد. من المعلوم أن األديان األخرى قد 
فسدت، ولكن لما كان اإلسالم باقيا على صورته األصلية فهذا ما 

يؤذيهم كثيرا وبالنتيجة يسعون لعيث الفساد فيه. 
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هو  هذا  أبن  وقال  خمتلفة  جمالس  يف 
اجلواب الذي تلقيُته على سؤايل وبناؤه 
الذين  إن  إًذا،  واحلقيقة.  املنطق  على 
البدعات  ُينشئون  مث  أبنفسهم  فسدوا 
إهنم  بل  منهم  خطأ  فهذا  الدين  يف 
أيضا  واملسلمون  ابلدين.  يستهزئون 
ابسم  التصرفات  هذه  مبثل  يقومون 
اإلسالم وبذلك يسخرون هم اآلخرون 
علم  يفقهون  ال  الذين  الدين.  من 
أما  منهم،  جهال  ذلك  يفعلون  الدين 
املسلمون فكان مقّدرا أن تبلغ حالتهم 
  النيب  أنبأ  قد  إذ  الدرجة  هذه  إىل 
أن هذا النوع من اجلهل سيتطرق إليهم 

فيقومون بتصرفات من هذا القبيل. 

فلسفة احلجاب وفرضيته على مجيع 
املسلمني ذكورا وإاناث

ومن انحية اثنية يقوم املسلمون ابلظلم 
املرأة  الدين، ويعاملون  واهلمجية ابسم 
بقسوة شديدة لدرجة كأنه ال أمهية هلا 
قط. لذلك أرسل هللا تعاىل إمام الزمان 
أي املسيح املوعود  ليصلح ما جنم 
عن اإلفراط والتفريط اللذين تطرقا إىل 
تعليم اإلسالم نتيجة تصرفات املشايخ. 
تعليم  البدعات يف  ُيدخلون  الناس  إن 
والُيسر،  السهولة  ابسم  اإلسالم 
ويضعون القيود غري املربرة بعذر القسوة 
يف تعليم اإلسالم وُترتكب أعمال سيئة 

بناء على كال املوقَفني، فكان مقدرا أن 
ُيرشد املسيح املوعود  كال الطرفني 
إىل الصراط املستقيم، فأرشدهم وإايان 

فعال. 
آمّنا  ألننا  األمحديني سعداء  إًذا، حنن 
ابلدونية  الشعور  انتابنا  إذا  ولكن  به، 
بعد إمياننا به  أو كان فينا ضعف 
يف تقدمي الدين على الدنيا فهذا يضعنا 
أن  علينا  وخمجلة.  أتملية  وقفة  أمام 
تعاىل هو  قاله هللا  ما  أن  دائما  نتذكر 
الذي سيبقى قائما، وهو بريء من كل 
تكون  أن  ميكن  ال  بينما  وخطأ  ُسقم 
من  بريئة  وقوانينهم  الدنيا  أهل  قواعد 

األخطاء واألسقام. 
لقد جاء يف األخبار من السويد مؤخرا 
أن سيدة تعقد حفالت موسيقية كبرية 
وقد أعلنت أهنا ستقيم حفلة موسيقية 
كبرية هذا العام وستشرتك فيها النساء 
فقط ولن ُيدعى هلا الرجال، وقالت إن 
السبب وراء ذلك هو أنه قد ثبت من 
الرجال  أن  املنصرمة  السنوات  جتارب 
احلفالت  هذه  يف  ابلنساء  يتحرشون 
حىت يبلغ األمر إىل اغتصاهبن أيضا يف 

بعض األحيان. 
نتيجة  للعيان  ظهر  ما  هذا  أقول: 
أما  والنساء.  الرجال  بني  االختالط 
هناك  كانت  لو  أنه  فيعّلم  اإلسالم 
خفيفة-  كانت  مهما  إمكانية- 

لقد  فاجتنبوها.  الئقة  غري  لتصرفات 
يقرّون  اإلسالم  على  املعرتضون  بدأ 
الرجال  بني  الفصل  أن  أبنفسهم 
أفضل.  املواطن  بعض  يف  والنساء 
إلنشاء  تصعد  األصوات  بدأت  وقد 
يف  والنساء  للرجال  منفصلة  مجعيات 
يف  الشعور  نشأ  وقد  احلاالت،  بعض 
الدنيوي  واجملتمع  الدينية  األوساط 
كذلك أن تكون للنساء والرجال هوية 
منفصلتان  الفئتان  تبقى  وأن  مستقلة 
عن بعضهما. والذين يتهموننا ابلفصل 
يقرّون أبنه ال بد  الشرحيتني بدأوا  بني 
من الفصل بينهما يف بعض األماكن. 
أن  األمحدية  املسلمة  السيدة  فعلى 
الذي  هو  وحده  تعليمنا  أن  تستيقن 
املطاف،  هناية  يف  غالبا  سيكون 
حرية  ابسم  اجلارية  املساعي  ومجيع 
املرأة ستبوء ابلفشل واخليبة. لقد شرح 
الفصل  ضرورة    املوعود  املسيح 
تعليم  ضوء  يف  والنساء  الرجال  بني 
من  احلكمة  هي  هذه  فقال:  اإلسالم 
احلجاب اإلسالمي، وهذه هي اهلداية 
الشرعية. مل يقصد كتاُب هللا ابحلجاب 
أسر النساء، ذلك ظن اجلهلة الذين ال 
شيئا.  اإلسالمية  املبادئ  عن  يعلمون 
هو  اإلسالمي  احلجاب  من  املقصود 
إلقاء  النساء والرجال مجيعا عن  كفُّ 
للجانب  زيناٍت  نظراٍت حرة، وكشِف 



17

التقوىالمجلد الثالثون،  العدد السادس، محرم وصفر 143٩ هـ، تشرين األول/ أكتوبر 2017 م

اآلخر، وتربُِّج اجلاهلية، ألن يف الكف 
عن كل ذلك مصلحَة اجلنسني.

غّض  أن  أيضا  نتذكر  أن  جيب  كما 
ينظر  أن  هو  العرب  لغة  يف  البصر 
اإلنسان بعني فاترة حبيث يصون نظرَه 
إىل  إال  ينظر  وال  رؤيته،  حِتّل  ال  عما 
ما جيوز النظر إليه )أي إذا كان هناك 
اضطرار لذلك فلتكن العني فاترة ولكن 
جيب غض البصر بوجه عام، وال تنظروا 
إىل ما ال جيوز رؤيته. هذا هو املراد من 

غض البصر(
وقال  أيضا ما مفاده: هناك من 
عقريهتم  ويرفعون  السفور  على  يرّكزون 
ولكن  املنطلق  هذا  من  النساء  حبرية 
ليعلموا أن ذلك سيؤدي إىل املزيد من 
الفسق والفجور وستبتعدون من الدين 
 : وتتورطون يف السيئات. مث قال
إذا كان هذا النوع من احلرية والسفور قد 
أدى إىل الزايدة يف عفة النساء فسنقّر 
حالة  مبّينا    وقال  خمطئون.  أبننا 
الرجال: عليكم أن تنظروا إىل حالتهم 
الرسن،  خليع  أصبحوا كحصان  فقد 
اإلميان  وال  هللا  خشية  عندهم  تُعد  مل 
الدنيوية  امللذات  اختذوا  وقد  ابآلخرة 
إهلا هلم. فاألهم واأَلوىل يف املوضوع هو 
أن يتم حتسني حالة الرجال األخالقية 
قبل تلك احلرية والسفور. فإذا حتسنت 
أال  على  قادرين  وأصبحوا  حالتهم 

تغلبهم العواطف النفسانية على األقل 
إذا  فيما  قضية  تثريوا  أن  عندها ميكن 
وإال  ال؟  أم  ضروراي  احلجاب  كان 
والسفور  احلرية  على  الرتكيز  َمثل  فإن 
الشياه  تقدمي  الراهنة كمثل  احلالة  يف 
  لألسود. فما قاله املسيح املوعود
قالت الكالَم نفسه السيدُة اليت ذكرهُتا 
قبل قليل واليت تعقد حفالت موسيقية، 
الرجال  بني  اخللط  ميكننا  ال  فقالت: 
والنساء ما مل يدرك الرجاُل أمهية احرتام 
املرأة وكيفية التحكم يف غرائزهم، وما مل 
نتأكد من أهنم فهموا هذا األمر جيدا. 
اليوم  الصوت  هذا  صعد  لقد  أقول: 
من جملس  وإن كان  واحد  مكان  من 
مبدى  يوحي  ولكنه  والغناء،  الرقص 
السيئات- كما  نشوء  ومبدى  اخلطورة 
نتيجة  الواقع-  صعيد  على  احلال  هو 

ما  والرجال.  النساء  بني  االختالط 
نّبهنا به اإلسالم قبل مئات السنني وما 
شرحه لنا املسيح املوعود  قبل قرن 
اآلن  يفهمونه  الناس  هؤالء  بدأ  وربع 
بعد جتارهبم وبعد انتشار السيئات ابسم 
لالعرتاف  يوما  وسيضطرون  احلرية. 
هو  اإلسالم  تعليم  أبن  وضوح  بكل 
اجلدير ابلبقاء، وهذا هو التعليم الذي 
يرشد الناس بوجه أكمل ليبقوا يف دائرة 

اإلنسانية.
فيجب أن ال تشعر أي مسلمة حقيقية 
بشعور الدونية مطلقا، فال نستطيع أن 
ذلك  ألن  سفينتني،  يف  األقدام  نضع 
سيؤدي بنا إىل الغرق. إذا كنا قد قطعنا 
العهد إبيثار الدين على الدنيا فال بد 
من االنتباه ألوامر هللا  فهو قد أمر 
الرجال أوال بغض البصر، وعدم النظر 

أعــالم وفــود الــدول املشــاركة يف اجللســة الســنوية ابململكــة املتحــدة 
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إىل النساء دومنا سبب، وعدم حضور 
جمالسهن. فبالعمل هبذا األمر ميكن أن 
نوا  جيتنب الرجال هذه السيئات وحيسِّ
دنياهم وعقباهم. مث أمر هللا  النساء 
أن يغضضن أبصارهن، وخُيفني زينتهن 
من غري احملارم، وحيافظن على احلياء. 
من  يتمّكّن  فسوف  ذلك  فعلن  وإذا 
إذا  أيضا.  أجياهلن  يف  احلياء  خلق 
ُيقمن  أن  األمهات  على  جيب  كان 
واألخالق  العبادة  يف  ألوالدهن  أسوة 
واملالبس احملتشمة لكي حيمني غَدهن 
هم  يتمسكوا  أن  أيضا  للرجال  فأقول 
أقول  أن  وأود  األمور،  هبذه  أيضا 
للمسؤولني خاصة من الرجال والنساء 
فتقدمي  ألوالدهم.  أسوة  ُيظهروا  أن 
ال  إذ  جدا،  ضروري  املسؤولني  أسوة 
يكفي تلقِّي املسؤولية يف جلنة إماء هللا 
أن  جيب  بل  فقط  شخصيا  والنشاط 
يسعني لرتك أسوة ألوالدهن يف البيت 
العصر  يف  حتتهن.  يعملن  والاليت 
احلاضر تالحظ موضاٌت عجيبة وغريبة 
األزرار  يشددن  فبعضهن  للعباءات، 
إىل البطن فقط وختاط العباءات حبيث 
تبقى بعضها مفتوحة وتظهر منها زينة 
اللباس. فالنساء يشرتين هذه العباءات 
اليت َتكشف مالبسهن. يف زمن سيدان 
صدرت  أيضا    املوعود  املصلح 
قد  فكان  العباءات،  على  اعرتاضات 

قال إن هناك عباءات تظهر منها زينة 
املالبس من األمام وبعضها ضيقة من 
ملحوظة  األمور كانت  فهذه  اخللف. 
حضرته  فقال  أيضا،  العصر  ذلك  يف 
إنين أتلقى االعرتاضات من الناس أن 
العباءات إما تكون من األمام مفتوحة 
اخللف.  من  صحيحة  تكون  ال  وإما 
من  يصمِّ أن  هللا  إماء  جلنَة  ه  وجَّ مث 
عباءات حمتشمة، فهن يعرفن ظروفهن 
من حبيث حيتجب  يصمِّ أن  لذا ميكن 
دون مواجهة أي مشكلة. ففي العصر 
أي  نفسها  احلاجة  تطرأ  أيضا  الراهن 
حق  تؤدي  عباءات  تلبسن  أن  جيب 
احلجاب وال تعرقل أعمالكن بسهولة 

أيضا. 
مالبس  ابرتدائكن  زينتكن  ُت  أرَيـْ وإذا 
لن  الرجال  أن  تتوقْعن  فال  فاضحة 
الرجال  أنظار  إن  بل  إليكن،  ينظروا 
يف هذه احلالة ستفحُصكن كامال من 
األعلى إىل األسفل. وقد بدأت بعض 
بعض  يف  الناحية  هذه  من  املشاكل 
املتزوجني،  وبني  الزوجني  بني  البيوت 
بصراحة  لكن  أقول  أن  أريد  لذلك 
إبظهار  دنيوي  سباق  يف  تشاركن  أال 
الدين  سباق  يف  شاركن  بل  زينتكن 
وحتسني مستقبلكن ومستقبل أجيالكن 
واآلخرة جنة،  الدنيا جنة  هذه  وجعل 
وال ميكن ذلك ما مل يكن هللا تعاىل أوىل 

يف كل أمر، وقد ذكرُت ابألمس أيضا 
أنه    املوعود  املسيح  لسان  على 
أعمالنا  النية يف مجيع  تكون  أن  جيب 

أننا نقوم هبا لوجه هللا تعاىل. 
يقول هللا تعاىل يف القرآن الكرمي:

َتاِن﴾   َجنـَّ رَبِِّه  َمَقاَم  َخاَف  ﴿َوِلَمْن 
املوعود  املسيح  يقول  )الرمحن:47( 
الذين  أن  اعلموا  تفسريها:  يف   
ابلصدق  هللا  سبيل  يف  يتقدمون 
ُيعطون  بل  ُيضاعون،  ال  واإلخالص 
يقول  كما  العاَلمني  كال  يف  النعم 
رَبِِّه  َمَقاَم  َخاَف  ﴿َوِلَمْن  تعاىل:  هللا 
َتاِن﴾ ، وذلك لكيال يظن أحد أن  َجنـَّ
هلم  بل  الدنيا.  خيسرون  إليه  القادمني 
يف  وجنة  الدنيا  هذه  يف  جنة  جنتان، 

األخرى. 
فينبغي أن نتذكر أن هللا تعاىل يريد منا 
أن ننظر إىل الغد، لكي حُنرز جنة هذه 
يريد هللا  أيضا. ال  الدنيا وجنة اآلخرة 
بل  امرأة  أية  القضاء على حرية  تعاىل 
يريد من الرجل واملرأة أن يعمل كل يف 
دائرته، لكي يتحسن جمتمع هذه الدنيا 
اجلنة  تنالوا  ولكي  اجلنة  منوذج  ويقّدم 
نتيجة سلوككم درب  يف اآلخرة أيضا 
مرضاة هللا تعاىل. وفق هللا تعاىل اجلميع 
أعمالكم وفق  لذلك وأن تكون مجيع 
رضى هللا تعاىل وأن تنالوا جنة الدارين. 

تعالوا اآلن ندُع. 


