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يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباسا يوارِي ����
 كُمآتوسكى ذَلقْوالت اسبلا ورِيشو  ريخ

  ���� لَعلَّهم يذَّكَّرونَذَلك من آيات اِهللا
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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي   بسم اهللا الرمحن الرحيم

bèäß@†i@ü@òàÜ×@ @

لقد وفقنا اهللا تعاىل لنشر هذا الكتاب يف موضوع احلجاب تنفيذا ألمر 
  فاحلمد هللا على ذلك. ، سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

أمري املؤمنني  تبسات من خطب سيدنامق يضم هذا الكتاب بني دفتيه
أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز وخطاباته ورسائله ودروسه وتوجيهاته 

منذ توليه اخلالفة ، ونصائحه القيمة املوجهة إىل اهليئات اإلدارية احلكيمة
  م. ٢٠١٧عام  حىت

وبقراءته تتبني ، هذا الكتاب مفيد للسيدات األمحديات بوجه خاص
مر اإلسالم باحلجاب وبركاته. ولكن فائدته ال تقتصر على جيدا أمهية أ

بل ذُكر فيه تعليم اإلسالم احلكيم للرجال أيضا حول العفّة ، السيدات فقط
وبالعمل به ميكن للرجال والنساء اجتناب املساوئ ، وغض البصر

األخالقية املنتشرة يف العصر الراهن. ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لنجعل هذه 
، ئح الثمينة واإلرشادات احلكيمة نصب أعيننا دائما ويوفقنا للعمل االنصا

  آمني. 
لقد قامت السيدة رضوانه نثار (معاونة قسم جلنة إماء اهللا املركزي) يف 
املراحل االبتدائية من إعداد هذا الكتاب مبهمة انتقاء املقتبسات من اخلطب 

تعاون معنا  واخلطابات ومجعها وتدوينها على أحسن وجه. كذلك
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وأرشدنا السيد حممود أمحد ملك (واقف احلياة املوظف يف وكالة اإلشاعة 
فجزامها اهللا تعاىل  اإلضافية بلندن) يف كل مرحلة من عملية إعداد الكتاب.

  خريا يف الدارين.

���� ���	
�  
  مسؤولة قسم جلنة إماء اهللا املركزي  

  
  

  



 
 

  

  

  
دم لَا يفْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج يا بنِي آ����

ا لمهنع زِعني ةنالْج نم كُميوأَبرِييا لمهاسا بمه
تهِما إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ لَا سوآ

ترونهم إِنا جعلْنا الشياطني أَولياَء للَّذين لَا 
   ����يؤمنونَ

  

  )٢٨: (األعراف
  

  
  





  

  

  

  

  

أي ، أوال بغض البصر أُمر الرجال قدل"
عن النظر إىل ما ال حيل  جيب أن يكفّوا أعينهم

بغي أال ينظروا إىل غري احملارم فين، هلم رؤيته
دومنا سبب. فلو جتولوا مطلقي العنان ألعينهم 

لذا فقد أمرنا ، لظلت متجسسةً يف كل مكان
  القرآن الكرمي بغض البصر عند املشي." 

  

  م)٣٠/١/٢٠١٤(خطبة اجلمعة يف مسجد بيت الفتوح بلندن يف 
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معة شرح سيدنا اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل يف إحدى خطب اجل

بنصره العزيز حكم القرآن الكرمي باحلجاب يف ضوء األحاديث وأقوال 
وبين مفهوم احلجاب الواسع. فبعد التشهد والتعوذ ، �املسيح املوعود 

  : وتالوة سورة الفاحتة قرأ حضرته اآليات التالية من سورة النور وشرحها
�مؤلْمذَقُلْ ل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغي كَى نِنيأَز كل

وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن  * خبِري بِما يصنعونَ لَهم إِنَّ اَهللا
هنم را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو نرِهمبِخ نرِبضلْيا و

نهتزِين يندبلَا يو وبِهِنيلَى جآ ع أَو هِنائآب أَو هِنولَتعبإِلَّا ل أَو هِنولَتعاِء بب
خواتهِن أَو أَبنائهِن أَو أَبناِء بعولَتهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَو بنِي أَ

نِسائهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعني غَيرِ أُولي الْإِربة من الرجالِ أَوِ 
الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَى عورات النساِء ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما 

 نم نيفخيوا إِلَى اِهللازِينوبتو هِنونَتحفْلت لَّكُمونَ لَعنمؤا الْمها أَييعمج � 
  : ترجم حضرته هذه اآليات إىل األردية مث قال، )٣٢-٣١: (النور

ا عمأريد أن أحتدث اليوم. لقد  لرمبا قد فهمنت من اآليات اليت تلو
ولكن ، مرتني من قبل أيضاحتدثت حول هذا املوضوع باختصار مرة أو 

أرى أن هناك حاجة إىل شرحه أكثر ألنه يتبني من بعض الرسائل اليت 
أي احلجاب. ، أتلقاها أن هناك كثريين ال يدركون أمهية هذا املوضوع
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هل احلجاب وحده ضروري لتقدم األمحدية أي اإلسالم : فمنهم من يقول
وهناك من يقول ؟ طوهل تقدم اإلسالم يقتصر على احلجاب فق؟ احلقيقي

وال حاجة إىل اخلوض ، إن هذه أفكار بالية وقد أكل عليها الدهر وشرب
بل جيب أن نواكب العصر. مع أن عدد مثل هؤالء الناس قليل ، فيها اآلن

جدا يف اجلماعة اإلسالمية األمحدية ولكن يصيب اإلنسان قلق إزاء احتمال 
  ز االستخفاف ذا األمر.فال جيو، اجنراف اآلخرين أيضا مع تيار العصر

-ما أمرنا اهللا به وما انا عنه أحد ردودي على هؤالء الناس هو أن
وما  -وقد وردت األحكام ذا الشأن يف هذا الكتاب الكامل أي القرآن

إن هذا هو تعليم اإلسالم : من األوامر والنواهي فقال �أخربنا النيب 
ن تقدم اإلسالم واألمحدية فإ، احلقيقي سواء أحسبتموه صغريا أم كبريا

منوط اآلن بالعمل به وحده. وإن هذا الكتاب التشريعي األخري الذي أنزله 
تعليمه مبضي الوقت أبدا. لذا  ال ميكن أن يبلى �اهللا تعاىل على النيب 

فالذين تنتاب قلوم مثل هذه األفكار جيب أن يصلحوا أنفسهم 
م يف مسجد بيت الفتوح ٣٠/١/٢٠٠٤يخ (خطبة اجلمعة بتارويستغفروا اهللا تعاىل. 

  م) ٩/٤/٢٠٠٤: بلندن و املنشورة يف جريدة الفضل العاملية عدد

Š–jÛa@œÌi@õb�äÛaë@ÞbuŠÛa@Ščß)c@ @

إن األمر بغض البصر موجه إىل الرجال والنساء على حد سواء. يقول 
  : سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز ذا الشأن
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أي جيب أن ، كل شيء أُمر الرجال أن يغضوا من أبصارهم أوال وقبل
يكفّوا أبصارهم عن النظر إىل ما ال حيلُّ هلم رؤيته. أي ينبغي أال ينظروا 
إىل غري احملارم دومنا سبب. فلو جتولوا مطلقي العنان ألعينهم لظلت 

 بغض عند اخلروج لذا فقد أمر القرآن الكرمي، متجسسةً يف كل مكان
أن امشوا بأعني  �والجتناب هذا املرض قال املسيح املوعود  البصر.

أي جيب أال ، وال متشوا على الطرق بأعني مفتوحة وحمدقة، شبه مغمضة
 وأال تكون مفتوحة حمدقة، فتصطدموا باآلخرين تكون األعني مغمضة كليا

مبعىن أنه إذا وقع نظر املرء على شيء مرة فيجب أال ، توحي بالتجسس
إليه طويال. سأشرح الحقا هذا املوضوع يف ضوء احلديث عن يظل حيدق 

ولكن أقدم لكم قبل ذلك قول العالمة الطربي حيث ، كيفية إلقاء النظر
  غض البصر هو الكف عما ى اهللا عنه. : يقول ما معناه

فلو فعلوا ذلك ، فقد أُمر الرجال أوال أن يغضوا من أبصارهم، إذًا
 تقيكل : �تلقائيا. يقول املسيح املوعود  لتالشت الكثري من السيئات

طلق بصره كاحليوان حيث يشاء دون قيد ي أالينبغي ، يريد تزكية نفسه
غض البصر يف هذه احلياة على بل عليه أن يعود نفسه ، وال ضابط
وذا السلوك املبارك تتحول عادته الطبعية هذه إىل خلقٍ ، االجتماعية

نقال عن تفسري املسيح املوعود ، ١٠٣-١٠٢ص ، ديان العظمى(تقرير مؤمتر األ عظيم.
  )٤٤٤: ص ٣جملد  �

كذلك أُمرت النساء أيضا بأن يغضضن من أبصارهن. فإذا مشت املرأة 
ممعنة النظر فإن الرجال الذين استوىل الشيطان على قلوم سوف خيلقون هلا 
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 تعاىل بغض املشاكل دوما. لذا فيتحتم على كل امرأة أن تعمل بأمر اهللا
ألن الرجال الذين يف قلوم ، البصر إلنقاذ نفسها وعائلتها من السمعة السيئة

اعوجاج وشر جيعلون أحيانا من احلبة قبة مث تبدأ التعليقات دومنا سبب. 
أزواجه باحلجاب من املخنثني أيضا ألنه ميكن أن خيوض  �لذلك أمر النيب 

  اآلخرين ويكون سببا لنشر الفاحشة.  فيما بعد يف القيل والقال مع الرجال
مع  ناهيك عن احلديث، قيودا �فانظروا إىل أي مدى فرض النيب 

بل هناك أمر آخر أيضا ! الرجال أو التقاء العينني دون العلم مبا يف قلوم
ينبغي أن تتكلم معه بنربة ، وهو أنه لو اضطرت املرأة إىل احلديث مع رجل

أية خواطر سيئة. فقد أُمر  مة حىت ال تنتابهفيها شيء من الشدة والصرا
  إىل هذا احلد.  باحلزم

مث أورد حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز بعض األحاديث املباركة 
  : يف أثناء خطبته

غَزوة فَسمعه ذَات لَيلَة  فى � أَنه كَانَ مع رسولِ اِهللاعن أَبِى ريحانةَ 
وحرمت النار ، ينٍ سهِرت فى سبِيلِ اِهللاحرمت النار علَى ع: لُوهو يقُو
يلَى عاِهللاع ةيشخ نم تعمنٍ د. 

أَو ، نٍ غَضت عن محارِمِ اِهللاحرمت النار علَى عي: ويف الرواية نفسها
بِيلِ اِهللاعى سف ئَتنٍ فُقالدارمي كتاب اجلهاد...)(سنن . � ي  

فإم حائزون ! ما أعظم مكانة أولئك الذين يغضون البصر، فانظروا
أو بتعبري آخر إن ، على مكانة العابدين وااهدين والشهداء يف سبيل اهللا
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غاضي البصر ينالون مرتبة الذين يعبدون اهللا دائما وحيظون بقرب اهللا 
  تعاىل. 

إِياكُم والْجلُوس في ": � ولُ اِهللاقَالَ رس: ي قَالَعن أَبِي سعيد الْخدرِ
قَاتولَ اِهللا: قَالُوا، "الطُّرسا راييهثُ فدحتن دا بِسنالجم نا ما لَنقَالَ . م :

"قَّهح طُوا الطَّرِيقفَأَع سلجإِلَّا الْم متيا إِذَا أَبقَالُوا ".فَأَم :ولَ اِهللايسا ا رفَم 
والْأَمر ، ورد السلَامِ، وكَف الْأَذَى، غَض الْبصرِ": قَالَ؟ حق الطَّرِيقِ

  (مسند أمحد بن حنبل) ". الْمنكَرِ بِالْمعروف والنهي عنِ
أي جيب أال ، انظروا إىل هذا التأكيد على عدم اجللوس يف الطرقات

أما إذا كانت هناك حاجة ملحة إىل ذلك ، رقات بغري ضرورةجتلسوا يف الط
األنظار بل غضوا من أبصاركم.  وال جتلسوا فيها حمدقي، فأعطوا الطريق حقه
  صدفة على حمرم فهذا ال يعين أن تطيلوا النظر دون مربر.  أي إذا وقع نظر أحد

 � رسولِ اِهللا ها كَانت عندأَن: ويف رواية عن أم املؤمنني أم سلمة
ةَ قَالَتونميمو :نيمفَب كذَلو هلَيلَ عخومٍ فَدكْتم أُم نلَ ابأَقْب هدنع نحا ن

يا : فَقُلْت، "احتجِبا منه": � فَقَالَ رسولُ اِهللا، بعدما أُمرنا بِالْحجابِ
: � فَقَالَ رسولُ اِهللا .ا يبصرنا ولَا يعرِفُنا أَلَيس هو أَعمى لَرسولَ اِهللا

"انِهرصبا تمتا أَلَسمتأَن اناويمكتاب األدب)، (سنن الترمذي". أَفَع  
فقد أُمر بغض البصر الرجالُ ، انظروا إىل التأكيد على احلجاب

احملارم  وقيل للنساء أال ينظرن إىل رجل من غري، والنساء على حد سواء
  دومنا سبب. 
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اصرِف ": عن نظْرة الْفَجأَة فَقَالَ � سأَلْت رسولَ اِهللا: عن جرِيرٍ قَالَ
كرصكتاب النكاح...) ، (سنن أيب داود". ب  

فمن مزايا احلجاب يف الشرع اإلسالمي أنه يقبل بإمكانية أن يقع 
قيل للنساء أنه مسموح وهذا أمر طبيعي وعادي. و، النظر على أحد فجأة

وأال يظهرن زينتهن إال ما ، هلن اخلروج من البيت ولكن برعاية احلجاب
ظهر منها عفويا. ومن ناحية ثانية أُمر الرجال بأن يغضوا من أبصارهم 

وإذا وقع ، إىل اجللوس يف الطرقات فال بد من غض البصر وإذا اضطروا
  جمتمع طيب. فيجب صرفه فورا حىت يتكون ، النظر فجأة

 كَانَ الْفَضلُ رديف النبِي:  عنهما قَالَ بنِ عباسٍ رضي اُهللاعن عبد اِهللا
� اَءتفَج هإِلَي ظُرنتا وهإِلَي ظُرنلُ يلَ الْفَضعفَج مثْعخ نأَةٌ مرلَ ، امعفَج

 بِيلِ إِلَ �النالْفَض هجو رِفصرِيالْآخ قكتاب احلج)، (صحيح البخاري. ى الش  
ما من مسلمٍ ينظُر إِلَى محاسنِ ": قَالَ �النبِي  عنِ، عن أَبِي أُمامةَ

ضغي ثُم ةرلَ مأَو أَةرثَ اُهللا امدإِلَّا أَح هرصابهتلَاوح جِدةً يادبع لَه  ."
  بن حنبل) (مسند أمحد

لو غض املرء بصره خشية أال يستويل عليه الشيطان لوفقه اهللا ، إذًا
  العبادات. الترقِّي يف تعاىل لكسب احلسنات و

أن من أما ما أمر به اإلسالم : �يقول سيدنا املسيح املوعود 
جتنب نفس فاهلدف من ذلك أن تعن بعضهما الرجال والنساء  حيتجب

عليها  تهافتوت، ألا يف البداية متيل إىل السيئات اإلنسان الزللَ والعثار
اجلائع منذ أيام على طعام لذيذ. فمن واجب  تهافتبأدىن إشارة كما ي
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اإلنسان أن يصلحها.... هذا هو سر احلجاب اإلسالمي. وقد بينته بوجه 
، ٣جملد، (البدرخاص للمسلمني الذين ال يعرفون أحكام اإلسالم وحقيقتها. 

  )٧ - ٦ص، م٨/٩/١٩٠٤عدد، ٣٣رقم
وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من �: ما تعريبه يف شرح اآلية �مث يقول 

نارِهصأَب نهوجفُر فَظْنحيو نهتزِين يندبال يو  نرِبضلْيا وهنم را ظَهإال م
نرِهموبِهِن بِخيلَى جع... بِأَر نرِبضال يوهِنلج هِنتزِين نم نيفخا يم لَمعيل 

ا أَييعموا إلَى اِهللا جوبتلَّوونَ لَعنمؤا الْمونَهحفْلت أي على املؤمنني .�كُم ..
وال حيدقوا بالنساء اللوايت رمبا ، احملارمغري  النظر إىلنهم عن أعيوا أن يكُفّ

البصر وأن يتعودوا، مثارا للشهوة كن أي ، يف هذه املناسبات على غض
ويستروا عوراتهم قدر اإلمكان. وكذلك جيب أن ، النظر بطرف فاتر

وال يصغوا ، وأحلان فال يسمعوا أغاين األجنبيات، يصونوا آذام
   ونـزاهة القلوب. ألعنيفإن ذلك أفضل طريق لطهارة ا، حاديث مجاهلنأل

نهن من أعيهلن أيضا أن حيمني  قل: مث يأمر النساء مبثل ذلك ويقول
عن تماحملارم؛ وكذلك حيمني آذان منهم.. أي ال يسغري  النظر إىل

وال يكشفن ، صوام املثرية للشهوة؛ وأن يسترن أماكن الستر منهنأل
؛ وأن تضع املرأة مخارها على رأسها حبيث يغطي اجليب هلممواضع الزينة 

ذن والصدغ؛ وأن ال يضربن مع الرأس.. أي يستر اجليب والرأس واأل
أقدامهن باألرض كالراقصات. هذا هو التدبري الذي إذا اختذه اإلنسان 

  )١٠١-١٠٠ص، (تقرير مؤمتر األديان العظمىمن العثار.  ينجو ميكن أن
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، جيب على املؤمن أال يكون بذيء اللسان: أيضا ما تعريبه �قال 
 �غضوا من أَبصارِهمي�بل جيب أن يعمل بـ ، وال يطلق لبصره العنانَ

طبعة ربوة) ، ٥٣٣، ١(امللفوظات الدوجيتنب دواعي سوء النظر. ، )٣١: (النور
املنشورة يف جريدة الفضل ، يف مسجد بيت الفتوح، ٣٠/١/٢٠٠٤بتاريخ ، (خطبة اجلمعة

  م) ٩/٤/٢٠٠٤: عدد، العاملية
ين من شروط مث ذكر حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز الشرط الثا

يف ضوء كالم ، البيعة وقال ناصحا بضرورة اجتناب السيئات األخالقية
  : �املسيح املوعود 

ولَا تقْربوا �: فقال تعاىل، الشرط الثاين للبيعة يتضمن أمورا كثرية
، فكري يف هذه الفاحشةابتعدوا عن كل ما يدفعكم حىت إىل التأي  �الزنا

ا فالذين يرتكبون الزن، ر الوقوع يف هذه املعصيةا فيها خطوال تسلكوا طرقً
(الربامج اليت تبث يف هذه األيام عرب بعض القنوات  .السيئةَ ذروتها غونيبلّ

التلفزيونية أو على اإلنترنت فيها أمور تدفع املرء إىل الزنا. هناك زنا األعني 
ه أن أن اجتنبوا كل ما من شأن �أيضا الذي جيب اجتنابه أيضا. فيقول 

للغاية.. إذ حيول دون غايتكم  ئسي الزناسبيل  إنّيدفعكم إىل السيئات) 
اخلزائن ، (فلسفة تعاليم اإلسالمويشكِّل خطرا شديدا على هدفكم األخري. 

  )٣٤٢ص  ١٠الروحانية الد 
إمنا هي احلصول على رضى ، (ماذا جيب أن تكون غايتكم املنشودة

  حتول دون هذه الغاية) ورة آنفا واألشياء املذك، اهللا تعاىل
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مثل سوء ، كذلك ذُكرت أمور أخرى يف الشرط الثاين من البيعة
"قد : حول هذا املوضوع �النظر. ويقول سيدنا املسيح املوعود 

تبنى القرآن الكرمي الذي يقدم التوجيهات املناسبة فيما يتعلّق بالرغبات 
حيث ، ا يف هذا الشأنسبيلًا رائع، الطبيعية ومناحي ضعف اإلنسان

قُل لِّلْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك �: يقول
مكَى لَهشري فقط إىل األعضاء التناسلية �أَزإنّ كلمة "الفُروج" ال ت ،

بل تتضمن أيضا مجيع مداخل جسده مبا فيها اآلذان؛ إذ قد منع هنا من 
ئات مبلقد ثبت ، . تذكّرواغري احملرماتغاين النساء ألاالستماع 

التجارب واخلربات أنّ اهللا حني حيرم شيئًا فال يسع اإلنسان إال أن 
يف ، ٢٠٠٣طبعة ، ١٠٥ص ، ٤جملد، (امللفوظاتيف اية املطاف. يتخلى عنه 

  ربوة)
لقد أَمر اإلسالم الرجالَ والنساء على السواء : �مث يقول 

، ذه الشروط. وكما أنّ النساء مأمورات بارتداء احلجاب بااللتزام
كذلك الرجال مأمورون بالغض من أبصارهم. فالصالة والصوم 
والزكاة واحلج ومتييز احلالل من احلرام واجتناب العادات غري اإلسالمية 

أمور جتعل باب "اإلسالم" ضيقًا جدا. لذا ، بغية تطبيق أوامر اهللا مجيعها
، اإلصدار اجلديد، (امللفوظاتيع كلّ إنسان أن يدخل هذا الباب". ال يستط

بتاريخ ، (خطبة اجلمعة )يف ربوة، م٢٠٠٣الطبعة احلديثة يف عام ، ٦١٤ص، ٥الد
: عدد، املنشورة يف جريدة الفضل العاملية، يف مسجد بيت الفتوح، ٢٣/٣/٢٠١٢
  م) ١٣/٤/٢٠١٢
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ى حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف ضوء القرآن الكرمي لقد أسد
أثناء خطابه يف اجتماع جملس خدام األمحدية يف بريطانيا نصائح هامة عن 

  : التحلي بالعفة وقال
عالمة أخرى من 	 ذكر اهللا "املؤمنون"من سورة  ة السادسةيف اآلي

. �وجِهِم حافظُونَوالَّذين هم لفُر� :	 عالمات املؤمن. حيث قال
فقط بل هي واجبة على النساء  ليست واجبةاحملافظة على العفة واحلياء و

  .أيضا الرجالعلى 
العالقات اجلنسية أن جيتنب  وحمافظة أحد على عفته ال تعين فقط

 املراد من ذلكأن  �منا املسيح املوعود علّ بل قد، خارج إطار الزواج
كل ما ليس عينيه وأذنيه من طهارة على  أن على املؤمن أن حيافظ دائما

  مناسبا وينايف األخالق. 
األفالم اخلالعية هناك شيء فاحش متاما وهو ، كما ذكرت سابقا

ومما ينايف  عينيه وأذنيه. ومن اخلطأ أيضا املرء عفةَ افتقاد تعينمشاهدا و
تكون و والبنات حبرية أ والدأن خيتلط األ تعاليم اإلسالم عن احلياء والعفة

  عالقات أو صداقات غري الئقة.بينهم 
أنصح نساءنا وأقول ف، محديات أن عليهن االلتزام باحلجابلألنقول 

ولكن جيب أن  يرتدين احلجاب وحيافظن على عفتهن وطهارن.أن  نهل
، قبل أن يأمر اهللا تعاىل النساء باحلجاب، القرآن الكرمييكون معلوما أن يف 
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غض أبصارهم واحلفاظ على طهارة قلوم وعقوهلم أمر الرجال املؤمنني ب
 ٣١يف اآلية بوضوح تام  	قال  ذلكالشهوانية. ول ياتمن األفكار أو الن
قُل لِّلْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم �: من سورة النور

  .�عونَ خبِري بِما يصناَهللا ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ
إال أن ، مثل النساءاحلجاب ارتداء ب وامل يؤمر صحيح أن الرجال

م وهذا يعين أن عليهم أال أعينهتطهري مرهم بكل وضوح بأقد القرآن 
ويبتعدوا عن كل نقية  أذهام اعلوجيأن ة شهوانية ونظرينظروا إىل النساء ب

  شيء ميكن بسببه أن مييل اإلنسان إىل السيئة. 
الرجال وهو وسيلة حلماية اتمع من  الذي أُمر به ابهذا هو احلج

عد . ليس هنالك تعليم إسالمي ميكن أن يخطارواألواملنكر الفحشاء 
حكمة اإلسالم مبين على  بل كل تعليم من تعاليم، سطحيا أو بغري حكمة

يف  منا اإلسالم ضبط النفسيعلّ، غض البصربالرجال  أمربف. وأسس متينة
لحماية ف. نظرعادة من خالل ال ه تثورورغبات الرجل شاعرألن م احلقيقة

أمر اإلسالم الرجال والنساء على ، األخطاءمن و ن أمور غري الئقةاتمع م
 كل ما من شأنه أن عن محايتهاو، اجلنس اآلخر عن غض األبصارالسواء ب

  خيلق أفكارا شهوانية. 
كل األمور  اجتنابعليكم فلذا ، مسة أساسية للخادم طهارةتذكروا أن ال

 عندها فقط ميكنكمإذا جنحتم يف هذا اإلسالم عن احلياء.  تنايف تعاليماليت 
يف ، (خطاب يف اجتماع جملس خدام األمحدية الوطين زدهار والتقدم الروحي.اال

  )٧/٩/٢٠١٧، واملنشور يف جريدة بدر قاديان، م٢١/٩/٢٠١٦بتاريخ ، بريطانيا
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طبه وجه سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف إحدى خ
  : إىل أفراد اجلماعة نصائح مفصلة حول تعليم اإلسالم عن العفة فقال

فكل هذه األوامر إمنا هي ، ر بغض البصر واحلجاب والتوبةوامهناك أ
من أجل مصلحتنا ألن اهللا تعاىل يكرم العاملني ا حببه وقربه. ولكن قال 

أيضا إىل جانب ذلك إن عفة اإلنسان تتبني نتيجة العمل ذه احلسنات  	
يف اتمع أو العالَـم الذي تعيشون فيه ولن يشري إليكم أحد بإصبعه 

انظروا إىل تلك املرأة أو ذلك الرجل فإنه متورط يف الشذوذ : ليقول مثال
كم وجنبوه وليقول الناس هنا وهناك أن اجتنبوه بأنفس، األخالقي فاجتنبوه

أوالدكم. فإذا متسكتم باحلسنات املذكورة آنفا ملا حدث ذلك بل ستنالون 
  العزة واالحترام يف كل مكان نتيجة العمل ا. 

رد ، وعن عمله �عندما سأل امللك هرقلُ أبا سفيان عن تعليم النيب 
إضافة إىل أمور أخرى كثرية  -�على الرغم من عداوته له -أبو سفيان 

  هذه صفة نيب. : علّم العفة. فقال هرقل يف اجلواببأنه ي
: فيها موصيا قال �هناك رواية طويلة عن حممد بن سريين أن النيب 

  كتاب الوصايا)، (سنن الدار قطين. الْعفَّةَ والصدق خير وأَتقَى من الزنا والْكَذبِ
سيشار إىل املتميزة  ومن كانت العفة هي صفته، فالعفة صفة تدوم

  صالحه وتقواه بالبنان دائما. 
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وا قُلْ للْمؤمنِني يغض�: يف تفسري آية �يقول سيدنا املسيح املوعود 
مارِهصأَب نغري  النظر إىلنهم عن أعيوا .. أي على املؤمنني أن يكُفّ�م

ال (ولكن هذا ، مثارا للشهوة نوال حيدقوا بالنساء اللوايت رمبا كُ، احملارم
 بل جيب جتنب النظر إليها، يعين أن املرأة اليت ليست حمجبة يباح النظر إليها

أي النظر بطرف ، وأن يتعودوا يف هذه املناسبات على غض البصرأيضا) 
، ويستروا عوراتهم قدر اإلمكان. وكذلك جيب أن يصونوا آذام، فاتر

فإن ، حاديث مجاهلنألوال يصغوا ، وأحلان فال يسمعوا أغاين األجنبيات
(تقرير مؤمتر األديان .  ونـزاهة القلوبعنيذلك أفضل طريق لطهارة األ

  )١٠٠ص ، العظمى
أما يف هذه األيام فقد تعدى األمر األغاين وبلغ مشاهدة األفالم 

لذا جيب على النساء والرجال على السواء اجتناا دائما. ففي ، اخلالعية
يها شرائط أو أقراص حمتوية على أفالم هذه األيام هناك حمالت توجد ف

ومتثيليات بذيئة جدا. فيجب على نظام اجلماعة واملنظمات الفرعية مراقبة 
هذا األمر بدقة وتنبيه الناس واألوالد عن نتائجها الوخيمة ونصحهم ذا 

املرء إىل سبل سيئة يف اية  الشأن ألن من شأن هذه األشياء أن تدفع
  املطاف. 

ع يف اآليات املذكورة إن اهللا تعاىل مل يشر: �يح املوعود يقول املس
بل ، تعليما ساميا يكسب اإلنسان خلُق اإلحصان أي العفاف فحسب

أي صرفُه عما ال  ؛غض البصر: هيو، وصف مخسة عالجات أيضا لذلك
وعدم اإلنصات إىل ، غري احملارمحيل له رؤيته؛ وحفظُ السمع عن صوت 
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منع النفس عن كل ما يؤدي إىل هذا اإلمث؛ والصوم يف أوصاف مجاهلن؛ و
  وما إىل ذلك.، حالة العزوبة
ن اإلسالم وحده ميتاز ذا التعليم األمسى الشامل علن بكل قوة إوهنا ن

  واملذكور يف القرآن ايد.، لكافة التدابري الالزمة
عية وهي أن احلالة، ة حكمةٌ جديرة بالذكرثَمع اليت هي منب الطب

إمنا تتمثل يف ، واليت ال يتحرر منها اإلنسان إال بعد حتول كامل، الشهوات
، أن تضطرم عندما تصادف مواقع اإلثارةتلبث  أن نـزعاته الشهوانية ال

لنا اهللا يبِح إا تصبح يف خطر شديد عندئذ. لذلك مل : أو بألفاظ أخرى
ونشاهد رقصهن ، نونتطلع إىل زينته، احملارم بال حرجغري أن ننظر إىل 

بالنظر الطاهر؛ وكذلك مل يسمح لنا أن نسمع من  حىتوما إىل ذلك 
 أو نستمع لقصص حسنهن ومجاهلن، املوسيقىيات الشابات الغناء باألجن
وإىل أماكن  غري احملارمبل وصانا أال ننظر إىل ، بنية صاحلة. كال ولو

أال نسمع كذلك ال بالنظر الطاهر وال بالنظر اخلبيث؛ و، زينتهن أبدا
ال بالنية ، وأال نصغي إىل قصص مجاهلن أصواتهن ذات األحلان والغناء

ة.. يفبل علينا أن ننفر من كل ذلك كما ننفر من اجل، الصاحلة وال بغريها
ألنه ال بد وأن نتعرض يوما للعثار بسبب هذه النظرات ، لكيال نعثر

طرنا مجيعها الوبنا وخويريد أن تبقى أبصارنا وق 	. فبما أن اهللا الطليقة
السامية. فأي شك يف أن  ئذه املبادإىل هلذلك فقد أرشدنا ، مصونةً

اخلزائن ، (فلسفة تعليم اإلسالم؟! لعثار والسقوطإىل االتحرر املطلق يؤدي 
  )٣٤٤-٣٤٣ص ، ١٠الروحانية الد 
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  : �مث يقول املسيح املوعود 
 خائفا دائما والمن كانت حياته قذرة ومشوبة بذنوب خبيثة يكون 

وال يقدر على بيان صدقه بشجاعة وبسالة مثل إنسان ، يقدر على املواجهة
هل من ، وال ميكنه أن يثبت عفته. فكّروا يف األمور الدنيوية مثال صادق

بل ، كال؟ أحد رزقه اهللا تعاىل ولو قليال من السعة وال يوجد له حساد
حلال بالنسبة إىل األمور وكذلك ا تكون لكل ذي سعة حساد يالزمونه.

، فعلى اإلنسان أن حياسب نفسه دائما الدينية. الشيطان عدو الصالح.
مث جيب أال خياف أحدا وال يبايل ، وجيعل أمره مع اهللا تعاىل نظيفا ويرضيه

العذاب تلقائيا. ولكن كل ذلك  بأحد. وليجتنب أمورا يصبح بسببها حمل
توفيق من اهللا تعاىل. إن سعي اإلنسان إال بالتأييد من الغيب وال ال يتأتى

خلق �. 	وحده ال ميكن أن ينجز شيئا ما مل حيالفه فضل من اهللا 
وحماط باملشاكل ، اإلنسان ضعيف وخطّاء، )٢٩: (النساء �الْإِنسانُ ضعيفًا

من كل جانب. لذا جيب أن يستمر يف الدعاء ليوفقه اهللا للحسنات ويورثه 
طبعة ، ٥٤٣ص ، ٥(امللفوظات جملد ن الغيب وأفضاله. بربكات التأييدات م

، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، م٣٠/١/٢٠٠٤م). (خطبة اجلمعة بتاريخ ٢٠٠٣
  م)٩/٤/٢٠٠٤: فضل العاملية عددالواملنشورة يف جريدة 

)ÐÛa@åß@…aŠ½abèÄÐyë@xëŠ@ @

لقد أُمر املؤمنون يف القرآن الكرمي حبفظ فروجهم بوجه خاص. وذا 
ن وجه سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز إىل النساء الشأ
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األمحديات نصائح قيمة شارحا تعليم اإلسالم يف ضوء أقوال املسيح 
  : فقال، �املوعود 

 ه القرآن الكرميتبناما أمجل املوقف الذي : �يقول املسيح املوعود 
اإلنسان ونقاط  الذي يقدم توجيهات مناسبة نظرا إىل مقتضى فطرةو

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا �: حيث يقول، ضعفه
مكَى لَهأَز كذَل مهوجشري إىل األعضاء ، إنّ كلمة "الفُروج" �فُرهنا ال ت

بل تتضمن أيضا مجيع مداخل جسده مبا فيها اآلذان؛ إذ من  فقطالتناسلية 
لقد ثبت ! تماع إىل أغاين النساء من غري ذوي احملارم. تذكّروااحملرم االس

إىل من خالل آالف التجارب بأنّ اهللا حني حيرم شيئًا فإنّ اإلنسان يضطر 
عنان للحرية يف ال يطلقلذا من الضروري جدا أال  ...تركه عاجلًا أم آجلًا

الطبعة ، ١٠٦-١٠٤ص، ٤(امللفوظات الد .أبداالعالقات بني الرجال والنساء 
، ٢٥/٦/٢٠٠٥: (خطاب يف خيمة النساء مبناسبة اجللسة السنوية يف كندا بتاريخ احلديثة)

  )٢/٣/٢٠٠٧: عدد، املنشور يف جريدة الفضل العاملية
يف اجتماع آخر للنساء بين سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره 

قوال سيدنا املسيح العزيز املوضوع نفسه وأسدى نصائح قيمة يف ضوء أ
  : وقال �املوعود 

قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم �: يقول اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي
مهوجفَظُوا فُرحيعورة أي قل للمؤمنني أال ينظروا إىل، )٣١: (النور �و 

وأن حيفظوا الفروج األخرى كلها أيضا. جيب على ، ثاقبةأحد بنظرات 
احملرمة فيقع يف غري اإلنسان أن يكون فاتر العينني دائما حىت ال يرى املرأة 
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بسماع يقع اإلنسان يف الفتنة الفتنة. اآلذان أيضا تدخل يف الفروج و
(فكما قلت من قبل إن الناس يسمعون كالما من أحد مث  القصص

إن عليكم أن  �يشرعون يف الشجار معه) لذلك قال املسيح املوعود 
دألن من مساع اللغو الفروج كلها وحتفظوها واتس :�مكَى لَهأَز كذَل� ،

. من املذنبني فلو متسكوا به لنيكونوا، للمؤمنني هذا الطريق أطهر وأزكى
بربوة) (خطاب يف اجتماع جلنة إماء ، م٢٠٠٣طبعة عام ، ٥٥ص ، ١جملد، (امللفوظات
: عدد، جريدة الفضل العامليةاملطبوع يف ، م١٩/١٠/٢٠٠٣بتاريخ ، اهللا الوطين

  م)١٧/٤/٢٠١٥
احلجاب : كذلك قال حضرته حول املوضوع نفسه يف مناسبة أخرى

 لذا ال حتسنب أمر اهللا تعاىل هذا أمرا عاديا.، ضروري جدا حلفظ الفروج
يف مكان آخر إن الذين يتكلمون ضد احلجاب  �يقول املسيح املوعود 

احلجاب  ن أن يناقشوا ما إذا كانعليهم أن يصلحوا الرجال أوال مث ميك
مبناسبة اجللسة السنوية يف أملانيا بتاريخ ، (خطاب يف خيمة النساء أم ال. ضروريا

  م)١/٥/٢٠١٥: عدد، املطبوع يف جريدة الفضل العاملية، م٢١/٨/٢٠٠٤





  
  

من بني أوامر القرآن الكرمي أن تلتزم املرأة 
 نتظهر باحلياء واحلجاب. فيقول اهللا تعاىل أالّ

أي جيب أال تذهنب بغري ، زينتكن على غري احملارم
قاربكم األقرباء. أمن حجاب أمام أناس ليسوا 

سكن ؤوكون رتوعندما خترجن من البيت جيب أن 
، وأن يكون لباسكن حمتشما، اةهكن مغطّوووج

وأال يظهر منكن ما ميكن أن يكون جاذبا 
  لآلخرين.

  
يف ، سة السنوية يف موريشيوس(خطاب يف خيمة النساء يف اجلل

  م)٣/١٢/٢٠٠٥
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éuìÛa@òîĐÌm@k¯@a‡b½@_@ @
توجد يف جمتمعنا آراء خمتلفة بشأن احلجاب وال سيما حول غطاء 

يف خطبة مجعة  �فقد رد سيدنا اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود  الوجه.
  : فقال؟ ملاذا جيب تغطية الوجه: على سؤال

واملراد من ذلك إمنا هو أن النساء  �دين زِينتهنلَا يب�: يقول اهللا تعاىل
، يف اخلارج بوضع املكياج وما شاه. أما القامةقد نهني عن التجول 

فسيكون ملحوظا على أية حال عندما خيرجن ، واأليدي واألقدام واملشي
من البيت. وهذه األشياء ال تدخل يف الزينة ألن اإلسالم مل يضع على املرأة 

جيب أن يحجب الوجه ما عدا الزينة اليت : ا من هذا القبيل بل قالقيد
  وهذا ما أمر به اإلسالم. ، تظهر تلقائيا


يقول سيدنا املصلح املوعود  بدًءا  يف شرح ذلك أن يغطي احلجاب
كذلك جيب أال  من اجلبني إىل األنف. ويصل الرداء من العنق إىل الصدر.

مثل الوشاح أو الرداء جيب أن يكون طويال يف يرى الشعر. ما تلبسه املرأة 
أي إال ما كان  �إِلَّا ما ظَهر منها�يغطي الشعر  اجلانب اخللفي حبيث

  ظاهرا تلقائيا. 
هذه : �إِلَّا ما ظَهر منها�: يف شرح 
يقول سيدنا املصلح املوعود 

ا يظهر الكلمات القرآنية تدل على أن الشرع إمنا استثىن من احلجاب م
: فعندي أن ما يظهر تلقائيا هو شيئان وليس ما تظهره املرأة قصدا.، تلقائيا
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بيد أنه من الواضح منطقيا أنه ال يدخل يف  القامة وحركات اجلسم واملشية.
وبناء  العورة ما يظهر تلقائيا حبكم طبيعة عمل املرأة أو يف حالة االضطرار.

يكرهها على ألن املرض ، ض املرأةالطبيب نب سعلى هذه الرخصة نفسها جي
وكانت  كذلك إذا كانت لعائلة ما ظروف خاصة كشف موقع النبض.

 فيجوز هلا كشف يف مكان مكشوف يف احلقول أومضطرة إىل العمل أة املر
ألا لن تستطيع العمل ، حجابلل نقضاولن يعترب هذا ، األنفإىل العني  من

يدخل رورات احلياة أو املعيشة حبكم ض بعض األجزاءوكشف  بدون ذلك.
ولكن املرأة اليت ال جتربها طبيعة عملها على اخلروج  ...حكم احلجاب يف

  فال جتوز هلا هذه الرخصة.، أماكن مكشوفةإىل 
 �إِال ما ظَهر منها�جممل القول إنه جيوز مبوجب قول اهللا تعاىل 

، ٦الد، الكبري(التفسري  كشفه عند الضرورة.إىل كشف ما تضطر املرأة 
٢٩٩-٢٩٨(  

لقد أُمر  فبعد هذه التفاصيل اتضح حكم احلجاب وحدوده جيدا.
ميكن أن يكون األنف والعينان  بغطاء الوجه على أية حال حبيث

  مكشوفتان لتكون املرأة قادرة على الرؤية والتنفس. 
مث ضرب حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز أمثلة ذا الشأن من 

ذا اخلصوص دليال  
لقد قدم سيدنا املصلح املوعود : ث والسنة وقالاحلدي
أرسل ذات مرة صحابيا لريى فتاة  � وبيان ذلك أن النيب، من األحاديث

وهذا يعين أنه لو مل يكن حجاب الوجه ضروريا لكان قد ، كان سيتزوجها
سأل  �مفاده أن النيب  رآها سلفا. وقد ذُكر احلادث نفسه يف حديث آخر
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مث أمره أن يراها إن مل ؟ فهل رأيتها، أنك تريد الزواج من الفتاة الفالنية شابا
لذا كان من ، وذلك ألن حكم احلجاب كان قد نزل، يكن قد رآها من قبل

املتوقع أن الشاب مل يكن قد رأى الفتاة. ذهب الشاب إىل بيتها وأبدى رغبته 
سالم قد أمر النساء بارتداء يف رؤيتها ولكن أباها رفض ذلك وقال إن اإل

، أمره بذلك �قال له الشاب إن النيب  احلجاب لذا ال ميكنين أن أريك إياها.
من املعلوم أن لكل شخص  الشاب ابنته. ومع ذلك مل يقبل والد الفتاة أن يرى

فكان الرجل متمسكا حبكم احلجاب بشدة أكثر من ، مستواه من اإلميان
مراعاة للوضع واملناسبة. كانت الفتاة  �أمر النيب  املفروض بدال من أن يقبل

إذا كان : فخرجت وقالت للشاب، تسمع احلوار بينهما وهي داخل البيت
فيمكنك أن ترى وجهي. فيقول سيدنا ، فال بأس �هذا أمر رسول اهللا 

 �لو مل يكن هناك أمر بتغطية الوجه فلماذا أمر النيب : 
املصلح املوعود 
  جلميع يعرفون الفتيات. إذا كان ا؟ بذلك

صفيةُ  كان معتكفا فذهب ليال ليوصل زوجته �النبِي ويف رواية أن 
لَانجر بِه را فَقَالَ و، قال لصفية أن ترفع احلجاب �مها آفلما ر فَمماهعد

الشيطان فتشرعا يف توجيه م باطلة.  لئال يوسوس إليكماإِنما هي صفيةُ 
  يعين أن حجاب الوجه ضروري على أية حال. فهذا 

"والذين يقولون إن اإلسالم ال : 
مث يقول سيدنا املصلح املوعود 
والوجه ، يأمر املرأة بتغطية الوجه نقول هلم إن القرآن يأمرها بإخفاء الزينة

فما هي الزينة ، أكثر األعضاء زينة. فإذا مل يكن هناك حكم بتغطية الوجه



�א��������������������������������������                   � �٤٠� 

تغطي املرأة وجهها  ال شك أننا ندعو إىل أالّ؟ أة بإخفائهااليت أُمرت املر
فيمكنها مثال أن تضع على وجهها ، بطريقة تؤثر على صحتها تأثريا سلبيا

قطعة رقيقة من القماش أو أن تضع نقابا كما تفعل نساء العرب حيث 
ولكن ال ميكن أن يترك الوجه خارج  واألنف مكشوفة؛ تكون العينان

  )٣٠١ص، ٦تفسري الكبري الد(الاحلجاب." 
السيدات اللوايت يضعفن بسبب السن املتقدمة : ما معناه 
مث يقول 

غري أنه جيب ، وال يصلحن للزواج لو تركن  احلجاب املعروف لكان جائزا
أي  أال خيرجن من البيت البسات احللي ومتربجات بزينة دومنا سبب.

ينة وبعدها تسقط عنها جيب على املرأة أن تلبس احلجاب إىل سن مع
أحكام احلجاب. لقد أُسيء العمل باألوامر املتعلقة باحلجاب يف بلدنا حىت 

وتكره السيدات املسنات على اجللوس يف ، تركته السيدات الشابات أيضا
أَنْ �إال فسيعين قوله تعاىل و، إن وجه املرأة يدخل فيما جيب تغطيته البيت.

نهابيث نعضن ك �ييسترن وجوههن وأيديهن من قبلأ أما اآلن ، ن
من ذا ! بل وكل جسمهن، فيجوز هلن أن يكشفن ذراعهن وصدرهن أيضا

  )٣٩٧-٣٩٦ص  ٦الد ، (تلخيصا عن التفسري الكبري ؟!الذي سيقبل هذا املعىن
فلو شرع ، هذا ما حيدث عندما يبدأ املرء بشرح احلجاب من عنده

لذا جيب على الوالدين  لتالشت قدسيته.كل واحد يف شرحه حبسب هواه 
 هذه املسؤولية تقع على الوالدين كليهما. ، أن ينتبهوا إىل حجاب بنام

املنشورة يف جريدة ، م يف مسجد بيت الفتوح بلندن٣٠/١/٢٠٠٤(خطبة اجلمعة بتاريخ 
  م)٩/٤/٢٠٠٤: الفضل العاملية عدد
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ه اهللا تعاىل بنصره العزيز يف خطابه يف وضح سيدنا اخلليفة اخلامس أيد
خيمه النساء مبناسبة اجللسة السنوية يف موريشيوس اجلوانب املختلفة 

  : وذا الشأن ذكر أمهية احلجاب وقال، ملسؤوليات النساء األمحديات
فيأمر اهللا  من أوامر القرآن الكرمي أمر حبفظ املرأة حياءها وحجاا.

أي جيب أال يظهرن بغري ، ن على غري احملارمالنساء أال يظهرن زينته
وعندما خيرجن من البيت  حجاب أمام الذين ليسوا من أقربائهن األقربني.

واللباس حمتشما دون أن يكون ، مغطَّيين جيب أن يكون الرأس والوجه
بعض الفتيات يتخذن من عملهن عذرا فيقلن  اآلخرين. مدعاة للَفت أنظار

: يلبسن يف أثناء العمل لباسا غري إسالمي. فأقولإن مضطرات إىل أن 
بل ، بسببها إىل ارتداء لباس يظهر املفاتن جيب أال خيترن أعماال يضطررن

  اآلخرين.  قد أُمرن أال تكون مشيتهن مدعاة للَفت أنظار
فعلى النساء األمحديات أن يهتممن بلباسهن وحجان عامالت بأمر 

قد  إنّ زيارات غري األمحديني ملراكزنا وكما قلت آنفا اإلسالم هذا.
التلفاز وما  وتسللت بعض املساوئ والفواحش إىل البيوت عرب، زادت
األمحديات أن حيمني أنفسهن من  لذا يتحتم على األمهات والبنات، شاه

إىل درجة  يتهافنت على اللباس العصري وأالّ، قبل أكثر من ذي السيئات
نظرات اآلخرين  جيعلن حاهلن حىت تقع عليهن ينسني فيها مكانتهن. وأالّ

، الطماعة. يسكن هنا أناس ينتمون إىل أديان خمتلفة وحضارات خمتلفة
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وبسبب االختالط بني الناس يف هذا املكان الصغري ال ينتبه املرء جيدا إىل 
والبنات  ولكن جيب على السيدات األمحديات بل بعض األمور أحيانا.

لوايت يدرسن يف الكليات واجلامعات أن حيافظن األمحديات والفتيات ال
وجيب أن ، على تفردهن. جيب أن يكون الفرق بينهن وبني غريهن ملحوظا

ال يتجاسر الرجال والشباب معه  يكون لباسهن وحالتهن من النوع الذي
تتأثر مبا يسمى  إليهن. وجيب على الفتاة األمحدية أالّ على رفع أنظارهم

(خطاب يف خيمة النساء يف  اء الفرق بينها وبني غريها.التنوير لدرجة اختف
م واملنشور يف جريدة الفضل العاملية ٣/١٢/٢٠٠٥يف ، اجللسة السنوية يف موريشيوس

  م)٢٩/٥/٢٠١٥: عدد
وقد نصح سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل األمحديات بكل وضوح 

قال إذا كان هناك ف، من اإلميان يف ضوء تعليم اإلسالم بأن احلياء شعبة
اضطرار إىل ارتداء لباس غري مناسب يف مكان العمل فيجب رفض هذا 

يف أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز العمل تقدميا للدين على الدنيا. قال حضرته 
  : مناسبة

احلجاب أمر من أوامر اإلسالم وهو مذكور يف القرآن الكرمي بكل 
أا تلتزم باحلياء وترسي وقد ذُكرت عالمة السيدة الصاحلة  وضوح.
إذا كانت منكن من ختلع لباسا حمتشما بسبب العمل فإا ختالف  دعائمه.

إذا كانت املرأة مضطرة إىل ارتداء اجلينـز والقميص  أمر القرآن الكرمي.
يف مكان العمل فيجب على السيدة  القَبةالقصري وعدم ارتداء الوشاح أو 
األعمال. العمل الذي ميس  النوع من األمحدية أال تشتغل يف مثل هذا
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من  بإميانكن جيب أن ترفضنه كارهات له أشد الكراهية ألن احلياء شعبة
 اإلميان. إذا اشتغلنت لكسب املال بعمل ترتدين فيه لباسا ميس حبجابكن
فهذا سيحول دون كون اهللا وليا وصديق لكُن وحيول دون سده حاجاتكن 

ملؤمنني والسالكني على دروب التقوى. ال ألن اهللا تعاىل يسد حاجات ا
أمر  ميكن أن حتتمل امرأة صاحلة أن تظهر مفاتنها أو تظهر من جسمها ما

يف ، (خطاب يف خيمة النساء يف اجللسة السنوية يف كندااهللا تعاىل بستره. 
  م)٩/٣/٢٠٠٧: م واملنشور يف جريدة الفضل العاملية عدد٢٥/٦/٢٠٠٥

  : من اإلميان ن احلياء شعبةكذلك قال حضرته موضحا أ
من اإلميان. لقد أمر اهللا تعاىل  جيب أن تلتزمن باحلياء ألن احلياء شعبة

النساء بستر أنفسهن باهتمام خاص حىت ال تظهر زينتهن. إنّ فكرة احلياء 
موجودة يف كل قوم ويف كل دين. جيب على البنت األمحدية أال تتأثر أبدا 

ة يف الغرب يف هذه األيام. فهناك فواحش بظاهرة عدم احلياء املنتشر
  منتشرة باسم احلرية وباسم اللباس العصري. 

اإلسالم ال مينع املرأة من اخلروج من البيت بل يسمح هلا بذلك ولكن 
بل جيب أن ، وأالّ ختلع احلجاب، منها أالّ تظهر زينتها، ببعض الشروط

 يف القرآن الكرمي يف يكون هناك حاجز بني الرجل واملرأة. يقول اهللا تعاىل
إنه وصل إىل بئر أو بِركة حيث كان الرعاء يسقون  �ذكر موسى 

بنتني واقفتني جانبا مع مواشيهما. فسأهلما عن أمرمها  �مواشيهم فرأى 
مل ، لذا ننتظر حىت يصدروا فنسقي مواشينا. إذًا، هنا رجال اجلميع: فقالتا

لذا فالقول إنه ال ضري يف ، ايعجبهما االختالط مع الرجال بسبب حيائهم
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االختالط مع الرجال وال ضري يف االجتماع املختلط مع الرجال وأن 
ألنّ فكرة هوية الرجل ، لقول خاطئ، الفصل بني الرجال والنساء عبث

واملرأة املنفصلة معروفة منذ القدم. لقد أودع اُهللا تعاىل احلياَء يف طبيعة 
وجيب أن تلتزم مبقتضياته ، ة أن تصقله أكثروجيب على املرأة األمحدي، املرأة

أكثر من ذي قبل. لقد أعطانا اهللا تعاىل تعليما واضحا ذا الشأن لذا جيب 
على كل سيدة وفتاة أمحدية أن تم حبيائها وحجاا دون الشعور بأدىن 

م ٢٠/١١/٢٠٠٥يف ، (خطاب يف خيمة النساء يف اجللسة السنوية بربيطانيا خجل.
  م)٢٢/٥/٢٠١٥: يف جريدة الفضل العاملية عددواملنشور 

مبراعاة احلياء هو ما يليق باملرأة  إن االلتزام بأوامر القرآن الكرمي
األمحدية. وقد لفت سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز انتباه 

وقال يف إحدى ، أفراد اجلماعة مرارا وتكرارا إىل هذه املسؤولية املهمة
  : معةخطب اجل

إن هناك سبعمائة أمر. فعلى كل أمحدي أن  �يقول املسيح املوعود 
 يعيش بعد قبوله األمحدية حبذر شديد حىت ال تصدر منه خمالفة أي منها.

وقد أُمرت املرأة بوجه خاص بااللتزام ، فمثال هناك أمر االلتزام باحلياء
احلياء. وقد كما أُمر الرجال بغض البصر وااللتزام مبقتضيات ، باحلجاب

  أُمرت املرأة باحلجاب لتتجنب نظرات اتمع ويبقى حياؤها قائما. 
إن احلياء جزء من اإلميان. أما يف هذه األيام فقد أصبح  �يقول النيب 

االنفتاح املزعوم شائعا أكثر من الالزم يف العامل ويف اتمعات يف كل 
، حلفالت املختلطةإذ تعقد ا، وقد نسي الرجال والنساء حدودهم، مكان
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أو ال يكون اجلسم مغطى كما جيب تقليدا للغرب. هذه كلها مساوئ 
العصر الراهن اليت تتطرق إىل كل بلد وكل جمتمع. وقلة احلياء هذه تزيل 
من قلب اإلنسان وقلب املسلم القوي أيضا الشعور باحلياء رويدا رويدا. 

ىل يتالشى اإلحساس عندما يهمل اإلنسان أمرا صغريا من أوامر اهللا تعا
مث يشرع يف إمهال األوامر الكبرية حىت يهمل عبادة اهللا أيضا ، رويدا رويدا
مث ينسى املرء يف اية املطاف اهلدف من حياته. لذا يتحتم ، شيئا فشيئا

على أبناء اجليل الناشئ بوجه خاص أن يكونوا حذرين جدا يف العصر 
إىل مجاعة شخص جاء حبسب نبوءة  وينتبهوا دائما إىل أم ينتمون، الراهن
  لتقريب اإلنسان إىل اهللا تعاىل.  �النيب 

فإن كنتم تريدون االنتماء إليه فال بد من العمل بتعليمه القائل إنه جيب 
أوامر اهللا تعاىل. ندعو اهللا تعاىل أن يوفق مجيع األمحديني  العمل حىت بأدق

املطبوعة ، جد طه يف سنغافورةيف مس، م٧/٤/٢٠٠٦يف ، (خطبة اجلمعةللعمل بذلك. 
   )٢٨/٤/٢٠٠٦: عدد، يف جريدة الفضل العاملية
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لقد وجه سيدنا اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز النساء 
  : يف محاية قدسيتهن فقال مسؤوليتهن املهمة املسلمات األمحديات إىل

وصية مهمة جدا فيما يتعلق بستر   املرأة املؤمنةلقد وجه اهللا تعاىل إىل
زينتها وااللتزام باحلجاب. ففي هذا اتمع الغريب هناك موجة من الفتيات 

فال ، والنساء املثقفات ضد احلجاب نتيجة تأثرهن باتمع أو نتيجة اخلوف
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يهتممن باحلجاب. وإن لباسهن ميال إىل املوضة أكثر. عندما يأتني إىل 
ولكن تأتيين ، سجد أو إىل مركز اجلماعة يأتني حمجبات وبلباس حمتشمامل

بأن ال يهتممن بلباسهن يف األسواق. جيب أن تتذكرن أن  الشكاوى
احلياء من اإلميان وهو ثروة املرأة لذا جيب أن ترتدين لباسا حمتشما دائما. 

يكن تذكرن دائما أن للمرأة األمحدية وللفتاة األمحدية قدسيتها وعل
االحتفاظ ا. واعلمن جيدا أن اهللا تعاىل ما دام قد أمر يف القرآن الكرمي 

فال بد أن له أمهية. وال تصبحن كاملتأثرين بالغرب ، بااللتزام باحلجاب
الذين يقولون إن األمر باحلجاب صار قدميا أو كان صاحلا يف ظروف 

وال أمر ، قدميا معينة. واعلمن أنه ال يوجد يف القرآن أمر ميكن أن يصبح
ميكن أن يغير. كان اهللا تعاىل يعلم أنه سيأيت زمن حني تنشأ مثل هذه 

لذا فقد أنزل أمرا دائما. فلن تكن إماء اهللا بأداء هذه الكلمات ، األفكار
باللسان فقط بل ستكُن مؤمنات صادقات نتيجة العمل بالنصائح واألوامر 

ىل السيدات مبناسبة اجللسلة السنوية يف منهائيم (خطاب إالواردة يف القرآن الكرمي. 
  م) ٢/١٢/٢٠١٦: عدد، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية، م١/٩/٢٠٠٧بأملانيا بتاريخ 

يف أحد خطاباته لفت سيدنا اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره 
العزيز انتباه النساء والفتيات املسلمات األمحديات بأحسن ما يرام إىل 

  : فاظ على حيائهن وعصمتهن فقالاحل
 ولكن، تقول بعض الفتيات أحيانا إننا قد غطينا الرأس وهذا يكفي

بل يكون الشعر ، الرأس ال يكون مغطّى كما أمر اهللا تعاىل ورسوله
مكشوفا ويكون نصف الرأس مغطّى ونصفه مكشوفا ويرى اجليب أيضا. 
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ىل املرفق ويكون وإذا كن قد لبسن املعطف تكون الذراع مكشوفة إ
هذا الوضع ال ميثّل حياة فتاة أو امرأة أمحدية  املعطف إىل ما فوق الركبة.

 وال ميثل حدود حرية امرأة أمحدية. بل ذا السلوك جيلنب االنتقاد والقدح

  حيائهن وينقضن حدود حريتهن كأمحديات.  يف
، ينةجيب على كل امرأة أمحدية هلا قدسيتها أن تعلم أن هلا حدودا مع

وإن جتاوز هذه احلدود سيخدش قدسيتها... فيجب أن تتذكر كل فتاة 
وأن محاية قدسيتها ، أمحدية وكل سيدة أمحدية دائما أن هلا قدسية ومكانة

ومكانتها أهم من كل أمنية أخرى. إن محاية عرضها وعرض عائلتها أهم 
األمحدية من أي شيء آخر لفتاة وسيدة أمحدية. وإن عصمة املرأة والفتاة 

اجلواهر. لذا إن محايتها وتعلّم طرق محايتها  أغلى من مئات آالف
ضروري جدا هلا بل واجب عليها. فتذكرن أن على الفتاة واملرأة األمحدية 
أن حتافظ على حيائها وعصمتها وقدسيتها دائما. وهذا األمر ليس من 

ة األمحدية بل هو تعليم اإلسالم. لذا سواء أكانت السيد، باكستان تقاليد
من أصل أملاين أو من أي بلد أورويب آخر أو من باكستان أو من بالد 

كل  آسيا أو أفريقيا جيب أن يكون هناك شيء واحد كقاسم مشترك لدى
امرأة أمحدية وهو أن عليها أن تعيش سالكة على دروب التقوى وأن 

ة حتافظ على حيائها وعصمتها. عندها فقط ميكن أن تسمى أمحدية ومسلم
حقيقية. وجيب بوجه خاص على الفتيات اللوايت جئن من باكستان أن 

  جيعلن أنفسهن قدوة.
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يقول اهللا تعاىل إن املرأة اليت تتمىن التقرب إىل اهللا تعاىل : وقال أيضا
وتريد إكمال إمياا جيب عليها أن تم بقدسيتها بوجه خاص. وقد 

على أن سينقذن أنفسهن  عاهدت النساء األمحديات بإميان بإمام الزمان
، فعليهن أن حيافظن على عرضهن وعصمتهن وقداستهن، من كل سيئة

، وجيب أن يكون لباسهن ومشيتهن وأسلوب كالمهن خمتلفا عن غريهن
كما جيب أال يشاركن باسم احلرية يف احلفالت املختلطة أو يلبسن لباسا 

  ا. يهملن احلجاب كلي ينايف قداسة السيدة األمحدية وأال
كما قلت من قبل أيضا إنه ، على أية حال: حضرته قائال واستطرد

معاطفهن إىل ما حتت  عندما تدخل الفتيات سن الشباب جيب أن تصل
اللباس  وأال متثّل الركبة أي جيب أن يلبسن معاطف تغطي أجسادهن كاملة

املعطف طويلة. ينبغي أن تتميز  تكون أكمام وجيب أن، فقط العصري
لفتاة األمحدية بلباسها احملتشم. فعليكن االهتمام بلباسكن بوجه السيدة وا

خاص ألن ذلك ضروري جدا للحفاظ على قداسة املرأة األمحدية. 
وسيكون أمرا مؤسفا جدا إذا اهتمت حديثات البيعة جبانب احلياء يف 
لباسهن وغفلت األمحديات القدميات عن لباسهن احملتشم نتيجة تأثرهن 

ة للمجتمع. لذا عليكن أن تنتبهن دائما إىل هذه األمور بالعادات السيئ
بواسطة  وافحصن أنفسكن وإال فاعلمن أن هجمات الشيطان قد اشتدت

(خطاب يف خيمة النساء يف وسائل اإلعالم لدرجة أنه يستحيل اجتناا... 
املية م واملنشور يف جريدة الفضل الع٢٣/٨/٢٠٠٨يف ، اجللسة السنوية يف منهائيم بأملانيا

   م)٤/١١/٢٠١١: عدد
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إىل  وقال حضرته يف خطاب آخر موجها أنظار الفتيات األمحديات
  : العناية باحلجاب يف حيان اليومية

وإذا مل يكن ارتداء الوشاح ، تدرس البنات يف الكليات واجلامعات
مسموحا يف الصف فيجب عليهن ارتداؤه فور خروجهن من الصف. هذه 

وال نفاقا بل هذا سيجعلكن تشعرن دائما  كليس ازدواجية يف السلو
وستتعودن عليه يف احلياة املستقبلية. أما إذا ، بضرورة االلتزام باحلجاب

أمهلنت إياه فهذا اإلمهال سيظل يزداد يوما فيوما ولن تلتزمن به يف أي 
  وبذلك يتالشى احلياء أيضا. ، وقت

ع أقاربكن كذلك إذا ذهبنت لالشتراك يف احتفال أو حفلة زواج م
اآلخرين  يعجب ملفتا لألنظار أو فيجب أن تلبسن لباسا ال جيعل اجلسم

بل جيب أن يكون اللباس مناسبا ال يالحظ اجلسم من خالله. إن قداستكن 
  تكمن يف االلتزام بالتقاليد اإلسالمية واجتناب نظرات الناس. 

أَسماَء بِنت أَبِي  أَنَّ  عنهاعن عائشةَ رضي اُهللالقد ورد يف رواية 
فَأَعرض عنها وعلَيها ثياب رِقَاق  � رٍ دخلَت علَى رسولِ اِهللابكْ

يا أَسماُء إِنَّ الْمرأَةَ إِذَا بلَغت الْمحيض لَم ": وقَالَ � رسولُ اِهللا
(سنن ". ار إِلَى وجهِه وكَفَّيهوأَش، تصلُح أَنْ يرى منها إِلَّا هذَا وهذَا

كتاب اللباس باب فيما تبدي املرأة من زينتها) (خطاب يف خيمة النساء يف ، أيب داود
: م واملنشور يف جريدة الفضل العاملية عدد٣/٧/٢٠٠٤يف ، اجللسة السنوية يف كندا

  م)٢٣/٩/٢٠٠٥
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ما لدى كل إن أمهية ستر الزينة عمال بأمر القرآن الكرمي واضحة متا
امرأة أمحدية. وقد نصحهن سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز 

  : بأداء هذه املسؤولية على أحسن وجه وبسلوك مناسب بشأن اللباس فقال
إىل جانب القيام بالعبادات أمر اهللا تعاىل بستر الزينة وتغطية الرأس 

ها وال سيما السيدات والوجه للحفاظ على القدسية. لكل امرأة قداست
أن بعضهن يأتني إىل املسجد وال  األمحديات... أحيانا تصلين الشكاوى

وقميص قصري مثال.  نـزيكون لباسهن مناسبا إذ يأتني البسات اجلي
وقد مسحت بذلك ولكن جيب أن ، صحيح أنه ال بأس يف ارتداء اجلينـز

ك بدأت يلبس معه قميص طويل. وعندما منعت بعض الفتيات من ذل
من أننت لتنتقدن بناتنا. : بعض األمهات يتشاجرن مع املسؤوالت وقلن هلن

قداسة املسجد إذ ال تأتينه البسات  إنكن من ناحية تدنسن: فأقول هلن
 لباسا مناسبا يليق به ومن ناحية أخرى تنقضن النظام على الرغم من

 هذا السلوك. اخنراطكن فيه وختاصمن املسؤوالت. فيجب االمتناع عن
م ٢/١١/٢٠٠٨(خطاب إىل النساء مبناسبة اجتماعهن السنوي يف بريطانيا بتاريخ 

  م)١٠/٧/٢٠١٥: واملنشور يف جريدة الفضل العاملية عدد
وقد نصح سيدنا اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز النساء 

ومن : البعدم إظهار زينتهن إىل جانب احلفاظ على احلياء وغض البصر فق
وأال يتبادل الرجال ، كما قلت من قبل، أوامر اهللا تعاىل غض البصر

والنساء النظرات فيما بينهم دون وازع ورادع بل جيب أن يكون فيها 
جيب أن يسترن زينتهن ويلبسن لباسا ال يكشف مفاتن : احلياء. وثانيا
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ولستر الزينة جيب أن يغطني اجليب والرأس والعنق : وثالثا، اجلسم
وجيب أن يكون الربقع فضفاضا. والنساء اللوايت ، واألعضاء األمامية كلها

إن يبدين زينتهن. ، يتجولن سافرات وواضعات مستحضرات جتميل
واللوايت يظهرن شعرهن يدخلن أيضا يف من يبدين زينتهن ألن يظهرن 

ومجاهلن. لذا إن تغطية الرأس  الشعر قصدا ويعرفن أا مظهر زينتهن
الوجه لدرجة ال يظهر مجاله على األقل وارتداء لباس مناسب هو أدىن و

 (خطاب يف خيمة. �درجات احلجاب الذي نصح به املسيح املوعود 
م واملنشور يف جريدة الفضل العاملية ٣٠/٧/٢٠١٠النساء يف اجللسة السنوية بربيطانيا يف 

  م)١١/٣/٢٠١١: عدد
  





  
  
  
  

، م احلجاب أمامهمالذين ذُكروا هنا وأُذن بعد
هم األقارب األقربون جدا مثل الزوج واألب 

األخت. أما سواهم ابن ابن األخ ووالزوج  وأيب
  من غري األقارب األقربني فيجب احلجاب أمامهم.

  
  م)٣٠/١/٢٠٠٤بتاريخ ، (خطبة اجلمعة يف مسجد بيت الفتوح بلندن
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أيده لغة. فقد قال حضرته كل أمر من أوامر الدين مبين على حكمة با
يف إحدى خطب اجلمعة يف ذكر احلكمة وراء األمر  اهللا تعاىل بنصره العزيز

   : باحلجاب خماطبا أفراد اجلماعة
 اهللا لكن، اقيود عليهم ويفرض حريتهم يسلب الدين أن البعض يظن

 �رجٍح من الدينِ في علَيكُم جعلَ وما�: الكرمي القرآن يف يقول تعاىل
 وليس، اإلنسان أثقال ختفيف يعة هوالشر من اهلدف أن أي، )٨٠: احلج(

  .واألخطار املصائب أنواع كل من محايته بل فحسب هذا
، لكم أُنزلَ الذي اإلسالم دين أي، الدين أن هنا تعاىل اهللا نبي فقد إذًا

 صغريها، أحكامه مجيع إن بل، املشاكل يف يلقيكم حكمٍ أي فيه ليس

 تفكري يف هو اخلطأ أن فاحلق. لكم وبركة رمحة مدعاة هيإمنا ، كبريهاو

، تعاىل اهللا خلْق من دمنا وما. باطالً اهللا كالم يكون أن ميكن الو اإلنسان
 صوابه إىل اإلنسان يعد مل إذا. أنفسنا إال نضر فلن بأحكامه نعمل مل نفإ

أنه على يوم أول منذ عزم قد الشيطان أن فليعلم حلاق إل الناس غويسي
 الشيطان هجمات من النجاة أردنا نفإ. اهلالك هوة يف وإلقائهم الضرر م

 لكن، ظاهرال يف هينة األمور بعض تبدو .تعاىل اهللا أوامر طاعة من لنا فالبد

 املؤمن على لذا، جدا وخيمة عواقب إىل الوقت مبرور تؤدي ا االستهانة

 يف، م١٣/١/٢٠١٧ بتاريخ اجلمعة خطبة(. األحكام من حكم بأي يستهني أال
  ) م٣/٢/٢٠١٧: عدد العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد
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، أيضا املرأة وقار على احلفاظ باحلجاب اإلسالم أمر وراء احلكم من
النساء األمحديات حول  ناصحا أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز حضرته فقال

  : هذا املوضوع
آلن أريد أن أوجه أنظاركن إىل ما أمر به اهللا تعاىل املرأةَ إلرساء ا

وإن كنت قد فعلت ذلك من قبل أيضا. ، دعائم وقارها ورفع منـزلتها
يبدو يل من كالم بعض الناس ورسائلهم كأنين أوجه هذا األمر بقسوة 

اهللا تعاىل ال أقول إال ما قاله العلم بأنين ين ميال إىل القسوة مع نأ وأزائدة 
إنه ليس اهلدف  �. يقول املسيح املوعود �ورسوله واملسيح املوعود 

 أمور تدخل يف من احلجاب أبدا أن تسجن املرأة ولكن ال بد من مراعاة
شروط احلجاب. فما دام اتمع يتقدم إىل الضالل رويدا رويدا ويتالشى 

 م النساُءتقد التمييز بني اخلري والشر يف بعض األمور فهذا يقتضي أن
األمحديات أسون ذا الشأن وختربن اتمع أن اهللا تعاىل أمرنا باحلجاب 
 لرفع مكانتنا ال للتضييق علينا. فحني أُمرت النساء باحلجاب أُمر به الرجال

  وقد نصحوا أن يهتموا به وال ينظروا إىل النساء دون مربر. ، أيضا
ناصحا  تعاىل بنصره العزيز أيده اهللاويف اخلطاب نفسه قال حضرته 

  : الرجال والنساء
إذ ، وال يرنوا إىل النساء �يغضوا من أَبصارِهم� ؤمنون أنلقد أُمر امل

. وجيب على املرأة ا ال يعنيهال جيوز لإلنسان أصال أن ينظر دون مربر إىل م
 يصل األمر الحقااألنظار إليها ف يلفت بشكليف اتمع ال تتصرف أيضا أ
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وإذا روعي احلجاب لساعد يف هذا اال إىل الصداقات بني اجلنسني.  إىل
بتاريخ ، (خطاب يف خيمة النساء مبناسبة اجللسة السنوية يف بريطانياحد كبري. 

  م) ٢٤/٤/٢٠١٥واملنشور يف جريدة الفضل العاملية يف ، م٣١/٧/٢٠٠٤
 جابن جيب احلمعلقد جاء التعليم يف القرآن الكرمي بكل وضوح 

يف أحد أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز وقال حضرته ، تهوعن كيفي أمامه
احلجاب أمر أساسي يف اإلسالم وبينه القرآن الكرمي بكل وضوح. : بهخط

إىل  والذين ال يقرأون القرآن الكرمي بتدبر يظنون أن اهللا تعاىل مل يؤكد عليه
الكرمي ببيان جلي هذا بيان واضح وقد ذكره القرآن : . فأقولهذا احلد

جدا كما قلت مرة أو مرتني من قبل أيضا. يظن بعض الناس أنين أتناول 
لنر ماذا يقول فذكره بقسوة زائدة مع أنين أقول ما قاله القرآن الكرمي. 

ولَا يبدين �: هناك آية طويلة جاء فيها أمر احلجاب، القرآن ذا الشأن
نم را ظَهإِلَّا م نهتزِيننهتزِين يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْيا وه 

: (النور �باِء بعولَتهِن أَو أَبنائهِن أَو أَبناِء بعولَتهِنإِلَّا لبعولَتهِن أَو آبائهِن أَو آ
٣٢(.  

النساء زينتهن  تبديال هذه القائمة طويلة وتشمل الذين جيب أ
إال ، هن أو أبناء أزواجهنئهن أو أزواجهن أو أبنائآبا وهم ما عدا، أمامهم

 ما ظهر منها. 
هنا يقول ، �ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن�: لقد قيل يف هذه اآلية

فإذا لفّت املرأة الوشاح أو ، البعض إن األمر هو بضرب اخلمار على اجليب
األمر مبدئيا هو أال تبدي املرأة : حول عنقها فهذا يكفي. فأقولاخلمار 
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 مفاتنيستر  ثوباواملراد من ذلك أا إذا خرجت من البيت فلتلبس ، زينتها
أيضا لذا  بوضع غطاء على الرأسجسمها. ويف مكان آخر جاء األمر 

ميكنكم أن تروا أنه حيثما توجد يف العامل اإلسالمي فكرة احلجاب ولو 
ويلبس شيء كاحلجاب أو ، ليال توجد معها فكرة تغطية الرأس حتماق

ولْيضرِبن �: أو الرداء العريض. يقول اهللا تعاىل، النقاب أو الوشاح
وبِهِنيلَى جع نرِهمأي جيب ارتداء رداء عريض وتغطية ، )٣٢: (النور �بِخ

ام أبيها وأخيها املرأة أم تظهرالرأس واجلسم أيضا. غري أنه ميكن أن 
أمام أبيها أو  تكون. واملعلوم أن املرأة عندما ارتداء الرداءوأبنائها مثال بغري 
يف لباس حمتشم وإن كان وجهها غري مغطى. فقال  فتكونأخيها أو أبنائها 

أمام األب واألخ واالبن وغريهم  جه مكشوفاتعاىل إنه ميكن أن يكون الو
الوجه. ولكن  هلا أن تغطي البيت ينبغيمن احملارم ولكن عندما خترج من 

يف هذه األيام بل يلبس النقاب أو الربقع  املذكور لبس على النحويال  رداءال
 األنف يف ذلك كأن يكَم املبالغةأو املعطف أو ما شاها. ولكن ال جتوز 

ولكن  من أجل التنفس إىل درجة االختناق. فيمكن عدم تغطية األنف
غطاء  ضعنني والفم على األقل. أو ميكن للنساء أن يجيب تغطية الشفت

كبريا على الرأس كما أمر اهللا تعاىل وبذلك سوف يتم احلجاب تلقائيا. أما 
 جيب أن يحقق ما يلبس فإن، إذا أردن ارتداء الربقع أو ما شاه للسهولة

من األمر املذكور آنفا. وإذا لبسن معطفا ضي قا ملتصقا باجلسم أو اهلدف
فأقول لكن  موضة.فهذا ليس حجابا بل هو  مكشوفاكان الوجه كله 
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أنفسكن فيما إذا كانت كل واحدة منكن ملتزمة  تتحرينمجيعا أن 
(خطاب إىل النساء مبناسبة اجللسة السنوية . أم ال باحلجاب حبسب أوامر اهللا تعاىل

ية يف واملنشور يف جريدة الفضل العامل، م١٧/٩/٢٠٠٥بتاريخ ، يف السويد
  م) ١٥/٥/٢٠١٥
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جاب تحمسح اهللا لنا بعدم اال مبنيف املقتبس املذكور آنفا قائمة  تذُكر
وقد قال سيدنا اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز ذا ، أمامهم

  : الشأن يف إحدى خطبه
قارب األقربون هم األ، أمامهم التحجبالذين ذُكروا هنا وأُذن بعدم 

األخت على سبيل ابن األخ و وابنالزوج  جدا مثل الزوج واألب وأيب
. أمامهم االحتجابيجب فاألقارب األقربني  من غرياملثال. أما سواهم 

واملنشورة يف جريدة  م٣٠/١/٢٠٠٤بتاريخ ، (خطبة اجلمعة يف مسجد بيت الفتوح بلندن
  م)٩/٤/٢٠٠٤: الفضل العاملية عدد

  : األمحديات ذا الشأن نساءمبناسبة أخرى خماطبا ال وقال حضرته
زوجها  زوجها وأبيها وأيب أمامباالحتجاب إال  رأةلقد أُمرت امل

أو النساء املعروفات عندهن بالعفة ، وأخيها وابن أخيها وابن أختها
ليس مسموحا أن يؤذَن للنساء املعروفات بسوء األخالق و، والورع

، العالقات معهن. إذًا بإنشاءليس مسموحا  كما، البيوت إىلبالدخول 
غري األقارب املذكورين آنفا. وقد قيل أيضا أن  أمامجيب االحتجاب 

تكون مشيتكن حبيث ال تلفنت، سمة بالوقارمت وأتلقائيا  االنتباه إليكن 
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األخالق. فإذا عملنت ذه الطريقة وتوجهنت  ئفرصةً ملن كان سي تعطني
ففي ذلك تكمن عزتكن ورفعة مكانتكن. ، األفكارلتزكية  إىل التوبة

واملنشور ، م٣١/٧/٢٠٠٤ بتاريخ، خطاب إىل النساء مبناسبة اجللسة السنوية يف بريطانيا(
  م) ٢٤/٤/٢٠١٥يف جريدة الفضل العاملية يف 

@æ‡⁄ai@pìîjÛa@Þì�†@éÛÂëŠ‘@ @

لقد ذكر سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز ألفراد 
 إىل بالدخولجلماعة أحكام القرآن الكرمي املتعلقة بالسماح ملختلف الناس ا

، أوالدهم ولتربيةوذلك للحفاظ على قدسية بيوم ، بشروطلكن بيوم 
وشرح تلك األحكام يف خطبة مجعة يف ضوء ما قاله سيدنا اخلليفة الثاين 


أي  �نِسائهِن... �املراد من عدم إبداء الزينة أمام أن  مفاده ما فقال، 
أتني أمامهن دون حذر وحجاب. فهناك نساء ينساء أال ينبغي على ال

ن. إن سلوكهن وسرين تكون الجتناتسعى كل سيدة نبيلة و، سوقيات
دخلن يو، سيئنيعميالت يعملن ألناس هناك نساء ، إذًا، واضحة للجميع

ألمهات اوعندما تتقوى صداقتهن مع ، الكبار أوال صادقنويالبيوت 
هن ـندفعويف بعض األحيان ي، الفتياتإقامة العالقات مع  بعدها اولنحي

فال  .ففي األمر املذكور إشارة إىل هؤالء النساء، إىل السيئات رويدا رويدا
بالدخول إىل بيوتكن دون أن تبحثن يف أمرهن أوال قبل  ألمثاهلنتسمحن 

هذه الظاهرة كانت  أن 
املصلح املوعود  وقال .إىل األمام طونخيأن 
  ملحوظة قبل فترة من الزمن ولكنها قلّت يف هذه األيام. 
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ولكن يف هذه األيام تصلين األخبار من ، يف زمن حمدودةكانت : أقول
لذا على البنات ، تقوم ذه األعمال ابعض األماكن أن هناك فرقً

أخذن احليطة واحلذر بعني يمحديات يف باكستان بوجه خاص أن األ
احتمالية أن  منجيدا  أيضا أخذ احليطةجيب على آبائهن وتبار جيدا. االع

ولكنها يف احلقيقة تكون عميلة ، كخادمةللعمل  امرأةٌإىل البيت تدخل 
وتنشئ الصداقة مع البنات بإغوائهن رويدا رويدا وتعودهن على  لعصابة ما

احلذر بعني درجات لذا جيب أخذ أقصى ، أخرى طرقأعمال سيئة ب
أمرهن جيدا  حتريوجيب ، اخلادمات من هذا القبيل تشغيلعتبار قبل اال

أعمال متاثل أعمال  أيضا تاإلنترنبدأت عرب قبل تشغيلهن. يف هذه األيام 
من أملانيا وبعض البالد  وى. ووصلت مثل هذه الشكاالنساء السيئات

ية يتباحثون فيها أوال بأمور علمبعض الناس قد شكّلوا فرقا  بأناألخرى 
هذه  عضوات حتضمث ، تنشأ الصداقاتمث ، ليكسبوا الثقة، أو ما شاها

بتاريخ ، (خطبة اجلمعة يف مسجد بيت الفتوح بلندنلى سلوكات سيئة. عالفرق 
  م) ٩/٤/٢٠٠٤: م واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية عدد٣٠/١/٢٠٠٤

جاب مبا احل بشأن يف اجتماع للهيئة اإلدارية يف النرويج نصح حضرته
  : يلي

، ويقال إن بيننا عالقات صداقة، العائالت لزيارة البيوت بعضتأيت 
فيجلسون خمتلطني. إن هذا السلوك ، وحنن نعرف بعضنا منذ قدمي الزمان

ليس صحيحا. ففي مثل هذه الزيارات جيب أن جيلس الرجال منفصلني 
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بتاريخ ، عة النرويج(اجتماع مع اهليئة اإلدارية جلماحلجاب. برعاية اعن النساء 
  م) ٣٠/١٢/٢٠١١: عدد، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية، م٣/١٠/٢٠١١

املوضوع  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزويف مناسبة أخرى بين حضرته 
يف بعض األحيان يتم التعارف بني الرجل : نفسه من زاوية أخرى وقال

ولكن يؤدي ، اآلخرينواملرأة حبجة احلسنة أو مواساة البشر أو مساعدة 
الذهاب إىل بيوت عن  �لذلك ى النيب ، إىل نتائج سيئة أحيانا الحقا

ذلك  من احلكمة �وقد بين ، عن البيت هؤالء النساء يف غياب أزواجهن
(سنن  ".فَإِنَّ الشيطَانَ يجرِي من أَحدكُم مجرى الدمِ "...: فقال

تعليما أساسيا  �ذا احلُكم أعطى النيب كتاب الرضاع) ففي ه، الترمذي
ألن هذا قد يتيح ، ةحبريأبدا املرأة من غري احملارم والرجل  تمعوهو أال جي

أن يأخذ األمحديون إىل  ضرورةفرصة للشيطان لفعل ما يريد. لذا فهناك 
احليطة بشكل خاص يف هذا اتمع الذي ال يرى بأسا يف التقاء الشاب 

  راد حبجة احلرية.والفتاة على انف
، مث إن السيئات ال تنتشر بسبب الشباب والفتيات األغرار فحسب 

اآلخرين بدون  بل املالحظ أن زيارة املتزوجني من الرجال والنساء بيوت
شاكل وتدمري عش املتؤدي إىل  أيضاوازع ورادع وباسم احلرية والصداقة 

لينا إذ وفّقنا لإلميان الزوجية. لذا فمن واجبنا حنن الذين قد من اهللا ع
، الذي بين لنا حكمة كل حكم من أحكام اإلسالم �باملسيح املوعود 

(خطبة . �أن نعمل بدون أي سؤال وتردد بكل ما أمر اهللا تعاىل ورسوله 
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م واملنشورة يف جريدة الفضل ٢٠/٥/٢٠١٦بالسويد بتاريخ  غوتنربغاجلمعة يف مسجد 
  م) ١٠/٦/٢٠١٦: العاملية عدد

åØnÜÏ@òÜ–Ðäß@õb�äÛaë@ÞbuŠÛa@�Ûb©@ @

إن تعليم اإلسالم هو أال يكون هناك اختالط حر وبغري حجاب بني 
الرجال والنساء وأال تعقد جمالس خمتلطة. وذا الشأن أرشد سيدنا أمري 

 ائحوأسدى هلن نص اتاألمحدي لنساءاملؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز ا
  : فقالحكيمة 

الربقع وشرعنت  لوس يف جمالس الرجال البساتاجليف فلو بدأتن 
ى اهلدف والفائدة من احلجاب ائيا. اهلدف من تالشمبصافحتهم لَ

وليجلس ، احلجاب هو أال يلتقي الرجال والنساء من غري احملارم دون وازع
 هايف بيت صديقت إحداكن  يف أماكن منفصلة. فإذا جلستنياجلنسأفراد 

ا اآلخرين حبريةمثال مع زوجها أو إخوهاجهووإن كان ، ا وأقار 
اأو صافحت ، ىمغطة أحدفهذا ليس حجابا. اهلدف من ، وهي حمجب

 تظهراحلجاب هو أال جيلس رجل من غري احملارم يف جملس النساء وال 
بل جيب أن تكون جمالس اجلنسني منفصلة. وقد ، النساء أمام غري احملارم

الجتناب حىت من النساء السوقيات أمر القرآن الكرمي باحلجاب وا
احلسبان واجتننب مثل يف احليطة واحلذر  تضعن. لذا جيب أن والعابثات

، م٣١/٧/٢٠٠٤بتاريخ ، (خطاب إىل النساء يف اجللسة السنوية يف كندا هذه االس.
  م) ٢٣/٩/٢٠٠٥واملنشور يف جريدة الفضل العاملية يف 
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@áØŽy|)Ïb–m ÞbuŠÛaë@õb�äÛa@ @

وقد قال ، نايف تعليم احلجابيالنساء والرجال أيضا  إن تصافُح
: ردا على سؤال حول هذا املوضوع أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزحضرته 

فرصة  مهل ئحديث النساء غري الضروري وحبرية مع الرجال يهي
. على النساء األمحديات أن يعرفن مكانتهن وأال يعطني أحدا نملصافحته

أن النساء يف ديننا ال يصافحن الرجال.  مخبارهبل ينبغي إ، فرصة كهذه
واملطبوع ، م١٨/٩/٢٠١٠بتاريخ ، (اجتماع مع اهليئة اإلدارية للجنة إماء اهللا يف ايرلندا

   م)٢٢/١٠/٢٠١٠: يف جريدة الفضل العاملية عدد
 لة سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يفويف أثناء جو

قدت جلسة مع الطالبات األمحديات يف مسجد بيت الواليات املتحدة ع
أسئلة فنصح ردا على ى حضرته وطرحت الطالبات عل، الرمحن بواشنطن
ا من بيون بااللتزام باحلجاب بدًء -بل السيدات كلهن- سؤال الطالبات

مبسؤوليتهن بصفتهن  هنأشعرو، ويف املدارس والكليات واجلامعات
   :يتعلق مبصافحة الرجال يف مكان العمل أمحديات. وقال ردا على سؤال

هي احلكمة نفسها اليت وراء ، احلكمة وراء عدم مصافحة الرجال
ال جتتننب  كيفف، أي إذا كننت جتتننب نظرات غري احملارم، االلتزام باحلجاب

واملطبوعة يف ، م٢٦/٦/٢٠١٢بتاريخ ، (جلسة مع الطالبات يف واشنطن ؟!أيديهم
   م)١٧/٨/٢٠١٢: عدد جريدة الفضل العاملية

يف  "وقف نو"ويف جملس األسئلة واألجوبة مع املشتركات يف مشروع 
إىل  أذهب مثال: سؤاال عن مصافحة الرجال قائلة بنتأملانيا طرحت 
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فماذا جيب فعله يف مثل ، د يده إيلّ للمصافحةميرجال  وألقىمكتب رمسي 
 واجهت أنالقد : يزأيده اهللا تعاىل بنصره العزفقال حضرته ؟ هذه احلال

هذه احلالة أنا أحنين إىل األمام  مثل مرة أو مرتني. ويف مماثال موقفاأيضا 
وإذا خفنت ، قليال فيفهم الفريق الثاين القصد. عليكن أن تنقذن أنفسكن

اتمع فلن تستطعن ذلك. فإذا تصرفنت على هذا النحو بضع مرات 
 وىلنا مبصافحة الرجال فستسوأخربتن الفريق املقابل أن ديننا ال يسمح 

  األمور تلقائيا. 
  : وقال حضرته شارحا املوضوع أكثر

وتردن الثبات ، وإطالع الناس عليها، إن كننت تردن نشر تعاليم دينكن
عليها بأنفسكن فيمكن أن ينشأ شيء من االضطراب يف قلوب بعض 

 ظل حيدث منذبل  وهذا ليس بأمر جديد، وال بد من احتماهلا، الناس
علما أن تاريخ هذا ، ما معناه 
. يقول سيدنا املصلح املوعود القدم

الكالم يعود إىل زمن كانت اهلند وباكستان دولة واحدة وحتت إمرة 
كان بعضهم و، وكان الوزراء والنواب واللوردات من اإلجنليز، اإلجنليز

كنت ذات : 
فقال حضرته ، 
على عالقة شخصية مع اخلليفة الثاين 
إذ ، أرجو أال تدعوين:  دهلي واستضافين أحد اللوردات فقلت لهمرة يف

وهذا األمر  النساءوأنا لن أصافح ، والنساء أيضا كثريونيكون هناك أناس 
فلتأت من ، ال بأس: . فقالاآلخرينلدى  ضطرابسيسبب بعض اال

  ولكين سأجلس يف زاوية. ، حسنا: فضلك. قلت
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 هأحد اإلجنليز من معارف يقول حضرته إنه جلس يف زاوية فجاءه
أعتذر : . فقال حضرته
فمدت زوجته يدها لتصافح حضرته ، القدماء

 ال أصافح النساء. فغضبت السيدة كثريا وندم زوجها أيضا ينعن ذلك ألن
لقد بت الليلة مضطربا وقلت يف : بشدة. مث كتب هذا اإلجنليزي فيما بعد

ن مد يدها رغم العالقات كيف مل أمنع زوجيت م، فكّرت لعلك: نفسي
ومن جانب ؟ حول املصافحة عليم اإلسالموعلمي بت، يين وبينكالقدمية ب

  آخر كنت قلقا على زوجيت أيضا. 
 دعوته وزوجتهوفيما بعد بعثت رسالة إليه : 
يقول املصلح املوعود 

  فاطمئنا. قدمت هلما ضيافة جيدة و
قالت : بقوهلا "وقف نو"إحدى املشتركات يف مشروع  تدخلتهنا 

يل إحدى عضوات جلنة إماء اهللا يف منطقتنا إا ذهبت إىل طبيب ومد يده 
ت  .إن مصافحة الرجال ممنوعة للنساء: ه. فقلت هلاللمصافحة فصافحتفرد

يف  ال بأس يف املصافحة لذا، مل تكن يف ذهنه وال يف ذهين فكرة سيئة: علي
  . مثل هذه احلالة

  : يف اجلواب تعاىل بنصره العزيز أيده اهللافقال حضرته 
ز اجلمل تكن يف األذهان فكرة سيئة  لوكالمها خاطئ. أين قيل إنه 

كل ما كان  من رذِّحلقد قلت من قبل أيضا إن أحكام اإلسالم ت؟ ذلك
ئة من النساء والرجال الذين احدوثه ممكنا. إن مثانني إىل تسعني بامل

من ذلك.  اهللا تعاىل ومع ذلك منع، ءصافحون ال يكون يف أذهام أي سوتي
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أو كان يف قلوب النساء ، فكرة سيئة عن النساء �هل كان يف ذهن النيب 
 يف األحاديث ذُكرت كثرية مناسبات توجد؟ والعياذ باهللا، �سوء جتاه النيب 

ال آخذ البيعة من : قال �النيب  ولكن، حني مدت النساء أيديهن للبيعة
مع أنه  �مث انظرن إىل مكانة النيب ، البيعة عملية طاهرةالنساء باملصافحة. 
هذه أعذار واهية ف؟ ذلك منأين الفكرة السيئة فنساَء. الذلك مل يصافح 

يشعرون باخلوف. إن كلها. واحلق أن الناس عندما يأتون إىل هذه اتمعات 
دال من إطالع اآلخرين على تعليم اإلسالم االنصباغ بصبغة اجلو احمليط ب

  . كانت جبانة جداإمنا هو جنب. فاملرأة اليت فعلت ذلك  وتقوية املرء إميانه
باحلجاب  االلتزامعندما يطلب من بعض النساء : قالت البنت نفسها

ليس هناك أمحدي يف هذا املكان فال حاجة الرتداء احلجاب. فقال : يقلن
 : يف اجلواب أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزحضرته 

قويل هلن إنه ليس مكتوبا ؟ األمحديني فقط أمامواجب  ابحتجهل اال
األمحديني فقط. قبل نزول حكم االحتجاب من  يف أي مكان أنه جيب

ع نـزاحلجاب قام يهودي بتصرف خاطئ حبق امرأة مسلمة وحاول أن ي
، ل حكم احلجاب على أية حالنـزن سيكااهللا تعاىل  . صحيح أنمخارها

ذكر، صار أحد أسباب نزوله. إذًاف ذلك اليهودي لكن تصريف أي  مل ي
من قبل  األمحديني فقط. هل اخلطر حمدق أماممكان أن حتتجب املرأة 

مل يذكر يف القرآن الكرمي أن ؟ وال خطر من غري األمحديني؟ األمحديني فقط
ولْيضرِبن �: املسلمني فقط. بل ما ورد يف القرآن هو أماماحلجاب واجب 
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رِهمبِخوبِهِنيلَى جع ه فهي خمطئة يف قوهلا �نفإذا قالت سيدة ما ذكرت .
 مشتركات يف مشروع "وقف نو" فقلن ا. إنكن وهي تنشر شريعة خاصة

نشرن شريعة يالبدعات من عندهن وال  ترعنللنساء من هذا القبيل أال خي
ركات من املشت ٢٣٠خاصة ن. عليكن إصالح الناس. جتلس أمامي اآلن 

عاد الناس إىل فلو ضن كلهن بغية اإلصالح ل، "وقف نو"يف مشروع 
، م٢٣/٤/٢٠١٧بتاريخ ، "وقف نو"(جلسة مع املشتركات يف مشروع . صوام تلقائيا

  م)٩/٦/٢٠١٧: عدد، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية، يف أملانيا
لعزيز عادة كذلك ذكر سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره ا

الرجال وقال ناصحا يف اجتماع مع اهليئة  يف مصافحةالبنات يف أوروبا 
  : اإلدارية للجنة إماء اهللا يف النرويج

وهذه العادة ، مث هناك عادة االختالط مع الرجال ومصافحتهم...
ملحوظة هنا بكثرة بل توجد يف كل مكان يف أوروبا. وقد الحظت أن 

أن  هذا يوحيف، إيل عفويا للمصافحةبعض البنات ميددن أيديهن 
متعودات على املصافحة. على كل بنت أن تم حبيائها منذ الصغر. لقد 

عند  عليهنأن الصالة تصبح واجبة  "وقف نو"قلت للمشتركات يف 
بقية الواجبات  أنفسهن على نفرضيفيجب أن ، عشر سنوات نبلوغه

على هذه  نب تعويدهلذا جي، بالفرائض كلها نعمليأيضا وينبغي أن 
(االجتماع مع اهليئة اإلدارية للجنة إماء اهللا يف هذا العمر.  ناألشياء قبل بلوغه

: عدد، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية، م٢/١٠/٢٠١١بتاريخ، النرويج
  م)٢٣/١٢/٢٠١١
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â†¨a@âbßc@lbv§a@ @

، م العاملني فيهايف كثري من البيوت ال تتم مراعاة احلجاب أمام اخلد
ففي إحدى ، مع أن العمل بتعليم القرآن الكرمي ذا الشأن أيضا ضروري

األنظار إىل  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزخطب اجلمعة وجه حضرته 
  : اخلدم العاملني يف البيوت وقال أمامضرورة االحتجاب 

م العاملني فيها أمام اخلد يظهرنلقد لوحظ أن النساء يف بعض البيوت 
األوالد الصغار العاملني وإال  أمامهمبينما جيب االحتجاب  ،دون حجاب

ا وقد البيت أو الذين بلغوا من العمر عتياحب الذين ترعرعوا بني أوالد ص
منهم خشى فيه سوء النظرجتاوزوا عمرا ي ،خشى أن يفشوا أسرار أو ال ي

عض لقد لوحظ يف ب أما ما سواهم فيجب االحتجاب أمامهم. البيت.
على عملهم يف البيت إال بضعة أشهر  ميضم الذين مل أن اخلد احلاالت

حيث تكون السيدات أو ، يدخلون غرف النوم أيضا دون وازع ورادع
اسم  ه الظاهرةيطلق على هذ .الفتيات جالسات بغري الوشاح أحيانا

للعيان عندها  سلوكولكنه ليس تنويرا. وعندما تظهر نتائج هذا ال، "التنوير"
األوالد  هو منالستثناء املذكور يف هذه اآلية من احلجاب . اونيتحسر
  . فقط الصغار

 ضاربات األقدامفال متشني ، لوقاربامشيتكن  تتسمجيب أن : مث قال
. فإن كننت حمجبات سوءيتشجع أحد على النظر إليكن ب لئال، على األرض

نظرة لن يتجاسر أحد أن ينظر إليكن نظرة ثانية بعد الفووقورات متاما 
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، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، م٣٠/١/٢٠٠٤(خطبة اجلمعة بتاريخ األوىل العفوية. 
 م)٩/٤/٢٠٠٤: واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية عدد

áí†Ôm@flâbÈĐÛa@lbj’Ûa@pýÐ§a@¿@†öaì½a@óÜÇ@ @

يف يف هذه األيام تطلَب من الشباب خدمة تقدمي الطعام إىل النساء 
احلجاب  ىوهذا ينايف مقتض، حفالت أخرى ج أوزواكال بعض املناسبات

موجها األنظار إىل  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزبكل وضوح. فقال حضرته 
  : السيئة هذه العادة

يف بعض األماكن يكلّف الشباب خبدمة تقدمي الطعام إىل النساء مبناسبة 
ك ناهي، احلجابموضوع  على مدى التشديدالزجيات. جيب االنتباه إىل 

صغار السن. الذين يقال مازالوا أن يكلّف الشباب ذا األمر ويقالَ إم 
من عمرهم  السابعة عشر أو الثامنة عشرصغار السن يكونون قد بلغوا أم 

أي بلغوا سن البلوغ حتما. وتكون الفتيات الشابات أيضا يف ، على األقل
الذين  لندلاويتجولن هنا وهناك. وأضف إىل ذلك أن ، الزواج تحفال

لقد أُمر باالحتجاب ، يكلّفون ذه اخلدمة ال تكون سريم معروفة. إذًا
تكون أذهام  السن صغار الندلوحىت إذا كان  الرشد.بلغوا سن  أمام من

اليت جيلسون فيها واألجواء اليت  ةصحبالقد فسدت على أية حال حبكم 
م نزيها وال أفكارهم. وقد ال يكون لساو، يعملون فيها؛ إال ما شذ وندر

 يف مثل هذه األجواء ال يكونون نيرأيت يف باكستان أن الشباب العامل
فيجب على األمهات أن ينتبهن إىل هذا األمر ، جديرين بالثقة بوجه عام
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إذا كن قد جتاوزن سن احلجاب فيجب عليهن االهتمام ببنان فجيدا. 
وإن ، ر الشباب العاملني خاضعةعلى األقل. ليس بوسعكن أن جتعلن أبصا

هؤالء الشباب يدلون بتعليقام يف اخلارج وميكن أن جيلبوا مسعة سيئة 
  للفتيات والعائالت. 

ذات مرة أمر اخلليفة الرابع رمحه اهللا بتشكيل فريق من أعضاء جملس 
. وغريهاخدام األمحدية وأطفال األمحدية ليخدموا يف حفالت الزواج 

وتقلّ النفقات أيضا. هناك عائالت كثرية ال  ناسال تتم خدمةسوهكذا 
 رياًء هم البعضومع ذلك يستخدم، الندل أصالتستطيع أن تتحمل نفقات 

فقط. فلو قام أعضاء جملس خدام األمحدية وأنصار اهللا وعضوات جلنة إماء 
النتهت يف اتمع األمحدي ، ذه اخلدمة -إذا كان احلفل للنساء-اهللا 

ف الشباب من اخلارج. أما إذا كانت عائلة ما راغبة يف استدعاء عادة تكلي
فليخدم الرجال يف قسم الرجال وختدم ، وبذل النقود على أية حال الندل

إذ قد رأيت هنا أن النساء أيضا يعملن يف هذا ، النساء يف قسم النساء
. وجيب أال ففي هذه احلال جيب أن تعمل النساء يف قسم النساء، اال

وكما قلت من قبل إن بعض الناس ، يكون هناك أي شعور بالدونية
وهذا ينم عن الشعور بالدونية. أما إذا ، ينفقون األموال تقليدا لآلخرين

الطهارة فسيتم إرساء دعائم عزم املرء على العمل حبكم القرآن الكرمي و
 (خطبة اجلمعةوإىل جانب ذلك تنالون الثواب أيضا. ، العمل على أية حال

واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية ، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، م٣٠/١/٢٠٠٤بتاريخ 
 م)٩/٤/٢٠٠٤: عدد
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—ÓŠÛaZ@ë@Ñ‚�õbî§a@æa†ÔÏ@ @

اآليات القرآنية  
شرح سيدنا املصلح املوعود  سياق تقدمييف 
منع سيدنا اخلليفة اخلامس أيده اهللا بنصره العزيز النساء ، املتعلقة باحلجاب

  : إياهن رقص وقال ناصحامن ال
األرجل على  ضربمنع القرآن  من 
لقد استنبط املصلح املوعود 

األرض أن الشريعة منعت الرقص منعا باتا ألنه يؤدي إىل انتشار الفحشاء. 
مادام : فأقول؟ ما احلرج إذا رقصت النساء أمام النساء: تقول بعض النساء

فال بد للمرأة ، ار الفحشاءالقرآن الكرمي قد قال بأنه يؤدي إىل انتش
بالرقص وما القيام وإذا علم يف كل األحوال.  األمحدية أن تلتزم ذا احلكم

فيجب أن يتحرك نظام اجلماعة ، شاه مبناسبة زواج أو مناسبة أخرى
  ختاذ إجراءات ضد هؤالء الناس. با

 يف ربوة ال يالحظ الفرق: بعض النساء اللوايت تنقصهن التربية يقلن
إذ ال يكون هناك رقص وال أغاين وال شيء من هذا ، بني الزواج واملوت

نبالء مع الرقص. لناس الاألهم يف املوضوع أنه ال عالقة ل: القبيل. فأقول
 حفلة أما إذا كان لدى أحد اعتراض على ذلك فله اخليار أال يشترك يف

النبل ب سمةمت . وفيما يتعلق باألغاين فالفتيات يغنني أغاينمثل هذه زواج
كذلك تنشد قصائد مبنية ، وال ضري يف ذلك، والنباهة يف حفالت الزواج

فكيف يسعهن القول إنه ال يالحظ الفرق بني حفلة الزواج ، على األدعية
فيجب عليهن أن ، بل احلق أن هناك فرقا بني أسلوب التفكري؟ واملوت
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اء ليبدأوا بالدع حني زواجهميصلحن أنفسهن. أما حنن فنودع األزواج 
 األفراحوإىل جانب ، حيام اجلديدة من كل اجلوانب يف ظل الربكة

م دوما ويرزقهم ذرية يويكونون حباجة إىل األدعية أيضا ليعمر اهللا تعاىل ب
  وأن يكونوا هم وأجياهلم خداما للدين. ، صاحلة

حديثا أن يوفقهما  تزوجاإضافة إىل ذلك جيب الدعاء للزوجني اللذين 
هذا هو أسلوب ، تعاىل ألداء حقوق والديهم وأقارم. باختصار اهللا

الزواج عند األمحديني. وإذا كان لدى أحد اعتراض عليه فليكن. لقد أمرنا 
اهللا تعاىل يف احلسبان  رضاباألفراح ببساطة واضعني  حنتفلاهللا تعاىل أن 

لذا حنن ، ألن جناحنا يكمن يف الفوز برضا اهللا تعاىل واخلضوع أمامه، دائما
والذين يشتركون من غري األمحديني يف ، حنتفل بالزجيات على هذا النحو

  (املرجع السابق)حفلة الزواج عندنا يعودون بانطباع جيد دائما. 
مناسبة الزجيات يف الرقص  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزحضرته  نعت

طبا إياهن ومنع النساء األمحديات منه منعا باتا خما، ل شنيع للغايةبعم
 : مباشرة حيث قال

أحيانا  وىتصلين الشكا إذذا الشأن أريد أن أقول شيئا آخر أيضا 
بشكل  داألجسا مفاتن ظهرتويف أثناء الرقص ، عن الرقص مبناسبة الزجيات

هذه وقاحة شنيعة. اعلمن أن رقص الفتيات أمام الفتيات أيضا ، فاضح
تلفة من اجلسم تحرك يف أثناء أن أعضاء خمباألعذار  تساقليس مسموحا. 

كل فتاة أو امرأة متارس الرياضة وحدها أو قد : أوالالرياضة أيضا. فأقول 
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متارسها أمام واحدة أو اثنتني على أكثر تقدير. أما إذا كانت الرياضة 
والرياضة ، متارس أمام الفتيات أو يف ناد بلباس شبه عارٍ فهذه أيضا وقاحة

  حة. بام يف هذه احلال ليست
العواطف عند الرقص تكون خمتلفة متاما عنها عند الرياضة. ففي : ثانيا

حال الرياضة يكون االنتباه كله منصبا على الرياضة وحدها وال تتطرق إىل 
عند الرقص.  على هذا املنوالكون احلال تولكن ال ، الذهن أية فكرة سيئة

احلالة املستولية عليهن  يةفلو فكرت الراقصات بالعدل لعرفن بأنفسهن كيف
، باملوسيقى عادةًعند الرقص. وإضافة إىل ذلك ال تكون الرياضة مصحوبة 

مبناسبة  بذيئة أيضا أغانكما تغنى عند الرقص املوسيقى بينما تعزف 
يف مجيلة مبنية على األدعية بينما توجد أغنيات جيدة وقصائد ، الزجيات

(خطاب إىل النساء مبناسبة اجللسة السنوية تاة. ها عند زفاف فإنشادأدبياتنا ميكن 
  م)٢/١٢/٢٠١٦: عدد، املطبوع يف جريدة الفضل العاملية، م١/٩/٢٠٠٧يف أملانيا بتاريخ 

xaëŒÛa@ÝÐy@¿@pb×�’½a@õb�äÛaë@÷ëŠÈÛa@óÜÇ@k¯@ @
@lbv§bi@âaŒnÛüa 

يف جلسة مع املشتركات يف  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزوجه حضرته 
األنظار بوجه خاص إىل ضرورة حرص العروس  "وقف نو"وع مشر

  : فقال، والنساء األخريات على االلتزام باحلجاب مبناسبة الزجيات
، مكان أن تلتزم باحلجاب من ليست عروسا أي مل يقل اهللا تعاىل يف

وأال تلتزم به العروس وأنه ميكنها أن تتربج وتتزين كما حيلو هلا. كانت هناك 
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وكن يلبسن ثيابا مجيلة. ، قرنا ١٤أي قبل ، أيضا �زمن النيب عرائس يف 
لوسها بني النساء. انظرن مثال إىل ن جتلس كما تشاء حني جعروس أميكن لل

حني يتزوجن يف الكنائس يلبسن ما يشبه الوشاح ، العرائس املسيحيات
لزمات باحلجاب يسترن غري امل عرائسالاألبيض ويسترن أنفسهن. فما دامت 

العرائس من مجاعتنا أن يلتزمن به أكثر منهن. فإذا لبسن فاألجدر بفسهن أن
 عندما تأيتالوشاح وجلسن بني النساء بغري ستر الوجه فال بأس. ولكن 

العروس من صالون التجميل بعد وضع الزينة واملكياج وال تلبس الوشاح ظنا 
تلبس الوشاح  هذا خطأ. عليها أنو، اهحلي خيفيسيفسد مكياجها وه منها أن

القاعة. قبل دخول  وتستر نفسها حيث هناك احتمال أن متر من بني الرجال
استخدام مستحضرات عندما تأيت العروس من صالون التجميل بعد و

نزوهلا من السيارة  حالفعليها أن تلبس فوقه رداء ، معينا التجميل مرتدية ثوبا
ء يف القاعة عندها ميكن وعندما تصل إىل قسم النسا، ومرورا من بني الرجال

جيب أن تركب السيارة البسة  الرداء. مث عندما تصحب العريس ختلعأن 
وال متر من طريق حيث يقف الرجال وينظرون إليها ويشيدون ا ، الرداء

قائلني بأا عروس مجيلة جدا. واحلق أن مجال العروس يكمن يف حجاا. 
يف مسجد بيت ، م١١/٧/٢٠١٢بتاريخ ، "وقف نو"(جلسة مع املشتركات يف مشروع 

   م)٢٨/٩/٢٠١٢: عدد، املنشورة يف جريدة الفضل العاملية، اإلسالم بكندا
هناك نساء يبحثن عن األعذار لتحاشي ارتداء احلجاب يف مناسبات 

فقال حضرته يف إحدى خطبه ردا على أعذارهن يف ضوء أقوال ، خمتلفة
  : �املسيح املوعود 
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 نستخدم إننا: سؤاال يطرحن النساء بعض أن هنا أوضح أن أريد
 فكيف ؛لَفسدت زينتنا بالنقاب وجهنا غطّينا فلو، مستحضرات التجميل

يف هذه  مستحضرات التجميل ستخدمنجيب أال ي: فأقول؟ باحلجاب نلتزم
 املوعود املسيح بين كما حلجابا مستوى أقليقمن ب أنوإال جيب ، احلالة
 أن فيجب الوجهسائر  أما، والشفتنينني أي العي، الوجه يكشفن بأن �
: عدد ١ رقم، ٤ جملد، نـزأوف ريليج ريفيو جملة عن تلخيصا(. مغطّى يكون

  )م١٩٠٥، /كانون الثاينيناير
. الوجه تغطية من بد فال مستحضرات التجميل استخدام أردن إذاف
 مجاهلنو إظهار أ، تعاىل اهللا بتعليم عمال زينتهنخيترن إما إخفاء  أن ينبغي

 يف، م١٣/١/٢٠١٧: بتاريخ اجلمعة خطبة(؟ زينتهن ومكياجهن أمام العاملو
  )م٣/٢/٢٠١٧: عدد العاملية الفضل جريدة يف واملنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد

هو باحلجاب  النساء عدم التزامسبب لو تأملنا يف املوضوع لوجدنا أن 
خطبة مجعة  ففي، الئقغري  سلوكوهذا ، لآلخرينهن إراءة حليرغبتهن يف 

يف جمتمعنا ترغب النساء : أخرى نصح حضرته اجلماعة ذا الشأن فقال
كثريا يف إراءة حال يلبسنها يف هذه األيام خشية اللصوص ، هنلي وإن كن

 مظهراتومع ذلك حيدث مبناسبة الزجيات مثال أن متر النساء ، والنهاب
يجب عليهن اجتناب ذلك. ف، الرجال أيضاقف فيه ي من طريق، هنحلي

 يف واملنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد يف، م٣٠/١/٢٠٠٤: بتاريخ اجلمعة خطبة(
  )م٩/٤/٢٠٠٤: عدد العاملية الفضل جريدة

  



  
  

"لقد بدأ املعترضون على تعليم اإلسالم يقرون اآلن 
أنّ الفصل بني الرجال والنساء يف بعض ببأنفسهم 

يف  دأت األصوات تتصاعدن هو األفضل. وقد بماكاأل
منفصلة للرجال منظمات إلنشاء  بعض األماكن

وقد نشأ الشعور يف األوساط الدينية واتمع ، والنساء
أن تكون للنساء والرجال هوية بالدنيوي كذلك 

أن تبقى الفئتان منفصلتان عن األفضل مستقلة و
بعضهما. والذين يتهموننا بالفصل بني الشرحيتني بدأوا 

اآلن بأنه جيب الفصل بينهما يف بعض  يقرون
  األماكن". 

  
 يف، م٢٩/٧/٢٠١٧ بتاريخ بريطانيا يف السنوية اجللسة مبناسبة النساء إىل خطاب(
  )املهدي حديقة
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bèîÜÇ@…ŠÛaë@âý�⁄a@¿@lbv§a@óÜÇ@pb™a�Çüa@ @
سيدنا اخلليفة اخلامس أيده  اقتبسيف ذكر تعليم اإلسالم عن احلجاب 

بعضا من أقوال املسيح املوعود  بهخطإحدى تعاىل بنصره العزيز يف  اهللا
احلصول على احلرية املزعومة ممكن  ويتبني منها أنّ، شرحهاقام بو �

ولكن ، نتيجة عدم معرفة روح احلجاب وعدم العمل ذا األمر اإلسالمي
هذه احلرية املزعومة تسفر عن مشاكل شخصية واجتماعية كثرية 

  : �يقول املسيح املوعود : قال حضرته ذا الشأنف، ومتزايدة
املعترضني  ولكن، بشدة اإلسالمي احلجاب يهاجم األيام هذه يف"

 يرى ال لكيحاجز  هو بل السجن اليعين اإلسالمي احلجاب أن اليعرفون
 فبسبب. ورادع وازع دون بعضا بعضهم احملارم غري من والرجالُ النساُء

 النساء خيتلط حيثما بأنه يقول أن للعادل ميكن .العثار جيتنبون احلجاب
 دون بعضبعضهم ال مع هوننـزويت تردد دون احملارم غري من والرجال

 من كثري يف ونسمع نرى؟ النفسانية عواطفهم تزِلّ ال فكيف، ورادع وازع
 احملارم غري من والرجل املرأةاختالء  يف عيبا ترى ال األقوام هذه أن األحيان

الشرع  ولكن، التحضر منجزٌء  ذلك وكأنمغلَق  هاـباب دةواح غرفة يف
 مثل عن وقال، للعثار مدعاة تكون أن ميكن بتصرفات يسمح ملي اإلسالم

(سنن  "لَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَة إِلَّا كَانَ ثَالثَهما الشيطَانُ": املناسبة هذه
 أوروبا أهل يقاسيها اليت يئةالس النتائج يف تأملوا. كتاب الرضاع)، الترمذي
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 نتيجة الوخيمة النتائج هذه يواجهون أي. (الرسن خليع التعليم هذا بسبب
 األماكن بعض ففي) مندال و حياء يبقى ال حيث احلد هذا إىل احلرية تعليم
 فإن، التعاليمتلك  نتيجة وهذه، املومسات غرار وعلى خمجلة احلياة تكون
 حتفظوه مل إن ولكن، فاحفظوهشيئا  اخليانة من تنقذوا أن تريدون كنتم

 الشيء هذا فسيكون، طيبون كلهم الناسبذلك وأن  بأسبأن ال وظننتم
 وال مايرام خري على كله اتمع أنوا حتسبال  أي. (حتماسببا يف الدمار 

 على متعودين ليسوا الناس ألن هناإىل احلجاب  ناب والحاجة، أحد يرانا
 والرجال النساء بني احد وضع الذي اإلسالم تعليم أطهر ما) النظر سوء

 بسببه الذي األمر! تطاق ال مرة املرء حياة جيعل ومل العثار من وأنقذمها
 معدل إنو، يوم كل انتحارحوادث وعائلية  شجارات أوروبا تشهد

 عيش إن.اجلنسني بني احلر االختالط بسبب وذلك، جدا عال هنااالنتحار 
 غري املرأة رؤيةإلباحة  فعليةٌ نتيجةٌ املومسات عيش فاتالشري النساء بعض
  )الطبعةاحلديثة، ٣٠-٢٩ صفحة، ١جملد، امللفوظات(". ورادع وازع دون احملرمة

 من قلت كما- � املوعود املسيح إليه أشار الذي األمر نإ، انظرن
 األسر تفكك إىل يؤديوهذا ما ، الثقة فقدان إىل أدى الذي هو-أيضا قبل

 أو سبعني إىل وربيةاأل بالدال يف وصل الذي الطالق معدل إنّ. طالقال و
 األمور هذه. اتمع هذا يف املزعومة احلرية إىل عائد سببه، ئةابامل مثانني
 اجللسة مبناسبة النساء إىل خطاب(. التفككيف  األسر تبدأ مث، السيئات إىل تقود

: عدد العاملية الفضل جريدة يف راملنشو، م٣١/٧/٢٠٠٤ بتاريخ بريطانيا يف السنوية
  )م٢٤/٤/٢٠١٥
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@@a‰ìÓë@b�bjÛ@æì�jÜí@æìß��a@÷bäÛa@ @

ارتداء اللباس احملتشم والوقور  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزربط حضرته 
 ةالعائالت األوروبية احملافظعن القيم احلضارية العليا وقال مقدما أمثلة ب

 يؤثر يفالبيوت نزيهة ستحاولن أال عندما جتعلن أجواء : على قيم سامية
مساعي  تأكلألن هذه األمور ، ع املعاصرةوالبداللغو واللهو  بيوتكن

فالذين جتدهم خائضني يف ، التغيريات الطاهرة كما يأكل السوس اخلشب
مع أا - اللهو واللعب يف هذه اتمعات اليت تعد اليوم جمتمعات متحضرة

. يقوم البعض جدا بون متحضرينيحس -ليست كذلك يف كل شيء
وقد ، بتصرفات سيئة وفاحشة يف الشوارع واألزقة باسم حرية التعبري

وهم حيسبون هذا اللباس ، كأم عراةحبيث يبدون وحال لباسهم  تردت
شبه العاري حتضرا. كان السكان األصليون العائشون يف الصحارى 

بل يف -الثالث إىل األمس القريب  والرباري يف بعض البالد الفقرية يف العامل
وكان أهل أوروبا ينعتوم بالوحوش ، ال يلبسون الثياب -هذه األيام أيضا

ولكن عندما يقوم أهل أوروبا بأنفسهم مبثل ، املتجردين من القيم واهلمج
فينبغي أال تتأثرن ذا اتمع. ففي ! تعد تصرفام حضارة، هذه التصرفات

إىل - كان أفراد العائالت املالكة والعائالت النبيلة يلبسونهذه البالد أيضا 
لباسا حمتشما ذا  -أو قبل بضع سنني بل اليوم أيضا، ما قبل بضعة عقود

وبلوزات طويلة. وكما قلت آنفا إن أفراد العائالت املالكة ، أكمام طويلة
أي بلد من ، يلبسون مثل هذا اللباس اليوم أيضا. والعائالت النبيهة والنبيلة
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إثارة الشغب والضجيج نتيجة السكر اللباس شبه العاري و حتسب، كانت
بتأثري اخلمر عيبا وعارا يف كل مكان. تلك العائالت ال حتسب هذا األمر 

راجعا إىل إما حشمة اللباس على  كان حفاظهابل ، بدين معنية عيبا متأثر
، العاري خطأبه شاللباس  بأني طبعالإىل إحساسها أو ، العائليةا تقاليده
من ارتداء لباس حمتشم ومناسب. ألفرادها لذا ال بد ، معينةمكانة ا وأن هل

 املنشور، م١١/٦/٢٠٠٦ بتاريخ، أملانيا يف السنوي اجتماعهن مبناسبة النساء إىل خطاب(
  )م١٩/٦/٢٠١٥: عدد العاملية الفضل جريدة يف

lbv§a@åÇ@Ýî¬⁄aë@âý�⁄a@áîÜÈm@ @
�a@´i@òã‰bÔ½aëòîiŠÌÛaë@òîÓŠ’Ûa@pbÈàn@ @

 تعليم بنيأيده اهللا تعاىل بنصره العزيز  حضرته قارن املناسبات بعض يف
ذا  اإلسالم تعليم على الضوء وألقى، احلجاب عن واإلجنيلالكرمي  القرآن

 إىل خطابه يف فقال، � املوعود املسيح كتبه ما خالل منالشأن 
 أن اإلسالم قال مىت": � املوعود املسيح يقول: السويد يف السيدات

 ماذان انظر. الشهوة دابر قطع إىل يهدف اإلسالم؟ بالسالسل النساء دتصفَّ
  " !أوروبا يف حيدث

 إىلن انظر مث، يف هذه البالد احلجاب ضد ضجة الناس ثريي: أقول
 بعد الزوجني بني -املزعومة الضمري حرية بسبب- الطالق حاالت كثرة
 البالد يف جدا مرتفع املعدل هذا. اُألسركك وتف الزواج من وجيزة فترة

 وجيزة فترة بعد هنا الطالق حيدث إذ، الشرقية البالد مع مقارنة الغربية
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 يف أو شرقيةال بالدال يف املعدل ذا ذلك الحيدث ولكن، البيوت وتدمر
 اجللسة مبناسبة النساء إىل خطاب(. صحيحةبصورة  سالميعمل فيه باإل جمتمع
: عدد العاملية الفضل جريدة يف املنشور، م١٧/٩/٢٠٠٥ بتاريخ، السويد يف السنوية

  )م١٥/٦/٢٠١٥
 املوضوع العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده حضرته بين أخرى ومبناسبة

 األمحديات السيدات خماطبا � املوعود املسيح أقوال ضوء يف نفسه
  : � املوعود املسيح يقول: فقال

 يف إليه حباجة يكن مل وإن احلجاب إىل نيكو ما أحوج الراهن العصر"
والفجور والفسق السيئات وإن، واألخطر األخري الزمن ألنه خال زمن أي 

. اإلحلاد أفكار األذهان وتغزو، األرض يف ذروته يف اخلمور على واإلدمان
، كثريا باللسان يتحدثون. اهللا أوامر عظمة القلوب من تتالش لقد

 من خالية القلوب ولكن، والفلسفة ملنطقبا زاخرة أيضا حماضرامو
وات فل يف املسكينة شياهنا نترك أن الوقت هذا يف جيوز فهل. الروحانية

  "؟!الذئاب فيها
  : أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز حضرته قال املقتبس هذا قراءة بعد
مضى  لقد. بالذئب الفاسد اتمعو ، بالشياه هنا النساء شبهت لقد

 إىلأحوجنا  فما، عام ئةامحنو  � املوعود املسيح اةحي زمن على
 البيت من خرجنت لو. الشرق وال حمفوظا الغرب يبق مل إذ! اآلن احلجاب

 عدم إىل انظرن مث. رأي العني � املوعود املسيح ماقاله رأينتل قليال
 بعض .أنفسكن وتتداركنجيدا  تفكّرن أن فيجب! االهتمام وعدم احلذر
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 هو املطلوب أن إىل ينتهبوا أن فيجب الالزم من أكثريتشددون  الرجال
  : الشأن ذا � املوعود املسيح يقول. السجن وليس احلجاب

 مل إن ألم، أبصارهم من يغضوا أنملسلمني واملسلمات ا يأمر القرآن
 أال اإلجنيل مثل القرآن اليقول. العثار فسيجتنبون بعضا بعضهم يروا

 ماهوعرف ي مل اإلجنيلكاتب  أن حقا ؤسفامل من. الشهوة بنظر تنظروا
 وما. شهوانية أفكارا يثري الذي الوحيد السبب هو النظر! الشهوة نظر

 يعرفون فهم، اجلرائد يقرأون الذين على الخيفى التعليم هذا عنه أسفر
  .باريس وفنادق لندن ملنتزهات خمجلة مشاهد فيها ترسم كيف

 بل، ريةكاألس املرأة تسجن نأ قط اإلسالمي احلجاب من املراد ليس
 رجال إىل ينظرنأنفسهن وأالّ  النساءأن تستر  إىل الكرمي القرآن يهدف

ليس  اجتماعية لضرورة اخلروج إىل حيتجن اللوايت النساء. احملارم غري من
غض  من بد ال ولكن شئن إن فليخرجن. البيت من اخلروجممنوعا عليهن 

  .البصر
 حيث منبينهما  املساواةبغية  والنساء الالرج بنيمييز اإلسالم  مل
 أن اإلسالم قال مىت. احلسنات يفشابه الت من منعن وما احلسنات كسب
 ماذا انظروا. الشهوة دابر قطع إىل يهدف اإلسالم ؟!بالسالسل املرأة تصفّد
. الكالبكما تفعل  هنالك ميارس الزنا إن الناس يقول! أوروبا يف حيدث

 تعليم أي. أميال ثالثة إىل اخلمر حمالت امتدت حىت راخلمو كثرت وقد
، امللفوظات( ؟!ههتكم أ احلجاب مراعاة نتيجة هذهأ؟ النتيجة هذه عن أسفر
 السنوية اجللسة مبناسبة النساء إىل خطاب( الطبعة اجلديدة) ٢٩٨-٢٩٧ ص، األول الد
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: عدد امليةالع الفضل جريدة يف املنشور، م٢٣/٨/٢٠٠٣ بتاريخ، أملانيا يف
  )م١٨/١١/٢٠٠٥

 باحلجاب اإلسالموامر أ عن مدافعا أخرى مبناسبة حضرته وقال
  : روحه على احلفاظ إىل األنظار وموجها

 تشويه بقصد أوروبا يف أثاروها أخرى قضية هناك ذلك إىل إضافة
 أن األمحديات والسيدات بناتنا وعلى. احلجاب قضية وهي أال، اإلسالم
 لقد. ذا الشأن بصورة محلة اجلرائد إىل ئلورسا مقاالت يكتنب

 .اخلصوص ذا وأملانيا إجنلترا يف صنعا األمحديات الفتيات أحسنت
، الدين يقدمها الفكرة وهذه، املرأة احترام إقامةهو  احلجاباهلدف من 

 منها بعضا أنّ إالّ، املرأة احترام إقامة فكرة الديانات مجيع قدمت وقد
 مل تكن حني طويلة فترة متض مل. الزمن مرور مع الفكرة هذه شوهت

 القيود بعضتفرض  وكانت، قوقهاحتظى حب املسيحية الديانة يف املرأة
  .عليها

ومن طبع املرأة أا ، املرأة احترام إىل يهدف احلجاب إن، باختصار
 لمرأةل أنّ إال، ذلك يريد إنسان كل بل، وكرامة باحترام حتظى أن تريد
 احترام على تركيزا الديانات أكثر واإلسالم. عليه حتافظ أنا تريد وقار
 املرأة من يطلب أن شيء يف اإلكراه من فليس. حقوقها على واحلفاظ املرأة

 .مميزة مكانة وإعطائها خصوصيتها لتقدير حماولة هو بل، احلجاب تلبس أن
 العاملية الفضل جريدة يف واملنشورة، سويسرا يف، م٢٣/٤/٢٠١٠: بتاريخ اجلمعة خطبة(

  )م١٤/٥/٢٠١٠: عدد
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ويف مناسبة أخرى أكد حضرته على أمهية احلجاب يف ضوء املسؤولية 
فقال ناصحا يف اجتماع مع ، املهمة للحفاظ على أحكام القرآن الكرمي

 : اهليئة اإلدارية الوطنية للجنة إماء اهللا يف النرويج
هذه الفكرة  إن فكرة احلياء واحلجاب ليست خاصة باإلسالم فقط بل

قدمية جدا. الراهبات املسيحيات يلبسن احلجاب أو الوشاح على 
كما كن ، ويلبسن يف هذه األيام القمصان ذات األكمام الطويلة، رؤوسهن

ويلبسن هذه األشياء ألن هذا مقتضى احلجاب. ، يف قدمي الزمان هايلبسن
معلوم أن فال يصح القول بأن هذه الظاهرة بدأت يف هذا الزمن احلديث. 
 كتبهاو، األديان األخرى سوى اإلسالم قد تعرضت للتحريف والتبديل

 القرآن بأن حيفظاهللا تعاىل  تعهدالناس باستمرار بينما  دخلعرضة لت الدينية
الكرمي بنفسه. فال بد لنا أيضا من احلفاظ على أحكامه. جيب أن ختلقن يف 

 اهللافرضها األحكام اليت  مراعاة، أن مسؤولية تقع عليهنبالفتيات شعورا 
بتاريخ ، (االجتماع مع اهليئة اإلدارية للجنة إماء اهللا يف النرويج .تقع عليهن

  م)٢٣/١٢/٢٠١١: عدد، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية، م٢/١٠/٢٠١١
يف ، أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزحضرته  أثبتويف مناسبة أخرى 

ة تعليم القرآن الكرمي على تعليم أفضلي، األمحديات نساءال خطابه إىل
يقول املسيح املوعود : فقال �اإلجنيل يف ضوء أقوال املسيح املوعود 

� :  
"االعتراض على احلجاب اإلسالمي ينم عن جهلهم (أي جهل أهل 

 جابمل يأمر اهللا تعاىل حب .بعدم ضرورة احلجاب)يقولون أوروبا أو الذين 
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ن يأمر الرجال والنساء أن يغضوا من القرآف، ميكن أن يقع االعتراض عليه
. وال يقول مثل اإلجنيل العثار أبصارهم ألم إن مل يروا بعضهم سيجتنبون

 خطابالطبعة احلديثة) (، ٤٠٥ص، (امللفوظات الد األولأال تنظروا بنظر الشهوة. 
 جريدة يف املنشور، م٣١/٧/٢٠٠٤ بتاريخ، بريطانيا يف السنوية اجللسة مبناسبة النساء إىل

  )م٢٤/٤/٢٠١٥: عدد العاملية الفضل

òîßý�⁄a@†îÛbÔnÛbi@âaŒnÛýÛ@ïÈ�Ûa@ñ‰ëŠ™@ @

 مكائدأيده اهللا تعاىل بنصره العزيز  حضرته ذكر خطبه إحدى يف
 العمل يف يستمروا أن األمحديني وصىوأ لإلسالم املعاديةللقوى  خمتلفة
 احلائلة املشاكل هللا لوجه ويقاوموا، احلقيقية روحها حبسب اإلسالم بتعاليم

  : فقالتزكية نفوسهم  دون
تعاليم الدين والتقاليد حملو القُوى املعادية لإلسالم تبذل قصارى اجلهود 

فهؤالء يسعون جاهدين للقضاء على الدين باسم ، من بني املسلمني الدينية
ال أويعدوا مواسني و، ال يرِد عليهم اعتراض أسلوبحرية التعبري والسلوك ب

بأسلوب ويكون اهلجوم على الدين ، ال إم يقضون على الدين قسرايق
سالم يف الثانية لإل نشأةالمعسول. لكن جيب أن نتذكر أن مهمة شيطاين 

يجب أال ف، � هذا العصر قد عهدت إىل مجاعة سيدنا املسيح املوعود
خر يف ذلك جهدا وال بد أن نتعرض للمشاق أيضا. حنن ال نبغي قتاال ند

حبكمة. إذا تقبلنا اليوم رأيهم فيما خيص  لينا أن نتعامل مع هؤالءبل ع
تعليمنا الديين فسوف يفرض احلظر تدرجيا على كثري من تعاليمنا 
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 يةشيطانالكايد املكثريا أن يوفِّقنا ملقاومة  	 باستمرار. علينا أن ندعو اهللا
 -كيدبالتأكما هو احلال – ويهب لنا مهة وينصرنا. إذا كنا على حق

  العامل.ستسود فانتصارنا مؤكَّد يوما من األيام. فتعاليم اإلسالم هي اليت 
"إن الصادق يتمتع بالشجاعة : � يقول سيدنا املسيح املوعود

والذنوب  قذارةفالذي تشوب حياته ال، أما الكاذب فيكون جبانا، والبسالة
ر على إظهار فهو ال يقد، القذرة يبقى خائفا دوما وال يقدر على املقاومة

 ون املاديةؤصدقه بشجاعة وجرأة وال يستطيع إثبات عفافه. تدبروا يف الش
شيئا من السعة والرغد وال يكون له  	 من ذا الذي رزقه اهللا، مثال

 حال هو ذلكفلكل ذي مكانة مرموقة حساد يالزمونه. ك؟! حساد
 مع مرهأ جيعل أن اإلنسان فعلى، اإلصالح عدويطان الش. الدينية األمور

 األمور ولْيجتنب، بأحد واليبايل أحدا خياف أال جيب مث، ويرضيه نزيها اهللا
 وتوفيق غييب تأييد دون اليتأتى كله ذلكولكن ، العذاب حمل جتعله اليت
 الفضل حيالفه مامل، شيء فعل على يقدر ال وحده اإلنسان سعي إن. إهلي
 به وحتيط، وخطّاء ضعيف اإلنسان �ضعيفًا اِإلنسانُ خلق�. اهللا من

 اهللا يوفقه أن بالدعاء االلتزام عليه فينبغي، وصوب حدب كل من املشاكل
 الد، امللفوظات(." الغيب من والتأييدات أفضاله بركة ويورثه للحسنات

  )بربيطانيا م١٩٨٥ طبعة، ٢٥٢ صفحة، ١٠
 إىل ةماس حاجة هناك الغرض وهلذا، باألدعية الناس نقنع أن علينا، إذًا
 لتبقى تأت مل األخرى األديان أن نتذكر أن جيب. تعاىل باهللا العالقة توطيد

 لتلك التربوية احلاجات وسدت املناسب وقتها يف جاءت بل األبد إىل
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 إىل والتبديل للتحريف كتبها تعرضت وقد، صالحيتها وانتهت العصور
، األبد إىل ليبقى جاء ألنه اليوم إىل حمفوظا مازال اإلسالم ولكن، كبري حد

 بتعاليمنا نعمل أن علينا لذا. القيامة يوم إىل صاحلة الكرمي القرآن وتعاليم
 أنب اآلخرين وخنرب ا نتمسك أن وجيب بالدونية شعور أدىن دون

  . اهلالك إىل ويقود تعاىل اهللا مشيئة ينايف قولونهيما
 أيضا باللني تعاليمه تتسم بل مناسبة غري قيودب اإلنسان اليقيد اإلسالم

 كما احلجاب على واألطباء املرضى واليكره، ذلك األمر اقتضى كلما
 ألن املريضةَ الطبيب يفحص أنإىل  حاجة هناك تكون إذ، قبل من قلت

 قد لذلك. املعاناة وجتنيبه اإلنسان حياة إنقاذ هو واألول األهم اهلدف
 إلنقاذ وذلك، االضطرار حال يف أيضا اخلنـزير وحلميتة امل بأكل سمح
  . األدوية يف الكحولكذلك جيوز استخدام ، فقط احلياة

 نسلكه أن منا الشيطانية القوى تريد الذي الطريق أن الكالم ملخص
هم  نوواألمحدي. رويدا رويدا وحدوده الدين على القضاء إىل يهدف

 تعاليم آثرنا إذا إال ميكن ال وهذا. الظاهرة هذه ضدالذين سيجاهدون 
 والنجاح الفالح لننال تعاىل اهللا أمام وخضعنا آخر شيء كل على الدين
 جهاد هناك بل � املوعود املسيح زمن يف بالسيف جهاد ال. 	 بعونه

 يف يسكنون الذين األمحديني املسلمني هنا أخاطب إنين. النفس إصالحِ
. العامل يف يسكنون كانوا حيثما األمحديني مجيع وكذلك املتقدمة البالد
 تقدم يف واملسامهة والتضحية اإلخالص يف لياع أمثلة يضربوا أن معليه



�א��������������������������������������                   � �٩٠� 

 القوى أصوات ختمد سوف ذلك فعلوا وإذا. ممكنة طريقة بكل بالدهم
 النهوض حياولوناألمحديني  املسلمنيبأن  وستعترف، تلقائيا الشيطانية

  . البالد مصلحة ينايف شيئا واليفعلون املستويات أعلى إىل والقوم بالبلد
 بشيء نلتزم عندما بأننا واحلكومات الناس هؤالء نقنع أن علينا، إذًا

 أن احملاكم وأ للحكومات الحيق، ديننا تعليم بسبب أنفسنا على أونفرضه
 الناس بني البعد وسيخلق، القالقل نشوء إىل سيؤدي ذلك ألنفيه  تتدخل
 بعضهم، مهاجرين الناس هؤالء يسميهم الذين أنمع ، واملهاجرين احملليني

 ليس أو البلد يضر أحد كان إذا أما. أجيال ثالثة منذ البالد هذه يف يسكنون
 به تبطش أن حق فللحكومة، فيه والكراهية الكذب وينشر للبلد خملصا
 إذا: له وتقول، دينه تعليم ممارسة من أحدا متنع أن هلا الحيق ولكن، وتعاقبه
تمع يف تندمج مل أنك يعين فهذا وكذا كذا فعلتالبلدسائد يف ال واجلو ا .  

سيئة  الراهن الزمنحال  أن جيدا نتذكر أن األمحديني حنن علينا جيب
 مل وإن، ناحية كل من الوطأة شديدة هجمات الشيطان يشن إذ للغاية

يسوشبابا ونساء رجاال -األمحديون املسلمون وخاصة- املسلمون ع 
 اهللا بطشعرضة ل سنكون بل ؛بقائنال ضمان فال، الدينية القيم على للحفاظ

 ذلك ومع، � املوعود املسيح لنا وبينه احلق أدركنا ألننا، غرينا من أكثر
 أن من لنا بد فال االنقراض من أنفسنا ننقذ أن نريد كنا فإذا. به نعمل مل

 تقدم أن تظنوا ال. بأنفسنا واثقني اإلسالم ليمعابت عاملني العامل يف نعيش
 مع االجنراف يف يكمن بقاءنا وأن، وحياتنا تقدمنا يضمن تقدمةامل البالد
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أحواهلا  فإن اآلن أما، ذروته بلغ قد املتطورة األقوام تقدم إن. التيار هذا
 أخذت وقد، االحنطاط إىل تقودها أخالقيا املتدنية وسلوكياا األخالقية

 دمارهم ونويدع اهللا سخطَ أنفسهمعلى  جيلبون إم. للعيان تبدو آثاره
 املستقيم الصراط إىل إياهم بإرشادنا إنقاذهم حناول أن فعلينا. بأنفسهم
 األقوام هذه تنصلح مل إن. بصبغتهم التصبغ بدل البشرية مبواساة مدفوعني

 -الدين عن وبعدهم تكبرهم إىل نظرا جدا صعبا يبدو الذي األمر-
 األخالقية القيم على ستحافظو العامل تقدم يف دورهاأقوام أخرى  فستلعب
، الشباب واجب من وخاصة، واجبنا من إن قليل قبل قلت فكما. والدينية

 أن من بدال يتبعوم كله العامل يف الناس جيعلواوأن ، تعاىل اهللا تعليمتدبر 
  . ويتبعوهم غريهمب يتأثروا

 ذا أيضا أقول أن وأريد احلجاب موضوعحول  احلديث بدأت لقد
 اإلسالم لرقي يبق أمل: ونيقول الناس بعض إن -أسف وبكل- الشأن

 الزمن عليه عفا التعليم هذا: يقول وبعضهم ؟!احلجاب غري شيء واألمحدية
 ليكنف! معاذ اهللا .العامل مواجهة أردنا إذا األمور هذه عن التخلي من والبد

 هلم مماثلة حياة وعاشوا الدنيا أهل اتبعوا إذا أم الناس هؤالء ثلمل واضحا
 غري أيضا صلوامبقى ت ولن، مواجهتها من بدال الدنيا هذه يف فسيغرقون
 إالّ الدين بأوامر وتقيدهم احلسنة أعماهلم تبقى ولن، ظاهرة حركات
، (خطبة اجلمعة. رويدا رويدا أيضا هذه تزول أن تلبث لن مث، ظاهرة بصورة
: عدد، جريدة الفضل العاملية املنشورة يف، يف مسجد بيت الفتوح، م١٣/١/٢٠١٧بتاريخ 

  م)٣/٢/٢٠١٧
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أثناء  لقد منع تعليم اإلسالم جلوس الرجال والنساء خمتلطني حبرية
تثار فأما يف اتمع الغريب ، الطهارة يف اتمعذلك إلشاعة و، احلفالت

الرجال. فبهذا الشأن  اعتراضات كثرية على جلوس النساء منفصالت عن
نصح سيداملؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز خماطبا النساء  نا أمري

   : األمحديات مبناسبة اجللسة السنوية يف بريطانيا وقال
جاء كثري من الصحفيني حيث كان أول يوم من أيام ، أمس يوم اجلمعة

لقد حضر : فقال يل سكرتري اإلعالم يف اجلماعة بعد اجلمعة، اجللسة
، )Channel 4( القناة الرابعة الصحفيون إىل هنا وحنن قلقون بسبب مراسلة

كل األمور عندكم جيدة وصحيحة لكن : لقد قالت هذه السيدة
ختصيصكم مكانا منفصال للنساء عن مكان الرجال يثبت أنكم أيضا 

بذلك تغصبون حقوق النساء. فقلت له ال داعي للقلق. أوال و، متطرفون
فاسأيل النساَء ، لن نرد عليك حنن الرجال: هلا ردا على اعتراضها قل

أيضا تسجل املقابالت  ممثلة جلنة إماء اهللا اليتأنَّ أنفسهن. وقد سرين كثريا 
وعدم تلك املراسلة أ مسألة اقتناعأما  .ردت عليها ردا رائعا مع الصحفيني

. ذلك الردأي دليل لدحض إال أا مل متلك ، فهذا أمر آخر، اقتناعها
سليب عن اجلماعة فلتفعل أو تعليق لة نشر خرب إذا أرادت تلك املراس: وثانيا

فليست غايتنا إرضاء أهل الدنيا والصحافة أو أصحاب قناة ، ما تشاء
أوامره. عمل بوعلينا أن نسعى لذلك ون 	إمنا نريد أن نرضي اهللا ، معينة
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زِل الدين كي نتبعه ـني 	إن اهللا : واقفإنين أقول عادةً يف مثل هذه امل
  ...الناس نفرحال يأيت لتبع الناس ويوال يأيت الدين ل 	ليوصلنا إىل خالقنا 

الناس املاديون الذين ابتعدوا عن الدين ويعيثون الفساد معترضني عليه 
. كذلك الذين يفسدون باسم الدين ما يوماهذه سريون مغبة أعماهلم 

وإن كانوا من املسلمني. إن الناس ، للبطش مم هذا سببا سيكون سلوكه
املاديني الذين يعترضون اليوم على جلوس الرجال والنساء يف االس 

كانوا قد حرموا النساء من  -وهذا هو أكرب اعتراضهم علينا- منفصلني
. وعندما رفعت املرأة عقريا مع مرور خلتكل حق إىل بضعة عقود 

وصلت األمور إىل التفريط ألا كانت ، ى حقوقهاالوقت للحصول عل
ها حقوقبعذر إعطائها  أمام العامل ت املرأةدمنتاج املساعي البشرية. وقد قُ

قُضي على كرامتها بعذر مواساا وحريتها. املرأة األوروبية ال لدرجة حىت 
عندما تكون بني النساء فقط  ةمايباحلتدرك أن هويتها تربز للعيان وتشعر 

وتعمل مع مؤسسة نسائية وتكون كل حركة من حركاا باحلرية. قبل 
فقضت ، وهي كاتبة بارعة، سيدةٌ إجنليزية يف ضيافتناعامني تقريبا نزلت 

 معاستغربت يف البداية لكوين : وقالت يف املساء نساءيوما كامال مع ال
احلرية شعرت بأنين أمتتع ب هناولكين عندما قضيت اليوم كله ، النساء فقط

  واحلماية أكثر.
العترفت املرأة حبقوقها مع احلفاظ على كرامتها لو أُخربت ، إذًا

أن اإلسالم  -وإن كانت غري مسلمة وولدت وترعرعت يف أوروبا-حتما
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وأن جلوسها منفصلة عن الرجال ال ، حيافظ على حقوقها وكرامتها أكثر
يب يب "رابعة يف حمطة يقضي على حريتها. السيدة اليت جاءت ممثلة للقناة ال

معرضا كان قد أقيم  -أو يف مكان آخر- حني ذكرت على تويتر "سي
 .بأن دخول النساء إىل ذلك املكان ليس مسموحا قالت، مبناسبة اجللسة

ولقد كان من دواعي سروري أن كثريا من الفتيات األمحديات رددن على 
  هذا االعتراض بأن ما قالته ليس صحيحا. 

اليت تعد بالدا - رد فعلٍ يظهر للعيان يف البالد الغربيةهذا ، إذًا
ضد قانون بشري سن باسم حرية املرأة. وألن املرأة تعرف أو  -متقدمة

ويظهر ضعفُها ، تشعر بأا حباجة إىل رجل من أجل احلصول على حريتها
استعانت بالرجل للحصول على حريتها. ف، غري حمسوس طريقالطبيعي ب

حاول أن جيعلها و، وحني ساعدها، جل ضعف طبيعة املرأةفاستغل الر
. لقد كتبت سيدة إجنليزية مقاال قالت هوائهعارية باسم احلرية إشباعا أل

تلبس النساء لباسا ولحجاب النساء  ملنعفيه بأن الرجال يسعون كثريا 
يفعلون ذلك إلشباع ، وهم نشيطون جدا يف هذا اال، خفيفا جدا

هذا ما تقوله ، حرية النساء لريوا املرأة عارية. إذًا أهوائهم أكثر من
  السيدات الواعيات األوروبيات. 

إن هؤالء احلائزين على التقدم املزعوم مل يروا إال جانبا واحدا من 
الظلم الذي ارتكب حبق املرأة باسم الدين والتقاليد. كذلك املرأة أيضا مل 

سيحية والدين والتقاليد. هذا األمر تر إال جانبا واحدا من عبوديتها باسم امل
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بل هذا ما ظلّ حيدث يف هذه البالد ، ال يقتصر على العالَـم الثالث فقط
وقد سعت املرأة بكل ما يف وسعها للحد من ، أيضا إىل بضعة عقود ماضية

هذا الوضع ونيل حريتها. واملأساة األخرى اليت حلّت باملسلمني هي أن 
اليت مل تكن تقاليد إسالمية بل كانت - قوميةبعضهم ألبسوا تقاليدهم ال

  . جعلوا املرأة عدمية األمهية كلياعباءة الدين و -أقوام خمتلفةتقاليد 
هؤالء الناس يظلمون : هذا املوضوعيف  �يقول املسيح املوعود 

بل كانوا حيسبوا ، جداومهينا باسم الدين إذ حيسبون املرأة شيئا حقريا 
ص ، ٥(نقال عن امللفوظات الد إلسالم يرسخ حقوقها. مع أن ا، مثل احلذاء

 يف السنوية اجللسة مبناسبة النساء إىل خطاب( يف بريطانيا) ١٩٨٥طبعة ، ٤١٨- ٤١٧
  )م١٦/١٢/٢٠١٦: عدد العاملية الفضل جريدة يف املنشور، م١٣/٨/٢٠١٦ بتاريخ، بريطانيا

 يفاملذكور آنفا أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز اخلطاب  حضرته ألقى لقد
 مبناسبة النساء إىل خطابه يف شرحا نفسه املوضوع زاد مث، م٢٠١٦ عام

  : فقال التايل العام يف بريطانيا يف السنوية اجللسة
 األخطاء من بريئة وقوانينهم الدنيا أهل قواعد تكون أن ميكن ال

 حفالت تعقد سيدة أن مؤخرا السويد من األخبار يف جاء لقد. لنقائصوا
 العام هذا كبرية موسيقية حفلة ستقيم أا أعلنت وقد، كبرية سيقيةمو

 السبب إن وقالت. الرجال اإليه يدعى ولن فقط النساء فيها وستشترك
 الرجال أن املنصرمة السنوات جتارب من ثبت قد أنه هو ذلك وراء

 يف أيضا اغتصان إىل األمر يبلغ حىت احلفالت هذه يف بالنساء يتحرشون
  . األحيان بعض
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 اإلسالملذلك يعلّم . والنساء الرجال بني االختالط نتيجةذه ه: أقول
 الئق غري تصرفصدور ل -ضعيفا كان مهما- احتمال هناك كان لو أنه

 بني الفصل أن بأنفسهم يقرون اإلسالم على املعترضون بدأ لقد. فاجتنبوه
تعلو  األصوات وبدأت. فضلهو األ املواطن بعض يف والنساء الرجال
 نشأ وقد، احلاالت بعض يف والنساء للرجال منفصلةجمتمعات  إلنشاء
 مستقلة هوية والرجال للنساء تكون أنة أيضا الدنيوي األوساط يف الشعور

 يتهمونناكانوا  والذين. بعض عنبعضهما  نيمنفصلت الفئتان تبقى وأن
 الفصل من البد بأنه يقرون بدأوا الشرحيتني بني الفصلويعترضون على 

  . األماكن بعض يف بينهما
(www.bbc.com/news/entertainment-arts-40504452)  

 سيكون وحده تعليمنا أنب تستيقن أن األمحدية املسلمة ةرأامل فعلى
 ستبوء املرأة حرية باسم اجلارية املساعي ومجيع، املطاف اية يف غالبا

 الرجال بني الفصل ضرورة � املوعود املسيح شرح لقد. واخليبة بالفشل
 : فقال اإلسالم تعليم ضوء يف والنساء

 تعد مل، الرسن خليع كحصان أصبحوا فقد الرجال إىل انظروا"... 
." هلم إهلا الدنيوية امللذات اختذوا وقد باآلخرة اإلميان وال اهللا خشية عندهم

  )بربيطانيا م١٩٨٥ طبعة، ١٣٥-١٣٤ ص، ٧ الد مللفوظاتا(
 قبل ذكرتها اليت السيدةُقالت مثيله  � املوعود املسيح قاله فما...

 الرجال بني اخللط الميكننا: إذ قالت، موسيقية حفالت تعقد واليت قليل
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، غرائزهم يف التحكم وكيفية املرأة احترام أمهية الرجالُ يدرك مامل والنساء
  . جيدا األمر هذا فهموا أم من نتأكد ماملو

 من كان وإن، واحد مكان من اليوم الصوت هذاارتفع  لقد: أقول
 شيوع الفاحشة ومبدى اخلطورة مبدى يوحي ولكنه، وغناء رقص حفل

 النساء بني االختالط نتيجة - الواقع صعيد على احلال هو كما- 
 املسيح لنا وماشرحه، السنني اتمئ قبل اإلسالم إليه نبهنا ماإنّ  .والرجال
 جتارم بعد اآلن يفهمونه الناس هؤالء بدأ، وربع قرن قبل � املوعود

كليا  العترافإىل ا يوما وسيضطرون. احلرية باسمشيوع الفاحشة  وبعد
 الناس يرشد الذي التعليم هو وهذا، بالبقاء جلدير هوا اإلسالم تعليم بأن

 السنوية اجللسة مبناسبة النساء إىل خطاب(. نسانيةاإل دائرة يف ليبقوا أكمل بوجه
: عدد العاملية الفضل جريدة يف املنشور، م٢٩/٧/٢٠١٧ بتاريخ، بريطانيا يف

  )  م٢٠/٩/٢٠١٧
  
  

´Ü–Ðäß@dñý–Ûa@ÞbuŠÛaë@õb�äÛa@õa…c@āa�Ça@óÜÇ@áîØy@Ğ…‰@ @

وبااللتزام ا ، هناك عدة شروط ألداء الصالة حبسب أحكام اإلسالم
من  عاندينلإلسالم. ولكن بعض املاهلام ننا أن نؤدي حق هذا الركن ميك

من قليلي العقل من املسلمني أثاروا اعتراضات على  الغرب وكذلك بعض
. فقد أهوائهموأرادوا أن يغريوها حبسب ، شروط هذه العبادة اإلسالمية

ذكر سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز بعضا من هذه 
  : قائالة ريواخلط التصرفات الشائنة
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 يف تبن سيدة أن فيه جاء واسع نطاق على خرب مؤخرا شيعأُ لقد
، معا والنساء الرجال وسيصلّي بنفسها الصالة فيه وستؤم مسجدا أملانيا
. شاه أوما بالوشاح الرأس وتغطية احلجاب ارتداء إىل حاجة ال وأنه

 أيضا فيها وستبين بريطانيا إىل بستذه إا السيدة هذه تقول واآلن
  . أملانيا يف نتهب كالذي مسجدا

 الشعور وعلى الدين فهم عدم على تدل األمور هذه كل: أقول
 الدين يفدس ت بدعة فهو � رسوله وأمر 	 اهللا أمر ينايف ما. بالدونية
ة ومؤامرة خط حبسب لإلسالم املعادية القوى تدخلها أو، اجلهل بسبب

، فسدت قد األخرى األديان أن املعلوم من. الفساد فيه لتعيث مدروسة
 كثريا يؤذيهم ما فهذا األصلية صورته على باقيا اإلسالم كان ملا ولكن

  . فيه الفسادليعيثوا  يسعونتايل وبال
 األبد إىل صاحلة أوامره وأن البداية منذ حمفوظ أنه الكرمي القرآن يعلن
 املعادية القوى تطيقه ال ما وهذا، يامةيوم الق إىل تعاىل اهللا وسيحميه
 ذا مساعيها يف مستمرة وهي فيه الفساد عيثل جاهدة فتسعى، لإلسالم

 واللباس احلجاب بارتداء بوضوح النساَء أمرقد  اإلسالم ومادام. الشأن
 بأنه القول وكذلك، األحكام هذه تنايف اليت التصرفات فإن احملتشم
، الزينة إخفاءإىل  وال، فضفاض لباس ارتداءأو  الوشاح ارتداءإىل  الحاجة

 معا والنساء الرجال يصلّي أن اليصحكذلك . الدين يف الفساد إىل ؤديتس
لني منفص اجلنسني كال يصلّي أن أمر قد تعاىل اهللا فمادام. جنب إىل جنبا
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إن أهل . لإلسالم املعادية بالقوى متأثرين 	 أمره خنالف نأل لنا مربر فال
  . الدين أوامر بأمهية يشعروا أن ميكن ال الدينية نهمعميت أعي الذينالدنيا 

 يصلي زمان سيأيت: وقال ليقابلين سياسي حزب زعيم جاء مرة ذات
 أن سبق قد بل: قلت. واحد مكان ويف معا املسجد يف والنساء الرجال فيه
 مكان يف تقام � النيب زمن يف الصالة كانت. وانقضى الزمن هذا أتى

 يف والنساء األمامية الصفوف يف يقفون كانوا الرجال أن إال واحد
، الضرورة اقتضت إذا أيضا اليوم حيدث أن ميكن وهذا، اخللفية الصفوف

 حىت هلن تسهيال منعزل مكان يف يصلّني األيام هذه يف النساء أن غري
 حبرية ورداءهن وشاحهن خيلعن أن ويستطعن، حبرية الصالة أداء يستطعن

 أيضا له وقلت، الصالة غري عادية اجتماعات يف وذلك، احلاجة تضتاق إذا
 وإذا، عبادة الصالة أن واملعلوم، وتصرفام أفكارهم يف يتفننون الرجال إن

 الرجال منكثري  هناك يكون فقد بينهم خمتلطات أو أمامهم النساء كانت
، الصالة علىوا يركِّز ولن، العبادة من بدال النساء إىلون سينظرالذين 

 مصادر بواسطة ذلك بعد علمت مث. متاما صحيح كالمك: مبتسما فقال
 بأن وقال خمتلفة جمالس يف األمر هذا ذكر السياسي الرجل هذا أن أخرى

. واحلقيقة املنطق على مبين وهو سؤايل على تلقيته الذي اجلواب هو هذا
هم ، هم اخلاطئبتفكري الدين يف البدعات ينشئون الذينالفاسدين  إن، إذًا

 باسم التصرفات هذه مبثل يقومون أيضا واملسلمون. بالدين يستهزئون
وهذا ناتج عن عدم فهمهم ، الدين من يسخرونهم أيضا  وبذلك اإلسالم
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 إذ، الدرجة هذهة املسلمني حال تبلغ أن مقدراوجهلهم بعلوم الدين. كان 
 بتصرفاتن قوموسيو إليهم سيتطرق اجلهل من النوع هذا أن � النيب أنبأ
 السنوية اجللسة مبناسبة، م٢٩/٧/٢٠١٧ بتاريخ السيدات إىل خطاب(. القبيل هذا من
  )م٢٠/١٠/٢٠١٧: عدد العاملية الفضل جريدة يف املنشور، بريطانيا يف

bÔnãaŽ…@lbv§a@á�bi@ÖìÔy@ñcŠ½a@ @

 إسالمية تقاليد على االعتراض لإلسالم املعادية القوى تريد عندما
 حريةشعار  الشعواء احلملة هذهتطلق على  احلجاب مثل سالميةإ وأحكام

سيدنا  فقال، هاحقوق بغصب إياه مةهِمت اإلسالم على وتعترض، املرأة
  : يف مناسبة العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده اخلامس اخلليفة

إن قضية احلجاب تثار يف هذه األيام يف البالد الغربية بكل شدة باسم 
أو بغية توجيه االعتراض إىل ، وضع حد لإلرهاببذريعة و أ، حقوق املرأة

اإلسالم دون مربر. لقد بين اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي جوانب احلجاب 
املختلفة وكيفيته والظروف اليت جيب ارتداء احلجاب فيها. ويف هذا 

إِلَّا ما ظَهر �: اآليةيف زينة املرأة  ظهور تعليمات عن 	أعطى  السياق
امهن�.  

 �ما قاله املسيح املوعود يف بيان  
سيدنا املصلح املوعود يقول 
هو اجلزء من جسد  �إِلَّا ما ظَهر منها�املراد يف : املذكورة اآلية ارحاش

يكون املرء و، بأي حال هاإلنسان الذي يظهر تلقائيا وال ميكن حجب
قامة كية اجلسد بِنسواء أكان االضطرار من حيث  ؛عدم حجبهإىل مضطرا 
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لذا ال ، فالقامة أيضا زينة نوعا ما ولكن حجبها غري ممكن، مثال اإلنسان
مبعىن أن ، وقد يكون االضطرار بسبب املرض، متنع الشريعة من إظهارها

إظهاره حبسب  يمكنف، املريض يضطر إىل كشف جزء من جسده للطبيب
ميكن أن بأنه يقول  �تعليم القرآن الكرمي. بل كان املسيح املوعود 

 وأ، لساءت صحتها فعلتلو إذ ، حجب وجهها بعدمنصح الطبيب امرأةً ي
تركت  فإذا، نصحها بالتنـزه واملشي يف اخلارج بغري أن حتجب وجههاي

جائز. يقول  وفهسافر املرأة وجهها يف هذه احلال مكشوفا ومتشت بوجه 
قابلة جيدة ذات بعض الفقهاء بأنه إذا كانت املرأة حامال ومل تتيسر هلا 

يف عملية  مل تستعن احلامل لوالطبيب أنه  رأىو، خربة لعملية الوالدة
فيجوز هلا أن تستعني ، بطبيب حاذق لكانت حياا يف خطر اإلجناب
لعدت عند اهللا مذنبة ومنتحرة. ، لو مل تستعن بطبيب وماتتو، بطبيب

مثل نساء  وقد يكون االضطرار من حيث العمل أيضا كما ضربت من قبل
أمور الفالحني ال جتري إن أيضا  
الفالحني. وقد قال املصلح املوعود 

ومل يساعدم. فكل هذه األمور  معهم على ما يرام ما مل تعمل نساؤهم
  )٢٩٩ص، ٦(تلخيصا عن التفسري الكبري الد . �إِلَّا ما ظَهر منها�تدخل يف 

حلدود أيضا ومل يترك احلبل بعض ا فرضاحلرية و صلفاإلسالم أ، إذًا
ويف ، احلجاب يف حالة االضطرار مستوى تخفيفورخص لعلى الغارب. 

أي ، العمل بأحكام اإلسالم بأعذار واهيةمن إمهال الوقت نفسه منع أيضا 
، ١٨/٣/٢٠١٦(خطبة اجلمعة بتاريخ  مل يسمح اإلسالم بالوقاحة باسم احلرية.

 م)٨/٤/٢٠١٦: ة يف جريدة الفضل العاملية عددواملنشور، يف مسجد بيت الفتوح بلندن
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لقد أسدى سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز عدة مرات 
املسلمات  نساءإىل ال �املسيح املوعود اليم نصائح حكيمة يف ضوء تع

فقال ذات ، محاية أنفسهن وأجياهلن يف اتمع الغريب أنظارهن إىل موجها
  : نإياهمرة خماطبا 

أننت حباجة إىل كثري من ااهدات األخرى إىل جانب جماهدة االلتزام 
إذا ف، باحلجاب حلماية أنفسكن وأجيالكن حبكم عيشكن يف اتمع الغريب

القادمة يف هذا اال.  كنكن أجيالُسوف تسبقُف، خلعنت احلجاب اليوم
ما هو كا ... يشدد الناس على السفور أيض: �يقول املسيح املوعود 

حترر النساء على هذا  . إنّحبالولكن ذلك ليس مناسبا ، ملحوظ يف أوروبا
النحو هو أساس الفسق والفجور. فانظروا إىل احلالة األخالقية السائدة يف 

أتبدو ، انظرنالبالد اليت أجازت هذا التحرر. (أننت تسكن يف هذه البالد ف
  )؟!هذه احلريةعالية يف ظل  عايريهم األخالقيةم

إذا كان هذا التحرر والسفور قد أكثر من عفتهن ... : �مث قال 
وإذا كنتم ، وطهارن فسنقبل باحتمالية أننا خمطئون. أنتم تسكنون هناك

وصرن مثل أولياء اهللا ، ترون أن النساء يف بالد الغرب قد أصبحن طاهرات
  بسبب هذه احلرية والسفور فسنقبل أننا خمطئون....

وكان هناك حترر ، اما أنه إذا كان الرجل واملرأة شابنيمن الواضح مت
من عادة الناس أم كثريا ما ! خطرية عالقاما كم ستكون، وسفور أيضا

وما دامت يسيئون النظر ويغلَبون على أمرهم بسبب أهواء النفس. 
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الفسق والفجور فماذا  الناس يرتكباألخطاء ترتكب مع وجود احلجاب و
   ؟! حال التحررحيدث يف أنميكن 

يف بعض األحيان حتدث مثل هذه األمور على الرغم من االلتزام ...
  .أما إذا توفرت احلرية الكاملة فسيكون حبلهم على غارم كليا، باحلجاب

انظروا إىل الرجال كيف صاروا مثل حصان : قائال �يتابع حضرته 
اختذوا امللذات مل تعد هناك خشية اهللا وال يقني باآلخرة بل ، خليع الرسن

الدنيوية معبودا هلم. فمن الضروري أوال وقبل كل شيء أن تصلحوا أخالق 
الرجال قبل هذه احلرية والسفور. (فإذا كانت النساء عفيفات حبسب 

؟ جيدةالرجال األخالقية أيضا يقدمن الضمان بأن حال أنى هلن أن ف، ظنهن
وجيب أخذ الضمان ، أخالق الرجال قبل خلع احلجاب أن يصلحنلذا جيب 

  أن ختلعن احلجاب) كنعندها ميكن، أن أخالقهم قد صلُحتبمنهم 
وصار الرجال قادرين حاهلم  فإن صلُحت: �يتابع املسيح املوعود 

 ميكن أن ختوضوا يف حبثعندها ، على األقل أال يغلَبوا أمام أهوائهمعلى 
تركيز على التحرر الهذا إذا كان احلجاب ضروريا أم ال. وإال فإن مثل  فيما

  .الشياه أمام الذئابطرح وعدم احلجاب يف الظروف الراهنة كمثل 
إن مثل ظهور النساء أمام الرجال بغري : يف موضع آخر �وقال 

: أيضا �أمام كلب جائع. بل قال الطري حجاب كمثل وضع اخلبز 
! ؟تظهر النساء أمامهم بغري حجابلحال الرجال صاحلة أ، اسألوا ضمريكم

 مبناسبة السيدات إىل خطاب( الطبعة احلديثة)، ١٠٦-١٠٤ص، ٤الد، (امللفوظات



�א��������������������������������������                   � �١٠٤� 

: عدد العاملية الفضل جريدة يف املنشور، م٢٥/٦/٢٠٠٥ بتاريخ كندا يف السنوية اجللسة
  )م٢/٣/٢٠٠٧

خماطبا  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزأخرى قال حضرته  ويف خطبة مجعة
هؤالء  يقول: العتراض على تعليم اإلسالمأفراد اجلماعة حول موضوع ا

 أحيانا وتتأثر. احلجاب بارتداء هاإلزامب املرأة حقوق سلبت قدل: املعترضون
 من يريد ال فاإلسالم، ناضجة غري عقول ذوات بنات األقوال هذه مثل من

إرساء  يريد وإمنا، لنـزامل جدرانبني  والحبسها املرأة سجن احلجاب
، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، ١٣/١/٢٠١٧بة اجلمعة بتاريخ (خط. احلياءدعائم 

  م)٣/٢/٢٠١٧: واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية عدد

Ûañ†’@@ü@lbv§a@¿£‹ì@ @

يف العمل  الشدةولكن ال جتوز ، م جداهاإن أمر احلجاب يف اإلسالم 
ألن احلجاب ال يهدف إىل أسر النساء بل هدفه هو إرساء دعائم ، به

. لقد قدم سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل أقوال املسيح املوعود نهقداست
يقول املسيح  حيث، يف أمر احلجاب شدةمرارا يف بيان عدم ال �

  : �املوعود 
... لقد ورد يف احلديث أنه جيوز للرجل على احلجاب جتوز الشدة"ال 

العسر  لقال عسر وال حرج يف اإلسالم. والذي خيف، أن يعني يف التوليد
. مل جتعل احلكومة من عندهواحلرج دون مربر فكأنه يصنع شريعة جديدة 

، وقد سنت اآلن قوانني سهلة جدا، أيضا عسرا يف موضوع احلجاب



��١٠٥                                                                                 א����

وتعمل ا  وأسباب اإلصالح وتسمع ما يقدمه الناس من االقتراحات
حبسب مقتضى األمر واحلكمة. فليخربين أحد أين منع من جس نبض 

لد، (امللفوظات "؟بةاحملجالطبعة احلديثة)، ١٧١ص ، ١ا  
الستعانة إىل اأنه إذا اضطرت املرأة  �املسيح املوعود  يضيف سيدنا

عند الوالدة فال ضري يف ذلك. ففي مثل هذه احلاالت يبدي بعض  بطبيب
، فهذا النوع من الغرية ممنوعة، االستعانة بالرجال ويرفضونالرجال غرية 

مبناسبة ، (خطاب إىل السيداتستعانة بطبيب عند الضرورة. ال ضري يف االو
: املنشور يف جريدة الفضل العاملية عدد، م٣١/٧/٢٠٠٤اجللسة السنوية يف بريطانيا بتاريخ 

٢٤/٤/٢٠١٥ (  
فقال حضرته ، شيء كلاحلق أن اإلسالم يرفض اإلفراط والتفريط يف 

ب وعدم السماح للمرأة يف احلجا شدةفئة تقول بال، هناك فئتان: يف مناسبة
خيتلط فيه والفئة الثانية تقول بالتخفيف فيه إىل حد ، باخلروج من البيت

مبناسبة اجللسة السنوية يف كندا بتاريخ ، (خطاب إىل السيداتاحلابل بالنابل. 
  )٢٣/٩/٢٠٠٥: املنشور يف جريدة الفضل العاملية عدد، م٣/٧/٢٠٠٤

ال إفراط يف أحكام ، رباختصا: كذلك قال حضرته مبناسبة أخرى
هذا هو ، جانب آخرفال تركنوا إىل جانب وال إىل ، اإلسالم وال تفريط

مبناسبة اجللسة السنوية يف بريطانيا بتاريخ ، (خطاب إىل السيداتاألصل يف املوضوع. 
  )١١/٣/٢٠١١: املنشور يف جريدة الفضل العاملية عدد، م٣٠/٧/٢٠١٠

املؤمنني السيدة نصرت جهان  عن أم قصة ويف بيان ذلك سرد حضرته
 إىل أي: احلقيقية فقال احلجاب مث ألقى ضوءا على روح، رضي اهللا عنها
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يطلب من أم املؤمنني رضي اهللا عنها  �مدى كان املسيح املوعود 
هناك رواية ذا ف؟ وكيف كان أسلوا يف احلجاب، االلتزام باحلجاب

فاستشار ، ملؤمنني بعض الشيءصحة أم اذات مرة اعتلت : الشأن جاء فيها
ه قليال. قال نـزهل هناك من ضري إذا خرجت للت: الطبيب �حضرته 
   : �ال ضري يف ذلك. فقال : الطبيب

مع مراعاة احلقيقة أنين كنت آخذ أهل بييت إىل احلديقة أحيانا 
 جائز شرعا وال اعتراضألن ذلك ، ذلك معصية يف احلجاب لئال يكون

ذلك لومة الئم. لقد ورد يف احلديث الشريف أيضا  وال أخاف يف، عليه
ه يف اجلو املكشوف. وإذا بقي املرء حمبوسا يف البيت دائما نـزأمر بالت

 يأخذ أحيانا �النيب  كان أمراض أحيانا. وإضافة إىل ذلكعدة ه تهامج
  الغزوات أيضا. فكانت معه يف، عائشة رضي اهللا عنها معه

قد فط والتفريط يف موضوع احلجاب. كثري من اإلفرا لقد ارتكب
من أتباع مذهب الطبيعة أن يفعلوا  واآلن يريد بعض، فرط فيه أهل أوروبا

مع أن السفور قد أدى إىل اإلكثار من الفسق والفجور يف ، ذلك تقليدا هلم
يف  أوروبا إىل حد كبري. ومقابل ذلك يقوم بعض املسلمني باإلفراط

مع أا حتتاج إىل السفر ، ة من البيت مطلقاحبيث ال خترج املرأ احلجاب
فْرِط واملفَرط ـمإنين أرى كال الفريقني ال، بالقطار أحيانا. باختصار

مبناسبة اجللسة ، (خطاب إىل السيدات )٥٥٨-٥٥٧ص، ٣الد ، (امللفوظات. اخمطئ
: عدداملنشور يف جريدة الفضل العاملية ، م٢٣/٨/٢٠٠٣السنوية يف بريطانيا بتاريخ 

١٨/١١/٢٠٠٥(  



  
 
 
 
  

إن عليكم أن تلبسوا ، رجاال ونساء، نيمحديألأقول ل
  : لقوله تعاىل، لباس التقوى

����ريخ كى ذَلقْوالت اسبلليستركم اهللا تعاىل دائما  ����و
 بستره.

  

  يف مسجد بيت الفتوح بلندن)، م٣/٤/٢٠٠٩(خطبة اجلمعة بتاريخ 
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 تعاىل اهللا أيده املؤمنني أمري سيدنا شرح اجلمعة خطب إحدى يف
  : وقال" التقوى لباس": تعاىل اهللا قول العزيز بنصره

يف سورة  	لفت اهللا انتباهنا إىل لباس التقوى كما يقول لقد 
دم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباسا يوارِي سوآتكُم ورِيشا ولباس يابنِي آ�: األعراف

  )٢٧: األعراف( �التقْوى ذَلك خير ذَلك من آيات اِهللا لَعلَّهم يذَّكَّرونَ
 وزينةً عوراتكم لستر لباسا أعطاكم قد تعاىل اهللا أن أيضا هنا ذُكر لقد

 اإلنسانَ ا ليميز تعاىل اهللا ذكرها اليت الظاهرية األسباب هي فهذه. لكم
، أيضا له وزينة عوراته يستر لباسا أعطاه فقد لذا، األخرى املخلوقات عن

  . التقوى لباس هو احلقيقي اللباس بأن قال ذلك جانب وإىل
 خيتلف وغريه املؤمن لباس زينةر معيا أن وهو شيئا أوضح أن أريد هنا
 عن خيتلف نبيل شخص كل لدى اللباس زينة معيار نإ بل. جذريا اختالفا

 اتمع شرائح من شرحية كل يفو الغرب يف– مثال األيام هذه ففي. غريه
 إن -أيضا الشرق يف احلديثةباملوضات  املهتمة الفئة يفوكذلك ، الغريب
. اللباس نم عارٍ كأنهو اجلسم وتريفاتن امل تبدي اليت تلكهي  اللباس زينة

 أخرى ناحية منو، هلم الزينة ميثل احملتشم اللباس إن الرجال عن يقولون
 وكذلك.حمتشما املرأة لباس أاليكون يريدون الذين هم الرجالجند أن 

 ذلك يف ترغب أيضا هي التقوى لباس ينقصها واليت اهللا ختاف ال اليت املرأة



�א��������������������������������������                   � �١١٠� 

 النساء ترتدي أن حيبون الرجال من معينة فئة وإن. العاملأحناء  معظم يف
 هذا أيضا زوجامل نبوحي بل، ديثةة احلالعصري يتماشی مع األزياء لباسا

 رونيؤث ممن اتمع يف العليا الشرحية من يعدوا حىت اللباس من وعالن
 ولكن. سواء أكان اللباس يستر مفاتن اجلسم أم ال احلديثةة العصري األزياء
 دائما يريدون إمنا -أونساء رجاال كانوا سواء- اهللا خيشون الذين املؤمنني

 لباسحتروا  إذا به وسيحظون. تعاىل اهللا رضا هلم جيلبا لباس يلبسوا أن
  ....وحيطة حبذر أيضا الظاهرية ألبستهم إىل وتنبهوا التقوى
 التقوى لباس إن، إذًا: أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز حضرته قالأيضا و

. أيضااملتبادل  الستر ومعايري الظاهري اللباس معايري من يرفع الذي هو
 دائما باملرصاد الشيطان ألن ،تعاىل اهللا أمام باخلشوع إال اليتأتى هذالكن و

 اهللا يقول. مواتية فرصة لذلك وجد كلما التقوى لباسعباد ال عن لينـزع
 كَما الشيطَانُ اليفْتننكُم آدم يابنِي�: تلوا اليت اآلية تلي آية يف تعاىل

جرأَخ كُميوأب نم ةنالْج زِعنا يمهنا عمهاسبل يالمها رِيهِمآتوس هإِن اكُمري 
وه قَبِيلُهو نثُ ميح مهنورا التا إِنلْنعج نياطياَء الشيلأَو ينلَّذونَ لنمؤالي� 

   .)٢٨: األعراف(
 يلبس أن ميكن ال املؤمن إن وقلت الظاهري اللباس عن حتدثت لقد

 تصلين. له زينة ويكون يسترها أن من بدال جسمه أعضاء يظهر لباسا أبدا
 الفتيات بعض إن تقول أيضا باكستان ومن هنا من تقارير أحيانا

 يلبسنبل ، لألخريات تقليدافقط  حجان أحيانا خيلعنال  األمحديات
 ممن إال يصدر أن ميكن ال التصرف هذا إن فأقول. أيضا مناسب غري لباسا
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 عليكم: ل أو امرأةرج، أمحدي لكل ولفأق. التقوى لباس نم عاريا كان
 تعاىل اهللا يستركمفالبسوه ل التقوى لباستعلموا أنّ أفضل لباس هو  أن

، احلجاب الناس عن لينـزع دائما فيسعى الشيطان أما. بستره دائما
تم مؤمنني وآمنتم كن فإذا. نيإن الشيطان ويل غري املؤمن تعاىليقول اهللا ف
 جهود ببذل الشيطان هجماتمن اجتناب  بد فال أيضا الزمان إمامب

  .لذلك مجيعااهللا  وفقنا. التقوى بلباسكم أنفسمن ستر  بد ال كما، مضنية
 مسؤولية علينا تقع � املوعود املسيح سيدنا يد على بيعتنا وبعد

 ننجر وأال حالتناحسني لت وسعنا يف ما بكل نسعى أن وهي أال، كبرية
 باستمرار فأكثر أكثر تعاىل باهللا صلتنا ىتتقو أن جيب بل، الزمن تيار وراء
  : � املوعود املسيح يقول. دائما التقوى لباس حقيقة ندرك وأن

، سبق فيما كبائر أو صغائر اإلنسان من صدرت قد تكون أن ميكن"
، مجيعا الذنوب يغفر 	 فإنه تعاىل اهللا مع احلقيقية صلته تنشأ عندما ولكن

 اهللا ةمنأعظم  ما. اآلخرة يف وال دنياال هذه يف ال، للخجل يعرضه وال
. دائما يستره بل أبدا ذلك بعد يذكره ال ذنب عن يعفو عندمافإنه ! تعاىل
 واألفضال اإلحسانات هذه كل بعد النفاق عيش اإلنسان عاش لو ولكن
 احلديثة الطبعة، ٥٩٦ ص ٣ الد، امللفوظات(." الدرجات أقصى إىل شقيا لكان

  )ربوة يف
  : النساء سورة يف الشأن ذا تعاىل اهللا يقول: حضرتهمث قال 

 وندخلْكُم سيئَاتكُم عنكُم نكَفِّر عنه تنهونَ ما كَبائر تجتنِبوا إِنْ�
   .)٣٢: النساء( �كَرِميا مدخال
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 أن اليعين هذا ولكن، الكبائر جتنب إىل األنظار تعاىل اهللا وجه فهنا
 جيتنب احلقيقي املؤمن بل، وحدها ليجتنبها الكبائر عن اإلنسان يبحث
 لذا. الذنوب جبميع حييط تعاىل اهللا سترألن  واملعاصي الذنوب أنواع مجيع
 يف الضريبينما  فقط الكبائراجتناب  عليه أن اإلنسانيظن  أال جيب

 يعين فهذا الكبائر باجتناب تعاىل اهللا أمر حني بل، الصغائر ارتكاب
 قائمة أية الكرمي القرآن يف توجد ال إذ ؛الذنوب أنواع مجيعتناب اج

باجتنابه وأكّد  وأمر عنه تعاىل اهللا ى ما كل أن واحلق. الصغائر أو للكبائر
عنه  اهللا ى ما اجتناب أحد على تعذر فلو. اهللا عندا مثًارتكابه إ يعدعليه 

 متكنتم لو لذا. له النسبةب الكبائر من كان -صغريا كان أم كبريا-من إمث 
  . نسبيا سهال تركها كان اليت الصغائر تلقائيا لزالت الكبائر ترك من

 ارتكابأقصى حد يف  اإلنسانإذا بلغ  أنه املفسرين بعض قال لقد
إىل إصالح  اإلنسانمال  لو لكن. من الكبائر عد، نوعه كان أيا، ذنب
 توجه فلو. إىل اآلن يستره لظ الذي هللا سترهالَبلوغه أقصى حد  قبل نفسه

 ذنوبه ظهرت وملا اهللاعلى  أجره لكان ألنعمه شاكرا تعاىل اهللا إىل اإلنسانُ
 من اإلنسان هذا ارتكبه ما أبدا تعاىل اهللا يذكر ال احلال هذه ويف. للعيان

 ذكر أخرى آية ويف. � املوعود املسيح يقول كما الكبائر أو الصغائر
 يتحول أن ميكن إمث كل أن بين وهكذا، أخرى نوبذ مع الكبائر تعاىل اهللا
 ماغَضبوا وإِذَا والْفَواحش اِإلثْمِ كَبائر يجتنِبونَ والَّذين�: فقال، كبرية إىل
مونَ هرفغم من أنقال تعاىل  املؤمنني ذكر فيف، )٣٨: الشورى( �يصفا 
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. أيضا الغضب وجيتنبون نكراتوامل والفواحش الكبرية الذنوب جيتنبون أم
  ا. مع الثالثة األمور هذه ذكر ورد قد أنه هنا فترون

، اإلميان منشعبة  احلياء: قال � النيب أن إىل أيضا االنتباه جيدر هنا
 ضاربني يةدنيووال احلديثةة املوض وراء يركضون لذينهذه وقفة تأملية لو

، عورام يظهر لباسا نوخيتارو، احلائط عرض لباسهم يف احلياءمبقتضيات 
لقد جاء  .ويقولون إن اهللا تعاىل ستار وغفار متاما احلياء عن يتخلونفإم 

 إىل يهرولأن اهللا ، الذي قرأته قبل قليل �يف كالم املسيح املوعود 
! فما أشقاه ذلك من اإلنسان يستفد ملإن و. إليه العبد مشى إذا عبده

 جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت سجدم يف، م٣/٤/٢٠٠٩بتاريخ اجلمعة خطبة(
  )م٢٤/٤/٢٠٠٩: عدد العاملية الفضل

 حضرته زاد بريطانيا يف السنوية اجللسة مبناسبة النساء إىل خطابه ويف
واحللي  باللباس ىتتأت الية احلقيق الزينة أن وبين شرحا" التقوى لباس"عن 
 فقال، قيقيةاحل زينةال والنساء للرجالئ يهيأن  التقوى لباسمن شأن  بل

  : الشأن ذا حضرته
 الذي هو احلقيقي اجلمال بل، بشيء ليس الظاهري اجلمال أو اللباس

 الكثريات ولكن، كثريا وزينتهن جبماهلن يهتممن النساء. تعاىل اهللا يهبه
بوضع  تتأتى الهذه الزينة و احلقيقية. زينتهنغافالت عن  منهن

أو احللي بل الزينة احلقيقية هي اليت  أو باللباس مستحضرات التجميل
أخربنا اهللا تعاىل عنها. وتكون بعض النساء غافالت عن مجال يزيد إىل 

 على حصوهلن نتيجةحسنهن وزينتهن أضعافا مضاعفة. وهذا ال يتسىن 
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 تنال وال، اتمع هذا يف املنتشر العابث اللغو وراء االجنرافأو  احلرية
إىل  الدنيوية املطالباتبتقدمي  وال، رأسال وحسر احلجاب خلع نتيجة

 من الزواج نتيجة ا والحيظون، أيضا للرجال زينة هناك مث. أزواجهن
 مسلكهم سلوك نتيجة تأيت بللبسة العصرية األمتابعة  يف غارقة امرأة
 هذه أن بالغربممن تأثَّرن  أيضا نسائنا من بعض حتسب. تعاىل اهللا تقوى

 ولباس. التقوى لباس بارتداء تتأتى الزينة أن علمنفلي. الوحيدة الزينة هي
 اإلميانية بعهودهم لإليفاء جاهدين يسعون للذين إال اليتسىن التقوى

 . نساء أم رجاال أكانوا سواء والقوى املواهب منأُعطوا  ما بكل وأمانام
 نشورامل، م٢٣/٧/٢٠١١بتاريخ بريطانيا يف السنوية اجللسة مبناسبة السيدات إىل خطاب(

  )م٤/٥/٢٠١٢: عدد، العاملية الفضل جريدة يف

æbÏ†ç@åß@÷bjÜÛa@ @

 األعراف سورة من٢٧رقماآلية  بتالوة خطبه حدىإ حضرته استهل
 هذا حول ناصحا قالو، التقوى لباس من األهداف ضوئها يف وبين

  : املوضوع
 لقد أرشدنا اهللا تعاىل يف اآلية اليت تلوا إىل أن على اإلنسان أن يقدم

لباس وقال إن ل، التقوى على كل شيء. لقد ضرب اهللا هنا مثال اللباس
وثانيتهما أنه زينة. وفيما يتعلق ، كمأوالمها أنه يستر عورات: نيميزت

يستر عيوب  هوف، اجلسدية أيضا والنقائص العيوبفيها بالعورات فيدخل 
للباس مث إن ا .شدة الطقس من تأثريات نامجة عنكما يقيه ، املرء اجلسدية
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 العصرية جعلت املوضة اجلميل يربز شخصية اإلنسان. ولكن يف هذه األيام
وال ، جدا اسيئ -يف بالد الغرب كلها عامة ويف هذا البلد أيضا- اللباس

إظهار امل، النساء سيما لباس دعزينةً.  فاتن به على اآلخرينحيث ي
لذلك قال اهللا ون شبه عراة يف الطقس احلار. صبحوأصحاب هذا اللباس ي

  تعاىل إن للباس هدفنيِ اثننيِ جيب أن حتققومها.
إىل  رنظااألوبذلك قد وجه ، ولباس التقوى ذلك خري: تابع بقولهمث  

أنكم بسبب ابتعادكم عن التقوى ال حتققون هذين اهلدفني من اللباس 
أيضا مطابقة هلذا  يةالظاهري أيضا. فيجب أن تكون مالبسكم الظاهر

ألن خري األلبسة عنده هو ، لباس التقوى الذي حيبه اهللا تعاىلأي  ؛اللباس
، فرنسايف  مبارك مسجد يف، م١٠/١٠/٢٠٠٨بتاريخ اجلمعة خطبة(لباس التقوى. 

  )م٣١/١٠/٢٠٠٨: عدد العاملية الفضل جريدة يف املنشورة

@òàÜ×@óäÈß"“í‰"@ @

من سورة األعراف مث قال  ٢٧يف مستهل خطبة قرأ حضرته اآلية 
  : را إياها وشارحا زينة اللباسمفس

وهو كسوة الطيور الذي ، �ريشا�لقد استخدمت يف اآلية كلمة 
و نتف ريشه أو سقط أما ل، يسترها وجيملها. الطري يبدو مجيال بسبب ريشه

اللباس اجلميل ، جدا. ومن معاين الريش نفسه مقرفا بدا الطريلنتيجة مرض 
أيضا. ولكن لسوء احلظ قد عه شبه ما اللباس اجلميل اليوم  دجيعل البِس

انتشار هذه الظاهرة إذ أعطوا عن أكثر مسؤولون عارٍ. واحلق أن الرجال 
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ذا الشأن. كما تناست النساء أيضا حياءهن وح رمتهن. النساء حرية كاملة
وإن كان ، أيضا ذه الظاهرةر نساؤنا املسلمات األمحديات وأحيانا تتأث
. إذا خلع اخلمار واحلجاب تكون اخلطوة التالية ارتداَء ثياب جتعل نادرا جدا

  البساا شبه عاريات. فعلى كل امرأة أن تم حبرمتها يف كل األحوال.
هناك مساوئ : لقد سألين البارحة أخ حديث العهد باألمحدية وقال

فكيف ، منها ألبسة غري حمتشمة، كثرية يف هذا اتمع الذي نعيش فيه
جيب أن تعلّموا األوالد : فقلت له؟ طيع محاية بناتنا من تأثري اتمعنست

هم ويعرفوا ماذا يريد اهللا من حىت يدركوا هم احترام الذات منذ صغر
بل ، سن البلوغ بعدليس ، مث جيب أن ختربوهم عن اللباس وأمهيته؟ منهم

كون جيب أن ي: وتقولوا هلم أوالً، منذ اخلامسة أو السادسة من عمرهم
: . وثانيايف اتمع ألنكم أمحديون حولكم ممنلباسكم خمتلفا عن اآلخرين 

إن اهللا تعاىل ال حيب إال اللباس الذي يستر العورات. جيب أن تثريوا 
وتوضحوا هلم أن كل عمل من أعماهلم جيب أن ، فطرم النقية الطاهرة

ر يف أذهام رويدا رضاة اهللا. فلو فعلتم ذلك لترسخ هذا األممليكون ابتغاء 
  . كربوارويدا إىل أن ي

ومن معاين "الريش" الثروة ووسائل العيش أيضا. وهنا جيب أن نتذكر 
لحصول لأنه ال بد من التقوى يف هذا اخلصوص أيضا. جيب أال تلجأوا 

وال تكسبوا الثروة بطرق غري ، ما هو غري مشروعإىل احلياة  متطلباتعلى 
الضريبة تتهربوا من وال ، ارة غري مسموح اوال تدخلوا يف جت، مشروعة
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احلكومية. إذا اقتنيتم الثروة بطرق غري مشروعة كاملذكورة آنفًا فقد 
ولكنكم ستبتعدون عن التقوى ، تتمكنون من بناء بيت شامخ يف الظاهر

حتما. لذلك يقول اهللا تعاىل إنه ال بد لكم من اتباع طرق مشروعة 
وتذكَّروا دائما أن لباس ، عوراتكم ولزينتكميسرناها لكم من أجل ستر 

 	خري. فلو حاولتم التحلي بالتقوى دوما لعملتم بأوامر اهللا هو التقوى 
كما حاول أبوكم آدم لستر ، فيما يتعلق باللباس الظاهري والزينة أيضا

عوراته حني أغواه الشيطان. فعلى بين آدم أن يتذكروا دائما أم لو 
وطالبني منه محايته باالستغفار والتوبة ، اهللا وخشيته خمافةىل توجهوا دائما إ

  لتجنبوا أنواع اللغو العابث املنتشر يف الدنيا على نطاق واسع. ، واألدعية
  : �يقول سيدنا املسيح املوعود 

: فيه ورد فقد" لباسا" التقوى مسى قد ايد القرآن يف تعاىل اهللا إن"
�اسبى لقْوالروحاين واحلسن الروحانية الزينة أن إىل أشار وبذلك. �الت 

 أمانات مجيع اإلنسان يراعي أن التقوى من واملراد .فقط التقوى من يتولّد
 بقدر والعهود املخلوق أمانات مجيع أيضا ويراعي، اإلميانية والعهود اهللا

 الرباهني ضميمة( ."وسعه يف ما بكل جوانبها بأدق يلتزم أي، استطاعته
  )٢١ الد، الروحانية اخلزائن، اخلامس اجلزء، ةاألمحدي

 العمل حياول مث وأدقها املفاهيم أعمقتحرى ي أن املرء على جيب أي
 يف املنشورة، فرنساب مبارك مسجد يف، م١٠/١٠/٢٠٠٨بتاريخ اجلمعة خطبة( .ا

  )م٣١/١٠/٢٠٠٨: عدد العاملية الفضل جريدة
  : "التقوى لباس" إىل األمحديات أنظار الفتا حضرته قال كذلك
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، التقوى ولباس النساء زينة حول يدور احلديث كان، حال أية على
 املرأة فعل كل يكون أن جيب أي. وحده التقوى لباس يف تكمن الزينة وأن
 وأال، تعاىل اهللا بأوامر العملَ احلسبان يفوأن تضع  اهللا خشية عن ناجتا
 واضعة أمحدية امرأة كل عاشت فإذا. النفسانية أهواءها مقدمة شيئا تفعل
، الظاهري بلباسها تم مما أكثر التقوى بلباس واهتمت باهلا يف الفكرة هذه

 هذه ففي. الصغرية واألخالقية الروحانية األخطاءيستر  لباسفإن هذا ال
 نيوتسع اهللا ختشني ألنكن، املغفرة بنظرة إليكن تعاىل اهللا سينظر احلال

 األخطاء الجتناب تعاىل اهللا فيوفقكن، نلكُ لباسا ىالتقو لتتخذن جاهدات
 ستجدن التقوى بلباساهتممنت  وألنكن. إميانا ويزيدكن والتقصريات

 أمامه خيضعون الذين أدعية يقبل تعاىل واهللا. تعاىل اهللا أمام للخضوع فرصا
 لكسب اإلنسان يوفَّق السلوك هذا وبسبب. أبدا يضيعهم وال النية بصدق

 وإذا. مغفرته رداءيف  الناس هؤالء تعاىل اهللا ويتغمد، احلسنات من مزيد
 إىل خطاب( .تعاىل اهللا رضى دروب فيسلك اهللا مغفرة رداءب اإلنسان الذ

 جريدة يف املنشور، م٣٠/٧/٢٠٠٥ بتاريخ بريطانيا يف السنوية اجللسة مبناسبة السيدات
  )م١١/٥/٢٠٠٧: عدد، العاملية الفضل

á’n�a@÷bjÜÛa@ @

ة وقال سيدنا اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف رسال
جملس الشورى للجنة إماء اهللا يف باكستان ناصحا البنات عند انعقاد خاصة 

  : األمحديات
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هو تثبيت مجاعته على تعاليم  �اهلدف من بعثة املسيح املوعود 
تميز عن اإلسالم وتأسيس جمتمع مثايل. جيب أن تظهر بناتنا مبظهر م

صورة تتجلى وينبغي أن ، جيب أن يكون حديثهن ناضجا وطاهرا، غريهن
مشيتهن ولباسهن وحركان وسكنان. جيب أن تعود يف تعاليم اإلسالم 

 العاشرة أو رؤوسهن وارتداء لباس حمتشم منذ بلوغهن  على تغطيةالبنات
أن  فيجبمن عمرهن. أما اللوايت بلغن سن احلجاب  احلادية عشرة

النصيحة يف البيوت وأسوتكن احلسنة تكرار يهتممن باحلجاب. إن 
سنا ستضمن تثبيت األجيال القادمة على تعاليم الدين. لقد  ألصغركن

 وجهت األنظار عدة مرات يف اجتماعات جلنة إماء اهللا وخطابايت مبناسبة
اجللسات إىل تربية البنات وأمهية احلجاب. جيب أن تسمعن نصائحي تلك 

بالتكرار وأَمسالشوائب الدنيوية عن التعاليم عن بعدكنلئال ت ها بناتكن
واملنشورة يف ، م٢٠٠٩(رسالة إىل جملس الشورى للجنة إماء اهللا بباكستان عام الدينية. 

  م)٢٢/١/٢٠١٠: جريدة الفضل العاملية عدد
وبسبب عدم العمل بتعليم ، السفور زيد امليل إىلالشعور بالدونية ي

أيده اهللا تعاىل بنصره ضياع اإلميان أيضا. فقال حضرته  خشىين يالد
  : يف إحدى خطب اجلمعة خماطبا أفراد اجلماعة ذا الشأن العزيز

 به لحقت لنف صغريةا أ صاحبها أويزعم بسيطة السيئة تبدو البداية يف
 افيه يتورط أو شاسعة منطقة إىل تنتشر عندما ولكنها، ضرر أي باتمع أو

 خوفا بالسيئة يصفوا ال أو اشناعته عن الطرف ونيغض أو بكثرة الناس
 فهذا علنا هاوشجب لوم أ زاعمني الدونية بشعور يشعرون أو، اتمع من
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 حياهلا ساكنا حيركون وال عنها فيسكتون، اتمع يفهم مكانت من حيطّ قد
 هذا يف حتدث ةكثري أمور هناك. فتصبح تلك السيئة نفسها كبرية وخطرية

 هناك فمثال. سيئات أا مع أيضا احلكومات وتقبلها احلرية باسم اتمع
، الناس هؤالء فينظر ظاهريا صغرية وهي اتمع هذا يف تالحظ سيئة

 ويقال، هذا. املرأة حقوق غصب إىل يؤدي احلجاب ارتداء بأن إذيقولون
 تكن مل لذا، ئهاارتد عدم يف عندهم الضري ألنه احلجاب ضد كثري كالم
 يشعرن الفتيات وبعض. الشريعة يف بشأنه أمرأيت يإىل أن  حاجة هناك

 أن أو، لنا الناس يقول ماذا: أنفسهن يف ويقلن ذلك نتيجة الدونيةب
 أو الطالب ن يستهزئ األحيان بعض يف أو، احلجاب حيبِنب ال صديقان
 الشيطانإن  ئه.اارتد يف فيتكاسلن الكليات أو املدارس يف األساتذة

 أي لحقنت ولن، هين أمر هذا: األحوال قائال هذه مثل يفيوسوس هلن 
 أو اخلمار أو احلجاب خلعن أنت فيمكن، إياه بترككن بكرامتكن ضرر

 دمنت ما شيء حيدث ولن، اتمع من والقال القيل الجتناب الوشاح
 ال احلجاب ختلع اليت الفتاة أو املرأةولكن . اإلسالم ليمعات ببقية تعملن

 أن معلوما ليكن. الكرمي القرآن يف ورد قد األمر هذا أن إىلحينذاك  تنتبه
 دون بالرجالها ختالطا عدم ويف احملتشم لباسها يف تكمن املرأة كرامة
 إذا تعاىل اهللا بفضل أمحديات فتيات هناك أيضا اتمع هذا ففي. مربر

 هذا: ويقلن مفحمة ردودا عليهم بالرد يقمن حجان على الرجال اعترض
ملاذا حترموننا احلريةَ بإكراهنا على خلع ، وحنب نريد ما نفعل شأننا
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فمن حقنا أن نلبس ما يناسبنا. ولكن توجد بني األمحديات من ، احلجاب
شعر باخلجل ونيقلن إن لبس احلجاب واخلمار صعب جدا يف هذا اتمع 

أنه جيب أن يشعرن  هنبنات منذ صغربلبسه. فعلى الوالدين أن يشعروا ال
 خطبة(باخلجل عند عدم العمل بتعليم اإلسالم ال عند طاعة أمر اهللا تعاىل. 

 يف املنشورة، بالسويد غوتنربغ يف، ناصر مسجد يف، م٢٠/٥/٢٠١٦ بتاريخ اجلمعة
  ) م١٠/٦/٢٠١٦: عدد العاملية الفضل جريدة

 مجعة خطبة يف الشأن اذأيده اهللا تعاىل بنصره العزيز  حضرته وقال
  : أخرى

 أهل كان إذا. إمياننا على لحفاظل ضروري واحلجاب احملتشم اللباس
 قد ألم فذلك، والتقدم احلرية باسم حيائهم على يقضون املتقدمة البالد

 باملسيح آمنت اليت األمحدية الفتاةُ فلتتذكر لذا. جدا الدين عن ابتعدوا
الفىت  وكذلك، الدنيا على دينال إيثار على وعاهدت � املوعود

على الدين إيثار على وعاهد � املوعود باملسيح آمن الذي األمحدي 
 إيثار علىالذين عاهدوا  األمحدية واملرأةُ األمحدي الرجلُ وكذلك، الدنيا
 عملوا إذا اإلّ الدنيا على الدين يؤثروا أن احملال من أنه، الدنيا على الدين

 الفتوح بيت مسجد يف، م١٣/١/٢٠١٧ بتاريخ اجلمعة طبةخ(. الدين تعاليم حبسب
  )م٣/٢/٢٠١٧: عدد العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن

 بنصره تعاىل اهللا أيده اخلامس اخلليفة سيدنا خاطب أخرى ومبناسبة
 احلرقةملْؤها  نصيحة إليهن ووجه خاص بوجه األمحديات النساء العزيز
  : فقال، أجياهلن إميان على حفاظا تعاىل اهللا بأوامر للعمل واألمل
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 من نفسها لتنقذ � املوعود املسيح بايعت اليت األمحديةرأة فامل
يف  خطوة كل تتخذ أن عليها جيب حسنة عاقبتها ولتكون الدنيا أرجاس

 وحجاا بلباسها تم أن ينبغيو، الدرجات أقصى إىلة حذرهذا اتمع 
: سائلة باكستان من فتاة إيلّ تبتك. وكالمها سلوكها من خطوة بكل

 أاب يوحي الكالم هذا؟ نـزاجلي مع طويال قميصا لبست إنا الضري م
 حتقيق بشرط نـزاجلي مع طويل قميص لبس يف ضري ال: فأقول. متأثرة

، أيضا الفتاة لتلك قلت كما، أخشى ولكنين. كلها احلجاب مقتضيات
 قميص حمله حيل وقد وقتال مرور مع قصريا سيصبح الطويل القميص أن

 العصرية موضةلل اتباعايف البداية  الناس يفعله فما. أكمام وبغري قصري
 بعدتطل و، رويدا رويدا العصر تيار مع فيه ينجرفون لآلخرين أوتقليدا

 يخشى اليت الطرق اجتنابعلينا  جيب لذا. برأسها أخرى مساوئ ذلك
يف  أجيالكنو نتأن تتقدمن أن عليكن. الشيطان هجمات بسلوكها

 أن وحاوِلن. فأكثر أكثر � اهللا إىل تقودكن دروبا تسلكن أنو، اإلميان
اهللا ألوامر وخاضعات عابدات ذاكرات تكن 	السيدات إىل خطاب(.  

 الفضل جريدة يف املنشور، م٤/٩/٢٠٠٤ بتاريخ سويسرا يف السنوية اجللسة مبناسبة
  )م٧/١/٢٠٠٥: عدد، العاملية

 النساء ونصح ةياحلقيق احلسنة حضرته بين أخرى مجعة خطبة يف
  : مبايلي األمحديات

من  هاوعند خروج، نالحظ أحيانا أن املرأة ال تلبس لباسا حمتشما
خترج حاسرة الرأس وتتجول دون الرداء أو و، البيت ال تراعي احلجاب
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احلجاب ويكون لباسها ضيقا يربز املفاتن مع ادعائها أا مسلمة أمحدية. 
يف سبيل اهللا وأن تتربع جلمعية خريية  لتضحية املاليةا إذا طُلب منها اأم

أو هي تكره الكذب وال تتحمل أن يكذب أمامها ، فتنفق بسخاء، معينة
كراهية يف التربعات أو  نشاطهاليس  أمام اهللا تعاىلفاحلسنة الكربى  .أحد

وأن ، ابل أن تستجيب ألمر القرآن الكرمي جبعل اللباس حمتشم، الكذب
 هذا األمر نفإ، حاسبة إياه حسنة صغرية تم باحلجاب الذي ال تم به

  . كربىيوما إىل سيئة وف يدفعها س
يقتصر على حالته عند كل إنسان لسيئة واحلسنة حتديد اإن  ؛باختصار

وإن أعمال أناس خمتلفني يف أوضاع خمتلفة حتدد هلم تعريف ، الشخصية
 الفتوح بيت مسجد يف، م١٣/١٢/٢٠١٣ بتاريخ معةاجل خطبة( احلسنة والسيئة.

  )م٣/١/٢٠١٤: عدد العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن
  

@õa†m‰a@ñ…bÇñõbjÈÛa@@¿lŠÈÛa@ÚaŠmþaë@ @

سيدات ال حضرته خاطب بريطانيا يف السنوية اجللسة مبناسبة خطابه يف
 مقتضيات أداء إىل انتباههن ولفت خاص بوجه األمحديات والفتيات
  : فقال احلجاب
 أن ختلفةاللباس امل أشكال ذكر بعد 
 املوعود املصلح سيدنا قال

 جيبولكن ، جيدة األيام هذه يف واألتراك العربستخدمة عند امل العباءة
ال  اجلماعة يف النساء أغلبية إن تعاىل اهللا وبفضل. تكون فضفاضة أن

. إيل يكتنبإياها  بسةال سيدة رأين وإذا، العباءات أنواع ببعضى ترض
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. هلن األمر وتوضيح النصيحة بعد عادن غيرن اللوايت الكثريات وهناك
 أوالكليات املدارس يف الدارسات الفتيات بعض أن هويقلق  ما ولكن
، مطلقابالدونية  الشعور إىل الحاجة أنه فليعلمن. خجالً عباءان خيلعن
 الثالث العامل من بالد هناك. عاىلت اهللا بأوامر العمل يفهي  الربكة وإمنا

 يتم ما بقدرولكن ، كثريا متخلفة تعترب اليت وغريها األفريقية كالبالد
 بارتداء احلجاب إىل يتوجهون إم مجاعتنا يف للداخلني فيها والتربية التعليم
 عادةيت كانت فيها ال العائالت بعض يف فتياتأما إذا بدأت . حمتشم لباس

 ضنا لقد. جدا مقلق أمر هذاف زـاجلين وارتداء العباءة لعخب العباءة ارتداء
 بأحكام ملتزمني غري اجلماعة أفراد نرى حني ولكن، العامل تربية مدعني

 على للسلوك يوفقنا أن تعاىل هللا ندعوا...نتأمل كثريا وتقاليده اإلسالم
 دينال يف الفساد يعيثون ممن نكون وأال، احلقيقي باملعىن التقوى دروب
 مكانة األمحدية وللفتاة للسيدة أن جيدا اعلمن. الشخصيةرغبام  إلشباع
 هذا ويف، احلسنات على لثباتا سبل ورسوله اهللا علّمكن لقد. خاصة
 تلك فاسلكن، جالء بكل � املوعود املسيح سيدنا لنا نهابي العصر
 نواشرح. الدونية من نوع بأي شعور دون األوامر بتلك واعملن السبل
، اإلسالم فهو املرأة حقوق على حافظ دين هناك كان إذا أنهجيدا  للناس
 أيها فيا، اإلسالم فهو اتمع يفها احترامصل أ دين هناك كان وإذا

 متسكوا، آمنا اتمع جتعلوا أن تريدون كنتم إن، دنيوي بلمعان املغترون
 الشعور من بدال األمور هذه الناس تعلّمن أنجيب . اإلسالم بتعليم
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 إىل فتوجهوا احترامكم دعائمتوطيد  أردمت إذا أنكم وأخبِرنهم، بالدونية
 خطاب(. فاتبعونا اجلنة نظري بيوتكم جتعلوا أن تريدون كنتم وإن، اإلسالم

 يف املنشور، م٣١/٨/٢٠٠٤ بتاريخ بريطانيا يف السنوية اجللسة مبناسبة السيدات إىل
  )م٢٤/٤/٢٠١٥: عدد، العاملية الفضل جريدة

k¯@æc@æìØm@paõbjÈÛa@òà’nª@ @

 املصلح سيدنا أقوال ضوء يفأيده اهللا تعاىل بنصره العزيز  تهقال حضر
 بالد يف املسلماترتديها ت اليتخمتلفة األنواع  العباءاتعن  
 املوعود
، للعباءات وغريبة عجيبةراجت تصاميم  األيام هذه يف: والغرب الشرق
 صممت قد عباءات وهناك، فقط البطن إىل اراألزر يربطن النساء فبعض

. اللباس زينة منها وتظهر مفتوحة تبقى حبيث غريب بأسلوب وخيطت
 سيدنا زمن يف. مالبسهن تظهر عباءات يستخدمن من النساء فمن

 عباءات هناك: 
 فقال، العباءاتانتقدت  أيضا 
 املوعود املصلح
 ذلك يف ملحوظة كانت األمور فهذه، األمام من املالبس زينة منها تظهر
. وهناك من يعترض أن بعض العباءات تكون ضيقة من أيضا العصر

 مفتوحةهي  إماف، عباءاتانتقادات لل الناس منترِدين : 
 فقالاخللف. 
 جلنة عضوات 
 وجه. فاخللف منأو ليست على ما يرام  األمام من
 كيف تعرفن فأننت، تشمةحم عباءات ألنفسهن يصممن أن إىل اهللا إماء
، (نقال عن أنوار العلوم .بسهولةو  احلجاب مقتضىليب لت تصميمها جيب
  )٥٦١- ٥٦٠ص ، ١٢الد
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احلجاب  قحب يتف عباءات تلبسن أن إىل حاجة هناك أيضا اليوم، إذًا
 مالبسء بارتدا زينتكن أريتن وإذا. أيضا أعمالكن تعرقل وال بسهولة
هم أنظار إن بل، عابرةإليكن  الرجال نظراتتكون  أن تتوقعن فال فاضحة

 بعض بدأت وقد. األسفل إىل األعلى منستحدق بكُن  احلال هذه يف
 لذلك، املتزوجني بعض وبني البيوت بعض يف الناحية هذه من املشاكل

 زينتكن بإظهار دنيوي سباق يف تشاركن أال بصراحة لكن أقول أن أريد
، أجيالكن ومستقبل مستقبلكن وحتسنيين روحا سباق يف تشاركن بل

 تعاىل اهللا يكن مامل ذلك ميكن وال، جنة واآلخرة جنة الدنيا هذه وجعل
 بتاريخ بريطانيا يف السنوية اجللسة مبناسبة السيدات إىل خطاب(. مورناأ كل يفاألول 

  )م٢٠/١٠/٢٠١٧: عدد، العاملية الفضل جريدة يف املنشور، م٢٩/٧/٢٠١٧
خماطبا األمحديات  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزحضرته  خطاب ويف
 احلياء عن � النيب حديث ضوء يف أملانيا يف السنوية اجللسة مبناسبة

  : فيقول احملتشم واللباس
 من احلياَء"إن : � الرسول قولَ دائما احلسبان يف تضعن أن جيب

  )اإلميان كتاب، البخاري صحيح( ."اإلميان
 على حتافظ أن وجيب، حمتشما األمحدية لسيدةا لباس يكون أن جيب
 مبا األخرى البالد ويف هناأن املعاطف اليت تلبس  رأيت لقد. دائماقدسيتها 

 بدالً تقدير أكثر على الركبة إىل أو الركبة فوق ما إىل تصل باكستان فيها
 اآلن ذلك من احلذر يؤخذ مل إذا أنه وأرى. طويلة معاطف لبست أن من

 لقد. ائيا احلجاب عادة وستتالشى، ذلك من أقصر اطفهنمع فستصبح
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 هناك يكون أن جيب إنه أيضا املتحدة اململكة يف السنوية اجللسة يف قلت
 ومن األمام من املرأةمفاتن  انكشاف دون حتول اليت العباءة حجاب
 يف يرغنب النساء كانت وإذا. لباسها زينة انكشاف دون حتولو، اخللف
 لقسم وميكن. أيضا اخليار هذا يدرسن أن فعليهن عجبهنت عباءة تصميم
 احلفاظ هو األهم أن غري. ابتصميمه يقوم أن عندهن والتصميم الصناعة

 تصاميم تظهر بدأت لقد. بدأن باملوضةي أن وليس، واحلجاب احلياء على
 عباءات هذهمستغربا أ املرء يتساءل حىت، للعباءات وغريبة عجيبة وتقاطيع

 أيضا مسعت لقد. ذلك األمحدية املرأة تتجنب أن جيب؟! زياءاأل عرض أم
 حجاب من أفضل باكستان يف األمحديات غري السيدات حجاب أن

 ببعض األمر بلغ لقد. لنا خمجل أمر هذا. األمحديات والفتيات السيدات
 يلبسن أنمن  دعك، أيضا مالبسهن يف احلشمة اليراعني أن إىل نسائنا

 على. األقل على مالبسهن يف واحلياء احلشمة راعنيي أن فيجب، احلجاب
 الدينبإيثار  العهد ترددن دمنت ما. األمر ذا تم أن أمحدية امرأة كل
 مبناسبة السيدات إىل خطاب(. باتمع مباليات غري به للوفاء سعنياف الدنيا على

: عدد، العاملية فضلال جريدة يف املنشور، م٢٦/٨/٢٠١٧ بتاريخ أملانيا يف السنوية اجللسة
  )م١٧/١١/٢٠١٧

‰ˆ§a@¿@÷bjÛ@òybj�Ûa@ @

 وقال، تشماحمل لباسال عن حضرته حتدث اجلمعة خطب إحدى يف
  : السباحة لباس عن ناصحا
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إن : قائلة تهارفعت فتاة يف سويسرا قضية يف احملكمة ضد مدرس
وطلبت ، وأنا أستحي من ذلك، السباحة مع الشباب درسة تفرض عليامل

فقط. فقال هلا احلقوقيون الذين يرفعون  الفتياتاح بالسباحة مع السم
صحيح أن من حقك أن تسبحي : هتافات كثرية حلماية حقوق اإلنسان

 فيها حنكمكبرية حىت  ليست قضية هذهمنفصلة عن الشباب لكن 
األمر بتعليم اإلسالم وحياء املرأة  ه عندما يتعلقلصاحلك. فاملالحظ أن

حقوق اإلنسان أعذارا. ففي مثل هذه األوضاع جيب أن تختلق منظمات 
يتخذ األمحديون احلذر أكثر. إذا كانت السباحة إلزامية للصغار يف املدارس 

السباحة  فيجب على البنات أن يسبحن مرتديات لباس، يف بعض البالد
إحساس بارتداء  نينشأ لديهل (Burkini) "بوركيينكامال الذي يقال له "

وعلى اآلباء واألمهات أيضا أن ينصحوا األوالد بأن تسبح  .لباس حمتشم
  لذلك. أيضا وليسعوا، البنات واألوالد منفصلني

من هذه  أوال الرجال لزمأُإذ  اإلسالم تعليم هو هذا: مث قال حضرته
. املذكورذر احل رغم باحلجاب االلتزام يراعني أن النساءت مرأُ مث، الناحية

شاعت  اليت البالد هذه يف حلجابإىل ا اجةالح إنه القول ميكننا كيفف
 السفور فيها يؤدي واليت؟! واسع نطاق على واملنكراتفيها الفاحشة 

  .بهالتجن جاهدين نسعى أن فينبغي، أخرى سيئات نشوء إىل والصداقات
، الرجال مع السباحةب لنساءمل يسمح ل إذا أنه أيضا هنا من اتضح لقد

 على تفرض مل القيود فهذه، النساء مع باحةلسبا أيضا رجالفال يسمح لل
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 املرأة احترامصل أ ولقد. أيضا الرجال على مفروضة هي بل فحسب املرأة
 مواجهتهم عند أبصارهم من يغضوا أن للرجال األمر توجيه خالل من

 إمكانية ويدرأ احلكمة على مبين اإلسالم أحكام من حكم كل فإنّ، النساء
 الفتوح بيت مسجد يف، م١٣/١/٢٠١٧ بتاريخ اجلمعة خطبة(. السيئات يف الوقوع

  ) م٣/٢/٢٠١٧: عدد العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن
طُرح على ، إماء اهللا الوطنية يف أثناء االجتماع مع اهليئة اإلدارية للجنة

إذا كان هناك وقت حمدد : حضرته سؤال عن سباحة البنات فقال ردا عليه
لباس السباحة الطويل الذي يغطي بضري يف سباحتهن فقط فال  بناتل

يف إيرلندا بتاريخ ، ماءإل إماء اهللا الوطنية (اجتماع اهليئة اإلدارية للجنةاجلسم كله. 
  م)٢٢/١٠/٢٠١٠: عدد، املنشور يف جريدة الفضل العاملية، م١٨/٩/٢٠١٠

  
  

@òîÐî×½a@÷bjÛcŠïiŠÌÛa@Éàn�a@¿@òí†»þa@ñ@ @

 نساءري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز أنظار اللقد وجه سيدنا أم
وال سيما يف البالد الغربية إىل االنتباه إىل مكان األمحديات يف كل 

  : وقال يف خطابه املفصل، مقتضيات احلياء األساسية يف لباسهن
فال ينتبهون ، هناك أناس ال هدف هلم إال إرعاب العامل واتباع املوضات

ساسي إال قليال. فترون يف أوروبا مثال أنه بسبب إمهال هذا إىل اهلدف األ
ألبسة شبه عارية من أنواع غريبة.  بدال منه تالحظ، سمأي ستر اجل، اهلدف

تبثّ بصورة  اليت تبدي املفاتنوأضف إىل ذلك أن اإلعالنات عن هذه األلبسة 
ون إىل توجهيفأفالم على التلفاز ويف اجلرائد. أما الذين فيهم شيء من النبل 



�א��������������������������������������                   � �١٣٠� 

 استخدموا املوضةيف هذه احلال إن  وال بأس، على أية حال أجسامهمستر 
ساس األ دفسم هو اهلستر اجل قليال. ولكن جيب أن يكون أيضا الظاهرية

اليت  فكاراألكانت وأيا ها ؤا كان انتمااألمحدية. من طبيعة املرأة أي مرأةلل
هناك فممن حوهلا. أما يف اتمع األمحدي ز عن غريها ا تريد التميأ، تتبناها

ز. قد يكون هناك مثال أو مثاالن حيث ال التميأسلوب خاص إلظهار هذا 
والفتاة األمحدية تم جبانب احلياء يف  األمحدية إال أن السيدة، يعد احلياء زينة

 يف، لباسها بوجه عام. بينما قد تالشت فكرة احلياء من اتمع الغريب ائيا
الطقس أو اتباعا  وقاية من شدةإما ، املذكور لبس أهلها لباسا على النحو
  العقل وأن تنشأ فيهم خشية اهللا. يهب هلم للموضة. ندعو اهللا تعاىل أن 

وحبكم عيشهن يف اتمع ، حنن معنيون باألمحديات، على أية حال
  الغريب يخشى أن تتأثر به بعض الفتيات األمحديات. 

 ذا اتمع. نين تأثر األمحديمت أقول إن هناك خطرا كن، باختصار
ن اواحد أو اثن حىت وإن كان، ولكن اهللا تعاىل محاهم إىل اآلن بوجه عام

، هذا االجتاه صوبأرى اخلطوة األوىل  ألينقلق أإال أنين ، تأثراقد فقط 
 اريويع ومل، باحلجاب كما جيب ايهتمو ألم فور وصوهلم إىل هذا اتمع مل

ة األمحدية رأعلى املإنّ له اهتماما كما يأمر اإلسالم. لقد قلت من قبل أيضا 
 االلتزام بهأن تم باحلجاب من تلقائها. وجيب أن ينشأ عندها إحساس 

األمحدية أن  رأةتلقائيا دون أن تكون هناك حاجة إىل تذكريها. جيب على امل
املعايري للحجاب جيب أن حىت تتميز عن غريها. وهذه  ذا املبدأتتمسك 
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احلجاب يقتصر ارتداؤها وأال ، على السواء تكون ملحوظة يف كل مكان
تظهر مبظهر آخر متاما عند جتوهلا وأن ، اجللسة أو املسجد فقط على حضور

ة األمحدية حتتجب فإا تفعل ذلك ألنه أمر من رأيف األسواق. إذا كانت امل
لذا جيب أن يكون لديها ، ئاتمع السيولتنقذ نفسها من نظر ، اهللا تعاىل

الفتيات اللوايت ، ازدواجية املعايري. على أية حالوجتتنب معيار واحد دائما 
فعليهن أن حيافظن ، مبزية الصدق يتحلّنيدرسن يف هذا اتمع وترعرعن فيه 

على مستوى صدقهن. اجليل الناشئ هنا يتميز مبزية أم ال يقبلون ازدواجية 
فعليكن أن حتافظن على هذه املزية بشأن اللباس أيضا فال تسمحن ، رياملعاي

لباسكن حمتشما دائما.  فليكن، لالزدواجية أن تتطرق إليكن ذا الشأن أيضا
والفتيات اللوايت بلغن سن احلجاب جيب أن يأخذن احليطة واحلذر بعني 

جاب ني جاهدات لاللتزام باحلاالعتبار بشأن اللباس بوجه خاص ويسع
األغيار يف كل  أمامبارتداء املعطف وما شاه. لقد أمر اهللا تعاىل باحلجاب 

أمام أصدقاء الزوج أو  جائزخلع احلجاب  أنّ يف أي مكاند رِومل ي، مكان
إذا جاؤوا إىل البيت للزيارة. ومل يسمح خبلع احلجاب عند أصدقاء اإلخوة 

بل جيب أن يكون ، رفيهالذهاب إىل السوق أو عند التنـزه من أجل الت
اللباس حمتشما دائما. والفتيات اللوايت بلغن سن احلجاب جيب أن يرتدين 

يقول إا سافرة. إذا جتاه إحداهن فلباسا ال يفسح ألحد جماال لريفع إصبعه 
كان هناك اضطرار يف مكان العمل فمع ذلك جيب أن يكون اللباس طويال 

ضروري يف احتفاالت أن احلجاب  كمافلحجاب. مراعاة لاجلسم كله يستر 
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 إىل خطاب(يف احلياة العادية.  بالقدر نفسه كذلك هو ضروري، اجلماعة
 جريدة يف املنشور، م٣٠/٧/٢٠٠٥ بتاريخ بريطانيا يف السنوية اجللسة مبناسبة السيدات

  )م١١/٥/٢٠٠٧: عدد، العاملية الفضل
 نساءزيز خماطبا الوقال سيدنا اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره الع

األمحديات مبناسبة أخرى وأسدى إليهن نصائح قيمة بأن يقضني احلياة 
أمثلة من تاريخ اإلسالم عن ضاربا ، احلجاببملتزمات وباحلياء متصفات 

  : احملجبات فقال نساءال
بل كانت النساء يذهنب إىل ، ليس املراد من احلجاب قط أن تقيد املرأة

. األخرى األعمال املماثلةوويقمن بالسقي ، �ن النيب ميدان القتال يف زم
وكثري من أحكام اإلسالم بواسطة السيدة  �سرية النيب  وقائعنا توقد وصلَ

لّمت نصف الدين. لذا ال بد للفتيات ا عوقيل إ، عائشة رضي اهللا عنها
فقط بل ضروري  لكُن من التعلّم والتنوير الذهين. وهذا ليس ضروريا

ولألجيال القادمة أيضا الذين سيتربون ويترعرعون يف  ألوالدكن
  أحضانكن وسيخدمون األمحدية يف املستقبل. 

فال بأس يف ذلك ولكن ، لعمل يف مكان ماإىل اإذا اضطرت إحداكن 
والعمل أو الدراسة. وقد تكون يف  ظيفةع احلجاب بعذر الوجيب أال يخلَ

أو سويديات أو بعضهن من ، مناركياتداأي ، هذه اجللسة نساء حمليات
وكذلك بعض الفتيات من باكستان ، وإن كان عددهن قليال، النرويج

يقلن أن احلجاب ومنهن من يعملن حمجبات. أما اللوايت هنا اللوايت يدرسن 
فإذا كانت النية صاحلة وكان ، واه أو الدراسة فعذرهن العمل عائق يف
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 خربتنألك العائق. فإذا فيجب السعي إلزالة ذ، يعيق لبس احلجابالعمل 
على خلع كرهكن أحد حباجتكن إىل ارتداء احلجاب فلن ي يف مكان العمل

وإذا كانت املساعي ناجتة عن نية صاحلة ، أو الوشاح أو العباءةاحلجاب 
 يف السنوية اجللسة مبناسبة السيدات إىل خطاب(فإن اهللا تعاىل ينصر أصحاا. 

  )م١٥/٥/٢٠١٥: عدد، العاملية الفضل جريدة يف نشورامل، م١٧/٩/٢٠٠٥ بتاريخ السويد

ò�Ü¦a@âbíc@¿@lbv§bi@âaŒnÛüa@ñ‰ëŠ™@òíìä�Ûa@ @

مبناسبة اجللسة السنوية يف  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزقال حضرته 
بريطانيا املنعقدة يف "حديقة املهدي" ناصحا باالنتباه بشكل خاص إىل 

  : احلجاب
نب التجول أكثر هنا وهناك لذا عليهن أخذ من املعلوم أن النساء حيب

فيجب أال يتجولن يف املنطقة اخلاصة ن وال يف ، احليطة بعني االعتبار أكثر
 بشكل عام والتجول فيها خارجها. أما إذا رغنب يف مشاهدة هذه املنطقة

فيمكنهن ذلك  -ألن هذه املنطقة غري معروفة هلن وهي مترامية األطراف-
احلجاب حتما وذلك برعاية ، ائهااجللسة وليس يف أثن ياتفعالبعد اية 

غري األمحديات اللوايت جئن مع صديقان  نساءال. هنـزعند خروجهن للت
أما األمحديات فيجب أن يهتممن به ، يهتممن باحلجاب قد ال األمحديات

  على أية حال. 
ن اللوايت أتني  لقد الحظت أيضا أنه لو أخربتاألمحديات صديقا

كثريا ما الحظت أن معظمهن عندما  إن حيترمنها.معهن عن تقاليدنا ف
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حيضرن احتفاالتنا يأتني البسات وشاحا أو ما شاه. فإن غري األمحديات 
  املوضوع. بأيضا متحليات ذه املزية غري أن هناك حاجة إىل إخبارهن 

على األمحديات أن تكن حمجبات كلما كما قلت إنه ، على أية حال
ال تستطيع ارتداء احلجاب  منهن من . وإذا كانتهنـزردن اخلروج للتأ

غطي الرأس يف توجيب أن  ضع مستحضرات التجميلتلسبب ما فيجب أال 
 الدين يجب أن تلتزم فيه مبا يقتضيهف، حبتديين  اجلو هنا .كل األحوال

ريدة املنشورة يف ج، يف حديقة املهدي، ٢٨/٦/٢٠٠٦(خطبة اجلمعة بتاريخ . منها
  )١٨/٨/٢٠٠٦: الفضل العاملية عدد

  



  

  
، يف هذه األيام متاحا عندهالفيسبوك "من كان 

عندها تبدأ  إىل درجةالشباب والفتيات  يتقدم فيه
إذ ينشئ الشباب عالقات ويف ، السيئات باالنتشار

ويضعن ، راكهمشبعض األحيان تقع الفتيات يف 
 فتاة ترسل صورهن على الفيسبوك. وحيدث أنَّ

صورا إىل صديقتها يف جو عائلي يف حساب 
مث تنشرها صديقتها ، خاص بينها وبني صديقتها

وتظل تنتشر رويدا رويدا حىت ، على الفيسبوك
خترج من هامبورغ وتصل إىل نيويورك وأستراليا 

  على سبيل املثال مث تبدأ الروابط.
  

  م)٨/١٠/٢٠١١(اجللسة مع الواقفات نو يف أملانيا بتاريخ 
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âýÇ⁄a@Ýöb�ëë@lbv§a@ @
‰ìÐ�Ûa@¿@âýÇ⁄a@Ýöb�ë@‰ë…  

بادل الرسائل عرب اهلاتف احملمول ووسائل أخرى تتيف هذه األيام 
ال يدرك أصحاا أن رسالتهم أو صورم قد تكون منافية وبسرعة هائلة 

فبهذا الشأن قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف ، للقيم األخالقية
  : ىل جلنة إماء اهللارسالته إ

التواصل  وسائل نجم عنكثرية تأعمال سيئة يف هذه األيام هناك 
والشابات يتحدثون مع بعضهم بصمت  الشبابمنها أن  االجتماعي

ويفتحون حسابات يف ، حبضور والديهم أيضا ويتبادلون الرسائل والصور
اللوحية  برامج حديثة ويضيعون أوقام ليل ار على اهلواتف أو احلواسب

. وبذلك تفسد األخالق وتصبح الطبائع عصبية رويدا املكتبية واحلواسيب
حىت يفلت األوالد من األيدي فجأة. فهناك حاجة إىل مراقبة كل ، رويدا

. وهلذا الغرض جيب على ضمن حدود معقولة هذه األمور وحتديدها
عوضا  والبنات عن أشغال أخرى لألوالد  يبحثنعضوات جلنة إماء اهللا أن 

هلم  وأن خيلقن، لية ويف خدمة اجلماعةنـزجيب تشغيلهم يف أمور معنها و
 نساءأشغاال تفيدهم وتفيد اتمع. هذه مسؤولية كبرية جيب أن تؤديها ال

بتاريخ ، (رسالة مبناسبة اجتماع سنوي للجنة إماء اهللا يف أملانيااألمحديات. 
  م)١٠/٧/٢٠١٦
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ه اهللا تعاىل بنصره العزيز األمحديني من لقد منع سيدنا أمري املؤمنني أيد
نشر الصور على وسائل التواصل االجتماعي ومن التعليق عليها وإبداء 

  : فقال، علناآرائهم 
هناك وسيلة قد اخترعت مؤخرا للتعارف املتبادل بواسطة اإلنترنت أو 

إا ليست حديثة جدا بل ، احلاسوب وتسمى الفيسبوك. على أية حال
من من تعراخت استخدامها مرة أو إساءة ذ بضعة أعوام مضت. لقد منعت

وتقضي على احلجاب ، مرتني يف اخلطبة وقلت إا ترغّب يف الفواحش
واحلواجز بني الناس وتؤدي إىل إفشاء األسرار وتدعو إىل الفحشاء. وقد 

واضعا يف احلسبان أن يتبني  اخترعههذا املوقع بنفسه أنه قد  خمترعصرح 
واملراد من تبيان ظاهره وباطنه عنده هو ، ن ظاهر اإلنسان وباطنهلآلخري

أنه إذا أراد أحد أن يضع على املوقع صورته العارية فله أن يضعها كما 
ها أو صاحبتها اآلخرين للتعليق عليها فهذا أيضا مث إذا دعا صاحب، حيلو له
ذلك ميكن إنا هللا وإنا إليه راجعون. ك: ال منلك هنا إال أن نقولجائز. 

لكل واحد أن يضع على هذا املوقع ما يراه عن اآلخرين. ماذا ميكن أن 
األمحدي وحده ميكن  ؟!سوى قمة االحنطاط األخالقي السلوك يسمى هذا

أن يرشد العامل إىل أعلى مستويات احلسنات والقيم األخالقية يف حال هذا 
السنوية يف أملانيا بتاريخ  (اخلطاب النهائي يف اجللسةاالحنطاط والتردي األخالقي. 

  م) ٣/٧/٢٠١٥ونشر يف جريدة الفضل العاملية يف ، م٢٦/٦/٢٠١١
لقد قلتم إن : حضرته طفلة سألتيف جلسة األسئلة واألجوبة 

فقال حضرته يف ، استخدام الفيسبوك ليس جيدا وقد منعتم من استخدامه
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بل قلت إن ، نيمل أقل إنه لو مل متتنعوا من استخدامه لكنتم مذنب: اجلواب
جدا. فالذين يستخدمون الفيسبوك يف هذه األيام  قليلأضراره كثرية ونفعه 

نشئ الشباب ، لون إىل مرحلة حبيث تبدأ السيئات باالنتشاريصإذ ي
ويضعن صورهن على الفيسبوك. ، راكهمشيف مع الفتيات فيقعن عالقات 

عائلي يف فما حيدث هو أن فتاة ترسل صورا إىل صديقتها يف جو 
، مث تنشرها صديقتها على الفيسبوك، حساب خاص بينها وبني صديقتها

وتظل تنتشر رويدا رويدا حىت خترج من هامبورغ وتصل إىل نيويورك 
من الرجال  عصاباتوتتشكل ، وأستراليا على سبيل املثال مث تبدأ العالقات

، تشر السيئاتالصور وتستغلّ أسوأ استغالل. وهكذا تنويتالعب بوالنساء 
(اجللسة مع الواقفات نو يف أملانيا بتاريخ لذا يفضل عدم االقتراب من السيئات. 

  م)٦/١/٢٠١٢: عدد، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية، م٨/١٠/٢٠١١
من نتائج  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزومبناسبة أخرى حذّر حضرته 

لتواصل بني الشباب والفتيات اقد تنجم عن احلرية غري املناسبة يف سيئة 
  : قالفعرب وسائل التواصل االجتماعي دون وازع ورادع 

 تتجنبوا أن جيب أي �لَا تقْربوا الْفَواحشو�: تعاىل اهللا يقول
 خمتلفة وسائل احلاضر العصر يف ظهرت وقد. الفواحش إىليقربكم ما

 شبكة على املواقع بعض يف إباحية أفالم انتشرت حيث، للفواحش
 بدأت لقد. أيضا االت بعض يف وتنشر التلفاز على تعرضت واإلنترن
 يفأال تباع  اإلباحية االت هذه ضد أيضا هنا تصعد األصوات اآلن

 الناس هؤالءفطن  لقد. األطفال أخالق على اسلب تؤثر ألاعلنا  احملالت
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 وقال قرنا عشر بعةأر قبل بذلك أمر فقد اإلسالم أما، األمر هذا إىل اليوم
، احلياءجتعلكم عدميي  ألا تقربوها فال وفواحش منكرات األمور هذه أن

. أيضا القواننيانتهاك  إىل كمدفعت بل الدين وعن تعاىل اهللا عن وتبعدكم
 بطن عماأيضا  ينهى بل، فحسب الظاهرية الفواحش من اإلسالم المينع
 احملتشم واللباس باحلجا ألن، احلجاب من احلكمة هي وهذه، منها

 اإلسالم اليقول. والفتاة الشاب بني السافرة العالقةاجزا أمام ح يشكالن
 نظرمتلو  أنه يقول بل، ئسي بنظر النساء إىل أالتنظروا املقدس الكتاب مثل
 تالشىلو، الفحشاء إىل ذلكألدى  بعضكم إىل واقتربتم بعضا بعضكم إىل

 ثالثهما الشيطان كان والفتاة الشابلى اخت فإذا. الشر و اخلري بني التمييز
  )الرضاع كتاب، الترمذي سنن(. ورسوله تعاىل اهللا قول حبسب

 يستخدمون الذين على أيضا ينطبق وهو، اإلنترنت مثل  ضربت لقد
 بيوتا شاهدت ولقد. وماشاهما Skype عرب ويتحدثون Facebook الـ

 القبيل هذا من أحداثا ثقة إنّ بكل وأقول. فقط السبب هلذا خترب كثرية
 نصب تعاىل اهللا أمر جتعلوا أن فيجب. أيضا مجاعتنا أفرادعند  حتدث
  . عليكم الشيطان يتسلط سوف وإال الفحشاء والتقربوا دائما أعينكم
 احملارم غري إىلحكم القرآن الكرمي فهو ال مينع عن النظر  أمجل فما

 أبصاركم من تغضوا أن يينبغ بل، نظراتكم تلتقي أالفقط بل يقول أيضا 
 الناس غض وإذا. السواء على والرجال النساء إىل موجه األمر وهذا، دائما

 و الرجال بني احلر لالختالط حدا سيضع ذلك أن الواضح فمن أبصارهم
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 سيمنع األمر ذا والعمل، الفواحش إىل ينظروا أال املسلمون أُمر مث. النساء
 جيب ذلك إىل وإضافة. واخلالعية السيئةو السخيفة األفالممن مشاهدة 
 ويسردون، احلرية باسم األشياء هذه مثل يف خيوضون الذينعدم جمالسة 

 أاليتحدث وجيب. األشياء هذه يف اآلخرين ويرغّبون وحكايام قصصهم
، وماشاهما  Facebookأو Skype عرب بينهم فيما والرجال النساء

 إلنشاء وسيلة األشياء هذه علواجي وأال، بعضهم صورإىل  والينظروا
ت كانةً ظاهر– الفحشاء نتيجة بأن يقول 	 اهللا ألن، املتبادلة العالقات

 صوابكم وتفقدون العواطف وراء ستنجرفون أنكم هي -ةأوباطن
 خمالفتكم نتيجة تعاىل اهللا لسخط عرضةأخريا  ستكونونو، وعقولكم

املنشورة يف ، بيت الفتوح بلندن م يف مسجد٢/٨/٢٠١٣(خطبة اجلمعة بتاريخ . أوامره
  م)٢٣/٨/٢٠١٣: جريدة الفضل العاملية عدد

يف العديد من خطبه  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزلقد قال حضرته 
إن ظاهرة عدم احلياء املنتشرة يف اتمع على نطاق واسع ، وخطاباته

ونصح بغض البصر يف ضوء تعليم ، األخالقية تشكل خطرا على القيم
  : فقال يف خطابه، سالماإل

كما قلت من قبل إن اللباس بدأ يأخذ صبغة عدم احلياء. تلصق ذا 
وتنشر ، تبث عرب التلفاز واإلنترنتو، الشأن إعالنات كثرية على اللوحات

 نبيل ألطرق ما لو وقعت عليها نظرة إنسان اإلعالناتيف اجلرائد أيضا من 
وكل ذلك حيدث باسم اتمع وجيب أن يطرق فعال. ، تلقائيا حياًء

أي ، لقد حتولت الزينة إىل عدم حياء، احلديث وباسم التنوير.باختصار
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، (خطاب إىل السيدات مبناسبة اجللسة السنوية يف أملانياتروج الوقاحة باسم الزينة. 
أملانيا. ونشر يف جريدة الفضل العاملية يف كارل سروه بيف ، م٢٩/٦/٢٠١٣بتاريخ 

١٨/١٠/٢٠١٣(  

üa@ïib¯⁄a@âa†‚n�ÛïÇbànuüa@Ý•aìnÛa@Ýöb�ì@ @

 سؤال على ردا املؤمنني أمري سيدنا قال الوالدين مسؤولية وبشأن
  : أيرلندا يف اهللا إماء للجنة الوطنية اإلدارية اهليئة عضوات وخماطبا

، معا والبنات األوالدفيها  يدرسال ضري يف الدراسة يف األماكن اليت 
 بينهم الكالم يقتصر بل الفتيات مع صداقات لشبابا أاليقيم بشرط ولكن
 عرب والرسائل احلديث تبادل من حيذروا أن وجيب. فقط الضرورة على

 ليس. أوالدهم يراقبوا أن الوالدين تنصحن أن عليكن. والفيسبوك اهلواتف
 يف احملمولة اهلواتف حيملوا أو احلواسيب أمام األوالد جيلس أنا مناسب

 احلاسوب استخدام اليعرفن اللوايت األمهات. وآن حني كل يف أيديهم
 اهللا إماء للجنة اإلدارية اهليئة جلسة يف خطاب(. األوالد لرياقنب يتعلمنه أن جيب

: عدد، الفضل جريدة يف املنشور. م١٨/٩/٢٠١٠ بتاريخ أيرلندا يف الوطنية
٢٢/١٠/٢٠١٠(  

ته خماطبا وقال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف أحد خطابا
إنقاذ أوالدهن من مساوئ وسائل بوجوب  السيدات والفتيات األمحديات

  : فقال، التواصل االجتماعي ونصحهن بتربيتهم تربية حسنة
إىل  هذا نصحي توجيه وأود، واألعمال الكالم لغو سيئة هناك مث

 اليت األحاديث تلك فقط هنا باللغو أعين ال. خاصةالصغار والصغريات 
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، جيب منعهن منها على أية حال، بينهن فيما اطرافهأ عجائزال تتجاذب
 العاشرة يف والفتيات الشابات فيه تقع ماهو  ههنا أعين الذي اللغو ولكن

، واإلنترنت لتلفاز أماما الطويل اجللوسوهو ، إىل وصوهلن سن الشباب
 وإذا أطلنت مشاهدة برامج ال وجه فيها. األيام هذه يف اللغو يففهذا يدخل 

ال  مواقع أحيانا الفتيات فتزور اإلنترنتيف  أماللتربية فهذا أيضا لغو. 
  . تنتشر الفواحش تظل وهكذا، عنها اإلقالعيقدرن على 

 بعضالشباب من  ألقاهن فتيات عن الشكاوى إيلّ رفعت لقد
وصرن  بيون جررن إىل هاضطر مث، اإلنترنت عرب فخهم يفالعصابات 

 أنإىل  ماسة حاجة هناك لذا. اجلماعةمسعة و نأهلهسببا لتشويه مسعة 
 اإلنترنت على توجد. شاه وما اإلنترنت من الشديد احلذر البنات تأخذ
 والفضائيات التلفاز يفيوجد  كذلك. العقول تسمم أخرى كثرية برامج

 تبث اليت القنوات ائيا يقْفلوا أن اآلباء عل. فليعةاخل ربامجكثري من ال
 يشاهدوا أن والبنات لألطفال ميكن. األوالد أذهان تسمم يتال الربامج
 إال يشاهدوا أال جيب ولكن، ذلك من قريبا أو أوساعتني ساعة التلفاز

 كانوا إذا أما. السموم هذه من اخلالية املتحركة الرسوم أو املسلسالت
 منكذلك . منها منعهم الوالدين واجب فمنغري سليمة  برامج يشاهدون

 سن وهو- رعش الثالثة أو عشرة الثانية بلغن الاليت اتالبن واجب
، أمحديات بنات أننت. الربامج هذه مثل مشاهدة يتجننب أن -رشدهن
 على وتدل غريها عن متيزها بسرية تتحلى أن محديةاأل بنتال من واملرجو
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، اهللا إماء للجنة السنوي االجتماع مبناسبة السيدات إىل خطاب( .أمحديةفتاة  أا
  )م١٦/١١/٢٠١٢: عدد، العاملية الفضل جريدة يف املنشور، م١٧/٩/٢٠١١ اريخبت

 بشأن اهللا إماء جلنة عضوات إىل نصائحعدة  حضرته أسدى كذلك
 أيضا اال هذا يف احلجاب بروح االلتزام إىل أنظارهن ووجه الدعوة تبليغ
  : وقال

قا تبشريية جيب على قسم تبليغ الدعوة يف جلنة إماء اهللا أن يكون فر
يف احلسبان يوضع . ولكن جيب أن ذا الغرضمن السيدات والفتيات هل

وأن ، فحسب لتبليغ الدعوة إال مع الفتيات هنال تكون روابطأبوضوح تام 
تكون روابط النساء مع النساء فقط. تكون للبعض روابط تبشريية عرب 

ء فقط. وما ففي هذه احلال جيب أن تتواصلن مع الفتيات والنسا، اإلنترنت
ألن الروابط بني الرجال ، على الرجال يف هذا اال فاتركنه للرجال جيب

 غ الدعوة ولكنوالنساء تؤدي إىل بعض املساوئ أحيانا. يقال عادة إننا نبلّ
ةسيدة أمحدي أوال يليق بفتاة ما  اإلنترنتنتائج الروابط عرب  من ظتالح .  

وجيب عليهن أن ، معاتمث هناك فتيات يدرسن يف الكليات واجلا
يتحدثن مع زميالن عن أنفسهن وعن اإلسالم دون أي شعور بالدونية 

(خطاب  اإلسالم. يعرفنوبذلك ، يخربن من حننفل، خجل وترددوبدون 
ونشر يف جريدة ، ١٥/٤/٢٠٠٦إىل السيدات مبناسبة اجللسة السنوية يف أستراليا بتاريخ 

 م) ١٢/٦/٢٠١٥: الفضل العاملية عدد
نيل قرب اهللا تعاىل نتيجة  أوالدهمو األمحديني جيب على اآلباء

االستفادة من تأثري وسائل التواصل االجتماعي اإلجيايب واحلسن بدال من 
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فقال سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل ، ئاالجنراف وراء تأثريها السي
  : بنصره العزيز ناصحا ذا الشأن
حال ي األمر ال يتعلق ببلد معني بل هو- هذا العصر الذي نعيش فيه

من بعضهم. بعضهم  الناس وسائل اإلعالمِ قربت -العامل كله اليوم
إىل تقريبهم إىل اتباع الشيطان بدال من  همقربتولسوء احلظ ، ولكنها

احلسنات. ففي هذه احلال جيب على كل أمحدي أن يستعرض حاله بدقة 
 )MTA( رمنا بالقناة الفضائية األمحديةأكثر من ذي قبل. إن اهللا تعاىل أك

برامج اجلماعة الروحانية والعلمية. احملتوي على وكذلك أنعم علينا باملوقع 
(خطبة فلو اهتممنا ذه األشياء أكثر لتقَربنا إىل اهللا تعاىل وجتنبنا الشيطان. 

رت يف ونش، بالسويد يف غوتنربغ، يف مسجد ناصر، ٢٠/٥/٢٠١٦بتاريخ ، اجلمعة
  م)١٠/٦/٢٠١٦: عدد، جريدة الفضل العاملية

يف خطابه النهائي يف جملس الشورى يف بريطانيا نصح سيدنا أمري 
املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز أعضاء الس باالستفادة من قناتنا 

  : فقال، الفضائية أكثر ما ميكن
ماعة وأعضاء األمر اآلخر الذي أريد أن أوجه إليه املسؤولني يف اجل

أن عليهم وعلى أهل بيتهم أن يستفيدوا  هو جملس الشورى بوجه خاص
أكثر ما ميكن. بل جيب عليكم أن تنصحوا اإلخوة  )(MTAقناتنا من

اآلخرين أيضا باالستفادة منها. ميكنكم بداية أن ختصصوا بعض الوقت 
ذين . اإلخوة ال)MTA" (امي يت ايه"على كم كل يوم ملشاهدة برامج تعجب
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توجد هلم برامج إجنليزية ممتعة جدا ، الربامج باإلجنليزية شاهدواحيبون أن ي
  وتبث كل يوم. فيجب أن يشاهدوها بانتظام.

، طبة اجلمعة كل أسبوع بانتظامخلمعوا تأن تس هو األهم يف املوضوع
مثال خطابايت إىل غري ومنها ، وذلك باإلضافة إىل برامج أخرى أشترك فيها

أخرى. وإن مشاهدة هذه الربامج  ومبناسبة اجللسة وجمالس، املسلمني
سوف جتلب لكم فائدة كبرية بإذن اهللا. وذه النية جيب أن تشاهدوها. 

واملنشور يف جريدة الفضل ، لندنبيف جملس الشورى  م٢٠١٣يف العام  (اخلطاب النهائي
  م)٢٥/١٠/٢٠١٣: عدد، العاملية

  
  



  
  
  

فيه كل شيء عن  يف هذا اتمع الذي يدرس
جيب على األمهات ، واجلنس يف املدارسات العور

األمحديات االهتمام بتربية أوالدهن أكثر من ذي قبل 
وأن ينشئن ، يف ضوء تعليم اإلسالم والقرآن الكرمي

بلوغ  منذأي ، همأوالدهن على أمهية احلياء منذ صغر
   الطفل اخلامسة أو السادسة من العمر.

  
  م)٨/١٠/٢٠١٦يف اجللسة السنوية يف كندا بتاريخ  (خطاب إىل السيدات
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pbí†»þa@pbèßþa@pbîÛëû�ß@ @
  جيب على األمهات أن ينشئن لدى بنان شعورا 

  بضرورة احلجاب

نظرا إىل أمهية دور األمهات يف تربية البنات األمحديات لفت سيدنا 
ىل خلق اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز أنظار األمهات إ

حىت تبقى البنات  هنالشعور يف بنان بااللتزام مبقتضيات احلياء منذ صغر
  : فقال حضرته ذا الشأن، راغبات يف اللباس احملتشم بعد أن يكربن

حثيثة خللق الشعور عند السيدات والفتيات يف  اعلينا أن نبذل جهود
ختجل من ارتداء  هذا اتمع بأمهية احلجاب والستر واحلياء. إذا كانت فتاة

أن  ى الفتاةبل عل، احلجاب فعلى األمهات أن يسعني إلزالة هذا اخلجل
األمهات اإلحساس فإن مل حترك ، تزيله بنفسها إذا كانت يف مثل هذا السن

عشرة أو الثانية عشرة من العمر فلن  احلاديةباحلياء يف البنات عند بلوغهن 
ع الذي يدرس فيه كل شيء عن عندما يكربن. يف هذا اتم شعرن به قطي

االهتمام  جيب على األمهات األمحديات، يف املدارس ات واجلنسالعور
، تربية أوالدهن أكثر من ذي قبل يف ضوء تعليم اإلسالم والقرآن الكرميب
أي عند بلوغ الطفل ، أمهية احلياء يف أوالدهن منذ الصغر أن ينمنيو

 اخلامسة أو السادسة من العمر.
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ذه البالد حيث يعلَّم األوالد من الصف الرابع واخلامس يف ففي ه
خلق احلياء يف إىل حاجة  فهناك، أفكارهميف  اد اضطراباملدارس أمورا تولّ

كما قلت سابقا. قد خيطر ببال بعض النساء  اأذهان البنات من السن نفسه
مل يقتصر انتصار اإلسالم على العأ، لإلسالم أوامر أخرى أيضاوالبنات أن 

 .ميكن اعتباره هيناأمر هناك أي  فليتذكرن أنه ليس ؟!ذا احلكم وحده
واملنشور ، م٨/١٠/٢٠١٦بتاريخ ، (خطاب إىل السيدات مبناسبة اجللسة السنوية يف كندا

  م)١٧/٣/٢٠١٧: يف جريدة الفضل العاملية عدد
ء اهللا إما ألملانيا عقد اجتماع مع اهليئة اإلدارية للجنةزيارته يف أثناء 

فأسدى سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز نصائح  الوطنية
  : قالف، قيمة بشأن تربية األوالد واحلجاب

إمالة الفتيات البالغات من العمر  يف ميكنلقد ذكرت يف أمريكا ك
إذ يرفع ، والدم ذوقلت إن تربية األوالد تبدأ من، إىل احلجابعاما  ١٢

م منذ بلوغه ميف األذنني بعد الوالدة. وجيب أن تلبسنه قامةواإل األذان
ففي هذه احلال سيستمر ، مستور مأن جسمه مثالثة أعوام لباسا يشعره

وستلبس الفتيات بعد أن يكربن ، يف املستقبل مهذا النوع من اللباس معه
لباسا يغطي جسمهن كامال نتيجة تعويدكن إياهن على ذلك. أما إذا 

 ن الحقا مالبسيغر لباسا ال يستر جسمهن كامال فسيف الصياهن ألبسنت إ
عاما إن ١٢أو  ١١وستقول الفتاة بعد بلوغها ، ال يغطي جسمهن كامال
  هذا هو لباسي املفضل. 
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فأقول يف ، نـزيطرح علي سؤال عن ارتداء اجلي: وقال حضرته أيضا
قميص  بس معهلليس ممنوعا بشرط أن ي نـزاجلواب عادة أن ارتداء اجلي

  ليس مسموحا.  نـزارتداء قميص قصري مع اجليأن و، فاتنطويل يستر امل
ظهر يباحلياء إىل درجة أن يكون اللباس كامال ال  تحلّيجيب ال: مث قال

  . فاتنامل
جرى مع سيدنا  حادثاحضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز ذكر مث 
عندما وصل إىل ماء  أنه، كما هو مذكور يف القرآن الكرمي، �موسى 

جاءته إحدامها "متشي على استحياء". مث إذ  امرأتني مواشيمدين وسقى 
هذا هو احلياء يف احلقيقة. ومن : أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزقال حضرته 

ويرسخن يف أذهان أمهية احلياء ، واجب األمهات أن يربني البنات
يف أملانيا يف  إماء اهللا الوطنية اإلدارية للجنة (اجتماع اهليئةوخيربن باألضرار واملنافع. 

  م)٢٩/١/٢٠١٠: واملنشور يف جريدة الفضل العاملية عدد، م١٨/١٢/٢٠٠٩
وقال حضرته موجها أنظار األمهات األمحديات إىل مهمة تربية 

األمهات اللوايت ال ينتبهن إىل : األوالد وتعويد البنات على االحتجاب
لن يقدرن على االهتمام م عندما يكربون. لباس أوالدهن منذ صغرهم 

مع أن ، عاما ١٥تكون بِنية بعض الفتيات يف صغرهن  أيضا كالبالغات 
فلو مل تعلّمهن احلياء وقدسية ، مل يبلغن إال العاشرة أو احلادية عشرة

فلن تتولّد فيهن قداسته مطلقا بعد أن يكربن. فإن مل ختلقن يف ، اللباس
بعدم ، ياء منذ صغرهن ومل تنصحنهن بكون أمحدياتالفتيات فكرة احل

وما دمنت ، ارتداء اللباس الذي يكشف مفاتن اجلسد كالسكان احملليني
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سترشدن العامل فعليكن العمل بالتعليم الذي أرشدنا اهللا تعاىل إليه. لذا 
فإن ارتداء اجلنيـز الضيق وفوقه القميص القصري ذي األكمام القصرية ال 

ة أمحدية. فما يرسخ يف األذهان يف الصغر سيبدو تأثريه رويدا يليق بفتا
رويدا وتم الفتاة من تلقاء نفسها بعد بلوغها سن اإلدراك بارتداء 

وإال فستكون حاهلا كحال ، احلجاب أو الوشاح أو املعطف الطويل
بعض الفتيات األخريات. تصلين الشكاوى من هنا ومن أماكن أخرى 

بعض السيدات يسترن رؤوسهن ويلبسن لباسا جيدا  من العامل أيضا أن
بينما ال ، عندما يأتني إىل املسجد أو لالشتراك يف احتفاالت اجلماعة

وال يرتدين الوشاح. فلو لفتت ، يفعلن ذلك عند التجول يف اخلارج
األمهات أنظار بنان بالنصائح وبأسون وأشعرن باستمرار أن لباسنا 

ألن لنا قداستنا جلننب أنفسهن وبناتهن ، ائماجيب أن يكون حمتشما د
مساوئ كثرية. فلو كنا غري مستعدين لتضحية بسيطة بعواطفنا فأىن لنا 

مبناسبة اجللسة السنوية يف كندا ، (خطاب إىل السيدات؟ أن نقدم تضحيات كبرية
  م)١٥/٧/٢٠١١: املطبوع يف جريدة الفضل العاملية عدد، م٢٨/٦/٢٠٠٨بتاريخ 

رلقد بهنأن اجلنة حتت أقدامبإنعام األمهات يف احلديث ت ش ،
فقال حضرته ، مسؤولية تربية األوالد تربية حسنة حيملهنولكن ذلك 

من واجب األمهات األمحديات : ذا الشأن أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
يصبح اإلميان باهللا تعاىل والسعي لنيل رضاه  أن يربني أوالدهن بأسلوب

ع األمهات وهذا ال ميكن حتققه ما مل تس، لوية املرجحة لديهماألوهو 
بشرت لقد األمحديات لرفع مستوى إميان إىل أعلى الدرجات. 
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وذلك إذا كان إميان ، األمهات يف احلديث بأن اجلنة حتت أقدامهن
وخشيتهن هللا تعاىل بالغا أعلى الدرجات ويكون إميان أوالدهن أيضا يف 

باجلنة. ليست كل أُم ممن بشرت وإال ، نتيجة تربيتهن تزايد مستمر
"لقد : حيث يقول �فيجب أن تتذكرن دائما قول املسيح املوعود 

يف ، (خطاب إىل السيدات مبناسبة اجللسة السنوية يف بريطانيا لتقوية اإلميان". جئت
 م)٢١/٦/٢٠١٣: واملنشور يف جريدة الفضل العاملية عدد، م٢٥/٧/٢٠٠٩

تباع السلبية الوانب اجلعلى  الضوءأحد خطاباته ألقى حضرته  ويف
املوضة وعدم االلتزام مبقتضيات احلياء ونصح الوالدين بترسيخ احلياء يف 

  : أذهان البنات وااللتزام باحلجاب فقال
الوقاحة والعري يتالشى تلقائيا بارتداء اللباس شبه  بشناعةالشعور 

ال إذا كانت البنت معجبة باملوضة ف: ناالعاري. يقول بعض الوالدين أحيا
يف  ال بأس: ال تزال صغرية. فأقولألا  ضري يف ذلك الفلتفعل و، بأس

أزياء الذي يظهر املفاتن ينتشر ك اللباسأخذ ولكن إذا ، املوضةاتباع 
العصرية فال بد من احلد من هذه الظاهرة. املعطف الذي يلبس كالعباءة 

املوضة ح ارتداؤه أمام الرجال فهذا النوع من ال يصلحبيث كان ضيقا و
بل مثل ذلك سيتحول زيا عصريا ألن لبس مثل هذا الشيء ليس ، ممنوع

بينما يأمر ، كلها رويدا وريدا واجزوسيؤدي إىل زوال احل، إىل وقاحة
 ومتابعة اإلسالم بالتمسك باحلياء. فعليكن االهتمام حبيائكن وحجابكن

هلا حدودمها. ال أمنع من األزياء العصرية ولكن األزياء العصرية ضمن 
األزياء العصرية بني أهلكن ويف جمالس تابعن . رعايتها أيضا حدود جيب
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ال و، يف األسواق واألماكن اليت تواجهن فيها الرجال لكن ليسو، النساء
(خطاب للنساء مبناسبة . األفعال السيئةبأسلوب يؤدي إىل إمكانية نشوء 

واملنشور يف جريدة ، ١١/٦/٢٠٠٦وي للجنة إماء اهللا يف أملانيا بتاريخاالجتماع السن
  م)  ١٩/٦/٢٠١٥: الفضل العاملية عدد

أن العمل بأوامر اهللا تعاىل  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزلقد بين حضرته 
، وحده يضمن محاية األجيال القادمة من اللغو املنتشر يف العامل �ورسوله 

  : وقال ذا الشأن
وينصحنهم ، من واجب األمهات األمحديات أيضا أن يراقنب أوالدهن

أم أوالد أمحديون ومهمتهم بشعورا  موخيلقن يف نفوسه، باحلب والود
والبنات اللوايت بلغن سن اإلدارك جيب أن  السيئات املعاصرة.اجلهاد ضد 

إشاعة ومهمتهن  �ينتبهن إىل أن ينتمني إىل مجاعة املسيح املوعود 
عليم اإلسالم احلقيقي يف العامل من جديد. فإن كننت تعملن بأوامر اهللا ت

وإال ما الفائدة من االنضمام إىل مجاعة املسيح ، ورسوله فبها ونعمت
فلو نشأ فيهن الشعور ، غداأمهات  سيصبحن. إن بنات اليوم �املوعود 

طاب (خ مبسؤوليان لظلت أجيال األمحدية املستقبلية مصونة باستمرار.
واملنشور يف جريدة ، ٣/١٢/٢٠٠٥بتاريخ يوس للنساء مبناسبة اجللسة السنوية يف موريش

  م)٢٩/٦/٢٠١٥: الفضل العاملية عدد
ديد من املساوئ اليت تتولد نتيجة االختالط بني البنات العهناك 

فوجه حضرته ناصحا األمهات بأداء مسؤوليان ، حواجزواألوالد دون 
  : ذا الشأن فقال
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زمالئهن يف الصف حاجزا بينهن وبني ب على البنات أن خيلقن جي
حلديث معهم فليفعلن اضطررن إىل اوإذا ، ويف املدرسة بعد عمر معني

كذلك على ، . جيب على البنات االهتمام ذا األمر بأنفسهنجباتحم
إىل بيت إن ذهبت البنت  أنّأن ينتبهن إىل اآلباء وال سيما األمهات 

احملارم. وجيب  حد أقارامصحوبة بأفلتذهب  - معني بعد عمر-  آخر
إخون يف فيها عدم الذهاب إىل بيوت الصديقات يف أوقات يكون 

البيت. حيدث يف بعض احلاالت أن اآلباء ال ينبهون أوالدهم حبيث يأيت 
الفتيان من زمالء املدارس إىل البيوت وهم يف سن كبري. إنه من فضل 

ال حيدث يف اتمع األمحدي إال  نوع من املساوئلاهللا تعاىل أن هذا ا
. ولكن لو ترك األمر على منهومعظم األمحديني يف مأمن ، نادرا جدا

األسر. إذا وتؤدي إىل تفكك ، عواهنه ألمكن أن تكثر هذه املساوئ
يف كل  جلنة إماء اهللا فمن واجبأرادت الفتيات الترفيه يف هذا اتمع 

مركز الصالة يف أو  مثال يف أجواء املسجد، أن تدبر هلن ذلك مكان
عقدن براجمهن. وإذا رسخ يف أذهان الفتيات يتمعن وجيحيث ميكن أن 

وقد كثرت الفواحش اجلنسية يف هذا ، منذ الصغر أن هلن قداستهن
لذا جيب أن ختلقن يف أنفسكن شعورا ، وقد بلغنت سن اإلدراك، اتمع

ن وللجماعة مسعة حسنة؛ فلو فُعل باالحتجاب ليجلب لكن ولعائلتك
ذلك سوف تفهم الفتيات كلهن هذا األمر إال ما شذ وندر وسيسلكن 

(خطاب مبناسبة االجتماع السنوي للجنة إماء دروب الرب والتقوى بإذن اهللا. 
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: املنشور يف جريدة الفضل العاملية عدد، م١١/٦/٢٠٠٦اهللا يف أملانيا يف 
  م)١٩/٦/٢٠١٥

مستوى  رفعالشباب والفتيات األمحديات بكذلك نصح حضرته 
  : احلياء املتردي يف العصر الراهن فقال

 املسيح قاهلا كلمة كل تصدق املعاصر اتمع يف نراها اليت السيئات
 رجل، وفىت فتاة، أمحدي مسلم كل واجب فمن لذا، �ا املوعود
 نأ دون، اتمع سيئات لتجنب ويسعى، حيائه مستوى يرفع أن، وامرأة
 سمحي ال وملاذا؟ احلجاب فرض ملاذا: ويسأل الدونية بعقدة يصاب

 والسيما الوالدين واجب ومن؟ والبلوزة الضيق نـزاجليارتداء بلفتياتنا 
 من وحتذيرهم اإلسالم بتعاليم صغرهم منذ األوالد تثقيف األمهات
 متمسكة أجيالنا ستظل احلال هذه ففي، اتمع يف املنتشرة السيئات

 ماسة حاجة هناك. املزعوم املتقدم اتمع هذا مسوم من وحممية، دينبال
 صلة لتقوية جدا كبري جبهاد البالد هذه يف واألمهات اآلباء يقوم أنإىل 

 أسوم تقدمي من هلم والبد، حيائهم على وللحفاظ بالدين أوالدهم
 الفتوح بيت مسجد يف، م١٣/١/٢٠١٧ بتاريخ اجلمعة خطبة( هلذا الغرض. احلسنة

  )م٣/٢/٢٠١٧: عدد، العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن

…ë†y@òíŠy@ñbnÐÛa@òí†»þa@ôìn�ßë@lbv§a 
للتقدم يف الدين والدنيا مماثلة للرجل لقد أعطى اإلسالم املرأة فرصا 

وضح سيدنا أمري املؤمنني أيده أنظرا إىل مواهبها اجلسدية والذهنية. فقد 
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 هااألمحدية مع التزاماحلرية اليت تتمتع ا الفتاة العزيز اهللا تعاىل بنصره 
  : فقال، باحلجاب ومراعاة اللباس احملتشم

ملاذا : تساؤل إذا انتاب قلوب بعضكنإنه أقول للفتيات الشابات 
ولكن ، أن لكُن احلريةدائما  تتذكرنفل؟ ليست لنا احلرية يف بعض األمور

إذا كان وضعها اهللا تعاىل لكُ جيب أن جتعلن حريتكن ضمن حدود .ن
األمحدية الفتاة يف هذا اتمع فإن املتفشي املراد من احلرية هو السفور 

هذا النوع من احلرية. وكما  تنجرف وراءوجيب أال ، ليست حرة حتما
 إذا كانإن كل عمل من أعمالكن ينال القبول عند اهللا ، قلت من قبل

 احلياَءإن ": جاء يف احلديث الشريف ضمن حدود وضعها اهللا تعاىل. لقد
  كتاب اإلميان)، (صحيح البخاريمن اإلميان". 

ن ينال اجلزاء عند اهللا بشرط أن تك نيقول اهللا تعاىل إن كل عملك
إذا كانت تدعي حب اهللا تعاىل وتريد اجلزاء ، أمحديةفتاة . فكل اتمؤمن

ب أن يكون لباس فال بد هلا من احلفاظ على حيائها. جي، على أعماهلا
وال تتبع ، ال من النوع الذي جيذب انتباه الناس، األمحدية حمتشماالفتاة 

. لقد علمت أن األغيار من الرجالنظرات  لبجتاليت األزياء العصرية 
بعض النساء يلبسن عباءات عليها تطريز مجيل باإلضافة إىل بعض الكلمات 

؟ ي نوع من احلجاب هذاأ نيل باهللا عليك لناملكتوبة على ظهرها. فق
بأا إشعارهم و، اهلدف من احلجاب هو صرف انتباه الناس عن صاحبته

أما إذا كانت العباءات مطرزة بشىت األساليب إضافة ، ءيااحلعلى  ةحمافظ
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فهذا ليس حجابا وال فائدة من ارتداء العباءات من ، إىل كلمات جذابة
  هذا القبيل. 

فيجب أن تغطي وجهها ، التجميلوإذا وضعت املرأة مستحضرات 
من اجلبني والذقن.  ريما عدا جزء صغ، كامال عند اخلروج من البيت

ليكن املعطف بالغا إىل ما حتت الركبة ألن ذلك و، وجيب أن حتتجب جيدا
أو اجلينـز فال بد من البنطال أيضا جزء من احلياء. إذا أردتن ارتداء 

ات أنه ال ضري يف ارتداء . حتسب بعض الفتيمعه ارتداء قميص طويل
قميص قصري مع اجلينـز يف البيت وميكن ارتداء معطف طويل عند 

جيب ارتداء اللباس احملتشم واملناسب أمام : اخلروج من البيت. ولكنين أقول
األب واإلخوة يف البيت أيضا. صحيح أن اهللا تعاىل رخص عدم 

من يف كل األحوال.  احلياء جزءا من اإلميان االحتجاب أمامهم ولكنه عد
وقد يأيت أحد ، املمكن أيضا أن يزور البيت أحد من األقارب يف أي وقت

ذا اللباس غري لظهور أمامه إىل ابغتة مع األب أو األخ فتضطر الفتاة 
. لذا جيب أن يكون اللباس يف البيت أيضا حمتشما. صحيح أا املناسب

تكون حاسرة الرأس  ليست حباجة إىل االحتجاب يف البيت وميكن أن
تذكّرن دائما أن عليكن . ولكن مع ذلك جيب أن يكون اللباس حمتشما

 لحفاظ على إميانلاحلفاظ على حيائكنصدق االدعاء أننا  ثباتوإل كن
أكثر  �املؤمنني أم حيبون اهللا  مةألن اهللا تعاىل بين عال، 	حنب اهللا 

تعملن بأوامره وتلبسن من غريه على اإلطالق. ومن مقتضى حب اهللا أن 
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. وبعد أداء 	اهللا  من ألن هذا أمر، لباسا حمتشما داخل البيت وخارجه
أو ، مقتضيات احلياء ال مينعكن أحد من أن تصبحن طبيبات أو مهندسات

فإن لكن حرية كاملة يف ، مهنة أخرى تفيد البشرية متتهنمدرسات أو 
  هذه احلال. 

بد من احلفاظ عليها. إن احلفاظ على كل فتاة أمحدية قداستها وال لف
القداسة واالهتمام باحلياء هو الذي حيثّكن على احلسنات ومينعكن من 

بن انتباه صديقاتكن بأسوتكن وبذلك تفتح أمامكن ذوستج، السيئات
بتاريخ ، (خطاب إىل السيدات مبناسبة اجللسة السنوية يف أملانياسبل لتبليغ الدعوة. ال
  م) ٢٦/١٠/٢٠١٢: عدد، ملنشور يف جريدة الفضل العامليةوا، م٢/٦/٢٠١٢

وذا الشأن وضح سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز 
لألمحديات أمورا حترمهن من األجر والثواب نتيجة إبدائهن ضعفا يف 

  : اإلميان وعدم العمل بأوامر القرآن الكرمي فقال
وال ختجل. ، يقوله الناس يف هذا اتمعجيب أال ختاف الفتاة الشابة مما 

القرآن الكرمي كتاب كامل وكل أمر ورد فيه يطابق الفطرة متاما. وبقاء 
اله األصلية إىل اآلن دليل على كونه من اهللا تعاىل... ولكن حبالقرآن الكرمي 

يستهزئون سإذا كانت هناك نساء ال يعملن بأوامره ظنا منهن أن الناس 
أو يضايقون فهذه ليست  يحدقون ن حلجاب ألن الناسأو خيلعن ا، ن

خبشية اهللا وال حبه. وإذا كننت ختترن بعض األزياء العصرية ألن اتمع 
قصريا ال يصل إىل الركبة فال  أو احمللي معجب ا أو تلبسن معطفا ضيقا

 من فائدة منه ألن ذلك يسفر عن عدم احلجاب بل يظهر أجزاء
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حب اهللا. إن اهللا  وتضاؤلهذا يدل على الضعف يف اإلميان ف، أجسامكن
تعاىل يريد أن جيزي عبده أكثر من عشرة أضعاف مقابل كل حسنة 

إما ، ولكن هناك بعض حيرمون أنفسهم من عدم العمل بأحكامه، يكسبها
أن  نفلك على هذا املنوالاحلال  تخمافة الناس أو حبا للدنيا. وإذا كان

فإذا تأملنا يف املوضوع لوجدنا أن . هذه الصفقة ن مدى خسارةرتقد
يريد اهللا ذي اإلنسان برفضه العمل بأوامر اهللا تعاىل حيرم نفسه من األجر ال

(خطاب  إياه. وكل ذلك حيدث تأثرا بأفكار اتمع الغريب.ه تعاىل أن يعطي
نشور يف جريدة وامل، م١٥/٨/٢٠٠٩بتاريخ ، إىل السيدات مبناسبة اجللسة السنوية يف أملانيا

  م) ٢/٥/٢٠١٤: عدد، الفضل العاملية

@æc@õb�äÛa@óÜÇ@k¯i@‰ìÈ’Ûa@åß@ü†i@òÇbv’Ûbi@´Üzníòîãë†Ûb@ @

األمحديات ونصحهن  نساءخاطب سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل ال
شعور الدونية ضاربات ب، بالعمل بشجاعة بأوامر اإلسالم مثل احلجاب

  : فقال، عرض احلائط
ويقال إن االحتجاب يف أوروبا  خمتلفة هذا اتمع تقدم أعذاريف 

وأرى أنه نوع من الشعور ، ولكن هذا الكالم باطل متاما، صعب جدا
جانب النساء. إنكم تبحثون عن أعذار  يصاب به الرجال أيضا إىل بالدونية

 علما أن هناك مئات، ليمكماإلرضاء اتمع بدال من إرضاء اهللا مهملني تع
وينظر ، بل آالف من النساء اللوايت يلبسن احلجاب يف هذا اتمع أيضا

إليهن باحترام أكثر مقارنة مع السافرات. واللوايت ال يرتدين احلجاب تنشأ 
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. ندعو اهللا أكثر من غريهم فيهن ويف أوالدهن املساوئ السائدة يف اتمع
(خطاب إىل شع للغاية. ب وضعربز للعيان أحيانا يإذ ، تعاىل أن ينقذنا منها

واملنشور يف جريدة ، م٩/١٠/٢٠٠٣بتاريخ ، السيدات مبناسبة اجللسة السنوية يف بريطانيا
  م) ١٧/١٢/٢٠١٥: عدد، الفضل العاملية

 ويف هذا الشأن خاطب حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
غربية من اهلند وباكستان بوجه خاص البالد الإىل  قادماتاألمحديات ال

ونصحهن باجتناب كل نوع من الشعور بالدونية ونصحهن باحلفاظ على 
  : فقال، احلجاب

اللوايت أتني إىل هنا طالبات اللجوء  نساءلقد رأيت يف هذه األيام ال 
جئن حلضور اجللسة السنوية أن خيلعن احلجاب فور  نوكذلك بعضا مم

. بهنب صي يالشعور بالدونية الذ هذافال أدري ما ، خروجهن من املطار
املطلوب  واخلمار أو الوشاح الذي يلبسنه ال يصلح بأي حال للحجاب

د استخدمن مستحضرات يكن ق، الرأس بني حني وآخر عنينـزلق  ألنه
  أيضا.  التجميل

أما إذا كانت املرأة طبيبة أو متتهن مهنة أخرى ويصعب عليها وضع 
لوشاح الذي يغطي النقاب يف كل وقت بسبب مهنتها فيمكنها أن تلبس ا

تستخدم معظم الوجه وال يعرقل عملها. ولكن يف هذه احلال جيب أال 
مثال وكانت  بيتربة اليت كانت على الوجه. املرأة مستحضرات التجميل 

ترتدي احلجاب يف باكستان مث خلعت النقاب بعد جميئها إىل هنا وبدأت 
بأي حال. أيضا فهذا ليس عمال صاحلا باستخدام مستحضرات التجميل 
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وال بد من الظن ا أا تقدم الدنيا على الدين بدال من تقدمي الدين على 
أن  إذ يرى. بل احلق أن املرء خيجل أحيانا أكثر من اتمع ةتأثرمالدنيا و

الفتيات اللوايت ولدن وترعرعن يف جمتمع أورويب حيافظن على احلجاب 
ويكون لباس ، ستانبشكل أفضل مما تفعله النساء القادمات من باك

معظمهن أيضا أفضل من لباس القادمات من باكستان واهلند. السيدات 
يلبسن احلجاب يف بالدهن وخيلعنه هنا بأمر من أزواجهن فهن اللوايت كن 

خالفة أوامر اهللا مبخلضوع ألوامر األزواج إىل اإذ ال حاجة ، خمطئات
ن فهذا السلوك خمجل يفعلن ذلك من تلقاء أنفسهكُن الواضحة. أما إذا 

هن أن لكن قداسة بصفتكن نصحم هإذ من الواجب علي، للرجال
  طلبوا منهن خلع احلجاب. يفحافظن عليها بدال من أن ، أمحديات

واحملافظة ذه التعليمات وا أن يعمل اجلميع رجاال ونساءجيب على 
من كل نوع من الشعور بالدونية. ينبغي هلؤالء  على احلجاب متحررين

من األديان األخرى منوذجا يتخذوا املنضمات إىل اجلماعة حديثا أن  مجيعا
فيما سبق حمتشما. والاليت كان لباسهن شبه عارٍ  الباسهلم ألن يلبسن 

أننت  أما، ويسعني جاهدات للعمل باألوامر، لباس حمتشم اآلن بارتداء بدأن
إىل خلع  أن يدفعفتخلعن لباسكن احملتشم وترتدين لباسا شفافًا من شأنه 

االبتعاد عن اهللا تعاىل بدال من التقدم يف إن احلجاب كليا رويدا رويدا. 
مع التقدم يف علم الدين والعمل بأوامر اهللا تعاىل أكثر من ذي -الروحانية 

، لن يسفر عن شيء إال أن يدفع إىل السقوط يف هوة اجلهل جمددا -قبل
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يف العمل بأمر التكاسل ىل العمل بأمر سيؤدي إالتهاون يف وكذلك إن 
تبتعد و، األجيال عن الدين كما قلت من قبل ونتيجة لذلك تبتعد، آخر

(خطاب إىل السيدات ولك. ، رويدا رويدا كليا عن الدينالالحقة األجيال 
واملنشور يف جريدة الفضل ، م٢٩/٧/٢٠٠٦بتاريخ ، مبناسبة اجللسة السنوية يف بريطانيا

   م)٢٦/٦/٢٠١٥: عدد، العاملية
وذا الشأن قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز ناصحا 

  : األمحديات
، الشعور بالدونيةمصابات بنوع من تركن احلجاب يالنساء اللوايت 

الشعور. إذا سئلنت  هذابينما جيب على السيدة األمحدية أن تكون بريئة من 
واحلياء أمر عن هذا املوضوع فيجب أن تقلن بكل صراحة إن احلجاب 

شرعي أساسي. وقد الحظت أن اللوايت ال يعانني من الشعور بالدونية 
تركن تأثريا حسنا يف اتمع الغريب أيضا بسبب يويلتزمن باحلجاب 

كن الشعور أذهانوينظر إليهن باحترام. لذا جيب أن تنبذن من ، احتجان
جيب أن حتافظن و، بسبب احلجابيشري إليكن بإصبعه أحدا  وأنبالدونية 

 -عادةً اللباس خفيفا يكونحيث - على امتيازكن. لقد الحظت يف أفريقيا
احلجاب  هن بارتداءبل بدأت بعض، كاماليلبسن لباسا  نبدأ نساءأن ال

 ممنفريقية إمن أصول  مريكياتوالنقاب أيضا. وهناك كثري من أخواتنا األ
اليت قدوة ال درجةإىل كان مستوى حجان عاليا جدا ، جئن من أمريكا

يبدو يل أنكن ستكن إنه يحتذى ا. فقلت لبعضهن عند اللقاء باألمس 
من باكستان واهلند. وكان أسلوب  قادماتأسوة يف جمال احلجاب لل
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لقد قلقت على ، جوان باالبتسامة يوحي أن هذا ما سيحصل حتما
محدياتات إىل اجلماعة حديثا حني يشاهدن سفور األالسيدات املنضم 

  على هذا النحو... أجنبلذلك ، القدميات
باحلجاب ما مل تقدم هلن  يلتزمنوأريد أن أبني أيضا أن الفتيات لن 

ن يسركُ. فإذا أردتن أن تكن أفضل ثروة للجماعة وا وقدوةمنوذجأمهان 
مالذ اهللا عامالت بأوامر اهللا تعاىل وأردتن وأوالدكن إىل أنفسكن اللجوء ب

، أفضال اهللا تعاىل نازلة عليكن نَشهدوليا لكن وأحببنت أن ت 	ه اختاذ
فال بد لكن من العمل بأمر اهللا ، اس اتمعرجوإنقاذ أبنائكن وبناتكن من أ

ويوفقكن لتقدمن يف كل ، تعاىل. أدعو اهللا تعاىل أن يوفقكن مجيعا لذلك
جمال مناذج أمسيدات مبناسبة اجللسة السنوية (خطاب إىل النا اهللا تعاىل بتقدميها. ر

: عدد، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية، م٢٥/٦/٢٠٠٥بتاريخ ، يف كندا
  م) ٢/٣/٢٠٠٧

 تأصيلكذلك ألقى حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز الضوء على 
  : الشعور باحلياء فقال

فلـو   ؛االحتجاب واالحتشام ضرورةوهو ، أمرا للنساء ذكرأود أن أ
ستفحل األمر كثريا. لقد عرفت يف أسـتراليا أن  الذه احلالةُ مرة هزالت 

إىل  يف زيـارة  حـديثا قدوصلن إليها  بعض الكبريات يف السن الاليت كن
وإن أبـين  ، بنان الاليت مل يكن حيتجنب باحلجاب أَمرنَ، بيوت أوالدهن

هلن  فقالت، على األقل وشاحاويلبسن أن يلبسن اللباس احملتشم فقلن هلن 
جرمية كبرية واألفضل أن  يعد هنا حتجابإن اال: بناتهن من الفئة السافرة
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تتخلني عنه أننت أيضا. فاللوايت كن قد أمرنَ باحلجاب من قبل تركنه أيضا 
ـ  اطو ارتدائهن احلجابمع ، خوفا من القانون يس ل احلياة. احلقيقة أنـه ل

وال أحد يهـتم  ، جاب جرميةحتجاب وال يعد احلقانون مينع اال أي هنالك
بعض السيدات والشابات عن احلجاب اتباعـا   بل قد ختلّـت، ذا األمر

  العصرية.  موضةلل
أنه قد ، الزواج نتيجةك من باكستان لهنا وصلتفتاة  قد كتبت إيلّ

، بـاحمليط وقعت يف الشرك متأثرة أو ، مورس عليها الضغطُ لترك احلجاب
النسـاء  خيمة عندما ألقيت اخلطاب يف : إيل كتبتمث ، فتركت احلجاب

وما زلت أمتسـك  ، تحجبةأثناء اجلولة يف أستراليا حول احلجاب كنت م
، وأسعى وأدعو اهللا أن يوفقين للتمسـك بـه   منذ ذلك الوقت باحلجاب

ترك عادة احلجاب نـاجم عـن عـدم    إنّ ، إذًاأيضا.  طلبت مين الدعاءو
عدم تناول هذا املوضوع يف البيوت. اإلكثار من ذكر هذا األمر القرآين و

(خطبة اجلمعة بتاريخ بالتكرار.  سنة والسيئةاحلذكر  فاإلصالح العملي يتطلب
: املنشورة يف جريدة الفضل العاملية عدد، م يف مسجد بيت الفتوح بلندن٢٠/١٢/٢٠١٣
  م)١٠/١/٢٠١٤

 أيده اهللا تعاىل بنصـره أمري املؤمنني إضافة إىل خطبه وخطاباته وجه 
العزيز يف رسائله أيضا أنظار النساء إىل نيل رضا اهللا تعاىل بااللتزام بـروح  

  : فمثال قال حضرته يف مناسبة، احلجاب
لباسـا   إذا كانت املرأة ال تبايل باحلجاب بل تلبس تقليدا ألوروبا

وتظهر باتباع األزياء العصرية السائدة أا متنورة وحتب ، يشبه لباسهم
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ـ  ناصـحكن  ة خاطئة. اعلمن أن اإلسالمفهذه فكر، التقدم اميكن وح
و صـعوبة أ قيقي. مل يأمر اإلسالم النساء باالحتجـاب ليـواجهن   احل

بل يهدف اإلسالم من ذلك إىل إرساء دعائم عفـة  ، لدونيةباليشعرن 
وال تفكرن أن الناس ، عليكن ئًااملرأة واحترامها. فال حتسنب احلجاب عب

فـال  ، هدفكن هو إرضـاء اهللا تعـاىل  بل ، حيسبونكن جاهالت بسببه
ـتممن   ، سائدة يف العاملالالعصرية  ملوضاتابن تمم بل جيـب أن

 سنة(رسالة مبناسبة االجتماع السنوي للجنة إماء اهللا يف أملانيا  باحلجاب بشروطه.
  م)٢٠١٧

òzî–ã@@òía†�a@óÜÇ@pbjrÜÛ@õbÇ†Ûbi@ @

عيش املرء لو، كلها ةللدعاء أمهية كبرية الجتناب التأثريات الشيطاني
 نساءخماطبا ال ةفقد بين حضرته يف مناسب، اتثابتا على سبل احلسن

  : بالدعاء فقال باالستعانةاألمحديات موضوع االلتزام بأوامر اهللا تعاىل 
لذا قد أُمر كل ، إن اهللا تعاىل يسمع األدعية ويعلم ما يف الصدور

أن يثبتهم  حبسن النية دعاء اهللاالستمرار يف با - رجال وامرأة- أمحدي 
األفكار الشيطانية تستويل عليهم.  وال يدع، على هداية أكرمنا اهللا ا

العصرية والشعور  وضةاملولصارت امللذات الدنيوية  بذلكفإذا عمل 
غري  - إن مل نواكب العاملماذا سيقول الناس لنا  أي- الدونية عقدة ب
، عليهاني مماعة مقدوسيكون الدين واجل، ت أمهية على اإلطالقاذ

ولن خيطر بباهلا أنه ال ضري إذا ، وستحافظ كل فتاة أمحدية على حيائها
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بل سيمنعها من ذلك أمر اهللا تعاىل ، نشرت صورا يف االت
وأن ، وستفكر أن يف كل أمر من أوامر اهللا تعاىل حكمة، باالحتجاب

، هللا تعاىلاألمر باالحتجاب واحلفاظ على احلياء أيضا من أوامر ا
أن و، وستفكر أن عليها احلفاظ على حيائها وحجاا يف كل األحوال

وأن ، سعي حثيث للعمل جبميع األوامر اليت أمرنا اهللا ا بذلعليها 
عليها كما ، اهلسلوك دروب رض 	اهللا أن يوفقها  بالدعاءعليها 

قصارى  وتبذل، اإليفاء بعدها عاملة بكل أمر يأيت من خليفة الوقت
هذا ما يأمر به علما أن ، هدها لاللتزام بكل معروف يأمر به اخلليفةج

القرآن الكرمي يف احلقيقة. فحني تعيش كل امرأة ورجل واضعني هذه 
لتجنيبهم  اتصبح العروة اليت يستمسكون ا ضمانساألفكار يف احلسبان 

 اهللا شرحهااألفكار الشيطانية والدنيوية. اآليات اليت تلوا من قبل قد 
فمن ، )٢٥٨: (البقرة �منواالَّذين آ  ولياُهللا�: بقولهتعاىل يف اآلية التالية 

(خطاب إىل  حال.  ةوليا له ال ميكن أن يقترب منه الشيطان بأي كان اهللا
واملنشور يف جريدة ، م٨/٩/٢٠١٢بتاريخ ، السيدات مبناسبة اجللسة السنوية بربيطانيا

  م) ٣٠/١١/٢٠١٢: عدد، الفضل العاملية

ğ†ÔnÜÏåèmì�c@pa†í†¦a@pbÈíbj½a@â@ @

خاطب سيدنا اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز  ةيف مناسب
تقدمي أسوة حسنة بات إىل اجلماعة حديثا ونصحهن املنضم نساءال

  : لألخريات فقال
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قَأقول لألخوات املنضم تعليم األمحديةات حديثا أنكن أي  بلنت
فال تنظرن إىل مستوى أزواجكن أو ، قيقي بعد استيعابه جيدااإلسالم احل

، بل عليكن أن تقدمن أسوتكن، مستوى نساء أخريات من األمحدية
ذه وجتعلن أزواجكن عاملني ، وتضربن مثال أعلى للعمل بتعاليم اإلسالم

لتربية األمحديات  تقدمن أسوتكنو، هاوتربني أوالدكن حبسب، التعاليم
  . من الوالدة وتظهرن مناذجكنت القدميا

يسبقن القدميات يف الرب والتقوى.  الحقاأن القادمات  احيدث أحيان
امللتزمات باحلجاب  نساءوقد شاهدت يف أفريقيا أن هناك عديدا من ال

والعامالت بتعليم اإلسالم ميكن أن يكن مثاال يحتذى به. كذلك هناك 
 نساءهناك و، مضرب املثلوصرن  دخلن األمحدية أمريكانساء حمليات يف 

توجد  . ويف بالدكن هنا أيضامضرب املثلن صرحمليات يف أملانيا بايعن و
اللوايت سلوكهن يف جمال احلجاب من إذ هناك الكثريات ، مثلهن نساء

والعمل باألوامر األخرى جيد جدا. جيب أن تتذكر املبايعات حديثا أال 
، فإذا كان يف بعضهن عيبا، ستانيةيتعثرن إذا رأين عيبا يف امرأة باك

 فأننت األغلبية الساحقة منهن صاحلات بفضل اهللا تعاىل. وإضافة إىل ذلكف
لذا ، �بل آمننت باملسيح املوعود ، معينة أو امرأة معينا مل تبايعن رجال

وبذلك ، عليكن أن تربني األمحديات القدميات بتقدمي أسوتكن هلن
، ب إىل السيدات مبناسبة اجللسة السنوية يف السويد(خطاستكسنب ثوابا مضاعفا. 

  م) ١٥/٥/٢٠١٥: عدد، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية، م١٧/٩/٢٠٠٥بتاريخ 
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òîàîÜÈnÛa@†çbÈ½a@¿@lbv§a@óÜÇ@åÄÏby@ @

يف أثناء جولته يف أملانيا رد حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز على 
مفاده أنه هن. طرحت طالبة سؤاال أسئلة طالبات أمحديات يف جلسة مع

 وإن مل نرافق، يف بعض األحيان يدبر السفر إىل إجنلترا مثال من أجل الترفيه
تغرين مدرستكن. فماذا جيب فعله يف مثل فل: بقية الطالبات يقال لنا فيه

  ؟ هذه الظروف
إذا كان هناك اضطرار فقلن للجهات املعنية أن تسمح : فقال حضرته

وإال فيمكن أن تغرين املدرسة. األصل يف ، حاب الوالدينلكن باصط
ال نرى إننا املوضوع هو أن تربى البنات بأسلوب حىت يقلن بأنفسهن 

وال نقول ذلك نتيجة الضغط من الوالدين ، السفر على هذا النحو مناسبا
. عندما تكرب عليه يف جمتمعنا حبيث نرى السفر غري مناسببل هذا ما ربينا 

نت يصبح االهتمام ا واجبا على اتمع. لقد أمر اإلسالم أال تسافر الب
املرأة وحدها للحج أيضا بل جيب أن تصطحب أحدا من حمارمها... 

ولكنها تكون ، املدارس اخلاصة ال تشدد كثريا على هذا األمر بشكل عام
أن كذا وكذا من بن البنات شعرجيب أن ت، غالية عادة. على أية حال

، م١٠/٦/٢٠٠٦(جلسة مع الطالبات بتاريخ وجيب عليكن اجتنابه. ، ر سيئاألمو
  ) م٧/٧/٢٠٠٦بتاريخ ، املنشورة يف جريدة الفضل العاملية

  : كذلك قال حضرته عن دراسة البنات يف مدن أخرى
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وأين ؟ إذا مسح هلن اآلباء بذلك فيمكن التفكري إالم جيب أن تسافر البنت
. إذا كان األمر كذلك ةمنفصل البنات كنجيب أن تكون مدينة س؟ تسكن

  . يف أثناء الدراسة هنالك فال بأس. مث جيب احلفاظ على قداستها وطهارا
من ربوة إىل مدينة أخرى للدراسة كن  نتقلنعندما كانت البنات ت

يف  للدراسةوكن يستأذنّ أيضا ، يأخذن اإلذن مين بواسطة نظارة التعليم
  هدن خطيا أن سيدرسن حمافظات على احلجاب. طة. وكن يتعمعاهد خمتلَ

إذا كان اآلباء غري مطمئنني فاألفضل لكن الدراسة يف : مث قال حضرته
 .م١٨/١٠/٢٠١١نو" بتاريخ  (جلسة مع املشتركات يف مشروع "وقفمنطقتكن ،

  م)٦/١/٢٠١٢بتاريخ ، املنشورة يف جريدة الفضل العاملية
يف بلد آخر  الدراسة العلياهل : الويف جلسة أخرى طُرح على حضرته سؤ

  : فقال حضرته يف اجلواب؟ بلدنايف  مراحل الدراسة بعد إكمالا  مسموح
إذا أردتن السفر إىل خارج البالد للدراسة العليا اليت ليست مهيأة يف 

ولكن ال بد من احلفاظ على قداستكن  ئكنبلدكن فلتفعلن بإذن آبا
هنالك بتعاليم اإلسالم. كذلك جيب  وجيب العمل، وحرمتكن وطهارتكن

 ينبغي صب جلّ االهتمام على الدراسة فقط.بل اجتناب إنشاء الصداقات 
، املنشورة يف جريدة الفضل العاملية، م١٠/٦/٢٠٠٦(جلسة مع الطالبات يف أملانيا بتاريخ 

 م)٧/٧/٢٠٠٦بتاريخ 
عقدت يف أثناء جولة حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف كندا 

فسألت إحدى ، طرح أسئلةاستأذنَّ حضرته لجلسة مع الطالبات حيث 
  ؟ أديان أخرى يالتنا منكيف نشرح ضرورة احلجاب لزم: الطالبات
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العمل بدين أعطانا اهللا تعاىل عاهدنا على قلن هلن إننا ، أوال: فقال
 أالو، قداستناعلى  لنحافظوقد أمرنا يف القرآن الكرمي باالحتجاب ، إياه

  . وبينهمعلى احلواجز بيننا  ولنحافظ، كثريا بالشباب يف اتمع خنتلط
يدرس يف اجلامعات طالب وطالبات وحيدث : وأضاف حضرته قائال

 الدراسةما يتعلق بأحيانا ولكن ينبغي أن يقتصر ذلك على  احلر بينهم التفاعل
نشأ أية وأال ت، أي إذا كانت هناك حاجة إىل احلديث لفهم شيء معني، فقط

  الفتيات مع الفتيات فقط.  تتصادقعالقة حرة وال صداقة بينهم. وجيب أن 
 ولنصائح، اإن للحجاب أحكام: وقال حضرته عن أحكام احلجاب

في قدمي الزمان حني مل يكن فحول هذا املوضوع خلفية معينة.  �النيب 
دي يهو حمل إىلذهبت سيدة مسلمة ، سائدا مثل اليومااللتزام باحلجاب 

أي ما كان ، ويف تلك األيام مل يكن اللباس كما هو اليوم-لضرورة ما 
 طرف ثوافربط هذا اليهودي خبثا منه  -الناس يلبسون مالبس داخلية

حدوث . وهذا األمر أدى إىل ثواوعندما وقفت السيدة انزلق ، بشيء
املرأة مث أُمر باحلجاب وقيل إن على  .قَتلٍة جنم عنها جرمية كبريمشاجرة 

املسلمة أن حتافظ على قداستها وعفتها. فاألفضل أن يكون هناك حاجز 
  بينكن وبني زمالئكن من الشباب. 

أُمر الرجال قبل النساء أن ، حني فُرض احلجاب يف القرآن الكرمي: ثانيا
إىل النساء. مث أُمرت النساء أن يغضضن من  يرنواال أيغضوا من أبصارهم و

  . شبه مستحيلة الثقة بالرجال سهن ألنيغطني أنفو، أبصارهن
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 الرجال يل أن أذهان اضمنوا: ما معناه �يقول املسيح املوعود 
ولكن ، يف احلجاب شدةصارت نقية ونزيهة متاما وسأضمن لكم عدم ال

ولكن هناك عدد كبري ، هذا لن حيدث. صحيح أن ليس كل الرجال هكذا
لبية أو عدد ال بأس به يف يفكرون على هذا النحو. وإذا كانت األغ هممن

. أفضل لقيام بإجراءات وقائيةكان ا، يسببون انتشار املساوئ ناتمع مم
  لذا ال بد من االحتجاب لئال تنشأ عالقات حرة. 

لقد ورد األمر باالحتجاب يف كل دين. كانت : وقال حضرته أيضا
 ألبستهما العائالت املسيحية العريقة يف قدمي الزمان تلتزم باحلجاب. الحظو
 اقمصانو، القدمية سترون أن النساء كن يلبسن معاطف تصل إىل الركبة

بالوشاح. وقد ورد يف  الرأسكن تغطني و، تصل أكمامها إىل الرسغ
  فَلْيقَص شعرها. ، إِنْ كَانت الَ تتغطَّى، إِذ الْمرأَةُ: الكتاب املقدس

اإلسالم  أمربينما مل ي، احلدالشدة إىل هذا بلغ األمر من قد ، إذًا
. يف كل األحوالإال أنه حافظ على حياء املرأة ، على هذا النحو الشدةب

  كل قوم.  وعندعلما أن فكرة احلياء ملحوظة يف كل مكان 
هل : يف جوابه للطالبة مث قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

أن فتاتني أرادتا أن  اليت جاء فيها �قرأت يف القرآن الكرمي قصة موسى 
لكنهما انسحبتا ألن الرجال كانوا يسقون يف ذلك  مواشيهماتسقيا 
؟ ما قصتكما: �. فسأهلما موسى مفلم يعجبهما االختالط ، الوقت

. مث يقول القرآن الكرمي �فسقى هلما موسى ، فذكرتا له األمر كله
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: سافرة وقالتولكن جاءت إحدامها على استحياء ومل تأت ، انصرفتاأما 
فلك أن ، إن أيب يدعوك. لقد وردت هذه القصة كلها يف القرآن الكرمي

ذكيا؛ فلم  إىل أبيها الذي كان رجال � تقرئيها بنفسك. فذهب موسى
هنا  ألن، يفكر يف إسكان شاب عنده مع وجود فتاتني بالغتني يف البيت

 إذ، سكنك يف بييتميكنين أن أُ: ة املرأة. فقال ما معناهقداسأيضا نشأ سؤال 
يف  سكنكأن تتزوج إحدى ابنتي حىت يكون  لكن عليك، ال متلك سكنا

  . جائزا بييت
وهلذا الغرض فُرضت ، احلقيقة أن احلجاب يهدف إىل محاية املرأة

للنساء أن يل ق م بعض القيود على الرجال أيضا. ونظرا إىل قلة الثقة
املنشورة ، ١٤/٧/٢٠١٢بتاريخ ،  كندا(جلسة مع الطالبات يف أنفسهن أكثر. منيحي

  م)١٢/١٠/٢٠١٢: عدد، يف جريدة الفضل العاملية

òÐîÃìÛa@Ýîj�@¿@bÔöbÇ@�îÛ@lbv§a@ @

عقدت ، هولندا يفيف أثناء جولة حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز 
فسألت ، جلسة مع الطالبات حيث طرحن بعض األسئلة على حضرته

 ا معينامهني اللمرأة أن ختتار مساريسمح دى م إىل أي: إحدى الطالبات
  ؟ لبناء مستقبلها

مسموح هلا أن ختتار لبناء مستقبلها كل : قال حضرته يف اجلواب
"احلياء من اإلميان" يف مبدأ  جيب وضعولكن ، هاءس حياميمسار مهين ال 
  احلسبان دائما. 
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ال مث للطريان KLMأما إذا كنت تريدين أن تكوين مضيفة يف شركة 
وتلبسي قميصا قصريا وقبعة صغرية على الرأس فإن اإلسالم ال يسمح 

، فال ميكن أن يسمح لفتاة أمحدية بذلك. ميكنك أن تصبحي طبيبة، بذلك
حمامية وما شاها من املهن بشرط أن يكون ، أستاذة، عاملة، مهندسة

  إذا كان لباسك حمتشما فال بأس. فلباسك حمتشما وأال ختلعي احلجاب. 
جمال جيب على الفتيات أال يدخلن : وقال حضرته عن مهنة احملاماة

يف مسجد بيت النور يف ، ١٦/٥/٢٠١٢(جلسة مع الطالبات بتاريخ  القضايا اجلنائية.
 م)١٥/٦/٢٠١٢: عدد، املنشورة يف جريدة الفضل العاملية، نونسبيت ولندا

لعزيز يف إحدى خطب اجلمعة أسدى حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره ا
  : الفتيات واحلجاب فقال توظُّفنصائح مفصلة عن 

وأتوقع ، جيدا مثقفة أنا: فيها كتبت مؤخرا رسالة إيلّبعثت فتاة  لقد
 وأود أن أسأل إذا كان ارتداء احلجاب، أن أجد عمال جيدا يف البنك

مسموحا فهل ميكن أن  أيضا ومل يكن ارتداء املعطف ممنوعا يف هذا العمل
ألين ، وعندما سأخرج من البنك سأرتدي احلجاب؟ الوظيفةأشتغل ذه 

كانت مسعت أنك مسحت للموظفات خبلع احلجاب يف مكان عملهن.
أيضا أنك إذا مل تسمح يل إذ قالت ، البنت سعيدة الطبع على أية حال

  بذلك فلن أختار هذا العمل.
املوضوع ألن الكثريات يطرحن هذا السؤال.  هذا فأود أن أشرح

، نظرا ألوضاع معينةكان قلت ذلك فقد  ر األول هو أنه إذا كنتاألم
ال يستطعن ف، يضطررن إىل خلع احلجابفالطبيبات مثال يف أوضاع معينة 
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؛ مثال أثناء العملية اجلراحيةي يف العمل مرتديات احلجاب والربقع التقليد
 ةبقبع إال أن لباسهن يف أثناء ذلك يكون فضفاضا ويكون الرأس مغطى

كمامة. وما عدا هذا الوضع ميكن أن تعمل الطبيبات أيضا الوجه بو
" يف ربوة حمجبة دوما. وكذلك هفهميد"حمجبات. فقد رأينا الدكتورة 

فقد درست هنا ، متشددة يف احلجاب "نصرت جهان"كانت الدكتورة 
وكانت تأيت إىل لندن كل سنة لتطوير كفاءاا العلمية واملهنية ، أيضا

كانت صارمة يف و، التزمت باحلجاب دوماو، بحوث احلديثةحبسب ال
فلم يعترض عليها أحد يف العمل ومل تتأثر كفاءا املهنية بسبب ، ذلك

إذا كانت النية فاحلجاب. فقد أجرت عمليات جراحية كبرية أيضا. 
  ة تتفتح السبل للعمل بتعليم الدين. حلصا

أمحدية  بنتناك كانت ه فإذا، للباحثات هذا قلت قد كذلك كنت
حصلت على كفاءة عالية متكِّنها من االخنراط يف سلك البحث فهي أيضا 

فيمكن أن ترتدي هناك ، مثال ارتداء لباس معني يف املختربإىل تضطر 
 ففي هذا العمل أيضا، احلجاب الذي يناسب الوضع وال ترتدياللباس 

د اخلروج من ب على الباحثات أيضا أن يلتزمن عنجيلكن ، لبسن القبعةي
دم البشرية. مما خيأمر به اإلسالم. أما العمل يف البنك فليس  العمل حبجابٍ

وخاصة ، خبلع احلجاب يف األعمال والوظائف العاديةميكن السماح لذا ال 
 ووضع املكياج دونإذا كان العمل يسمح للفتاة بارتداء لباس عادي 

  بارتداء لباس معني.  هاإلزام
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جاب واحل، فاظ على احلياء يستلزم لباسا حمتشمادائما أن احلن تذكر
يف  مت التهاونيف العصر الراهن جزء من اللباس احملتشم. وإذا  الشائع

أعذار باحلجاب فسوف تجري النساء تعديالت كثرية على لباسهن احملتشم 
. سلفا باستمرار ويتصبغن بصبغة اتمع الذي تتفشى فيه اخلالعة، كثرية

وال  حياولون منذ زمن إبعاد املتمسكني بتعاليم دينهم عنه فالناس املاديون
، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، م١٣/١/٢٠١٧(خطبة اجلمعة بتاريخ سيما املسلمني. 

  م)٣/٢/٢٠١٧: املنشورة يف جريدة الفضل العاملية عدد
هل ميكن للمرأة أن تتوظف يف سلك : عضوة جلنة إماء اهللا سألت

أرى أن : ده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف اجلوابفقال حضرته أي؟ الشرطة
، هناك بعض املهن اليت جيب أال ختتارها املرأة امللتزمة اليت تلبس احلجاب

وال ، ارتداء زي الشرطةإىل ويف حال التوظف يف سلك الشرطة ستضطر 
وقميص ال ارتداء البنطإىل تستطيع أن ترتدي احلجاب بل ستضطر 

لبس القبعة فقط. فيجب على األمحديات أال ت أحياناو، ومعطف قصريين
عديد من اليتوظفن يف سلك الشرطة ويتركن هذه الوظيفة للرجال. هناك 

  األمحديات.  نساءاملهن األخرى اليت ميكن أن ختتارها ال
: ا اآلخروقال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز ردا على سؤاهل

 نيتخدمسك يف هذه احلال ميكنك اختيار وظيفة كعاملة اجتماعية ألن
وحنن حباجة إىل ، "اإلنسانية أوال" منظمة احملتاجني. وميكنك العمل يف

(جلسة مع الطالبات يف أملانيا فتيات ليخدمن الفقراء يف بعض املناطق يف أفريقيا. 
  )٢٤/٨/٢٠١٢: املنشورة يف جريدة الفضل العاملية عدد، م٢/٦/٢٠١٢بتاريخ 
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عمل بال ملرأةبعدم مساح اهنا قانون  إذا سن: ت فتاة أخرىسأل
هذا إىل التصرف الصائب حيال فالرجاء أن ترشدونا ، قط احلجابب
، أوال عليكن بالدعاء: أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز. فقال حضرته وضعال

وإذا سن فالدين مقدم على ، بإذن اهللا كهذاونتوقع أنه لن يسن قانون 
املنشورة يف جريدة الفضل ، م١٠/٦/٢٠٠٦البات يف أملانيا بتاريخ (جلسة مع الطالدنيا. 

  )٧/٧/٢٠٠٦: العاملية عدد
لترويج فمن ناحية سعى حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز جاهدا 

ضد هجمات دافع بنجاح ومن ناحية ثانية ، األمحديات نساءاحلجاب يف ال
  : عةمج ةفقال يف خطب، يشنها غري املسلمني على احلجاب

 إن، نوعها كان أيا الدونية عقدةاملصابات ب األمحديات للفتيات أقول
العصرية  وضةامل تيار معمنجرفات  احلجاب وخلعن الناس كالم خفن لو
  . الدين بعزة منوط عرضكن إنف، أيضا ألعراضهن ضمان فال

 هذا من كثرية أحداث هناك بل، أيضا ذلك قبل حادثا ذكرت ولقد
 للعمل جاءت لو أا مديرها من إشعارا تلقت أمحدية فتاة نأمنها ، القبيل
. القرار الختاذ شهر مدة هلا وحدد، الوظيفة من ستسرح فإا احلجاب البسة
، بدينك وعمالً ألمرك طاعةً أحتجب إنينريب  يا: قائلة الفتاة هذه اهللا فدعت
فأبدهلا يل  يل خري الوظيفة هذه يف يكن مل وإن، عندك من خمرجا يل فاجعل
 طيلة حياا الفتاة هذه على ينغص املدير هذا ظل، حال أية على. منهاخبري 
 وبعدها يوم وكذا كذا كأمام بقي: ويقول يوميا يذكّرهاو كامل شهر

 وبعد. 	 اهللا تدعو الفتاة ظلت آخر جانب ومن، الوظيفة منتسرحني س



�א��������������������������������������                   � �١٧٨� 

 بعض ارتكب املدير ذلك أن إال، وظيفتها تشغل الفتاة بقيت شهر مضي
 وهكذا، آخر مكان إىل األعلى مديرهنقله  أو العمل منهو  فسرح األخطاء
 وإذا. خمرجا جيعل بنفسه تعاىل فاهللا حسنة النية كانت فإذا. الفتاة ارتاحت

 حيتسب ال حيث من عبده يساعد فإنه قوية � باهللا اإلنسان عالقة كانت
 بتاريخ،  اجلمعة خطبة( .ياعفو 	 اهللاحمامد  العبد قلب من وتصعد

  )م١٤/٥/٢٠١٠: عدد العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، سويسرا يف، م٢٣/٤/٢٠١٠

lbv§a@x‡ì¸@ïÜàÇ@ÍîÜjnÛ@ñìÇ†Ûa@ @

 تعاىل اهللا أيده املؤمنني أمري نصح الدعوة تبليغ عن سؤال ىعل ردا
  : فقال األمحديات البنات العزيز بنصره
 ختلقنها أن جيبأي  ،الدعوة لتبليغ الفرصاقتناص  من لكن بد ال

فإذا. بأنفسكن وكان ،الدراسة يف متفوقات كننت جيدا مظهركن وسلوككن 
 إنشاء يف راغبات ولسنت واحلجاب الوشاح وتلبسن ةطيب وسريتكن حسنا

نا بأن فأخربن؟ أننت من: تسألنكنل تلقائيا إليكن األخريات فتنتبه الصداقات
 احلديث يطول سوف وهكذا. � املهدي باإلمام مؤمناتو أمحديات

 مسجد يف، "نو وقف" مشروع يف املشتركات مع جلسة(. الدعوة لتبليغ السبيل ويفتح
  )م٦/١/٢٠١٢: عدد، العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، أملانياب الرشيد بيت

 أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز حضرته عقد أملانيايف  جولته أثناء يف
 االلتزام عنوحتدث  اهللا إماء للجنة الوطنية اإلدارية اهليئة مع جلسة

  : قالف ةيدعوعقد جمالس  بشأن نصائحه ضمن باحلجاب
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للرجال وجمالس للنساء  جمالس تعقد أن واألفضل، جيب عقدها حتما
 وكان، معها ضيفةمصطحبة  اهللا إماء جلنةمن  عضوةٌ جاءت وإذا. منفصلة
 اليت إال هنالك جتلس أال فيجب، ضروريا البالرج خاصقسم  يف اجللوس
، على أية حال الرجال مع تأكل أال جيب ذلك ومع. الضيفةمعها  جاءت

 وراء النساء جتلس أن جيب بل، ضيفاتهن معو جئن اللوايت أولئك حىت
  . حجاب
 ملكة أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز زيارة حضرته ذكر الشأن هذا ويف
 سالميةاإل تقاليدالبمامها واهت امؤخر" هيغ" مدينة يف مبارك ملسجد هولندا

كانت لذا عليكن االلتزام بتقاليدكن وال تساومن يف موضوع احلجاب.
 خاص بوجه مسحتقد و، ذه املناسبة الكلمة الترحيبية ستوجه إليها

 هذا إن وقلت اهللا إماء جلنة عضوةالكلمة  تقدم أن بالذات املناسبة تلكبو
 اهليئة مع جلسة( املناسبات. كل يشمل وال، فقط الس ذا خاص اإلذن
 الفضل جريدة يف واملنشورة، م٧/٦/٢٠٠٦ بتاريخ أملانيا يف اهللا إماء للجنة الوطنية اإلدارية
  )م٧/٧/٢٠٠٦: عدد، العاملية

 األمحديات الطالبات أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز حضرته أرشد كذلك
 قلن: يلي كما الدعوة تبليغ عند حتجاباالب اإلسالم بأمر العمل إىل

 فليحصلن معينة لغة اليعرفن كن إن أن اجلامعات يفدارسات ال للطالبات
 عرب التواصل إىل حاجة هناك كانت وإذا. اللغة تلك يف الكتب على

  .فقط النساء مع النساء تتواصل أن فيجبت اإلنترن
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 مع صدفة تواصلال مت إذا: احلجاب أمهية موضحا حضرته قال مث
 النساء بتأتني أن وجيب، فقط الرجال عناوين يعطَوا أن فيجب الرجال

 وكان، األسئلة على الرد تستطيع ال سيدة كانت وإذا. نكجمالس يف فقط
 يف ا أتت اليت الضيفة مع األمحدية السيدة فلتجلس خمتلط جملس هناك
 عند خمتلط جملس يف جتلس وال، احلجاب مقتضى مراعية منفصل مكان
 معهن عناوينالنساء  يتبادللو، بالنساء خاص مكان إىل لتنتقل بل، الطعام
. النساء جمالسإىل  فقط ويدعون، النساء جملس يف يقابلنهن اللوايت النساء

 حتضرن ال ملاذا: مثلتساؤالت  أذهان يف تنشأ سوف احلال هذه ويف
  . جابباحل اإلسالم أمر نع فهمال سوء إزالة ميكنكندها عن؟ خمتلطة جمالس

 من تقصدن هل: أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز حضرته سأل هنا
 جلواب تلقيها عند وقال؟ "مفتوح يوم" تسمينه ما املختلطة االجتماعات

 زميالن مع تواصل على اجلامعات يف الطالبات كانت إذا: باإلثبات
 يف اهللا إماء للجنة الوطنية ةاإلداري اهليئة مع جلسة(. منفصلة جلسان عقد فيمكن

  )م٧/٧/٢٠٠٦: عدد، العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، م٩/٦/٢٠٠٦ بتاريخ أملانيا
 تتعلق بعضها كانت مةها تعليمات عدة حضرته أعطى أخرى ومبناسبة

، أملانيا يف الوطنيةللجنة إماء اهللا  اإلدارية اهليئة مع جلسة يف، باحلجاب
ا فيه وأشركن احلجاب موضوع حول برامج الفضائية لقناتنا لنسج: فقال

 فيها جاء املقدس الكتاب يف وردتا نصوصاذكرن فيها و، مثقفات فتيات
، دنيا درجة حمتالت إياهن حاسبة باالحتجاب النساء أمرت املسيحية أن

 وأخربن. مكانتهنرفع و قداستهنتأصيل ل بذلك اإلسالم أمرهن بينما
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 وال، بالعمل جديرا يعد مل ألنه دينهم تركوا مأ احلجاب يعارضون الذين
 نستطيع وحنن، عملي دين فهو اإلسالم أما. الراهنة الظروف مع يتماشى

 قناتنا إىل وأرسلنها القبيل هذا من برامج لنسج. حمجبات نعمل أن
 قناتنا عرب تبث اليت اهللا إماء جلنة بلق من املسجلة الربامج. الفضائية
 الربامج هذه أن صحيح. مراقبيت وحتت تعليمايت حبسب لتسج الفضائية

 هذه إىل نظرا األوروبية البالد خاص بوجه ختص أا غري كله للعامل تكون
  ....اتمعات

، هلن تشرحن أن جيب احلجاب على يعترضن اللوايت األمحديات البنات
ن صبحي عندما أن، بريطانيا يف اهللا إماء جلنة اجتماع يف قلت كما

 يتم مل وإن، معينة وقوانني قواعدعضويته ل تكون، ما نادعضوات يف 
 القواعد بعض أيضا اإلسالم عوض كذلك. نعضويته تلغىا  االلتزام

. أوامره جبميع والعمل الكرمي القرآن وتالوة الصالة أداء فيها مبا والقوانني
على  � داملوعو املسيح ببيعة عهدات هذه الفتيات قطع الزمن هذا ويف
نرن مبا سيعملن أيؤم .املنطلق هذا من حياسنب أن فيمكنهن أنفسهن 

 نهأنفس سنبحي هل: اسألنهن مث. العهد ذلك من موقفهن ما لريين
؟  األساسية اإلسالمبتعاليم  يؤمن فهل، كذلك األمر كان وإذا؟ أمحديات

 أوامر أحد أيضا فاحلجاب بنعم اجلواب كان وإذا؟ ا للعمل يسعني هلو
 هل؟ فعله يردنَ ماذا: النحو هذا على إياهن ناصحات فاسألنهن. اإلسالم

 جلسة(؟ حسنة ةبني أنفسهن إصالح يردنأم  بالنفاق اجلماعة يف البقاء يردن
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 يف واملنشورة، م٢٥/١١/٢٠٠٦ بتاريخ أملانيا يف اهللا إماء للجنة الوطنية اإلدارية اهليئة مع
  )م١٩/١/٢٠٠٧: عدد ،العاملية الفضل جريدة

 عن نصائح أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزسيدنا أمري املؤمنني  أسدى
  : فيها وقال أملانيا يفالوطنية  اهللا إماء للجنة اإلدارية اهليئة اجتماع يف احلجاب
، باحلجاب االلتزام يف وأفريقي أملاين أصل من السيدات تقدمت لقد

، أملانية فتاة للقائي جاءت أيام بضعة قبل. تتحركن إىل الوراء أننتو
 إجنليزي أصل من فتاة لقيتين كذلك. جيدا احلجاب على حمافظة وكانت

 الو، حجاا على حمافظة وهي أوكسفورد جامعة يف الدكتوراهعمل ت وهي
  ! تشعر باخلجل

 اجلامعات يف الدارسات األمحديات الفتيات على جيب: حضرته قال مث
 ألن، الشباب معيف خلوة  األحاديثأطراف  ذبنيتجا األّ إىل ينتبهن أن

. األسواق يف وهناك هنا معا التجوالِ مث، عالقات إنشاء إىل يؤدي ذلك
 يتعلق فيما أما. بالدراسة تتعلق أمور يف بطالب االستعانة من مانع ال ولكن
 من الشأن ذا التعليمات أعطيت فقد، اجلامعة يف شخصيا الدعوة بتبليغ

 اهليئة مع جلسة(. زمالءهم الشباب غوليبلّ زميالن الفتيات غفلتبلّ، لقب
 جريدة يف واملنشورة، م١٨/١٢/٢٠٠٩ بتاريخ أملانيا يف الوطنيةللجنة إماء اهللا  اإلدارية
  )م٢٩/١/٢٠١٠: عدد، العاملية الفضل

 العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده املؤمنني أمري سيدنالفت  خطاباته أحد ويف
أسوة  يكُنإىل أن و، حجان إصالح إىل األمحديات النساء انتباه

  : فقال، الدعوة تبليغ جمال يف ألخرياتل
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 تبنوا قد اإلسالمية البالد يف واألقوام، اإلسالم يف أساسي أمر احلجاب
 يقول 
 املوعود املصلح سيدنا كان. أنفسهمعلى  تسهيال خمتلفة أساليب

إذ ، اغريه من أفضل -لنقابوا العباءة أي- تركيةال رأةملا حجاب إن
 البسة حبريةأيضا  تتجولتعمل و أن وتستطيع بسببه حممية املرأة تكون

  . احلجاب
 لهيقول  التبليغ أثناء ويف، ألتراكل الدعوة يبلغ أنه الدعاة أحديل  ذكر

الذي  صحيحال سالماإل نقبلهل ؟ نقبله أن جيب إسالم أي: األتراك
 ولكن باحلجاب يأمر اإلسالم؟ نساؤكم تتبعه يالذ اإلسالم أم إليه تدعوننا
 واليلبسن نعرفهنالاليت  النساء من عديد هناك إذ، اليلبسنه نساءكم
  . احلجاب
، اهللا إىل للدعوة جداة ضرورية لشخصياألسوة ا إن مرة ذات قلت لقد

 هيأسلوككن قد  أن إىل جيدا فانتبهن. الدعوة لتبليغ عظيمة وسيلةهي و
 نتيجة فقط واحدا ذنبا النساء هؤالء مثل ترتكبفال . لالعتراض فرصة

 عثرة حجر كونل مضاعفا ذنبا كسنبي بل، اهللا أمر عن عدوهلن
يف اآلية التالية إنكن  تعاىل اهللا يقول كما، سلوكهن نتيجة لألخريات

 مبناسبة السيدات إىل خطاب(. ورسوله اهللا معصية نتيجةستقعن يف الضالل 
: عدد، العاملية الفضل جريدة يف واملنشور، ٤/٩/٢٠٠٤ بتاريخ سويسرا يف السنوية اجللسة

  )م٧/١/٢٠٠٥
 األمحدياتنساء ال أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز حضرته نصح كذلك

 ويف إجنلترا يفمساجدنا  زرن نإ العربيات السيدات بعض يل قالت: قائال
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. مايرام على يكن مل األمحديات حجاب أنّ والحظن أيضا أخرى أماكن
 رؤوسهن غطنيبوجه خاص وي شعورهن بتغطية يهتممن العربيات إن

ال يلبسن احلجاب  الباكستانياتنساء ال بعض أن من يستغربن لذلك، جيدا
 من بد فال. بوشاح أو مخار صغري فقط رؤوسهن من جزًءا يغطنيبل 

 إىل خطاب(. خرياتلأل عثارا تصبحن ال حىت األمر هذا إىلالشديد  االنتباه
 جريدة يف واملنشور، ١٧/٩/٢٠١١ بتاريخ أملانيا يف السنوي االجتماع مبناسبة السيدات

  )  م١٦/١١/٢٠١٢: عدد، العاملية الفضل
 حضرته قال أملانيا يف اهللا إماء للجنة اإلدارية اهليئة مع اجللسة أثناء يف

: اهللا ءإما جلنة باسم املتحدثة" خدجية" جملة عن أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
 ليس وهذا، معا والرجال النساء فيها جتلس صورة جملتكن يف نشرت لقد

 هذه على جيب: وقال للمجلةالتحرير  جلنة بتشكيل حضرته أمر مث. مناسبا
  . الة مستوى رفعل ختطط أن اللجنة

 أذهان يف ترسخن أن جيب: أخرى مرة احلجاب على مركّزامث قال 
 بقني وإذا. تعاىل اهللامن  أمر ألنه باحلجاب االلتزام عليهن أن الفتيات
 سوف وبذلك، بالدونية الشعوريعانني  فلن اجلماعة تقاليد على ثابتات
  . الدعوة تبليغ سبل تفتح

 يلبسن كنو، الزواج نتيجة باكستان من هنا إىل يأتني الفتيات بعض
 ذلك اءور السبب يكون أن ميكن. هنا وصوهلن فور خيلعنهامث  هناك العباءة

 تستطيع أملانيايف  رأةملا كانت إذا. أيضا الزوج من أمر وأ بالدونية الشعور
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 من القادمات هؤالء مينع الذي فما البيعة بعد حمتشما لباسا تلبس أن
  ؟ ذلك يفعلن أن باكستان

 عرب الرسائل لتبادل شائعة عادة هناك األيام هذه يف: مث قال حضرته
 يف. فقط املعارف بني إال تبادهلا عدم بجي، االجتماعي التواصل وسائل
 االنتباه جيب لذا، غريهنل صديقان أرقام الصديقات تعطي األحيان بعض

 بتاريخ أملانيا يف اهللا إماء للجنة الوطنية اإلدارية اهليئة مع جلسة(. جيدا األمر هذا إىل
  )م٧/٧/٢٠٠٦: عدد، العاملية الفضل جريدة يف واملنشورة، م٩/٦/٢٠٠٦





  
  
  
  
  

إن قدوتكن ستنفع األخريات. أننت شرحية 
لذا حافظن على ، خمتارة من بني بنات اجلماعة

مكانتكن ومرتبتكن دائما. لكل بنت أمحدية 
  وعليها أن حتافظ عليهما.، قداستهاوحرمتها

  
  م)٢٠/٨/٢٠٠٨بتاريخ ، (جلسة مع املشتركات يف مشروع "وقف نو" يف أملانيا
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 كندا يف العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده اخلامس اخلليفة سيدنا جولة أثناء يف
 بيت مسجد يف" وقف نو" مشروع يف املشتركات مع جلسة عقدت
مبا فيها  أمور عدة حول عديدة نصائح حضرته إليهن وأسدى، اإلسالم
  : عاىل بنصره العزيزأيده اهللا ت حضرته قال حيث، احلجاب حول هامة نصائح

 جيبإنه  وضوح بكل آيات ثالث أو آيتني يف تعاىل اهللا قال لقد
 وارتداء الرأس بتغطية أمر الغرض وهلذا، وحرمتها املرأة عفة على احلفاظ

 أن فعليكن" وقف نو" مشروع يف مشتركات أننت. والوشاح احلجاب
 والكليات ساملدار يف املضايقاتوخشية  خجل أدىن دون أسوتكن تقدمن

كما تغطني ، خرياتاأل ا تأسىت حىت أسوتكن منقد بل. الشوارع يف وال
كذلك الفتيات ؟ رؤوسكن اليوم. فهل تشعر إحداكن بالدونية من ذلك

، الواقفات وراء الكامريا والعامالت يف احلراسة أيضا البسات حجابا جيدا
أمر اهللا تعاىل فلو عملنت وأتوقع أن ال خياجلهن أدىن شعور بالدونية. هذا 

به حافظنت على أنفسكن. وقد نذرتن حياتكن وهذا يعين أن عليكن أن 
تعملن بأوامر اهللا تعاىل أكثر من غريكن لذا جيب أال يزول نقابكن 

ا األخريات. ، ووشاحكن وهذا ضروري جدا لتتأسى 

عليه  فتاةً طرحت أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز خماطبا حضرته قال
ما زلت و عاما ١٣ أو ١٢ العمر منبلغت  أنت: سؤاال يتعلق باحلجاب
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 البسات يكُن كهذه جلسة البنات حتضر عندما. الوالدين كفالة حتت
 رويدا بالقلق يشعرن قليال يكربن عندما ولكن، مجيل ومبظهر جيدا وشاحا
 الفتيات قائمة اللجنة سكرترية أو اهللا إماء جلنة رئيسة يل فلتبعث. رويدا

 اليلبسنه اللوايتأما و، بانتظام الوشاح يلبسن اللوايت السن يف الكبريات
 شهرين غضون يف تغير أي فيهن حيدث مل وإن. بارتدائهنصحهن  يجبف

فلتشطب  هنؤأمسا يل لرسوقف نو" مشروع منلت ."  
 أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز حضرته البنات بعضاستأذنت  ذلك بعد

 خيرجن عندما اجلماعة يف فتيات هناك: إحداهن سألتف، سئلةلطرح األ
جنب حيت وال الوشاح خيلعن آخر مكان إىل أو السوق إىل ويذهنب البيت من

 ؟ مقبول هذا فهل، احلجاب البسات يأتني املسجد إىل يأتني وعندما، جيدا
 لقد. حجاب بغري أيضا هنا يأتني أن أظن: اجلوابه يف حضرت قال

 الوشاح يلبسن أن اجللسة مبناسبة خطايب يف للنساء مرة ذات قلت
 أربع رأيت ذلك بعد املنصة على الكرسي على جلست وعندما، واحلجاب

 اخللف من مكشوفا شعرهن وكان اخليمة من خرجن األقل على سيدات
 التربية فرع على تقع تربيتهن مسؤولية فإن. وشاح رؤوسهن على يكن ومل
 بإلقاءتكتفيا  أال التربية وفرع اللجنة رئيسة لىفع. اهللا إماء جلنة يف

 قلت لذلك. عمليا حادث هو مافي أيضااملراقبة  جيب بل فقط اخلطابات
 إلصالح أنفسكن قدمنتو" وقف نو" مشروع يف مشتركاتبأنكن  نلكُ
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. إليكن بالنظر األخريات تخجلتكُن مضرب املثل ف أن يجبف، العامل
  ! خجِلن األخرياتي منكن كم اآلن سنرى
 نفاق هناك يكون أال جيب: أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز حضرته قال مث

 يف خدمة بأية تكلِّف أال اهللا إماء جلنة لرئيسة قلت أن سبقفقد  لذا، قط
، جيب كما باحلجاب اليلتزمن اللوايت الفتيات، مكان أي يف اهللا إماء جلنة

إىل أن  حاجة هناك أن ويبدو. جمتهدات يف العمل أو مثقفات كن مهما
 الفتيات بعض انتخاب يف وأفكر. األمور ملراقبةا خاصا فريقأشكّل 

 حتت يعملن خاصا فريقا منهن شكّلأل" وقف نو" مشروع يف املشتركات
 هي والكربى احلقيقية مهمتكن إن. كيف جتري األمور ليخربنين، إشرايف

 أننافك كذلك أصبحنت لوف، الوقت خلليفة ومعاونات ناصرات تصبحن أن
  . أقل تقدير على كندا فتحنا قد

حبيسات  جتلسنأن  أقول ال: آخر سؤال على ردا حضرته وقال
 جيب ولكن. عواطفكنإحباط لدرجة ال تظهرن  ينشأ أال جيبو، البيوت

، احلياء على حافظن. احلدود ضمن ماشئنتفافعلن ، حدود لذلكيكون  أن
 أيضا املسيحيات السيدات كانت. دوما املرأة ماحترا من يزيد احلياء ألن

 من واملنحدرات. طويال لباسا يلبسن وكن الزمان قدمي يف باحلياء يتحلني
 مث. الوشاح ويلبسن طويلة أكمامذا  جيدا لباسا يلبسن كن نبيلة عائالت

 مسيحية سيدة كتبت لقد. إىل ما نراه اليوم رويدا رويدااملرأة  حريةآلت 
 للنساء باحلرية يطالبون الذين الرجال إن فيه قالت مقاال مؤخرا ابريطاني من
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، عارٍ شبه لباسها جتعل وأن، حجاا ختلع أن منهن أرادت ملنوبالسماح 
. أهواءهم يشبعوا أن يريدون بل النساء حرية إىل اليهدفون احلقيقة يف فإم

  .وراءهم منجرفات السفاهة يرتكنب النساء: قائلةً وأضافت
 امرأة كل على جيبو، على أية حال رمتهاح امرأة لكل: لفأقو

 .األمر هذا إىل فانتبهن، األحوال كل يف وطاهرة عفيفة تكون أن أمحدية
 يف واملنشورة، م١١/٧/٢٠١٢ بتاريخ، "وقف نو" مشروع يف املشتركات مع جلسة(

  ) م٢٨/٩/٢٠١٢: عدد العاملية الفضل جريدة
 العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده ملؤمنني أمريا در، أملانيا يفته جول أثناء ويف

 فقالت، معهن جلسة يف" وقف نو" مشروع يف املشتركات أسئلة على
 من منعتم وقد، جيدا ليس استخدامه أن الفيسبوك عن قلتم لقد: اهنإحد

بل قلت إن ، من مل يتركه كان مذنبامل أقل إنه : حضرته فقال، استخدامه
  . ونفعه قليل جدا كثريضره 

لون إىل حيث تبدأ الفتيات والفتيان الذين يستخدمون الفيسبوك يص
إذ ينشئ الشباب عالقات وتقع الفتيات أحيانا يف الفخ ، السيئات باالنتشار

بغري حجاب. فما حيدث هو أن فتاة ترسل  هنويضعن على الفيسبوك صور
وتضعها صديقتها يف ، صورا إىل صديقتها يف ظروف عادية وعائلية

فتخرج الصورة من أملانيا وتصل إىل نيويورك ، ساا على الفيسبوكح
وبذلك تبدأ الروابط. مث تتكون العصابات من ، مثال ) وأسترالياأمريكا(

الصورة ويهددون صاحبتها. وهكذا يتالعبون بالرجال والنساء الذين 
 لذا يفضل عدم االقتراب منها أصال. ، تنتشر السيئات
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إذ يقول القرآن الكرمي أن استمروا يف تقدمي ، النصيحة إن مهميت هي إسداء
النصح ومن مل يسمع فذنبه عليه. إذا كان أحد يريد تبليغ الدعوة عرب 

ميكنه و www.alislam.org١مهيأ يف موقع اجلماعة  فهذاالفيسبوك 
  . من هناك لتبليغ الدعوة استخدامه

ليس : ال يقلن لهكل من ميدحهن قلي، بسهولة الفتياتتصدر السفاهة من 
أما ، أنا درست يف أملانيا: يقلن اآلباءوإذا نصحهن ! منك فضلهناك أحد أ

" أي خذوا "احلكمة ضالة املؤمن: فأقول هلنأنتم فقد جئتم من قرية. 
ليس كل ما اخترعه هؤالء الناس جيد. الفتيات : احلكمة حيثما وجدمتوها

لقد صدر مين خطأ : نادماتاللوايت ال يقبلن النصيحة يكتنب إيل فيما بعد 
نشئ يف فخ يف مكان كذا وكذا. يقول  وقد وقعتنه أالفيسبوك بنفسه م

فتاة الهل حتب فقد اخترعه دف أن يعري كل شخص أمام العامل. 
املشتركات يف  (جلسة معيقبل النصح فهذا شأنه. ومن مل ؟ يعرتمحدية الاأل

نشرت ، يف مسجد بيت الرشيد، ١٨/١٠/٢٠١١بتاريخ ، نو" يف أملانيا وقف" مشروع
  م) ٦/١/٢٠١٢: يف جريدة الفضل العاملية عدد

 يفيف أثناء جولة سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز 
جلسة يف مسجد  "وقف نو"النرويج عقدت مع املشتركات يف مشروع 

                                                           
املوقع الرئيسي للجماعة  لقد ذكر سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا بنصره العزيز عنوانَ ١

للناطقني باألردية واإلنكليزية، أما عنوان موقعنا العريب للناطقني بالضاد فهو كما 
  (املترجم)   www.islamahmadiyya.netيلي: 
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والعفة  "احلياء: ويف هذه اجللسة قرأت إحدى البنات مقاال بعنوان، النور
  ". وميزا محديةاألبنت الامتياز 

دمت مقاال جيدا لقد قَ: فقال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
، فقط جيد ولكن مقتضى احلجاب ال يتحقق بتقدمي مقال، حول احلجاب

قضية احلجاب موجودة يف العامل كله وال سيما يف أوروبا. كانت  نّإإذ 
ن احلجاب بكثرة من عالشكاوى  تأيت تهناك فترة من الزمن حني كان

خطبة  ذات مرة لذا فقد ألقى سيدنا اخلليفة الثالث رمحه اهللا تعاىل، النرويج
 يف إحدى خطيب.أشرت إليها شديدة اللهجة يف النرويج. كنت أنا أيضا 

قدرت نظرا إىل ما كان يقال يف تلك بل شخصيا  ما دمت مل أجرب هذا
. ذات مرة جاءت للقائي يف جاب اهتمام مطلوبيعار باحلال  هاأليام أن

حجابا ولكن كانت  تلبسوكانت ، لندن بنت مشتركة يف "وقف نو"
فال جدوى من هذا النوع من احلجاب. ، فقط أكمام قميصها إىل املرفقني

عندما تكرب املشتركات يف مشروع "وقف نو" جيب أن يلبسن لباسا ذُكر 
هذا احلياء سيبقى  بقيإذا ء. فزمن باحلياوجيب أن يلت، يف املقال قبل قليل

  . قائماالشعور يف املستقبل 
اليت  الفتاةتلك  سألت: مث قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

على  كانإذ ، الرداء أم الو هل تغطني رأسك بالوشاح أ: جاءت للقائي
، . فوعدت باالهتمام باحلجاب يف املستقبلليس إال رأسها وشاح خفيف

اللتزام بضرورة اوعلمت بعد ذلك أا فعال تلتزم به. فما مل ينشأ الشعور 
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باحلجاب يف املشتركات يف "وقف نو" فال فائدة من إنشاد القصائد 
  واالدعاءات الكبرية بأننا سنفعل كذا وكذا. 

يف أثناء اللقاءات : أضاف حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز وقال
أن بعض النساء اللوايت جئن للقائي قد أخرجن  هنا يف النرويج الحظت

بعد فترة طويلة. كانت هناك لقاءات مثلها يف عام اخلزانة نقان من 
بعد اخلزانة فيجب أال يخرج النقاب من ، أي قبل ستة أعوام، م٢٠٠٥

بل جيب أن يخرج كل يوم. وعلى  عند اللقاء معي فقط ستة أعوام
  أن يقدمن أسون ذا الشأن... املشتركات يف مشروع "وقف نو" 

على املشتركات يف مشروع "وقف نو" أن يقدمن قلت إنّ فكما 
فال حتسنب أنكن صغريات السن. مبناسبة اجتماع ، يف احلجاب أسون

إذا كنتم ترون  كمجملس خدام األمحدية يف أملانيا مؤخرا قلت هلم أيضا أن
ون بتعليم اإلسالم وال خيدمون أن الكبار ال يؤدون مسؤوليام وال يعمل

  اجلماعة كما جيب فعلى الشباب أن يتقدموا يف هذا اال. 
لقد شكِّلت منظمة جلنة إماء اهللا وناصرات : تابع حضرته قائال

األمحدية هلذا الغرض فقط. وهلذا الغرض تقبل البنات يف مشروع "وقف 
 مثللعنب دورا نو". صحيح أن املشتركات يف "وقف نو" ال يستطعن أن ي

، لون كموظفني ويرسلون كدعاةتربية رمسية مث يقب تلقّوندعاتنا الذين ي
لذا فإن هذه املهمة يؤديها ، ال ميكن للمرأة أن تذهب وحدهاذلك أنه 

  الرجال فقط...
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يقدمن جيب على البنات املشتركات يف "وقف نو" أن : مث قال حضرته
إال -ار البنات املوجودات هنا للنساء والفتيات. وأظن أن أعم أسون

عشر سنني. إن عمر عشر سنني يعد حبسب تعليم  فوق -واحدة أو اثنتان
اإلسالم سن اإلدراك اليت فُرضت فيها الصالة. الصالة عبادة جيب أداؤها 

وقد فرض اهللا تعاىل ورسوله هذه ، لوجه اهللا الكرمي مخس مرات يوميا
رة أعوام من العمر. فهذا يعين أنه جيب عش همبلوغعلى الناس حني العبادة 

  أن حيدث تغير يف كل عمل من أعمالكن بدءا من هذا العمر. 
تقول بعض البنات : وأضاف حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز قائال

 نعشرة  يتما زلن صغريات السن ومل يبلغن إال إحدى عشرة أو اثنإ
إن مل ينشأ هذا : ملعطف. فأقولوعندما يكربن سيلبسن الوشاح أو ا، سنة

فلن ينشأ بعد أن يكربن أيضا. لذا جيب ، عشر سنوات وعمرهنالشعور 
أن تتذكرن أن املشتركات يف مشروع "وقف نو" جيب أن يكن أسوة 

  للناس فيما حوهلن ولقومهن أيضا. و لآلخرين
 : مث قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

الناس من قومنا مجيع غ الدعوة إىل ا أننا سنبلّأيضعبر عن العزم  لقد
العلَم يف مكان حيث رفع ونصل يف مشال النرويج إىل ، وإىل الناس احملليني

عقد معرض واحد أو إهداء القرآن و، م. ولكن رفْع علم واحد٢٠٠٨عام 
بل ال بد من متابعة األمر ، ال يحدث انقالباواحد الكرمي لشخص 

  . وتدبر األمور منذ البداية ملعرفة تطورها ،وبدقة باستمرار
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كفي إلقاء حماضرة واحدة أو خطاب واحد ال يإنّ : مث قال حضرته
لعمل مبا ل شعورشخص الما مل ينشأ يف قلب كل ، دعائم احلجاب إلرساء

  . همسع
إذا أردتن مشاهدة : وأضاف حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز قائال

جيدة قبل النوم مساء فال بأس يف ذلك ولكن جيب أال التلفاز أو متثيلية 
بدال من قضاء وقت طويل على ونوع.  خليعة من أي كون فيها مشاهدي

تستيقظن لإىل النوم يف وقت مناسب  اخللودجيب أن تتعودن على  تاإلنترن
هل قمنا اليوم : أنفسكن قبل النوم تراجعنلصالة الفجر. وجيب أن 

هل ؟ لمشتركات يف مشروع "وقف نو" القيام اباألعمال اليت ينبغي ل
قرأنا شيئا فهل ، وقد أُمرنا بتالوة القرآن الكرمي؟ صلّينا الصلوات املفروضة

 واستنبطنا منه تعليما ومعاين، ا من أوامر القرآن الكرميوهل تدبرنا أمر؟ منه
  ؟ مل نتطرق إليها من قبل

، الناسن تعلّمنكن سإ: التابع حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز قائ
فال يكفي أن تصبح املشتركة يف "وقف نو" طبيبة أو ، وتربني اآلخرين

وال يكفي أيضا أن تدرس قليال وتتزوج وتنتقل ، مدرسة أو ما شابه ذلك
من مناذجكن يف كل مكان. فهناك الزوجية. بل عليكن أن تقد عشإىل 

قبل  ق ما مل حتاسنب أنفسكنتحقيولكنه لن ، هلذا الغرضلسعي إىل احاجة 
  اللجوء إىل النوم ليال...
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ولكن إذا ، يف ذلك اآلخرون فثمة احتمال للكذب إذا حاسبكن
واضعات  وإذا حاسبنت أنفسكنفلن تكذبن.  ن بأنفسكنحاسبنت أنفسك

ثابتات على التقوى  ستفعلن ذلكف أن اهللا يقول أنه يراكن يف احلسبان
أن خيدع نفسه وال ميكنه أن خيدع اهللا تعاىل. ميكن للمرء  . فالوالصدق

واملنشورة ، م٢٨/٩/٢٠١١يف النرويج يف ، (جلسة مع املشتركات يف مشروع "وقف نو"
  م) ٢/١٢/٢٠١١، يف جريدة الفضل العاملية

 يفويف أثناء جولة سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز 
مشروع "وقف نو" اللوايت تربو  أملانيا عقدت جلسة مع املشتركات يف

  : وأسدى إليهن حضرته نصائح قيمة وقال، عاما١٥أعمارهن على 
لقد أبرز اهللا تعاىل أمهية احلجاب بوجه خاص. يف بعض األحيان 

جيب أن بل ؟ حنن فقط به ملاذا أُمرنا: تسيء النساء والفتيات الفهم ويقلن
ا أمر اهللا تعاىل باحلجاب جاء يؤمر به الرجال أيضا. بينما احلق أنه عندم

ففي اآلية اليت سبقت أمر . ليظهر حياؤكم، األمر بغض األبصار قبله
الرجال أن يغضوا من أبصارهم وأال ينظروا إىل هنا فيها أُمر ، احلجاب

قد أُمر الرجال ، وهناك دومنا سبب وأال يرفعوا نظرهم إىل كل امرأة. إذًا
مرت النساء أن يغضضن من أبصارهن وال أوال أن يغضوا من أبصارهم مث أُ

  يظهرن زينتهن. 
 ويسترن من، مث فُصل هذا األمر أكثر وقيل هلن أن يغطني رؤوسهن

الرجال. وال يظهرن خارج  أمامهن أعضاء جيب تغطيتها وسترها دأجسا
أمام الوالدين واألشقاء واألقارب إال ها ئإبداال يسمح بالبيت زينة 
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فقط تكون مكشوفة أمام الوالد  والكفنيأن الوجه  األقربني. واملعلوم
. فإن مل يكن الوشاح على تكشف املفاتن على أية حالواألشقاء وال 

تظهر  ولكن ال، ويكون الوجه مكشوفا، الرأس فال بأس يف ذلك أيضا
هذا ما يفعله كل عاقل. و، ها بكامله أمام الوالد أو األخ أيضاداملرأة جس

هذا ما ، لبيت فيجب االلتزام باحلجاب أكثر من ذلكأما إذا خرجنت من ا
  أُمرتن به. 

: وقال وأضاف حضرته ناصحا املشتركات يف مشروع "وقف نو"
جيب على املشتركات يف "وقف نو" أن يضعن يف احلسبان دائما أن يكن 

ويلتزمن باحلجاب يف هذا اتمع الذي تثار فيه ، قُدوة وأسوة يف كل أمر
ولكن ارتداء النقاب فقط ال حيقق مقتضى ، احلجاب كبرية ضدضجة 

أو وعدم االختالط بني الرجال والنساء ، احلجاب ما مل يكن هناك حياء
والفتيات. جيب أن يكون هناك حاجز بينهم حىت ال يتجاسر  باببني الش

املشتركات يف "وقف عند قدوة الأحد على إلقاء نظرة سيئة على فتاة. إن 
مدعاة إلصالح اآلخرين يف املستقبل. تذكّرن دائما  نو" هي اليت ستكون

أي كلما ، أن حجابكن جيب أن يكون حبسب أمر القرآن الكرمي متاما
من زينتهن ومجاهلن ء خترج النساء أو الفتيات من البيت جيب أال يكون شي

والشعر مستورا والوجه  ىباديا لآلخرين. جيب أن يكون الرأس مغط
بل إن مل ، روريا أن تغطي املرأة أنفها أيضا عند املشيحمجبا. ولكن ليس ض

أما إذا ، فيكفي ستر الذقن واجلبني والشعرمستحضرات التجميل تضع 
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وهكذا يتقدم اإلنسان إىل مستويات عليا ، فال بد من تغطية الوجه هاوضعت
. هناك فتيات يأتني إىل هنا من باكستان البسات النقاب رويدا رويدا

وهذا خطأ. ، بارتداء الوشاح فقط كتفنيد وصوهلن إىل هنا يوبع، والعباءة
كنتفإذا متس عليه. جيب أال ينحدر  مبستوى جيد من احلجاب فلتثبنت

جيب أن يرتفع مستواه إىل على العكس اإلنسان من احلسنة إىل السيئة بل 
  األعلى. 

كان هناك برنامج من هذا القبيل يف أفريقيا حيث يم الناس من سل
، من قبل قطملتزمات باحلجاب النساء  وال تكون، مللحدين واملسيحينيا

ميثّل  هندهن اللباس وتغطية أجسائارتداأسلوب ولكن عندما يلتزمن به فإن 
. وعندما تتقدم بعضهن يف الروحانية يلبسن الربقع صورة مثلى للحجاب

  أيضا. 
تفاع إن مستوى املؤمنة احلقيقية جيب أن يستمر يف االر، باختصار

يجب على املشتركات يف مشروع "وقف نو" أن يفهمن أن قدوة فدائما. 
لألخريات. النساء والفتيات األخريات ينظرن إليكن فإن مل تقدمن قدوة 

  اشتراككن يف مشروع "وقف نو".  من فال فائدة حسنة 
فأقول ، نـزبنان يلبسن اجلي وأبعض املسؤوالت  إنهناك من يقول 

أو بعض د اجلسمنه اللباس الضيق الذي يظهر  أما،  ذلكيفأنه ال ضري 
ولكن ، هو ممنوع. ففي اهلند مثال هناك عادة ارتداء سروال ضيقفأعضائه 
أو جيب أن ، من البيت يلبسن برقعا أو معطفا طويال خترج النساءعندما 
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يغطي اجلسم إىل الركبتني. وإذا لبسن الذي نوع اليكون الرداء من 
فوقه قميصا طويال فال بأس. أما إذا خرجن من البيت  ولبسن نـزاجلي

وليس على الرأس إال وشاحا فال فائدة  نـزالبسات قميصا قصريا مع اجلي
. اهلدف احلقيقي هو دمنه ألن يف هذه احلال غطني الرأس دون اجلس

هذا هو األصل يف ، لذا جيب رفع مستوى احلياء، احلفاظ على احلياء
  قداسة املرأة.  نيف ذلك تكماملوضوع و

قبل بضعة أيام بثّ على التلفاز برنامج من قبل املسلمني اآلخرين 
قالت فيه بعض النساء حديثات اإلسالم بأن تغطيتهن أنفسهن تشعرهن 

قالت إن  حيثحبماية أكثر. بل نشر فيه بيان سيدة مسيحية إجنليزية 
فإين  ا النساءم حرروزاعمني أالرجال الذين يثريون ضجة حول احلجاب 

 النساء أقول نظرا إىل احلجاب وبعد مساع هذا الكالم كله أن الغرب يكره
 والواقع أن الرجال يكرهون النساء على خلع احلجاب، على خلع احلجاب

من أجل استمتاعهم وليتلذذوا بنظرام وليس حلرية النساء. علما أن قائلة 
  .ةهذا الكالم مل تكن مسلمة بل هي صحفية مسيحي

لذا تذكّرن دائما أن للمرأة قداستها وجيب احلفاظ عليها. وينبغي على 
املشتركات يف مشروع "وقف نو" أن يكن قدوة يف كل جمال للحفاظ 

  على هذه القداسة. 
ما دامت قضية احلجاب تثار يف هذه األيام لذلك تطرقت إليها. جيب 

طبيق األوامر يف العبادات ويف ت، أن يكون مستواكن رفيعا يف كل شيء
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أمر فهو  سبعمئةأن الذي ال يطيع  � األخرى. لقد قال املسيح املوعود
 هذه ليس من مجاعيت. فيجب عليكن ا األوامر حتري قدوة والعمل لتكن

للفتيات والنساء األمحديات كلهن حيثما كننت يف أماكن وجمتمعات 
نت انقالبا بإذن وإن عملنت بذلك ألحدث، خمتلفة. ففكّرن يف هذا املوضوع

، م١٩/٦/٢٠١١بتاريخ ، (جلسة مع املشتركات يف مشروع "وقف نو" يف أملانيااهللا. 
  م)١٢/٨/٢٠١١: عدد، املنشورة يف جريدة الفضل العاملية
مشتركات يف مشروع "وقف نو" مع حضرته للكذلك عقدت جلسة 

انيا أملبأيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف مسجد بيت الرشيد يف هامبورغ 
  : حيث أسدى حضرته إليهن نصائح قيمة فقال

يف  تضعهاأن فعليها ، لكل مشتركة يف مشروع "وقف نو" قداستها
. أما املوضة العصرية أزياء عصرية تفي بأغراض احلجابار تختاحلسبان و

  . ةمناسب تليسفإىل ما فوق الكعبني الرتداء سروال يصل 
مع زمالئهن من التعامل  حول موضوعمث قال حضرته ناصحا 

  : الشباب
، ن ذلكإذا كننت حباجة إىل االستفسار عن شيء يتعلق بالدراسة فلكُ

عدا ذلك من العالقة  أما ما، كذلك ميكن أن تسامهن يف النقاش يف الصف
أيا كان نوعها فال. وال جيوز أن يبدأ احلديث أوال عما يتعلق بالدراسة مث 

(جلسة مع فهذا ممنوع بتاتا. ، هاهة وما شانـزاليف صاحبتهم يف متبدأن 
بتاريخ ، هامبورغ بأملانيا يف املشتركات يف مشروع "وقف نو" يف مسجد بيت الرشد

  م)١٢/٩/٢٠٠٨: عدد، املنشورة يف جريدة الفضل العاملية، م١٤/٨/٢٠٠٨
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عقدت جلسة مع املشتركات يف مشروع "وقف نو" يف كذلك 
مة اهلان حضرته بالنصائح ونصحه، وح يف فرانكفورتمسجد بيت السب

  : التالية
للبنت املشتركة يف مشروع "وقف نو" مكانة سامية ومنفردة عن 

كل  البنات األخريات. وجيب عليها أن تنتبه دائما إىل إنقاذ نفسها من
وجيب عليها العمل بكافة أوامر اهللا تعاىل. لقد ، املساوئ واللغو أنواع

أال ينم هذا السلوك عن جئنت اليوم هنا مغطيات رؤوسكن فيجب 
والنفاق. البنات اللوايت كربن جيب أن يلبسن  يف هذا العمل ازدواجية

اخلمار واحلجاب أو الوشاح عندما خيرجن من البيت أو يذهنب للتسوق أو 
خمتارة من بني بنات  فئةه ألن قدوتكن ستنفع األخريات. أننت نـزالت

. دائما وحافظن عليهما، كن هذهلذا انتبهن إىل مكانتكن ومرتبت، اجلماعة
وجيب على ، عليهما احلفاظوحرمتها فيجب  لكل بنت أمحدية قداستها

البنت املشتركة يف "وقف نو" احلفاظ عليهما أكثر من غريها... فيتحتم 
عليها االلتزام بالصلوات وتالوة القرآن الكرمي والعمل بأوامره واجتناب 

  . غري املناسبةء العصرية األزياذلك  كل نوع من اللغو مبا يف
أيضا إن البنات الاليت بلغن سن  هنالقد قلت يف هامبورغ وأقول 

جيب أال يكون املعطف ملتصقا ، الشباب ويلبسن املعاطف مثال للحجاب
وتصل أكمامه إىل بعض الشيء  باجلسم بل ينبغي أن يكون فضفاضا

إىل كل هذه الرسغ. عندئذ سيعلم أنكن خمتلفات عن غريكن. فانتبهن 
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(جلسة مع املشتركات يف مشروع "وقف نو" يف األمور وركّزن على الدراسة. 
: عدد، املنشورة يف جريدة الفضل العاملية، م٢٠/٨/٢٠٠٨بتاريخ ، أملانيا
  م)١٠/١٠/٢٠٠٨

كذلك أسدى حضرته نصائح قيمة عن االهتمام باحلجاب يف املعاهد 
 يفع "وقف نو" أثناء جولته يف جلسة مع املشتركات يف مشرو، التعليمية

  : فرنسا فقال
الفتيات اللوايت يدرسن يف الكليات واجلامعات جيب أن يتذكرن دائما 

 تدركو، أنه جيب على كل بنت أمحدية بوجه عام أن حتافظ على قداستها
. أما املشتركات يف مشروع هاوبني غري هابين اوأن هناك فرق، أا أمحدية

ظن على قداستهن أكثر من غريهن ألن سيقمن "وقف نو" فعليهن أن حياف
لذا عليهن أن يذهنب إىل السوق ، خبدمة اجلماعة وأعمال التربية يف املستقبل

استاء سواء ، البيئة والبسات الوشاح على الرأس وحمجبات حذرات من
  أم ال.منه أحد 

والاليت ، دارس اخلاصةاملهذا النوع من القيود ال يوجد يف : مث قال
على حتمل نفقات املدارس اخلاصة جيب أن يلتحقن ا. إذا كان  يقدرن

فقط ال بعدها. فإذا  هاا يف املدارس فيمكن خلعه فيصعبارتداء الوشاح 
(جلسة مع املشتركات خرجن من املدارس فيجب ارتداء الوشاح واحلجاب. 

ل املنشورة يف جريدة الفض، م١٠/١٠/٢٠٠٨بتاريخ ، يف مشروع "وقف نو" يف فرنسا
  م)١٤/١١/٢٠٠٨: عدد، العاملية
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كذلك قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز للواقفات نو مبناسبة 
  : أخرى

ولتكن ملتزمات ، لكونكن قدوة جيب أن تكون لديكن معرفة دينية
وملتزمات باحلجاب. وإذا لبسنت ، بالصلوات وتالوة القرآن الكرمي يوميا

، توضع مستحضرات التجميلب أال فيج مكشوفًااحلجاب وكان الوجه 
ال بد من تغطية الوجه. فتذكّرن هذه األمور كلها دائما. أما إذا وضعتنها ف

يف ، م٨/١٠/٢٠١١بتاريخ ، (جلسة مع املشتركات يف مشروع "وقف نو" يف أملانيا
  م)٦/١/٢٠١٢: عدد، املنشورة يف جريدة الفضل العاملية، مسجد بيت الرشد بأملانيا

اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف خطبة مجعة  ذكر سيدنا
بعض البالد األوروبية وقدم فيها إىل أفراد اجلماعة  يفعن جولته الناجحة 

  : نصائح حول أمور تربوية فقال
التنبه كثريا إىل  إىل عموما حتتاج اليت األوروبية البالد تلك من النرويج

نصحت الرجال والنساء  ملا أنين إال، املادية إىل ميالأيضا  فيها ألن التربية
 مالمح الحظت، يف أثناء اجلولة احلالية األمور ببعضوالفتيات والشباب 

 القوية واإلرادة العزم فيهم والحظت، نهمأعيو وجوههم يف واخلجل الندم
 وملا. تقصريام كل عن للتخلي جهودهم قصارى سيبذلون أمعلى 
 فقد مسؤوليام إىل معهم االجتماع يف" اجلددامى ولواقفني القدا" نبهت

 فقد الواقفات؛ والسيماأنفسهم  يف التغيري إحداث على العزم أظهروا
 سيسعني بل فحسب نفوسهن يف ليس حسنا تغيريا سيحدثن بأن وعدن

 من منهن بدر ما على ندما وأبدين، أيضا حميطهن يفلذلك  جاهدات



�א��������������������������������������                   � �٢٠٦� 

، األمحدية الفتاة ووقار حبشمة يتعلق مافيو للباسوا احلجاب جمال يف تقصري
 يف بلفحسب  اجلماعة حميط يف ليس حسنا منوذجا ليصبحن وسيسعين
 وفتاة أمحدي شاب كل ووفق لذلك تعاىل اهللان وفقه. أيضا خارجها
 فتياتنا إصالح من متكنا لو. لألمحدية حقيقيا منوذجا ليكونوا أمحدية

 هذه يف تعاىل اهللا باركلو، مضمونا القادمة األجيال إصالح لصار وسيداتنا
 سنوات اخلمس خالل النرويج مجاعة يف الحظت، اختصارب. املساعي
، م٢١/١٠/٢٠١١ بتاريخ اجلمعة خطبة( .النواحي بعضيف  ملموسا حتسنا املاضية

  )م١١/١١/٢٠١١: عدد، العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد يف

@ÊëŠ’ß@¿@pb×�’½a@pbèČßc@åØnÜÏ"ìã@ÑÓë "ñë†Ó@ @

لقد وجه سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف أثناء 
خطاباته مبناسبة اجتماعات "وقف نو" وغريها أنظار البنات وأمهان إىل 

فقال يف إحدى املناسبات مقدما نصائح ، مسؤوليان جتاه أمور تربوية
مةقي :  

السات أمامي ممن هن اجلهناك أيضا بعض الفتيات الصغريات جدا 
فينبغي أن يتذكرن أن على كل فتاة أمحدية االلتزام ، دون سن الثانية عشرة

على الفتيات البالغات مثانية أو تسعة أو عشرة أعوام  وال سيما، باحلشمة
ن اللوايت نذرن حيا االحتشامن يف ة بنايف مالبسهن. جيب على أمها

أن يغرسن يف أذهان أمهية احلفاظ دائما على ، "وقف نو"ـمشروع ال
جيب أن تلتزم مجيع الفتيات األمحديات ، معايري احلشمة يف اللباس. بالطبع
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هذا األمر ولكن ، بارتداء املالبس اليت تفي مبقتضى احلشمة واحلياء
مبكرة فلن  سنيف ذلك وإذا أُشعرن ب. "أكثر من غريهنواقفات نوـاليهم"

على ف يشعرن بالتردد أو الشعور بالدونية يف ارتداء احلجاب عندما يكربن.
أزياء خيترن سنوات أن ١٠إىل ٨الفتيات اللوايت تتراوح أعمارهن بني 

  املالبس.مناسبة من عصرية 
لذا ، الفتيات الصغريات األمحديات ذكيات جدا، بفضل اهللا تعاىل

واستخدام فطنتهن بطريقة جيدة  لدينيتعلّمن اعليهن مجيعا أن جيب 
فتاة صغرية أن تستمع إىل األشياء اجليدة اليت يعلّمها من املهم لوإجيابية. 

  إياها والداها وحتاول العمل ا. 
مث قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز خماطبا األمهات بوجه 

  : خاص
 ضاأي أود أن أذكِّرهنف، بعض األمهات أيضا موجودات هنا

مثالًا  قدمنت هلن أشياء جيدة إال إذا ن منكنوالدكمبسؤوليان. لن يتعلم أ
خالق وجتميل منازلكن باأل حلسناتإجيابيا. وهكذا عليكن االلتزام با

  والتقوى.  الفاضلة
اليت  مالمن حتقيق اآل "واقفات نو"يف اخلتام أدعو اهللا أن تتمكن مجيع 

أي اإلسالم  اجلماعةخلدمة  حيان اوأهاليهن عندما نذر علّقها عليهن
. وأدعو اهللا أيضا أن حيققن التطلعات العالية جدا اليت تتوقعها احلقيقي

أدعو اهللا أن ميكّن عضوات هذا كما اجلماعة أو خليفة الوقت منهن. 
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حيان من أجله.  أهلهناهلدف النبيل الذي نذر من حتقيق الربنامج املبارك 
ا وفق تعاليم وأسأل اهللا أن ميكنهنن دائماجلميلة �النيب  من قضاء حيا ،

"وقف نو" من مجيع النواحي. ـمجيع عضوات مشروع اليف  بارك اهللا
، م٢٧/٢/٢٠١٦يف بريطانيا بتاريخ ، "واقفات نو"(خطاب مبناسبة اجتماع  آمني.

  م)٢٠١٦يونيو عام  -أبريل : عدد، "واقفات نو"واملطبوع يف جملة "مرمي" الناطقة باسم 

lbv§bi@âaŒnÛübi@áèmbuë‹ë@ñbÇ†ÜÛ@òzî–ã@ @

 الدعاة ناصحا العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده اخلامس اخلليفة سيدنا قال
 للدعاة أقول أن أريد: اجلماعة ألفراد احلسنة القدوة تقدميب وزوجام
 ألن ونظرام لباسهم يف جدا حذرين يكونوا أن عليهم أن أيضا وأزواجهم

 أن وعليها، داعية أيضاتعد  والداعيةربي امل زوجة إن. هميإل رتنظ اجلماعة
 والنساء الرجاليوفق  أن تعاىل اهللا نسأل. جمال كل يف عليا أمثلةتضرب 

 مجيعا نتقيد وأن، احلياء من عالية مستوياتليصلوا إىل  األمحديني من
 يف، م١٣/١/٢٠١٧ بتاريخ اجلمعة خطبة( .النواحي مجيع من اإلسالمية باألحكام

  )م٣/٢/٢٠١٧: عدد، العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد

�a@õbßg@òä¦@¿@püëû�àÜÛ@òzî–ã@ @

القرآن  يأمرهننَ مناصب يف جلنة إماء اهللا يتبوأالسيدات اللوايت 
وإال ، الكرمي بأن يهتممن باحلجاب إىل جانب االلتزام باألوامر األخرى

الرجال هنالك أوامر كُلّف ا ن يكُن ممن يؤدون حق أمانام. ل
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أال ، غري أن هناك أمرا إضافيا أُمرت به النساء، والنساء على حد سواء
  وهو احلجاب.  

الشكاوى من النرويج حول قضية احلجاب.  فينة وفينةإنين أتلقى بني 
كما ظل ، ذا الشأن وقد سبق أن وجه اخلليفة الثالث رمحه اهللا تنبيها شديدا

أيضا ينصح. فإن مل تكن السيدات ذوات املناصب يف اهللا اخلليفة الرابع رمحه 
وكان هناك ، جلنة إماء اهللا على املستوى املطلوب فيما يتعلق باحلجاب

 بال يف البيوت وعقد االس والزيارات، اختالط حر بني الرجال والنساء
بل تكتفي السيدة بالقول بأين ، ابةبدون أن تكون هناك عالقة قر، حجاب

ال فلذا ، أحسب هذا أخا يل وأحسب هذا عما أو خاال يل أو ما شابه ذلك
حلجاب؛ فلتعلمن أن هذا ما ينفيه القرآن الكرمي ويأمر املؤمنة أمرا إىل ا حاجة

فيه تكمن كرامتها؛ فلو اهتمت ف، مؤكدا بوجوب االلتزام باحلجاب
سواء على املستوى احمللي أو على ، حلجابالسيدات ذوات املناصب با

وجعلن تصرفان خاضعة لتعليم اإلسالم فستكون ، مستوى املدينة أو البلد
، لألخرياتهناك شرحية كبرية بإذن اهللا تعاىل تقدم أسوة ومنوذجا طيبا 

ولألوالد وللمجتمع أيضا. املسؤولة يف جلنة إماء اهللا لن تؤدي حق األمانة 
  قها ما مل تم باحلجاب أيضا باإلضافة إىل أمور أخرى.امللقاة على عات

حيث ، حني تأيت بعض السيدات ملقابليت أعرف أحيانا كيفية حجان
لذا ، يتبني من حالة بعضهن أن قد لبسن هذا احلجاب بعد فترة طويلة

  يشعرن بصعوبة يف لبسه. 
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األمحديات  نساءمن واجب ذوات املناصب وكذلك ال، على أية حال
  بشكل عام أن يؤدين حق أمانتهن. 

ارتداء إىل يقول بعض الناس من ذوي األفكار احلديثة بأن ال حاجة 
فأريد أن ، احلجاب يف هذا العصر ألن هذا األمر قد أصبح قدميا اآلن

أمر يف القرآن الكرمي ميكن اعتباره قدميا  أوضح جيدا أنه ليس هنالك أي
  أو بأناس معينني.  وغري قابل للعمل أو خاصا بزمن معني

يظهر األمحديون رجاال ونساء بكل شوق وحب عالقتهم وارتباطهم 
يف سورة النور بقاء  ولكن جيب أن يعلموا أن اهللا تعاىل حني ذكر، باخلالفة

بالعبادات واألعمال الصاحلة. وقال يف  جعله منوطا، اخلالفة بني املؤمنني
أنكم ستفعلون كذا وكذا بل تدعوا ب آيتني سبقتا آية االستخالف بأالّ

"طاعة معروفة" أي أطيعوا طاعة كاملة يف كل ما تؤمرون به حبسب : قال
. وكلما طُلب منكم االنقياد ألمر �أوامر القرآن الكرمي ورسول اهللا 

القرآن الكرمي والرسول فانقادوا له فورا. لقد شرحت هذا األمر جيدا أكثر 
  من مرة. 

ات العبادة مبحاذاة الرجال ويسعني لتقوية فحيث ترفع النساء مستوي
جيب أن يسعني أيضا للعمل باألوامر اخلاصة ن. وأود أن أوضح ، إميان

لكن غض البصر واجتناب ، رن باحلجابمهنا أنه صحيح أن النساء قد أُ
بل قد أُمر الرجالُ أوال ، االختالط الزائد هو ما أُمر به الرجال والنساء معا

أما النساء فقد ، من أبصارهم لئال يقع نظرهم على النساء عبثا بأن يغضوا



��٢١١                                                                                 א����

، يف أوسلو بالنرويج، م٣٠/٩/٢٠١١بتاريخ ، (خطبة اجلمعة. أُمرن به بعدهم
   م)٢١/١٠/٢٠١١: عدد، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية

وذا ، احلياء هو الزينة احلقيقة للنساء يف ضوء تعاليم القرآن الكرمي
  : األمحديات نساءل حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز خماطبا الالشأن قا

ال ف، إن احلجاب من أوامر اإلسالم وتفصيله مذكور يف القرآن الكرمي
اتمعات. لقد رأيت أن  ذهختلعن حجابكن وال معاطفكن متأثرات 

هذا ، وشاح خفيف على رؤوسهنببعض النساء خيرجن إىل الشوارع 
وافق مع تعليم احلجاب حيث تكون أذرع بعضهن مكشوفة التصرف ال يت

ويكون امليل إىل األزياء ، تصل معاطفهن إىل ما فوق الركبةال تكاد و
العصرية أكثر من احلجاب. فعليكن االحتجاب واضعات يف احلسبان أن 

من مزايا اإلسالم. ميزة أن احلياء  �من اإلميان. وقد قال النيب شعبة احلياء 
  )باب احلياء من اإلميان، كتاب اإلميان، ن صحيح البخاري(تلخيصا ع

احلسبان ن هذا بضعف، صفات املرأة حياؤها ووقارها وقداستها أهم إن
نساء دخلن  دائما. وبسبب عدم االعتناء وعدم االهتمام باحلجاب رأيت

القاعة اآلن ورؤوسهن مكشوفة. من املعلوم أن جئن لالشتراك يف اجللسة 
، وجئن واضعات يف احلسبان أن جئن إىل أجواء طيبة، هابراجمومساع 

إذ حيسنب أن أحد طرق احلفاظ على شعرهن ! ومع ذلك شعرهن مكشوف
وعدم ارتداء الوشاح أو الرداء. فإذا كن مصرات ، هو ترك الرأس مكشوفا

بل األفضل هلن أن ؟ على كشف الرأس فما الفائدة من حضور اجللسة
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معظمهن قد غطّني  ئيالال- حيرضن األخريات حوهلن يبقني يف البيوت لئال
  .على ترك احلجاب -رؤوسهن

جيدا إىل احلفاظ على حيائكن يف كل األحوال. إن تنتبهن فيجب أن 
ن املكياج. ال تظنن أنكن لو لبسنت أكثر م، احلياء هو حلية املرأة وزينتها

ئة متاما. هناك هذه فكرة خاط،  االندماج يف اتمعنتاحلجاب ملا استطع
البسات احلجاب  يعملنيعملن يف مهن جيدة وأعلم أن ممن كثريات 

إن ستر الرأس والشعر والذقن ضروري إىل جانب ، إذًا واملعاطف الطويلة.
أما إذا ، وضع مستحضرات التجميلوذلك بشرط عدم ، ارتداء املعطف

وجه. فال بد من تغطية البتلك املستحضرات أردتن اخلروج من البيت 
كذلك منع اإلسالم من االختالط مع الرجال دون مربر وتبادل األحاديث 

، معهم بغري الضرورة. فلو مل يتم االنتباه إىل هذه األمور الصغرية من اآلن
 وسيتكون اتمع نفسه الذي نراه، فستتفاقم هذه الظاهرة رويدا رويدا

  املبين على عدم احلياء. وقائما يف أوروبا  اليوم
تستخفن بأي أمر من أوامر القرآن الكرمي وال حتسنب أنه كان قد  فال

. بل فقط أخرى يويةجاء يف قدمي الزمان أو يصلح لباكستان أو بالد آس
صاحل لكل زمن ولكل بلد ولكل سيدة هو و، اعلمن أنه حكم القرآن

أمحدية يف كل بلد. إنين أنصح بذلك مرارا وتكرارا ويف خمتلف املناسبات 
هذا الضعف يزداد رويدا رويدا. وإذا بقي احلال على هذا املنوال  إن وأقول

أجيالنا املستقبلية. وستخرج النساء من بيون بشعر  ضمان حلياء فال
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في هذه احلالة ال ميكن ف، وقمصانا قصرية نـزمكشوف والبسات اجلي
  . أيضا بل ستخرجن من األمحدية، تسميتهن أمحديات

اجتننب السفور واالنغماس يف األهواء ، ه األمورلذا عليكن االهتمام ذ
وإال فال ضمان حلياء األجيال القادمة وقداستها. فإن كننت تردن كسب 

 �. لقد قال النيب بشدة فحافظن على حيائكن، رضا اهللا تعاىل واخلري منه
(خطاب إىل السيدات  كتاب اإلميان)، (صحيح مسلم" ."الْحياُء خير كُلُّه: مرة

، املنشور يف جريدة الفضل العاملية، م٧/٧/٢٠١٢يف ، ناسبة اجللسة السنوية يف كندامب
  م) ٢٣/١١/٢٠١٢: عدد

 نساءلقد أسدى سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز إىل ال
األمحديات نصائح تربوية قيمة مرارا يف خطاباته. فنقدم هنا جزءا من أحد 

ىل بنصره العزيز لفائدة القراء والقارئات وهو يتضمن خطاباته أيده اهللا تعا
  : فقال حضرته، نصائح جديرة بالوضع يف احلسبان دائما

تذكّرنَ دائما أن اإلميان ال يتقوى ما مل يوقن املرء أن اهللا تعاىل يراه يف 
، كل حني وآن. تنشأ بعض السيئات ألن كاسبها يزعم أنه ال يراه أحد

  .)١٥٧: (آل عمران � بِما تعملُونَ بصريواُهللا� :وينسى قول اهللا تعاىل
خشية  منفاإلميان باهللا إمنا يعين أن يكون كل عمل اإلنسان نابعا ، إذًا

ومل يأمر بااللتزام به عند ، اهللا يف قلبه. فمثال قد أمر اهللا تعاىل باحلجاب
عند  أوحلضور حفالت اجلماعة األخرى  أوحضور اجللسة السنوية 

بل وضح اهللا تعاىل أن هذا األمر موجه إىل نساء ، فقط ور للقائياحلض
 �ونِساِء الْمؤمنِني يدنِني علَيهِن من جلَابِيبِهِن�: � املؤمنني كما يقول
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عند  واسعا رداًءأي جيب على نساء املؤمنني أن يرتدين ، )٦٠: (األحزاب
  اخلروج من بيون. 

، ؤمنني وهن مؤمنات أيضا بصفتهن زوجات املؤمننينساء املميزة هذه 
كما ، وقد جاء ضمن األوامر عن الزجيات أن عليكم أن تتزوجوا املؤمنات

إن أمر احلجاب ليس خاصا ، أُمرت املؤمنات أن يتزوجن املؤمنني. إذًا
بل من واجب كل امرأة حتسب نفسها مؤمنة وبلغت سن ، مبناسبة معينة

اهللا ورسوله وحتسب نفسها يف مجاعة املسيح املوعود الرشد وتدعي طاعة 
أن تلتزم به كلما خرجت من بيتها. ويف ذلك توجيه للرجال أيضا الذين 

أن خيلعن حجان ألم خيجلون من اتمع حبجة أن  زوجاميطلبون من 
الناس قد يقولون إم متخلفون جدا إذ يلزمون زوجام باحلجاب بشدة. 

وفرنسا ، تمع األورويب تثار ضجة ضد احلجاب بني حني وآخرففي هذا ا
وكردة فعل ، بوجه عاممثل هذه احلمالت تبدأ  ومن هناك، سباقة يف ذلك

ولكن معظم احملجبات ، لتظاهراتات باحلجاب يف اامللتزم اتاملسلم خترج
بل ! سافرات يف األسواق عادة كناملشتركات يف مثل هذه التظاهرات ت

بل ينشأ ، وذلك ألنه ليس لديهن من يرشدهن! أيضا خمجال يكون لباسهن
  هياج مؤقت يظهر للعيان كردة فعل فحسب على حظر احلجاب. 

 هولكن جيب أن تتذكر كل سيدة وفتاة أمحدية بلغت عمر احلجاب أن
من إمياا ومن أوامر القرآن الكرمي. وبفضل اهللا تعاىل إن معظم الفتيات 

ضد لقد جرت يف فرنسا مؤخرا محلة قيقة. األمحديات يدركن هذه احل
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 عملفكتبت فتاة أمحدية مشتركة يف مشروع "وقف نو" وت، احلجاب
من ناحية  األوربيني يهتفونإىل اجلريدة أن كتبت ، املاجستري يف الصحافة

احلجاب الذي هو  حيظرونومن ناحية ثانية ، حبرية األفراد واحلرية الدينية
أوامر اهللا به حبسب مل نرى العبكل سرور وديه ونرت، أمر من أوامر ديننا

حمض ادعاء وال حلرية الدينية ليس إال إعالنكم اتعاىل ضروريا. فثبت أن 
  .حقيقة له أكثر من ذلك
بل أصبح ، باحلجابات يف هذه األيام غري ملتزمات األغلبية من املسلم

امج تبثّ النظر إىل برباإلنسان أحيانا  خيجل لباس النساء شبه عارٍ لدرجة
مات. مع ذلك تسمي هؤالء السيدات أنفسهن مسلو، على التلفاز مثال

من الدين وال أنه مل يبق ، الفساد يف الرب والبحر هذا هو املراد من انتشار
  ومع ذلك يسمني مسلمات. ، من اإلسالم شيء

جيب أن تتذكر ، �ولكن املرأة األمحدية اليت آمنت باملسيح املوعود 
د أمحدية ظاهريا والديها فقط وال لتعا لحترامامل تؤمن باألمحدية  دائما أا

ال سبيل  تايلوبال، يف عائلة أمحديةبشرف املولد ت حظيفحسب أو ألا 
كوا أمحدية ألن أهلها أمحديون وعائلتها أمحدية. عن هلا سوى أن تعلن 

تكون  أنعلى املرأة األمحدية  أنه من الواجبذا جيب أن تنتبهن دائما ل
إمياا. إن كرامة األمحدي  وتراقب مستوىمطلعة على تعليم األمحدية 

إىل درجة ال  �إميانه بعد بيعة املسيح املوعود  أن يقويتكمن يف 
(خطاب إىل السيدات مبناسبة تصرفه عن إميانه وال تزعزعه أية أمنية دنيوية. 
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: عدد،  جريدة الفضل العامليةاملنشور يف، م٢٥/٧/٢٠٠٩يف ، اجللسة السنوية يف بريطانيا
  م) ٢١/٦/٢٠١٣

أملانيا أسدى حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف  يفجولته  يف أثناءو
نصائح هامة عن أمور  الوطنية اجتماع مع اهليئة اإلدارية للجنة إماء اهللا

  : فقال، التربية واحلجاب واستخدام الفيسبوك
احلياة العادية دون ارتداء  كل سيدة أو فتاة خترج إىل السوق يف

وال تغطي شعر رأسها بالوشاح وليس على ، معطف يصل إىل الركبتني
تتبوأ وبالتايل ال ميكن أن ، كتفيها وصدرها رداء فهي غري ملتزمة باحلجاب

  منصبا. 
 اتأخربتين إحدى الرئيسات احمللي: عندها قالت رئيسة جلنة إماء اهللا
اعتها قليل جدا على املنصة. فقال أن عدد امللتزمات باحلجاب من مج

  : حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
رئيسة لتتولّى  ن هؤالء امللتزماتفعيين واحدة م األمر كذلكإذا كان 

 بعضهن اللوايت سلِّمي املناصب إىلوميكن أن ت، هي وحدها كل املناصب
دها بقيت الرئيسة وح فلووإال ، واتركي األخريات يلتزمن باحلجاب

وتعهدت ، إذا غيرت إحداهن سلوكها إىل األحسنأما كل شيء.  فلتتوىل
بل احلق أن -يف غضون شهر  كلها التغريات احلسنة يف نفسها أا ستنشئ

بعد  هاأمر تحريفعليك أن ت -التغير جيب أن حيدث يف ليلة وضحاها
 للجنة إماء اهللا (جلسة مع اهليئة اإلداريةومن مل تتغري فاعزليها من املنصب. ، شهر
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: عدد، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية، م١٧/٦/٢٠١١بتاريخ ، يف أملانيا الوطنية
  م)٢٢/٧/٢٠١١

يف النرويج الوطنية ويف جلسة مع اهليئة اإلدارية للجنة إماء اهللا 
حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز األمور التربوية املختلفة  استعرض

، ة حول موضوع تربية النساء والفتيات األمحدياتوأعطى تعليمات قيم
  : فقال ذا الشأن

بل ، أن الفتيات ال يهتممن باحلجاب وال يلبسنهعن سئلت يف أمريكا 
؟ هذا املوضوعحيال فماذا جيب فعله ، قميصا قصريا نـزيلبسن مع اجلي
لو بدأتن بتعويدهن منذ الصغر حني يبلغن مخس أو ست : فقلت للسائلة

ال جيوز هلن أن يلبسن  بلوغهن سبع سنني أنهمن عمرهن ليعلمن عند  سنني
بني  ارتداء الوشاح أيضاجيب أن تتعود على و نـزمع اجلي قميصا قصريا

فلن يكون لديهن أدىن انقباض أو تردد يف ذلك عند بلوغهن ، حني وآخر
: لكعشر سنني مثال. وإن مل تعودن على هذا النحو فستقول الفتاة بعد ذ

تلبس قميصا وس، ما زلت يف العاشرة أو احلادية عشرة أو الثانية عشرة
بدون األكمام أيضا. وعندما ال ختجل من هذا النوع من اللباس سينتهي 
كل شيء ولن تتعود على احلجاب. لذا ال بد من تعويدهن منذ البداية. 

عندها ، هناك حاجة ماسة إىل تربية عضوات جملس "ناصرات األمحدية"
إن أعظم مسؤولية هي ف، ميكنكن إنقاذ ذريتكن يف هذه األجواء. لذا طفق

  جتاه عضوات جملس ناصرات األمحدية. 
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هناك : تقريرها سكرترية التبليغ متمث قال حضرته بعد أن قد
مشروع تبليغ الدعوة بوجه عام. كذلك جيب على النساء أن يشتركن 

ع الرجال. لقد قسم يف مشروع توزيع النشرات الصغرية ولكن ليس م
كلّفوا النساء أن يوزعن و املسؤولون يف بريطانيا هذه املسؤولية

النشرات يف املدارس االبتدائية ويف البيوت. أما إذا أُريد الذهاب إىل 
 معا أي تذهب العائلة كلها، فتكون هذه مسؤولية العائلة كبريةأماكن 

من األقارب فقط  وجيب أن يكون الرجال، مبا فيها الرجال والنساء
. أو تكلَّف النساء فقط ليذهنب إىل املدارس االبتدائية واجلزء دون غريهم

أو يف ، أو عندما تعقد عندهن احتفاالت، اخلاص بالنساء يف الكنائس
يف صناديق الربيد  املناشري أو لوضع، ىل أهلها جيداإالبيوت بعد التعرف 

ن برنامج النساء لتبليغ جيب االهتمام بأن يكو، لية. باختصارنـزامل
 مع ذلكو هي هيالدعوة منفصال عن الرجال. مع أن طبيعة العمل 

  جيب أن يكون منفصال. 
ه أيده اهللا بنصره العزيز عن  سكرتريةٌ هنا أخربتلتبليغ الدعوة حضرت

: فقال حضرته، احلث على كتابة املقاالت يف اجلرائد واالت املختلفة
  طالبات يف هذا اال. جيب تنشيط منظمة ال

 لوقالت رئيسة جلنة إماء اهللا إن التعليم هنا خمتلط إىل درجة حىت 
الشباب على أية حال.  حلضرهعقدت بناتنا برناجما منفصال يف اجلامعة 

  : فقال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
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إللقاء الفتاة  اضطرتيحضرون ولكن إذا سصحيح أن الشباب أيضا 
فال بأس. الطالبات سيأتني مع زمالئهن  ة حول اإلسالم حمجبةًاحملاضر

 حماضرة حول اإلسالم نتالطالب الذين يدرسون معهن أصال. فإذا ألقي
ن أيضا. فيجب أال يترك احلبلُ على الغارب كنتبهن إىل حالتفسبات حمج

كما يقال يف وينبغي أن يتحكم املركز يف املوضوع. فال جيوز ، بأي حال
  أن تفتح للبعري نافذة صغرية فيدخل كلُّه من خالهلا.  ،املثل

الفتيات اللوايت يدرسن يف اجلامعات والبالغات : وأضاف حضرته قائال
 لذا جيب، عاما يرغنب يف احلصول على احلرية إىل حد ما ١٨إىل ١٦قرابة 

، "؟"ملاذا جيب أن يكون لباسنا جيدا: معهن حول مواضيع مثلالنقاش 
"ما هو دور ، "؟"ما هي ضرورة احلجاب، "؟ان يكون حمتشم"ملاذا جيب أ

  ."؟الفتاة األمحدية يف احلملة ضد احلجاب يف أوروبا
هناك ضرورة تالوة القرآن الكرمي واستيعاب أوامره املتعلقة أن كما 

ملاذا أُمرت النساء باالحتجاب ومل يؤمر به : بالنساء. يطرح عادة سؤال
. كذلك تثار قبل النساءمروا بغض األبصار مع أن الرجال أُ؟ الرجال

أكثر من النساء. رياث ويقال إن نصيب الرجل يف املواريث األسئلة عن امل
  فعليكن أن جتمعن مثل هذه األسئلة مث اجعلن الفتيات يناقشنها فيما بينهن.

جلنة ةَ عندما حضرت زوجتكم احملترمة جلس: قالت سكرترية التربية
عندما تدخل الفتيات اجلماعة تفرض إنه ة بعض األمثلة إماء اهللا قالت ضارب

قدمي الزمان فعليكن االلتزام بلباس حمتشم. ففي ، عليهن عادات اجتماعية
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ولكن يف تلك األيام كانت العباءة ، سراويل ضيقة عندنا كانت تلبس
عباءة طويلة تصل إىل أننت أيضا فيجب أن تلبسن ، الطويلة تلبس فوقها

  . بقى اللباس مستورالي الكعبني
سراويل الالتربية بأننا نركز يف هذه األيام على موضوع  سكرتريةقالت 

فإذا : تلبسها الفتيات. فقال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزاليت ضيقة ال
لبسن فوقها قميصا طويال يصل إىل الركبتني فال بأس يف ارتداء سروال 

القميص طويال. لقد قلت سابقا  أن يكون هو ضيق. األصل يف املوضوع
أيضا وال بأس يف ذلك ولكن بشرط أن يلبسن  نـزالفتيات يلبسن اجليإنّ 

 معطفا طويالعليه من البيت فليلبسن  نإذا خرجو فوقه قميصا طويال.
إنّ روح احلجاب. يقول اهللا تعاىل هتمام ب. األصل يف املوضوع هو االأيضا

رن أمام األغيار زينتهن اليت ميكن أن أن يست هو املراد من حجاب املرأة
  يبدينها أمام الوالدين واإلخوة واألخوات. 

إذا كان اللباس غري : مث قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز
فيجب االنتباه إليه يف البيوت أيضا. فمثال إذا ، ناسب يلبس يف البيوتامل

 نـزا الشاب البسة اجليكانت فتاة شابة تتجول يف البيت أمام أبيها وأخيه
أو سرواال ضيقا مع قميص قصري وبغري حجاب فإا ستفقد احلياء. األصل 

فحاولن خلق روح احلياء. أما إذا لُبس سروال ضيق فال بأس يف ، هو احلياء
غري أن هناك فرقا بني سروال ضيق ، ذلك ألنه كان يلبس فيما مضى أيضا

م. ففي اللباس الضيق من اليوبس كان يلبس يف ذلك الزمن وبني ما يل
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النوع املذكور ال تظهر مالمح الساق بسبب طراز اللباس بينما ليس األمر 
كذلك يف حال اللباس الضيق املستخدم يف هذه األيام. لذا جيب شرح 
الفرق بينهما للفتيات. جيب أن ترشدن الفتيات إىل ما هو األصل يف 

تن احلياء سوف ينصلح أشعميان". فإذا وختربن أن "احلياء من اإل، املوضوع
 لباسكن وحجابكن تلقائيا.  

قال ، ويؤيدن بنانجياننب إن بعض السيدات : ردا على قول 
اللوايت  تنصحن األمهاتجيب أن : حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

: يهبل ورد ف عصا. مل يأمر القرآن الكرمي باستخدام الجياننب بنان ويؤيدن
"هي االستمرار يف ، "فذكِّر اهللا جعلإذ قد ، النصيحةلذا إن مهمتكن كن
املسؤوالت االستمرار ومل جيعلكن مسيطرات. فمن واجب  ناصحاتتعاىل 

إىل ما يقوله القرآن الكرمي وما والرجوع رأين شيئا خاطئا  بالنصيحة إن
   .�وما أمر به املسيح املوعود ، ذا الشأن �قاله النيب 

أن شخصا من  كما ضربت مثال من قبل، معايري خمتلفة للحجاب أيضا
الدعاء ألمه لتنضم إىل  مين انضم إىل اجلماعة يف لندن وطلب أصل مصري

أحضرها إىل املسجد بني حني وآخر. مث جاءين هذا : فقلت له، اجلماعة
والديت إىل املسجد وقالت بالنظر إىل  ذهبت: الشخص بعد فترة وقال

جاب النساء أا مقتنعة بتعليم اجلماعة وتقبل كل شيء ولكن نساءكم ح
ال يلتزمن باحلجاب. هذا يعين أن معيار احلجاب يف ذهنها هو كما تلبسه 

الشعر ال من األمام وال من اخللف.  ظهرالعربيات حبيث يغطني اجلبني وال ي
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عيات لبسنت وشاحا قصريا مرافلو ، حدودا ستر الشعر أيضالفال شك أن 
فهذا تصرف خاطئ.  يترنحالعصرية وتركنت الشعر من اخللف  وضةامل

واملطبوعة يف ، ٢/١٠/٢٠١١(جلسة مع اهليئة اإلدارية للجنة إماء اهللا يف النرويج بتاريخ 
  م)٢٣/١٢/٢٠١١: عدد، جريدة الفضل العاملية

  
  
  



  
  
  
  
  

إا لـمنة اهللا تعاىل علينا إذ وفقنا لالنضمام 
لنجاهد لالهتداء ، ����ملسيح احملمدي إىل مجاعة ا

. ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لتدبر ����إىل سبل اهللا 
اهلدف من إلدراك والعمل ا دائما و 				أوامره 
  حياتنا.

  
  )٣٠/٧/٢٠٠٥(خطاب إىل السيدات مبناسبة اجللسة السنوية يف بريطانيا بتاريخ 
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óÜrŽà�Ûa@x‡bàäÛa@œÈi@ @
امس أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف عدة لقد ذكر سيدنا اخلليفة اخل

وجديرة باالقتداء بشأن احلجاب. ويف  لألمحديات ج مثلىمناسبات مناذُ
الساكنات  األمحدياتبعض املناسبات ذكر حضرته التزام النساء والفتيات 

 بتعاليمالتزامهن باحلجاب والعمل  -دون ذكر أمسائها-يف بالد خمتلفة 
 مناسبات أخرى ذكر انطباعات غري األمحديات ويف، بكل شجاعة اإلسالم

ن حمجبات. ونقدم هنا اللوايت أشدن باألمحديات بشأن أداء مسؤوليا
متكن من طاعة هذا األمر اإلهلي  لن، مقتبسات خمتارة من كالم حضرته

  ونستحق االحترام من الناحية الدنيوية أيضا. ، ورضاه 	ننال حبه فاملهم 
سيدنا  " ابنةناصرة بيغم"السيدة ، ته احملترمة* عندما توفيت والد

مرزا منصور أمحد) ذكر  ه(زوجة املرحوم الصاحبزاد 
املصلح املوعود 
حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف خطبة اجلمعة خصاهلا احلميدة 

  : فقال، به بااللتزاما يزوال سيما أمهية احلجاب يف نظرها وم، بالتفصيل
 كانت اليت اجلماعة فروعأحد  يفة جلنة إماء اهللا سابقا رئيس يلّإ كتبت

 وهلذا، نساءال بتربية كثريا تم املرحومة كانت: فقالت والديت مع تعمل
 وختربنا وتستخدمها جديدةوأساليب  طرقتفكر دائما يف  كانت الغرض

يا عال مستوى ربوة أهل من سيدةو فتاة كلجاهدة لتحتل  تسعى كانت. ا
 أن ورأت سيدة أو فتاة الطريق يف صادفتقد حدث مرارا أا و. يةالترب من
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 حمبة بكل أفهمتهاوال يليق بوقار فتاة أمحدية  يرام ما على ليس حجاا
أمحديةما هو مستوى الوقار الذي جيب أن تتحلى به فتاة  هلا ووضحت. 
 رمحه الرابعللخليفة  خطاب من مقتبسا حبجاا يتعلق فيما لكم أذكر

 خالفته عهد يف األوىل السنوية اجللسة مبناسبة السيدات خيمة يف ألقاه هللا
  : فقال والديت وذكر احلجاب موضوعفيه  تناول، ١٩٨٢ عام

 ألا البداية منذ احلجاب يف متشددة وهي، حمترمة كبرية أختا لنا إن"
 امفك، 
 املوعود املصلح يد على تربني اللوايت النساء من األول اجليل من

املوعود املصلح رأت 
بالبنات عند  اهتمامهيعمل يف البيت ومدى  
 أن تستطيع وال، يتجزأ الطبيعتها  من جزءا أصبح قد البيت منهن خروج
: ها وعن مثيالاعن، عندنا الفتيات بعضتقول . السرية هذه عن تتخلى

ن فقدن صو، شيئان هل تقولوا فال قدمين وفكره قدمي عصر منن إن ألا
والناس من ذلك الزمن يقومون مبثل هذه األعمال ، لكون من زمن سحيق

 يف قدميا عصراأن  أعلم؟ يقصدنَ قدمي عصرأي : أسأهلنف على أية حال.
: بقوله هذه أختنا يف يطعن أن أحد أراد فلو. � النيب عصرهو  اإلسالم

 هذهتنا أخ ولكن، اهللا إىل وأمره، شأنه فهذا القدمي العصر إىل تنتمي إا
، اجلمعة خطبة( ."األمر هذا يف تتشدد فهي ولذلك التقوى بأهداب متشبثة
، العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد يف، م٥/٨/٢٠١١ بتاريخ

  ) م٢٦/٨/٢٠١١: عدد
 املصلح سيدنا بنت "بيغم القيوم أمة" السيدة وفاة عند كذلك* 
أيده اهللا  حضرته ذكر) أمحد مظفر مرزا بزادهالصاح زوجة( 
 املوعود
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 يف وقال، مجعة خطبة يف بالتفصيل احلميدة تعاىل بنصره العزيز خصائلها
  : باحلجابالتزامها  بيان

شديدة االلتزام و، واخلالفةعلى اجلماعة  الغرية شديدة كانت
 ال الذي الصغار أقارا من أحد بيتها إىل جاء لوأنْ  لدرجة، باحلجاب

 خطبة(. تعرفه مل ما أيضاأمامه  حتتجب كانت، أمامه لالحتجاب ورةضر
 الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد يف، م٢٦/٦/٢٠٠٩ بتاريخ، اجلمعة
  ) م١٧/٧/٢٠٠٩: عدد، العاملية

 مستشفى يف طويلة فترة إىل "منري هفهميد" ةدكتورال خدمت لقد
 يف سريا حماسن حضرته فذكر، حياةلل واقفة كطبيبة ربوة يف" عمر فضل"

  : فقال باحلجاب التزامها والسيما مجعة خطبة
 يف طبيبةً ١٩٨٤ إىل عام وخدمت ١٩٦٤ عام ربوة إىل جاءت

 مثلرمحه اهللا  الثالث اخلليفة ضرب مرة ذات... "عمر فضل" مستشفى
 تعرف أن سيدة أرادت إذا: وقال، الشورى جمالس يفخطابه  يف حجاا
 بتاريخ، اجلمعة خطبة(. هفهميد الدكتورة من فلتتعلم متحجبة العمل كيفية

، العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد يف، م١٢/١٠/٢٠١٢
  )م٢/١٢/٢٠١٢: عدد

 يف وتوفيت، أمريكية أفرو، أمحدية" رضا سليمة" السيدة كانت* 
 يف حضرته فقال، م٢٠١٣ فرباير/شباط ١٨ بتاريخزائن بأمريكا  مدينة
 : احلميدة خصائلها بيان
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 وكان، مريكابأ" لويس سانت" مدينة يف ١٩٢٧ يف املرحومة ولدت
 املرحوم طريق عن األمحدية يف املرحومة دخلت ...معمدانيا كاهنا والدها

 من ١٩٥١ عام يف وتزوجت، ١٩٤٩ عام يف ناصر أمحد خليل الدكتور
ة رئيسك طويلة سنني إىل اجلماعة ختدم ظلت( ...رضا علي ناصراملرحوم 

 حبب عامرا قلبها كان)... املنطقة مستوى وعلى اهللا ماءاحمللية إل لجنةل
 األمحديات النساء وكانت. األول الطراز من معلمةتعد  وكانت، اإلسالم
 وتصحح حمبة بكل الناسنصح ت كانت ألا األمسبنها مبنـزلة حيهنالك 

 األخالق مهنوتعلّ احلجاب ارتداء إىل اتالبن توجه كانت. أخطاءهم
السائدة يف  الفاسدة للتقاليد التصديفية كيعن  وختربهن، دائما اإلسالمية

. كلها األمور هذه تعرف انتترعرعت هنالك وك ألا، الغريب تمعا
 جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد يف، م١/٣/٢٠١٣ بتاريخ، اجلمعة خطبة(

  )م٢٢/٣/٢٠١٣: عدد، مليةالعا الفضل
 وتوفيت، جدا وخملصة" حديثة يف األمحدية خانْ هتاني" السيدة كانت

 يف باحلجاب التزامها أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز حضرته فذكر، كندا يف
  : فقال، احلميدة خصائلها بيان

، ١٩٩٨بايعت يف . مقيمة يف كنداوكانت املرحومة لبنانية األصل 
وفّقت للخدمة ، لدعوة إىل اهللا ومولعة بنشر الدعوةكانت نشيطة يف ا

وباإلضافة إىل ذلك ، يف كندا إماء اهللا الوطنية سكرترية التبليغ يف جلنةك
وحملي يف جماالت خمتلفة...  وطينوفقت خلدمة اجلماعة على مستوى 

كل  شترك يفحيث كانت ت، كانت عالقتها باخلالفة عالقة حب ووفاء
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قد و، تمسك باحلجاب وتتحلى بعاطفة خدمة اخللقكما كانت ت، مشروع
 يف، م١٦/٨/٢٠١٣ بتاريخ، اجلمعة خطبة(بأعضائها بعد الوفاة. أوصت بالتربع 

 )م٣٠/٨/٢٠١٣: عدد، العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد
 من عالمات صدق األمحدية أن تحسا ملحوظا يبدأ بالظهور يف ن

فورا. فقد قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز  تهايع بعد بيعأخالق املب
  : حول هذا املوضوع
لقد تعرفت على اجلماعة عن طريق : "فامهي" من املغربتقول السيدة 

 -الذي يبث على القناة الفضائية األمحدية-الربنامج "لقاء مع العرب" 
، بشيء أبايل لن: رؤياوقلت يف نفسي بعد أن شاهدت  	فاستخرت اهللا 

 بتاريخ، اجلمعة خطبة(. أيضا باحلجاب والتزمت، فورا فبايعت. كانما وليكن
: عدد، العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد يف، م٢٨/٣/٢٠١٤
  )م١٨/٤/٢٠١٤

 نعيمة احلاجة للسيدة ميدةاحل صائلاخل من بعضا حضرته ذكر كذلك
مدينة زائن  يف اجلماعة رئيس، لطيف الدين جالل احلاج زوجة( لطيف

  : فقال وفاا عند) بأمريكا
مسيحي بيت يف ١٩٣٩ عام مايو ٢١ يف لطيف نعيمة األخت لدتو ،

 يف التطوعي عملها بدأت مث الغربية فرجينيا جامعة يف دراستها وأكملت
 ازدادت مث ١٩٧٤ يف األمحدية دخلت... األمريكي جليشيف ا الطيب القسم

 تترك مل... اجلماعة كتب مطالعة خالل من فائقة بسرعة وإخالصا اناإمي
 يف احلضور على تواظب كانتو، حياا يف اجلمعة صالة نعيمة األخت
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 كانت ذلك إىل وإضافة، أيضا رمضان صيام تترك ومل، كلها اجلماعة برامج
 أيضا فلالعتكا ووفقت، النبوية للسنة اتباعا أسبوعيا التطوع بصيام تلتزم

 اهللا بيت حلج وفقت... اخللق خدمة أعمال يف سباقة كانت. أكثر من مرة
 حليةً زوجها إليها أهدى وكلما، املالية التضحيات يف سباقة كانت... أيضا

 الوقت وخلليفة للخالفة حمبة كانت...املساجد بناء مشروع يفا  تربعت
  .كلها األخرى راألمو على اخلليفة طاعةَ تؤثر وكانت، عميقًا حبا

 إحدى يف كلمةً اهللا رمحه الثالث اخلليفة ألقىمريكا أ يف جولته خالل
 نعيمة لبست األخته مسعت فلما، احلجاب موضوع حول اجلامعات
 املنطقة تلك يف الوحيدة املرأة هي الوقت ذلك يف وكانت، فورا احلجاب

، م٣/١٠/٢٠١٤ ريخبتا، اجلمعة خطبة(. إسالميا حجابا ترتدي كانت اليت كلها
: عدد، العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد يف

  )م٢٤/١٠/٢٠١٤
 األمحدية إىل انضمامهن نتيجة اإلسالم بتعاليم األمحديات تلتزم كيف
  : أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز قائال حضرته ذلك ذكر فقد، اخلليفة وطاعتهن

منها ؟ يهابعد االنضمام إل دا اجلماعةيف أفرا التغيريات كيف حتدث
أوال.  يهمهم عمران املساجدبل  شدة الطقس فال مهم الصالة همحضور

: أحد اإلخوة األمحديني من مقدونيا وثانيا أضرب لكم مثال حيث يقول
حضرت اجللسة السنوية يف أملانيا ومل تكن تتحجب ، إن اسم زوجيت رضا

لى أا بدأت تتحجب بعد االستماع إىل كثريا ع مفأنا أشكرك، قبل ذلك



��٢٣١                                                                                 א����

، وهي ثابتة على األمحديةوال تزال متمسكة به ، نساءيف خيمة ال مخطابك
  . تعاىل بفضل اهللا زداد إمياناوت

يدخلن حني ، فاملبايعات اجلديدات الاليت كن قد ابتعدن عن اإلسالم
لذا جيب  الصحيح. اإلسالم يسعني جاهدات للعمل بتعليم اجلماعة بالبيعة

على البنات والسيدات األمحديات أن يلتفنت إىل هذا اجلانب ويتمسكن 
، ا جيب العمل ا 	فاألمور اليت أمرنا اهللا الشعائر اإلسالمية. ب

 بيت مسجد يف، م٣/٤/٢٠١٥ بتاريخ، اجلمعة خطبة(أهم أوامر اهللا.  من واحلجاب
  )م٢٤/٤/٢٠١٥: عدد ،العاملية الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح

 االلتزاممن حيث  املثل مضرب أيضا" جهان نصرت" الدكتورة كانت
 يف درست مث، باكستان يف الطب يف العليا الشهادة حازتفقد . باحلجاب

" عمر فضل" مستشفى يف باخلدمة بدأت مث بريطانيا يف النساء أمراض جمال
 تعاىل اهللا أيده مننياملؤ أمري سيدنا ذكر وفاا عند. م١٩٨٥ عام يف ربوةب

  : يلي كما خدماا العزيز بنصره
 باحلجاب واالهتمام الرأس بتغطية ابنتنا تنصح كانت: ابنتها زوج يقول

 قصرية أحداثا لألوالد تسردكانت و، عمرها من سنة ١٢ بلغت أن منذ
 وكانت، الصلحاء منا وغريه � املوعود املسيح زوجة سرية من وهامة
  . كثريا بباحلجا تم بنفسها

ى هذا عل األوالد نصح على اآلخرون والكبار اآلباء اعتاد لو: أقول
 يتشجعن سوف بل احلجاب ارتداء يف التردد البنات من لزالاملنوال 

  ...عليه
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: -ألمراض القلب طاهرمعهد  عن ولؤاملس- نوري الدكتور يقول
 من أكثر منذ جهان نصرت ةدكتورال مع العمل فرصة يل سنحت لقد
 طاهرويف معهد  يف "مشفى فضل عمر" "باين زبيدة" جناح يف أعوام ةتسع

 أطباء يف تتراءى قلّما بصفات تتحلىاملرحومة  كانت. ألمراض القلب
 عالية بأخالق ومتحلّيةً بالدعاء وملتزمةً للغاية صاحلةً كانت، الراهنصر الع

 جابباحلااللتزام وللمرضى حتت عالجها  �منها خشية اهللا والدعاء هللا 
 واملسيح � الرسول بأسوةالعمل و الكرمي بالقرآنوالعلم الواسع  بدقّة

  .� املوعود
 يف درست لقد: وأضاف حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز قائال

لتطوير علمها  خمتلفة مستشفيات وتزور هناإىل  تأيت وكانت أيضا بريطانيا
ة بأي تشعر ومل، طويلةال والعباءة النقابوكانت دائما ترتدي ، ومعرفتها

 للبنات أسوة فكانت، باحلجاب زمةملت أعماهلا جبميع وقامت، قط دونية
 خطبة(. متحجبات وهن العمل يستطعن ال أن واهية أعذارا يقدمن اللوايت
 يف املنشورة، كنداب نتووتوريف  اإلسالم بيت مسجد يف، م٢١/١٠/٢٠١٦ بتاريخ، اجلمعة
  )م١١/١١/٢٠١٦: عدد، العاملية الفضل جريدة

 صفة العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده املؤمنني أمري سيدنا ذكر كذلك
" عمر فضل" مستشفى يف عملتا اللتان املسؤولتان الطبيبتان ا حتلّت ممتازة
تستطيع العمل  أيضا الطبيبة: باحلجاب التزامهما بيان يف وقال، بربوة

 اينرأ وقد، ديتانأمح طبيبتان ربوة يف مستشفانا يف كانت. متحجبة
 لقد. بشدة به ملتزمة وكانت دائما احلجاب يف" هفهميد" الدكتورة
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لتطوير  عام كل لندن إىل تأيت وكانت أيضا بريطانيا يف هنا درست
 بل دائما باحلجاب تلتزم كانتلقد ، احلديثة لبحوثومواكبة امعرفتها 

 على وال اعليه هنا أحد يعترض فلم. املفروض من أكثر به ملتزمة كانت
 جراحية عمليات أجرت لقد. املهنية براعتها يف احلجاب يؤثر ومل عملها
 خطبة(. الدين بتعليم للعمل طرقا جدا لعزم واملرء عقد فإذا. أيضا كثرية
 الفضل جريدة يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد يف، م١٣/١/٢٠١٧ بتاريخ، اجلمعة
  )م٣/٢/٢٠١٧: عدد، العاملية

 إحدى يف العزيز بنصره تعاىل اهللا أيده املؤمنني أمري دناسي طلب لقد
 وحبهم تضحيام وذكر، اجلزائر يف اجلدد لألمحديني الدعاَء اجلمعة خطب

  : وقال لإلسالم
يف النهاية أريد أن أوجه أنظاركم إىل الدعاء لإلخوة األمحديني يف 

قد انضموا إىل  أفرادها ومعظم، اجلزائر. اجلماعة هناك حديثة العهد نسبيا
ظلما اجلماعة حديثا ولكنهم أقوياء اإلميان جدا. احلكومة متارس عليهم 

وقد سجن ، ملفقةيف هذه األيام وترفع ضدهم قضايا  شديدا دون مربر
بعضهم... لقد داهم رجال الشرطة بعض البيوت وحاولوا نزع حجاب 

مخارها ولكنها  السيدات. فمثال قالوا لسيدة أمحدية قبل بضعة أيام أن ختلع
ولكن لن أخلع مخاري ولن أترك ، ميكنكم أن تقتلوين: رفضت وقالت

، بلندن الفتوح بيت مسجد يف، م٢٧/١/٢٠١٧ بتاريخ، اجلمعة خطبة(اجلماعة. 
  )م١٧/٢/٢٠١٧: عدد، العاملية الفضل جريدة يف املنشورة
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 رئيسة، مري سليمة السيدةخصائل  مبيناأخرى  مجعةة بخط يف وقال
  : يف كراتشي اهللا ماءالسابقة إل نةلجال

وكلما شاهدت ضعفا يف احلجاب ، كانت تم باحلجاب بشدة
عند : تقول إحدى بناانصحت بأسلوب مجيل لئال يستاء منها أحد. 

قدم يف التخطبة ابنيت الصغرية قال الشاب إنه يريد أن يرى خطيبته قبل 
 البسة الوشاح بدال منفقلت ألمي ميكن أن تظهر البنت أمامه ، املوضوع
وإن  بالظهور أمامه بدون احلجابفقالت أمي فورا لن أمسح هلا ، احلجاب

  مل تتم اخلطبة. 
وكان ، هنا يف لندنلقيادة السيارة  ذات يوم كان البنتها امتحان

فرافقتها املرحومة ومل تسمح هلا بالذهاب وحدها مع ، املمتحن رجال
. كانت تنصح دوما منها مل تبالِ لك على ذلك رجل. وسخر منها الناس

نشرته جلنة إماء اهللا  اهناك كتاب بأن اخلمار وتقول حتجاب أو لبسباال
 إذا أردتن، باسم "األزهار لذوات اخلمار" وحيتوي على توجيهات اخللفاء

فاألزهار للمحجبات فقط. ، األزهار فال بد من ارتداء اخلمارالفوز ب
 يف املنشورة، بلندن الفتوح بيت مسجد يف، م٣٠/٣/٢٠١٨ بتاريخ، اجلمعة خطبة(

  )م٢٠/٤/٢٠١٨: عدد، العاملية الفضل جريدة
ناسبة أخرى عن يف م حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزوحتدث 

: تغريات حسنة غري عادية حدثت يف األخالق نتيجة نصائح خلفاء اجلماعة
عندما ، الحتشاموهو حالة االحتجاب وا، للنساء االمث ضربهنا أود أن أ

تزول هذه احلالةُ مرة يستفحل األمر كثريا... كتبت إيل فتاة جاءت إىل 
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أو ، قد أُكرهت على ترك احلجاب أاالزواج  نتيجةهنا من باكستان 
عندما ألقيت اخلطاب يف النساء أثناء : تقول كتبت، هتأثرت باحمليط فتركت

وما زلت أمتسك ، حلجاباجلولة يف أستراليا حول احلجاب كنت مرتدية ا
مث كتبت إيل ، وأسعى وأدعو اهللا أن يوفقين للتمسك ذه العادة ئهبارتدا
يف مسجد بيت الفتوح ، م٢٠/١٢/٢٠١٣بتاريخ ، (خطبة اجلمعةالدعاء أيضا. طالبة 
 م)١٠/١٢/٢٠١٤: عدد، املنشورة يف جريدة الفضل العاملية، بلندن

اخلليفة قد تركت أثرا حسنا غري  اليت أسداهااحلق أن النصائح القيمة 
يف كافة بالد العامل.  الساكننياألمحديني  وروحانية عادي على أخالق

فمثال ذكر حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف إحدى خطب اجلمعة 
  : فقال مريكاتغريا حسنا وطيبا حدث يف أ

زالت  وال، لقد ظهرت نتائج إجيابية كثرية جلوليت يف أمريكا وهنا أيضا
ولدن وكربن  يتتظهر. كتبت يل من أمريكا بعض الفتيات الالها بعض
كتبت بعض الفتيات من هنا أيضا وال أزال أتلقى مثل هذه كذلك ، هناك

ملرأة والفتاة قداسة ابعد مساعنا ملا قلتم شعرنا ب: مفادهاالرسائل اليت 
ية احلجاب وفهمنا أمه، واآلن أدركنا أمهية شخصياتنا وأنفسنا، وحيائهما

  محدية.األفتاة البل عرفنا مكانة 
ننا أدركنا أمهية الصالة. وكتبت قائلني إكذلك كتب يل الشباب أيضا 

ننا كنا نظن بأننا لن نتشجع أبدا يف هذه البيئة على ارتداء إبعض الفتيات 
والتقيناك ولكننا بعدما ارتدينا الربقع والتزمنا باحلجاب ، احلجاب أو الربقع

على أننا اآلن فنعاهدك ، معنا إىل أحاديثك فوصلنا إىل هذه املرحلةمث است
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وأدعو اهللا تعاىل أن ، لن خنلعه أبدا. فهذا هو التفكري الذي نشأ عندهن
يثبتهن على هذا التفكري ويوفقهن للعمل به حىت يكن حمافظات على 

بيت  يف مسجد، م١٣/٧/٢٠١٢بتاريخ ، (خطبة اجلمعة قداستهن كما تعهدن.
  م)٣/٨/٢٠١٢: عدد، املنشورة يف جريدة الفضل العاملية، نتو بكنداوتور يف اإلسالم

بأوىل عندما قام سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز 
التزام بأفريقيا أبدى يف خطبة مجعة بعد عودته منها سعادته  يفته جوال

 : يف أثناء جولته فقال ""بِنني املتطوعات األمحديات باحلجاب وخدمتهن يف
وهو أن جلنة إماء اهللا قد شكّلت  بننيهناك شيء جيد آخر رأيته يف 

، تقوم عضواا باخلدمة بكل مناسبة حمجبات والبسات النقاب فرقة خاصة
يف مسجد ، م١٦/٤/٢٠٠٤بتاريخ ، (خطبة اجلمعةوقمن باخلدمة بصورة دائمة. 

  م)٣٠/٤/٢٠٠٤: عدد، لفضل العامليةاملنشورة يف جريدة ا، بيت الفتوح بلندن
يف خيمة النساء مبناسبة اجللسة السنوية يف كندا  فيما بعد ويف خطابه

لقد الحظت يف : أيضا ذكر حضرته انطباعاته حول جولته يف أفريقيا فقال
النساء  كانت، جيدا باللباس من قبل هتماممل يكن اال ماحيثأنه ، أفريقيا

 وبعضهن كن قد لبسن احلجاب، هالبسات لباسا يغطي اجلسد كل
وكثري منهن جئن من ، أمريكيات هنا أيضا النقاب. تسكن أخواتنا األفروو

جديرا باالقتداء. وقد ووكان مستوى حجاب بعضهن رفيعا جدا ، أمريكا
قلت هلن باألمس يف أثناء اللقاء أنه يبدو أنكن ستضربن مثاال يف احلجاب 

مبناسبة اجللسة السنوية يف كندا ، إىل السيدات(خطاب . ياتاهلندوللباكستانيات 
  م)٢/٣/٢٠٠٧: عدد، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية، م٢٥/٦/٢٠٠٥بتاريخ 
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، مبناسبة اجللسة السنوية حتضر النساء كضيوف بعدد ال بأس به
عديد من الضيفات غري األمحديات الفقد أشادت ، وبعضهن يبدين انطباعان

األمحديات. فقال حضرته أيده اهللا تعاىل  نساءع حلجاب الرفيالستوى باملعلنا 
  : مجعة ةبنصره العزيز ذا الشأن يف خطب

 "بوركينا فاسو"كانت هناك سيدة امسها "دامبيا بياتريس" جاءت من 
وقد ، هناك وهي رئيسة املنظمة العليا لوسائل اإلعالم املكتوبة واإللكترونية

سفرية بوركينا فاسو يف إيطاليا  عملتو، شغلت منصب وزيرة الدولة مرتني
. فقالت يف أيضا مثّلت بالدها يف األمم املتحدةو، عاما ١٤والنمسا إىل 

مل أر شخصا ، إن االشتراك يف جلسة كهذه جتربة فريدة يف حيايت: انطباعاا
أمحديني مسلمني أسود أو أبيض وال إجنليزيا وال فرنسيا بل رأيتهم مجيعا 

ون متييز بني لون وعرق. وما أثّر يفَّ أكثر من أي شيء آخر حمبني خلليفتهم د
هللا وابتغاء لوجه اهو أن كل شخص اشترك يف اجللسة بدافع اإلخالص 

مرضاته... إن حتديد مكان منفصل للنساء كان مدعاة حلرييت وشعرت كأن 
، يف مجاعات مسلمة أخرى عاملتهنالنساء يف هذه اجلماعة أيضا يعاملن كم

ندما مكثت معهن لبعض الوقت تغير انطباعي هذا. فقد رأيت أن ولكن ع
فرع االستقبال  ويعملن يف، ويتعاملن مع الكامريات، يقمن بالتصوير نساءال

  . أيضا وتوزيع الطعام
بكل األعمال. صحيح متاما أن احلجاب نساء يقمن كانت ال، باختصار

هد حتققه يف يعترف بذلك فليشامن ال و، نساءال يقضي على حرية ال
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واملنشورة ، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، م٦/٩/٢٠١٣(خطبة اجلمعة بتاريخ األمحديني. 
   م)٢٧/٩/٢٠١٣: عدد، يف جريدة الفضل العاملية

حضرت سيدة غري أمحدية اجللسةَ للمرة األوىل ورأت األمحديات 
ذكر  وقد، املتحجبات مشتركات يف اجللسة وأبدت انطباعاا اإلجيابية

   : دنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز انطباعاا كما يليسي
، "أوئيدا اليزابث"حضرت اجللسةَ من جامايكا سيدةٌ غري أمحدية امسها 

التعرف إىل يف  لقد بدأت: فقالت، محاسبةكوهي سيدة مثقفة تعمل 
ري ويف هذه الفترة كانت يل عالقة جيدة بأم، األمحدية قبل مخس سنوات

وزالت مجيع ، لكنها توسعت كثريا بعد حضوري هذه اجللسة، اجلماعة
الشكوك اليت كانت تساورين عن اإلسالم. أعجبين كثريا أن خيمة النساء 

  التركيز. وهذا األمر يؤدي إىل، كانت منفصلة عن الرجال
. هناك من يعترض على ذلك ولكن النساء أُعجنب ذا الوضع: أقول

بأن يف اجتماع الرجال والنساء ال تكون أنظار  لسيدةهذه ا فقد اعترفت
النساء منفصال عن مكان  مكان لـما كان: الرجال بريئة. فهي تقول

لعبادة باهتمام إىل اإلسالم واالتفتوا بل يفقد احلضور التركيز  الفالرجال 
يف جيب أن يتأملن ، أكثر. فاألمحديات الاليت يصيبهن أحيانا الشعور بالدونية

يف مسجد بيت الفتوح ، م١٠/٨/٢٠١٨(خطبة اجلمعة بتاريخ  .عليق هذه السيدةت
  م)٣١/٨/٢٠١٨: عدد، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية، بلندن



��٢٣٩                                                                                 א����

صحفية انطباعها اجلميل عن كأبدت سيدة مسلمة غري أمحدية تعمل 
فقال حضرته أيده ، كانت قد تركت احلجاب كردة فعل متمردةو، احلجاب
  :  بنصره العزيز مبينا انطباعاااهللا تعاىل

 فجاءت، العام هذا اجلماعة تأسست حيث" بِليز" من ضيفة تحضر
 كرمي تلفزيون" يف مشهور برنامج مقدمة وهي" عبدل مرمي"امسها  صحفية

Krem TV ا ضمن فقالت". بليز يفلدت لقد... انطباعاية عائلة يف ونس 
 كردة احلجاب خلعت كربت فعندما، متزمتا مسلما والدي وكان متزمتة

 املسلمني يف الرائجة اإلسالم شعائر ألن ؛اإلسالم بأوامر العمل وتركت فعلٍ
والوشاح وغريمها كانت متارس  احلجاب مثل - بصورة صحيحة أو خاطئة- 

 خلعت كربت فعندما. اإلسالم تعاليم عن ابتعدت أين درجةفيها الشدة إىل 
. حال كل يف 	 باهللا أؤمن ظللت أنين إال، ماالوشاح وما شاهو احلجاب

 امرأة أي أر فلم، فريدة جتربة يل حصلتهنا  السنوية اجللسة حضرت وحني
 رأيت فقد. حبرية تتجول وفتاة امرأة كل وجدت قد بل، وحمبوسة مقيدة
 السوق يف ويتجولن، القصائد وينشدن حرية بكل يتجولْنوالنساء  البنات

 لو أين إحساسا يفَّ ولَّد املشهد فهذا. مودة و حب بكلهن ويلتقني مع بعض
  ...متمردا سلوكي كان ملا أمحدية إسالمية عائلة يف ولدت

 يف خلقهم 	 أنه على اهللا يشكروا أن وعليهم، سعداء فاألمحديون
 ؤديما ي ووقامهماجلماعة  إىل لالنضمام خرينا آبعض ووفَّق، أمحدية بيوت

  . التمرد إىل
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، فعل ردةيبدين  أيضا األمحديات البنات بعض أن يحصح: أقول
 فال، إلينا ينظرون حني بنا يتأثرون اآلخرين بأن يتذكرن أن عليهن ولكن
 اجلميل اإلسالم فتعليم. بالدونية الشعور من نوع أيألن يساورهن  داعي
(خطبة اجلمعة . به العمل فيجب، الفطرةيه قتضما ت حبسبهو  إنسان لكل

، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، م٥/٩/٢٠١٤بتاريخ 
  م)٢٦/٩/٢٠١٤: عدد
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سنوية يف بريطانيا تال حضرته اللسة اجليف أثناء خطابه للنساء مبناسبة 
علَموا ا� :بعد التشهد والتعوذ اآليتني التاليتني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر في الْأَموالِ 
م يكُونُ والْأَولَاد كَمثَلِ غَيث أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُ

 ورِضوانٌ وما الْحياةُ شديد ومغفرةٌ من اِهللا ة عذَابخرحطَاما وفي الْآ
الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ * سابِقُوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها كَعرضِ 

يؤتيه من  ك فَضلُ اِهللاورسله ذَل منوا بِاِهللالْأَرضِ أُعدت للَّذين آالسماِء وا
  )٢٢-٢١: (احلديد � ذُو الْفَضلِ الْعظيمِيشاُء واُهللا

لقد وجه اهللا تعاىل أنظارنا يف القرآن الكرمي بطرق وأساليب : مث قال
. ويف الزمن الراهن 	خمتلفة إىل أن ندرك اهلدف من حياتنا ونتوجه إليه 

هذا األمر. فمن فضل اهللا تعاىل علينا انتباهنا إىل  �لفت املسيح املوعود 
أنه وفقنا لالنضمام إىل مجاعة املسيح احملمدي لنهتدي إىل سبل اهللا تعاىل. 
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ندرك أن دائما والعمل ا و �ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لتدبر أحكامه 
 :طاب يف خيمة النساء مبناسبة اجللسة السنوية يف بريطانيا بتاريخ(خاهلدف من حياتنا. 

  م)١١/٥/٢٠٠٧: عدد، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية، م٣٠/٧/٢٠٠٥
  

�����  
 




