
 

 العامل السام  بريقمن  النفسمحاية 
اخلتامية  الفقرة ( يف أيده هللا تعاىل بنصره العزيزخليفة املسيح اخلامس ) اخلطاب الذي ألقاه 

 2021اململكة املتحدة  يف هللا   ءإما الجتماع جلنة 
 

األمحدية   ، 2021/ 09/ 26يف   اإلسالمية  اجلماعة  إمام  اخلامس  العاملية،   ألقى  ، اخلليفة 
  اخلطاب اخلتامي لالجتماع الوطن (  أيده هللا تعاىل بنصره العزيزحضرة مريزا مسرور أمحد )

املتحدة   إماء هللا للجنة   اململكة  استوديوهات  وذلك    يف  إيه من  أابد  إم يت  إسالم    يف   يف 
 تيلفورد.  

  3800يومني يف مسجد بيت الفتوح يف لندن وحضره ما يقرب من  على مدار  أقيم احلدث  
خلطاب الذي ألقاه حضرته  ترمجة ا فيما يلي  و وفتاة من مجيع أحناء اململكة املتحدة.    سيدة 

 هبذه املناسبة: 
 

تعاىل بنصره  أيده هللا  سورة الفاحتة قال حضرة خليفة املسيح اخلامس )قراءة  و   والتعوذ بعد التشهد  
 (: العزيز

ل  ، بعد عامني  ،"احلمد هلل املتحدةأتيحت  اململكة  إماء هللا يف  لعقد   لجنة  الفرصة  مرة أخرى 
أمحدي كالوطين.    اجتماعها يعلم كل  للجلسات    ،ما  األساس  اهلدف  هو    واالجتماعاتفإن 

الروح املعايري  الدينية وتقو   ، ية واألخالقية للمشاركنيانحتسني  إمياهنم.  وزايدة معرفتهم  مل  فية  إذا 
 . والربامج املماثلة جتماعات اال فال فائدة من عقد  ،تكن هذه هي األهداف 

أصبح    ،ونتيجة لذلك  ،ية دنيو بسرعة يف مجيع اجملاالت ال  البشرية املعرفة  الفهم و   تقدم  ،يف عامل اليوم
السابقة.    وسهاًل   جًدا االتصال اآلن متقدًما   وسائل بفضل  املسافات    قصرت و مقارنة ابلعصور 

واإلنرتنت. ذايع والتلفاز  اهلاتف واملك   السفر احلديثة وخمتلف وسائل االتصال اإللكرتونية والرقمية 
  ، . يف الواقعمن الزمن  حىت قبل نصف قرن  قابلة للتصديقاليت حدثت    التقنية هذه الثورة  مل تكن  

من خالل تطوير اهلاتف الذكي والتقنيات   ،دم السريع لالتصاالتمل يكن من املمكن تصور التق



 ارتباطًا وثيًقاحىت قبل عشرة أو مخسة عشر عاًما. لقد أصبح العامل كله مرتبطًا    ،الذكية األخرى 
املثال سبيل  على  البشرية.  اتريخ  يف  مثيل  هلا  يسبق  مل  رؤية    ،بطريقة  اآلن  املمكن  من  أصبح 

ة  طرفيف والتحدث معهم  على بعد آالف األميالو   ان بعيدة من العامليف أرك  القاطننياألشخاص 
 عني. 

يف مجيع أحناء    وتعزيزها  لآلخرين للناس عرض معتقداهتم وقيمهم وثقافتهم    قينكما أاتح التقدم الت
ن الذين يعيشون يف الدول الغنية واملتقدمة من عرض طريقة معيشتهم لألشخاص  العامل. لقد مك  

مّكن الدول  و يف القرى والبلدات النائية يف العامل النامي.    ،يعيشون على بعد آالف األميالالذين  
شعوب  لدرجة أن حىت أفقر    ،بفخر  كثقافة   هاوتصدير تتبناها  الغربية من تعزيز احلرايت والقيم اليت  

الغنية.  سلوب حياة  اآلن على دراية جيدة أب، صاروا  وأكثرهم حرمانً   العامل البلدان  الناس يف 
  القاطنني ألولئك    تاحة ، التطور السريع والكماليات امل يف فقر مدقعيعيشون    فعندما يشاهد الذين 

حيال حالتهم  لقلق واحلزن  الشعور ابيؤدي بطبيعة احلال إىل    هذا  فإن  ،يف أجزاء أخرى من العامل
ال   ،نرتنت العامل إىل قرية عاملية حيث حولت تكنولوجيا األقمار الصناعية واإلو   ،. لذلكالبائسة 

 قوة من أجل اخلري فقط.  كوهناا أثبتت  أبهنميكن القول 
 

فإن احلقيقة هي   ،يف الوقت الذي تعترب فيه البشرية نفسها أكثر حتضًرا وتطورًا من أي وقت مضى
صب الزيت على . إن  دون ذلك حىتأو    خط الفقرأن غالبية الناس يف العامل يواصلون العيش عند  

اآلن ابستمرار صور أمناط احلياة الثرية والقوة الشرائية اهلائلة   يشاهدون أهنم    حقيقة هو  نر عذاهبم 
يف حني أن شراء حىت الضرورايت األساسية لعائالهتم يظل صراًعا يومًيا    ،البلدان املتقدمة   لشعوب

مل تساعد التكنولوجيا احلديثة    ، بداًل من سد الفجوات املوجودة يف اجملتمع  ،ابلنسبة هلم. وابلتايل
. وهذا بدوره أدى بشكل سائديط الضوء الساطع على أوجه عدم املساواة والظلم الإال يف تسل
 كبرية.ال ن احملعلى حتمل  اجملربين واالستياء بني أولئك  واحلنق مشاعر القلق  خلقطبيعي إىل 

نحية،  حيث  و لذلك   أن تطمئ  من  إىل  نفسها  وشعوهبا  الغنية  احلكومات  و   ن  القنوات اإلنرتنت 
عملت على دق قد  فإن احلقيقة هي أن التكنولوجيا    ،املتعة البلدان الفقرية  شعوبلالفضائية توفر 

يعيشون يف العامل املتقدم  وبينما يفضل الكثريون ممن إسفني أكرب بني من ميلكون ومن ال ميلكون. 



أن يدركوا أن هناك أيًضا أزمة خطرية حتدث هنا   إال أن عليهم  ،غض الطرف عن هذا التفاوت
 .اوأن تداعياهتا احملتملة ليست أقل تدمريً  عتبات بيوهتم على 

على    ،حيث يعيش معظم الناس  ،حنن نعيش يف زمن يتزايد فيه الطابع املادي والدنيوي ابستمرار
حيث يعتربون أي   ،قي واألخال اينحياة العمى الروح متتعهم ابلذكاء وامتالكهم العيون،الرغم من 

وما زالوا جيهلون العواقب    ،همت . إهنم يفشلون يف إدراك مدى سطحيذهًبا  يربقشيء يلمع أو  
من أنه سيأيت وقت يدركون فيه أن  على يقني  واألذى الناجم عن تفشي املادية. أن    ،بعيدة املدى 

والسعي وراء    ،واإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي  ازالتعرض املستمر لألشياء املادية على التلف
. سريون كيف أن كل ما اعتربوه جيًدا وتقدمًيا  كان على حساب ضررهم الكبري  ،ة تافهالالرغبات  

 رمبا مل يشهد العامل مثله من قبل.  ، وأخالقياينروح غلّ  قد أدى يف الواقع إىل 
. على الرغم من  اأخالقيً و   ا يً انمفلسني روح  همو العامل قد ترك  أثرايءالعرتاف أبن  لسوف يضطرون  

ذلك أدلة  نرى  يعاين    ،أننا  الصحة  حيث  واالكتئاب ومشاكل  القلق  متزايد من  الناس بشكل 
أن السبب اجلذري  . وأعتقد جازًما  األخرى على نطاق أكرب بكثري من أي وقت مضى  نفسية ال

ألهنم ختلوا عن   ،وقبل كل شيء  ،ورغباهتم الشديدةلذلك هو أهنم وقعوا يف شرك مساعيهم املادية  
 اإلميان ابهلل تعاىل.

فإنه يريد املزيد دائًما. بداًل من أن   ،أحدهمبغض النظر عن مدى ثراء  ،حنن نعيش يف عامل حيث 
. وحيث فسد الرجال بسبب الرغبة الشديدة يف  عندهمبا ليس    ينشغلفإنه    ،ملا لديه  ممتًنا  يكون
. هذه املساعي الباطلة ال تؤدي الفاسد  السباقؤكد أن النساء يشاركن أيًضا يف هذا  فمن امل  ،الثروة

إال إىل زايدة اإلحباط والقلق وتقود البشرية حنو الظالم بداًل من التنوير. إذا كان األشخاص الذين 
فيمكننا فقط أن    ،أو اإلنرتنت  ازيعيشون يف العامل املتخلف يتأثرون سلًبا مبا يشاهدونه على التلف

نتخيل مقدار الضرر الذي يلحق ابألشخاص الذين يعيشون هنا يف بؤرة املادية واجلشع وثقافة  
 . االستهالك
أطفاهلم  ما يشاهده  و   ونهنصحت أولياء األمور األمحديني بضرورة مراعاة ما يشاهد   ،يف املاضي
فقد    ،شاهدته. ومع ذلكوالتأكد من احلد من مقدار الوقت الذي يقضونه يف م  ،ازعلى التلف



أبعد من جمرد خطر مشاهدة   إىل ما هو  اآلن  العامل  التلفالتوى غري  احملانتقل  از، بل الئق على 
األطفال   احملتو   لعدد كبرييتعرض  وعلى  ايت  من  اإلنرتنت  التواصل   يوتيوبعلى  ومنصات 

املختلفة.   ذلك  يشاهدو االجتماعي  هواتفهمون  احملمولة   ،على  الكمبيوتر  واألجهزة   ،وأجهزة 
يف ما يشاهدونه. على سبيل    ال يتحكمونو   ،والديهم  أعني عن  ون بعيدين  وغالًبا ما يكون  ،اللوحية 

إعالنت بشكل   فجأة  تظهر  ،مقطع فيديو أو يلعبون لعبة عرب اإلنرتنت  يشاهدونإذا كانوا    ،املثال
ت  ،وغالًبا ما ترّوج ملنتجات ضارة  ،متكرر بذيًئاأو  وغري ا  وهذا أمر مدمر أخالقيً   ،عرض حمتوى 

 مناسب على اإلطالق. إهنا حالة مروعة للغاية.
 

على الفور إىل برنمج   االنتقالميكنهم  و كانت هناك تقارير عن أطفال يشاهدون حمتوى غري الئق  
هلذه  .  وابلتايل يبقى األهل دون علم  أبي شيء  ،مناسب لألطفال عندما يدخل شخص ابلغ

 مرارًا وتكرارًا من خماطر اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي.  حذرت   ،األسباب ابلذات
 

خرى  األماثلة  املنصات  املسنوات إن على أي شخص يستخدم فيسبوك أو تويرت أو  لقد قلت ل
أثبتت العديد من الدراسات والتحقيقات الضرر اجلسيم    ،ومنذ ذلك احلني  ،الشديد  توخي احلذر

أن مئات  ت  يلحق ابألطفال واجملتمع من خالل وسائل التواصل االجتماعي. لقد أظهر الذي  
 جراء إن مل يكن املاليني من األطفال على مستوى العامل قد عانوا من أضرار جسيمة    ،اآلالف

قد أنشئت  استخدامهم لإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي. من املعروف أن هذه املنصات  
 النتائج غالًبا ما تكون مروعة.  و  ،ة لإلدمان متاًما مثل أي إدمانبطريقة جتعلها مسبب

 وجد تقرير صادر عن صحيفة وول سرتيت جورنل أن  ،يف اآلونة األخرية  ،على سبيل املثال
الداخلية اخلاصة    ، فيسبوك ، اململوك لشركة إنستغرام التسرت على دراسته  أن    ت أثبت  اليت حاول 

منصته   القلق    تسببزايرة  من  هائلة  أخرى مستوايت  خطرية  نفسية  األطفال    ومشاكل  بني 
 ،واملراهقني. ووجدت أنه من بني هؤالء األطفال يف اململكة املتحدة الذين لديهم أفكار انتحارية 

 إهناء حياهتم.هو الذي دفعهم إىل التفكري يف  نستغرامإل٪ أن استخدامهم 13أقر 
أشخاص بدأ  ابرزة    اآلن  ومنظمات  التواصل  إىل  أخريًا    اباللتفاتآخرون  وسائل  خماطر 



املثال سبيل  على  للتو  ا ردً   ،االجتماعي.  ذكرته  الذي  التقرير  مؤسسة    ،على  "احلقوق  ذكرت 
أن "حبث فيسبوك اخلاص هو إدانة    ،إلصالح وسائل التواصل االجتماعي  دعتاليت    ،اخلمسة"

في سعيها لتحقيق  فلقطاع التقين األطفال على نطاق أوسع.  اهو و ل به  مدمرة لإلمهال الذي يعام  
وأحياًن حياهتم    ،ة نفسيتسرق هذه الشركات وقت األطفال واحرتامهم لذاهتم وصحتهم ال  ،الربح

  حنو وابلتايل، على اآلابء األمحديني مراقبة ما يشاهده أطفاهلم عن كثب وإرشادهم    ".لألسف
تم تضمني أطفاهلم، ال قدر هللا، يف اإلحصائيات املرعبة  غري مناسب، حىت ال يأو  ما هو مناسب  

 . وسائل التواصل االجتماعيأو دمرت بسبب  فقدتلألرواح اليت 
  نأبًدا جذورك نيجيب أال تنس ،الغربحياة  رغدالعيش يف  معمجيًعا أنه  نتذكريكأود أيًضا كما 

وخاصة أولئك   ، يعيشون يف العامل الغريباحلقيقية. من املؤكد أن معظم األمحديني الذين  ن  وأهدافك
بغض النظر عن  و وا إىل هنا هراًب من االضطهاد الديين.  قد جاؤ   ،الذين ينحدرون من ابكستان

فإن    ،طالبأو    ،أو عمال  مهنينيأو    ،سواء كانوا يعملون كرجال أعمال  ،هم يف اجملتمعتمكان
الصغار   يوناألمحدطفال  األ . حىت  الكبري  ضحااي االضطهاد والظلم  زالواال    يف ابكستان  األمحديني

من يتعرضون للمضايقة من قبل األطفال اآلخرين أو  االبتدائي    من طالب الصف األول والثاين 
فإن بعض األساتذة وأعضاء    ،فيما يتعلق ابلتعليم العايلو ذا أتثري ضار عليهم.  هل و   ،معلميهمقبل  

 ضد األمحديني. واألعمى  ابلتعصب السام  تلئونالباكستانية مم هيئة التدريس يف اجلامعات
 

حيث يوجد خوف دائم من اهلجمات اإلرهابية واملتطرفة اليت تستهدف األمحديني يف    ،وابلتايل
الذي يتم شنه    النفسياإلرهاب  التعصب و تيار مستمر من    ،يف الوقت نفسهفهناك    ،ابكستان

أ جرب العديد من األمحديني على مغادرة ابكستان والبحث    ،. ونتيجة لذلكمجاعتنا  بناء أضد  
 كبرية سفر    خماطر  عن مستقبل أفضل يف اخلارج. غالًبا ما تكون رحالهتم شاقة وتنطوي على

تقطعت السبل    ،. يف الواقعوآمنة على أمل أن يعيشوا يف هناية املطاف حياة طبيعية    ا يتحملوهن
  ظروفهذه اللكنهم يتحملون    ،لغاية لسنوات متتالية ابلعديد من األمحديني يف ظروف قاسية ل

 أحرارًا يف ممارسة دينهم عالنية.  يكونون فيهاحياة أفضل ألطفاهلم   إجيادقاسية على أمل ال
  كم هم حمظوظون الغرب أن يدركوا    حببوحة على مجيع األمحديني الذين يعيشون يف    ،وبناًء على ذلك



  ، نأجدادك   أهاليكن أوجميء  إىل هنا أو    نسبب جميئكفوأن مسؤولية دينية كبرية تقع على عاتقهم.  
لتحقيق هذا    ات جاهدني  أن تسع  ن حبرية. لذا من واجبك  نمن ممارسة دينك  حىت تتمكن  كان  

هنا.    ن  ملتاحة لككل الفرص ا  نوأن تقدر   ،املادية   مم الغربية األ  أمورمن االنغماس يف    اهلدف بداًل 
يف اململكة املتحدة يف مدارس وكليات وجامعات   تفتيات األمحدايالتدرس    ،على سبيل املثال

يف ابكستان من   تالفتيات األمحدايحترم    يف حني.  والتطورولديهن فرصة للتقدم    ،جيدة جًدا
 التحصيل العلمي.  يومًيا أثناءمثل هذه الفرص أو يواجهن متييًزا وترهيًبا 

 

. نودينك  نإبميانك  ن؛ بل افتخر أبًدا من أننت  نيهذه الفرصة وال تنس  ن ملاذا لديك  نتذكر   ،لذا
األولوية    عليكن إيالءأيًضا أن    نجيب أن تتذكر   ن للتفوق يف دراستك  اتجاهد  نيعندما تسعو 

بطريقة   نحياتك  نشفستع  ،ن مرتبة مجيع األمور الدنيوية واملادية. إذا كانت أولوايتكلدينكن فوق  
ولتحقيق    ،تكن مواطنات صاحلاتل  ني هلذا البلد. اسع  مفيدات  نكأيًضا أن  وستثبنت  ،هبا  نتفخر 
يف بناء    ندورك  لصاحل اآلخرين وأن تلعنب  نومهاراتكومواهبكن    نقدراتك  ، عليكن استغالل ذلك

 تناغًما.جمتمع أفضل وأكثر 
 

ال   نفإن االندماج واملسامهة يف بلدك   ،ولكن كما قلت يف املاضي  ،إىل االندماج  نيجيب أن تسع
  الناجح إن االندماج  ، بل  الدينية   ناألخالقية والتخلي عن قيمك  كنانتهاك بوصلت  نيتطلب منك

 الدينية.    نملسامهة يف جناح األمة مع احلفاظ على هويتكو ابيف الدول الغربية ه
يف الغرب.   املقيمنيللمسلمني األمحديني  والفارقة  ينبغي أن تكون هذه هي السمة املميزة    ، يف الواقع

أبي شكل من األشكال. الذهاب   ناألخالقية لن تساعد بلدك  نوقيمك  نإن التضحية مبعايريك
لن يفيد هذا البلد. إن    ، شبه عراةوهم   ،إىل النوادي الليلية حيث خيتلط الرجال والنساء ويرقصون

ال خيدم األمة. هناك العديد من األنشطة ان احلواس  سكر وفقدلل  واخلماراتهاب إىل احلانت  الذ 
 سمى ابجملتمع احلر.مما ي اليت تعترب جزًءا األخرى أخالقية والرذائل الضارة السائدة  الال 

  ن أن االخنراط يف مثل هذه الرذائل والسلوك غري األخالقي ال جيعلك  ،فليكن واضًحا  ،ومع ذلك
  تبعد فإن مثل هذه األنشطة    ،. على العكس من ذلكومنزلتها  نمكانة أمتك  من  وال يرفع  حرات



ال يؤدي السلوك غري األخالقي إال    ،من إفادة اإلنسانية   بداًل   ،اإلنسان عن هللا تعاىل. وهكذا
رجااًل  ،  األمحدينيمجيع  على    ،اف النسيج األخالقي للمجتمع. ومن مثإىل اإلضرار ابلبلد وإضع

وأطفااًل  هو    ،ونساًء  هلا  والوالء  أمتهم  خلدمة  الطريق  أن  يفهموا  املعايري  ابأن  أبعلى  لتمسك 
 .خلقهحقوق األخالقية والعمل وفًقا لتعاليم اإلسالم من خالل الوفاء حبقوق هللا تعاىل و 

احلقيقة املأساوية هي أن أولئك الذين يعتربون أنفسهم أكثر الناس حتضًرا وتقدًما يف العامل احلديث  
  والبذاءة السائدة يف   لالحنالل األخالقييفشلون يف فهم الضرر اهلائل والعواقب البعيدة املدى  

يعرتفون أبن  سوف يدركون ابلتأكيد خطأ طرقهم وس  ،لكن يوًما ما  ،جمتمع اليوم. هللا أعلم مىت
ترسيخ    جًدا  ولكن حبلول ذلك الوقت سيكون من الصعب عليهم  .جًدا  بعيًدا  ذهبتالليربالية قد  

فمن واجب مجيع املسلمني األمحديني أن يتأكدوا من أهنم    ،يف اجملتمع. وابلتايل  العالية خالق  األ
 قناعاهتم. يف  شجاعة ال نميتلكو و يدافعون عن احلق 

وتقدمي   سنكون مستعدين إلرشادهم  ،همءفعندما يدرك اآلخرون أخطا  ،إذا جنحنا يف حتقيق ذلك 
آمل وأدعو هللا أن تكون مجاعتنا هناك حلماية اجملتمع    ،. ابلتأكيدهلم  وأفضلأخالقي بديل  نظام  

يف ت يعشن  أمحداي  نبصفتك  ،ووقف التدهور األخالقي قبل أن يصل إىل نقطة الالعودة. لذلك
 هقيقي هلذا البلد لسماحاحلمتنان  االيف إظهار    حًقا املسامهة يف اجملتمع وترغنب  نترد  إذا كننت  ،الغرب

  ن لدينك عطاء األولوية  إبفإن أفضل طريقة هي    ،فرًصا للتقدم  ملنحكنو   ،دينية ابلعيش هنا حبرية    نلك
البشر وأن  حقوق حقوق هللا و أداء    نعلى مجيع األمور الدنيوية. إن االمتنان احلقيقي يتطلب منك

. دينه عن    نساند اإلبعأشكال السلوك املبتذل وغري األخالقي الذي ي  افة من ك  ننفسكأ  نتنقذ
إن  لكن    أيًضافسوف يضمن    ،شخصية للخالصة  وسيل  نلدينكيكون إعطاء األولوية  وحيث س
 من تدهورها األخالقي.  بالدكنيف إنقاذ  أن تقمن بدوركنشاء هللا 
ومت فرض هذه التغيريات   ،التقاليد والقيم القدمية قطعة قطعة  ت فيهحنن منر بوقت آتكل ،ابلتأكيد

تثري هذه التغيريات القلق واالرتباك بني شرائح    ،جملتمعتقوية  على اجملتمع ابسم احلرية. بداًل من  
بدأ بعض األشخاص الطيبني يف التحدث والتشكيك يف اجتاهات    ،كبرية من السكان. يف الواقع

عن  سري   والسؤال  وابملثلاجملتمع  التقليدية.  األخالقية  واملعايري  القيم  جتاهل  بعض    ،سبب  بدأ 



الصحفيني املنصفني والشخصيات العامة يف كتابة أعمدة تركز على االحنالل األخالقي يف اجملتمع 
 . وليس لألفضل ومدى سرعة تغري القيم لألسوأ

م أو دينهم، ال ميكنهم  احلقيقة هي أن األشخاص الطيبني واحملرتمني، بغض النظر عن معتقداهت 
وتلك    هموأخالقتمع ينهار إىل درجة أنه يصعب أحياًن التمييز بني أفعال البشر  رؤية اجملحتمل  

  اخلاصة ابحليوانت. 

الغرب  نقيمني  أمحدي   ني بصفتنا مسلم  ،لذلك هي محاية أخالقنا    األكربفإن مسؤوليتنا    ،هنا يف 
املعايري األخالقية والقيم اإلنسانية.  والسعي لضمان أن يتمسك اجملتمع الذي نعيش فيه أبعلى 

ننقل رسالة عليه السالميف مجاعة املسيح املوعود )  كأعضاء من واجبنا    ، عالوة على ذلك ( أن 
الروحاين النور    فانوس   اعاليً   أننا إذا محلنا  ،ني الراسخيتإمياين وقناع إن    .لآلخرين  قيقياإلسالم احل

يف كل    سنجد أن عون هللا تعاىل سيكون معنافإننا    ،املسيح املوعود عليه السالم  ائتمننا عليه الذي  
عندها فقط سنكون يف وضع يسمح لنا أبن نظهر للعامل  و الطريق إن شاء هللا.  طول    خطوة على

ًقا ألوامره وأولئك الذين إهلهم الوحيد هو  ويتصرفون وف  األزيل الفرق بني الذين يعبدون هللا الواحد  
 الدنيوية.  األمور 

تعاىل والسعي عبادة هللا    الذي هوو   ،عندها فقط ميكننا إخبار اآلخرين ابهلدف احلقيقي من خلقناو 
ميكننا توجيه اآلخرين   ،ية انابستمرار إىل االرتقاء مبعايرين الدينية والروحفقط  قربه. عندما نسعى  لنيل  

راحة البال احلقيقية والرضا من خالل التمسك بشدة مبعتقداتنا حظينا بلعامل أننا أولئك الذين  إراءة او 
 وقيمنا الدينية. 

مهما كان يبدو جذااب    ،حقيقًيا ودائًماأن يوفر رضا  ربيق العامل وسحره  أبًدا لال ميكن    ، ابلتأكيد
 :هللا تعاىل  يقول ،القرآن الكرميسورة الرعد من  من  29للوهلة األوىل. يف اآلية  

 "َتْطَمئ نُّ اْلق ل وب   ب ذ ْكر  اَلل    َأاَل "
اء بنالقرآن الكرمي. بل إن التجربة احلية أل  نعلم أهنا ليست جمرد ادعاء  ، عندما نتأمل هذه اآلية 

تشهد على حقيقة أن الرضا احلقيقي والسالم الداخلي يتحققان من   واملتقنيالصاحلني    مجاعتنا
السطحية.   لتسلية خالل عبادة هللا وذكره وليس من خالل أشكال الرتفيه اليت ال قيمة هلا أو وسائل ا



اتباعها. على سبيل  جًدا و أوضح أن هناك بعض أشكال الرتفيه اجليدة واملفيدة    هناو  اليت جيب 
البدنية   نسانة التمارين الرايضية ابنتظام والنشاط البدين أمًرا مهًما جًدا لصحة اإلتعترب ممارس  ،املثال

جيب جتنب أشكال الرتفيه أو األلعاب اليت تضع حاجًزا بني اإلنسان وهللا   ، . ومع ذلكنفسية وال
تزيد من    ،تعاىل املادية.    شهوتهواليت  مثل  لألشياء  ليست جيدة  إن  األنشطة  للصحة وال هذه 
 . اإلنسانبل تزيد من قلق  ،انية للروح

 

اليت بداًل من   شبه مياه البحر املاحلة هبا ي  لتباهيا السطحية و   وراء األشياء  السعيفإن    ،يف الواقع
ال تؤدي إال إىل زايدته. الشخص الذي يفتقر إىل الذكاء واحلكمة سيواصل الشرب   ،إرواء الظمأ

نه ال ميكن أن يروي إعطشه يف النهاية. وغين عن القول    سريوي من كوب املاء املاحل متوقًعا أنه  
هتب  يف النهاية. هذه املياه املاحلة ال ميكن أن    مبوته  سوف يسممه ببطء ويتسبب بل  ظمأ اإلنسان  

الذي ينزل من السماء على شكل ذاك  أفضل ماء هو    فإن   ،وابملقابل.  سلبهاوسيلة ل  إهنا بل    ،اةحليا
 حياتنا ووجودن.  صدرممطر وهو 

  ، مجيع أشكال احلياة. لذا  الستمرار ن املاء العذب مينح احلياة للرتبة املوجودة حتتنا وهو وسيلة  إ
الذي يشبه متاًما املياه املاحلة اليت ختفي مسها.   دنيااألمر مرتوك لنا إلنقاذ أنفسنا من الربيق السام للف

 الذي مينح احلياة وي طهر أرواحنا. اين إىل االنغماس يف املاء الروح، عوًضا عن ذلك،  جيب أن نسعى
وال ميكن احلصول عليها إال من خالل   ،غذينا ومتنحنا راحة البالتلك املياه العذبة هي اليت ست

يف العامل الغريب التفكري يف أولوايهتم    القاطننيلذلك، على مجيع األمحديني   قرب هللا واتباع أوامره.
 حبوبأم أهنا    حًقا  ما تبدو عليهكهنا هي    املتوفرةوالنظر فيما إذا كانت بعض احلرايت املزعومة  

رايت اليت تشجع على الرذيلة والفساد واخلداع ال ميكن أن ابلسكر. ابلتأكيد، تلك احل لفة مرة مغ
 ت.واملعانة وتفكك األسر واجملتمعافقط هنا تسبب القلق بل إ تؤدي إىل أي خري  

ن أي قيود أو حدود تضعها اجلماعة أبعن رأيهم    ،وال سيما األصغر سًنا  ، بناء مجاعتنايعرب بعض أ
فسوف    ،ها اجلماعة بعناية فرضإذا قاموا بتحليل أي حدود ت  ولكنهي وسيلة لتقييد حرايهتم.  

 ،ال تنتقص من حقوق اإلنسان   اليت   قيقية احلسالمية  اإل بادئ  امليدركون أهنا تستند ابلكامل إىل  
 .لتحررلحرية وال وهي وسيلة حقيقة  قوة،ترسخها ب ،بل على العكس



فاختاروا    ،أتثروا بشدة ابجملتمع الغريبممن    ،ذكورا وإناث  ،هناك حاالت لبعض الشبان األمحديني
على سقطوا    ،ابسم احلرية   ،أبهنم  واعرتفوا على قرارهم  ، ولكنهم ندموا  ومعتقداهتم  دينهم التخلي عن  

يف النهاية إىل اجلماعة.  بعضهم وعاد  ،جهمأسفهم وحر عن  عربوافية. انأعمى يف اهلاوية الروح حنو  
أن الشخص احلكيم دائًما ما يقيّ م الفوائد واألضرار قبل اختاذ أي إجراء أو اختاذ قرار. عالوة    واتذكر 

فإن املؤمن احلقيقي هو الذي يتصرف حبكمة وحيسب ليس فقط العواقب العملية ألي   ،على ذلك
أي    يكون  أنمن  املؤمن  ويتأكد الدينية.    يركز بشكل أساسي على الفوائد أو األضراربل و   ،عمل

 .املشروعة لتعاليم اإلسالم وضمن حدوده ا عمل يقوم به وفقً 
ترغنب   إذا كننت  ،اآنفابلعودة إىل التلفاز واإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي اليت ذكرهتا    ،لذا

احملتوى الذي   ناتبعالتصرف حبكمة.    نفعليك  ،من آاثرها السلبية ن  وعائالتك  نيف إنقاذ أنفسك
مشاهدة    نميكنك  ،وقت فراغ  نلق هللا. عندما يكون لديك ن للدنيا وخل وفهمك  نيزيد من معرفتك

احملتوى    نال تشاهد  ،قبل كل شيءفالربامج الالئقة.    نولكن اخرت   ،أو كوميداي  خفيفحمتوى  
 .ننفسكعنه أب  نستبتعد  ،فبداًل من جلب اآلخرين إىل هللا ،عن هللا  نالذي يبعدك

أن يتذكرن دائًما أنه ابسم املوضة أو اتباع أحدث    ت على النساء والفتيات األمحداي  ،وابملثل
ن يغطني  إهن  جلنة إماء هللا  عضواتقول بعض  ت.  شمتهن، ال ينبغي هلن التضحية حبالصرعات

احلفاظ  ترتدي بعض السيدات املعاطف ابسم    ، وابملثلويعتربن ذلك كافًيا.    ن جزًءا من رؤوسه
 أذرعهن.   على تكون أكمامها مكفوفة  ولكنعلى احلجاب 

 

هللا تعاىل قد ذكر أن احلجاب يتطلب من املرأة أن تغطي شعرها ابلكامل يف األماكن العامة   لكن
ثيااًب فضفاضة وت ترتدي  لذلك  منطقة   عدم كشف  تأكد منوأن  والصدر.  املرأة    ،الياقة  على 

عدم القيام بذلك هو خمالفة ألوامر هللا  فها وعفتها.  ئ حياعلى  ة  للمحافظاألمحدية أن تنتبه جيًدا  
 . وعفتها  احلدود اليت وضعها اإلسالم من أجل احلفاظ على كرامة املرأة املسلمة و 

 

من   نومحايتك  نهي وسيلة حلماية شرفك  نها اإلسالم عليكفرضأن أي قيود    نيف اعتبارك  نضع
حيث تتعرض املرأة ابستمرار للمضايقة واإلساءة واالستغالل.   ،املخاطر اليومية املوجودة يف اجملتمع



  ،ولكن يف نفس الوقت  ، فضلاأل  نإىل التفوق وأن تك   نيجيب أن تسع  ، نفيما يتعلق بتعليمكو 
غري املناسب وغري الضروري مع األوالد والرجال على وسائل التواصل االجتماعي   تصال اال  جتننب

 ن هذه العالقات غري الالئقة تؤدي إىل ضرر كبري. استخدم  أو غري ذلك. لقد شهدن كيف أن مثل 
 نعليك هذه احلرايت تصبح نقمة    نلكن ال تدع  ،ننفسكأفرص األخرى لتحسني  الو   نتعليمك
 آلخرين.وعلى ا

 املناسبة   ابحلدود  األمحديون  والنساء   الرجال  فيها  يلتزم  مل  حاالت  هناك  كانت  الشديد،  ولألسف 
 على   هنا،  اجملتمع   من  طبيعي  جزء  احلر   االختالط   بينما  واألسر.  املنازل  اهنيار  يف   ذلك   وتسبب
  على  فاحرصن اإلسالم.  عّلمها  اليت لألخالق وفًقا يعيشوا أن األمحديني  املسلمني   والنساء الرجال
  أن  حقيقة   قدرن  واحتشام.  بكرامة   التصرف  خالل  من  نومجاعتك  تكنعائال  وشرف  شرفكن  محاية 

 .دائًما عليها  احلفاظ  عليكن جيب مثينة  ملكية  عائالتكن و  أزواجكن وشرف شرفكن

  

  احلاجة   عن  يتساءلن   لذا  القلب،  حجاب  احلجاب  يعتربن  بناهتن  أو  أهنن  النساء  بعض  إيل  تكتب
  اليت  الشيطانية  اجملتمع  أتثريات  نتيجة   وهو  متاًما  خاطئ  أمر    هذا  مالبسهن.   يف   املادية  احلشمة  إىل

 هي  بل   اآلسيوية،  أو  الباكستانية   الثقافة   إىل  يستند  ال   أقوله  ما  .هللا  عن  الشخص  إبعاد  إىل  تسعى
  ينحدرون  الذي   املكان  عن  النظر  بغض  املسلمني،  مجيع  على  تنطبق  اليت  العاملية   اإلسالم  تعاليم
 أو   أورواب  أو  املتحدة  اململكة   أو  آسيا  أو  ابكستان  من  كننت  إذا  عما  النظر  بغض  وابلتايل،  منه.

  وفًقا  تعيش   أن  املسلمة   األمحدية   املرأة  على   العامل،  من   آخر  جزء   أي   من  أو   ياإفريق  أو  أمريكا
  الالئي   األمحدايت  النساء  معظم  األوقات.  مجيع  يف   حشمتها  وتقدر  حتمي  وأن  اإلسالمية   للتعاليم
  عن  يتخلني  أال  جيب  الذ   آابؤهن،  منها  هاجر  أو   أبنفسهن  ابكستان  من  أتني  قد  إما  هنا  يعشن

  لألخرايت   احلياء  يف  قدوة  تكنّ   أن  جيب  بل  أهاليهن،  عليها  نشأ  أو  عليها  تربني  اليت  ية الدين  املبادئ 
  من  الذاتية   وقيمتكن  أبنفسكن  وثقتكن  قوتكن  إظهار  على  تعملن  أن  جيبو   .منكن  ليتعلمن
  دينكن،  حول   عقدة   أبي   تشعرن  ومل  ابلنفس   ثقة   لديكن   كان  إذا  ابلتأكيد،   إميانكن.   إظهار  خالل 

 .هللا  شاء  إن   العامل،  من  اجلزء  هذا  يف   اإلسالم   ونشر  للتبليغ  مصراعيها  على  األبواب  تفتح  فسوف

  



ذكر أن بعض النساء اإلجنليزايت أو األوروبيات قد قبلن اإلسالم وأصبحن  مهية مبكان أن أمن األ
  أظهرنو   نتغيريًا روحانًيا وأخالقًيا ثوراًي يف حياهت  نيف مجاعتنا. لقد أحدث  نعضوات حيتذى هب

يتعلق ابمعايري عالية   . وهذا شيء جيب أن  نسان يندهش هلا اإلملالبس احملتشمة لدرجة  فيما 
فيه   و التفكر  األمحدايالنساء  إذا    تفتيات  أو    كانتاألخرايت.  اإلجنليزايت  السيدات  هؤالء 

ها  إىل نتيجة مفاد  قد وصلن  ،ويف بيوت غري مسلمة   ،األوروبيات اللوايت نشأن يف هذا اجملتمع
فماذا عن    ،أن طريقة ترسيخ كرامتهن وشرفهن هي من خالل اللباس احملتشم والسلوك الفاضل

يف بيوت    ننشأاللوايت  و   إسالمية من بالد    القادمات  توالفتيات املسلمات األمحداي  وةالنستلك  
  إذا مل   ولكن فإن مجاعتنا مقدر هلا املضي قدما والتقدم إن شاء هللا.    ،أدىن شك   بال ؟  إسالمية 

فسوف ينضم    ،إىل مستوى توقعات وتعاليم املسيح املوعود )عليه السالم(ترتقني  و ن  إميانك  نيحتم
الدول األخرى إىل    أنس   العصر  مجاعاتنامن  لواء اإلسالم يف هذا  ومن   وسيصبحون حاملي 

تعاليمه قبله ؤ الذين جا   تخلف يف حني سي  ،ينشرون  نظًرا ألنكموا  املسيح    قبلنتقد    ن .  مجيًعا 
السالماملوعود ) أن تسعهنوابيعت(  عليه  أن    نبيعتك  تشريفل   ني جاهدات، جيب  والتأكد من 

 أبًدا.  اعنهن التأثريات الدنيوية ال تبعدك
 ء جلنة إما  عضوات صبح  توأن    ،مجيًعا القدرة على العمل وفًقا لكل ما قلته  نأدعو هللا أن مينحك 

أبًدا يف املساعي املادية    نن حق عبادة هللا. أدعو هللا أال تنغمسياخلطيئة ويؤدحًقا من  حمررات  هللا  
 (.ليه السالمملسيح املوعود )عمع ا هنالذي قطعت العهدعن   نوالعبثية اليت تبعدك

 

بل جيب أيًضا    ،فحسب  نوأطفالك  ننفسكأمحاية    ينبغي عليكن دائًما أنه ال    نتذكر   ،ويف اخلتام
  ن. جيب أن يكون هدف حياتك إىل أرجاء العاملا وابرزًا يف نقل رسالة اإلسالم  دورًا كبريً   أن تلعنب 

حتت  جمتمعني  مجيع شعوب العامل    ،إن شاء هللا  ،يوًما ما  تنضمحىت    الناس هو الفوز بقلوب وعقول  
املسيح    رسول هللا   راية  أوكلها هللا جلماعة  اليت  العظيمة  املهمة  صلى هللا عليه وسلم. هذه هي 

أن خيدموا إبخالص هذه األول هو  نساء األمحديني  الرجال و الواجب  إن  املوعود )عليه السالم( و 
جيب أن   ،ية يف العاملانهذا التحدي وإحداث ثورة روح خوض غماريف   ترغنب  القضية. إذا كننت

  ، اسجدن ابهلل  ن بناء عالقتكو   ،الدينية ن  يف زايدة معرفتك  ن. فاجتهد نكإبصالح أنفس أواًل    ن تبدأ



سنب  ،الصراط املستقيمن يهديك  أن هينوادعأمامه   .يطيعون أوامرهالذين   منحىت حت 
 

حىت يف حالة    ،ويعلم كل ما نقوم به. لذلك  ،اجلهر وما خيفىأبًدا أن هللا تعاىل يعلم    نيال تنس
جيب أن    ،ومن أجله وحده  ،نيراقبكأن هللا    ن تذكر   ،نأو حيكم عليك  من يراكنعدم وجود  

فضل طريقة. األمر  أبة اجليل القادم  تنشئيف    نواجباتك   ينوتؤد  ني دينكنوحتم  ،أبوامرهن  تعمل
وا ليكونوا  حىت يكرب   نأطفالك  ندرب  ،وابلتايل  ،ية يف العامل انمرتوك لنا إلحداث ثورة أخالقية وروح

 .(ليه السالمخدمة رسالة املسيح املوعود )ع مسؤولية مستعدين لتويل 
 

واجباتك  نوفقك ألداء  مجيًعا  وجه  ن هللا  أفضل  توأ  ،على  أنك  ثبنت ن  األمحدية    ن مجيًعا  جنوم 
 هللا من مجيع النواحي.  ءإماة أن يبارك يف جلن تعاىل  هللا  أدعوالساطعة. 

 الدعاء الصامت..... آمني.انضممن إيل اآلن يف 


