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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي   بسم اهللا الرمحن الرحيم

bèäß@†i@ü@òàÜ×@ @

جيا احلديثة ونظام التواصل يف العصر الراهن بسرعة لقد تطورت التكنولو
هائلة، ونتيجة لذلك نستفيد من وسائل التواصل االجتماعي ليل ار 
للتواصل الفوري على مستوى العامل وبيان احلقائق يف جمال العلم واملعرفة 
إضافة إىل جماالت مفيدة أخرى كثرية. ولكن إىل جانب كل ذلك هناك 

واضحة للعيان وهي أن استخدام وسائل التواصل  حقيقة مرة أيضا
االجتماعي غري احلكيم تؤصل كثريا من نقاط الضعف األخالقي على 

 املستوى الشخصي واالجتماعي. 
لقد وفق اهللا تعاىل قسم جلنة إماء اهللا املركزي لنشر هذا الكتاب بأمر من 

صره العزيز حتت سيدنا أمري املؤمنني، اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بن
عنوان: "وسائل التواصل االجتماعي". يضم الكتاب يف طياته نصائح سيدنا 
أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز وإرشاداته القيمة والزاخرة باحلكمة 
اليت أسداها يف خطبه وخطاباته ورسائله وندوات األسئلة واألجوبة منذ بدء 

  م، فاحلمد هللا على ذلك. ٢٠١٧عام وإىل  ٢٠٠٣عهد خالفته يف عام 
ندعو اهللا تعاىل أن يتقبل مساعينا املتواضعة ذا الشأن وجيعل الكتاب 

  منارة نور للقراء والقارئات، آمني. 
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لقد قامت السيدة رضوانه نثار (معاونة قسم جلنة إماء اهللا املركزي) يف 
قتبسات من اخلطب املراحل االبتدائية من إعداد هذا الكتاب مبهمة انتقاء امل

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

  الدارين. 
���� ���	
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  املركزي إماء اهللا جلنةمسؤولة قسم     
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  اهلدف من خلق اإلنسان •
 سوء استخدام التلفاز واإلنترنت سبب الغفلة يف •

 العبادة
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ما هو اهلدف من خلق اإلنسان؟ وما هي مقتضياته؟ وما هي وسائل 
حتقيق أهداف احلياة؟ لقد سلَّط سيدنا اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره 
العزيز الضوء على هذه األمور يف خطب اجلمعة ويف خطاباته اليت ألقاها 

  ال حضرته يف إحدى خطبه ناصحا أفراد اجلماعة: مبناسبات خمتلفة، فق
اهللا على عباده أن جعل اإلنسان أشرف املخلوقات من ة عظيمة نمإا لَ

كل ما خلقه اهللا تعاىل تابعا له فقط بل باستعماله  علجيال ووهب له عقال 
على أحسن ما يرام. وكل يوم جديد يأيت باختراعات يستفيد منه أيضا 

لدماغ اإلنسان. فالتقدم املادي الدنيوي الذي ه املوهبة نتيجة هذجديدة 
وإن  ،قبل عشر سنني ماضيةموجودا نالحظه يف العصر احلاضر مل يكن 

وهكذا  .قبل عشرين سنة يالحظ التقدم الذي وجد قبل عشر سنني مل يكن
لو ذهبنا إىل الوراء لقدرنا أمهية االبتكارات اجلديدة والقدرات اهلائلة 

التقدم املادي  أهذا :اإلنساين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هناللدماغ 
اإلنسان املادي الدنيوي يف  زعم لقد !اة من خلقه؟توخلإلنسان هو الغاية امل

كل عصر أن رقيه وقدرته وعزه وجاهه وانغماسه يف امللذات واملالهي 
ثروته وسيلةً الدنيوية، وتفاخره مباله على من هو أقلّ منه ماال، واختاذَ 

هو الغايةُ املنشودة من  اآلخرينية وفرض سيطرته على سدلسعادته اجل
احلياة. كما يظن ذلك اإلنسانُ العادي الدنيوي الذي ال ميلك ماال كثريا، 
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بل يظن الشبان املراهقون يف العصر الراهن الذين ال رغبة هلم يف الدين بل 
ديثة مثل التلفاز واإلنترنت هي هم ميالون إىل الدنيا، أن االبتكارات احل

الوسيلة الوحيدة لرقيهم ويتأثرون ذه األشياء كثريا، لكنها فكرة خاطئة 
ولَّدت كبار الغاصبني والظاملني، كما ولَّدت أناسا منغمسني يف جدا وقد 

املالهي وامللذات، وولَّدت يف كل عصر فراعنة يزعمون أم ميلكون القوة 
اه والشوكة، لكن اهللا الذي هو رب العاملني والثروة ويتمتعون باجل

ا حتسبو ن األمور اليتأهذه الفكرة بقوة حيث قال  دحضقد  ،وخالقُهم
ذه تنتفعوا ل تخلَقواليست الغايةَ املنشودة منه، فلم هي  كمخلق غايةَ

وما �: �بل قال اهللا  من الدنيا، كالّ ترحلوااألشياء املادية الدنيوية مث 
(خطبة اجلمعة امللقاة يف  ).٥٧(الذاريات: �ت الْجِن واِإلنس إِال ليعبدونخلَقْ
م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية يف ١٥/١/٢٠١٠
  م)٥/٢/٢٠١٠

ñ…bjÈÛa@¿@òÜÐÌÛa@kj�@oã�ã⁄aë@‹bÐÜnÛa@âa†‚n�a@õì�@ @

اهللا اآليات التالية من سورة ويف مستهل إحدى خطبه قرأ حضرته أيده 
  النور: 
منوا لَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان ومن يتبِع خطُوات يا أَيها الَّذين آ �

 علَيكُم ورحمته ما منكَرِ ولَولَا فَضلُ اِهللالشيطَان فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاِء والْ
نكَا مزنم اُهللا كُماُء وشي نكِّي مزاَهللا ي نلَكا ودأَب دأَحيملع يعمس � 
  )٢٢ :(النور
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مث نصح حضرته أفراد اجلماعة يف ضوء هذه اآلية باجتناب ما من شأنه 
أن يعرقل سري اإلنسان يف سبيل حتقيق اهلدف من حياته (أي عبادة ربه 

  وخالقه) فقال: 
مينا ال حي إىل أن نتخذ بيوتنا حصناات الشيطان هناك حاجة للنجاة من هجم

عليه جمات مضادة. إن ما  ردمن ال ميكّننابل  فقط، كل نوعمن من هجماته 
وال تدخلوه يف حياتكم، بل على يبديه لكم الشيطان من حب ال حتسبوه حبا 

كل  مستغفرا إياهيف مالذ اهللا تعاىل  الحتماءكل مسلم أمحدي أن يسعى ل
ففي هذا العصر  .من الشيطان هو اهللا تعاىل تخلصحني. إن أكرب مالذ لل

يف مالذ اهللا تعاىل مستغفرين،  الحتماءل ى جاهدينسعأن نالفاسد جيب علينا 
   ألن االستغفار هو الوسيلة اليت يستطيع ا اإلنسان الدخول يف مالذ اهللا تعاىل.

فطرة اإلنسان أن يرتكب  مما خيالفف، قصداإىل السيئة يتوجه أحد ال 
فعالً وهو يعلم أنه ضار. أما املؤمن احلقيقي فإن اهللا تعاىل قد فصل له 

ضوء  يفبني احلسنات والسيئات  مييزأن  يهاحلسنات والسيئات تفصيال، فعل
سعى لفعل احلسنات وترك السيئات. الشيطان يعلم أنه ال يقدر يهدي اهللا، و

، لذا فهو خيرجه أوالً وحصنه مالذ اهللا تعاىل على أن يضر اإلنسان ما دام يف
حيرضه مأمن، مث  ه يففي اإلنسان من هذا املالذ وهذا احلصن الذي يكون

. والواضح أن الشيطان يخرج اإلنسان من مالذ اهللا بإغرائه على اتباعه
بالسيئة على أا هي احلسنة، وبتعبري آخر ال ميكن للشيطان إخراج املؤمن 

  إال باسم احلسنات. من مالذ اهللا
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ما  ومن السيئات املعاصرة :أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزمث قال حضرته 
. لو فحصتم أحوال معظم البيوت وغريمهالتلفاز واإلنترنت يتعلق با

ون صالة الفجر يف وقتها ألم لوجدمت أن الصغار والكبار فيها ال يصلّ
الليل من  ساعات متأخرة إىل نترنتإما يشاهدون التلفاز أو ينشغلون باإل

فال يستطيعون االستيقاظ لصالة الفجر. بل إن هؤالء ال يفكرون أن 
 ،التلفاز واإلنترنت ،عليهم أن يستيقظوا لصالة الفجر. فهذان الشيئان

، فقط ال تضيع صلواتكم مرة أو مرتني اليت وغريمها من املالهي العابثة
ته اليومية أن يشاهد هذه يدمن عليها يصبح من عاد الذيبل الواقع أن 

فيصعب  من الليلإىل ساعات متأخرة  اإلنترنتالربامج على التلفاز أو 
عليه االستيقاظ لصالة الفجر، بل ال يستيقظ هلا مطلقا، بل منهم من ال 

  أمهية.  دىنصالة أاليعري 
الصالة أمر أساسي، وأداؤها ضروري حىت يف احلرب واألذى واملرض، 

أو قصرا ، يف كل حال ولو قاعدا أو مستلقيااإلنسان يها فال بد له أن يصلّ
ي الرجال مجاعةً يف احلرب أو السفر. ويف احلاالت العادية أمر اهللا أن يصلّ

ها يف ميقاا. ولكن الشيطان يبعد اإلنسان عن أيضاي النساء وأن تصلّ
 برامج شىت اإلنترنتوجد يف ت حبت. إضافة إىل ذلك برنامج دنيويملشاهدة 

يجعل ف، I padالـ إىل جانب وجد يف اهلواتف تطبيقات خمتلفة كما ت
ي البداية ففمن خالل هذه األجهزة باستمرار.  ليهاا ععاكفًالشيطانُ املرء 

كل برنامج  يبدأون مبشاهدةهذه األجهزة برامج جيدة، مث  عرب الناس يشاهد
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راب ألن القلق واالضط ينشأ خمرب لألخالق. يف كثري من البيوتوفاسد 
مشاهدة برامج عاكفا على الزوج ال يؤدي حق الزوجة واألوالد، ألنه يظل 

البيوت أيضا يف تلك ليال. مث إن األوالد  واإلنترنتسيئة على التلفاز 
. لذا على كل بيت والدهم يشاهدون ما يشاهدهبالصبغة نفسها ويصطبغون 

  كلها.  سقامهذه األ جتنابأمحدي أن يسعى ال
 ؟إنقاذ املؤمنني من هجمات الشيطانمهتما ب � كم كان النيب

 ؟من الشيطان تخلصم أصحابه شىت األدعية لليعلّ �وكيف كان 
قال: و أحد الصحابة ذلك قد ذكرف شاملة!وكيف كان يعلمهم أدعية 

 وأَصلح قُلُوبِنا بين أَلِّف اللَّهمالدعاء التايل: " �لقد علمنا رسول اهللا 
نِ ذَاتيابا ننداهلَ وبلَامِ سا السنجنو نم اتورِ إِلَى الظُّلُما الننبنجو 

شاحا الْفَوم را ظَههنا ممو طَنب ارِكبا وي لَنا فناعما أَسارِنصأَبو 
 واجعلْنا الرحيم التواب تأَن إِنك علَينا وتب وذُرياتنا وأَزواجِنا وقُلُوبِنا

رِيناكش كتمنِعل ثْنِنيا ما بِهيها قَابِلهمأَتا ونلَي(سنن أيب داود) فهذا  ".ع
(خطبة اجلمعة بتاريخ . ح النفس بشكل خاطئتفريالدعاء مينع اإلنسان من 

ة الفضل ديف جريم، يف مسجد ناصر غوتنبورغ بالسويد، واملنشورة ٢٠/٥/٢٠١٦
  م)١٠/٦/٢٠١٦العاملية عدد: 

إضافة إىل خطب اجلمعة وضح حضرته يف عدة مناسبات أخرى أيضا أن 
استخدام التكنولوجيا غري احلكيم عائق يف سبيل العبادة، فقال يف جلسة مع 

  املشتركني يف مشروع "وقف نو" ناصحا إياهم: 
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أيضا. يقول اهللا تعاىل:  إذا كانت يف القلوب خشية اهللا لوجد فيها حبه
" هإِلَي تبقَرا تاعرذ إِلَي بقَرت نما واعرذ هإِلَي تبقَرا تربش إِلَي بقَرت نم

  ل"...باعا وإِذَا أَقْبلَ إِلَي يمشي أَقْبلْت إِلَيه أُهروِ
: إذا تفاقمت الرغبات الدنيوية مث قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز

عند أحد وكان منهمكا يف مشاهدة التمثيليات عرب التلفاز واالنترنت لدرجة 
يتأخر عن الصالة فال ميكن أن ينشأ عنده حب اهللا تعاىل. فللحصول على 

(جلسة مع املشتركني يف حب اهللا تعاىل ال بد للمرء من التضحية برغباته. 
أملانيا. نشرت يف بم، يف مسجد بيت الرشيد، ٨/١٠/٢٠١١مشروع "وقف نو"، بتاريخ 
  م) ٦/١/٢٠١٢جريدة الفضل العاملية بتاريخ 

ويف خطبة مجعة أخرى لفت حضرته أنظار األمحديني إىل رفع مستوى 
  أداء حق اهللا تعاىل إىل جانب رفع مستوى أخالقهم، فقال: 
تمع املادي بعد "بعض الناس قد امكوا كثريا يف املادية متأثرين ذا ا

انتقاهلم إىل البالد الغربية. فهم يتعهدون باللسان بإيثار الدين على الدنيا، 
لكن أعماهلم يف احلقيقة تنايف هذا العهد. ال شك أن األمحديني هنا جيدون 
يف جمال االحتكاك بالناس يف هذا اتمع ويف إظهارِ األخالق لآلخرين، 

املطلوب للعبادة الذي يليق باألمحدي وألداء لكنهم مل يرتقوا إىل املستوى 
  حق اهللا". 

مشريا إىل  �مث عرض حضرته مقتبسات من كالم املسيح املوعود 
بعض أنواع الضعف األخالقي ونصح بإزالتها، وحذّر من التأثري السليب 
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لبعض االختراعات املعاصرة، ونصح باجتناب جمالس الشرك وأمر بتقدمي 
  ال:  الدين على الدنيا، فق

مجاعته مرارا وتكرارا وبين كيف جيب  �"لقد أوصى املسيح املوعود 
أن يكونوا وكيف ينبغي أن تكون حالة إميام. أقدم مقتبسا من كالمه 

ذا اخلصوص ليصبح كل واحد منا من الذين يؤدون حق بيعتهم،  �
  مسديا جلماعته نصيحةً هامة للغاية:  �يقول 
ظهرت أنواع الشرك والبدعة يام احلالية، ويف األ لقد فسد الزمن كثريا"

أمام اهللا  إقرارؤثر الدين على الدنيا" "سأُ :إن اإلقرار عند البيعة .واملفاسد
اآلن ينبغي أن تتمسكوا به جيدا حىت (هذا األمر جدير باالنتباه جيدا) ، �

يف لكم  أنكم مل تبايعوا، وإذا متسكتم به فسيبارك اهللاك فاعلمواوإال  ،املوت
حساس،  وقتاتقوا اهللا حق تقاته حبسب مشيئة ربكم. ال .الدين والدنيا

 نفسه رحمتعاىل جعل نفسه تابعا ملرضاة اهللا فمن ، هللا باد للعيانوغضب ا
(ظروف العامل اليوم تفسد باستمرار ةتدعو اجلميع ليتفكروا  "وآله وذريته.

  فيها ويرجعوا إىل اهللا تعاىل). 
إدراك ن، أحدمها اإلشراك باهللا وعدم السيئة نوعإن ا: "�وقال 

والثاين التقصري يف الشفقة على عباده،  .، والتهاون يف عبادته وطاعتهعظمته
اثبتوا على  ين.من الفساد يصدر منكم أي أالوعدم تأدية حقوقهم، فعليكم 

البيعة، ال تؤذوا عباد اهللا،  عندالعهد الذي قطعتموه طاعة اهللا، ومتسكوا ب
واقرأوا القرآن الكرمي مبنتهى التدبر، واعملوا به، واجتنبوا جمالس السخرية 
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 ،باختصار .والسخف والبذاءة والشرك. حافظوا على الصلوات اخلمس
طهروا القلوب وكذلك ، نظِّفوا اجلسم اهللا ا من أحكامأي ملواجيب أن ال 

يريدها اهللا  من كل أنواع البغض واحلقد واحلسد. فهذه هي األمور اليت
  )بربيطانيا ١٩٨٥، طبعة ٧٦-٧٥، ص ٥امللفوظات جملد (منكم. 

  قال حضرته:  �بعد قراءة مقتبس من كالم املسيح املوعود 
فاجلميع حباجة إىل فحص أنفسهم ليعلموا إىل أي مدى جيتنبون جمالس 
السوء والـشرك، ولعل الكثريا سيقولون: إننا نؤمن باهللا تعاىل وال جنلس يف 

الس الشرك، ولكن تذكروا أن الس أو اإلنترنت أو التلفاز أو أي شيء جم
(خطبة آخر الذي يلهي عن الصلوات والعبادات فهو جملس شرك بعينه. 

م، يف فرانكفورت، أملانيا، ونشرت يف جريدة الفضل ٢١/٤/٢٠١٧اجلمعة امللقاة بتاريخ 
  م)١٢/٥/٢٠١٧العاملية يف 

ات واستجابة األدعية نتيجة سوء استخدام إىل أي مدى تتضرر العباد
وسائل التواصل؟ لقد وضح حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز هذا األمر 

فقال: يقول املسيح املوعود  �يف ضوء مقتبس من كالم املسيح املوعود 
�:  
نشأ فيه تأثري خارق، لكن  الدعاء متوجها إىل اهللا علىإذا ركز اإلنسان "

، وللدعاء وقت تعاىلفضل اهللا مبجرد باإلجابة  حيظىاء تذكروا أن الدع
ال تتمتع ا أوقات أخرى،  ذا الشأن وقت الصباح مبيزة عمعني، فكما يتمت

(امللفوظات،  .يف الدعاء" كذلك للدعاء أيضا مواقيت ينشأ فيها تأثري وقبول
  ، بربوة)٢٠٠٣، طبعة ٣٠٩ص  ٤الد 
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أروع يكون منتعشا، تظهر له  كل عمل ينجزه اإلنسان صباحا حني 
الليل كله أو وقتا  قضونالذين ي املعاصرينوليس كمثل الناس  .نتائجال

طويال منه جالسني أمام احلاسوب مستخدمني اإلنترنت أو التلفاز، 
يستيقظون وحني ويشتغلون يف أمور دنيوية، وال ينامون وقتا كافيا، 

وأي بركة  افيا من النوم؟ومل يأخذوا قسطا كأن يصلّوا  أنى هلمصباحا 
 حياول ،كان ماديا، وإن أعماهلم األخرى؟ كل إنسان ميكن أن حتظى ا

املطلوب  تركيز واالهتماملتتم بال أن ينجز أعماله املهمة حني يكون منتعشا
 مواقيت ممتازة للدعاء ما هي فعليكم أيضا أن تبحثوا .تظهر نتائج ممتازةف

(خطبة اجلمعة بتاريخ  فيها الدعاء. جيابالكيفية اليت  تنشأ ومىت
م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، ونشرت يف جريدة الفضل العاملية يف ١٥/٣/٢٠١٣
  م)٥/٤/٢٠١٣

وقال سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف خطبة أخرى 
مبينا أمهية صالة الفجر، وذكر العراقيل احلائلة دون أدائها يف وقتها، فقال 

  اصحا باحلفاظ على االعتدال يف العبادات واملشاغل الدنيوية: ن
لو أيقظ اآلباء واألمهات األوالد لصالة الفجر ألدركوا أمهية الصالة 

أعمال اللغو. كثريا من من ناحية أخرى الجتنبوا و ،مجاعة من ناحية
إذ يعتاد البعض على السهر وخاصة يف اية - الذين يسهرون طويال و

لو حاولوا االستيقاظ  - اإلنترنتأو ليستخدموا يشاهدوا التلفاز األسبوع، ل
، الوقت عبثا هدرمن  مبكرا ولتخلصوا لتعودوا على النوم داء الصالةأل

يف  عتدالُاال ،األوالد الذين ينتقلون إىل مرحلة الشباب خاصة ولنشأ لدى
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ضطرار اال بعض هناك قد يكون األعمال واملشاغل اليومية. صحيح أن
، فال أمنع من يف التلفاز وهناك برامج جيدة ومفيدة وعلمية وثقافية أيضا

االعتدال يف كل شيء. إن االستفادة من هذه  لكن ال بد منو مشاهدا،
  . من الدرجة القصوى وغباء ةهفااألمور على حساب الصلوات س

مث أسدى حضرته نصيحة قيمة إىل سكان البالد الغربية بشأن أداء 
  غاء إلرشادات خليفة الوقت والعمل ا؛ فقال: الصلوات واإلص

أن حياسب كل واحد نفسه. إىل هناك حاجة ماسة  إن أقول مرة أخرى
مشاغلهم الدنيوية.  بسبب إن املقيمني يف هذه البالد ال يهتمون بصلوام

تلف كثريا عن أهل ختال  يف هذه األيام أهل املدن يف العامل الثالث حالة نإ
يهتمون بأداء الصلوات ال بأس به هناك عدد منهم ومع ذلك هذه البلدان، 
مع أنين أوجه األنظار مرارا وتكرارا إىل هذا الواجب الديين  يف املساجد.

الذي فرضشه اإلسالم، كما ظل اخللفاء قبلي أيضا يوجهون إليه، ومع 
 سل يف الصلوات موجود. قد آتانا اهللا اآلن نعمةً قناتنا "امي يتذلك إن الك

لم يكن صوت اخللفاء يصل إىل كل بقاع فيف املاضي  ، أما"MTA أي
اهللا ورسوله إىل كل  دعوةاآلن يصل هذا الصوت و لكناألرض فورا، 

فإذا كان بعضنا ال يسمعون خطب اخلليفة فورا. مكان يف العامل 
يسمعوا وكأم مل يسمعوا؛ فال أي ، وكلل وخطاباته، أو يسمعوا مبلل

ونوا من الذين يوفون بعهد بيعتهم الذي قالوا فيه: سنؤثر ميكن أن يك
الدين على الدنيا، ونطيعكم يف كل ما تأمروننا به من معروف طاعة 
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 بعداعلموا أن مساع النصح مث عدم العمل به هو من األعمال اليت ت كاملة.
م، يف ٢٢/٦/٢٠١٢(خطبة اجلمعة امللقاة بتاريخ  اإلنسان من الطاعة الكاملة.

مسجد بيت الرمحن يف واشنطن أمريكا، ونشرت يف جريدة الفضل العاملية يف 
  م) ١٣/٧/٢٠١٢

ويف أثناء خطابه يف االجتماع السنوي لس خدام األمحدية يف بريطانيا 
أن جيعلوا الصالة نصب بنصح حضرته الشباب األمحديني بوجه خاص 

   أعينهم فقال: 
بقمة القوة  فيهايتمتعون  األمحدية يف سنٍ جملس خدام إن أعضاء 

فينبغي أال يصعب  ،اجلسدية، ولديهم إمكانية للتقدم يف مجيع جماالت حيام
عبادة اهللا املكتوبة. لذا على مجيع اخلدام واألطفال أن يكونوا بتزام لعليهم اال

صلوام ويؤدوها مجاعةً قدر اإلمكان. على كل واحد منكم واظبني على م
نصب عينيه يف حياته ألن أبواب اجلنة تفتح نتيجة  أن جيعل إقامة الصالة

(خطاب مبناسبة اجتماع جملس خدام األمحدية، بريطانيا . اخلالصة فقط العبادة
م، يف كنغزيل حمافظة سري، ونشر يف جريدة بدر األسبوعية الصادرة يف ٢٦/٩/٢٠١٦

  م)٧/٩/٢٠١٧قاديان، عدد: 
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  ضرورة رفع مستوى احلياء •
 باسم الزينة  ترك احلياء •
 انتشار السيئات على املستوى العاملي •
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مطردا يف كل  نشاهد يف هذه األيام انتشار السيئات األخالقية انتشارا
ة ونظام التواصل دون ديثجمتمع يف العامل نتيجة استخدام االختراعات احل

احلذر املطلوب. وقد نصح سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز 
باجتناب سيئات  أفراد اجلماعة وال سيما الشباب األمحديني مرارا وتكرارا

  اجلمعة: يف إحدى خطبذا الشأن ، فقال أخالقية
كما مثل التلفاز وشبكة اإلنترنت وغريمها املعاصرة  دنيويةاالختراعات ال

، إذ يقال بعد عرض وتارخيه قد غريت مفهوم احلياءذكرت يف البداية أيضا، 
احلياء ليس مستوى ولكن هذا إا ليست بفاحشة.  السافرالفاحشة 

بل هو اتباع  ء،، وما يالحظ يف التلفاز ليس حيااملطلوب من األمحديني
معايري احلياء حىت يف بعض السفور وعدم احلجاب قد قلبت إن  .األهواء

بيوت األمحديني النبالء يف الظاهر إذ إم يتفوهون ببعض األقوال باسم 
. ترتكب باسم تطور العصر الراهن بعض األفعال واألعمال اليت الزمنتطور 

أن هناك بعض األعمال اليت موا ـنبيل. اعلإنسان أي  أن يشاهدها ال ميكن
. وإن اذنوبتصبح لو فعلها املرء أمام الناس ال تعد غري مسموح ا فقط بل 

م وما راعوا مل يطهم من هذه املنكرات فقد أضاعوا إميار األمحديون بيو
  عهدهم الذي جددوه على يد إمام الزمان.
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(سنن النسائي، الْإِميان."  منبكل صراحة: "الْحياُء شعبةٌ  �لقد قال النيب 
. فال بد لكل شاب أمحدي أن حيذر الوقوع يف املوبقات كتاب اإلميان وشرائعه)

وتأثري هذه يف وسائل اإلعالم وإال فسيضيعون إميام،  حاليااملنتشرة 
يتجاوزون مجيع احلدود فيضطر نظام  يهااملنغمسني ف املوبقات هو أن بعض

رهم بفصلهم عنه. جيب أن تضعوا يف بالكم دوما أن يعزإىل أن اجلماعة 
تكون مجيع أعمالكم هادفة إىل نيل رضى اهللا تعاىل. ورد يف حديث نبوي 
شريف: "ما كَانَ الْفُحش في شيٍء إِلَّا شانه وما كَانَ الْحياُء في شيٍء إِلَّا 

 ".هانم، يف مسجد ١٥/١/٢٠١٠ة، بتاريخ (خطبة اجلمع (الترمذي، أبواب الرب والصلة)ز
  م)٥/٢/٢٠١٠بيت الفتوح بلندن، ونشرت يف جريدة الفضل العاملية عدد 

òäíŒÛa@á�bi@õbî§a@ÚŠm@ @

يف مناسبات عديدة أن  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيزلقد قال حضرته 
وبين بكل وضوح تعليم  ،ظاهرة ترك احلياء يف اتمع ظاهرة خطرية جدا

غض البصر حلماية املرء نفسه من تلك الظاهرة اخلطرية. ففي اإلسالم عن 
  إحدى خطاباته املوجهة إىل السيدات األمحديات قال حضرته: 

يأخذ صبغة عدم احلياء. تلصق  حاليا كما قلت من قبل إن اللباس بدأ
، كما تبث عرب التلفاز، واإلنترنت، اجلدرانذا الشأن إعالنات كثرية على 

عالنات ما لو وقع عليها نظر إنسان نبيل رائد أيضا من اإلوتنشر يف اجل
ألطرق حياء، وجيب أن يطرق فعال. وكل ذلك حيدث باسم اتمع 

  احلديث وباسم التنوير.
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باختصار، لقد حتولت الزينة إىل عدم احلياء، أي تروج الوقاحة باسم 
م، يف ٢٩/٦/٢٠١٣يا، بتاريخ السيدات مبناسبة اجللسة السنوية يف أملان يف(خطاب الزينة. 

  م)١٨/١٠/٢٠١٣كالسروي يف أملانيا. ونشر يف جريدة الفضل العاملية يف 

ï½bÈÛa@ôìn�½a@óÜÇ@pb÷î�Ûa@‰b’nãa@ @

يف العصر  نطاق وسائل التواصل االجتماعي بصورة غري عادية اتساعإن 
إىل توسيع دائرة السيئات األخالقية بسرعة هائلة. فقال  ىقد أد الراهن

 إحدى خطب اجلمعة موجها أنظار أفراد اجلماعة أيده اهللا تعاىل يف ضرتهح
 جدا:  اهلامإىل هذا املوضوع 

نطاق سيئات اتمع،  اتساعهو  يف هذه األيام اخلطر العملي احملدق
 التعبريى محاية قانونية باسم حرية باإلضافة إىل أن بعض السيئات تعطَ

ذا الزمن حمدودة. أي كانت سيئة كانت السيئات قبل هبينما والكالم، 
احلي حمدودة يف احلي فقط وسيئة املدينة يف املدينة وسيئة البلد يف البلد، 
أو على أقصى حد كان اجلريان يتأثرون ا، لكن اليوم بسبب السهولة 
يف السفر، ووجود التلفاز واإلنترنت ووسائل اإلعالم املختلفة، قد 

عامليةً. فبواسطة اإلنترنت تشاع الفواحش  صارت السيئة احمللية والفردية
(خطبة اجلمعة بتاريخ واملنكرات بإنشاء العالقات على بعد آالف األميال. 

م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن. ونشرت يف جريدة الفضل العاملية يف ٦/١٢/٢٠١٣
  م)٢٧/١٢/٢٠١٣
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  كتاب اإلميان، باب شعب اإلميان..) (مسلم



 

  
  
  
  

  

…üëþa@òjíŠm@¿@åí†ÛaìÛa@‰ë…@ @
@ @

  االجتماعيمن مساوئ وسائل التواصل  ذرياتكمأنقذوا  •
  انتبهوا إىل تربية األوالد منذ صغرهم  •
  بغري ضرورةاستخدام األوالد الصغار اهلاتف احملمول  •
  روا الربامج املنافية لألخالق على التلفازاحظُ •
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ˆÔãc@aëáØmbí‰‡@Ý•aìnÛa@Ýöb�ë@ùëb�ß@åß@ @

ألقى سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز خطبة مهمة جدا 
م حول موضوع تربية أفراد اجلماعة ٢٣/٤/٢٠١٠يف سويسرا بتاريخ 

بالتفصيل السيئات األخالقية  فيها وخاصة تربية األجيال الناشئة، ذكر
يف اتمع الغريب نتيجة  خاصة املنتشرةوختلفة املتمعات االناشئة يف 

التكنولوجيا احلديثة، ووجه أنظار الوالدين ونظام اجلماعة واملنظمات 
   الفرعية إىل مسؤوليام لوضع حد للسيئات املذكورة فقال:

يف بعض األحيان حيول األوالد دون العمل بأوامر اهللا تعاىل، وهذا أيضا 
 اهللا تعاىل أمر عصيانلب األوالد بن اخلضوع ملطأأي ، نوع من الشرك

. إن هذه األشياء تنسي اإلنسانَ ذكر اهللا اخلفي شركنوع من ال الواضح
عن الدين بسبب أوالدهم، مبعىن أنه حني  اتعدوابالناس  هناكتعاىل أحيانا. 

 تهمهلم وبسبب حري أبويهم غري املربر نتيجة دالليبتعد األوالد عن الدين 
يا أَيها الَّذين آمنوا ال �. يقول اهللا تعاىل: آباؤهم أيضا يبتعد عنهاملطلقة 

لقد  ......)١٠(املنافقون:  �تلْهِكُم أَموالُكُم وال أَوالدكُم عن ذكْرِ اِهللا
من كل أمحدي أن جيتنب الكذب بكل أنواعه،  �ع املسيح املوعود توقَّ

م واخليانة والفساد والبغي يف والزنا وسوء النظر واخلصام والشجار والظل
كل األحوال. فعلى كل واحد أن حياسب نفسه دائما فيما إذا كان جيتنب 
هذه السيئات أم ال. بعض الناس يعدون هذه األمور بسيطةً وهينةً 
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فيكذبون يف أمور جتارم ويعدون الكذب أمرا بسيطا، بينما عده اهللا 
وسوء النظر وغريمها من السيئات اليت  تعاىل مساويا للشرك. مث هناك الزنا

نراها منتشرة يف عصرنا هذا بسبب وسائل اإلعالم، إذ تبثّ عرب التلفاز أو 
اإلنترنت أفالم خالعية وبرامج فاسدة أخرى تدفع مشاهديها إىل 
السيئات، فيتورط الشباب والفتيات خاصة يف هذه السيئة يف بيوت بعض 

ال مبشاهدة مثل هذه األفالم باسم التنور، مث األمحديني أيضا، إذ يبدأون أو
  تتورط تلك البيوت الشقية يف هذه السيئات فعال.

أيضا، مث يتقدم هذا من الزنا إىل األمام ويدفع الفكر والنظر فهناك زنا 
ال يأخذون احليطة  اآلباءية. املشكلة أن بعض حقيقصاحبه إىل سيئات 

بداية، وحني يبلغ السيل الزىب يتأسفون بعني االعتبار يف ال املطلوب واحلذر
يجب أن يأخذ اآلباء احلذر فويبكون ويقولون: قد فسد أوالدنا وذرياتنا. 

ألوالد مبشاهدة الربامج السيئة ابعني االعتبار منذ البداية وأال يسمحوا 
 استخدامهمحني هم بل عليهم أن يراقبو ،والسخيفة يف التلفاز واإلنترنت

، وهذا على قدرٍ كاف من الثقافةض اآلباء الذين ليسوا اإلنترنت. هناك بع
يوجب على نظام اجلماعة أن يعطيهم معلومات كافية عن املوضوع. 

أي جملس أنصار اهللا، وجملس  ،أن ختطط املنظمات الفرعية كذلك ينبغي
لترتيب الربامج إلنقاذ األوالد من هذه  ،خدام األمحدية وجلنة إماء اهللا

والفتيات مع نظام اجلماعة ومع املنظمات الفرعية  نالشباالسيئات، ولربط 
أيضا أن  اآلباءة ليتعودوا على تقدمي الدين على الدنيا دائما. وعلى املعني



�������� 
����� 
����                                                                                                                                       �٣٥�

يتعاونوا على أحسن وجه ذا الشأن مع املنظمات الفرعية ونظام اجلماعة. 
إن  ولو أبدى اآلباء ضعفا بشكل من األشكال لدمروا أوالدهم بأيديهم.

أكرب مسؤولية يف ذلك تقع على راعي البيت، أي الرجل، أن ينقذ األوالد 
النار. عليكم أن تنقذوا أوالدكم من عذاب  هذهمن السقوط يف حفرة 

بفضله ورمحته ووفقكم وإياهم  منه النار الذي أنقذكم اهللا تعاىل وآباءكم
  ملعرفة إمام الزمان رمحة منه.

 نياب وقلق شديد، وال سيما املسلمإن العامل املعاصر مصاب باضطر
عون إىل قيادة ترشدهم إىل الصواب. أما أنتم فقد من ن الذين يتطلّياآلخر

التوجيه الصائب نتيجة بيعتكم إمام  اتنالوأن وفقكم لاهللا تعاىل عليكم 
اللتزام باحلسنات. فهذه إىل اوبربكة متسككم باخلالفة توجهون  ،الزمان

اجتناب السيئات وتتقدموا إىل بتقتضي أن تتعهدوا  األفضال اإلهلية كلها
ني هذه الدعوة دائما، أي عليكم أن ختطوا على سبل احلسنات األمام ملب

 وإنذاره بأنفسكم وتنصحوا بذلك أوالدكم أيضا، وجتعلوا قول اهللا تعاىل
م يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُ�: 	 أمام أعينكم دوما حيث يقول

  .)٧(التحرمي:  �وأَهليكُم نارا
ومغرياا واللهو واللعب وخمتلف أنواع املنكرات ال تعد  إن بريق الدنيا

حبسب تعليم اإلسالم  بيد أايف هذه األيام سيئات يف اتمعات الغربية، 
هذه املنكرات واقفة فاغرة ة. إنّ سيئات تبعد اإلنسان عن القيم األخالقي

بعض  حتاول أن حتيط باجلميع. فكما قلت من قبل: ترتكبها ووف
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ر أوال مث تدفع هذه املنكرات صاحبها إىل هووة املنكرات باسم التن
ا حفَر من النار السيئات أكثر فأكثر. فهذا ليس ترفيها وال حرية بل إ

ل للمؤمنني بأا نار باسم الترفيه واحلرية. لذا فإن اهللا الرحيم بعباده قد فص
  وحفر من النار فأنقذوا منها أنفسكم وأهليكم.

إن الولوج يف  :أقول للفتيات والشباب الذين يسكنون يف هذا اتمع
يف اللهو وض ال تظنوا أن اخلفاهلدف من حياتكم  ال متثّلهذه املنكرات 

أن هذا هو كل  حتسبواواللعب هو اهلدف من حياتكم وخلْقكم، وال 
ني جيب أن يكون هناك فرق بينكم وبني غريكم. شيء. ولكونكم أمحدي

م، امللقاة يف سويسرا، واملنشورة يف جريدة الفضل ٢٣/٤/٢٠١٠(خطبة اجلمعة بتاريخ 
  م)١٤/٥/٢٠١٠العاملية، بتاريخ 

aànç@aìiáçŠÌ•@ˆäß@…üëþa@òîi�@ @

يف إحدى خطب اجلمعة كيفية تأثري تعاىل اهللا  أيدهلقد ذكر حضرته 
 البيئة على أذهان األطفال ودورها يف تكوين الظروف السائدة يف

منذ  تبنيي كمااإلنسانَ على حب التقليد  �، فقال: قد فطر اهللا شخصيتهم
فيدنا دون شك، إال أن ي ذا، فالطفل أيضا حيب التقليد بطبعه، وهتهطفول
إىل الدمار. فالطفل يتعلم اللغةَ  قودهاستخدامه يهلك اإلنسان، أو يسوء 

متأثرا مبا جيري يف حميطه وبدافع التقليد، حيث  أبويهخرى من واألمور األ
يتعلم منهما احلسنات وبذلك يصبح إنسانا متصفا بأخالق فاضلة. فإذا كان 

صاحلَني ويقيمان الصالة ويتلوان القرآن الكرمي ويتعايشان باحلب  بواناأل
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 واملودة ويكرهان الكذب فسوف يتحلى األوالد أيضا باحلسنات مقلدين
الطفل يف البيت الكذب والشجار والسخرية من  شاهد. أما إذا إيامها

اآلخرين وعدم احترام نظام اجلماعة أو سيئات أخرى من هذا القبيل فيتعلم 
ه. وعندما بهو أيضا هذه السيئات بدافع التقليد يف طبعه أو متأثرا باحمليط 

حوله. لذلك  اءجوخيرج من البيت حياول أن يتعلم ما يراه يف أصدقائه واأل
مرارا إىل أن يراقبوا احمليط اخلارجي الذي يعيش فيه  اآلباءألفت أنظار 

أوالدهم، كما جيب أن يراقبوا يف البيت أيضا استخدامهم التلفاز واإلنترنت 
م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، ١٣/١٢/٢٠١٣خطبة اجلمعة بتاريخ ( وغريمها.

  م)٣/١/٢٠١٤بتاريخ واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية، 

@Þìà�a@Ñmb�a@‰bÌ–Ûa@…üëþa@âa†‚n�añ‰ëŠ™@�Ìi@ @

لقد نبه سيدنا أمري املؤمنني يف اجتماع جملس أطفال األمحدية يف أملانيا إىل 
سوء التأثريات السلبية اليت ميكن أن تترتب على سلوك األوالد الصغار نتيجة 

ف احملمول، وقال ناصحا لتكنولوجيا احلديثة مبا فيها اهلاتا همستخداما
  الشباب واألطفال األمحديني ذا الشأن: 

يف هذه األيام عادة سيئة منتشرة بني األوالد الصغار وهي  لوحظت
على حيازة اهلاتف  وإصرارهم ،هم أن يشتروا هلم هاتفا حمموالءمطالبتهم آبا

متارسون احملمول مبجرد بلوغهم عشر سنوات من العمر. فأقول هلم: هل 
املعلومات بعد كل  احلصول علىآخر حبيث حتتاجون إىل  عمال، أو لتجارةا

وإذا سئلوا قالوا: نريد أن نتصل بوالدينا. فأقول:  !دقيقة باالتصال باهلاتف؟
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إذا كان آباؤكم ليسوا قلقني على عدم حيازتكم اهلاتف جيب أال تقلقوا أنتم 
الصغار ويعودوم  أيضا ألنه يؤدي إىل املساوئ. فالناس يتصلون ويغوون

على سلوك خاطئ. لذا إن اهلاتف مضر جدا. والصغار يف هذا العمر ال 
عليكم أن جتتنبوه. ف ،ينتبهون إىل أم يتورطون يف أمور سيئة بسبب اهلاتف

أما فيما يتعلق بالتلفاز فكما قلت قبل قليل إنه تبث فيه بعض الرسوم 
مشاهدا، ولكن جيب حتاشي املتحركة وبرامج علمية أيضا وال بأس يف 

(خطاب يف اجتماع أطفال األمحدية بأملانيا يف الربامج العابثة والالغية كلها. 
     م)٩/٣/٢٠١٢م، نشر يف جريدة الفضل العاملية بتاريخ ١٦/٩/٢٠١١

ŠÄyaÛa@wßa�Ûa@aëîãìíŒÐÜn@òa@�ËÓý�þòî@ @

انا إىل عدة ليس األطفال فقط بل الكبار أيضا جيلسون أمام التلفاز أحي
نصح قد يتالشى عند بعض الناس الشعور بشناعة السيئات، ففساعات 

حضرته باجتناب مشاهدة الربامج املنافية لألخالق على التلفاز واجتناب 
  السلوك على مسلك خطري لترك احلياء فقال: 

بذل سعي كبري الجتناب هجوم الشيطان، لذا ال إىل هناك حاجة ماسة 
  .اهللا تعاىل أمرناكما بد من القول احلسن 

يف القرآن على  املذكوروذا الشأن وضح حضرته معىن القول السديد 
  من سورة األحزاب وقال:  ٧٠ضوء اآلية 

أكد القرآن على  مراتب الصدقوإىل جانب النصيحة للوصول إىل أعلى 
االنصراف فورا من االس اليت ختلو من الصدق وجيري فيها الكالم السخيف 
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فال حتضروا االس اليت يقال فيها ما ينايف تعليم اهللا. واملالحظ أن ط. واهلاب
يف البيوت أو يف االس أحيانا دون  اتناوهل يتمهذه األمور السخيفة والالغية 

يدور الكالم ضد نظام اجلماعة. لقد قلت مرارا أنه إذا كانت كما قصد، 
يف ا أو إصالحها ولني وال يتم تداركهؤلديكم بعض الشكاوى ضد املس

من  تصبحفابعثوها إيلّ، ولكن إذا تناولتموها يف جمالسكم فإا اجلماعة احمللية 
إىل املزيد من الفنت  تقودحال إىل اإلصالح بل أي اللغو، إذ إا لن تؤدي ب

  .أكثر من ذي قبل واخلصومات وتسفر عن إفساد األمور
ودة على شبكة موج وهيالتلفزة  هناك أفالم قذرة تعرض على مث

اإلنترنت أيضا، وهناك الرقص واألغاين القبيحة أيضا، وهناك بعض األغاين 
من األفالم اهلندية اليت يسأل فيها باسم أصنام وآهلة غري اهللا أو يثىن عليها مما 

، أو أا توحي وكأن هذه اآلهلة أو واألقوىيؤدي إىل إنكار اإلله الواحد 
هللا. هذا كله لغو وشرك، والشرك والكذب األصنام وسيلة للوصول إىل ا

  امسان لشيء واحد. فينبغي اجتناب مساع مثل هذه األغاين.
وإِما ينزغَنك من �: يقول اهللا تعاىل: وقالأيده اهللا تعاىل مث أضاف حضرته 

يملالْع يعمالس وه هإِن ذْ بِاللَّهعتغٌ فَاسزن طَانيأي إذا ٣٧ (فصلت: �الش (
ينايف أحسن القول فاستعيذوا باهللا وأكثروا من  يغويكم أو أصابكم الشيطان ما

عليم يبشركم بأنكم إذا دعومت حبسن السميع لتعاىل ا واهللا التعوذ واحلوقلة.
م يف ١٨/١٠/٢٠١٣(خطبة اجلمعة بتاريخ النية فإنه سيستجيب أدعيتكم حتما. 

 بتاريخ، ونشرت يف جريدة الفضل العاملية، دين أستراليايمسجد بيت اهلدى يف س
  م)٨/١١/٢٠١٣
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لقد نصح سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف عدة 
مناسبات باجتناب اللغو (مبا فيه التلفاز واإلنترنت أيضا) فقال يف اجتماع 

  جلنة إماء اهللا يف أملانيا: 
خاصة. ال  لصغارهذا لمث هناك سيئة لغو الكالم، وأود توجيه نصحي 

أعين من اللغو هنا فقط األحاديث اليت تتجاذب العجائز أذياهلا فيما بينهن. 
، غري أن اللغو الذي على أية حال ال شك أن يفعلن ذلك وجيب منعهن

لغوا يف هذه األيام  اأصبح اللذين قد اإلنترنتالتلفاز و متمثل يف أعنيه هنا
 العاشرة أو الثانية عشرة من عمرهن إىل سن لفئة الفتيات اللوايت يفبالنسبة 

لساعات طويلة الربامج اليت ليس فيها جانب من  نالشباب. فإذا شاهد
فتزور فيه بعض الفتيات مواقع يتعذر اإلنترنت التربية فهذا كله لغو. أما 

من  هن الشبابوقععليهن العودة منها. لقد رفعت إيلّ الشكاوى عن فتيات أ
جر بيون، مما إىل ه، مث اضطررن اإلنترنت  فخهم عربيف بعض اموعات

عليهن وعلى أهلهن وعلى اجلماعة. لذا هناك حاجة  والشنار جلب العار
اإلنترنت وما شاه. إضافة إىل ذلك توجد يف اإلنترنت اجتناب إىل ماسة 

برامج كثرية أخرى تسمم العقول. كما تبث عرب القنوات املختلفة على 
امج خليعة كثرية، وعلى اآلباء أن حيظروا ائيا القنوات اليت تبث التلفاز بر

أذهان األوالد. ميكن لألطفال والبنات أن  يفبرامج تترك تأثريا سيئا 
 ولكنال بأس يف ذلك و يشاهدوا التلفاز ساعة أو ساعتني أو قريبا من ذلك

لية من جيب أال يشاهدوا إال املسلسالت أو الرسوم املتحركة النقية واخلا
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األشياء املذكورة. أما إذا كانوا يشاهدون برامج غري سليمة فمن واجب 
الوالدين منعهم منها. ومن واجب البنات الاليت بلغن الثانية عشرة أو الثالثة 

أن يتجننب مشاهدة مثل هذه  -بلوغهن وهو سن -عشرة من العمر 
ن تتحلى بسرية الربامج. أننت بنات أمحديات، واملرجو من البنت األمحدية أ

(خطاب يف اجتماع جلنة إماء اهللا يف  أا بنت أمحدية.وحي بمتيزها عن غريها وت
  )١٦/١١/٢٠١٢ بتاريخم، املنشور يف جريدة الفضل، ١٧/٩/٢٠١١أملانيا بتاريخ 
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أنظار الوالدين مرارا إىل أن يراقبوا احمليط  "ألفت
اخلارجي الذي يعيش فيه أوالدهم، كما جيب أن يراقبوا 

  يف البيت أيضا استخدامهم التلفاز واإلنترنت وغريمها".
  

  م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن)١٣/١٢/٢٠١٣(خطبة اجلمعة بتاريخ 
  
  



  
  
  

  

  

åçaŠÛa@Š–ÈÛa@¿@pbèßþa@òîÛëû�ß@ @

@ @

����نبا رلْنعاجنٍ ويةَ أَعا قُرناتيذُرا واجِنوأَز نا ملَن با ه
  ����للْمتقني إِماما

  )٧٥(الفرقان: 
  



�������� 
����� 
����                                                                                                                                       �٤٥�

åçaŠÛa@Š–ÈÛa@¿@pbèßþa@òîÛëû�ß@ @

عضوات جلنة إماء  يفذكر حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف خطابه 
  اجتناب اللغو: باهن اهللا عالمات عباد الرمحن وقال ناصحا إي

إن املؤمن جيتنب اللغو. ومن عالمات  يف آية أخرى قول اهللا تعاىلي... 
ال ينظرون إىل اللغو بل ميرون متحاشني إياه واضعني يف  أم املؤمنني

يف أمور الدنيا  اخلوضاحلسبان وقارهم وحاسبني أننا أمحديون وال يليق بنا 
ذه األيام برامج عابثة وسخيفة متاما عرب الالغية والعابثة. فمثال تبثّ يف ه

قنوات فضائية. ال شك أن برامج جيدة أيضا تبثّ أحيانا، ولكن يف أثنائها 
رجل - تظهر دعايات سخيفة وإعالنات تافهة للغاية. فعلى كل أمحدي

برامج من هذا يه ظهرت علن يغلقوا التلفاز فورا إأن  -وامرأة، فتاة وشاب
سيئة. وكما قلت إن إعالنات قذرة تظهر على القبيل أو ظهرت صورة 

الشاشة فجأة، فيجب أال تشاهدوها. وجيب أال تقترب فتاة أمحدية وامرأة 
  أمحدية من برامج سيئة أبدا. 

مث هناك مواقع على اإلنترنت، تبث فيها برامج قذرة جدا. ومن عالمات 
من اللغو  املؤمن الصادق واألمحدي احلقيقي أنه جيتنبها ويتحاشى كل نوع

والسخف ألن اجتناا ضروري لالعتصام بنعمة اهللا هذه (أي نعمة اإلميان) 
  . اربكاالفوز بو

ربنا هب لَنا من أَزواجِنا �مث يقول اهللا تعاىل إن عليكم أن تدعوا باستمرار: 
  .)٧٥لفرقان: (ا �وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماما



                  ���������������������������������������� 
����� 
����    �٤٦� 

فهذا الدعاء سيعينكم على الثبات على التقوى، ومن جانب آخر ينقذ 
أوالدكم من شرور الدنيا ويسيرهم على دروب التقوى. السيدات اللوايت 

أن أزواجهن ليسوا راغبني يف الدين وليسوا ملتزمني بالصالة، من يشتكني 
نا الصاعدة من أعماق ن اهللا تعاىل جييب أدعيتإسيفيدهم أيضا هذا الدعاء. 

قلوبنا. فكل امرأة تدعو ألوالدها وتسعى جاهدة لتنفخ يف األجيال القادمة 
روحا لينشئوا عالقتهم باهللا تعاىل وليخضعوا أمامه ويثبتوا على احلسنات 

ا إمام بصفتها وإفإا حتاول أن تكون إماما للمتقني، وتصبح كذلك فعال، 
م. ٤/١١/٢٠٠٧جلنة إماء اهللا يف بريطانيا بتاريخ  (خطاب يف اجتماعراعية البيت. 

  )٩/١٢/٢٠١٦املنشور يف جريدة الفضل، عدد: 

أمري املؤمنني نصره اهللا خماطبا  سيدناوبشأن مسؤولية األمهات قال 
  عضوات اهليئة اإلدارية الوطنية للجنة إماء اهللا يف أيرلندا: 

والد والبنات معا، األيدرس فيها  اليت ال ضري يف الدراسة يف األماكن
ني ولكن بشرط أال يقيم الشباب صداقات مع الفتيات بل يقتصر الكالم ب

تبادل تنب الطرفان الدردشة وعلى الضرورة فقط. وجيب أن جي اجلنسني
أن تنصحن الوالدين أن يراقبوا  فيجبالرسائل عرب اهلواتف والفيسبوك. 

واسيب أو حيملوا أوالدهم. ليس من املناسب أن جيلس األوالد أمام احل
اهلواتف احملمولة يف أيديهم يف كل حني وآن. األمهات اللوايت ال يعرفن 

(خطاب يف جلسة اهليئة استخدام احلاسوب جيب أن يتعلمنه لرياقنب األوالد. 
م. املنشور يف جريدة الفضل، ١٨/٩/٢٠١٠اإلدارية للجنة إماء اهللا الوطنية يف أيرلندا بتاريخ 

  )٢٢/١٠/٢٠١٠عدد: 
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نقاذ إلالسيدات األمحديات تعاىل بنصره العزيز اهللا  ته أيدهونصح حضر
بيون من تأثري اللغو والسخف املنتشر يف اتمع فقال: ومن اللغو األفالم 
القذرة واخلالعية والكتب من القبيل نفسه. وكل هذه األشياء تنشر يف اتمع 

 الجتناب تلكية يف هذا العصر أنه ال بد من االطالع على العالقات اجلنس بعذرٍ
املفسدة  اإلعالنات إال أن تنبوا أم ال!إذا كانوا جيما املساوئ. ولكن ال أعرف 

امللصقة يف الشوارع واألزقة كلها تدفع اتمع إىل السيئات حتما. لألخالق و
حني يكون وا معينة اإلنسان يطلع على مقتضيات الفطرة تلقائيا عندما يصل سن

إىل العثور عليها. لذا ينبغي أن جينب املرء نفسه امللذات الذهنية باسم حباجة 
إن عليكم أن تجنبوا مجيع أعضائكم  �العلم. لذلك قال املسيح املوعود 

الزنا. فعلى كل سيدة أن تنصح أوالدها بكل انتباه واهتمام. وعلى كل فتاة 
من شأن هذه بلغت سن البلوغ وأصبحت ناضجة ذهنيا أن تدرك جيدا أن 

لذا ال بد من اجتناا. وكل ما  والبذاءةالسيئات أن تدفع إىل مزيد من القذارة 
يبدأ استخدامه بالسوء فهو لغو، وذكرت اإلنترنت عدة مرات من قبل. لقد 

وقدر اهللا تعاىل أن تظهر هذه االختراعات يف العصر الراهن اإلنترنت اخترع 
لقد أعلن القرآن الكرمي عن االختراعات . �يف زمن املسيح املوعود للعيان 

كان مقدرا أن تستخدم هذه فونظام اهلاتف والتلفاز، اإلنترنت املختلفة مبا فيها 
  نشر الدعوة.كلها لاالختراعات 

ولكن إن أسأتن استخدام هذه االختراعات صارت االختراعات نفسها 
يف تعريف  �ل لغوا، وقد منع اهللا تعاىل من اللغو وأمر باجتنابه كما يقو

  .�عنِ اللَّغوِ معرِضونَ�املؤمنني: 
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واالستهزاء  فقط مع الصديقات للدردشةاإلنترنت فإذا استخدمنت 
وإحداث الشقوق يف عالقات باآلخرين ولغو الكالم ضد بعضكن بعضا 

ث مع زوجها عرب يولتخريب حياة امرأة أخرى عن طريق احلدالناس 
 لغونفسها ستتحول إىل  املفيدةة فاالختراعات نه للغيب، واستخدمتاإلنترنت

الرسائل  ترسلكذلك يف هذه األيام،  ويصبح استخدامها ذه الصورة ذنبا.
عرب اهلواتف احملمولة، وهذه وسيلة رخيصة جدا هلدر الوقت يف القيل والقال 
والتحدث مع غري احملارم. والذين يفعلون ذلك يقولون بكل سهولة: لقد 

    أحد!! معة فقط ومل نتحدث أرسلنا رسال
ذه الطريقة تتوسع الروابط. فمثال تعطي فتاة صديقت ها رقم ولكن

بعضهم هواتف . فحني تصل أرقام تفعل بالعكسا أو صديقا ىحدإهاتف 
كيفما اتفق تبدأ سلسلة تبادل الرسائل. ويالحظ أيضا أن البنات  بعضإىل 

سنة حيملون معهم اهلواتف احملمولة  ١٣إىل  ١٢واألطفال البالغني من العمر 
الفساد إىل األوالد، مث  فيه يتطرق الذيويتبادلون الرسائل. وهذا هو العمر 

يظل هذا اللغو يتطور حىت يبلغ مبلغ الذنب. لذا يتحتم على الفتيات 
األمحديات أن جيتننب هذه األشياء حفاظا على عصمتهن وعلى وقار 

ومؤسسها الذي ينتسنب إليه. الرجال أيضا  ن وعلى قداسة اجلماعةعائال
السيدات  يف(خطاب يسمعون خطايب هذا فيجب أن حيموا أنفسهم أيضا. 

م، ونشر يف جريدة الفضل ١١/٦/٢٠٠٦مبناسبة اجتماعهن السنوي يف أملانيا، بتاريخ 
  م)١٩/٦/٢٠١٥العاملية يف 



  
  

pbí†»þa@pbînÐÜÛ@|öb–ã@ @

على وسائل  النساءالدردشة ونشر صور  السفور نتيجة •
  التواصل االجتماعي

 .وما بطنما ظهر منها احلجاب حيول دون الفحشاء  •
  .ضرورة احلذر يف استخدام الفيسبوك •
مع الفتيات  لتبليغ الدعوة جيب أن تتواصل الفتيات •
 .فقط
ولألجيال  يف غري األمحدينيللزواج العاقبة املؤسفة  •

 .االجتماعي التواصلاستخدام اإلنترنت ووسائل  نتيجة سوء
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@|öb–ãÛpbí†»þa@pbînÐÜ@ @

من أجل االستفادة من بركات االنضمام إىل األمحدية ال بد من االلتزام 
  بالقيود اليت فرضها اإلسالم، وال بد من العمل بأوامر اهللا تعاىل. 

  يقول سيدنا اخلليفة اخلامس أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز ذا الشأن: 
ين يفرض الد أنالشابات أحيانا بعد بلوغهن سنا معينة يظن بعض الفتيات 

. لقد قلت من قبل إن عليكن أال تشاهدن بعض القنوات الفضائية اعليهن قيود
ما أسئلة مثل: باآلخرين نتيجة التأثر طرح ولكن ت. والسخيفة سيئةالواملواقع 

ن جيب أن ؟ ولكقنواتال تلك ما يبثّ على فإننا ال نفعلالضري يف مشاهدا 
ا تبدأ بالصدور بعد مشاهدا إىل بعض متامالتصرفات نفسها  يعلمن أن

يف  أصحاا . لقد خربت بعض البيوت بسبب ذلك بالذات إذ قالاأليام
خسروا دينهم ودنياهم  القائلني بذلك البداية: أي ضري يف ذلك؟ ولكن

 بل ذلك؟ وأوالدهم أيضا بعد فترة من الزمن. إذًا، القول: "أي ضري يف
جدا. لقد أمر اهللا  ومضر جيب أن تكون هناك بعض احلرية!" قول خطري

تعاىل باجتناب اللغو ألنه يعلم طبيعة خلقه. ويعلم ما الذي ميكن أن حيدث 
  وما الذي حيدث على صعيد الواقع. ،باسم احلرية

 جيدا أن الشيطان قال هللا تعاىل ما معناه: آلتني آدم  بينجيب أن تعلمن
 ، فقدن كل صراط، سأغوينهم وأتسلّط عليهم مجيعا ما عدا عباد الرمحنم
  . دى حتديا بيناحت
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من  مةأيضا هج املعاصرةاالختراعات بعض إذًا، إن سوء استخدام 
لذا جيب على كل فتاة أمحدية أن تتحاشاها. جيب أن  ،هجمات الشيطان

قَني أمحديات فال دائما أنكن أمحديات وإذا أردتن أن تب ضعن يف البالت
بد من اجتناب اللغو يف كل األحوال. فكّرنَ دائما أنكن إن آمننت 

وبايعنت  �باألمحدية مقتنعات بصدقها وتؤمن بصدق املسيح املوعود 
لكونه صادقا فيجب أن تسعني جاهدات الجتناب كل ما ى اهللا تعاىل 

عد ا اهللا تعاىل اليت و نعاماتعنه. عندها فقط ميكنكن االستفادة من اإل
السيدات مبناسبة اجتماعهن السنوي يف بريطانيا،  يف(خطاب  .�املسيح املوعود 

  م)٩/١٢/٢٠١٦م، ونشر يف جريدة الفضل العاملية يف ٤/١١/٢٠٠٧بتاريخ 

òvînã@‰ìÐ�Ûa@@ò‘…‰†Ûa@ @
ïÇbànuüa@Ý•aìnÛa@Ýöb�ë@�Ç@õb�äÛa@‰ì•@Š’ãë@ @

صل االجتماعي وتبادل صور النساء إن الروابط املتزايدة عرب وسائل التوا
ينايف قيمنا األخالقية منافاة صرحية، وجيب على الشباب والشابات 

تعاىل بنصره  اهللا أيدهاألمحديات اجتناا كليا، فقد نبه سيدنا أمري املؤمنني 
  أفراد اجلماعة الفتا أنظارهم إىل هذه النقطة املهمة، فقال:  العزيز

را للتعارف املتبادل بواسطة اإلنترنت أو هناك وسيلة اخترعت مؤخ
احلاسوب وتسمى الفيسبوك. على أية حال، إا ليست حديثة جدا بل 

أعوام مضت. لقد  عدةمنذ  رعتاختمن سوء استخدامها مرة أو  حذَّرت
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وقلت إا ترغّب يف الفواحش، وتقضي على احلجاب  اخلطب. مرتني يف
وتدعو إىل الفحشاء.  املتبادلة اء األسراربني الناس وتؤدي إىل إفش زواحلواج

وقد صرح صانع هذا املوقع بنفسه أنه اخترعها واضعا يف احلسبان أن يتبني 
إنسان وباطنه. واملراد من تبيان ظاهره وباطنه عنده هو أنه كل لآلخرين ظاهر 

إذا أراد أحد أن يضع على املوقع صورته العارية فله أن يضعها كما حيلو له، 
إنا هللا  !ها أو صاحبتها اآلخرين للتعليق عليها فهذا أيضا جائزذا دعا صاحبمث إ

وإنا إليه راجعون. كذلك ميكن لكل واحد أن يضع على هذا املوقع ما يراه 
 !عن اآلخرين. ماذا ميكن أن يسمى هذا سوى قمة االحنطاط األخالقي؟

نات والقيم األمحدي وحده ميكن أن يرشد العامل إىل أعلى مستويات احلس
(اخلطاب النهائي يف اجللسة هذا االحنطاط والتردي األخالقي.  خضماألخالقية يف 

  م)٣/٧/٢٠١٥م، ونشر يف جريدة الفضل العاملية يف ٢٦/٦/٢٠١١السنوية يف أملانيا بتاريخ 

إجياد مشاغل أخرى إلنقاذ بكذلك نصح حضرته األمهات األمحديات 
  التواصل االجتماعي، فقال: الفتيات من التأثري السيئ لوسائل 

هناك مساوئ كثرية تنشأ يف هذه األيام بواسطة وسائل التواصل 
الفتيات والفتيان بالدردشة ويتبادلون الصور والرسائل  تقوماالجتماعي، إذ 

بصمت أمام والديهم. ويصنعون حسابات يف برامج حديثة خمتلفة، 
أو جالسني أمام   (iPad)ويضيعون أوقام على اهلاتف أو احلاسب اللوحي

احلاسوب طول اليوم. وهذا يؤدي إىل فساد األخالق ونشوء العصبية يف 
الطباع حىت ينفلت األطفال من أيدي اآلباء فجأة. لذا هناك حاجة إىل 
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مراقبة كل هذه األمور وحدها. ففكّرن يف إجياد مشاغل أخرى هلن عوضا 
 خدمة اجلماعة، واحبثن عنها. شغلنهن يف أعمال منـزلية، وأشركنهن يف

عن مشاغل إجيابية ومفيدة هلن وللمجتمع. هذه مسؤولية كبرية جيب أن 
(رسالة مبناسبة اجتماع جلنة إماء اهللا السنوي يف أملانيا يف تؤديها السيدات األمحديات. 

١٠/٧/٢٠١٦(  

åĐi@bßë@bèäß@ŠèÃ@bß@“yaìÐÛa@æë…@Þì°@lbv§a@ @

ري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره يف إحدى خطب اجلمعة حذر سيدنا أم
وخيمة النتشار الفواحش بطرق خمتلفة، العاقبة الالعزيز أفراد اجلماعة من 

من سورة  ١٥٣و ١٥٢رقم  تنيوشرح أحكام اإلسالم يف ضوء اآلي
   األنعام وقال: 

، أي اجتنبوا كل ما مييلكم إىل �ولَا تقْربوا الْفَواحش�يقول اهللا تعاىل: 
وسائل خمتلفة للفواحش، حيث  الراهناحش. ولقد ظهرت يف العصر الفو

يف بعض املواقع على اإلنترنت، وعلى التلفاز أيضا،  اخلالعيةانتشرت أفالم 
يف بعض االت. لقد بدأت اآلن األصوات تتصاعد  وادوتنشر مثل هذه امل

ت وأال ية أال توضع يف بعض املكتبات العامة واحملالالعضد هذه االت اخل
تباع علنا، ألا تؤثر سلبيا على أخالق األطفال. لقد فطنوا اليوم إىل هذا 
األمر، أما اإلسالم فقد أمر بذلك قبل أربعة عشر قرنا وقال بأن هذه األمور 

تجعلكم عدميي احلياء، وتبعدكم عن سمن الفواحش واملنكر فال تقربوها ألا 
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لقوانني والنظام أيضا. ال ينهى ا ناقضي لكم إىلاهللا تعاىل وعن الدين بل حتو
اإلسالم عن الفواحش الظاهرية فحسب بل ينهى عما بطن منها أيضا. وهذه 

دون العالقة السافرة  نحيوال ماأل واللباس احملتشم هي احلكمة من احلجاب
بني الشاب والفتاة. ال يقول اإلسالم مثل الكتاب املقدس أال احلر واالختالط 
 بعضاإذا نظرمت إىل بعضكم  أنكمبل يقول  ،النساء بنظر سيئ تنظروا إىل

ستتقربون من بعضكم وسيؤدي ذلك إىل الفحشاء، وسيتالشى التمييز بني 
اخلري والشر. فإذا اختلى الشاب بالفتاة أو الرجل باملرأة كان الشيطان ثالثهما 

  (سنن الترمذي، كتاب الرضاع...) حبسب قول اهللا تعاىل ورسوله.
على الذين يستخدمون أيضا ضربت مثل اإلنترنت، وهو ينطبق لقد 
ت بيوتا كثرية رأيوما شاهما. لقد  سكايبويتحدثون عرب  الفيسبوك

من هذا القبيل حتدث  أموران إخترب هلذا السبب فقط. وأقول بكل أسف 
يف أفراد مجاعتنا أيضا. فيجب أن جتعلوا أمر اهللا تعاىل نصب أعينكم دائما 

  تقربوا الفحشاء وإال سوف يتسلط الشيطان عليكم.وال 
أال تنظروا إىل ب مل يكتف بالقولفما أمجل أمر القرآن الكرمي إذ 

وا ينبغي أن تغض قال أيضا أنه ، بلبنظراناألجنبيات، وأال تلتقي نظراتكم 
من أبصاركم دائما. وهذا األمر موجه إىل النساء والرجال على السواء. من 

سيحد االختالط احلر بني الرجال ه نفإإذا غض الناس أبصارهم أنه الواضح 
 والنساء. مث أُمر املسلمون أال ينظروا إىل الفواحش، والعمل ذا األمر سيمنع

األفالم السخيفة والسيئة واخلالعية. وإضافة إىل ذلك أمر بعدم  مشاهدة
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مث يسردون قصصهم جمالسة الذين خيوضون يف مثل هذه األشياء باسم احلرية 
وحكايام ويرغّبون فيها اآلخرين. وجيب أال يتحدث النساء والرجال فيما 

ينظروا إىل صور بعضهم،  أالوما شاهما، و فيسبوكو سكايببينهم عرب 
وأال جيعلوا هذه األشياء وسيلة إلنشاء العالقات املتبادلة، ألن اهللا تعاىل يقول 

هي أنكم ستنجرفون وراء  ،باطنا بأن نتيجة الفحشاء، ظاهرا كان أو
وتفقدون صوابكم وعقولكم، ويف اية املطاف  والرغبات العواطف

(خطبة اجلمعة بتاريخ أوامره.  عصيانستكونون عرضة لسخط اهللا تعاىل نتيجة 
م، يف مسجد بيت الفتوح لندن، ونشرت يف جريدة الفضل العاملية عدد: ٢/٨/٢٠١٣

  م)٢٣/٨/٢٠١٣

@¿@‰ˆ§a@ñ‰ëŠ™Úìj�îÐÛa@âa†‚n�a@ @

يف إحدى اجللسات مع فتيات "واقفات نو" طرحت بنت على حضرته 
  أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز سؤاال عن الفيسبوك فقال يف اجلواب: 

 أكثر منه رلو مل تتركْنه لصرتن مذنبات، بل قلت إن ضر إنهمل أقل 
إىل حيث تبدأ لون الفتيات والفتيان الذين يستخدمون الفيسبوك يص فعه.ن

االنتشار. إذ ينشئ الشباب عالقات وتقع الفتيات أحيانا يف يف السيئات 
الفخ ويضعن على الفيسبوك صورن بغري حجاب. فما حيدث هو أن فتاة 

 يفترسل صورا إىل صديقتها يف ظروف عادية وعائلية، وتضعها صديقتها 
رويدا رويدا وتصل  هامبورغعلى الفيسبوك فتخرج الصورة من  صفحتها

من  العصاباتإىل نيويورك وأستراليا، وبذلك تبدأ الروابط. مث تتكون 
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صاحبتها. وهكذا بدأون بابتزاز الرجال والنساء الذين يشوهون الصورة وي
 ها أصال. من قتراباالتنتشر السيئات، لذا يفضل عدم 

القرآن  أمرناوقال حضرته أيضا: إن مهميت هي إسداء النصيحة، إذ ي
فمن . ى نفسهيف تقدمي النصح ومن مل يسمعها فذنبه علباالستمرار لكرمي ا

 alislam.org ١تبليغ الدعوة عرب الفيسبوك فهو مهيأ يف موقع اجلماعة أرادت
  . دف تبليغ الدعوة استخدامه من هنا اميكنه

أضاف حضرته وقال: الفتيات يرتكنب السفاهة سريعا، كل من ميدحهن 
س هناك أحد أحسن منك! وإذا نصحهن أبواهن يقلن: أنا قليال يقلن له: لي

يف أملانيا، أما أنتم فقد جئتم من قرية.  درست  
مث قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز مشريا إىل حديث: "احلكمة ضالة 
املؤمن": ليس كل ما اخترعه هؤالء الناس جيدا. الفتيات اللوايت ال يقبلن 

ما بعد باكيات: لقد صدر مين خطأ وقد وقعت يف فخ يف في النصيحة يكتنب إيلّ
مكان كذا وكذا... يقول صانع الفيسبوك بنفسه إنه قد اخترعه دف أن 

قبل ت ومن مل !محدية العري؟األفتاة الحتب أيعري كل شخص أمام العامل. 
سجد ، يف م١٨/١٠/٢٠١١(جلسة مع "الواقفات نو" يف أملانيا، بتاريخ . االنصح فهذا شأ

  م) ٦/١/٢٠١٢بيت الرشيد، نشرت يف جريدة الفضل العاملية عدد: 
  
  
  

                                                           

املوقع الرئيسي للجماعة  لقد ذكر سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا بنصره العزيز عنوانَ ١
للناطقني بالضاد فهو كما يلي: للناطقني باألردية واإلنكليزية، أما عنوان موقعنا العريب 

www.islamahmadiyya.net .(املترجم) 
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ÁÔÏ@pbînÐÛa@Éß@pbînÐÛa@Ý•aìnm@æc@k¯@ñìÇ†Ûa@ÍîÜjnÛ@ @

لقد نصح سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزير مرارا أال تكون 
ال هناك روابط الفتيات لتبليغ الدعوة إال مع الفتيات فحسب. وذا الشأن ق

  حضرته ناصحا املسؤوالت يف جلنة إماء اهللا: 
جيب على قسم تبليغ الدعوة يف جلنة إماء اهللا أن يكون فرقا تبشريية من 
السيدات والفتيات لتبليغ الدعوة. ولكن جيب أن يكون يف احلسبان بوضوح 
أنه جيب أال تكون هناك روابط الفتيات لتبليغ الدعوة إال مع الفتيات 

اء مع النساء فقط. تكون للبعض روابط تبشريية عرب اإلنترنت، وروابط النس
ففي هذه احلالة جيب أن تتواصلن مع الفتيات والنساء فقط. وما يقع على 
الرجال يف جمال التبليغ فاتركنه للرجال، ألن الروابط بني الرجال والنساء 

لوحظ  تؤدي إىل بعض املساوئ أحيانا. يقال عادة إننا نبلغ الدعوة ولكن ما
بوجه عام هو أنه تظهر للعيان نتائج الروابط عرب اإلنترنت مبا ال يليق بفتاة 

  أمحدية وسيدة أمحدية بأي حال. 
جيب على الفتيات اللوايت يدرسن يف الكليات واجلامعات أن يتحدثن مع 
زميالن عن أنفسهن وعن اإلسالم دون أي شعور بالدونية وبدون 

 وبذلك يبلّغن دعوة اإلسالم أيضا تلقائيا. استحياء، وخيربن من حنن،
، ونشر يف ١٥/٤/٢٠٠٦(خطاب يف السيدات مبناسبة اجللسة السنوية يف أستراليا بتاريخ 

 م)  ١٢/٦/٢٠١٥جريدة الفضل العاملية عدد: 
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ولتبليغ الدعوة تعتمد كثري من الفتيات على اإلنترنت، وحتسنب أن هذا 
ليغ مباشرة، ولكن فيما بعد تبدأ تأثرياته الطريق أحوط وأكثر تأثريا من التب

السلبية يف الظهور للعيان. فمثال وجه حضرته أنظار السيدات األمحديات يف 
خطابه وأسدى إليهن نصائح قيمة جدا عن كيفية العمل بتعاليم اإلسالم عن 

  احلجاب نتيجة استخدام التكنولوجيا احلديثة فقال: 
وهو أيضا يعد كعدم االهتمام  اآلن أريد أن أحتدث عن اإلنترنت،

باحلجاب إذ جتري من خالله احملادثات. كلما يفتح اإلنترنت يبدأ 
احلديث بني الفريقني فورا، دون العلم يف البداية من املتحدث يف الطرف 

تدري أشاب يف الطرف اآلخر  والاآلخر. تكون يف جانب بنت أمحدية 
  يتحدث مع الفتاة مدعيا أنه فتاة. أم فتاة. وأحيانا خيفي الشاب هويته و

وعلمت أيضا أن الفتاة تبدأ باحلديث حاسبة أن فتاة تتحدث على 
اجلانب اآلخر، وتعرف اجلماعة للطرف الثاين وتفرح ألا تبلغ الدعوة، 
ولكنها ال تعرف نية الفتاة املزعومة يف اجلانب اآلخر. فحىت لو كانت 

ا عن نية الشاب اجلالس على اإلنترنت نيتكن صاحلة لكنكن ال تعرفن شيئ
يف اجلانب اآلخر. وعلى هذا النحو يتطور األمر رويدا رويدا إىل تبادل 
الصور. واملعلوم أن إراءة الصور ليست إال التخلي عن احلجاب كليا. 
ويف بعض احلاالت متت الزجيات أيضا ذه الطريقة، وكانت النتائج 

م هذه الزجيات تنفك بعد فترة وخيمة جدا كما قلت من قبل. ومعظ
  وجيزة جدا. 
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تذكرن جيدا أنه إن كننت تردن تبليغ الدعوة فيجب أال تبلّغ الفتاةُ 
، وال حاجة هلن إىل أن يبلّغن الشباب، واتركن هذا ياتالدعوة إال الفت

للشباب. وكما قلت من قبل إن هذه سيئة اجتماعية تظهر للعيان نتائجها 
مبناسبة االجتماع السنوي للجنة إماء اهللا يف بريطانيا، بتاريخ (خطاب  الوخيمة جدا.

  م) ١٧/٤/٢٠١٥، ونشر يف جريدة الفضل العاملية عدد: ١٩/١٠/٢٠٠٣

@âa†‚n�a@òvînã@ÞbîuÿÛë@´í†»þa@�Ë@¿@xaëŒÜÛ@òÐ�û½a@òjÓbÈÛa
áîØ§a@�Ë@oã�ã⁄aë@ïÇbànuüa@Þb–müa@Ýöb�ë 

رنت بني بعض الفتيات، وبني لقد نشأت الروابط بواسطة اإلنت
السيدات األمحديات والرجال غري األمحديني وانتهت بالزواج، ولكن بعد 
فترة وجيزة بدأت نتائجها السلبية املتوقعة تظهر للعيان، وقد لوحظت 
جوانبها اخلطرية بصورة ابتعاد األجيال التالية عن اجلماعة األمحدية. فقال 

عزيز منبها السيدات األمحديات إىل هذا حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره ال
  املوضوع املهم جدا: 

ت يف هذه األيام حيدث ذلك عرب اإلنترنت، غري أنه كلما تزوجت السيدا
بدين اآلن أسفهن وندمهن ويكتنب إيل من قبل أيضا من غري األمحديني ي

  قائالت: لقد ارتكبنا خطأ كبريا بزواجنا من غري أمحدي. 
األوالد مييلون إىل والدهم غري األمحدي أكثر ألن يف  األمر األول هو أن

ذلك حرية أكثر هلم. وإذا كانت البنت على عالقة مع اجلماعة، وإن كانت 
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بسيطة، نتيجة تأثري األم عليها فإن والدها يكرهها على الزواج من غري 
أمحدي. بعض البنات يرفعن صون ضد والدهن ويكتنب إيلّ أن ال يردن 

خارج اجلماعة ويطلنب أن نساعدهن ألن ال يردن الزواج من غري  الزواج
  أمحدي. ولكن كثريات منهن يضطررن إىل ذلك.

فعلى الوالدين أن يراقبا لئال تكون هناك روابط حرة على اإلنترنت، 
وجيب أن ينصحا البنات باحلب والود. والبنات الاليت وصلن سن الرشد 

بأنفسهن أيضا وإال فليعلمن أن سيسلّمن  جيب أن ينتبهن إىل هذا األمر
(املرجع أوالدهن إىل أحضان األغيار. فلماذا تظلمن أنفسكن وذرياتكن؟! 

  السابق)





  
  

  
  
  

  

pa…b‘‰g@ÝîvÜÛ@ø‘bäÛa@ @
@ @

 نصيحة للجيل الناشئ بالعمل بتعليم اإلسالم  •
 غض البصر، جهاد النفس •
 العادات حتول دون مساع إصالحية •
 جتناب السيئاتاألدعية الشاملة ال •
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âý�⁄a@áîÜÈni@ÝàÈÛbi@ø‘bäÛa@ÝîvÜÛ@òzî–ã@ @

نصح سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز شبابا أمحديني 
وفتيات أمحديات مرارا وتكرارا بالعيش حبسب تقاليد اجلماعة وعهدهم، فقال 

 إياهم: يف رسالة خاصة مبناسبة اجتماع جملس خدام األمحدية يف اهلند ناصحا 
إنكم ترددون أثناء جلساتكم واجتماعاتكم عهدا أنكم ستقدمون الدين على 
الدنيا، وهلذا الغرض جيب على كل واحد منكم أن يلتزم بتالوة القرآن الكرمي 
كل يوم ألن هذا هو النور الروحاين الذي يعلّمنا تقدمي الدين على الدنيا حقيقةً. 

ني الناجحني يصلّون باخلشوع واخلضوع. لذا لقد علّمنا القرآن الكرمي أن املؤمن
جيب على كل واحد منكم أن جيعل أداء الصلوات اخلمسة نصب عينه، وجيب 
أداؤها مجاعة قدر اإلمكان ألن أجر الصالة مجاعة أكثر من صالة املرء وحده. 
الصالة باجلماعة وسيلة الوحدة وتظهر وحدة مجاعة املؤمنني وقوا. كما جيب 

جتماعاتكم وسيلة لالستباق يف احلسنة والتقوى. جيب على الشباب أن تكون ا
من أعضاء جملس خدام األمحدية واألطفال الكبار سنا نسبيا أن يصادقوا أصدقاء 
جيدين وجيلسوا يف صحبة صاحلة دائما. االستخدام اخلاطئ لإلنترنت ووسائل 

ن تأثريا ضارا التواصل االجتماعي يف انتشار مستمر، وكل ما يترك على األذها
  يعد لغوا حبسب القرآن الكرمي. ومن صفات املؤمنني أم جيتنبون اللغو. 

كذلك إن احلفاظ على العفة والعصمة أيضا واجب، فهم مأمورون بأن 
يغضوا من أبصارهم وينـزهوا قلوم وأذهام من األفكار والنوايا السيئة. 
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مة ومتينة، فبغض البصر كل مبدأ من مبادئ اإلسالم مبين على أسس حكي
يعلّمنا اإلسالم السيطرة على النفس. اعلموا أن الطهارة صفة أخالقية جيب 
على كل خادم أن يتحلى ا، وبواسطتها ميكنكم أن تنالوا تقدما روحانيا. 

االجتماع السنوي لس خدام األمحدية وأطفال األمحدية باهلند يف  ة(رسالة مبناسب
جريدة "بدر" األسبوعية الصادرة يف قاديان عدد:  م، نشر يف١٠/١٠/٢٠١٧
٢/١١/٢٠١٧(  

قال حضرته أيده اهللا بنصره العزيز يف خطابه إىل خدام األمحدية مسديا 
إليهم نصائح حكيمة ومدعومة بأدلة قوية لضبط النفس وخلق الصفات 

  احلميدة فيها: 
اليت تنشر  ةسقام االجتماعيذلك، هنالك العديد من الرذائل واأل إضافة إىل

على سبيل ف تتزايد يوما بعد يوم. مع األسف، وهي عاصرتمع املاالرذيلة يف 
استخدام اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي أمرا شائعا سوء  املثال أصبح

  ة بني الفتيان والفتيات عرب اإلنترنت.ناسبوهذا يشمل الدردشة غري امل
األفالم  هاا فية وغري أخالقية مببذيئاإلنترنت أفالم كذلك تشاهد عرب 

الرذائل تدخل يف تدخني السجائر أو الشيشة أيضا  كذلك فإناإلباحية. 
  . املنتشرة

ألمور املباحة أن يف بعض األحيان تسبب اذلك،  تذكّروا إضافة إىل
أن يبقى الشخص ، ومثال ذلك استخدامها أُسيءإذا  اضررأيضا 

 جالسا أمام التلفاز أو اشاهدموقت متأخر من الليل  إىلمستيقظا 
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فالنتيجة يشاهد برامج جيدة  صالة الفجر. حىت لو كان فتفوتهاإلنترنت 
غري الفعل اجلائز يصبح بالنتيجة و والتقوى، النهائية هي أنه يبتعد عن الرب

هو أنه إذا كان  ياملبدأ األساساملسلم احلقيقي. غري الئق بأخالقي و
هو يدخل يف اللغو فعلى عقل اإلنسان  تأثري سام أو ضار أو عملشيء ل

   القرآن الكرمي. حبسب
من سورة  ٦مث قال حضرته أيده اهللا بنصره العزيز يف ضوء اآلية 

والَّذين �قائال:  لمؤمنصفة حسنة أخرى ل �ذكر اهللا  "املؤمنون": لقد
على واجبا  على العفة واحلياء ليس فاظاحل. �هم لفُروجِهِم حافظُونَ

إن احلفاظ  .أيضا على حد سواء رجالفقط بل واجب على النساء ال
العالقات اجلنسية خارج  جيتنب املرء إقامةين فقط أن على العفة ال يع

يعين أن على أنه  �املسيح املوعود  وضح لناقد ، بل إطار الزواج
غري الئق أو غري  ما هو كلمن نزيهة دائما عينيه وأذنيه  علاملؤمن أن جي

   .أخالقي
مشاهدة األفالم  ذيء جدا وهوبكما ذكرت سابقا، هناك شيء 

عاليم ا ينايف تومم ،عفة عينيه وأذنيه تعين خسارة املرءومشاهدا عية، ياخلل
أن تكون بينهم والبنات حبرية أو  والدأن خيتلط األ أيضا الدين اإلسالمي

لس خدام االجتماع السنوي  ة(خطاب مبناسب عالقات أو صداقات غري الئقة.
م، نشر يف جريدة "بدر" ٢٦/٩/٢٠١٦األمحدية وأطفال األمحدية يف بريطانيا بتاريخ 

  )٧/٩/٢٠١٧األسبوعية عدد: 
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a@…bèu@LŠ–jÛa@œË�ÐäÛ@ 
العصر احلاضر هو عصر جهاد إصالح النفس ليس زمن اجلهاد بالسيف. 

الكرمي. ال ميكن للمرء الثبات على دروب احلسنة إال إذا عمل بأوامر القرآن 
وذا الشأن قال حضرته يف إحدى خطب اجلمعة مبينا أمهية ضبط األهواء 

  النفسانية وغض البصر: 
الراهن خطري للغاية  الزمنجيب علينا حنن األمحديني أن نتذكر جيدا أن 

 إذ يشن الشيطان هجمات شديدة الوطأة من كل ناحية. وإن مل يسع
اال ونساء وشبابا للحفاظ على املسلمون وخاصة املسلمون األمحديون رج

القيم الدينية فال ضمان لبقائنا بل سنكون حتت بطش اهللا أكثر من غرينا 
ومع ذلك مل نعمل به.  �بينه لنا املسيح املوعود الذي ألننا أدركنا احلق 

فإذا كنا نريد أن ننقذ أنفسنا من االنقراض فال بد لنا من أن نعيش يف العامل 
سالم واثقني بأنفسنا. ال تظنوا أن تقدم البالد املتقدمة عاملني بتعليم اإل

يضمن تقدمنا وحياتنا، وأن بقاءنا يكمن يف االجنراف مع هذا التيار. إن 
تقدم األقوام املتطورة قد بلغ ذروته، أما اآلن فإن حالتها األخالقية 

تبدو وسلوكياا املتدنية أخالقيا تقودها إىل االحنطاط، وقد أخذت آثاره 
للعيان. إم جيلبون ألنفسهم سخطَ اهللا وجيلبون دمارهم بأنفسهم. فعلينا أن 
حناول إنقاذهم بإرشادهم إىل الصراط املستقيم بدال من التصبغ بصبغتهم. إن 

كما يبدو صعبا نظرا إىل تكبرهم وبعدهم عن  –مل تنصلح هذه األقوام 
األقوام اليت ستحافظ على  فستلعب دورها يف تقدم العامل مستقبال -الدين
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القيم األخالقية والدينية. فكما قلت قبل قليل إنه من واجبنا وخاصة من 
تعليم اهللا تعاىل. وهناك حاجة إىل أن جيعلوا  يتدبرواواجب الشباب أن 

  الناس يف العامل كله يتبعوم بدال من أن يتأثروا بغريهم ويتبعوهم. 
  قائال:زيز أيده اهللا بنصره العتابع حضرته 

ضروري لرقي اإلسالم. إن قسوة  كل ما أمر به اهللا تعاىل ورسوله
احلجاب ليست مفروضة على النساء فقط. اإلسالم مل يفرضها على املرأة 
وحدها بل هذه األوامر موجهة إىل الرجال والنساء على حد سواء، بل اهللا 

 قُلْ�قال: تعاىل خص الرجال أوال بإخبارهم طريق احلياء واحلجاب ف
نِنيمؤلْموا لضغي نم مارِهصفَظُوا أَبحيو مهوجفُر ككَى ذَلأَز مإِنَّ لَه اللَّه 

بِريا خونَ بِمعنصه اهللا تعاىل الرجال أوال أن يغضوا )٣١: النور( �يهنا وج .
ككَى من أبصارهم. ملاذا؟ ألن ذَلأي أنه ضروري أَز ،مللعفة  لَه

واإلحصان، وبدونه ال ميكن الوصول إىل اهللا. فلقد وجه اهللا األمر إىل 
الرجال قبل النساء، أن يتجنبوا كل ما ميكن أن يؤدي إىل إثارة غرائزهم. إن 
النظر إىل النساء بعيون مفتوحة وخمالطتهن، ومشاهدة األفالم املاجنة 

ن وسائل اإلعالم والدردشة مع غري احملارم على الفيسبوك وغريها م
بوضوع  �االجتماعي تفقد العفة والطهارة، لذلك نصح املسيح املوعود 

  تام ذا اخلصوص يف عدة أماكن، فقال مثال: 
 متام والواضح نالبي ببيانه الصراط على نايمقي الذي تعاىل اهللا لَكالم إنه"

 عند وقوفبال وسكناتنا حركاتنا وكل وأفعالنا أقوالنا كل وألزم الوضوح،
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 املستقيم، السلوك سبيل وأرانا اإلنسانية اآلداب وعلّمنا وبينة، معينة حدود
 من وغريها واللسان واألذن العني لنحفظ تأكيد بكل أمرنا الذي وهو

 ذَلك فُروجهم ويحفَظُوا أَبصارِهم من يغضوا للْمؤمنِني قُلْ�: فقال األعضاء
 فروجهم وحيفظوا أبصارهم من يغضوا أن املؤمنني على أي ،�لَهم أَزكَى

 طهارم إىل سيؤدي وهذا وفعله، ومساعه رؤيته جيوز ال ما كل وجيتنبوا
 هذه ألن النفسانية، األهواء أنواع كافة من قلوم ستحفَظ أي ،الباطنية

 القوى وتؤجج األحيان معظم يف النفسانية األهواء حترك اليت هي األعضاء
 وكيف احملارم، غري حتاشي على الكرمي القرآن أكّد كيف فانظروا. البهيمية

 آذام وحيفظوا أبصارهم يغضوا أن املؤمنني على أن وضوح بكل بين
 ،١٩٣ - ١٩٢ص األمحدية، الرباهني( ".السيئة مواضع عن ويكفُّوها وعورام

فتوح بلندن، ونشرت يف م، يف مسجد بيت ال٣١/١/٢٠١٧(خطبة اجلمعة بتاريخ  )احلاشية
  م)٣/٢/٢٠١٧جريدة الفضل العاملية عدد: 

@òîyý•g@Êb�ß@æë…@Þì¤@pa…bÈÛa 

إحدى املشاكل اليت حتول دون التقدم إىل إصالح األعمال هي التمسك 
  بالعادات والتقاليد. يقول حضرته أيده اهللا بنصره العزيز عن هذا األمر اهلام: 

على كيل السباب  امتعودا كان فيها أن شخصقصة جاء  عليكم أقص
 ،أنه يسبأحيانا ما كان يدرك  لدرجة دائما يف كل حديث من أحاديثه

فاستدعاه حضرته وقال:  
م املصلح املوعود اأم شكاه أحدوذات مرة 
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وقال: من يقول بأين  بذيئةشتيمة ب فتفوه ،مسعت أنك متعود على الشتائم
  !أشتم؟

مآل البعض  ويؤولال يشعر مبا يقول،  فحني يتعود اإلنسان على شيء
اإلحساس بسبب العادة لكن إذا حاول اإلنسان وبذَل املساعي إىل فقدام 

  أيضا. صالحاإلميكن و املنقرضةاستطاع أن يستعيد األحاسيس املفقودة 
. يف هذه األيام عمالباختصار إن للعادة دخال كبريا يف عرقلة إصالح األ

نترنت، وقد أدمن عليها اإل على العيةدة األفالم اخلنالحظ ولعا كبريا مبشاه
 نترنت أو التلفازالطعام وال يكادون يربحون اإلب ال يبالون لدرجةالبعض 

ال يهتمون أمثال هؤالء نترنت أو التلفاز. فوال يفارقون اإل وهم ناعسون
يف طريق عرقلة دورا كبريا يف  تلعبهذه العادات ، واألوالدببالزوجة وال 

  ..الح العملي.اإلص
مثاال للنساء  هنا أود أن أقدمأضاف حضرته أيده اهللا بنصره العزيز وقال: 

مرة  عندما تزول هذه احلالُفل االحتجاب واالحتشام، مثاأيضا، وهو 
. لقد عرفت يف أستراليا أن بعض رويدا رويدا يستفحل األمر كثريا

دهن أَمرنَ بنان يف السن الاليت جئن حديثا إىل هناك عند أوال املتقدمات
أن  جيباحلجاب فعلى األقل  نيأب الاليت مل يكن يتحجنب باحلجاب، وإنْ

غري املباليات ويرتدين وشاحا، فقالت هلن بناتهن  احمتشم ايلبسن لباس
أنت أيضا.  عنه : إن احلجاب هنا جرمية كبرية واألفضل أن تتخليباحلجاب

يأمرن به من قبل ك الاليت أيضا كن خوفا من القانون أولئ هفأخريا تركت
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واحلقيقة أنه ال يوجد هناك أي قانون مينع  .متحجبات طول احلياة وعشن
وال أحد يهتم ذا األمر، وإمنا وليست هناك قيود على احلجاب، احلجاب، 

فتاة جاءت إىل  بعض الشابات ختلَّني عن احلجاب اتباعا للموضة. كتبت إيلّ
 احلجاب أو ا أُكرهت على خلعأالزواج من شاب  هناك من باكستان بعد

 اخلطاب يف .وخلعتهاحمليط وقعت يف فخ عندما ألقيت :النساء  خيمة فكتبت
أثناء اجلولة يف أستراليا حول احلجاب كنت مرتدية احلجاب، وما زلت 

طلبت ووأدعو اهللا أن يوفقين للتمسك ذه العادة.  لذلك وأسعىبه  أمتسك
ذا األمر التذكري عادة احلجاب ناجم عن عدم  . فتركأيضا ءمين الدعا

هذا املوضوع يف البيوت. فاإلصالح العملي عدم تناول و، القرآين مرارا
(خطبة اجلمعة بتاريخ  .السيئةترك حلسنة وبااملتكرر  تذكرييتطلب ال

دد: م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، ونشرت يف جريدة الفضل العاملية ع٢٠/١٢/٢٠١٣
  م)١٠/١/٢٠١٤

pb÷î�Ûa@lbänuü@òÜßb’Ûa@òîÇ…þa@ @

إن سوء استخدام التكنولوجيا احلديثة ووسائل اإلعالم عمل شيطاين 
دون شك. والجتناب هجمات الشيطان تزداد أمهية األدعية أكثر من ذي 
قبل. فقال سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز ناصحا أفراد 

  خلصوص: اجلماعة ذا ا
وكيف  !إنقاذ املؤمنني من هجمات الشيطانمنتبها إىل  �كم كان النيب 

وكيف كان  !من الشيطان للنجاةم أصحابه شىت األدعية يعلّ �كان 
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 �رسول اهللا أن  ذكر أحد الصحابة هذا األمر فقالشاملة! يعلمهم أدعية 
 السلَامِ سبلَ واهدنا بينِنا ذَات حوأَصل قُلُوبِنا بين أَلِّف اللَّهم" :دعاًءعلّمنا 
 وبارِك بطَن وما منها ظَهر ما الْفَواحش وجنبنا النورِ إِلَى الظُّلُمات من ونجنا

 أَنت إِنك ناعلَي وتب وذُرياتنا وأَزواجِنا وبِناوقُلُ وأَبصارِنا أَسماعنا في لَنا
ابوالت يمحا الرلْنعاجو رِيناكش كتمنِعل ثْنِنيا ما بِهيها قَابِلهمأَتا ونلَيع." 

  (سنن أيب داود، كتاب الصالة، باب التشهد)
ومن كل ما هو لغو تسلية اخلاطئة كم من الضروري إلنقاذلدعاء افهذا 

هجمات الشيطان. ترتكب اليوم يف العامل أنواع  فاسد من األفعال ومنو
السيئات باسم التسلية، وعندما يدعو املرء للربكة يف األمساع واألبصار 

من الظلمات إىل النور وأداء حق الزوجة، ولكون  هوخلروج تهولسالم
تلقائيا، وهكذا  والفواحشاألوالد قرة أعني، فسوف يرغب عن السيئات 

(خطبة اجلمعة  نقاذ البيت كله من هجمات الشيطان.يصبح املؤمن وسيلة إل
م، يف مسجد ناصر يف غوتنبورغ بالسويد، ونشرت يف جريدة الفضل ٢٠/٥/٢٠١٦بتاريخ 

  )   م١٠/٦/٢٠١٦العاملية عدد: 
يتحتم على كل شخص أن يترك سبل الشيطان املظلمة ويتقدم دائما إىل 

ري املؤمنني أيده اهللا تعاىل دروب النور اليت هي سبل السالم. فقال سيدنا أم
  بنصره العزيز يف بيان ذلك يف إحدى خطب اجلمعة: 

عندما حياول اإلنسان إصالح نفسه على هذا النحو فهذا هو طريق 
السالم، ومن مصلحة اإلنسان أن يتحرى سبل السالم، وإال فستخرجون 

ق من النور إىل الظلمات. واخلروج من النور إىل الظلمات هو اتباع طري
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الشيطان. لذا عليكم أن تستعيذوا باهللا من الشيطان دوما واسألوه فضله، 
وادعوه أن أخرجنا من الظلمات إىل النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن. فهناك بعض املخاوف اليت تلعب دورها ملنع املرء عما ظهر من 

ن وتذهب به بعيدا الفواحش، أما ما بطن منها فهي تلقي بتأثرياا يف اإلنسا
أحيانا. منها املشاهد الفاضحة، واألفالم اإلباحية وما شاها فريتكب 
اإلنسان زنا العني برؤيتها. مث هناك زنا األفكار الذي يتمثل يف قراءة الكتب 
القذرة ونشوء األفكار القذرة يف القلوب. ونتيجة كون اإلنسان يف صحبة 

اء. وكذلك هو حال مساع الكالم معينة يتغلغل يف هذا النوع من الفحش
الفاحش. فقد علّم اهللا دعاء أن طهر يا ربنا كل عضو من أعضائنا بفضلك، 
واجعلها طاهرة دائما وأال نكون سالكني مسلك الشيطان وجنبنا مجيعا 

م، يف مسجد بيت الفتوح ١٢/١٢/٢٠٠٣(خطبة اجلمعة بتاريخ اتباع سبل الشيطان. 
  م)   ٦/٢/٢٠٠٤الفضل العاملية عدد: لندن، ونشرت يف جريدة 
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ìã@ÑÓë@¿@pb×�’½aë@´×�’àÜÛ@åØ¹@Ñî×@ @
@@åíŒîànß@a…üëc@aìãìØí@æc@ @

  
 كونوا متميزين بالوصول إىل مستويات عليا •
 ابتعدوا عما ينايف األخالق الفاضلة •
 تعلّموا مادة وسائل اإلعالم أيضا  •
  ائية بالتزامتابعوا خطب اجلمعة على قناتنا الفض •
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bîÜÇ@pbíìn�ß@µg@Þì•ìÛbi@åíŒîànß@aìãì× 
لقد لفت سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز انتباه آباء 
املشتركني واملشتركات يف وقف نو مبناسبات عديدة إىل أم نالوا شرف 
نذر ذريام يف سبيل اهللا ولكن يف الوقت نفسه تقع عليهم مسؤوليات 
جسيمة بشأن تربية هؤالء األوالد. فيجب على آباء الواقفني والواقفات أن 
ينتبهوا دائما إىل أن هؤالء األوالد أمانة اجلماعة عندهم لذا يتحتم عليهم أن 
جيعلوا تربيتهم على أحسن وجه منذ الصغر نصب أعينهم ليجعلوهم أعضاء 

ري املؤمنني أيده اهللا مفيدين للمجتمع واجلماعة. وذا الشأن أسدى سيدنا أم
تعاىل بنصره العزيز نصائح قيمة إىل املشتركني واملشتركات يف نظام وقف 
نو يف خطبه وخطاباته باإلضافة إىل جلسات خاصة معهم. فقال حضرته يف 

  إحدى خطب اجلمعة: 
لقد زاد املسيح املوعود عليه الصالة والسالم موضوع اإلخالص إيضاحا 

حيث قال: إن السبيل لقرب اهللا  �ر إبراهيم يف موضع آخر وذلك بذك
تعاىل أن يكون املرء صادقا ومتمسكًا باحلق ووفيا حقا مع اهللا تعاىل. فهذا 

إِبراهيم الَّذي و�من ربه، حيث قال اهللا تعاىل:  �هو سبب قرب إبراهيم 
. أي أن إبراهيم هو ذلك الذي حتلى بالوفاء واإلخالص. إن الوفاء �وفَّى

لصدق واإلخالص مع اهللا تعاىل يتطلب موتا. وال ميكن أن يتحلى املرء وا
ذه الصفة ما مل يستعد للتخلي عن الدنيا ومتعها وعزا، ولقبول كل ذلة 
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وشدة وضيق يف سبيل اهللا تعاىل. إن عبادة األوثان ال تعين فقط أن يعبد املرء 
عله يؤثره على اهللا شجرا أو حجرا، بل كل ما مينعه من قرب اهللا تعاىل وجي

تعاىل فهو وثن. وحيمل اإلنسان بداخله أصناما كثرية جدا حبيث ال يدري 
(ففي هذا العصر تتخذ املسلسالت صبغة األوثان أحيانا أنه يعبد األوثان. 

وكذلك االنترنت، وأحيانا أخرى يصبح كسب الدنيا واألهواء أوثانا. لذا 
األصنام من حيث ال يدري بينما إن املرء يعبد  �يقول املسيح املوعود 

فال ميكنه التحلي بالصدق واإلخالص ما مل يصبح هللا تعاىل  هو يفعل ذلك)
خالصا وما مل يكن مستعدا لتحمل كل مصيبة يف سبيله. مل يتلق إبراهيم 

 �إِبراهيم الَّذي وفَّىو�هذا اللقب بدون سبب. كال، بل تلقى نداء:  �
ابنه. إن اهللا تعاىل يريد العمل، وال يرضى إال بعد أن استعد للتضحية ب

أي ال بد للمرء من التضحية وتكبد املشاق بالعمل، والعمل يقتضي املعاناة (
واآلالم يف سبيل القيام بأعمال صاحلة ترضي اهللا تعاىل، ال شك أن العمل 

فإذا استعد املرء لتحمل  الصاحل يتطلب عناء ومشقة، لكن العناء ال يدوم)
ملا أراد ذبح ابنه واستعد  �الم فإن اهللا تعاىل ال يلقيه فيها. فإبراهيم اآل

(أي كان ال بد لألب من أن لذلك متاما تنفيذًا ألمر اهللا تعاىل أنقذ اهللا ابنه 
 �أُلقي إبراهيم  يتكبد اآلالم بتقدمي ابنه قربانا، ولكن اهللا تعاىل جناه منها)

ه. فإذا استعد املرء لتحمل املشاق يف يف النار، ولكنها مل تقدر على أن تضر
، ٤٣٠-٤٢٩، ص٤(امللفوظات، جملد  ينجيه منها. 	سبيل اهللا تعاىل فإن اهللا 

  م يف بريطانيا)١٩٨٥طبعة 
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مث قال حضرته أيده اهللا بنصره العزيز: واآلن أريد أن أوجه األنظار 
بإجياز إىل بعض األمور اإلدارية وخطة العمل للمشتركني يف مشروع 

قف نو" ألن بعض الناس يطرحون أسئلة من هذا النوع، كذلك هناك "و
سوء فهم يف أذهان بعض املشتركني يف مشروع "وقف نو" أم حائزون 
على امتياز خاص نتيجة اشتراكهم فيه. أقول: نعم، إم حائزون على 
امتياز ولكنهم لن يتلقّوا بسببه معاملة خاصة، بل هذا األمر يوجب عليهم 

وا مستوى تضحيتهم. بعض الناس يرسخون يف أذهان أوالدهم أن يرفع
املشتركني يف هذا املشروع قائلني إنكم أوالد متميزون، وبالنتيجة تبقى 
فكرة االمتياز عالقة يف أذهام بعد أن يكربوا أيضا. وقد وصلتين هنا أيضا 
أفكار وأقوال من هذا القبيل حبيث ينبذ األوالد حقيقة "وقف نو" وراء 
ظهورهم ويضعون لقب "وقف نو" نصب أعينهم ويزعمون أم قد 

  أصبحوا أوالدا متميزين. 
مث قال حضرته: املشتركون يف مشروع وقف نو متميزون جدا كما قلت 
من قبل ولكن عليهم أن يثبتوا متيزهم بأم سباقون على غريهم يف العالقة 

أكثر  	لوم خشية اهللا باهللا، عندها سيعدون متميزين، وإذا كانت يف ق
من غريهم فهم متميزون، وإذا كان مستوى عبادم أعلى من غريهم 
فسيعدون متميزين، وإذا كانوا يصلّون النوافل أيضا إىل جانب الصلوات 
املكتوبة فهم متميزون، وإذا كان مستوى أخالقهم أعلى جدا بوجه عام 

ك فرق ملحوظ بني كالمهم فهذا أيضا إحدى عالمات التميز، وإذا كان هنا
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العادي مقارنة مع أناس آخرين وبين أم حائزون على تربية حسنة 
ويقدمون الدين على الدنيا يف كل حال، عندها سيعدون متميزين. وإذا 
كان لباس الفتيات وحجان ميثّل منوذجا للتعليم اإلسالمي الصحيح حىت 

ميثّل منوذجا غري عادي على تغبطهن األخريات ويقلن بأن لباسهن وحجان 
الرغم من عيشهن يف هذا اتمع، عندها فقط سيكُن متميزات. وإذا كان 
الشباب غاضني من أبصارهم حياء وال يطلقوا إىل أعمال سيئة عندئذ 
سيعدون متميزين. وإذا كانوا يبذلون أوقام يف احلصول على علوم دينية 

، عندئذ سوف أخرى وسائل ة اللغو عرببدال من هدرها على النت ومشاهد
يعدون متميزين. وإذا كانت مالمح الشباب متيزهم عن غريهم عندها 

م، يف مسجد بيت اإلسالم ٢٨/١٠/٢٠١٦(خطبة اجلمعة بتاريخ  يكونون متميزين.
  م)    ١٨/١١/٢٠١٦تورنتو كندا، ونشرت يف جريدة الفضل العاملية عدد: 

�þa@¿bäí@bàÇ@aë†ÈniaòÜ™bÐÛa@Öý@ @

األمور اليت تنايف األخالق الفاضلة ليست ذنبا فقط وال تدفع املرء إىل 
تأثريا سيئا جدا على طبيعة اإلنسان، ومن  تتركالضالل فحسب بل أيضا 

هذا املنطلق أسدى سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز ذات مرة 
  وقف نو، فقال: نصائح قيمة جدا إىل املشتركني يف مشروع 

أنه يبقى بعيدا عن األشياء غري الالئقة وغري  من عالمات املؤمن
 لشباب هناك خطر، وال سيما يف هذا اتمع الغريباخالل فترة  األخالقية.

تعرض برامج  فمثال،. الطريق نتيجة تأثّره به يضلأن يتأثر املرء بالفحشاء مث 
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 كما أن توفّرها علىلى التلفاز بشكل روتيين ع مناسبةغري أخالقية وغري 
املؤمن الربامج بذيئة جدا وذنب وجيب على . هذه أمر عادي جدا اإلنترنت

" قطعوا عهدا وقف نويف " املشتركنيال شك أن آباء  أن يبقى بعيدا عنها.
أن يبقى  قبل ودالم أن ولدهم املقبل سيخدم الدين مدى حياته لذا عليه

وقد قال اهللا تعاىل إن هذه  مور غري األخالقية.دائما بعيدا عن مثل هذه األ
أن املؤمنني احلقيقيني  يتحتم علىاألمور تبعد الناس عن دينهم وبالتايل 

(خطاب مبناسبة  مجيع التصرفات اخلاطئة.واللغو ومن من  ينقذوا أنفسهم دوما
نشر م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، ٢٨/٢/٢٠١٦اجتماع وقف نو يف بريطانيا بتاريخ: 

  م)١٢/٨/٢٠١٦يف جريدة الفضل العاملية، عدد: 

bšíc@âýÇ⁄a@Ýöb�ë@ñ…bß@aìàuÜÈm@ @

نظرا إىل اتساع جمال التواصل االجتماعي على املستوى العاملي جيب على 
األمحديني أن يكسبوا خربة وبراعة يف هذا اال بوجه خاص، فقد وجه 

يز املشتركني واملشتركات يف سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العز
نظام وقف نو مرارا وتكرارا إىل أن يلعبوا دورهم يف هذا اال اهلام، وذلك 
إلعداد اخلرباء يف جمال التواصل االجتماعي مستقبال نظرا إىل حاجة 

  اجلماعة، فقال حضرته يف إحدى املناسبات:  
. فعمل أيضا مبني يف جمال اإلعالمتخصصني ومدرواقفني حنن حباجة إىل 

MTA  أيضا وقد بدأنا حمطتنا اإلذاعية "صوت اإلسالم" التوسعيف مستمر 
حاليا، ولكننا  ال تزال يف مراحلها االبتدائيةيف اآلونة األخرية. هذه احملطة 
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قوة بشرية  الغرض إىل استمرار. وحنتاج هلذاب ادائرنود تطويرها وتوسيع 
يف لية ا احملاستوديوها افتتحت الدولية، قد MTAوإضافة إىل مناسبة. 

الذين فيف عدد من البلدان. يطور نظامها احلايل أو  MTAأخرى لـ أماكن 
إلعالم املرئي جيب أن يتابعوا اواهتمام منكم يف هذه ااالت  لديهم موهبة

  واملسموع وغريها من جماالت التقنية املماثلة.
عالميني، وذلك ألن تأثري اإلاخلرباء حنن حباجة إىل الصحفيني وكذلك 

من  أناسٍإىل ذا حنن حباجة ليتزايد باستمرار. ونفوذها  وسائل اإلعالم
وسائل  بواسطةيستطيعون تقدمي التعاليم احلقيقية لإلسالم إىل العامل  مجاعتنا

اإلعالم. لذلك كواقفني نو، جيب أن تضعوا يف حسبانكم متطلبات اجلماعة 
  تثقيف أنفسكم والعمل بأقصى ما تستطيعون. كمعلي يهاوبناًء عل ا،جاوحا
، عليكم إعالم يف فرع معني والتدريبالدراسة  منانتهائكم  بعدو

 كونوا على استعداد للعمل.احلياة رمسيا مث قف ااجلماعة وتقدمي أنفسكم كو
م، يف مسجد بيت ٢٨/٢/٢٠١٦(خطاب مبناسبة اجتماع واقفي نو يف بريطانيا بتاريخ 

  م)١٢/٨/٢٠١٦واملنشور يف جريدة الفضل العاملية عدد:  الفتوح بلندن،
املذكور آنفا بيوم، ألقى حضرته خطابا يف اجتماع  اخلطابقبل 

  املشتركات يف وقف نو وقال: 
طبيبات ومعلمات. ك إىل أن تتثقف النساء األمحديات ماسةهناك حاجة 

نهن العمل ميكاللوايت  اإلعالم يف جمال رجياتخدمات اخلوحنتاج أيضا إىل 
يف جمال  ، وحنن حباجة إىل األمحدياتيف جماالت أخرىأو  MTAيف 

أن  جيب ذه ااالتعندهن الرغبة واالهتمام اللوايت ف. لذا الصحافة أيضا
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(خطاب مبناسبة اجتماع واقفات نو يف بريطانيا بتاريخ  .فيها الدراسةحياولن مواصلة 
  م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن)٢٧/٢/٢٠١٦

âaŒnÛbi@òîöbšÐÛa@bämbäÓ@óÜÇ@òÈà¦a@kĐ�@aìÈibm@ @

إن إرشادات اخلليفة تضمن احلياة الروحانية لألمحديني كما أا وسيلة 
األجيال القادمة، فوجه حضرته يف إحدى خطب اجلمعة  لتربيةمهمة جدا 

  أنظار الواقفني والواقفات بوجه خاص إىل االستماع خلطبه فقال:
. االلتزام MTAلتزام خطيب على األقل عرب أتوقع أنكم تسمعون باال

ذه األمور ليس مقتصرا على آباء الواقفني نو فقط بل كل أمحدي يريد 
أن تبقى أجياله املستقبلية مرتبطة بنظام اجلماعة عليه أن جيعل بيته بيتا 
أمحديا وليس بيت املاديني وإال ستنغمس األجيال يف الدنيا ولن تبتعد عن 

ط بل ستبتعد عن اهللا تعاىل أيضا وتدمر دنياها وعقباها. ندعو األمحدية فق
اهللا تعاىل أال يكون الواقفون نو ممن ينالون قرب اهللا تعاىل ويسلكون 
دروب التقوى فقط بل أال ينقذهم أعمال أقارم أيضا من كل نوع من 
اخلزي وسوء السمعة، وأن يصبح كل أمحدي أمحديا حقيقيا كما أوصانا 

مرارا وتكرارا، لنرى راية األمحدية أي اإلسالم  �املوعود املسيح 
م، ٢٨/١٠/٢٠١٦(خطبة اجلمعة بتاريخ  احلقيقي مرفرفة عاليا يف العامل عاجال.

يف مسجد بيت اإلسالم تورنتو كندا، ونشرت يف جريدة الفضل العاملية عدد: 
  م)   ١٨/١١/٢٠١٦
  





  
  
  
 

@ŠíëŒnÛaë@lˆØÛa@ @
nuüa@Ý•aìnÛa@Ýöb�ë@¿ïÇbà@ @

  احلسابات الزائفة على الفيسبوك  •
  عمليات االختراق اإللكتروين (القرصنة)  •
  مضار إعارة اهلاتف احملمول واستعارته  •
  ضرورة اجتناب البدع وسوء استخدام صور اخللفاء •
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Úìj�îÐÛa@óÜÇ@òÐöaŒÛa@pbib�§a 
إن وسائل اإلعالم يف هذه األيام ال تدمر القيم األخالقية فحسب بل 

ري من الناس خيدعون اآلخرين ويضروم باختيارهم سبل الرياء كث
ناصحا اجلماعة حلماية  أيده اهللا بنصره العزيزوالتزييف. فقال حضرته 

  أنفسهم من هذا النوع من اخلديعات:
أريد بيانه هو أنين علمت مؤخرا أن عنوانا قد فُتح  الذياألمر الثالث 
من بعيد وال ال ال عالقة يل به بينما ، يف اإلنترنتالفيسبوك بامسي يف موقع 

أدىن رغبة فيه على اإلطالق. بل  دي، وليست لقط مل أفتحه .قريبمن 
كنت قد نبهت أبناء اجلماعة منذ فترة أن حيذروا مثل هذه املواقع ألن فيها 

كثرية. وال أدري هل فتح أحد هذا املوقع غباوةً منه أو عداوةً لنا،  أضرارا
األمحديني حبسن النية. على أية حال، أيا كان السبب حنن أو قام به أحد 

  حناول إغالقه وسيغلق قريبا بإذن اهللا، ألن ضره أكثر من نفعه. 
 ويسبب ،مساوئ كثرية يسفر عن فيسبوكأن موقع إىل الناس عادة  أنبهأنا 

القالقل للشخص املعين. لذا جيب أن تأخذ الفتيات بوجه خاص احلذر 
االعتبار. فأريد أن أعلن هنا أن كثريا من الناس الذين لديهم بعني  واحليطة

املوقع املفتوح بامسي) أي ( يزورونه الفيسبوكخاصة م يف موقع  حسابات
  وه. تزوريجب أن جتتنبوه وال ف، وهذا ليس صحيحا، ويعلقونونه أويقر
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 الفيسبوك حساب على ولو شعرنا حباجة يف وقت من األوقات لفتح
اجلماعة فسوف نفتحه آخذين احلذر واحليطة باحلسبان، على مستوى 

وسيعرض فيه موقف اجلماعة  الدخول قدر كل من هب ودب علىولن ي
أيضا وضعوا . وأُخربت أن بعضا من املعاندين فقط وسيزوره من يشاء

هذا التصرف  ،. فأوال وقبل كل شيءتعليقام على املوقع املذكور
ولو -  شخص آخريفتح أحد موقعا باسم يناقض مبادئ األخالق أن 

دون إعالمه بذلك. لذا فإن كان أحد قد فتح املوقع  - النية حبسن
املذكور آنفا حبسن النية فعليه أن يغلقه فورا، ويستغفر اهللا. أما إذا كان 

فسيحاسبه اهللا تعاىل. ندعو اهللا تعاىل أن ينقذنا من شريرة  قد فتحه بنية
(خطبة اجلمعة، بتاريخ ما وازدهارا دائمني. كل شر، ويكتب للجماعة تقد

م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية ٣١/١٢/٢٠١٠
 م)٢١/١/٢٠١١عدد: 

Hòä•ŠÔÛaI@ïãë�ØÛ⁄a@Öa��üa@pbîÜàÇ@ @

يف إحدى خطبه عن العالقات  العزيزحتدث حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره 
يف العامل وذكر حتفظاته حول إحلاق بعضها الضرر املتوترة بني بعض الدول 

  باألخرى بأساليب متجددة فقال:
هناك اختراعات جديدة وقد سهل اإلنسان على نفسه بواسطتها كثريا 
من األمور املتعلقة بالتواصل واالحتفاظ بالسجالت والبيانات يف تسيري 

ظائف أموره االقتصادية واألنظمة األخرى. وقد حلّ احلاسوب حمل و
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كثرية. وميكن أن تكون هذه االختراعات اجلديدة نفسها سببا يف دمار العامل 
في هذه األيام تتكرر هجمات االختراق االلكتروين يف بلد معني أيضا. ف

أحيانا ويف العامل كله أحيانا أخرى، فيختل ا النظام كلُّه، فقد حدث أن 
ا وتعطل نظام املطارات تعطل نظام اخلدمة الصحية الوطنية هنا يف بريطاني

أيضا. فهجمات اإلنترنت هذه ميكن أن تلعب دورا خطريا يف استخدام 
آالت احلرب وتتسبب يف اندالعها، وتؤدي إىل الدمار. فقد وضح أحد 
ممثلي الناتو أن هجوم اإلنترنت هذا إذا شن على الناتو أو املؤسسات 

رب ضروس، وحنن يف احلساسة األخرى يف العامل فيمكن أن يؤدي إىل ح
  غىن عن هجوم من هذا القبيل. فقد أصدر هذا اإلنذار. 

فأهل الدنيا خيلقون أسباب هالكهم بأنفسهم، وحيسبون أن تقدمهم 
املادي يضمن محايتهم مع أن هناك احتماال أن يؤدي التقدم نفسه إىل 
دمارهم. مث إن أهل الدنيا واحلكام املاديني ال يبالون بشيء من أجل 

حلهم الشخصية. وخاصة عندما يزعم رئيس القوة العظمى الظاهرية مصا
بإطالق كالم جزاف جالسا يف قوقعته، ويزعم أن الدنيا ستسري وفقا 
هلواه، فكالمه هذا جيعل األوضاع تتأزم أكثر. من هذا يتضح جبالء أنه 
بسبب تكربه قد عقد العزم على القضاء على كل معارض له أيا كان 

ة لكراهيته هلم، لكنه غافل عن أنه هو أيضا لن يبقى واملسلمني خاص
خطبة (حمفوظا من نتائج وخيمة ألوضاع العامل الناجتة عن شىت األسباب. 

م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، واملنشورة يف جريدة ٣٠/٦/٢٠١٧اجلمعة، بتاريخ 
  م)٢١/٧/٢٠١٧الفضل العاملية عدد: 

  



                  ���������������������������������������� 
����� 
����    �٩٠� 
 

ém‰bÈn�aë@Þìà�a@Ñmb�a@ñ‰bÇg@‰bšß@ @

إن إعارة اهلاتف احملمول لشخص ال تعرفونه تبدو يف الظاهر مساعدة له، 
ولكن ميكن أن يسفر هذا العمل عن نتائج خطرية جدا أحيانا. فقد وقع أمحدي 
بريء فريسة هذه اخلديعة يف سوريا اليت حتترق يف نار احلرب األهلية منذ فترة 

يف املرحوم ولد مث قال: ب. صالة الغائ عليه يصلّيسطويلة. فقال حضرته أنه 
. على ةدقيقوليست كاملة املعلومات عنه  .م واعتقلته احلكومة السورية١٩٨٩

على الشهادة اجلامعية  املرحوم لدي حصل املعلومات املتوفرة، حبسب حال كل
رجال احلكومة بتاريخ  . اعتقلهيف إدارة األعمال قبل اعتقاله ببضعة أشهر

أن شخصا استعار منه اجلوال واتصل  هتقال، وكان سبب اعم٣١/١٢/٢٠١٣
يف بدايات الثورة يف سوريا، وحينها  ذلك حدث قدو تمردين ضد احلكومة.بامل

يف إعارة اجلوال ألحد عند احلاجة، فاستعار أحد الثوار جواله  ضري مل يكن أي
واتصل بأصحابه وحتدث معهم يف األمور املالية، وألن احلكومة تراقب 

فاموه بأنه  املرحوم مت االتصال من رقم أنهضا، فحققوا ووجدوا االتصاالت أي
وحبسب التقارير الطبية كان املرحوم قد  ه.على صلة بالثوار واعتقلوه مث قتلو

قوى ألن - تويف يف اليوم الثالث من اعتقاله بسبب اإلصابة الشديدة يف رأسه 
من ظلم تقوم به السلطات وما يقوم به الثوار  !أميا تعذيب املعتقلني تعذّب األمن

م. إنا ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٢إال أن أهله تلقّوا خرب وفاته يف  - احلكومية أيضا
م، يف مسجد بيت الفتوح ١٨/٣/٢٠١٦(خطبة اجلمعة، بتاريخ  هللا وإنا إليه راجعون.

 م)١٨/٤/٢٠١٦بلندن، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية عدد: 
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n�a@õì�ë@Ê†jÛa@lbänua@ñ‰ëŠ™õbÐÜ¨a@‰ì•@âa†‚@ @

لقد نصح سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز أفراد اجلماعة 
بالتفصيل عن تأثريات خطرية النتشار البدعات نتيجة نشر الصور على وسائل 

  التواصل االجتماعي مثال، فقال: 
 لمسيحل شخصية ةٌصور أنه التقطت حدثًا 
 املوعود املصلح ذكرلقد 

 أن ميكن ال: قال صورته حتمل بريدية بطاقة له قُدمت وملا ،� داملوعو
مل النتيجةوب البطاقات، هذه مثل شراء بعدم اجلماعة ونصح بذلك، سمحي 

، ١٤(مأخوذ من خطب حممود جملد  .ذلك العمل بعد هذا مثل على أحد جيرؤ
  )  ٢١٤ص

 أصبحواو البطاقات هذه عن حبثوا البعض أن األيام هذه يف رأيت ولكن
 أو آبائهم من البعض ورثها قدمية بطاقات إا. والواتساب التويتر على ينشروا
 حد وضع جيبو خاطئ طريق هذا القدمية؛ الكتب حمالت بعض من اشتروها

 -  األوروبيني سيما وال -  البعض ألننفسه  � املوعود املسيح تصور لقد. له
 أجل من حضرته تصور فقد رته،صو يف التوسمب الرجل صدق معرفة يف خرباٌء

 رأى ملا ولكن صدقه، ويتحروا صورته إىل لينظروا البعيدة البالد يف القاطنني
أو  للتجارةا وسيلة جيعلو الناس وأخذ الربيدية البطاقة على طُبعتته صور أن

 ذلك منع خالهلا، من البدعة شيوع خبطورة شعرو ؛أن يفعلوا ذلك مستقبال
يف بعض املناسبات  � أمر بل ،البدعة النتشار ذريعة كونت ال حىت بشدة
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 اختذوا الذين أو بالصور يتاجرون الذين اإلخوةإىل هذا األمر  فلينتبه. بإتالفها
   .هلا هظةا باأمثان ويتقاضون لتجارم ذريعة الصورة بيع

 للمسيح ليس ، بينما� املوعود املسيح صورة لوني من هناك مث
. عنه االمتناع ينبغيو ةلبتا يصح ال، فهذا لونةم صورة أية � املوعود
  .جتنبه وينبغي بشكل خاطئ أيضا اخللفاء ورتستخدم ص كذلك
 والفونوغراف السينما حول 
 املوعود املصلح أمام احلديث جرى لقد

 الفونوغراف أو السينما إن القول يصح ال: فقال الشورى جمالس أحد يف
 بل فونوغرافلل أيضا � املوعود حاملسي استمع لقد. ذاته حد يف سيئ
وجاء يف مطلع . إياها وأمسعهم اهلندوس ودعا إنشادها طلب مث قصيدة نظم

 تعاىل اهللا عن احبثوا: يقول نداًء الفونوغراف يصدرما معناه:  القصيدةهذه 
  .الكالم مبجرد وليس قلوبكم أعماق من

 : هلأيضايام يف هذه األ الناس يسأل .ذاا حد يف سيئة السينما فليست
 ذاا حد يف سيئة ليست أا هو فالرد أم ال؟ وإمث معصية إليها الذهاب

 تبليغي فيلم هناك كان إذا أما لألخالق، خمربة العصر هذا يف أشكاهلا ولكن
(مأخوذ عن تقرير جملس  .مشاهدته يف ضري فال واللعب اللهو يس فيهول وتعليمي

  )٨٦، ص١٩٣٩الشورى، عام 
جيوز استخدام التمثيل حىت  ال أنه أرى: 
 املوعود املصلح يقول

  .خاطئ طريق ألنهكوسيلة للتبليغ 
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 لو ضري ال بأنه أحيانا يقولون للذينأن يكون األمر واضحا  يجبف
 يف دخول ضريا يرون ال أو أيه،. يت. أم برامج يف ااملوسيق من شيئا أدخلنا
  ".اإلسالم صوت" باسم هنا حديثا بدأت اليت اجلماعة إذاعة يف ااملوسيق
 أن ينبغي. كهذه البدعات على للقضاء � املوعود املسيح جاء لقد
من  االستفادة. � املوعود املسيح بعثة هدف مع متوافقة أفكارنا جنعل

 أن إال ات،البدع يف دخلت والليست حمرمة  اجلديدة االختراعات
  .البدعة إىل حيوهلا اخلاطئ استخدامها
 على والتربوية التبليغية الربامج بعضلو أُعدت  هأن الناس بعض يقترح

 أو أدخلوا إذا أم يتذكروا أن ينبغي .أكرب تأثريها لكان متثيليات شكل
 من األنواع مئات إليها فستتسرب الربامج هذه يفشيئا خاطئا  غريهم أدخل

  .وجيزة فترة بعد تلقائيا البدعات
 ااملوسيقمصحوبة ب أيضا القرآن تالوة جييزون األمحديني غري بعض لعل 

 علينا ينبغي لذلك البدعات ضد باجلهاد يقوم أن األمحدي على ولكن
  .وسعنا يف ما كل بذلب اجتناا

 احلقيقة يف طرفة وهو مقاال جريدة يف األمحديني غري شخص من كتب
 أيضا أفكارهم إىل جانب ذلك تتضحو الشيوخ أحد جهل يظهر أنه كما
  . ألمورا هذه مثل جييزون أم

 املصحوب بالغناء تقوم ياتالعرب املغنيات إحدى كانت: الكاتب يقول
 إىل يستمع فبدأ هناك إىل شيخا شخص فأخذ ،األماكن أحد يف اباملوسيق



                  ���������������������������������������� 
����� 
����    �٩٤� 

: مرافقه فسأله. به التلذذ شدة من ويتمايل يترنح وأخذ شوق بكل الغناء
 يردد وهو قال ة؟العربي هذه غناء على الشيخ أيها كثريا هكذا تتمايل ملاذا

: أال ترى بأي صوت مجيل أكرب واهللا اهللا شاء وما اهللا سبحان اهللا سبحان
تقرأ القرآن الكرمي؟ ملا كانت تلك األغنية بالعربية حسبها الشيخ القرآنَ 

(خطبة اجلمعة، بتاريخ  الكرمي، فحني تنتشر البدع تتغري األفكار هكذا.
، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن١٨/٣/٢٠١٦

  م)٨/٤/٢٠١٦عدد: 



  
  

  

ïÇbànuüa@Ý•aìnÛa@Ýöb�ë@†öaìÏ@ @

  MTAبركات االرتباط بقناتنا الفضائية،  •
  قناتنا الفضائية وسيلة االرتباط باخلليفة  •
  تبليغ الدعوة بواسطة قناتنا الفضائية  •
  ال ميكن للمعارضة أن حتول دون تقدم اجلماعة  •
  إلسالم بواسطة جملة "مقارنة األديان" تبليغ دعوة ا •
 www.alislam.orgنشر اإلسالم بواسطة موقعنا  •
  خطب اجلمعة، مائدة روحانية  •
  إن وعود اهللا تعاىل ستتحقق حتما  •
 والناشرات نشرا •
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إىل استخدام  لقد وجه حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز مرارا وتكرارا
االختراعات املتعلقة بالتواصل االجتماعي لتوطيد العالقة بالدين لالستفادة 
من املوائد العلمية والروحانية. فهذه الوسائل جتلب أصحاب الطبائع 

  السعيدة يف العامل إىل احلق وجتمعهم حتت راية اإلسالم. 

@LòîöbšÐÛa@bämbäÓ@pb×ŠiMTA@ @

عاملية وسيلة لالستفادة من املوائد الروحانية القناة اإلسالمية األمحدية ال
اليت متتد بركاا إىل أحناء العامل كله. فقال أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره 

  العزيز ناصحا باالستفادة منها: 
بل هذا هو  معني واألمر ال يتعلق ببلد-  هذا العصر الذي نعيش فيه

بت الناس من بعضهم قد قر اإلعالمفإن وسائل  - حال العامل كله اليوم
إىل  مإىل اتباع الشيطان بدال من أن تقر همقربتولكنها، ولسوء احلظ 

 بدقة في هذه احلال جيب على كل أمحدي أن يستعرض حالهفاحلسنات. 
أكثر من ذي قبل. إن اهللا تعاىل أكرمنا بالقناة الفضائية األمحدية وكذلك 

اهتممنا ذه لو ة الروحانية والعلمية. فأنعم علينا باملوقع لربامج اجلماع
(خطبة اجلمعة، بتاريخ  األشياء أكثر لتقَربنا إىل اهللا تعاىل وجتنبنا الشيطان.

، يف مسجد غوتنبورغ بالسويد، ونشرت يف جريدة الفضل العاملية، عدد: ٢٠/٥/٢٠١٦
  م)١٠/٦/٢٠١٦

عزيز رسالة إىل أفراد أرسل سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره ال
اجلماعة مبناسبة اجللسة السنوية يف أستراليا املنعقدة يف كانون األول عام 
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م، وأى الرسالة بقوله: لقد وجهت أنظار األمحديني مرارا ٢٠١٥
. جيب على اآلباء أن MTAوتكرارا إىل مشاهدة الربامج اليت تبثّ على 
ا. هذه يف احلقيقة مائدة ينتبهوا إىل هذا األمر ويربطوا أوالدهم 

روحانية تضمن حياتكم الروحانية. وبواسطتها سوف تزدادون علما 
دينيا وروحانية، وتتوطد عالقتكم مع اخلالفة على وجه أكمل، وجتتنبون 
آثار سامة للقنوات األخرى املوجودة يف العامل. أدعو اهللا تعاىل أن 

سبة اجللسة السنوية يف أستراليا (رسالة مبنايوفقكم للعمل بنصائحي هذه، آمني. 
م، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية عدد: ٢٠١٥/ ٢٤/١٢املنعقدة يف 

  م) ١٥/٧/٢٠١٦
كذلك قال حضرته مبناسبة أخرى ناصحا عضوات جلنة إماء اهللا بوجه 

  خاص لالستفادة من بركات قناتنا الفضائية كما هو حقها: 
 نشرالتكنولوجيا احلديثة ل اليوم االستفادة مننستطيع  ،كما قلت

تتوفر فيها لدينا أيضا مواقع اجلماعة اليت  MTAوبصرف النظر عن . تعاليمنا
تزددن يجب أن ، فاملعرفة واملعلوماتب ةالزاخرالربامج والكتب  بسهولة

  . وسائلن هذه العلما باستمرار مستفيدات م
شاهدن وي MTAتنا ات جلنة إماء اهللا أن يرتبطن بقنامجيع عضوفعلى 

عليهن متابعة خطب اجلمعة وبرامج خليفة الوقت األخرى . براجمها بانتظام
 . يستمعون هلا اأوالدهن أيض يتأكدن أنكما جيب أن . على األقل
هنا يف اململكة املتحدة أن  ننشأولدن و لوايتالفتيات ال علىجيب كذلك 

عليهن . االلكترونية واقع اجلماعةمبو MTA بـارتباطا وثيقا  يرتبطن
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 هنوتنميت هنتطورا للًيبرامج خليفة الوقت ألن هذا سيكون سب مشاهدة
مجيع أحناء الناس من  ينضم. الدينيةوازدياد معرفتهن  الروحية واألخالقية

على . MTAمن خالل مشاهدة  احقيقته وااألمحدية بعد أن أدرك إىلالعامل 
أنه قرب فرنسا  كائنةمؤخرا رجل من جزيرة صغرية  كتب إيلَّسبيل املثال 

تحدث عليها، وكنت ت ثحني كانت خطبتك تب MTAاتفق له مشاهدة 
نه أن استمع الرجل إىل اخلطبة قال إوبعد  �املسيح الناصري عن موت 

 وحبثىل شبكة اإلنترنت إمث ذهب . صحيحأن هذا هو التعليم المتأكد متاما 
 صدقمن  دتأكوبعد ذلك  ،عن اجلماعة وشاهد براجمنا على موقع يوتيوب

اللوايت هناك أيضا العديد من النساء . تعاىل اهللا وبايع بفضلاألمحدية 
خطاب مبناسبة االجتماع ( .نيف إميا تنا وهن ثابتات جدامجاع انضممن إىل

م، املنشور يف جريدة ٢٠١٥تشرين األول عام /٢٥السنوي جلنة إماء اهللا يف بريطانيا، يف 
  )م٢٥/٣/٢٠١٦: الفضل العاملية، عدد

òÐîÜ¨bi@Âbjm‰üa@òÜî�ë@òîöbšÐÛa@bämbäÓ@ @

القناة الفضائية اإلسالمية األمحدية إمنا هي نعمة عظمى وجيب االستفادة 
منها يف كل حني وآن. يقول سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز 

  ذا الشأن: 
 إىل سالنا تقود ،يف هذا الزمن هناك أشياء كثرية كما ذكرت من قبل

ذه األشياء ليس سيئا ولكن سوء هلصحيح الستخدام االسخط اهللا تعاىل. إن 
استخدامها يؤدي إىل نشر السيئات واألرجاس والذنوب. واألشياء نفسها 
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 فهو يطلعنا على أمور علمية ،لنشر احلسنات أيضا. لنأخذ مثَلَ التلفاز وسيلة
ن األمحديني هم الذين ، ولكن السيئات أيضا تنتشر بسببه. احلق أومعرفية

. لقد وجهت أكثر من أي شخص حيسنون استخدام التلفاز يف هذه األيام
إليه أنظار اإلخوة يف أيام اجللسة أيضا وقد ترك ذلك تأثريا إجيابيا على بعض 

من قبل ولكنهم  MTAم ما كانوا يشاهدون قائلني إ إيل واالناس فكتب
إليها. وقالوا: نتأسف اآلن على أننا  ناارشاهدا بعد أن لفت أنظيف مبدأوا 

الروحاين  انامستو إن آخرونمل نشاهدها ومل نرتبط ا من قبل. وقال 
،  MTAشاهدة من موالعلمي قد تطور كثريا يف غضون عشرة أيام فقط 

  اجلماعة على وجه احلقيقة.  ماهيةوقد علمنا 
جيدا واجعلوا  إىل هذا األمر تنتبهوافأذكّركم مرة أخرى أنه جيب أن 

زداد ـأهل بيوتكم يستفيدون من هذه النعمة اليت أكرمنا اهللا ا لتربيتنا ولن
علما وروحانية، ولكي تثبت أجيالنا القادمة على األمحدية. فعلينا أن نسعى 

هناك برامج أخرى  . إضافة إىل خطيبMTAنربط أنفسنا مع لجاهدين 
وتزيدنا علما  يث الدين والدنياحوتتسبب يف تقدمنا من كثرية تبث مباشرة 

لتربية أفراد  . اجلماعة تنفق مئات آالف الدوالرات عليها سنوياومعرفة
فسيحرمون أنفسهم. األغيار كما جيب منها وا ديوإن مل يستف اجلماعة

ويطّلعون على  ماعةيستفيدون منها إىل حد كبري ويتضح هلم صدق اجل
لى حقيقته. فيجب على األمحديني وحدانية اهللا وصدق اإلسالم ويدركونه ع

حق االستفادة. من  MTAهنا بل يف مجيع أحناء العامل أن يستفيدوا من 
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فة، فيجب ليأا وسيلة عظمى لربط أفراد اجلماعة باخل MTAبركات 
، يف ١٨/١٠/٢٠١٣(خطبة اجلمعة، بتاريخ . على الوجه األمثلاالستفادة منها 

شرت يف جريدة الفضل العاملية، عدد: مسجد بيت اهلدى سدين بأستراليا، ون
 م)٨/١١/٢٠١٣

لقد أسدى حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز النصائح مرارا لتربية 
 البنات األمحديات، فقال يف إحدى رسائله ذا الشأن: 

إن جلنة إماء اهللا من املنظمات الفرعية للجماعة، وقسم منها يسمى جملس 
عاما  ١٥مة البنات األمحديات البالغات إىل "ناصرات األمحدية"، وهي منظ

من العمر. فأننت مجيعا جزء من هيكل اجلماعة القوي واإلداري النشيط 
بفضل اهللا تعاىل، الذي مهمته إطالع العامل كله على تعاليم األمحدية أي 
اإلسالم احلقيقي. وهلذا الغرض جيب أن تكون معلوماتكن غزيرة، وينبغي 

العا جيدا على معتقدات اجلماعة ومواظبات على أن تكُن مطلعات اط
تعاليم اإلسالم. فمثال جيب أن تلبسن لباسا حمتشما، وإذا بلغنت عمر ارتداء 
املعطف أو العباءة فال خترجن من البيت بدوما. وأنقذن أنفسكن من 
جمالس العبث، والصداقة مع ذوات األخالق السيئة، واجتننب مساوئ 

  مول وما شاهما. اإلنترنت واهلاتف احمل
الذي ال يترك رفيقه السيئ واالس السيئة  �لقد أنذر املسيح املوعود 

  إنذارا شديدا يف كتابه "سفينة نوح"، فتذكرن هذا التعليم دوما. 
إن عضوات "ناصرات األمحدية" يكُن يف عمر الدراسة، فانتبهن جيدا إىل 

ر، وواظنب على الدعاء. دراستكن واجتهدن جيدا من أجل مستقبلكن الباه
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واهتممن بسماع خطيب كل أسبوع عندما تبث على قناتنا وخذْن رؤوس 
األقالم حىت يبقى التركيز عليها قائما. وإذا كان هناك شيء غري مفهوم 
فلـتسألن أحدا من الكبار يف البيت. وبذلك تنشأ عالقتكن الشخصية مع 

ألفكار، وتتقوى عاطفة خليفة الوقت، ويزداد علمكن الديين، وتتطهر ا
 خدمة الدين واالشتراك يف برامج اجلماعة. اعلمن جيدا أنه كلما كننت
قريبات من الدين اجتنبنت كدورات اتمع وبذلك يهبكن اهللا السكينة 

(رسالة مبناسبة االجتماع القلبية، وإذا بلّغنت الدعوة سيحمل كالمكن تأثريا. 
م، وجريدة ٢٠/٣/٢٠١٧يف جملة "الباقة" يف  يا، واملنشورةالسنوي للجنة إماء اهللا يف أملان

 م)٩/٦/٢٠١٧الفضل العاملية عدد: 

òîöbšÐÛa@bämbäÓ@òĐ�aìi@ñìÇ†Ûa@ÍîÜjm@ @

يذكر تقدم اجلماعة بواسطة قناتنا الفضائية وتستمر بواسطتها سلسلة 
تبليغ الدعوة وتستفيد منها السيدات أيضا، فقال حضرته أيده اهللا تعاىل 

ره العزيز يف مناسبة حول هذا املوضوع: لقد ذكرت أفضال اهللا تعاىل بنص
األمور، واليوم سألقي عليكُن بعض األمثلة ذا الشأن  �وكيف يسهل اهللا 

وكيف يشرح اهللا تعاىل صدور الناس يف العامل كله مبن فيهم النساء أيضا. 
تعاىل ممن يتقدمن واخترت بعضا من أمثلة السيدات فقط اللوايت يعدهن اهللا 

 إىل األمام ألداء حق كون من خري أمة. 
قصت السيدة "حلواين" من سورية رؤاها وقالت: رأيت يف رؤياي األوىل 
جمموعة من العلماء، وبدا يل كأم جالسون يف برناجمنا "احلوار املباشر" 
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. بعد أن استيقظت مل تبق يف ذهين �ويتحدثون عن حياة املسيح املوعود 
إال كلمة من البنجابية ما كنت مسعتها من قبل. مث قصصت الرؤيا على 
صديقيت األمحدية، وسألتها عن معىن تلك الكلمة فاستغربت منها كثريا. مث 
بعد فترة رأيت يف رؤيا أخرى نورا يف صورة رجل يلبس عمامة، وجيلس كما 

ا استيقظت كنت جيلس املرء يف التشهد يف الصالة، فقال يل: أنا مهدي. عندم
سعيدة جدا وأبديت رغبيت يف البيعة ولكن تأخرت فيها لسبب ما. مث رأيتين 
يف الرؤيا الثالثة مستلقية لالستراحة أثناء النهار وخاطبين صوت ويقول: أقول 
لك للمرة الثالثة إنين مهدي، فماذا تنتظرين؟ بعدها أيقظتين ابنيت وأنا حمتارة، 

سبة االجتماع السنوي للجنة إماء اهللا يف منهائيم بأملانيا، يف خطاب مبنا(فبايعت فورا. 
  )م١٦/١١/٢٠١٢: م، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية، عدد١٧/٩/٢٠١١

قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف بيان حب شاب أفريقي قناتنا 
  الفضائية وكيفية استفادته منها: 

ام" يسكن يف مدينة يف ساحل أضرب لكم مثل شاب أمحدي امسه "بس
العاج. يقول الشاب إنه كان مسلما غري أمحدي وكان يهتم باإلسالم كثريا، 
ويذهب إىل مساجد غري األمحديني، وكان بني هؤالء املسلمني نزاعات 
شخصية فكان قلبه ينكسر نظرا إىل هذا الوضع. ولكن اهللا قدر له بفضله 

ة اإلسالمية األمحدية، فبدأ أداء بعد فترة وجيزة أن يتعرف على اجلماع
الصلوات يف مسجدنا، وكان يستمع إىل دروس القرآن أيضا يف املسجد. 
وإىل جانب ذلك بلّغه األمحديون دعوة اجلماعة. فسرعان ما انكشف عليه 
صدق اجلماعة وبايع. فلم يكتف بالبيعة فقط بل بدأ يشاهد يف املسجد 
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مبشاهدا كثريا حىت مجع النقود ونصب  بالتزام، وتأثر MTAقناتنا الفضائية 
صحن الفضائية يف بيته يف غضون بضعة أشهر. مث قال: كل برنامج شاهده 
على القناة زاده إميانا. مع أنه كان يتحدث اللغة الفرنسية ولكنه كان يشاهد 
برامج يف غري الفرنسية أيضا وكان قد حفظ قائمة برامج القناة عن ظهر 

ن خطب اجلمعة كانت مدعاة لسكينة قليب بوجه غيب. وأضاف وقال: إ
  خاص إىل جانب برامج مماثلة أخرى. 

أقول: جيب على كل مسلم أمحدي أن يقدر نعمة اهللا اليت من اهللا ا 
  وال يستهني ا أبدا. MTAعلينا بصورة 

، وقد دخل �لقد أتت على العامل فترات خمتلفة حبسب نبوءة رسول اهللا 
ترة اخلالفة الدائمة اليت وعده اهللا تعاىل ا. فعلى كل اإلسالم اآلن يف ف

أمحدي أن يتأسى بأسوة هذا الشاب من ساحل العاج ويوطد عالقته مع 
  اخلليفة. 

يقول الشاب املذكور أيضا إنه مل تفُته مشاهدة أية خطبة مجعة يلقيها 
ئما اخلليفة وال أي برامج آخرى للخليفة بل شاهدها كلها، ألنه جيد فيها دا

  نقاطا تزيده إميانا. 
فيجب على الشباب األمحديني أن يغريوا أولويام ويشكروا اهللا تعاىل يف 

، جيب أن نرتبط بقناتنا  MTAاحلقيقة على نعمته اليت أعطاناها بصورة 
الفضائية. إن قناتنا تعد بفضل اهللا تعاىل برامج جيدة جدا حول مواضيع 

املختلفة. فعليكم أن تشاهدوا هذه  خمتلفة يف ضوء الظروف واألحداث
الربامج لتفهموا وجهة نظر اإلسالم حول أمور ومسائل خمتلفة ولتزدادوا 
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علما ومعرفة دينية. وبذلك سوف تتوطد عالقتكم أيضا مع اإلسالم 
خطاب مبناسبة االجتماع السنوي الوطين لس خدام األمحدية يف ( واجلماعة بإذن اهللا.

: م، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية، عدد١٤/٦/٢٠١٥تاريخ بريطانيا املنعقد ب
  )م١٤/٤/٢٠١٧

وسيلة النضمام اإلخوة العرب أيضا إىل اجلماعة اإلسالمية  MTAكانت 
األمحدية مثل أناس كثريين آخرين، فقال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره 

  العزيز يف ذكرهم: 
عرفت على اجلماعة يقول أحد اإلخوة من األردن وامسه "أمحد": ت

واطمأن قليب بسماع املفاهيم املذكورة  MTAاإلسالمية األمحدية بواسطة 
فيها، ودعوت اهللا تعاىل طالبا اهلداية يف املوضوع، وبعد الدعاء رأيت يف 
الرؤيا شخصا يؤذن لصالة الفجر واقفا على سقف بيته. وبعد إكمال األذان 

دية. قال املؤذن كلمات األخرى قال: حي على األمحدية، حي على األمح
أيضا يف رؤياي ولكن ال أذكر منها إال هذه. والغريب يف األمر أنه حني 
استيقظت كان املؤذن يرفع األذان لصالة الفجر يف مسجد احلارة. وبعد 
هذه الرؤيا الواضحة قررت البيعة، فبايعت مع أوالدي وبقية أهل بييت. 

م، واملنشور يف جريدة ١٣/٨/٢٠١٦بريطانيا بتاريخ خطاب مبناسبة اجللسة السنوية يف (
  )م٢٠/١/٢٠١٧: الفضل العاملية، عدد

  : مث ذكر حضرته تغيرا روحانيا حدث بواسطة قناتنا الفضائية فقال
معارضة " مامت فانه"واجهت اجلماعة يف قرية : يقول أمري اجلماعة يف غامبيا

لوا اجلماعة نصبوا صحنا اإلخوة الذين كانوا قد دخ. شديدة بسبب املشايخ
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وبالنتيجة بدأ اهتمام الناس باألمحدية . وبدأوا يشاهدون براجمها MTAاللتقاط 
كلما . يزداد رويدا رويدا، حىت بدأ املعارضون أيضا يشاهدون برامج قناتنا

جيب أال يعارض هذا : شاهد أشد معارضي اجلماعة خطبة اجلمعة قالوا
  . صا بايع يف القرية املذكورةشخ ٣٥٠يقول الراوي إن . الشخص

" مامت فانه"بايعت سيدة يف قرية : يضيف أمري اجلماعة يف غامبيا ويقول
. وبدأت تشاهد برامج قناتنا الفضائية، كان زوجها معارضا شديدا للجماعة

ال : ذكرت السيدةُ اجلماعةَ واخلالفة يف البيت فاستشاط زوجها غضبا وقال
بعد اليوم مطلقا، ووبخ زوجته أمام الناس حديث عن األمحدية يف البيت 

مسعت السيدة كالم زوجها بصرب ورباطة جأش وظلت ثابتة . توبيخا شديدا
بعد فترة وجيزة بدأ زوجها . MTAعلى األمحدية، واستمرت على مشاهدة 

 .أيضا مبشاهدة القناة، فكانت النتيجة أنه أيضا دخل األمحدية بعد شهر
م، واملنشور يف جريدة ٢٢/٨/٢٠١٥سنوية يف بريطانيا بتاريخ خطاب مبناسبة اجللسة ال(

  )م١٢/٢/٢٠١٦: الفضل العاملية، عدد

òÇbà¦a@â†Ôm@æë…@Þì¤@æc@ò™‰bÈàÜÛ@åØ¹@ü@ @

يزعم معارضو اجلماعة أم سيعرقلون تقدم اجلماعة حبظر كتبها 
ة ودورياا، ولكن اهللا تعاىل يبلّغ صوت األمحدية إىل أحناء العامل بواسط

وسائل اإلعالم وغريها. فقد ذكر حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز مبينا 
هذه احلقيقة عن إجراء عدائي قامت به حكومة إقليم البنجاب بباكستان 

  فقال: 
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بنجاب يف باكستان اللقد أخربتكم يف اخلطبة املاضية أن حكومة إقليم 
ونشرها وال  حظرت بعض جرائد مجاعتنا وكتبها، فال نستطيع طبعها

عرضها، وقد نشرت بعض اجلرائد الباكستانية هذا اخلرب. وحيث إن 
األخبار تصل يف هذه األيام إىل شىت أحناء العامل يف دقائق عرب شىت وسائل 

بالنسخ والتصوير وغريها، لذا فبعد  اإلنترنت بواسطةاحلديثة  التواصل
يد والفاكس أيضا يل رسائلهم بالربإاإلخوة  بعثهذا اخلرب  االطالع على

معربني عن قلقهم. علينا أن نتذكر أن هذه اإلجراءات ليست جديدة، فإن 
مثل هذه التصرفات كانت وال تزال تتم بإيعاز من هؤالء املشايخ والعلماء 

ثل هذه التصرفات ظلّوا يقومون مب، فهم قوم يف تاريخ اجلماعة املزعومني
وسيظلون يفعلوا يف  محديةاأل اإلسالمية اجلماعةاملشينة منذ تأسيس 

املستقبل أيضا، وإن تصرفام هذه مل تضر جبماعتنا يف املاضي ولن تضرها 
ولدا يقدر بتصرفات كهذه أن  اهللا تعاىل. مل تلد أم بإذنيف املستقبل أيضا 

. إن هؤالء العلماء �املسيح املوعود ا اهللا تعاىل  كلّفمهمة  عرقلي
ا إمنا صاحلهت اليت تنظر إليهم كسبا لتأييدهم لاملزعومني وكذلك احلكوما

وا يف  يبحثون عن عذر لصبجام حسدهم برؤية رقي مجاعتنا. لقد تعام
حسدهم حىت فقدوا صوام كلية، إذ جتد املثقفني منهم يف الظاهر 

قط لريوا كيف عناء . مل يكلّفوا أنفسهم هالءيتصرفون بغباء أشد من اجل
تعاليم اإلسالم احلقيقية وعظمة ومكانة  �وعود بين سيدنا املسيح امل

اجلماعة اإلسالمية األمحدية كل هذه األمور أمام  قدمت، وكيف �النيب 
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العامل مبنتهى الروعة واجلمال. إن املسلمني العادلني من العرب وغريهم 
هم احلرية صيبعندما يعرفون هذه احلقيقة مبطالعة كتب األمحدية وأدبياا ت

الذين يزعمون أم محلة  - نوهؤالء العلماء املزعوم كيف يلجأه أنعلى 
إىل الكذب واخلداع إذ كانوا وال يزالون يقدمون للناس  - لواء اإلسالم

حمرفةً ومشوهة. عندما يرى وكتاباته وتعاليمه  �أفكار املسيح املوعود 
 �املسيح املوعود  أسلوب بيان ممن مل يدخلوا األمحدية بعد املنصفون

العظيمة ومجالَ تعاليم اإلسالم يعبرون عن حريم عرب  �مكانة النيب 
وكذلك من  همداخالم الكثرية يف براجمنا املباشرة على قناتنا امي يت اي

 وال عظمة اإلسالم �خالل رسائلهم، ويقولون إننا مل نعرف مكانة النيب 
نوا قد تركونا إال من خالل براجمكم، وإال فإن هؤالء املشايخ كا احلقيقية

  نعيش يف حجب اجلهل.
النيب يهيئون فرصة االعتراض على هكذا يعرف الناس أن هؤالء املشايخ 

  واإلسالم من حيث يدرون أو ال يدرون جراء عدائهم لألمحدية. �
لن  ذاهؤالء املشايخ إال العداء والفساد يف األرض، ل دنليس ديإذًا، 

ذلك إىل فساد املسلمني السذج. هذا  يسعوا أبدا ملعرفة احلقيقة مهما أدى
دأم ولن يرتدعوا عنه، ألم حيبون مكاسبهم ومآرم أكثر من الدين. إال 

ا م أن تصرفاا عمل السماد للزرع، فتزيدنا إميانهذه جيب أن تعمل لنا دوم
وإذا كنا مقصرين من قبل يف قراءة  .�وتعلقًا بسيدنا املسيح املوعود 

  فيجب أن تم اآلن بقراءا أكثر. �عود كتب املسيح املو
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ولو  إن هذه املهمة اإلهلية لن تقدر على صدها حكومات العامل كلها
دع عنك حكومة إقليم البنجاب وحدها، ذلك  كان بعضهم لبعض ظهريا،

جبهود البشر بل اهللا الذي ينجزها. هو الذي بعث  نجزألن هذه املهمة ال ت
العلوم واملعارف ووعده بالنجاح والغلبة. لقد بكنوز  �املسيح املوعود 

رأينا دائما أن مجاعتنا قد ازدهرت بسرعة أكثر بعد كل عرقلة كبرية 
ومعارضة شديدة. إن اإلجراء الذي اختذته هذه احلكومة إلحلاق الضرر بنا 
يف زعمها إمنا هو عائق بسيط جدا، وكلما تعرضنا للضغط زادنا اهللا 

اهللا، فال داعي للقلق واحلزن  بإذنخريا  تنان عاقبفضال، واآلن أيضا ستكو
طبع اآلن يف شىت بالد العامل، فت �مطلقا. أما كتب املسيح املوعود 

وهي متوفرة يف مواقع النت، وبعضها ميسرة بشكل صويت أيضا، وسوف 
ن ا. لقد ولّى زم	اهللا  بإذنعاجل ال القريبنسعى لنوفّر الباقية منها يف 

 ةعرفن احلظر على كتبنا يلحق ضررا، ألن كنوز العلم واملكنا نفكّر أ حني
. ةهذه منتشرة اليوم يف أجواء السماء وتظهر أمامنا بضغطة زر واحد

أكثر  هوأدلت �فواجبنا أن نسعى لالنتفاع من كتب املسيح املوعود 
فأكثر. لقد فكّرت اآلن أننا سرتيد بإذن اهللا الوقت لبثّ دروس كتب 

حكومة  إن قانونعلى قناتنا امي يت اي، وهكذا  � املسيح املوعود
إقليمية يف باكستان سيتسبب يف نفع األمحديني املنتشرين يف كل أحناء 

وجه أنظارنا تلب لنا نفعا، وجتالعامل. اعلموا أن كل عائق وكل معارضة 
إىل سبل ووسائل جديدة، فلن تم بعدها بطبع هذه الكتب أو إلقاء 
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صلية فحسب، بل سوف تتوفر هذه الكنوز لشعوب دروس هلا باللغة األ
كثرية بلغاا بإذن اهللا تعاىل. فالذين ينتام شيء من القلق عليهم أن 

، يف مسجد بيت الفتوح ١٥/٥/٢٠١٥(خطبة اجلمعة، بتاريخ . ن قلومينفضوه م
  م٥/٦/٢٠١٥بلندن، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية، عدد: 

ìi@âý�⁄a@ñìÇ…@ÍîÜjm@òÜ©@òĐ�a"æbí…þa@òã‰bÔß"@ @

م يف قاديان ١٩٠٢يف إصدارها عام  �الة اليت بدأ املسيح املوعود 
(باألردية واإلجنليزية) لنشر اإلسالم يف الشرحية املثقفة باإلجنليزية، تتشرف 
اليوم بنشر نور اإلسالم بواسطة الوسائل االلكترونية أيضا إضافة إىل 

العلم يف العامل كله يف شىت اللغات مثل  الوسائل املطبوعة إىل أصحاب
اإلجنليزية واألملانية والفرنسية. قال حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف 

  أحد خطاباته يف ذكر هذه الة:
بإصدارها يف عام  �إن جملة مقارنة األديان اليت بدأ املسيح املوعود 

ن بفضل اهللا منصة عاما، صارت اآل ١١٤م، واليت مضى عليها اآلن ١٩٠٢
متعددة األشكال مستخدمة طرقا ووسائل خمتلفة تستخدم يف العصر 
احلديث. وبواسطة أعدادها املطبوعة وبواسطة املوقع ووسائل التواصل 
االجتماعي واليوتيوب واملعارض تبلّغ دعوة اإلسالم إىل عدد كبري من 

م إىل أكثر من الناس. فبواسطة هذه احملطات املختلفة وصلت رسالة اإلسال
(خطاب اجللسة السنوية يف بريطانيا يف حديقة املهدي آلتون، بتاريخ مليون شخص. 

  )م٢٠/١/٢٠١٧: م، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية، عدد١٣/٨/٢٠١٦
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@bäÈÓìß@òĐ�aìi@âý�⁄a@ñìÇ…@ÍîÜjmwww.alislam.org@ @

املواد الضرورية واملفيدة للتربية وتبليغ  www.alislam.org ١عناتقدم يف موق

. الدعوة بلغات خمتلفة، وال ميكن أن يقدر فائدا إال الذين يستفيدون منه

فقد ذكر . كارد من املتطوعني املستعدين يف كل حني لتطوير هذا املوقع هناك

  : يف خطبة اجلمعة حضرته هذا األمر

إضافة إىل ذلك هناك أمر آخر كنت أريد ذكره يف خطايب النهائي يف جلسة 

قام ا  www.alislam.orgموقعنا  إىلقاديان، وهو أن هناك إضافة جديدة 

األردية يف  �وبيان ذلك أم وضعوا كتب املسيح املوعود . بعض الشباب

كلمة عن بحث الفمثال إذا أريد . الكلماتعن بحث الإمكانية  وفررنامج يب

فيمكنكم إدخاهلا يف ذلك الربنامج " حممد"أو " يسوع املسيح"، أو "اهللا"

فيها تلك الكلمات يف سلسلة كتب املسيح  وردتوستظهر كل األماكن اليت 

ني يف املزيد أو زوار مث ميكن للراغب". اخلزائن الروحانية"املوعود املعروفة باسم 

. أن يصلوا إىل الصفحة املعينة من أجل االقتباس بسهولة تامة واإلنترنيت املوقع

اليت أجنزها فريق من  كانت العملية حبد ذاا صعبة. فهذا تطور هام جدا

  . الشباب بفضل اهللا تعاىل

                                                           

املوقع الرئيسي للجماعة  لقد ذكر سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا بنصره العزيز عنوانَ ١
 بالضاد فهو كما يلي: للناطقني باألردية واإلنكليزية، أما عنوان موقعنا العريب للناطقني

www.islamahmadiyya.net .(املترجم) 
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الزائر للموقع قد ال يستوعب حجم العمل مع . هذا عمل جبار أجنزوه
ل قراءة مجيع الكتب والبحث عن كلمات خمتلفة منها مث إعداد أنه يشم

على أية حال، كانت العملية . الفهارس مث برجمة كل صفحة على حدة
صعبة وطويلة أجنزها هؤالء الشباب، فجزاهم اهللا مجيعا، ووفق الناس 

  .لالستفادة منها
ولكن لو  �إن املعترضني يعترضون عادة على كتب املسيح املوعود 

ملوا يف املوضوع لرأوا أن هذه هي الكنوز احلقيقية اليت من شأا أن تؤدي تأ
يستهزئون بآيات  فهم أما الذين مل يقدر هلم أن يتأثروا ا. عاملإىل إصالح ال

(خطبة اجلمعة،  .ندعو اهللا تعاىل أن يهبهم عقال وفطنة. القرآن الكرمي أيضا
لندن، واملنشورة يف جريدة الفضل ، يف مسجد بيت الفتوح ب٣١/١٢/٢٠١٠بتاريخ 

   م)٢١/١/٢٠١١: العاملية، عدد

òîãbyë‰@ñ†öbß@LòÈà¦a@kĐ�@ @

يف خطابه النهائي يف جملس الشورى يف بريطانيا نصح سيدنا أمري املؤمنني 
أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز أعضاء الس باالستفادة من قناتنا الفضائية 

االستماع إىل خطب اجلمعة  أكثر ما ميكن، وأكد بوجه خاص على
  بااللتزام، فقال: 

األمر اآلخر الذي أريد أن أوجه إليه املسؤولني وأعضاء جملس الشورى 
أكثر ما  MTAبوجه خاص هو أن عليهم وعلى أهل بيتهم أن يستفيدوا من 

ميكن. بل جيب عليكم أن تنصحوا اإلخوة اآلخرين أيضا باالستفادة منها. 
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وا بعض الوقت كل يوم ملشاهدة برامج تعجبكم على ميكنكم بداية أن ختصص
MTA اإلخوة الذين حيبون أن يسمعوا الربامج باإلجنليزية، توجد هلم برامج .

  إجنليزية ممتعة جدا تبث كل يوم. فيجب أن يشاهدوها بانتظام.
األهم يف املوضوع أن تسمعوا خطبة اجلمعة كل أسبوع بانتظام باإلضافة 

رك فيها مثل خطابايت إىل غري املسلمني، وخطابايت إىل برامج أخرى أشت
مبناسبة اجللسة وحمافل أخرى. ومشاهدة هذه الربامج ستجلب لكم فائدة 

(اخلطاب النهائي يف جملس كبرية بإذن اهللا. فيجب أن تشاهدوها ذه النية. 
 ، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، واملنشور يف جريدة الفضل١٦/٦/٢٠١٣الشورى، بتاريخ 

  م)٢٥/١٠/٢٠١٣العاملية، عدد: 
قدم سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف خطابه النهائي يف 
االجتماع الوطين لواقفي نو يف مجاعة بريطانيا نصائح قيمة حول مواضيع 
خمتلفة، مبا فيها االستفادة بوجه خاص من خطب اجلمعة اليت يلقيها، ألن 

  ة أفراد اجلماعة مع اخلليفة، فقال حضرته: بواسطتها تتوطد عالق
ر الوسائل واملوارد يف قد وفّ �أن اهللا بكامل م إميان جيب أن يكون لديك

ففي . نشر اإلسالم مهمةكمال ، إل�عصر املسيح املوعود  ،هذا العصر
وسائل نشر  ولكن. خامت النبيني �كان ف اكتمل الدين، �النيب الكرمي  زمن

اليت بواسطتها ميكن أحناء العامل مثل وسائل اإلعالم وغريها ة إىل كافة دعوال
، �من املسيح املوعود أما يف ز .كن متاحة حينذاكمل تتبليغ الدعوة 
وسائل اإلعالم والتلفاز ك، أصبحت الوسائل متاحة 	اهللا  وحبسب وعود

بواسطتها بلغت رسالة اإلسالم إىل كافة أحناء العاملا اليت والصحافة وهلم جر 
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اليوم  أيضا جماعة األمحديةللهذه الوسائل  وقد هيأ اهللا تعاىل. �اهللا  بفضل
 ماعةاجليف فرد كل لذا يتحتم على . إىل العامل احلقيقية لنشر تعاليم اإلسالم

ا ليستخدم هذه الوسائل على جاهديسعى أن  حيثما كان يسكن يف العامل
العامل،  من بقاعوكل بقعة  جهةكل  إىلاإلسالم دعوة  تصلل أحسن وجه

  .وبذلك سريثون أفضال اهللا اليت أناط اهللا باجلماعة األمحدية يف هذا العصر
أضاف حضرته أيده اهللا تعاىل بنصره العزيز يف ذكر االستفادة من خطب 

 بواسطة استخدام التكنولوجيا احلديثة، وقال:    مباشرةاجلمعة 
 متزعزع وأرفع كامل غري إميان لديكمذلك، جيب أن يكون  إضافة إىل

وفاة بعد من كل شك وريبة أن نظام اخلالفة احلقة والصادقة قد أُسس 
وجيب ، �نبوءات النيب الكرمي اهللا و وعودل، وفقا �املسيح املوعود 

همة جدا لتحقيق طاعة ومن الوسائل امل. عليكم طاعتها واتباعها الكامل
ا  �اهللا  ة اليت منالكبري نعمةهي ال يفة،اخلالفة وتنفيذ توجيهات اخلل

 ا عليكم أن تسعوا جاهدين ألن تسمعوا خطيبلذ. "MTA"، بصورة نايلع
الكمبيوتر احملمول أو  أوالكمبيوتر،  وأ، ازتلفبواسطة ال، سواء مأينما كنت

أنه مل يتمكن من تلقي  عذرأحد يس لدى يف هذا العصر ل. اهلاتف احملمول
ح بسهولة اآلن من خالل وسائل كل شيء متا ألن الرسالة أو التعاليم،

  . على زر واحد بالضغط اإلعالم وغريها
 عرب MTAعلى  الوصول إليها بوسائل خمتلفة، ميمكنكأما خطيب ف

 "اخلدمة من خالل اأو مشاهدMTA من موقع  هاحتميل م، أو ميكنكازالتلف
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وعليكم  MTAعلى  مهمة أيضا وهناك برامج أخرى. "الطلب عند
قوية صلتكم كون مصدرا لتتالدينية، وس تكممعرفستقوي  ألا امشاهد

وهي موقعنا الدينية  تكمأخرى لزيادة معرف يلةوسوهنالك . يفةاخللب
alislam.org وما دمتم قد . العلمية من املواد كبريةجمموعة تتوفر ، حيث

ذه املوارد أقصى حد ممكن إىل ربط أنفسكم  فعليكمسن النضج  بلغتم
استخدام هذه  كما عليكم. فبفعل ذلك تزدادون معرفة. لفةاملخت والوسائل

إلميان على لتفضيل ا متكامسؤولي وألداءة يفمع اخلل عالقتكمالوسائل لتعزيز 
   .دنيوي كل شيء

التلفاز  تبث على اليت هناك عدد ال حيصى من الربامج راهنال لعصريف ا
 انتباههتمام املرء واه ذبجت اليت وسائلمواقع اإلنترنت أو غريها من العلى و

كم أنشطتإاء أو إكمال  وإذا فكرمت أن عليكم. وسلسلتها ال تكاد تنتهي
، يف املوقععلى شاشة التلفاز أو  MTA ةشاهدمالدنيوية أوال مث  وأشغالكم

  . أبدا MTAشاهدة وا وقتا مللن جتد
لذا عليكم أن تؤثروا  ،تكممعرف لتعزيزستنفعكم واملوارد هذه الوسائل 

خطاب (  .ألداء مسؤولياتكم على الربامج واألنشطة الدنيوية كمكم وإمياندين
م، واملنشور يف جريدة الفضل ١/٣/٢٠١٥يف اجتماع واقفي نو الوطين يف بريطانيا بتاريخ 

  ) م٢٢/٧/٢٠١٦: العاملية عدد
تعاىل بنصره العزيز كيفية توطيد  اهللاذكر سيدنا اخلليفة اخلامس أيده 

، وقال يف خطبة  MTAفة على املستوى العاملي بواسطة العالقة مع اخللي
  : مجعة
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على قد خلق اهللا تعاىل لنا تسهيالت أكثر يف هذا الزمن. أوال ينبغي ل
لتربية نفسه وإلنشاء عالقة وطيدة مع  MTAكل أمحدي أن يتابع 

برامج عن وثانيا ينبغي أن خيرب اآلخرين أيضا  .ذلكيفة، فليعود على اخلل
MTA  دف تبليغوموقع يجلس فلوإذا وجد فرصة  الدعوة. اجلماعة

مع أصدقائه ويستمع إىل هذه الربامج ويعرفهم ا. تأتيين رسائل كثرية 
طب اجلمعة على األقل بدأت خلمنذ أن بدأنا نستمع  يقول أصحاا إننا

القناة  ،ففي هذه األيام .يتقوى إميانناو تتوطد عالقتنا مع اجلماعة
 لتبليغ هامتانوسيلتان  alislam.orgدية وموقع اجلماعة الفضائية األمح

فة يتربية كل أمحدي وإنشاء عالقته مع اخللو �دعوة املسيح املوعود 
(خطبة واجلماعة، فيجب على كل أمحدي أن يسعى لالرتباط ما. 

م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، واملنشورة يف جريدة ٤/٣/٢٠١٦اجلمعة، بتاريخ 
  م) ٢٥/٣/٢٠١٦ية، عدد: الفضل العامل

أفراد اجلماعة بتطوير تعاىل بنصره العزيز  أيده اهللاكذلك نصح حضرته 
  حاهلم العملية واالستفادة من خطب اجلمعة، فقال يف إحدى خطبه: 

يوجهون دائما ظلوا ال شك يف أن خلفاء اجلماعة اإلسالمية األمحدية 
 فعله اخللفاء الذين سبقوينحاهلم العملية. هذا ما  تطويرأنظار اجلماعة إىل 

 ريسم. فللهذا اخل سدخطبهم وأنا أيضا أوجه األنظار دائما إىل  بواسطة
نظام اجلماعة واملنظمات الفرعية أيضا برامج يف ضوء هذه التعليمات بغية 
إنقاذ كل شرحية من شرائح اجلماعة وكل أمحدي أيا كان عمره من 

 عمليا نا على إصالح نفسه. ولكن إذا عزم كل واحد مت اخلصومهجما
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، وليس ذلك فحسب بل إذا قام هذه ألعداءاوتصدى إلفشال هجمات 
يشن ، أي ال يقوم بالدفاع فقط بل إصالح أعداء الدين أيضاعلى عازما 
، صالحهم أيضا، وأنشأ هلذا الغرض عالقة وطيدة مع اهللا تعاىلإلمحلة 

سنتمكن من يف إفشال هجمات أعداء الدين و �بفضل اهللا  فسننجح
إصالحهم وحتسني عاقبة العامل. وإضافة إىل ذلك نقضي على الفتنة اليت تريد 

وحنافظ  ذرياتناالناشئة بتأثريها السيئ، وبذلك سنحمي  ذرياتناأن تلتهم 
نا. مث تنتقل محلة اإلصالح إىل األجيال القادمة الضعفاء م على إميان

جديدة  افتح علينا آفاقًوستستمر هذه السلسلة إىل يوم القيامة. وسوف ت
سببا لنشر اسم  ديثةاحل ختراعاتلتبليغنا نتيجة إصالحنا أنفسنا. وستكون اال

(خطبة اجلمعة، بتاريخ اهللا يف كل بقعة من بقاع األرض بدال من نشر السيئات. 
م، يف مسجد بيت الفتوح بلندن، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية، عدد: ٦/١٢/٢٠١٣

  ) م٢٧/١٢/٢٠١٣

bàny@ÕÔznn�@µbÈm@�a@…ìÇë@æg@ @

لقد حصل تقدم ملحوظ يف جمال التربية وتبليغ الدعوة بواسطة وسائل 
التواصل االجتماعي والوسائل االلكترونية األخرى، ويف الوقت نفسه بدأ 
معارضو اجلماعة يبذلون مساعيهم إلشعال الفنت يف كل يوم جديد، ذا 

  :  بنصره العزيزأيده اهللا تعاىل الشأن قال حضرته
وعودا كثرية، وستتحقق بل ال  �لقد وعد اهللا تعاىل املسيح املوعود 

تزال تتحقق باستمرار، وسوف أسرد بعد قليل بعض األحداث اليت تبني 
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كيف ينشر اهللا تعاىل مجاعتنا. ولكن أقول للفتيات خاصة إذ حتسب بعضهن 
جلماعة قد توقَّف، متأثرات باإلنترنت وبأقاويل بعض الناس أن تقدم ا

فيصيبهن اليأس. إن األعداء واملناهضني يسعون جاهدين لبثّ هذا اليأس بني 
أبناء اجلماعة عرب وسائل اإلعالم املعاصرة واملواقع املختلفة، فيتطرق اليأس 
شيئًا فشيئًا إىل األذهان، مما جيعل اإلنسان يبتعد عن الدين مبرور األيام. لذا 

(خطاب يف االجتماع  والقنوط منكن أبدا ذا الشأن.جيب أال يقترب اليأس 
م، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية ١٧/٩/٢٠١١السنوي للجنة إماء اهللا يف أملانيا بتاريخ، 

  م)١٦/١١/٢٠١٢عدد: 

paŠ‘bäÛaë@aŠ’ã 
االختراعات املعاصرة ووسائل اإلعالم احلديثة مفيدة جدا لنشر دعوة 

كله. وقد ذكر سيدنا أمري املؤمنني أيده اهللا تعاىل  اإلسالم احلقيقي يف العامل
بنصره العزيز يف خطبه وخطاباته مرارا آيات اهللا تعاىل اليت تؤيدنا وإنعاماته 
والفتوحات للجماعة. ففي إحدى املناسبات بين حضرته املوضوع نفسه يف 

 ضوء اآليات القرآنية فقال: 
يف  حلقق �أراد  لو؛ دودةليست حم اهللا تعاىل جيب أن نتذكر أن قدرات

له مجيع االنتصارات، إال أنه  وكتب إياها،مجيع الوعود اليت أعطاه  نيب عصر
ن أيضا حظا من هذه االنتصارات واإلنعامات. فإن ويريد أن ينال املتأخر

سرعة الوسائل احلديثة تنبهنا إىل أن نستخدمها استخداما صحيحا، 
نصبح ناصري إمام الزمان يف إجناز وة آثار الصحاببونسخرها ونقتفي 



�������� 
����� 
����                                                                                                                                       �١١٩�

 �ها إنعاما من اهللا دإىل أن نع وجهنامهمته. الوسائل السريعة احلديثة ت
  علينا ونستخدمها من أجل نشر الدين. 

قدم شهادةً هؤالء الناس الذين و �والناشرات نشرا�لقد قال اهللا تعاىل: 
رسالة اليت بعث ا اهللا تعاىل النيب ينشرون الرسالة نشرا رائعا. إا تلك ال

مل الذي سيبقى إىل يوم القيامة. وقد ت، إا ذلك الدين الكامل واملك�
إلحياء هذا الدين وجتديده يف هذا  �بعث اهللا تعاىل املسيح املوعود 

هيأ يف هذا العصر وسائل حديثة لنشر هذا الدين وهذه . وقد العصر
مع ذلك أدوا وهذه الوسائل احلديثة،  اميلكو مل �صحابة النيب إن الرسالة. 
أما حنن فكل هذه الوسائل متاحة لنا،  .على أحسن وجه الدعوة حق تبليغ

 � اخلادم الصادق للنيبوكان مقدرا أن تكتشف هذه االختراعات يف عصر 
املذكورة تتضمن نبوءة ذُكرت  واآلية القرآنية ،اسلف ا اهللا تعاىل أنبأكما 

إن . ف)١١ :(التكوير �وإِذَا الصحف نشرت�: خرى كما يلييف آية أ
عصر املسيح املوعود هذا هلو عصر نشر الكتب واملنشورات، وألجل ذلك 

ا من اخلزائن الروحانية اليت صدرت زخارلنا حبرا  �ترك املسيح املوعود 
يف  على أحسن وجه دورهم وأدوا واجبهم هصحابأيف عهده، كما لعب 

. لقد علمنا من خالل اطالعنا على بعض أحداث الصحابة أن نشرها
فقرأه فأثّر يف قلبه شخصا آخر  �أعطى كتاب املسيح املوعود هم بعض

انضم إىل اجلماعة، وهكذا ظل الناس يدخلون األمحدية رويدا رويدا. ولقد و
يف صدر  �أجنز الصحابة هذه املهمة بروح الفداء على شاكلة صحابة النيب 
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 	هؤالء الصحابة برضى اهللا تعاىل فقدمهم اهللا  فازوبالتايل  سالم.اإل
دورا مماثال أيضا  �لعب صحابة املسيح املوعود  مثشهادةً وأقسم م. 

  نالوا قرب اهللا تعاىل. و �لصحابة النيب 
لرد على االيوم وسائل أكثر وأسرع لنشر الكتب و 	هيأ اهللا 

إىل بقاع العامل املختلفة حباجة إىل  ا سبقفيم كان وصول الكتب املعارضني.
إىل أكناف األرض يف ملح  صلتذاع رسالة من هنا وتفاآلن  أماوقت طويل، 

زالبصر، ويطبع  جهمكان آخر من العامل.  يف بسرعة هائلةكتاب هنا وي
والكتب اإلسالمية  �وهكذا فإن القرآن الكرمي وكتب املسيح املوعود 

منازل جديدة من خالل انتشارها عرب شبكة اإلنترنت األخرى كلها تتخطى 
اليوم حبيث مل  االنتشاروالتلفاز وغريها من وسائل اإلعالم اليت زادت سرعةَ 

يكن لإلنسان أن يتصورها قبل بضعة عقود من الزمان. فلقد أتاح اهللا تعاىل 
هذا و .اإلسالم والدفاع عنه دعوة ها يف تبليغنتهزلنا هذه الفرص العظيمة لن

نسخرها يف لفضل من اهللا تعاىل أنه خلق هذه املخترعات احلديثة ألجلنا 
مها استخداما صحيحا وأال استخدأن نسعى ال فيجب الدعوة. جمال تبليغ

الوقت يف أمور الغية. وإذا أصبحنا  هلدرنستعملها  والنسيء استخدامها 
نصبح حنن  وصل رسالة املسيح احملمدي إىل العامل فيمكن أني حزبأعضاء 
  م. �الناس الذين أقسم اهللا  أيضا من

هذا ما قلت ألعضاء أسرة الفضائية اإلسالمية األمحدية يف احتفاهلم 
من  أو زواية بقعة ةيف أيو ،مؤخرا أن كل عامل يف الفضائية حيثما كان



�������� 
����� 
����                                                                                                                                       �١٢١�

إىل  �يعمل لتبليغ رسالة سيدنا املسيح املوعود  إمنا كان،العامل 
 وعدنفسه سينجز هذه املهمة كما ب �ق أن اهللا واحل .أطراف األرضني
: سأبلّغ دعوتك إىل أقصى أطراف ما تعريبه قائال �املسيح املوعود 

هذا فهذا قدر اهللا، و .الوسائل أيضا � األرضني. ومن أجل ذلك خلق
(خطبة اجلمعة، بتاريخ . كل هذه املبتكرات احلديثة يهتشهد علما 
وح بلندن، واملنشورة يف جريدة الفضل العاملية، م، يف مسجد بيت الفت١٥/١٠/٢٠١٠

  م) ٥/١١/٢٠١٠عدد: 
التقدم احلاصل باستمرار يف نظام التواصل احلديث ووسائل اإلعالم 

أيده اهللا تعاىل بنصره  يضيف إىل مسؤولياتنا حنن األمحديني، فقال حضرته
شر إىل جلنة ذا الشأن يف مناسبة أسدى فيها النصائح أثناء خطابه املباالعزيز 

  إماء اهللا: 
 احلديث لفائدة مجاعتنا يف العصر احلاضر نظام التواصلاهللا تعاىل  هيأقد ل

نشر وقد ثبتت فائدا يف . وسائل اإلعالمووسائل التواصل األخرى مثل 
من خالل  كما تصل دعوة مجاعتنا .يف كافة أحناء العاملرسالة اإلسالم 

MTA كله العامل أرجاء إىل   .  
 يستمعون إىلالذين أيضا ألن  مسؤولياتنايف يزيد ن هذا الوضع ولك

 فإذا. نقولا نعمل أيضا مبذا كنا إما  ريواليراقبوننا أيضا نا سوف دعوت
ني األمحدي مستوى أعمال، ولكن اليت نقدمها صادقةتعاليم الالحظوا أن 

ومن املمكن . عكسال حيدثأثر إجيايب قد  أن يكون هلابدال من فضعيف، 
 واقتريمل امى القدني بأن األمحدي اشعرومث رسالتنا،  بعضهم مسعأيضا أنه إذا 
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نشر تعاليم  م مسؤوليةعلى عاتقهفإم سيأخذون  مملعايري املطلوبة منهإىل ا
ينال القادمون اجلدد الصاحلون في هذه احلالة ف. العمل بهاإلسالم احلقيقي و

من  ختلّفواالذين  سيحرمو وجناحها، �تقدم مجاعة املسيح املوعود  شرف
يف طليعة من  نتكُكُنّ من املتخلفني، بل اسعني لال تفحاوِلن أ. هذه النعم

وكن  عمال،سلوك واألبال إمنا، وفقط األمحدية، ليس بالكلمات صدقنقل ي
خطاب مبناسبة اجتماع جلنة إماء (. اإلسالم صدق تنور أشعتهالذي  مصدر النور

: ، واملنشور يف جريدة الفضل العاملية عدد٢٥/١٠/٢٠١٥بتاريخ اهللا يف بريطانيا، 
  ) م٢٥/٣/٢٠١٦

ندعو اهللا تعاىل أن يوفقنا لالستفادة من االختراعات املعاصرة بوجه 
كل  كونمواهبنا التبليغية والتربوية، وي أكمل وأمت وأن نزيد باستمرار يف

خلدمة بصفتنا سلطانا نصريا خلليفة الوقت ونتقدم دوما يف جمال ا أمحدي
  أبطاال لألمحدية أي اإلسالم احلقيقي، آمني. 
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