
المجلد الحادي والثالثون، العدد السادس، محرم وصفر - 1440 هـ، تشرين األول/ أكتوبر  201٨ م

10

التقوى

﴾﴿

ِويَّة َسِفيَنُة اأُلْسَرِة السَّ

ِفي ِخَضمِّ ُطوَفاِن الُمْسَتْحَدَثاِت الَعْصِريَِّة

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، 
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله.

 أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. 
بْسِم هللا الرَّمْحَن الرَّحيم *

ين *  ْوم الدِّ  احْلَْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلمنَي * الرَّمْحَن الرَّحيم * َمالك يـَ
رَاَط اْلُمْسَتقيَم * َك َنْسَتعنُي *  اْهداَن الصِّ ْعُبُد َوإايَّ َك نـَ إايَّ

وال  َعَلْيِهْم  اْلَمْغُضوِب  َغرْيِ  َعَلْيِهْم  َعْمَت  أَنـْ الَِّذيَن  ِصرَاط 
الِّني،  آمني.  الضَّ

ترمجة: املكتب العريب 
)العناوين اجلانبية من إضافة أسرة التقوى(

طوفان املستحداثت يف عصر التقدم املادي
هذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر التقدم املادي، وهذا 
اجلديدة،  االخرتاعات  فرص  لإلنسان  يوفر  املادي  التقدم 
وييسر هللا له هذه الفرص كل يوم، أو يطورون املخرتَع القدمي 
املخرتعات  هذه  لكن  فأكثر،  أكثر  والنفع  الراحة  لتوفري 
واألشياء اجلديدة تتسبب من انحية أخرى يف ضرر الناس 
التواصل  لسهولة  اهلاتف  اإلنسان  اخرتع  قد  فمثال  أيضا. 
ولريسل رسائله إىل اآلخر فورًا، وابلفعل ينفع هذا اهلاتف 
الناس نفعا كبريا. لقد أضيفت إىل نظام اهلواتف خصائص 
الصورة  مع  رسائلهم  إيصال  من  الناس  متّكن  جديدة 
اخللوية حىت  أو  النقالة  اهلواتف  والكتابة. وقد كثرت هذه 
أنكم جتدوهنا يف أيدي أهل البالد الفقرية أيضا، بل يكشف 
البحث الذي مت يف بعض البلدان أن الناس ميكن أن جيوعوا 

خطاب ألقاه أمري املؤمنني سيدان مرزا مسرور أمحد أيده هللا تعال بنصره العزيز 
اخلليفة اخلامس للمسيح املوعود واإلمام املهدي عليه السلم

يوم 2018/08/4
يف خيمة النساء يف حديقة املهدي، حمافظة سري بربيطانيا مبناسبة اجللسة السنوية
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مرة يف اليوم لكنهم يريدون اقتناء اهلاتف واستخدامه. وعلى 
يستخدمون  اهلند  إن 87 ابملائة من سكان  املثال،  سبيل 
من  ابملائة  و75  شديد.  اهلند  يف  الفقر  أن  مع  اهلواتف 
سكان ابكستان يستعملون اهلواتف مع أن أهلها يشتكون 
من ُفحش الغالء جدا. والربازيل بلد فقري أيضا، وقد ساءت 
من  واحد  ذلك كل  ومع  األايم،  هذه  يف  جدا  معيشتها 
سكاهنا يقتين أكثر من هاتف، بل كل مائة شخص منهم 
ميتلكون 144 هاتفا. وهذه هي احلال يف البالد املتقدمة. 

املال  عندان  ليس  الفقرية  البالد  سكان  يقول  جهة  فمن 
لألكل والشرب، ومن جهة أخرى يلجؤون إلجياد املال أبية 
طريقة من أجل شراء اهلواتف واقتنائها. ذلك ألنه توجد يف 
هذه اهلواتف النقالة أسباب اإلغراء واالستمتاع مثل الفيس 
وكل  والعبث،  واللغو  اللهو  أمور  من  وغريمها  والتويرت  بوك 
هذه املغرايت أو أسباب االستمتاع أو اإلخبار أو الفساد، 

اليت نسميها اللغو. 

فيها إمث كبري ومنافع للناس
املركبة  الربامج  أو  الكثريون ممن يصنعون هذه اهلواتف  يقّر 
فيها أن ضررها كبري جدا. بل لقد قال أحدهم، ولعله َمن 
صمم تطبيق الفيس بوك: إين ال أرضى ألوالدي أبن يقعوا 
يف هذه األمور العابثة. إن هذا الشخص يديل بذا التصريح 
من جهة، ومن جهة أخرى يهيئ أسباب الدمار لآلخرين 
كسًبا للمال. هذه هي األاننية اليت نراها يف هؤالء الناس 
إهنم ال يفكرون كيف يؤدي االستخدام اخلاطئ  املاديني. 
هلذه املخرتعات ابلدنيا إىل الفساد والدمار، وإمنا يهتمون 
مبصلحتهم ومصلحة أوالدهم فقط. وعلى النقيض انظروا إىل 
تعاليم اإلسالم، كم هي مجيلة! فقد قال النيب : عليك 
أن حتّب ألخيك ما حتّب لنفسك. ولو عمل هؤالء القوم 
بذا املبدأ النتفعوا مما يف هذه املخرتعات من خري، وجنوا مما 
فيها من أضرار. غري أن هؤالء املاديني الذين ال يتيسر هلم 
ِمن هدي ورشد، إذا كانوا يدّمرون أنفسهم ابستخدام هذه 
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األشياء الضارة فهو أمر مفهوم، ألهنم 
منبهرون بزخرفة الدنيا وملعاهنا، أما حنن 
يتيسر هلم  الذين  املسلمون األمحديون 
لو  خطوة،  عند كل  واإلرشاد  اهلدي 
املؤدية  العبثية  األمور  هذه  يف  ُخضنا 
جراًي  با  حياتنا  ودمران  الدمار  إىل 
أبننا  أحد  يفيت  فلن  الدنيا،  أهل  وراء 
عقالء. على املرء أال يقتين كل شيء 
بل  كاألعمى،  للناس  تقليًدا  مادي 
أيضا.  عليه أن يستخدم عقله وفكره 
من  أكثَر  ما  شيًئا  املرء  استخدام  إن 
املدمِن  انغماَس  فيه  وانغماسه  الالزم 
وما  الدنيا  عن  املنقطِع  شيء  على 
فيها، ألمٌر غري الئق. إن أكثر الناس 
يظلون مستغرقني يف استخدام اهلواتف 
واألجهزة اللوحية وغريها كما يستغرق 
السكارى يف سكرهم، وهذا يؤدي إىل 
تفكك البيوت وفساد األوالد. يف حياة 
األوالد  يدعون  األمهات  جند  البيوت 
وإذا  أواًل،  يطيعوهنن  فال  الطعام،  إىل 
أتوا جاءوا حاملني يف أيديهم اهلواتف 
ذات  املخرتعات  من  شابها  وما 
األلعاب واألفالم، ويظلون يشاهدوهنا 
إن  مث  األكل.  أثناء  الوقت حىت  كل 
بعض األوالد ال يهتمون بدراستهم مما 
يبعث أمهاهتم على القلق. لقد بدأ اآلن 
بعض املاديني العقالء أيضا يقولون إن 
هذه املخرتعات قد قضت على وحدة 

بيوتنا. يف املاضي كان الوالدان واألوالد 
جيلسون ويتكلمون فيما بينهم. مث جاء 
التلفاز فكانوا يشاهدونه جالسني معا، 
أما  الوحدة،  من  نوع  البيت  وظل يف 
النقالة  واهلواتف  احلواسيب  فإن  اآلن 
األندرويد  وأجهزة  اللوحية  واألجهزة 
بني  فرقت  قد  األداوات  من  وغريها 
األقارب أو قضت على القراابت، ومل 

تبق يف البيوت وحدة. 
عاقل  كل  تبعث  املخرتعات  فهذه 

فيها أضرارا أيضا. من املؤكد أن فيها 
منافع، حيث تستطيعون مشاهد قناة 
الدينية  الربامج  من  وغريها  اي  امي يت 
والثقافية للجماعة، إال أن استخدامها 
قلت  الفساد كما  إىل  يؤدي  اخلاطئ 
آنًفا. املخرتعات احلديثة انفعة ما دام 
استخدامها يف حدود املعقول به. لقد 
والفتيات يف  الشباب  بعض  اآلن  بدأ 
إرسال رسائل عرب اهلواتف أو مشاهدة 
اجللسات،  هذه  عبثية حىت يف  أشياء 
من  فيها  يلقى  ملا  االستماع  من  بداًل 
قد  أيضا  الشكاوي  هذه  خطب. 
هنا  جاءوا  قد  أهنم  فرتون  وصلتين. 
حيملون  ولكنهم  للخطب،  لالستماع 
أيديهم هنا أيضا. مع أن  اهلواتف يف 
الواجب أن يستمعوا ملا قال هللا ورسوله 

بكل إخالص يف جو اجللسة. 

تلك  إزاء  النشء  مع  دوران 
املستحداثت

ا شغف الناس ابهلواتف  لقد ازداد جدًّ
النقالة، حىت إن الصغار الذين ترتاوح 
والتاسعة،  السادسة  بني  ما  أعمارهم 
يكتبون يل يف رسائلهم إننا نطلب من 
ولكنهم  اهلواتف  لنا  يشرتوا  أن  آابئنا 
تزالون  ال  إنكم  قائلني  طلبنا  يرفضون 
الذي  العمر  هو  ما  فأخرِبان  صغارا، 
إهنم  اهلاتف.  اقتناء  للطفل  فيه  جيوز 

الحديثـــة  املخرتعـــات 
نافعـــة مـــا دام اســـتخدامها 
يف حـــدود املســـموح بـــه.

حنن  قلقنا  تثري  وهي  القلق،  على 
املسلمني األمحديني أكثَر، إذ ال ينتبه 
ألوقات  الكبار  بل  والشباب  األوالد 
هذه  على  يعكفون  إذ  الصلوات. 
األدوات ابلليل إىل ساعات متأخرة وال 
الظهر  أما  الفجر.  لصالة  يستيقظون 
يصلومها  أن  يستيطعون  فال  والعصر 
مجاعًة لتواجدهم يف العمل. أما املغرب 
مجاعًة  الرجال  يصليهما  فال  والعشاء 

النشغاهلم بذه األمور العبثية. 
فإن  انفعة  هي  املخرتعات كما  فهذه 
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يسألونين هذا لظنهم أنين سأحناز إليهم 
وأقول هلم يقيًنا: نعم قولوا آلابئكم أن 
يشرتوا لكم اهلواتف، ليجدوا الرخصة 
ينبغي  دائما  أجيبهم  لكين  القتنائها. 
ألودالهم  اهلواتف  اآلابء  يشرتي  أال 
الصغار  بعض  يل  فيقدم  الصغار. 
إىل  حنتاج  لكننا  قائلني:  األعذار 
احلديث إىل آابئنا وأمهاتنا عند بعض 
إذا  فأجيبهم:  املدارس.  يف  الطوارئ 
مسؤويل  فإن  طارئ  أمر  هناك  كان 
اآلابء  خيربون  أنفسهم  املدرسة 
األعذار  فهذه  لذا  بذلك،  واألمهات 

أيضا غري مقبولة.
يسعون  الذين  واألمهات  اآلابء  أما 
العبثية  األمور  هذه  أوالدهم  ليجّنبوا 
يقينا،  والثناء  املدح  يستحقون  فإهنم 
وعددهم كبري. لقد ظهرت اآلن حبوث 
لألوالد  السماح  ينبغي  ال  إنه  تقول 
مبشاهدة التلفاز واألجهزة اللوحية وما 
شاشات  ذات  أدوات  من  شابهما 
أكثَر من ساعة يف اليوم، وإال ضعف 
فبداًل  لذا  منوُّهم.  تضرَّر  بل  بصرهم، 
من شراء هذه األشياء للصغار، عليكم 
أن تعّودوهم اللعَب يف اهلواء الطلق يف 
يف  الكتب  وقراءَة  الواسعة  الساحات 

وقت املذاكرة. 
األداوات  هذه  حال،  كل  على 
األحيان  بعض  يف  ضارة  االلكرتونية 

استخدام  ويزداد  أيضا،  وانفعة 
أن  اجلميع  وعلى  ضررا.  معظمها 
يتجنبوا استخدامها اخلاطئ، وال سيما 
الكبار  يستخدمها  عندما  الصغار. 
بطريقة خاطئة، فال بد أن يتعلم منهم 

الصغار هذا اخلطأ. 
كبري  عدد  هناك  تعاىل  هللا  بفضل 
برتبية  يهتممن  اللوايت  األمهات  من 
األمهات  فإن  األقل  وعلى  أوالدهن، 
اللوايت أيتني ملالقايت أو اللوايت يراسلنين 
يعطينين انطباًعا أهنن أكثر حرًصا من 
اآلابء على تربية أوالدهن على ما يرام. 
فيه  يتعلم  الذي  العصر  هذا  يف حميط 
أمورا  املدرسة  يف  غريهم  من  الصغار 
أن  قبل، كما  ذي  من  أكثَر  دنيوية 
املدارس تعّلمهم حبجة احلرية أمورًا هم 
إذ ال عالقة هلم با يف  عنها  يف غىن 
دعوا  البعض  يقول  بل  السن،  هذه 
ينبغي  وال  حر،  جو  ينموا يف  األوالد 

الولد  سيقرّر  بل  دين،  أي  يعلَّموا  أن 
بنفسه عندما يكرب ما إذا كان سيختار 
أقول:  خيتار،  دين  وأي  أم ال،  الدين 
هذا  مثل  ويف  األوضاع  هذه  مثل  يف 
من كل  األوالد  يدفع  الذي  احمليط 
املادية، قد أصبحت تربية  جانب إىل 
لآلابء  كبريا  حتداي  الناشئة  األجيال 
واألمهات الذين حيبون الدين. لو بدأ 
التعليمية تفرض على  اجملتمع واملعاهد 
أوالدهم  يعّلموا  أال  واألمهات  اآلابء 
الدين فليس هناك وضع هو أكثر هواًل 
غدا  يقولون  وقد  ذلك،  من  وخوًفا 
أيضا،  األخالق  لتعليم  داعي  ال  أنه 
متييز  يتعلمون  األوالد  سيكرب  فعندما 
األخالق السيئة من احلسنة من تلقاء 
أنفسهم. هذه األمور تبعث على القلق 
هؤالء  أقوال  إن  حتما.  واالضطراب 
املاديني أنفسهم متناقضة، فمن انحية 
أيضا  امللحدون  بل  الالدينيون  يتكلم 

فمن جهة يقول سكان البالد الفقية ليس عندنا املال لألكل والرشب، 

ومن جهة أخرى يلجؤون إليجاد املال بأية طريقة من أجل رشاء الهواتف 

واقتنائها. ذلك ألنه توجد يف هذه الهواتف النقالة أسباب اإلغراء واالستمتاع 

مثل الفيس بوك والتويرت وغيهام من أمور اللغو والعبث. وكل هذه 

املغريات أو أسباب االستمتاع أو اإلخبار أو الفساد، التي نسميها اللغو. 
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أخرى  انحية  ومن  الدين،  ضد  كثريا 
قد  نفسه  الدين  أبن  أيضا  يسلِّمون 
ر. ابختصار إهنم  علَّم األخالق والتحضُّ
رغم إنكارهم للدين ال جيدون بدا من 
التسليم ببعض مزاايه أيضا. حيث أننا 
قد آمّنا إبمام الزمان، وادَّعينا أن اخلادم 
الذي كان سُيبعث من    للنيب البار 
العامل من  ليقرب  الزمن األخري،  هللا يف 
هللا وُيطلعه على حماسن اإلسالم، فنحن 
أن  إىل  البيئة  هذه  يف  احلاجة  أبمسِّ 
نعمل أعماال حسنة. فمن واجبنا أن ال 
جنتنب اللغو واللهو والسيئات املتفشية 
يف العامل بشكل شخصي فحسب، بل 
جيب أن نسعى إلنقاذ األجيال املقبلة 
يستمر هذا  ونربيها حبيث  أيضا،  منها 
العمل جيال بعد جيل، وينتفع كل جيل 
إىل  إضافة    إنعامات هللا  من  قادم 
ويستجيب  بعبادته  والقيام  حقه  أداء 
ألوامره أيضا ابنتظام. إن جمرد اإلعالن 
وترديد العهد ابللسان قياما أبننا سنؤثر 
الدنيا ال يكفي، بل جيب  الدين على 
أن نثبته عمليا أيضا. وال نستطيع خلقه 
بل  أجيالنا،  وال  حنن  سواعدان  بقوة 
يتطلب ذلك فضَل هللا  وللحصول 
على فضل هللا  مثة حاجة إىل دعائه 
وإصالح  أبوامره  والعمل  إليه،  واإلانبة 

أعمالنا، ومعتقداتنا. 

مزية  ل  فقط  اإلجناب  بدافع  الزواج 
فيه

فتاة  وكلِّ  أوالد  هلا  سيدة  فعلى كل 
ستصبح أمًّا إن شاء هللا أن تدعو هللا 
احملض  بفضله  أوالدها  يريب  أن   
منهم  يكون كلٌّ  حىت  البيئة.  هذه  يف 
ه  وجَّ فقد  الدنيا.  على  الدين  مْؤثرا 
سيدان املسيح املوعود  أنظاران إىل 
أن  جيب  أنه  وتكرارا،  مرارا  األمر  هذا 
والدعاء  الذرية  إجناب  أمنية  تكون  ال 
إذ  طبعية،  رغبة  بدافع  ذلك  أجل  من 
ذرية،  له  تكون  أن  حيب  إنسان  كل 
بصفة خاصة  اإلجناب  يتمنني  والنساء 
ويْقلقن  الطبعية  الرغبة  إىل هذه  إضافة 
أهل  ينجنب فيشكوهن  إن مل  أهنن  من 
أزواجهن  من  يسمعن  وأحياان  األزواج 
األزواج  بعض  قاسية.  كلمات  أيضا 
ابلطالق،  أهلهن  أو  زوجاهتم  يهددون 
فالرغبة الطبعية يف احلصول على الذرية 

صحيحة وجتوز يف مثل هذه األوضاع، 
لكن أكثر من هذا جيب أن تكون عند 
لتكون  اإلجناب  يف  رغبٌة  واملرأة  الرجل 
ذريُتهم صاحلًة ومتدينة وساعيًة لتحقيق 
الغاية املنشودة من خلق اإلنسان، وهي 
أن تكون عابدة هلل . لقد بنيَّ املسيح 
املوعود  هذا املوضوع وأقدم لكّن 

ملخصه وهو:  
إذا كان الوالدان ال حيققان هذه الغاية 
فإن أمنيتهما أبن تكون هلما ذرية كثرية 
فأسوة  َلرغبة سطحية وسخيفة،  العدد 
م  سيقدِّ وعندما  جدا  هامة  الوالدين 
سيتأسون  األوالد  فإن  األسوة  الوالدان 

بما. 
تربية  حول    املوعود  املسيح  قال 
فال ختلو  أان  أما  أدعيته:  ذاكرا  األوالد 
ألصدقائي  الدعاء  من  يل  صالة  أي 
الوالِدين  وأوالدي وزوجيت. كثريون من 
يف  إذ  سيئة.  عادات  أوالدهم  يعلِّمون 

السامح لألوالد مبشاهدة  ينبغي  إنه ال  لقد ظهرت اآلن بحوث تقول 

شاشات  ذات  أدوات  من  شابههام  وما  اللوحية  واألجهزة  التلفاز 

لذا  هم.  منوُّ ترّضَر  بل  برصهم،  ضعف  وإال  اليوم،  يف  ساعة  من  أكرَث 

اللعَب يف  تعّودوهم  أن  للصغار، عليكم  األشياء  فبداًل من رشاء هذه 

املذاكرة.  وقت  يف  الكتب  وقراءَة  الواسعة  الساحات  يف  الطلق  الهواء 
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ارتكاب  األوالد  يبدأ  حني  األمر  أول 
إىل  يؤدي  مما  ينبِّهوهنم  ال  السيئة 
عهم وجتاسرهم. حني يولد األوالد  تشجُّ
برتبيتهم وال إبصالح  الوالدان  يهتم  ال 
أخالقهم.  بتحسني  وال  معتقداهتم 
جدا،  هام  أيضا  املعتقدات  فإصالح 
الدين أيضا ضروري جدا. فإذا  وتعليم 
تعلَّموا الدين فسيتعلمون األخالق من 
املعتقدات  وإصالح  أنفسهم.  تلقاء 
أي  الرتبية.  أجل  من  جدا  ضروري 
هام  والرتبية  الدين  بتعليم  االهتمام 
األخالق  تصحيح  فإن  وكذلك  جدا. 
إن  جدا.  ضروري  قلت  كما  أيضا 
مراقبة تصرفات األوالد وتعليمهم الديَن 
الدعاء  إىل  إضافة  أخالقهم  وحتسني 
هذه  يف  الدينية  فالرتبية  جدا.  هام 
مثة حاجة  هام جدا.  أمر  املادية  البيئة 
أبن  األوالد  لدى  اإلحساس  إىل خلق 
م على كل شيء. مثة حاجة  الدين مقدَّ
ماسة إىل أن ختربوا األوالد أن األخالق 
اليت  تلك  هي  واحلقيقية  الصحيحة 
 والديُن. فالصدق هو  علََّمناها هللاُ 
القول السديد أي بيان كل شيء بكامل 
اللف والدوران والتعقيد،  الصدق دون 
نقيا.  واضحا  الكالم  يكون  حيث 
وإن مل يتمسك بذا الوالدان فلن تؤثر 
وكذلك  األوالد  يف  بذلك  نصيحتهما 
هذا  األمور يف  بعض  األخرى.  األمور 

اجملتمع ال تعّد سيئة أو منافية لألخالق 
لكن الدين يعّدها سيئة وخاطئة. فمن 
األوالد  يعلِّموا  أن  الوالِدين  واجب 
التمييز بني الصاحل والطاحل، وخاصة إذا 
كانوا يتعلمون يف املدارس هذه األمور 
الوالدان  إذا كان  سلفا.  ذكرهتا  اليت 
يريدان أن يكوان إماَمي املتقني فال بد 
فكما  املتقني.  من  شخصيا  يكوان  أن 
املادية جيب  ابلدراسة  االهتمام  يبداين 
أن يكون عندهم االهتمام برفع مستوى 
مث جيب  أيضا  ألوالدمها  الديين  التعليم 
أن يبذلوا املساعي من أجل ذلك أيضا. 
الدينية  الرتبية  إىل  احلاجة  إدراك  خللق 
النيب  قال  والعبادة  الدين  أمهية  وتعليِم 
َناُء  أَبـْ َوُهْم  اَلِة  اِبلصَّ َأْواَلدَُكْم  ُمرُوا   :
َناُء  َها َوُهْم أَبـْ َسْبِع ِسِننَي وَاْضرُِبوُهْم َعَليـْ

ُهْم يِف اْلَمَضاِجِع.  نـَ يـْ رُِّقوا بـَ َعْشٍر َوفـَ

أولدان، ماذا عن علقتنا الشخصية 
معهم؟!

تربية األوالد  يقدرن على  األمهات  إن 
بوجه صحيح، فإذا أدَّين هذا الواجب 

على ما يرام فيمكن أن تتم تربية األوالد 
يف  يكون  وسوف  صحيح،  بشكل 
تكون  مث  ومن  الرمحن،  عباُد  ذريتهن 
ذريتنا حمفوظة من الشيطان. وسيصدر 
اهلجمات  ضد  حقيقي  صحيح  سعٌي 
أقصى  ببذل  الشيطان  يشنها  اليت 
اجلهود على كل خطوة يف هذا احمليط 
املادي لإلبعاد عن الدين. وإىل جانب 
هام  الدعاء  إن  والرتبية  التعليم  هذا 
اجتناب  ألن  سابقا،  قلت  جدا كما 
هجمات الشيطان والسيئات ال ميكن 
إال ابإلانبة إىل هللا  واالستعانة به، 
الشيطان خطرية جدا.  وإال فهجمات 
توصلن  أن  جيب  الرتبية  أجل  من  لذا 
األوالد  أخربن  منتهاها،  إىل  أدعيتكن 
ُتنشئن  وبذلك  الدعاء  أمهية  عن 
ضمان  ذلك  ففي   ، ابهلل  عالقتهم 
هجمات  من  القادمة  أجيالنا  لوقاية 
أبداء  األوالد  نصح  إنَّ  الشيطان. 
أي كيف  وتعليَمهم كيفيتها،  الصالة 
جيب أن يكون القيام والقعود فيها، ملن 
واجبات الوالدين األساسية. كان النيب 

 فالصدق هو القول السديد أي بيان كل يشء بكامل الصدق دون اللف 

والدوران والتعقيد، حيث يكون الكالم واضحا نقيا. وإن مل يتمسك بهذا 

الوالدان فلن تؤثر نصيحتهام بذلك يف األوالد وكذلك األمور األخرى....
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 والصحابة يرّبون األوالد منذ الصغر. ويف هذه األايم يظن 
اجلماعة من  الفرعية يف  املنظمات  أن من واجب  الوالدان 
اخلدام واألطفال وجلنة وانصرات أن تريب أوالدمها وتعلِّمهم 
أو تزوِّدهم مبعلومات دينية. صحيح أن  الصالة وأسلوبا، 
هذه املنظمات الفرعية أنشئت للرتبية وخلق الوحدة إال أن 
يعلِّمن  األمهات  بعض  بذلك.  تقلَّ  مل  الوالدين  واجبات 
أوالدهن األدعية منذ الصغر، وهم ُيعجبون السامعني أثناء 
األمهات  غالبية  لكن  بريئة  بلهجة  األدعية  تلك  ترديدهم 
ال يرّبني بذا االهتمام. إن األدعية اليت علَّْمنهم ميكن أن 
يداوموا عليها ما دمن يدعون هللا هلم. فهذه الرتبية اليت تقوم 
والدعاء  الصالة  أمهية  من  األوالد  وما خيربن  األمهاُت  با 
العمُل والنصُح والتعليم إىل  مثة حاجة إىل أن يستمر هذا 
األمهية  هذه  األوالد  يدرك  لكي  ابنتظام،  الشباب  مرحلة 
بذلك  يقومون  الذين  واألمهات  واآلابء  أيضا.  الكرب  يف 
يبقون متمسكني ابلدين. وتكون  فإن أوالدهم بفضل هللا 
لألشياء املادية واألمنيات املادية حيثية اثنوية عندهم، جيب 
أن يتذكر اآلابء أيضا أن األبناء بعد بلوغهم سن العاشرة أو 
احلادية عشرة من العمر حيتاجون إىل عنايتهم بوجه خاص، 
إذا  أيضا.  قبل  من  مرات  عدة  هذا  حول  تكلمت  فقد 
كان اآلابء سيجعلون ظاهرهم وابطنهم متوافقا / متطابقا 
الرتبية. كثري  منهم  األبناء  يتلقى  فسوف  أسوهتم  ويقدمون 
من اآلابء واألمهات ال يهتمون برتبية دينية ألوالدهم أو ال 
يكون لديهم اإلحساس أبن عليهم أن يؤدوا هذه املسؤولية 

اجلسيمة امللقاة عليهم.  
الدين  عن  أوالدهم  البتعد  هذه  مسؤوليتهم  يؤّدوا  مل  إذا 
منجرفني مع تيار الدنيا بل سيبتعدون عن هللا تعاىل أيًضا. 
األوالد  برتبية  يستهينوا  أال  واألمهات  اآلابء  على  فينبغي 
الدينية، ولذلك مثة حاجة إىل بذل السعي واجلهد اخلاص، 

التعليم  إىل  حنتاج  الدنيا  مواجهة  أجل  من  أننا  شك  وال 
ذلك،  يف  عالية  مكانة  إحراز  من  بد  وال  أيضا،  الدنيوي 
وللرتغيب يف ذلك بدأ خليفُة املسيِح الثالُث )رمحه هللا تعاىل( 
الذهبية،  ابألومسة  املتفوقني  والبنات  األوالد  تكرمِي  مشروَع 
وذلك رائج اآلن يف العامل كله، ال ُتعطى األومسة الذهبية يف 
كل مكان ولكن ُتعطى أومسة عادية وشهادات التقدير، إال 
أن يف ابكستان واهلند ُتعطى األومسة الذهبية. واليوم ُعقدت 
هنا أيضا حفلة توزيع اجلوائز وذلك لكي تصل البناُت أيضا 
اهلدف  ليس  هذا  ولكن  الدنيوي،  التعليم  يف  عليا  مراتب 
النهائي من حياتنا. حني قال املسيح املوعود  أن هللا 
تعاىل أخربه أبن أتباعك سينالون الكمال يف العلم واملعرفة، 
فهذا يشمل التعليم الديين والدنيوي كليهما، فلو ختلينا عن 
أيدينا  من  ينفلت  فسوف  فقط  الدنيا  وراء  وسعينا  الدين 
الدين والدنيا كالمها، مث مثل هؤالء اآلابء واألمهات يقلقون 
قد  أنفسهم  هم  إذا كانوا  إال  الدين،  عن  أوالدهم  البتعاد 
يبلغون الشيخوخة  الدنيا، وحني  الدين منغمسني يف  نسوا 
يربطوهم ابهلل  ومل  أوالدهم  يربوا  مل  إذ  أخطؤوا  أهنم  ُيدركون 

تعاىل ُمنذ الصغر. 
مث جيب على اآلابء واألمهات من أجل الرتبية أن ينتبهوا إىل 

فهذا  واملعرفة،  العلم  يف  الكامل  سينالون  أتباعك 

يشمل التعليم الديني والدنيوي كليهام، فلو تخلينا 

عن الدين وسعينا وراء الدنيا فقط فسوف ينفلت 

من أيدينا الدين والدنيا كالهام، ثم مثل هؤالء اآلباء 

واألمهات يقلقون البتعاد أوالدهم عن الدين....
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العائلي ومالَءمته، وكما قلُت جيب أن يكون  اجلّو  طهارة 
االزدواجيُة، حينها ميكن  تظهر  والباطن سيَّني وال  الظاهر 
ابلصدق  تلتزموا  أن  وجيب  حسنة،  تربية  األوالد  ينال  أن 
والقوِل السديد يف كل أمر وُتظهروا مناذج تقدمي الدين على 
الدنيا. وال ينبغي أن تقولوا لألوالد أن الشجار ال جيوز وال 
أنتم  بينما تستخدمون  الديُن  حيبه هللا تعاىل وال يسمح به 
أال  وينبغي  األوالد،  أمام  لبعضكم  بذيئة  أنفُسكم كلمات 
الزوجة زوجها بكلمات انبية يف  الزوج زوجته وال  خياطب 
هذه  مثل  توجد  دراية،  دومنا  الشجار  عند  الغضب  حالة 
العائالت أيضا. ويشكو إيلَّ بعُض األوالد مثَل هؤالء اآلابء 
واألمهات، ويشكون اآلابَء خاصًة قائلني أهنم يعتدون على 
األمهات ويستخدمون كلمات انبية يف حقهن ما يؤثر فينا 
كثريا، ولو لزمت النساء الصمت مقابل جنون الرجال هذا 
يُـِجنْبَ فهذا على األقل  نْيَ ومل  من أجل تربية األوالد وتنحَّ
سيعلِّم األوالَد بصمٍت األخالَق احلسنة من السيئة، ولكن 

ينبغي أال يظن الرجاُل من كالمي هذا أنه مُسح هلم ابلكالم 
السيئ وأن يقولوا ما شاؤوا وعلى املرأة أن تصمت وتصرب. 
كال، ال أقصد ذلك أبدا بل جيب على الرجال أن يضبطوا 
ُمْطلقًة  سلطًة  ميلكون  ملوكا  أنفسهم  حيسبوا  وال  غضبهم 
بل عليهم أن ُينشؤوا يف قلوبم خشية هللا، ويتذكروا أن هللا 
تعاىل مطلع على كل شيء فيهم ويف كل واحد منا ويرى 
ظلمهم، وسوف يعاقبهم على ظلمهم حتما سواء كان هذا 
العقاب يف هذه الدنيا أو يف اآلخرة، لذا جيب على الوالدين 
هلم  أسوًة  األوالُد  البيت جوّا حبيث حيسبهما  أن خيلقا يف 

ويقرتبوا منهما. 
يصطحبوا  أن  األمحديني  اآلابء  واجب  من  أن  تذكروا  مث 
اآلابء  بعض  ونشاطاهتا،  اجلماعة  اجتماعات  يف  أوالدهم 
هو  إمنا  الديين  وتعليمهم  الدينية  األوالد  تربية  أن  يظنون 
يرتكون  فهم  واجبهم  وليس  فقط  اجلماعة  نظام  واجب 
أوالدهم يف برامج اجلماعة، وبعضهم ال يهتمون با إطالقا 

مشهد من ساحة اجللسة حيث ُترفع أعلم الوفود املشاركة
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حُيضرون  ال  اجلماعة كما  برامج  أبنفسهم  حَيضرون  فال 
أوالدهم أيضا، فيجب أن تشاركوا أنتم أيضا فيها وأخربوا 
يعاملوا  أن  املسؤولني  واجب  من  مث  أمهيتها.  عن  أوالدكم 
األطفال ابحلب والعطف يف االجتماعات ويسعوا لتقريبهم 
إىل اجلماعة، وجيب أن حيسب املسؤولون واملسؤوالت أوالد 
اآلخرين كأوالدهم، إن اآلابء أرسلوا أوالدهم إليكم لثقتهم 
بنظام اجلماعة فعليكم أن حتافظوا على هذه الثقة. ال بد من 
السعي لرتبية األوالد يف البيت ويف اخلارج من حيث اجلماعة 
لكي نتمكن من رعاية اجليل القادم وجعِلهم يقّدمون الدين 

على الدنيا. 
جهدا  تبذل  إن كانت  الفرعية  التنظيمات  أن  هنا  وألذكر 
أو  اإلدارية  اهليئة  يف  املسؤولني  فبعض  األطفال  لتـربية  كبريا 
ينفرون  حبيث  سيئ  بشكل  األطفال  يعاملون  نفسه  الرئيس 
من اجمليء إىل املسجد، وقد تلقيت بعض الشكاوى مثلها، 
نفعا  جيِدهم  مل  اجلهد  من  بذال  مهما  أهنما  األبوان  ويقول 
فلرتبية  لرتبيتهم.  ُيضيعون كل جهدمها  املسؤولني  ألن هؤالء 
احمليط كله  يكون  أن  الضروري  من  ابلدين  ولربطهم  األوالد 
ُمـعيًنا، ولكن لو حدث أن طفال أخذ ينفر من برامج اجلماعة 
ُيفهماه أن  أبَوْيه أن  الكبار فعلى  أو  بسبب أحد املسؤولني 
هذا تصرف شخصي لذلك املسؤول وليس مناسبا أن ُتبعد 
نفَسك من اجلماعة بسببه، وكذلك ميكن لآلابء أن يوّجهوا 
اإلدارة  يف  فوقه  هو  من  خيربوا  أو  أبنفسهم  املسؤول  ذلك 
أبن هذا املسؤول حيتاج إىل اإلصالح. ابختصار، إذا كانت 
لألبوين عالقة شخصية مع الولد سُيْخرِبمها كل ما حيدث معه 

وسيفهم إبفهامهما إايه. 
وقد وّجهت إىل ذلك مرارا وتكرارا أن يف هذا احمليط واجملتمع 
حىت  األوالد  مع  شخصية  عالقة  لألبَوين  تكون  أن  بد  ال 
يشاطَر األوالد معهما كل شيء، ألن األمر ال يقتصر على 

خارج  وقتا  األوالد  يقضي  بل  فقط  وبراجمها  اجلماعة  حميط 
البيت مع األطفال اآلخرين فيسمعون منهم و يتعّلمون أمورا 
متنّوعة، وإن كانوا ال يشاطروهنا مع أبَويهم فلن مييزوا اخلري من 
الشر، وهذا اخلجل واحلياء ُيسببان ُبعدا بني األوالد واألبوين 
يصعب إزالته فيما بعد، يظن األبوان أن أوالدمها طيبون جدا 
األحيان  بعض  يف  ولكن  اخلارجي  احمليط  من  يتأّثرون  وال 
يعرتف األبوان فيما بعُد أهنما كاان مغرتَّين أو أساءا الفهم ومل 
يشعرا مىت ابتعد ولدمها عن الدين. يكون الولد يف الصغر على 
الفطرة السليمة وال شك أن النيب  قال ذلك ولكنه  قال 

جّوا  البيت  يف  يخلقا  أن  الوالدين  عىل  يجب  لذا   

بحيث يحسبهام األوالُد أسوًة لهم ويقرتبوا منهام. 

األوالد  مع  عالقة شخصية  لألبَوين  تكون  أن  بد  ال 

األمر  ألن  يشء،  كل  معهام  األوالد  يشاطَر  حتى 

بل  فقط  وبرامجها  الجامعة  محيط  عىل  يقترص  ال 

يقيض األوالد وقتا خارج البيت مع األطفال اآلخرين 

وإن  متنّوعة،  أمورا  يتعّلمون  و  منهم  فيسمعون 

الخي  مُييزوا  فلن  أبَويهم  مع  يشاطرونها  ال  كانوا 

ُبعدا  ُيسببان  والحياء  الخجل  وهذا  الرش،  من 

بعد... فيام  إزالته  يصعب  واألبوين  األوالد  بني 
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أيضا أن احمليط جيعله صاحلا أو طاحلا، متدينا أو ماّداي، لذا 
ال بد لألبوين أن يراقبا أوالدمها أين يلعبون ومع أي نوع من 
األطفال يلعبون؟ وال يظن األبوان أن من واجبهما أن يراقبا 
أتثرَي احمليط فقط يف األوالد بل جيب أن يتذكرا أن سلوكهما 
الظاهري وتعاملهما مع بعضهما أيضا يؤثر يف األوالد ألهنم 
يتأثر  وأخالقهما، كذلك  الظاهرية  األبوين  حالة  يشاهدون 
األوالد يف الالشعور بسيئات األبوين وميوهلما، ويتعلمون من 
نلك امليول والسيئات، لذا على الوالَدين أن ُيصلحا نفسيهما 

ويسعيا إلنقاذ ذريتهما من سيئاهتما ويدُعوَا أيضا. 
بني  العدالة  وهو  والبنات  األوالد  لرتبية  هام  شيء  هناك  مث 
الذكور أكثر، وهذا  الناس يهتمون ابألوالد  اجلنَسني، بعض 
التكرب يف  فيهم  وينشئ  والعجب  والتمرد  األاننية  فيهم  يولد 
هناية املطاف، وبسبب هذا ينشأ يف البنات إحساس ابلدونية، 
وإلزالته يبدْأن يف جمالسة صديقات ُيبعْدهنن عن الدين ابسم 
ال  االبن  إىل  األبوين  فاحنياز  لذا  وغريها.  والنسوية  احلرية 
يفسده وحده بل يفسد االبن والبنت كليهما وُيبعدمها عن 

الدين، وجيب أن تتوجه إىل ذلك األمهات بشكل خاص. 

السبيل األنسب لتقومي سلوك أولدان
كذلك هناك جانب آخر لرتبية األوالد وهو أنه إذا رأيتم 
عليهم  ترفعوا  وال  تعاتبوهم  فال  تقصري  أو  خطأ  أي  فيهم 
الصوت أمام اآلخرين بل عليكم أن متنعوهم هناك حبب،  
أفِهموهم بشكل جيد وحافظوا على كرامتهم،  وبعد ذلك 
ولكن هناك بعض الناس الذين ال مينعوهنم بتاات، هذا ليس 

صحيحا بل ال بد من توجيه األوالد إىل خطئهم. 
هناك شيء هام أريد أن أذكره بشأن األوالد الواقفني اجلدد، 
وهو أن كثريا من اآلابء يظنون أنه ينبغي أال نقول لألطفال 
الواقفني شيئا يف صغرهم وليفعلوا ما يشاؤون وسينصلحون 

تلقائيا عندما يكربون، ولكن هذا التفكري خاطئ متاما. فما 
دمنّت قد نذرتّن أوالدكّن قبل والدهتم داعياٍت هللاَ تعاىل: اي إهلي 
قد نذرُت طفلي املقبل خلدمة دينك. وهذا الدعاء يقتضي تربية 
األوالد ابنتباه شديد. وإلجناح عملية الرتبية هناك حاجة أكرب 
إىل الدعاء. إًذا، هناك حاجة إىل تربية دينية وأخالقية لألوالد 
املنضمني إىل مشروع وقف نو منذ صغرهم، وإىل خلق حب 
هللا تعاىل يف قلوبم ليكونوا ممتازين عن غريهم عندما يكربون، 
ولئال جتذبم رغبات دنيوية. جيب أن يكون مستوى أخالقهم 
أعلى من غريهم، وأال يكونوا مسيئي األدب إىل إخوهتم، وال 
يؤذوا أهل البيت إذا زاروا بيوت اآلخرين مثال. تقول بعض 
األمهات أحياان أن اخلليفة الرابع رمحه هللا قال ما مفاده: جيب 
أال تقولوا شيئا لألوالد املنضمني إىل مشروع وقف نو بل اخلقوا 
فيهم الثقة ابلنفس. فأقول: مل يقصد اخلليفة الرابع رمحه هللا أن 
جتعلوهم مسيئي األدب. بل احلق أن الطفل حباجة إىل الرتبية 
ابحلب منذ بلوغه من العمر ثالثة أو أربعة أعوام. وقد منع 
حضرته رمحه من الزجر والتوبيخ بال مربر كما يعتاد عليه بعض 
اآلابء. وبنّي حضرته رمحه هللا ابلتفصيل أن بعض اآلابء ال 
يرّبون أوالدهم تربية صحيحة يف صغرهم، فحني يزورون بيوت 
تطاق ويضايقون  اآلخرين يشاغبون كثريا ويثريون ضجة ال 
أهلها. وقد أمر حضرته رمحه هللا برتبية األوالد وخاصة املنضمني 
إىل مشروع وقف نو منذ صغرهم، وقال أنه إذا ُعلِّم األوالُد 
أخالقا فاضلة وُمنعوا من الشغب والضجيج وختريب األاثث يف 
بيوهتم فلن يفعلوا ذلك يف بيوت اآلخرين. لقد بنّي حضرته رمحه 
هللا هذه األمور ابلتفصيل. فِمن جهل اآلابء أن يروا عدَم تنبيه 
األوالد على أّي شيء. فإن مل تقمن برتبية األوالد املشرتكني 
يف مشروع وقف نو تربية صحيحة ومل تعّلمنهم التمييز بني 
احلسنة والسيئة منذ الصغر ومارسنت القسوة على أوالد اآلخرين 
فهذا سوف يولِّد احلسد وسوء الظن بني اإلخوة واألخوات. 
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َربِّ كلُّ شيء خادُمك، رّب فاحفْظين وانصرين وارمحين. 

وإن مل ُيظهر األوالد اآلخرون ردة فعلهم وحصلوا على الرتبية 
من تنبيه الوالدين، فالذين يتم تنبيههم سوف يصبحون أفضل 
ممن هم يف مشروع وقف نو. واجلماعة حباجة إىل أوالد مثلهم 
وال هتدف إىل خلق سيئي األخالق وعاطلني حاملني لقب 
»وقف نو« فقط، ألهنم لن ينفعوا اجلماعة شيئا. لذا على 
األمهات أن يربِّني أوالدهن املشرتكني يف نظام وقف نو ليِصلوا 
إىل أعلى املستوايت من حيث العلوم الدينية والدنيوية ومن 
حيث حسن األخالق وعاطفة خدمة البشرية ومن الناحية 
الروحانية. إن عدد األطفال املشرتكني يف مشروع وقف نو يربو 
على ستني ألفا، وأعمار كثري منهم تفوق عشرين عاما، وكثري 
منهم قد تعّلموا الطب والدراسات املهنية األخرى ويعلمون يف 
شىت اجملاالت، ومل يقدموا رمسيا خدماهتم إىل اجلماعة. اجلماعة 
حباجة إىل األطباء ليعملوا يف مستشفياتنا، وعلى الرغم من 
وجود األطباء من املشرتكني يف نظام وقف نو مل نستطع أن 
نسد حاجاتنا هذه. واحلال نفسه ملحوظ يف مهن أخرى. 
فما الفائدة من انضمامهم إىل هذا النظام؟! مث هناك آخرون 
يعرضون خدماهتم مث يرتكون اخلدمة قائلني أن الراتب الذي 
تعطيهم اجلماعة قليل. احلق أن الوقف عبارة عن التضحية. 
فعلى األمهات أن يرّبني أوالدهن على أن يقدموا أنفسهم 
خلدمة الدين بعد إكمال دراستهم، ويقدموا أكرب تضحية يف 
هذا السبيل. عندها ميكننا القول أبن األمهات قد وَفني بعهد 
نذر أوالدهن. وإال فال فرق بني املشرتكني يف وقف نو وغريهم 

ولن تستفيد منهم اجلماعة شيئا. 
فيتحتم على اآلابء أن يسعوا جاهدين يف هذا اجملال بوجه 
اجلماعة،  حاجات  لسد  روحا  أوالدهم  يف  وخيلقوا  خاص 
ويرسخوا فيهم أمهية نذر احلياة، وإال فال خصوصية هلم من 
أّي نوع. وجيب أال ُيهَمل أمر تربيتهم بزعم أهنم أوالد خواص. 
كنت قد ذكرُت يف خطبيت يف كندا قبل سنتني صفات األوالد 

اخلواص فيجب أن تضعها  األمهات أمام أعينهن ويرمسن يف 
ضوئها خطة لرتبيتهم. 

ومن الضروري لرتبية األوالد بوجه عام أال يقال شيء وال 
ه االعرتاضات على نظام اجلماعة يف البيوت. الكالم يف  توجَّ
هذا املوضوع ليس ابألمر اهلنّي، فهو يرتسخ يف أذهان األوالد 
فيظنون أن نظام اجلماعة كله هكذا، بل يتقدمون خطوة 
أخرى ويعرتضون على خليفة الوقت أيضا. وعندما تبدأ هذه 
االعرتاضات يفقد أصحابا الوحدة مع اجلماعة وينفصلون 
عنها. فعليكّن أن ختشني هللا تعاىل بذا الشأن. إذا كان يف 
قلوبكن تعلُّق ابجلماعة وحب هلا فال بد لكّن من إظهار هذا 
التعلق واحلب واجتناب مثل هذا الكالم يف البيوت، وجيب 
أال متتنعن عن مثل هذا الكالم واضعات يف احلسبان أنه قد 
ترفع الشكوى وتـُتَّخذ اإلجراءات ضدكّن، بل جيب أن يكون 

فانحياز األبوين إىل االبن ال يفسده وحده بل يفسد 

االبن والبنت كليهام وُيبعدهام عن الدين، ويجب 

أن تتوجه إىل ذلك األمهات بشكل خاص. 

لذا عىل األمهات أن يربِّني أوالدهن املشرتكني يف نظام 

وقف نو ليِصلوا إىل أعىل املستويات من حيث العلوم 

الدينية والدنيوية ومن حيث حسن األخالق وعاطفة 

خدمة البرشية ومن الناحية الروحانية.
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احلديث يف البيوت عن احرتام اخلالفة واجلماعة من منطلق 
أن هذا ُحكم هللا تعاىل ورسوله. فاخشني هللا تعاىل بدال من 
خشية الناس واضعات يف احلسبان أال تدعن نظام الوحدة 
الذي حظينا به يضيع. إذا كان أحد يشكو من مسؤول يف 
اجلماعة فليبّلغ شكواه إىل اخلليفة مث ليفوِّض األمر إىل هللا 

تعاىل. هذا ما سيجعلكم مرتبطني ابجلماعة واخلالفة. 

حتدايت يف سبيل تربية الفتيات يف هذا العصر
فيجب  البنات  برتبية  يتعلق  وفيما 
آخر  شيء  أي  من  أكثر  االنتباه 
عدم  إن  فيهن.  احلياء  خلق  إىل 
احلياء منتشر يف اجملتمع الغريب ابسم 

احلرية وحيث على حسر الرأس، ولكن عليكن تغطية الرأس 
وااللتزام ابحلياء ابسم الدين. وجيب على الفتيات الواعيات 
أن ينتبهن إىل هذا األمر من تلقاء أنفسهن. لذا إن أسوة 
يقّلد  الصغري  الطفل  الشأن ضرورية جدا.  بذا  األمهات 
األبوين  والبنات يقلدن أمهاهتن خاصة. قبل بضعة أايم 
جاءت للقائي إحدى قريبايت ومعها ابنتها البالغة من العمر 
سنتني أو سنتني ونصف تقريبا، فخلعت السيدة احلجاب 
ألهنا كانت يف جو عائلي، ولكن البنت بدأت تغطي وجه 
أّمها ابحلجاب مرة بعد أخرى وتقول: عليك أن تلبسي 
احلجاب على هذا النحو كما تلبسينه يف اخلارج ألن هذا 
هو احلجاب الصحيح. فكان يف ذهن البنت الصغرية السن 
أن أّمها تلبس احلجاب على هذا النحو دائما وهو جزء من 
لباسها لذا عليها أن تلبس احلجاب على النحو نفسه كلما 

خرجت من البيت أو ذهبت لزايرة أي بيت. 
فما دامت األمهات يقدمن منوذجهن أمام األوالد سيتولد 
وأمهية  احلجاب  أمهية  أيضا  الصغريات  البنات  قلوب  يف 

عظمة حياء املرأة وأمهية ُحكم هللا تعاىل بذا الشأن. لقد 
أمر هللا تعاىل أن على النساء أن يغطني رؤوسهن خبمرهن 
وال يبدين زينتهن لغري حمارمهن. ولكين أقول بكل أسف أن 
كثريا من السيدات والفتيات حني أيتني إىل برامج اجلماعة 
البنت الصغرية واليت ذكرهُتا  يلبسن احلجاب الذي ذكرْته 
قبل قليل، وحني يذهنب إىل السوق يكون حجابن خمتلفا، 
ويف بعض األحيان ال يهتممن به أصال، وهذا أمر خطري 
اجملتمع واملوضة على  جدا ألهنن يقضني حتت أتثري هذا 
يريد اإلسالم  اليت  املرأة  احلياء وقداسة 
متأثرات  ابخلجل  يشعرن  أو  إقامتها. 
ابجملتمع. وليكن معلوما أن اخلجل من 
احلياء يؤدي إىل عدم احلياء. إًذا، جيب 
االستحياء واخلجل من عدم احلياء وليس من العمل أبوامر 

هللا تعاىل. 
اعلمن أن االبتعاد عن حكم واحد من أحكام هللا تعاىل 
يؤدي إىل االبتعاد عن أحكام كثرية أخرى. فإن كننت تردن 
تربية األجيال القادمة تربية حسنة فال بد من العمل وااللتزام 
أبوامر هللا تعاىل جبدية. وإذا كننت تردن أن جُتاب أدعيتكن 
بشأن تربية أوالدكن فال بد من العمل أبوامر هللا تعاىل. هذا 
ما يقوله هللا تعاىل عن استجابة الدعاء. فهناك حاجة إىل 

االنتباه إىل: »فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب«.
ابختصار، ال يكتمل اإلميان ما مل يعمل اإلنسان أبوامر هللا 
تعاىل. وحني يبلغ اإلميان هذا املستوى الذي يريد هللا تعاىل 
ُتقبل أدعية صاحبه. لذا فلرتبية األجيال القادمة هناك حاجة 
إىل  هناك حاجة  أن  أوال، كما  مناذجكّن  تقّدمن  أن  إىل 
العمل أبوامر هللا تعاىل الستجابة الدعاء. ندعو هللا تعاىل أن 
يوفقنا مجيعا لذلك وأن تكون ذرايتنا على عالقة وطيدة ابهلل 

تعاىل. تعالني ندعو معا. 




