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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من 
بسمِ اهللا الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * �الشيطان الرجيم. 

تسن اكإيو دبعن اكال إيو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عني
الِّني(آمني).�الض .  

موضوعا أنه جيب علينا أن نفحص أنفسنا بانتظام لنتأكد هل تطابق  �ذات مرة تناول سيدنا املصلح املوعود 
  أعمالُنا وأفعالنا وقراراتنا القرآنَ الكرمي واحلديث أم ال. 

حني ال جند أي توضيح يف القرآن واحلديث يف قضية ما نفكر كيف ننجزها، جيب العمل يف مثل هذا الوضع 
: ذات يوم سئل سيدنا املسيح املوعود �لصدد يقول حضرته حبسب سنة علماء السلف وقرارام. ويف هذا ا

: إن منهجي أنه جيب �: كيف ينبغي أن حنل مشاكلنا ومن أين جيب أن نأخذ التوجيه واإلرشاد؟ فقال �
أن نتحاكم إىل القرآن الكرمي أوال، وإن مل جند أي توجيه يف القرآن الكرمي فينبغي أن نبحث عنه يف احلديث، 

حىت يف احلديث فيجب أن نتخذ القرار حبسب استدالل األمة. أي حبسب القرارات واألدلة اليت  وإن مل جنده
قد قال أيضا: إن السنة فوق احلديث درجةً،  �صدرت يف األمة سلفًا. هنا أود أن أوضح أن املسيح املوعود 

فالسنة هي األعمال اليت قام ا  لذا فاألمور اليت ثبتت من السنة فال بد من العمل ا حتما، وبعدها احلديث.
  مث تعلَّمها منه الصحابة ومنهم تعلَّم التابعون ومنهم تعلَّم تابعو التابعني، وبذلك عملت ا األمة. �النيب 

إىل أن حناسب أنفسنا ونستعرض أوضاعنا حبيث جيب أن نقوم حصرا مبا  �باختصار قد وجهنا املصلح املوعود 
من أعمال. من املالحظ أن بعض الناس يبدون احلماس املفرط للحسنات فهم  �سولُه ور �مسح لنا به اهللا 

يبالغون فيها لدرجة يلقون أنفسهم يف املصيبة ويظلمون أنفسهم. وهناك أناس بل هم يف الغالبية ينظرون إىل 



يقومون باإلفراط  أحكام اهللا ورسوله بنظرة عابرة وال يعملون ا كما جيب. فالناس من كال هذين النوعني
والتفريط، ويخرجون من نطاق أوامر اهللا ورسوله. فهناك أمثلة للذين يتحمسون بإفراط للحسنة. هنا قدم 
حضرته مثال امرأة كانت تريد إجناز عمل باسم احلسنة بأسلوب ال جيوز، وهو ليس حسنة يف احلقيقة، ألن اهللا 

ذكره درس للذين يعريون أحيانا أمهية قصوى لرؤاهم، مع أم ورسوله مل يأذنا بذلك. ويف هذا احلادث الذي أ
: اليوم �مل حيوزوا مكانة عظيمة حىت يقال إن كل رؤيا هلم صادقةٌ وتتضمن رسالة ما. يقول املصلح املوعود 

 �جاءتين امرأة من سكان قاديان القدامى ويف دماغها اختالل، فقالت: رأيت يف الرؤيا أن املسيح املوعود 
هذا من أوائل أيام لين وأمرين بأن أصوم لستة أشهر متواصلة فسوف يستعيد خليفةُ املسيح بذلك صحته. (قاب

) مث قالت: لكن مجيع العلماء الذين سألتهم عن صيام ستة أشهر متواصلة قالوا إنه �مرض املصلح املوعود 
ممنوع. مث قالت: لقد قال يل ميانْ بشري أمحد احملترم: ميكن أن تصومي كل يوم اثنني ومخيس. مث قالت: رأيت 

اصلة فلماذا مل مرة أخرى يف الرؤيا وقال يل: لقد قلت لك أن تصومي لستة أشهر متو �املسيح املوعود 
. فحضرته �قلت هلا: مستحيل أن تفوق رؤياك إهلامات املسيح املوعود  �تصومي؟ يقول املصلح املوعود 

أيضا قال عن إهلاماته: إذا كان أي إهلام يل معارضا للقرآن والسنة فسوف أرميه كالبلغم، أي أُخرجه من حلقي 
مطابقا للقرآن والسنة هلذه الدرجة، فيجب أن جنعل رؤانا جيعل وحيه  �وأرميه. فإذا كان املسيح املوعود 

أنه ى أفراد األمة عن الصيام املتواصل أو ملدة طويلة، لذا  �أيضا مطابقة ألحكامه. فما دام قد ثبت من النيب 
يقول لك ذلك  �جيب أن تعد رؤياك املعارضة هلذا احلكم شيطانيةً، مهما قلت إنك رأيت املسيح املوعود 

وما عارضته. إذن إنْ كانت الرؤيا تعارض  �فلن تعد من اهللا. فلو كانت رؤياك من اهللا لصدقت قولَ النيب 
وسنته فهي مردودة ال حمالة. ألنه من املستحيل أن تكون الرؤيا املعارِضة للقرآن  �فتوى القرآن الكرمي والنيب 

  ملعارضة للحديث الصحيح أيضا صادقةً.الكرمي والسنة صادقةً، وال ميكن أن تكون الرؤيا ا

على الرؤى، وإلقاء النفس يف مشكلة ال تطاق، خطأٌ وعمل  -حىت لو كانت من احلسنات - فتأسيس قضية ما
معه خمتلفة متاما. فهو  �أن يبعثه مأمورا منه فمعاملته  �غري صاحل بل يصبح أحيانا إمثًا. أما الذي قد أراد اهللا 

كان قد  �وال يقاس على شخص من العامة. قد خيطر ببال أحدكم أن املسيح املوعود ال يكون من العامة، 
 �كان قد قدر أن جيعله نبيا، وثانيا قد قال املسيح املوعود  �صام لستة أشهر. فليكن واضحا أوال أن اهللا 

شخصا من أهل اهللا متقدما رأيت مرة يف املنام نفسه عن ذلك، وأقدم لكم ماذا نصحنا يف ذلك، يقول حضرته: "
يف السن، مجيل املظهر، فقال يل ما مفاده: إنَّ من سنة أهل بيت النبوة الصيام لبعض األيام من أجل األنوار 
السماوية، وأشار إيلَّ أن أتأسى بسنة أهل البيت هذه. فرأيت من املناسب أن ألتزم بالصيام لفترة من الزمان... 

لقد ت ا من خالل هذا النوع من الصيام تلك املكاشفات اللطيفة اليت كُشفت علي؛ (ومن العجائب اليت حظي
): باختصار إن من بعده سلسلة من الكشوف واإلهلامات، مث بين شيئا من التفصيل بذلك فقال �بدأ اهللا 



واحد أن يقوم العجائب اليت ظهرت علي يف فترة الصيام تلك، ضروب من املكاشفات. ولكين ال أنصح كل 
مبثل هذا الصيام، كما مل أقم به أنا أيضا بناء على رغبيت. اعلموا أنين مل أحتمل هذه املشقة اجلسدية إىل فترة مثانية 

إال بأمر من اهللا، تلقيته بواسطة الكشف الصريح، ومل أعد إىل  -حيث ذقت اجلوع والعطش -أو تسعة شهور
  تكرارها إال نادرا."

قد قدر له هذا املقام لذا أَذن له بذلك. مث بعد ذلك ترك العمل به على الدوام، ويقول كنت  �فلما كان اهللا 
  أصوم أحيانا، وقد ى أتباعه أيضا عن ذلك. 

أنه بإنشاء مجاعة بعد بعثته قد خلَق فسادا حيث اخترع الفرقة  �مث من التهم اليت تلصق باملسيح املوعود 
سبعني، بينما كانت احلاجة ماسة إىل تقليل الفرق، لكنه بإنشاء فرقة جديدة زاد عدد الفرق والفُرقة. الثالثة وال

أنه  �ومن اجلدير بالذكر أن مثل هذا الكالم يقال لألنبياء عند بعثتهم، إذ كان أهل مكة أيضا يتهمون النيب 
كان منتشرا سلفا. وهذا هو حال املسلمني يف  فصل األخ عن أخيه، وبث فيهم الشقاق والعداء. مع أن الفساد

العصر احلاضر إذ كان يسودهم الفساد سلفا. إمنا يبعث اهللا نبيا لكي يزيل الفساد والفنت، ولكي يسعى الناس 
لالحتاد على يد واحدة، فالذين يؤمنون يكونون يف أمن، ويشكِّلون وحدة ويبتعدون عن الفنت والفساد. أما 

يف الفساد والفنت. فمهما عارضنا هؤالء ومهما حتالفوا ضدنا، هم مفترقون فيما بينهم اآلخرون فيتورطون 
وقلوم شىت، وليسوا متوحدين، وتدور بينهم نزاعات على الدوام. فما داموا ال يؤمنون باإلمام سيبقى حاهلم 

 �يون حبسب تعريف اهللا هكذا. وسواء كان عدونا مسلمني أو غري مسلمني ومهما مسونا لكننا مسلمون حقيق
للمسلم، وال يقدر أن يرتع عنا هذا االسم أحد. يقول سيدنا املصلح املوعود  �للمسلم وحبسب تعريف النيب 

يف بيان هذه الفنت: لقد ذكر يل أحد اإلخوة أن أحدا من أهل احلديث كان يصلي ذات يوم مجاعةً مع  �
األخرية عند التشهد. فما أن رفعها حىت اال عليه مجيع املصلني األحناف يف مسجدهم، فرفَع السبابة يف القعدة 

قاطعني صالم قائلني: يا ابن احلرام، يا ابن احلرام! وليكن معلوما أن األحناف ال يرفعون السبابة عند التشهد يف 
الصالة فقطعوا الصالة، فلم يراعوا أم يصلّون وأن نقض الصالة إمث شنيع. رمبا كانوا ينظرون إىل إصبعه يف 

ملا كان مثل هذا الفساد سائدا قبل بعثة املسيح  �الصالة وبدأوا يسبونه ويضربونه. يقول املصلح املوعود 
فقد قام باإلصالح وإزالة الفساد. مث يتساءل حضرته هل الذي يضرب أحدا يعد مفسدا أم الطبيب  �املوعود 

أحدمها من يضرب أحدا وجيرحه والثاين هو الطبيب الذي  الذي يقبل على العالج مببضع؟ فاجلارحون نوعان
يقوم بعمل اجلرح قصد العالج، فإذا كان املرء مصابا باحلمى وكان فمه مرا، وأعطاه الطبيب الكينا املر، فال 
أحد يصف الطبيب ظاملا إذ قد زاد مرارة فم املريض بإعطائه الكينا. فما مربر االعتراض على إخراج الطبيب 
للبلغم من اجلسم الفاسد؟ فلو ترك الطبيب العظم مكسورا ومل يستخدم املبضع والدواء املؤمل لتنظيف اجلرح ملا 



حتسن املريض قط بل كانت حياته يف خطر. ويف هذه احلالة كيف ميكن أن يعد الطبيب ظاملا. فحني يسبب 
  الطبيب األمل للمريض فبقصد العالج. 

عن الفُرقة واالفتراق أنه ببعثته قد زادت الفرقة وكان الفساد  �يقول حضرته: سأل أحدهم املسيح املوعود 
معلوما أن محاية يسود كثريا سلفا. فسأله حضرته هل حلماية حليبك اجليد تضعه مع اللنب أم منفصال عنه، (

) فالواضح أن احلليب ال يبقى صاحلا مع تخثراحلليب تقتضي فصلَه عن اللنب لئال تقع فيه أي قطرة من اللنب في
اللنب حلظة واحدة. لذا كان فصلُ مجاعة املبعوث عن اآلخرين ضروريا. فحني أنشأ فرقة جديدة أو مجاعة 
منفصلة وجب فصلُهم عن اآلخرين الذين كانوا قد فسدوا. كما أن الصحيح إذا جالَس املريض مرض هو 

 �يفصل مجاعة املبعوث عن اهللا من املرضى الروحانيني. ولذلك أمر اهللا  أن �اآلخر. ومثل ذلك من سنة اهللا 
أن تكون طقوسهم من جنازة وزواج وصالة مبعزل عن غريهم. يقول حضرته يف خطاب يف النساء إن النساء 

، عادة يثرن االختالف، لذا أنصح النساء وأقول إنه كما تكون رفقة الصحيح للمريض خطرا على حياة الصحيح
فاعلموا أن هذه هي حالتكم لعالقتكم بغري األمحديني. غالبية النساء يقلن كيف ميكن أن نتخلى عن األخ أو 

إنين أقول صدقا وحقا: إذا حدث زلزال أو شب احلريق، فلن تبايل األخت  �األخت؟ يقول املصلح املوعود 
كان هذا هو احلال يف األمور املادية فلماذا  بأخيها بل سوف تدفعه لتنجو بنفسها من حتت السقف املنهار. وإذا

ال يفكِّرنَ مثل ذلك يف األمور الدينية؟ يف احلقيقة هذه األفكار ختطر أيام الراحة أما يف املصيبة فلن ختطر مثال 
هذه األفكار أنه ملاذا نفصل وملَ هذا الشقاق. يقول حضرته: هذا ال حيدث يف املصيبة فحيث إنكم مل تدركوا 

بعد لذا تستويل عليكم أفكار الراحة هذه، أما إذا كنتم تواجهون املصيبة فلن ختطر ببالكم هذه األفكار  الدين
ولن تظهر منكم ردة الفعل هذه. فإذا أرسل اهللا إىل أحدكن ليال ملك املوت فقال هلا: إنين أُمرت بإخراج روح 

 الَّذين أَيها يا�: �لك أي امرأة. يقول اهللا أخيك أو أحد أقاربك لكنين أتركه وأُخرج روحك، فلن تقبل بذ
 حتما تبتعد فسوف أمحدي، غري من � املوعود باملسيح مؤمنةٌ زوجت فإذا. �نارا وأَهليكُم أَنفُسكُم قُوا آمنوا
 بيت إىل االنتقال بعد القسوة عليها متارس أنه فاملالحظ متضايقة، ستموت أو زوجها، بسبب األمحدية عن

وتبعد من أقارا بسبب التعصب الديين. هذا ما حيدث يف هذه األيام أيضا. فهذا أيضا نوع من النار، . زوجها
فهل من سيدة تلقي بابنتها يف النار بيديها؟ ولكن الناس يلقون بالبنات يف النار من أجل عالقات بسيطة. فيجب 

األمحديني نتهم بأننا خنلق الفُرقة. ولكن األمر ليس كذلك اجتناب هذا التصرف. عندما ال نزوج بناتنا يف غري 
بل نسعى أن جننب أنفسنا املشاكل وحناول أن نؤثر الدين على الدنيا. ولكن لن يفهم هذا األمر إال من يدرك 

ت روح إيثار الدين على الدنيا، وهذا األصل ينطبق على الشباب األمحديني الذين يعرضون عن الفتيات األمحديا
ويتزوجون غري األمحديات. فعلى الشباب أن يعلموا بأم إذا كانوا حيسبون أنفسهم أمحديني حقيقيني فعليهم أال 
يتبعوا رغبام الشخصية بل جيب أن يتزوجوا الفتيات األمحديات عندما حيني وقت الزواج، وعليهم أن يؤثروا 



األجيال ال تفسد بزواج الفتيات يف غري األمحديني  الدين وأجياهلم القادمة على أهوائهم وإال فليعلموا أن
فحسب، بل تفسد نتيجة زواج الشباب أيضا من عائالت غري أمحدية. على املرء أال ينضم إىل األمحدية نتيجة 
الضغط من اتمع أو األقارب بل جيب أن يكونوا أمحديني حقيقيني بفهم الدين جيدا. إذا بدأ الشباب بالزواج 

ماعة فماذا ستفعل الفتيات األمحديات؟ باختصار، جيب على الشباب أن يتأملوا هذا األمر، وإن مل يف خارج اجل
فستتفاقم  -علما أن هذه الظاهرة يف تزايد يف هذه األيام -يأخذوا احلذر واحليطة يف هذا املوضوع بعني االعتبار

قادمة إال ما رحم ريب بوجه خاص. أقول عادة هذه الظاهرة أكثر يف املستقبل، ولن تبقى األمحدية يف أجياهلم ال
للشباب الذين يريدون الزواج يف خارج اجلماعة أن عليكم أن تؤدوا حقوق الفتيات األمحديات أيضا، مبعىن أنه 
إذا تزوجتم يف خارج اجلماعة مضطرين فعليكم أن تدخلوا شابا غري أمحدي يف األمحدية وجتعلوه أمحديا خملصا مث 

فتاة أمحدية. وهذا األمر سيوجه أنظاركم إىل تبليغ الدعوة أوال، كذلك من املمكن أيضا أن يوجه تزوجوه من 
  هذا الشعور أنظاركم إىل الزواج من الفتيات األمحديات. 

باختصار، تواجهنا مشاكل فيما يتعلق بتزويج البنات، وهذه املشاكل مل تظهر للعيان اليوم بل ال تزال موجودة 
يف هذا املوضوع ما مفاده: أريد أن أقول اليوم شيئا حول قضية مهمة  �منذ البداية. يقول املصلح املوعود 

جهنا قضية الكفاءة بني الزوجني بوجه خاص. وهي قضية الزواج بني األمحديني وغريهم، ويف هذا املوضوع توا
املشاكل اليت يواجهها أفراد مجاعتنا يف موضوع الزجيات كنت على علم ا من قبل، ولكن يف غصون هذه 
األشهر التسعة اطلعت على مشاكل وعراقيل أكثر من ذي قبل. (املراد من األشهر التسعة هنا هي فترة خالفته، 

م). ١٩١٤فيها خطابا يف عام  �أشهر تقريبا من توليه منصب اخلالفة وقد ألقى  إذ عقدت اجللسة بعد تسعة
يتبني من رسائل اإلخوة أن أفراد مجاعتنا يواجهون مشاكل كثرية يف هذا املوضوع. أقول: ال يزال احلال على 

  هذا املنوال اليوم أيضا وهذه املشكلة ما زالت قائمة، وعلينا أن حنلَّها.
قدم يف هذا اال اقتراحا أن تسجل أمساء الشباب والفتيات األمحديات يف  �يح املوعود بأن املس �يقول 

هذا السجل باقتراح من أحد اإلخوة الذي قال له: سيدي نواجه مشاكل كثرية يف  �سجلّ معني. وقد فتح 
منتشرون هنا وهناك، فماذا  الزجيات إذ تقول بأال ننشئ عالقات الزجيات مع غري األمحديني أما أفراد مجاعتنا فهم

نفعل؟ فليكن هناك سجلّ تسجل فيه أمساء الشباب والفتيات األمحديات غري املتزوجات حىت يسهل أمر 
زواجهم. فألتمس من حضرتكم أنه كلما تقدم أحد للزواج ميكنكم أن تقدموا اقتراحا لزواج مناسب بعد 

ألمحديني. هذا ما قاله األخ املذكور للمسيح املوعود البحث من السجل ألنه لن يرفض اقتراحكم أحد من ا
� .  

هناك بعض الناس الذين يقدمون أمرا ويقدمون فيه أهدافا شخصية وبالنتيجة يواجهون أنواع االبتالءات حتما يف 
  اية املطاف. 



الشخصية  بأن الناس يف بعض األحيان يقدمون مشاكلهم ولكن تكون فيها أهدافهم �يقول املصلح املوعود 
أيضا كامنة وبالنتيجة يواجهون االبتالء. يبدو أن نية الشخص الذي قدم االقتراح املذكور أمام املسيح املوعود 

مل تكن صاحلة. ففي األيام نفسها احتاج أحد اإلخوة املخلصني والصاحلني إىل الزواج، وكان للشخص  �
للمتقدم للزواج اسم  �ت، فذكر املسيح املوعود اقتراحا لفتح السجل بن �الذي قدم إىل املسيح املوعود 

صاحب االقتراح وقال: ميكنك أن تفتح معه موضوع الزواج. أي عندما تقدم شخص للزواج أرسل حضرته 
رسالة يف هذا املوضوع إىل من قدم االقتراح لفتح السجل ولكنه رفض ذلك مقدما أعذارا واهية وزوج ابنته يف 

بذلك قال: لن أتدخل يف أمر الزجيات بعد اليوم. وهكذا توقّف العمل باالقتراح  �لم غري األمحديني. عندما ع
املذكور، ولو بدأ العمل بذلك االقتراح ملا واجه اإلخوة األمحديون ما يعانونه من مشاكل اليوم يف أمر الزجيات. 

ظم الناس يشعرون خبطئهم ففي بعض األحيان يتسبب إنكار حكم واحد للنيب يف ابتالء دائم للجماعة. إن مع
بعد فترة وجيزة من التزويج يف غري األمحديني ويطّلعون على مشاكل كبرية تنتج عن ذلك. ففي هذه األيام أيضا 

بأننا أخذنا هذا القرار واآلن نواجه مغبته  - كذلك الفتيات بأنفسهن أو آباؤهن -يكتب إيلَّ كثري من الناس
اد عن الدين. وإضافة إىل ذلك هناك بعض األصهار أو األزواج الذين مينعون السيئة، إذ تضطر البنات إىل االبتع

اقتراح الزواج ولو جاء من قبل  -بسبب كربهم -من اللقاء بآبائهن وأقارن. وهناك أناس آخرون يرفضون
ائالت األمحديني املخلصني بينما تكون الفتاة والشاب راضيني بالزواج. وحيدث أحيانا أنين أنصح بعض الع

بالتقدم يف أمر زواج معني ولكنهم يرفضون بسبب كربهم. على أية حال، كان هناك أناس رفضوا اقتراح 
  فال غرابة فيما لو رفضوا اقتراحي. ولكنهم يواجهون عاقبة وخيمة جدا عادةً.  �املسيح املوعود 

ا حبسب رغبتها أو إصرارها بل بلغ لقد حدث حادث من هذا القبيل يف أملانيا مثال إذ مل يزوج الوالدان ابنتهم
م األمر إىل قتلها، واآلن يقضون أيامهم وراء القضبان. فإذا كانت الفتاة والشاب األمحديان راضيني بالزواج 

  فينبغي على اآلباء أال يتعنتوا وال يستكربوا. 
فيه أن موافقة الفتاة ضرورية ولكن جيب أن يكون واضحا للفتيات أيضا فيما يتعلق بأمور الزواج أنه مما ال شك 

موافقتها، ولكن إىل جانب ذلك فرض اإلسالم أن الزواج ال جيوز بغري إذن  �يف أمر زواجها وقد ثبت النيب 
وهو مبعوث من عنده فعال وقد  �بأن اهللا تعاىل قد أرسل املسيح املوعود  �الويل. يقول املصلح املوعود 

بأن النكاح بغري إذن الويل ال جيوز، غري أن هناك بعض االستثناءات اليت  وضح لنا أن شريعتنا اإلسالمية تقول
وضعتها الشريعة بنفسها، وإذا عقد القران بغري إذن ويلّ فهو باطل. ومن واجبنا أن ننصح مثل هؤالء الناس وإن 

  مل يقبلوا فيجب قطع العالقة معهم. 
أيضا أحيانا. فمثال كانت هناك فتاة  �ح املوعود إذًا، األحداث من هذا القبيل كانت حتدث يف زمن املسي

أرادت الزواج من شخص ولكن مل يقبل والداها بذلك، فذهب هذا الشخص والفتاة إىل قرية قريبة من قاديان 



 �امسها "ننغلْ" وعقدا قراما على يد شيخ وروجا أما متزوجان. مث جاءا إىل قاديان ولكن املسيح املوعود 
ها، وقال بأن هذه الفعلة تنايف الشريعة؛ إذ عقد القران مبوافقة الفتاة فقط ولكن بغري إذن الويل. أخرجهما من

معلوم أن الفتاة يف احلالة املذكورة كانت موافقة وقالت بأا تريد الزواج من ذلك الرجل، ولكن ملا كان القران 
ن. كذلك عقد قران يف عهد املصلح املوعود من قاديا �قد عقد بغري إذن الويل فأخرجهما املسيح املوعود 

بأن هذا القران غري جائز. قالت والدة الشاب: ما دامت الفتاة موافقة  �أيضا على النحو املذكور فقال  �
فما املشكلة إذا تزوج ا ابين؟ فقال هلا املصلح املوعود: صحيح أن ابنك معجب اآلن بامرأة لذلك تقولني بأنه 

راضية فما احلاجة إىل إذن ويل، ولكن لديك أيضا بنات، وإذا كن متزوجات فستكون لديهن  ما دامت الفتاة
  بنات فهل حتبني أن رب إحداهن مع رجل على هذا النحو؟ 

فكما قلت من قبل جيب أال يكون اآلباء متشددين دون مربر فال مينعوا الزجيات بسبب محيتهم الزائفة وبغري 
لة غامشة مثل القتل، وكذلك ال يسمح اإلسالم للفتيات أيضا أن خيرجن من بيون سبب معقول، فريتكبوا فع

ويعقدن القران بأنفسهن يف حمكمة أو على يد شيخ. أما إذا واجهن ظروفا قاهرة فلهن أن يكتنب إىل اخلليفة 
  وسيأخذ اخلليفة قرارا باملعروف نظرا إىل الظروف. 

  الدنيا نصب أعينهم فسوف يكرمهم اهللا بأفضاله.  فإذا وضع اجلميع مبدأ إيثار الدين على
موضوع ضرورة حب اهللا تعاىل من أجل اإلكثار من ذكره وإنشاء  �يف إحدى اخلطب بين املصلح املوعود 

العالقة معه وقال بأنه جيب على املرء أن يضع صفات اهللا يف باله دائما ويتأمل فيها مث يوطّد عالقة ذاتية مع اهللا 
بيعة هو بواسطة تلك الصفات، عندها فقط يدرك اإلنسان حقيقة حب اهللا تعاىل. وإن قانون اهللا السائد يف الط

أنه من الضروري خللق العالقة واحلب املادي يف الدنيا أن يكون املرء إما حائزا على قرب حبيبه املتوقع أو أن 
مبينا  �تكون أمامه صورته ومالحمه على األقل حىت يقدر على إظهار اإلعجاب أو عدم اإلعجاب به. فيقول 

أو صورته على األقل. فمثال يقول اإلسالم أنه عندما  أنه من الضروري للحب أن يكون احلبيب املتوقع موجودا
تقبِلون على الزواج جيب أن تروا من تريدون الزواج منه. كما يطلب الناس الصورة يف هذه األيام أيضا قبل 

: يقول اإلسالم أنه عندما تقبِلون على الزواج جيب أن تروا من �الزواج. وهذا األمر ليس جبديد. فقال 
الزواج منه. وإذا كانت الرؤية صعبة فيمكن رؤية الصورة. إن رؤية الصورة كانت ممكنة يف تلك األيام تريدون 

ويقول: عندما تزوجت كان عمري صغريا، فكتب  �ويف هذه األيام أيضا دون صعوبة. يتابع املصلح املوعود 
. �طانيها املسيح املوعود إىل الدكتور رشيد الدين أن يرسل صورة الفتاة ففعل وأع �املسيح املوعود 

وعندما قلت بأين معجب ذه الفتاة عندها زوجنيها املسيح املوعود. كيف ميكن نشوء احلب بغري الرؤية؟ بل 
  مثله كمثل أن يظهر اهللا تعاىل أمام أعينكم. 



 تضعوا يديكم على إذًا، بدأ اآلن ذكر حب اهللا تعاىل وكيفية نشوء حبه. فهل ميكن أن ميثل اُهللا تعاىل أمامكم مث
 �عينيكم وتتوقّعوا أن ينشأ احلب مع اهللا بغري الرؤية، فاحلب ال ينشأ على هذا النحو. يقول املسيح املوعود 

يف بيت شعره ما تعريبه: "إن مل تتسن رؤية احلبيب فال بد من الكالم معه على األقل، فلري اإلنسان آثار حسن 
اإلنسان بشيء على األقل، فإن مل يظهر احلبيب أمام األعني فلنسمع صوته احلبيب ومجاله". أي جيب أن يستمتع 

آثار حسنه ومجاله على األقل. هذا فيما يتعلق بالصورة، ولكن ما املراد من صورة اهللا الذي هو لنشاهد أو 
جبار الرب؟ إن صفاته متثّل صورته فهو رمحن ورحيم ومالك يوم الدين وستار وقدوس ومؤمن ومهيمن وسالم و

وقهار، باإلضافة إىل صفاته احلسىن األخرى. فهذه هي النقوش اليت ترسم يف األذهان. فعندما نتأمل يف هذه 
الصفات باستمرار ونرسخ معانيها يف األذهان تشكّل صفة من تلك الصفات أذنا هللا واألخرى عينه وصفة 

ون صورة اهللا الكاملة. فإن حب اهللا أخرى تصبح يده وغريها تشكّل جسدا له وجمموع هذه الصفات كلها يك
يقتضي أن يضع املرء فكرة صفات اهللا تعاىل يف احلسبان دائما مث ميكن أن حيظى حبب اهللا تعاىل بصورة حقيقية، 

  وعندئذ يسعى اإلنسان لنيل قرب اهللا تعاىل. 
ان هذا األمر: لقد مسعت يف بي �جيب على املؤمن احلقيقي أن يبدي غرية ومحاسا للدين. يقول املصلح املوعود 

مرارا وهناك مئات الصحابة أيضا على قيد احلياة الذين يكونون قد مسعوا ذلك  �من لسان املسيح املوعود 
كان يقول أن بعض الناس ال يستطيعون أن خيتاروا طريقا صحيحا بناء على طبيعتهم أو ال ميكنهم  �بأنه 

يروي أن شخصا قال لصديقه أن  �ن املسيح املوعود ذلك على الرغم من حسن نيتهم وحسن إرادم. كا
يبحث عن زوج مناسب البنته، وبعد بضعة أيام جاءه صديقه املذكور وقال بأين وجدت زوجا مناسبا البنتك 

قال: الولد طيب جدا، ونبيل، فقال: أرجو أن خترب مزيدا عن ظروفه، فقال: ماذا فسأله ما هي بيانات الشاب؟ 
نه غاية يف الطيبة، مث سأله مرة أخرى: أخرب بشيء آخر عنه، الطيبة وحدها ليست بشيء، أخرب عن الظروف، إ

فقال: ماذا أخربك؟ قد أجبت، وقلت لك إنه طيب للغاية. فقال والد البنت: ال أستطيع أن أزوج بنيت من 
غدا لو خطف أحد ابنيت  الشخص الذي ال يتجاوز تعريفه حد الطيبة، ال يعمل شيئا وال ميلك كفاءة غري الطيبة،

  فسيبقى جالسا صامتا يف طيبته. فبعض الناس ال يتحلون إال بالطيبة. 
: إن بعض الناس ال ميلكون غرية دينية وال محاسة للدين، أي يف أمور الدين أيضا يبدون "طيبةً" لدرجة �قال 

عون مؤمنني ألن نيتهم صاحلة، ولكن ال يكون فيهم غرية على الدين وال محاس يف أمور الدين، فال شك أم يد
تكون طيبتهم مضرةً ألنفسهم كما للجماعة، لذا ال بد هلم أن يظهروا غرية، ففي بعض األحيان يعترض 
املعترضون على نظام اجلماعة ويكون هؤالء الطيبون جالسني يف جمالسهم، وهذا شيء خاطئ يف كل األحوال، 

لوس يف مثل هذه االس يصبح قلة احلياء، وأقل ما ميكن من إظهار الغرية هو إنه ليس حملّ إظهار "الطيبة" بل اجل



أن يقوموا من جمالس تثار فيها مثل هذه االعتراضات، وإذا كان مثل هذا املعترض مثريا للفتنة الدائمة فال بد من 
تتخذ اإلجراءات املناسبة إخبار نظام اجلماعة، مث على نظام اجلماعة أن يعلم اخلليفة مبثل هذه األمور لكي 

  لتداركها. 
واآلن أبين واقعةً للمشايخ غري األمحديني الذين كانوا يسعون ليبثُّوا احلقد والكراهية يف قلوب الناس ضد املسيح 

: �بالتهم. يقول املصلح املوعود  �ويغووهم، فكانوا يكذبون وال يزالون يكذبون ويرمونه  �املوعود 
أيضا ساحرا، أتذكر أن شخصا أمسعين أن شيخا كان يلقي  �كان هؤالء الناس يسمون املسيح املوعود 

خطابا يف منطقة فريزبور بأنه ال ينبغي قراءة كتب األمحديني إطالقا، هذا الشيخ كان خيرب غري األمحديني أنه ال 
اديان أبدا. وأثناء خطابه سرد على الناس هذا ينبغي هلم أن يقرأوا كتب األمحديني، وال ينبغي الذهاب إىل ق

الكذّاب واقعةً شخصية افتراها تأييدا لكالمه. فكّر أنه كيف يقيم لكالمه وزنا؟ فاخترع هذه الواقعة وسردها 
على الناس، فقال: ذات مرة ذهبت إىل قاديان وكان برفقيت أحد الزعماء أيضا، فذهبنا إىل قاديان، وأقمنا يف دار 

ة، وقلنا: نريد أن نلتقي بالسيد مرزا، فجاء بعد قليل املولوي نور الدين وبدأ يقول أقواال معسولة، وبعد الضياف
 ت من أجلكم. قال الشيخ: كنتدقليل جاء شخص حبلوى لنا، فقال لنا املولوي نور الدين: هذه احللوى قد أُع

ولكن رفيقي مل يكن يعرف فأكل منها، أما أعرف، لذا فهمت أن هذه احللوى مسحورة، فلم أقترب منها قط، 
أنا فتسلّلت من هناك حبيلة، ومل يستطع املولوي نور الدين أن يعرف أنين مل آكل احللوى، أي خدعته برباعة، 
وبعد قليل بدأ رفيقي الذي أكل من احللوى يقول: أخذ قليب ينجذب لدرجة أردت أن أبايع، أي أثّرت فيه 

لكن مبا أنين ما كنت أكلتها فلم أتأثّر من البيئة، وبعد قليل طلب السيد مرزا إعداد عربته  احللوى، وقال الشيخ:
العالية وجلس فيها هو نفسه وأجلس معه املولوي نور الدين كما أجلسين أيضا. مث يواصل الشيخ كذبه ويقول: 

فهم السيد مرزا أن هذا الشخص بدأ السيد مرزا يتحدث إيلَّ وأنا بقيت أحرك رأسي وكأنين أؤيد كالمه، ف
سيقبل دعوته، ألنه أكل احللوى فسيقبل بالتأكيد، ألن احللوى كانت مسحورة. يقول الشيخ: قال السيد مرزا 

(والعياذ باهللا) مث قال: إنين إله (والعياذ باهللا)، قال الشيخ:  �أوال إنين نيب، مث قال بعد قليل إنين أفضل من حممد 
كالم قلت: أستغفر اهللا، هذا كله كذب. فسأل السيد مرزا املولوي نور الدين مستغربا: وبعدما مسعت هذا ال

  أَومل تقدم له احللوى، ألنه مل يسحر، فرد قائال: قد قدمت له ولكن من الغريب أنه مل يسحر. 



نفسه كان جالسا  ولكن اهللا تعاىل يف بعض األحيان يفضح الكذب فورا، وهذا ما حدث هنا أيضا، ففي الس
أحد احملامني أيضا، وكان غري أمحدي ولكنه كان شخصا طيبا وكان قد أتى من قبل إىل اخلليفة األول للعالج، 
فلما مسع كالم الشيخ وقف وقال: كنت أسيء الظن باملشايخ من قبلُ أيضا، وكنت أرى أن املشايخ كثريو 

ا منهم. وقال احملامي للحضور أيضا: إنكم تعرفون أنين الكذب، ولكنين اآلن فهمت أنه ال يوجد أكثر كذب
 هناك؛ فكل ما قاله الشيخ كذب قاديان شخصيا للعالج، وأقمت أمحديا ولكنين يف األيام األخرية زرت لست
متاما، ال توجد فيها حىت عربة حصان ودونك عربة عالية. وكانت يف ذلك الزمن عربات احلصان، ولكن الشيخ 

فصيل أنه جاءت عربة عالية وجلس فيها املسيح املوعود وأجلس اخلليفةَ األول وأجلسه، مل يكن هناك يبني بالت
أي تصور للعربة العالية يف قاديان آنذاك حىت مل تكن عربة حصان عادية أيضا ميسرة، ومن عجائب قدر اهللا أن 

) يقول املصلح �يتكلم فيه املصلح املوعود  العربة العالية ليست متوفرة هنا إىل اآلن أيضا. (أي يف الزمن الذي
: ال يزال هناك من يظن أن السحر يمارس هنا، والسبب يف ذلك أم يرون أن الذين ينضمون إىل �املوعود 

هذه اجلماعة يتعرضون للضرب والشتم واإلهانة واخلسائر املادية، ومع ذلك يبقون أوفياء وال يتركون اجلماعة، 
أن األمحديني ال يتأثرون بالضرب والشتم واخلسائر املادية يف حني كان ينبغي أن يذعروا، فعندما يرى هؤالء 

فيظنون أنه ال بد أن ثبام على إميام راجع إىل تأثري السحر فيهم. جنّى اهللا األمةَ من مثل هؤالء املشايخ املفترين 
  ووفّق الناس ملعرفة احلق كما وفّقنا إلدراك أمهية واجباتنا. 

عد صالة اجلمعة سأصلي صالة اجلنازة على بعض املرحومني، إحداها حاضرة، وهي للسيدة "سكينة ناهيد" ابنة ب
السيد حممد دين املرحوم من مجون كشمري، اليت كانت زوجة الشيخ حممد رشيد املرحوم، واليت وافتها املنية يف 

ون. لقد دخلت األمحدية يف عائلة املرحومة عن عاما. إنا هللا وإنا إليه راجع ٩٠نيسان/أبريل عن عمر يناهز  ٣
من عمرها رغم املعارضة الشديدة يف كشمري، وبعد  ١٦طريق والدها، وقد وفّقت املرحومة للبيعة يف الـ 

زواجها أقامت يف قرية "بتهان كوت". وكلما كان اخلليفة الثاين وأم املؤمنني رضي اهللا عنهما يزوران "دهلوزي" 
ضافتهما، وبعد استقالل باكستان انتقلت مع زوجها إىل مدينة "بدوملهي"، حيث وفّقت كانت تتشرف باست

م ب املعارضون بيتهم وأحرقوه، ولكنها ١٩٧٤خلدمة اجلماعة بوصفها رئيسة جلنة إماء اهللا لعدة سنوات. ويف 
حظيت بشرف تعليم القرآن بقيت متحلية بالصرب والثبات يف تلك الفترة العصيبة. مث انتقلت إىل بريطانيا حيث 

الكرمي لألطفال بكل إخالص، وكانت ترتبط بنظام اجلماعة واخلالفة بعالقة اإلخالص، وكانت تأتيين للزيارة 



بني حني وآخر رغم مرضها وتقدمها يف السن، وكانت خملصة جدا، وكانت صاحلة ومواظبة على صالة التهجد 
  ركت ثالث بنات وثالثة أبناء. رفع اهللا درجاا. والصيام، وكانت منضمة إىل نظام الوصية، وت

واجلنازة الثانية للسيد شوكت غين الشهيد ابن القاضي عبد الغين الذي كان من سكان "ندهريي" يف كشمري 
 احلرة، وكان يسكن يف آخر أيامه يف ربوة. كان الشهيد جنديا يف اجليش الباكستاين، ويشارك يف عملية "ضرب

م عن ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٣ منطقة "غواردر" بإقليم بلُوتشستان. وضحى للوطن بروحه يف عضب" اجلارية يف
عام نتيجة إطالق نار مفاجئ من قبل اإلرهابيني، ونال درجة الشهادة، إنا هللا وإنا إليه راجعون.  ٢١عمر يناهز 

  يفدون الوطن بأرواحهم.  إن املشايخ يتهمون األمحديني بأم أعداء الوطن، مع أن األمحديني هم الذين
بن القاضي خري الدين الذي ذهب مع السيد  �دخلت األمحدية يف عائلة الشهيد عن طريق القاضي فريوز دين 

وانضم إىل اجلماعة  �حمبوب عامل من "كوئي" يف كشمري احلرة إىل قاديان، وبايع على يد املسيح املوعود 
، والتحق باجلماعة، �على يده  �هيد من أمه السيد ادر علي اإلسالمية األمحدية، ومعه بايع أبو جد الش

كانت اإلمامة يف أسرة السيد فريوز الدين، وكانت هلم مكانة مرموقة يف املنطقة، ولكن السيد فريوز الدين بعد 
ل البيعة تعرض للمعارضة الشديدة من قبل األسرة، ولكن رغم مقاطعته من قبل األسرة وحرمانه من العقار ظ

ثابتا على األمحدية. كانت عائلة خملصة جدا للجماعة. كان السيد فريوز الدين مصابا مبرض السل الشديد، 
: سيشفيك اهللا تعاىل، فبربكة هذا الدعاء ذهب السل لألبد، �، فقال �فطلب الدعاء من املسيح املوعود 

  وعاش أكثر من مثانني عاما. 
م واستقر فيها. لقد ولد ٢٠١٣يد، من كشمري إىل ربوة يف فرباير لقد هاجر السيد عبد الغين، والد الشه  

م. تعلم حىت الثانوية مث التحق باجليش قبل عام ٤/٥/١٩٩٥الشهيد يف "ندهريي" يف كشمري احلرة بتاريخ 
ونصف كجندي، وأكمل التربية العسكرية قبل فترة وجيزة، وبعد اجتياز التربية الضرورية بدأ الوظيفة يف منطقة 

أبريل  ٣غوادر" يف إقليم بلوشستان يف احلملة العسكرية: "ضرب عضب" ضد اإلرهابيني. وقد استشهد يف ليلة "
اجلاري. لقد نقل جثمانه بعد االستشهاد إىل الهور عرب كراتشي مث نقل من الهور إىل ربوة حيث دفن حبسب 

ة ويتحلى مبزايا كثرية. كانت دماثة األخالق املراسيم العسكرية املعروفة. كان الشهيد مشتركا يف نظام الوصي
والضيافة واملواساة من مزاياه البارزة فكان دائم االستعداد إلعانة الناس. كان ملتزما بالصالة وخملصا جدا 
للخالفة. عندما كان يف الوظيفة يف مناطق نائية أيضا كان يسمع اخلطبة مباشرة عرب اهلاتف. وقبل استشهاده 



 �التربعات املترتبة عليه. كان صوته مجيال ففي أثناء الوظيفة أنشد قصيدة املسيح املوعود بيومني دفع كل 
بصوت مجيل على مسامع غري األمحديني يف حفلة تضمنت عددا ال بأس به من غري األمحديني، وقد أشادوا 
بالقصيدة كثريا وسألوه: ملن هذه القصيدة اجلميلة إذ مل نسمع مثلها من قبل؟ كانت مواساة اخللق من مزاياه 

معا فأرسل كل هذا املبلغ هدية إىل عائلة  البارزة. يف بداية الوظيفة أُعطي الشهيد بعض املؤخرات ألربعة أشهر
  زميله الذي كان قد استشهد يف تلك األيام مع أنه كان الكفيل الوحيد لعائلته.

يقول والد الشهيد بأنه رأى يف الرؤيا ليلة استشهاده أن الشهيد جالس مع كبار العائلة الذين توفُّوا من قبل، 
نار به وجهه بالكامل وكان النور يرى يف وجهه بصورة بارزة ويقع على وجهه نور براق ساطع اللون فاست

  مقارنة مع جلسائه اآلخرين. 
عندما كان يسكن يف ربوة وفّق للخدمة يف مناصب خمتلفة فقد عمل زعيما يف جملس خدام األمحدية إىل جانب 

بعد. ترك وراءه والده خدماته األخرى كما عمل خادما يف املسجد إىل فترة وجيزة. مل يكن الشهيد قد تزوج 
السيد عبد الغين وأُمه السيدة غالم فاطمة، وأخوين وأختني. ندعو اهللا تعاىل أن يرفع درجات الشهيد دائما 
ويلهم ذويه الصرب والسلوان. كان الشهيد مشتركا يف نظام الوصية بفضل اهللا تعاىل. بعد صالة اجلمعة سأصلي 

  . صالة اجلنازة على املرحومني بإذن اهللا


