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أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان 
ـ �الرجيم.  بعن اكين * إيم الدوالك يحيم * من الرمحالر * الَمنيالْع بهللا ر دمحيم * الْحن الرمحمِ اهللا الربس د

تسن اكإيو  ـالِّنيال الضو هملَـيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عني� .
 (آمني).

ضوء مقتبسات من أقوال املصلح املوعود رضي اهللا عنه، وكل مقتـبس   يفبعض األمور  أمامكم مسوف أقد
منها خمتلف عن اآلخر، وكلٌّ منها حيمل يف طيه درسا ونصيحة. علما أن حضرته قد ذكر بعض هذه األمور نقالً 

 عن سيدنا املسيح املوعود عليه الصالة والسالم. 
د رضي اهللا عنه قد أرسل إىل مجاعتنا يف قاديان يف جلستها األمر األول هو الدعوة والتبليغ. كان املصلح املوعو

السنوية بعد انقسام اهلند رسالة نبههم فيها إىل ضرورة الدعوة فقال إن واجبكم هو تبليغ الدعوة، فهناك حاجـة  
 أبلغ ماسة لبذل جهد كبري يف هذا اال. ال شك أن اهللا تعاىل قد قال للمسيح املوعود عليه السالم يف وحيه: إين

دعوتك إىل أقصى أطراف األرض، وقال أيضا: إن اهللا تعاىل سيقيم امسك بالعزة إىل أن يـرث اهللا األرض ومـن   
عليها وسيوصل دعوتك إىل أطراف الدنيا. ال جرم أن اهللا تعاىل قد وعد بإيصال دعوته ورسالته وامسه إىل أطراف 

وعده هذا وسيظل ينجزه يف املستقبل إن شاء اهللا، إال أن املسيح األرض، واهللا تعاىل ال يزال ينجز هذا األمر وفقًا ل
املوعود عليه السالم قد نبه أبناء اجلماعة إىل ضرورة التبليغ وقال جيب أن تقتبسوا العلم من كتيب وتقوموا بالدعوة 

سـامهة يف  كما قام ا صحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. لذا ال بد يف كل حال من بذل أقصى جهد للم
حتقيق وعود اهللا هذه. ال شك أن هناك وعودا من اهللا تعاىل، ولكن الذين قد عاهدوا نبيه عند البيعة قد فرض اهللا 
عليهم أيضا أن يتسابقوا يف السعي لتحقيق تلك الوعود، لريثوا أفضال اهللا تعاىل، وإذا فعلوا ذلـك بـارك اهللا يف   

هلم أسبابا جديدة. وقد رأينا كيف أن اهللا تعاىل قد هيـأ أسـبابا    أعماهلم حبسب وعده بركات بال حدود، وهيأ
  ووسائل جديدة من أجل التبليغ والدعوة. 



أقدم اآلن من رسالة املصلح املوعود رضي اهللا عنه ما يتعلق بالتبيلغ والدعوة، حيث نبه األمحديني يف قاديان إىل 
لهم، مشريا إىل ما كان عليه احلال يف بداية دعوة املسـيح  أداء فريضة التبليغ اهلامة رغم قلة عددهم وندرة وسائ

املوعود عليه السالم، رافعا مهم دراويش قاديان هؤالء. قال رضي اهللا عنه خماطبا إياهم: ال شك أن عـددكم يف  
مل  ، ولكنكم تتذكرون أن املسيح املوعود عليه السالم حني بدأ يف قاديان مهمته بأمر اهللا تعـاىل ٣١٣قاديان هو 

يكن عدد األمحديني فيها إال اثنني أو ثالثة فقط، وال شك أنّ ثالث مئة أكثر من ثالثة. كان عدد سكان قاديان 
، أما ١إزاء  ٣٦٠وثالثة هي  ١١٠٠شخصا، والنسبة بني  ١١٠٠عند إعالن املسيح املوعود عليه السالم دعواه 

شخصا، لكانت النسبة بني سكان  ١٢٠٠قاديان  اآلن ( أي وقت إرسال تلك الرسالة) لو حسبنا أن عدد سكان
 ٣٦٦إزاء شخص واحد، بينما كانت النسبة بني الفريقني يف أول األمحدية هـي   ٣٦قاديان وبني األمحديني هي 

. وهذا يعين أن قوتكم يا أهل قاديان األمحديني أكثر بعشرة أضعاف من قوة األمحديني حني بدأ املسـيح  ١إزاء 
م مهمته، وزد على ذلك أنه مل يكن عندها أي فرع للجماعة خارج قاديان، بينما توجد اليوم املوعود عليه السال

يف اهلند عشرات فروع اجلماعة خارج قاديان. فمن واجبكم اآلن إيقاظ هذه الفروع وتنظيمها وإيقافهـا علـى   
  اء اهلند. أقدامها بعزمية جديدة ومجعِ قواها من أجل نشر رسالة اإلسالم واألمحدية يف كل أحن

رمبا النسبة بني سكان قاديان وأمحدييها اليوم هي هي، ألن األمحديني يف قاديان إذا كانوا يبلغون اآلالف اليوم، 
فال شك أن اآلخرين أيضا قد ازدادوا باآلالف. مث إن وسائل الدعوة وأسباا عندنا أفضل بكثري مـن ذي قبـل   

ند بفضل اهللا تعاىل بوسائل شىت، إال أن هناك حاجة ماسة بفضل اهللا تعاىل، كما أن التعريف بـاجلماعة يتم يف اهل
أن يزيد الذين قد نذروا حيام هللا تعاىل من دعاة وغريهم جهودهم الفردية. ال شك أن أبناء اجلماعة يتعرضـون  

دان للضرب واملعارضة، ولكننا سرتيد جهودنا الدعوية باحلكمة إن شاء اهللا تعاىل. جيب على فروع مجاعتنا يف البل
األخرى أيضا أن تأخذ يف احلسبان أن اهللا تعاىل قد أمرنا بنشر الدعوة وتوسيع نطاقها. هذا ما أمر بـه القـرآن   

، ولكننـا حنتـاج إىل   �النيب الكرمي، وهذا ما قاله املسيح املوعود عليه السالم أيضا، وهذا ما أمر اهللا تعاىل به 
حىت يتم به توسيع هذا العمل. وإىل جانب رعاية هؤالء اجلـدد  ختطيط حمكم لتنفيذه يف كل بلد ويف كل منطقة 

هناك مهمة كبرية وهي رعاية الذين يبايعون ويدخلون اجلماعة. يتم تبليغ الناس فينضمون إىل اجلماعة ولكنـهم  
فقراء يضيعون بسبب عدم الرعاية الكافية هلم رغم انضمامهم إلينا. إن معظم الذين يقبلون األمحدية يف اهلند هم ال

ـ ومن القرى، وعندما يشن املعارضون محلة ضدهم خياف بعض ضعاف اإلميان فيبدون ضعفًا، فعلـى   ولني ئاملس
وإم بفضل اهللا تعاىل حيسنون صنعا، فهناك قسم آخر إضافة إىل نظارة اإلصـالح   -الذين يضعون خطط التبليغ 

واإلرشاد وهو قسم "نور اإلسالم" ويعمل بشكل فعال من خالل استخدام وسائل شىت يف التبليغ، حيث يقومون 
اجلديد املعنية بالتبليغ، وكثري مـن   الوقفمة بأعمال التبليغ من خالل اهلاتف واجلرائد وغريها، كذلك هناك نظا

زيارة هؤالء املبايعني اجلدد وتشجيعهم، وينبغـي أن يصـل   ولني ئاملسفعلى هؤالء  -األعمال تتم بواسطتها أيضا
املندوبون من احملافظات واملركز حيثما تعرض هؤالء اجلدد ألذى، ولو كان مثل هؤالء اجلدد يف قـرى صـغرية   



ي أن يسعى الدعاة يف البالد اإلفريقية وأفراد اجلماعة اآلخرون أيضـا للتحسـني يف عالقـات    نائية. كذلك ينبغ
التواصل مع اجلدد بعد بيعتهم، وعليهم وضع خطة أفضل من أجل معرفة أحوال األمحديني احملليني، ألن املعارضني 

ما ذكرت يف الدرس أو يف اخلطبة ك-هناك أيضا يصلون فورا إىل تلك املناطق من أجل تنفري الناس من األمحدية 
  أيضا. فهذه هي املهمة اليت جيب القيام ا يف كل مكان وال سيما  يف البالد الفقرية اليت تكثر فيها البيعات.

مث وقع يف  �مث هناك واقعة ذكرها املصلح املوعود عن اخلواجه كمال الدين، وهو من بايع املسيح املوعود 
 �ة الثاين وأصبح من قادة غري املبايعني. على أية حال، كان يريد الزعامة فلقيها. يذكر الفتنة عند انتخاب اخلليف

: كـان أكـرب   �كيف زاد اخلواجه كمال الدين يف علمه، وماذا كان السر الكامن يف خطاباته القوية، فيقول 
ىل قاديان ويسـأل  ، مث كان يأيت إ�أسباب جناحه أنه كان یحضر حماضرته من خالل كتب املسیح املوعود 

اخلليفة األول واألشخاص اآلخرين وهكذا كان يكمل حتضري حماضرته، مث كان يتجول يف مدن خمتلفة يف اهلنـد  
حماضـرة   ١٢وكان حيقق جناحا كبريا. يقول املصلح املوعود: كان اخلواجه كمال الدين يقول: إذا حضر أحـد  

  فيمكنه حتقيق صيت غري عادي.
واجه كمال الدين قد جهز سبع حماضرات فحسب وبعد ذلك سافر إىل بريطانيا إال أنه يقول حضرته: كان اخل

  حقق صيتا كبريا من خالل هذه احملاضرات السبعة فقط.
يقول حضرته: أرى أنه لو حضر أحد بشكل جيد حماضرة واحدة فحسب، فيمكن من خالهلا الـتأثري اجلميل 

  يف قلوب الناس.
اليت ينبغي قراءا من أجل حتضري احملاضرة، مث فهمها وبعد ذلـك   �ملسيح املوعود فاألمر األول هو كتب ا

  االقتباس منها.
يفصل املصلح املوعود األمر فيقول: هكذا كان يف األزمنة السابقة حيث كان أستاذ خاص للصرف وأسـتاذ  

س آنذاك.  خاص للنحو، وأستاذ خاص لكل مادة من املواد احمللية اليت كانت تدر   
  واآلن عاد ذلك الزمن مرة أخرى. لقد حققت العلوم ازدهارا كبريا وعاد زمن التخصصات. 

قال حضرته: هكذا ينبغي لألمر أن يكون حبيث يعطى للمحاضرين مجيع احملاضرات حمضرةً وجاهزة، وينبغـي  
وفـق مقاصـد اجلماعـة    أن يلقوا ذه احملاضرات نفسها يف املدن األخرى. وستكون النتيجة أن احملاضرات تتم 

وسنعرف وحنن جالسون يف املركز عما سيتكلم احملاضر يف املدن األخرى. ستكون هذه احملاضرات هي األصل أما 
  إذا أراد احملاضر التكلم حول موضوع  ما لضرورة حملية فيمكنه إلقاء حماضرات مؤيدة حول مواضيع أخرى.

 وللذين حيضرون االس العلمية. فإن كان حتضري احملاضرات فهذه هي األسس القيمة للمبلغني والدعاة إىل اهللا
والعلماء املزعومني أيضا وبعض الذين يثريون االعتراضـات علـى    على هذا النحو فسيتأثر كبار الربوفيسورات

  الدين.



 يهودي عامل فيه اشترك اجلماعة، يف الدعوة تبليغ قسم إشراف حتت تبشريي برنامج هنا عقد أيام بضعة قبل
 يف. جيدا معدة حماضرة دعاتنا من شاب داعية الربنامج هذا يف ألقى وقد. أيضا كتب عدة مؤلِّف وهو كبري،
 املذكور داعيتنا عليه ورد. ضده تكلم مث اإلسالم لصاحل األمور ببعض منه شطارة اليهودي الربوفسور تفوه البداية
 أن احلق. جدا متمكن كلفتموه الذي داعيتكم بأن وقال ملقابليت املذكور الربفسور هذا جاء مث. يرام ما خري على

 األمحديني غري ميلك ال باألحرى أو األمحديني، غري العلماء أدلةَ يدحضوا أن يستطيعون اإلسالم يهامجون الذين
 املوعود املسيح به زودها الذي الكالم علم تعاىل اهللا بفضل فتملك األمحدية اإلسالمية اجلماعة أما. أصال أدلةً
 . أحد أمامهم يقف أن ميكن فال جيدا أنفسهم األمحديون أعد إذا أي. اجلميع تفحم أن تستطيع وبواسطته �

 كتبه مطالعة نتيجة روحانيا ونتقدم الدين يف علما لنـزداد � املوعود املسيح كتب مطالعة علينا تتحتم إذًا،
 وشكّلت صغريا كنت: الدعوة تبليغ يف األوائل األمحديني شوق مبينا مفاده ما � املوعود املصلح يقول. �
 تلك يف أصدقائي ضمن كان". األذهان تشحيذ" جملة بإصدار وبدأنا الصغر منذ األصدقاء بعض باشتراك جملسا
 شودهري من متزوجة ابنته كانت الذي) بريطانيا يف اجلماعة داعية عمل الذي( سيال حممد فتح شودهري الفترة
  . خان اهللا ظفر شودهري للسيد األصغر األخ خانْ اهللا عبد

 اهللا جعل عندما: خان اهللا عبد الشودهري زوجة يل قالت مرة ذات: ويقول � املوعود املصلح حضرة يتابع
 البيت يف أسفه يبدي فكان أمحدية، أجنمن صدر مؤسسة يف أعلى ناظرا) سيال حممد فتح شودهري( أيب تعاىل
  . املكتب يف الكرسي على أُجلست ولكنين الدعوة لتبليغ حيايت نذرت قد كنت: ويقول كثريا

 حق حيام ينذرون الذين يقدر أن جيب أنه إيلّ يكتبون اأناس اجلماعة يف أرى: � املوعود املصلح يقول
  . قدرهم

. املكاتب يف العمل يفضلّون للذين درس الدعوة تبليغ يف القدامى اإلخوة بشوق املتعلقة األحداث يف: أقول
 إىل وإضافة. املركز يف باخلدمة يكلَّفوا أن يف يرغبون البعض أن أيضا األيام هذه يف أحيانا تالحظ النـزعة وهذه
 كما واملبشرين بالدعاة يهتمون ال اجلماعة أفراد أن مبعىن. جيب كما األماكن بعض يف يقدرون ال الدعاة أن ذلك
 على وليةئمس هناك أن املناسبة ذه أيضا أوضح أن أريد ولكنين. اخلصوص هذا يف أيضا الشكاوى وتأتيين. ينبغي
 أفراد من أحد يتشجع ال حىت والروحانية العلمية مرتبتهم من لريفعوا ويسعوا وقارهم على حيافظوا أن أيضا الدعاة

 ويبدأون صحيحا، يكون ال ما الدعاة حبق الناس يتفوه األحيان بعض يف. عنهم القول هذا مثل على اجلماعة
  .اإلصالح يف يشرع حينما الداعية ضد بالكالم

 � املوعود املسيح جاء لقد: فيقول فيها احلكمة وما الدعاء استجابة سر هو ما � املوعود املصلح يبين مث 
 املوعود املسيح يقول. أدعيتهم نتيجة عظيمة انقالبات تعاىل اهللا يحدث أناس خلق إىل يهدف وكان آيات إلراءة

 اهللا أن يعين ال هذا ولكن. واحد دعاٍء نتيجة يتحقق إجنازه على كله العامل يقدر ال ما: مفاده ما الشعر بيت يف
 وتويف � املوعود املسيح ابن أمحد، مبارك مرزا الصاحبزادة تويفّ قد أنه املعلوم من. حتما دعاء كل جييب تعاىل



 مبارك مرزا الصاحبزادة وفاة أنّ علما. ذلك مع توفّيا ولكنهما كثريا، هلما دعا � أنه مع الكرمي عبد املولوي
  . آية يصبح األوان قبل به ينبأ وما. األوان قبل ا أنبأ كان � ألنه ذاا حبد آية كانت أمحد

إال أن الدعاء الذي قدر اهللا أن يتقبله فهو يتقبل حتما وال  دعاء، كل يرد وال دعاء كل اهللا جييب ال باختصار،
 راد له. 

: كان من اعتراضام هل (غري املبايعني) ردا على اعتراض البيغاميني - خالل ذكره لقبول الدعاء - � مث قال 
وما إىل ذلك من اعتراضات؟ فقال: إن أفضال  )أي املصلح املوعود(بواسطيت  �حتققت آيات املسيح املوعود 

ال بد أن تستمر. فمن حق البيغاميني أن يقولوا: ال ميكن أن تستمر  �اهللا اليت نزلت بواسطة املسيح املوعود 
بواسطتك أي اخلليفة الثاين، لكنه من الضروري والواجب أن يقدموا مقابلي إمامهم أو قائدهم، ويقولوا إن تلك 

بواسطته. وإذا أظهر اهللا األخبار عن األحداث املستقبلية فعال بواسطته، واستجاب أدعيته بصفة  األفضال تنـزل
حتقَّق وأننا على خطأ. فال تثريوا اعتراضات يترتب عليها  �غري عادية، فسوف نقبل أن صدق املسيح املوعود 

حىت لو  �عث املسيح املوعود كان قد ب �. فمن ناحية تؤمنون أن اهللا �الشك يف صدق املسيح املوعود 
، لكنكم تؤمنون بأنه كان صادقًا، وكانت أدعيته جتاب، وكان قد أعلن عن فحسب كنتم تؤمنون بأنه كان جمددا

  نبوءات. 
فال بأس، لكن قدموا إماما واحدا منكم على األقل أو قائدا لكم، مث أثبِتوا يل أن  ،أوال إذا كنتم ال تقبلون قويل

اهللا جييب دعواته. وإذا أثبتم أن أدعيته جتاب فلن نعترض وسنقبل أنا كنا على خطأ. لكنكم إذا قلتم إن اآليات ال 
  . �تتحقق فكأنكم تعترضون على صدق املسيح املوعود 

: لكن الناس يغلقون الباب أصال وال يريدون أن يسمعوا شيئا، وال يريدون أن � يقول املصلح املوعود
  يقدموا أمرا معقوال. 

ومنها أن حضرته  �انطالقا مما بينه املسيح املوعود  �هناك بعض األحداث البسيطة واألمثلة قد ذكرها 
حدبك ويستقيم ظهرك، أو أن حتدودب  الظهر حيث سأهلا أحدهم، أتريدين أن يزول حدباءكان يذكر مثال 

، فقالت: إنين أعيش منذ مدة فمعلوم أن بعض الطباع تكون عصبية وعنيدة وحاسدة أيضاظهور اآلخرين أيضا؟ 
هكذا، والناس يسخرون مين وال ميكن أن يزول حديب بل سيبقى هكذا فقد أصبحت عجوزا، ما أروع لو حدباء 

أصبح كل هؤالء حمدوديب الظهور وأسخر منهم وبذلك تقر عيين. فال يعين بعض الطباع احلاسدة والعنيدة زوالُ 
احد منا أن جينبنا اهللا من مثل هؤالء مشكلتها وإمنا تريد أن يصاب اآلخرون أيضا مثلها. لذا جيب أن يدعو كل و

  احلساد، وأن ال نكون من زمرة احلساد هؤالء الذين يتكلمون هكذا. 
علينا قصة أعمى. فكان أعمى يتكلم ليال يسرد  �مث قال حضرته ذاكرا قصة أعمى، كان املسيح املوعود 

. فقال له: ما هو نومي إمنا علي أن مع أحد وكان بقربه شخص آخر يريد أن ينام، فقال لألعمى: أرجو أن تنام



أسكت. وكان يقصد أن النوم هو إغماض العيون والسكوت. أما أنا فعيناي سلفا مغمضتان، وبقي الصمت فها 
  أنا أصمت. 

يقول حضرته إن االضطهاد واملضايقات اليت يواجهها املؤمن ال ميكن أن تؤذيه ألنه يقول إين كنت سلفا معتادا 
يا حني تريد أن تقتل املؤمن يقول ما الذي تكسبون من قتلي إمنا أنا ميت سلفا هللا، ومستعد أن على ذلك، فالدن

  أفعل ما يريده اهللا، وحيايت حاضرة يف سبيل ذلك. 
يقول حضرته إن الدنيا ختاف املوت، أما املؤمن فحني تريد الدنيا القضاء عليه ال يضطرب بتاتا، بل يقول: 

يف السابق كنت ميتا متجوال، واآلن  أينحاليت  بنيذي اعتنقت فيه اإلسالم، وإمنا الفرق كنت قد مت يف اليوم ال
  تريدون أن تدفنوين حتت األرض. فالفرق بالنسبة يل ليس كبريا. فهكذا يفكِّر املؤمن احلقيقي. 

يقص قصةَ امرأة خبيلة شاركت مع زوجة أخيها يف  �مث قال حضرته مقدما مثاال آخر: كان املسيح املوعود 
احتفال عرس وكانت األخرية ذات مهة أي كانت حتب تقدمي اهلدايا بسخاء. يف العرس قدمت هذه السيدة 
البخيلة روبية واحدة للعروس هديةً، وقدمت زوجةُ أخيها عشرين روبية. فلما عادتا من العرس سأل أحد تلك 

ت مبناسبة العرس؟ فقالت أنا وزوجة أخي قدمنا إحدى وعشرين روبية. بعض األمحديني البخيلةَ ما الذي أنفق
يطبقون هذا املثال على التربعات وعن ذلك يقول حضرته: يف بعض فروع اجلماعة أناس يقدمون التربعات 

اال، فينطبق عليهم بسخاء واملسئولون يف تلك الفروع ينسبون تلك التربعات املتميزة إىل تربعات تلك الفروع إمج
مثال البخيلة اليت قالت: قدمت أنا وزوجة أخي إحدى وعشرين روبية. ويف الوقت نفسه هناك بعض األغنياء 
البخالء الذين ينسبون إمجايل تربعات اجلماعة إىل أنفسهم، وإن مل ينسبوا صراحة يبينون حتما أن فرعنا قدم 

لذين تربعوا أكثر من مجيع أفراد اجلماعة، مع أن غالبية املتربعني يف التربعات أكثر من سائر الفروع، وكأم هم ا
 .نفسه املعدلبذلك الفرع هم الفقراء، واألغنياء مل يكونوا قد تربعوا 

ذات مرة صدرت بعض األمور السيئة خالل األلعاب إذ مل تراع تقاليد اجلماعة، فقال حضرته تنبيها للذين 
كان ميزح كما كان املسيح  �حك واملزاح جائز وليس ممنوعا، فمعلوم أن النيب كانوا هناك: انظروا إن الض

أيضا ميزح وأنا أيضا أمزح. فال أقول إنين ال أمزح. فنحن منزح مائة مرة فنمازح الزوجات واألوالد  �املوعود 
لك املزاح ممنوع. وإذا واألقارب. لكن مزاحنا ال يتسم باحتقار أحد، وإذا كان فيه احتقار أحد وجرح كرامته فذ

تكلمنا بكلمة تؤدي إىل احتقار أحد، نستغفر. وجيب على كل واحد إذا مازح أحدا خطأً مزاحا استاء منه األخري 
فيها تصرف من هذا القبيل يقول: صدر كثريا أو جرحت كرامته أن يستغفر. فقال حضرته انطالقا من ذكر لعبة 

جائز. ال أقول بأن هذا ال جيوز بل أقول ميكنكم أن تفرحوا وتلعبوا  والترويحال أستاء من األلعاب، بل اللعب 
كما تشاؤون، ولكن ال جيوز أن تلعبوا بلحية أبيكم كما يقول املثل الفارسي، مبعىن أنه ال جيوز بأي حال أن 

وتحلُّوا االس  االقدم مكانتهتكوا احترام آبائكم. فعليكم أن تقدروا اهللا حق قدره، وأن تعطوا لعبة كرة 
الشعرية حملها وترتلوا النبوءات مرتهلا. لقد قال بعض الناس أشياء وذكروا النبوءات مبا ينم عن االستهزاء ا. فقال 



: إذا كنتم ترغبون يف اللعب واالستهزاء فاذهبوا واشتركوا يف جمالس شعرية حيث يستهزئ الشعراء ببعضهم، �
ققوا رغباتكم هناك كما حيلو لكم. إذا كنتم تريدون اخلوض يف اللهو واللعب فاذهبوا إىل مدن فيمكنكم أن حت

ناصحا الناس يف قاديان بوجه خاص، (أي يف مركز اجلماعة كما أن  �أخرى واشتركوا يف هذه األمور. فقال 
لة نظام اجلماعة): فقال: إذا مدينة ربوة أيضا مركز اجلماعة، أو يف أية مدينة أخرى حيث تعقد األلعاب حتت مظ

أهل الهور فعلوا ذلك ولن يقولوا بأن األمحديني فعلوه. أما إذا فعلتم  إنفعلتم ذلك يف مدينة الهور سيقول الناس 
ذلك يف مركز اجلماعة فسيقول الناس أن األمحديني فعلوا كذا وكذا. باختصار، ال أمنعكم من اللعب عشر 

 يف هذه األمور لدرجة تؤدي إىل تشويه مسعة اجلماعة.  تبالغواوالفرح، بل أقول بأال 
أقول: مل يعد األمر اآلن مقتصرا على ربوة أو قاديان فقط بل تعقد األلعاب يف أماكن أخرى كثرية أيضا حتت 

من  مظلة اجلماعة، فلو حدثت هذه األحداث يف تلك األماكن ألدت أحيانا إىل تشويه مسعة اجلماعة. لذا ال بد
  أخذ احليطة واحلذر بعني االعتبار يف كل مكان. 

إذًا، جيب أن يوحي كل عمل من أعمالنا، سواء أكان اللعب أو إظهار الفرح أو االس الشعرية أننا لن 
  نتسبب يف اإلساءة إىل مسعة اجلماعة بل جيب أن ننتبه دائما إىل كرامتها ووقارها. 

  هذه بضعة أمور ذكرا وهي حتتوي على نصائح وعبر فعلينا مجيعا أن ننتبه إليها جيدا. 


