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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 نعبـد  إياك*  الدين يوم مالك*  الرحيم الرحمن*  الْعالَمني رب هللا الْحمد*  الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
اكإيو عنيتسا*  ندناطَ اهرالص قيمتساط*  الْمرص ينالَّذ تمعأَن هِملَير عوب غَيضغالْم  هملَـيال عو  ـالِّنيالض� .

  ).آمني(
 يصـرفون  وبعضـهم  أعماهلم، بعض على العقاب شديد فيعاقبوم أحيانا أوالدهم على الوالدين بعض يقسو

 تـأثريا  األطفال تربية يف يؤثران التصرفني وكال والسيئ، احلسن بني الولد مييز ال حىت أوالدهم أخطاء عن النظر
 يكترثون فال متمردين، جيعلهم مقنع دليل أي دون شيء كل على وزجرهم عليهم الزائدة القسوة إن. جدا ضارا
 سلبيا يؤثر أيضا تصرفاته كل يف الطفل إىل األعمى االحنياز أن كما. باملمنوع واملسموح معينا عمرا بلوغهم عند
 تصـرفات  فـإن  الطفولة، من خروجهم بعد الشباب مرحلة يدخلون الذين منهم املراهقني سيما وال تربيته على

 إليهم التحدث السن هذا مثل يف ينبغي. األوالد هؤالء مثل تفسد -اآلباء تصرفات سيما وال- املذكورة الوالدين
 يسـود  مبا يتأثرون بل فحسب، حميطهم من األطفال فيه يتأثر ال الذي هذا زمننا يف سيما وال إلفهامهم، بالدليل

 ينبغي مىت أوالدهم تربية يف خاص بشكل اآلباء يراعي أن ينبغي الظروف هذه ظل ففي. كله العامل بل كله البلد
 هـذه  بإفهـامهم،  يقومـوا  أن ينبغي طريقة وبأية الشدة من نوعا يستخدموا أن ينبغي ومىت باللني يعاملوهم أن
  .فقط األمهات على يتركوها أال وينبغي اآلباء وليةئمس

 أثناء يتحدث كان عندما حادثًا � املوعود املصلح يذكر أوالده؟ بتربية يقوم � املوعود املسيح كان كيف
  :فيقول طيب، هو وما حالل هو عما التفسري

 وبعضـها  الشـكل،  مجيل ألنه للزينة فبعضها. خمتلفة ألغراض املختلفة احليوانات خلق قد تعاىل اهللا أن اعلموا
. األمراض من ملرض شفاء حلمه ألن للتداوي وبعضها اللحم، جيد ألنه لألكل وبعضها الصوت، حلو ألنه للغناء

 صـحة  علـى  خطـرا  حلمه ميثّل ال حيوان هناك يكون فقد حالالً، كونه رد احليوان حلم يؤكل ال أن فيجب



 وألجل( الناس، بصحة أو بالزروع تضر اليت الديدان يأكل احليوان هذا يكون قد املثال سبيل على ولكن اإلنسان،
 هذه مثل ألن أيضا باكستان يف موجود احلظر وهذا حالال، كوا رغم الطيور بعض صيد احلكومات حتظر ذلك

 وطيـب  حـالل  للديدان اآلكلة الطيور هذه مثل حلم بأن) حضرته فقال بالزروع، الضارة الديدان تأكل الطيور
 ينبغـي  ولكـن  أساسا؛ وطيب حالل حلمه أن مع البشر، لبين العامة منافعه إىل بالنظر طيبا يعود لن أنه إال أيضا

 إىل سـيؤدي  أكلـه  ألن وذلك لإلنسان، الذايت النفع على البشر بين نفع تفضيل من بد فال األكرب نفعه مراعاة
  . العامة فوائده من الناس باقي حرمان

 � املوعود املصلح يقول

 سـيدنا  أيب رآها فلما بصيدها، قمت بببغاء البيت إىل رجعت مرة فذات. الصغر منذ الدرس هذا علِّمت لقد"
  جعـل  فقد. لألكل حيوان كل خيلق مل تعاىل اهللا ولكن حبرام، ليس حلمها حممود،: يل قال � املوعود املسيح
املطربة بأحلانه اآلذان لتتلذذ الصوت مجيل بعضها وخلق برؤيته، العيون تتمتع لكي الشكل مجيل احليوانات بعض . 

 فـال  احليوانية، النعم هذه يف املوجودة املتعة من نصيبا اإلنسان حواس من حاسة لكل تعاىل اهللا جعل فقد إذن
 يصطاد أن مجيال ليس أي. (فحسب للسان ويعطيها املتعة من خيصها ما األخرى احلواس يسلب أن لإلنسان ينبغي
 لـذة  علـى  االقتصار دون األخرى منافعها إىل النظر ينبغي بل حلمه، بأكل والتمتع لسانه للذة حيوان كل املرء

  :)حضرته قال مث. األكل
  !مجيل حيوان الببغاء هذا كم انظر،

 على وهو يبدو مجيال وكم ،هو مجيل كم! الببغاء إىل انظر: � املوعود للمصلح � املوعود املسيح قال أي
  .الشجر غصن
 حـالال  تـأكلوا  أن ينبغي أنه الذهن يف تعاىل اهللا أمر ويرسخ القلب يف يؤثر للتربية األخاذ األسلوب هذا فإن
 يف الطيـب  تعريـف  يتغري ولكن والطيب احلالل بأكل أمر تعاىل اهللا فإن ذلك يف احليطة أخذ ينبغي ولكن وطيبا
 رغم بعضها فإن آخر، صعيد يف تنفع أو أخرى نافعة أمور يف تستخدم اليت الطيور أو فاحليوانات. األماكن بعض
  .حلمها بأكل االنتفاع من أكثر آخر صعيد يف نفعها ألن طيبة تعود ال حالال كوا

 البدعات إلزالة � املوعود املسيح جاء. � املوعود املصلح ذكرها اليت األخرى األحداث بعض اآلن وأقدم
 أن احتمـال  هنـاك  يكون فكيف مهمته هي هذه كانت فإذا. اجلميلة اإلسالمية التعاليم الناس وإراءة الدنيا من

  باهللا؟ والعياذ ناشرها هو يكون أو املباركة ذاته خالل من بدعة تنتشر
 بطاقة له قُدمت ملا ولكن شخصية، صورةً � املوعود املسيح تصور لقد: فيقول حدثًا املوعود املصلح يذكر

 النتيجة وكان البطاقات، هذه مثل شراء بعدم اجلماعة ونصح بذلك، سمحي أن ميكن ال: قال صورته حتمل بريدية
  .العمل هذا مثل على ذلك بعد أحد جيرؤ مل أنه



. والواتساب التويتر على ينشروا وأصبحوا البطاقات هذه عن حبثوا البعض أن أيضا األيام هذه يف رأيت ولقد
 وال خاطئ طريق ولكنه للكتب؛ القدمية احملالت بعض من اشتروها أو آبائهم من البعض ورثها قدمية بطاقات فإا
 يف خـرباء  - منهم األوروبيني سيما وال - البعض ألن � املوعود املسيح تصور لقد. لذلك حد وضع من بد

 لينظروا البعيدة البالد يف القاطنني أجل من حضرته تصور فقد صورته، يف التوسم خالل من الرجل صدق معرفة
 جيعلـون  الناس وأخذ الربيدية البطاقة على طُبعت قد الصورة هذه أن رأى ملا ولكن صدقه، ويتحروا صورته إىل

 منع خالهلا، من البدعة شيوع خبطورة شعر ملا أو للتجارة ذريعة الناس يتخذها أن خشي أو للتجارة؛ ذريعة منها
 يتـاجرون  الذين اإلخوة بعض فلينتبه. بإتالفها حضرته أمر بل. البدعة النتشار ذريعة تصبح ال حىت بشدة ذلك

  .هلا باهظة أمثانا ويتقاضون لتجارم ذريعة الصورة بيع اختذوا الذين أو بالصور
 صـورة  أيـة  � املوعود للمسيح ليس أنه حني يف- � املوعود املسيح صورة بتلوين يقوم من هناك مث
  .جتنبه وينبغي أيضا اخللفاء لصور خاطئ استخدام هناك كذلك. عنه االمتناع وينبغي ،البتة ذلك يصح وال -ملونة

 لـيس : فقال الشورى جمالس أحد يف والفونوغراف السينما حول � املوعود املصلح أمام احلديث جرى لقد
 إىل أيضـا  � املوعـود  املسـيح  استمع لقد. ذاته يف سيئ شيء الفونوغراف أو السينما بأن القول صحيحا

 ما مطلعها اليت القصيدة تلك إا. إياها وأمسعهم اهلندوس ودعا إلنشادها طلب مث قصيدة، كتب بل الفونوغراف
  .الكالم مبجرد وليس قلوبكم أعماق من تعاىل اهللا عن احبثوا: يقول نداًء الفونوغراف يصدر: معناه

 وإمث؟ معصية إليها الذهاب كان إذا فيما أيضا اآلن الناس عنه يسأل ما وهذا ذاا، حد يف سيئة السينما فليست
 تبليغي فيلم هناك كان إذا أما لألخالق، خمربة العصر هذا يف أشكاهلا ولكن ذاا حد يف سيئة ليست أا هو فالرد

  .مشاهدته يف حرج فال والتمثيل واللعب اللهو على حيتوي وال وتعليمي
  .خاطئ طريق ألنه أيضا التبليغية يةالتمثيل جتوز ال أنه أرى: � املوعود املصلح يقول

. أم بـرامج  يف ااملوسيق من شيئا أدخلنا إن حرج ال بأنه أحيانا يقولون للذين ذلك خالل من يتضح أن فيجب
 صـوت " باسـم  هنا حديثا بدأت اليت اجلماعة إذاعة يف ااملوسيق دخلت إن حرج أي يرون ال أم أو ،.أيه. يت

  ".اإلسالم
 بعثـة  هـدف  مع متوافقة أفكارنا جنعل أن ينبغي. البدعات هذه على للقضاء � املوعود املسيح جاء لقد
 اسـتخدامها  أن إال البدعة، يف ذلك يدخل وال اجلديدة االختراعاتمن  االستفادة حيرم ال. � املوعود املسيح
  .البدعة إىل حيوهلا اخلاطئ

  .عميقًا سيكون تأثريها وأن متثيليات شكل على والتربوية التبليغية الربامج بعض تعد أن الناس بعض يقترح
 من األنواع مئات إليها فستتسرب الربامج هذه يف ما خطأ غريهم أدخل أو أدخلوا إذا أم يتذكروا أن ينبغي
  .قليلة فترة بعد تلقائيا البدعات



 باجلهاد يقوم أن األمحدي على ولكن ااملوسيق دقات على أيضا القرآن تالوة جييزون األمحديني غري بعض لعل 
  .لتجنبها وسعنا يف ما كل بذل ينبغي بل اجتناا علينا ينبغي لذلك البدعات ضد

 أيضـا  الشيوخ أحد جهل يظهر أنه كما احلقيقة يف طرفة يعد مقاال اجلريدة يف األمحديني غري أحد كتب لقد
  . األمور هذه مثل جييزون بأم أفكارهم أيضا ويعري

 أحد فأخذ األماكن، أحد يف اباملوسيق املصحوب بالغناء تقوم ياتالعرب املغنيات إحدى كانت: الكاتب يقول
 ملـاذا : مرافقه فسأله. به الطرب شدة من ويتمايل يترنح وأخذ شوق بكل الغناء إىل يستمع فبدأ هناك إىل شيخا
 واهللا اهللا وماشـاء  اهللا سـبحان  اهللا سبحان يردد وهو قال العربية؟ هذه غناء على الشيخ أيها كثريا هكذا تتمايل

: أال ترى بأي صوت مجيل تقرأ القرآن الكرمي؟ فلما كانت تلك األغنية بالعربية حسـبها الشـيخ القـرآنَ    أكرب
  الكرمي، فحني تنتشر البدع تتغري األفكار هكذا. 

ظنون أثناء العالج أم وحدهم يقدرون علـى عـالج   يف ذكر األطباء: إن األطباء ي�املصلح املوعود يقول 
مرضاهم، وال حاجة لعرضهم على أحد آخر وال حاجة الستشارة طبية من أحد. وهذه الظاهرة منتشرة يف اهلند 

. إلـيهم  مسيئايف املائة من األطباء اهلنود يرون استشارة طبيب آخر  ٩٩خاصة، ويف بيان ذلك قال حضرته إن 
الدكتور حشمة اهللا الذي كان طبيبه اخلاص، إنه أفضل من مجيع األطباء املساعدين اجلـراحني  يقول حضرته عن 

: كان مـن دأب املسـيح   �مستغنيا عن استشارة غريه. يقول املصلح املوعود  مل يكن الذين يعرفهم ومع ذلك
 واألطبـاء األعشـاب  أين مجعت أطبـاء   األمر ذاتهفعلت  ١٩١٨وأنا أيضا حني مرضت يف عام  �املوعود 

وجرعات وعقاقري أطباء األعشاب أيضا، فاهللا أعلم يف أي منها شفاء. إذا كان  تهم وكنت أتناول أدوي التقليديني
حيسب نفسه إهلا فليفعلْ أما حنن فنعده بشرا، ومثل ذلك يف العصر الراهن أيضا يسخط بعض األطبـاء   طبيبأي 

ك خطأ. فبعض الذين يعاجلون باألعشاب أحيانا ال يكونون قـد  إذا خضع مريضهم لعالج طبيب آخر. لكن ذل
درسوا الطب بصفة رمسية يف أي كلية وإمنا ميلكون بعض الوصفات وا يعاجلون ويكون عالجهم رائعا. فحيث 

يفيد أحيانـا   ؛األمل يف العالج حيث ال يكون أي عالج ناجعا بعض الناس ويفقدأحيانا يف العالج  األطباءخيفق 
  العالج الشعيب هؤالء. 

) أمحد نور الكابلي جرح، فخضع لعالجات شىت، حـىت  الصحايب: كان على أنف (�يقول املصلح املوعود 
أيضا لكشف املرض لكن اجلرح ظل يـزداد سـوءا،    ألشعةل وخضعتعاجلَ يف مستشفى "ميو" يف الهور أيضا، 

  اور وتعالَج عند حالق، حيث أعطاه الدواء لثالثة أيام فقط فشفي واندمل اجلرح. وتوجه أخريا إىل بيش
هنأجريـت  أقصد من ذلك أنه لو  حيةً، ا إذا مت إبقاؤهايقول حضرته: يف العصر الراهن مهرة وخرباء يعرفون م

. لكن من املالحـظ يف دول العـامل الثالـث أن    تطويرها وإجياد جماالت أخرى لتطبيقها مكنالبحوث حوهلا أل
السكان ملا كانوا ال حياولون إبقاءها واالستمرار فيها، فهي ال تتقدم. فإذا انتبه إليها الناس فيمكن أن خيترعوا منها 

واحلالقون هم خرباء يف ذلك، وذا  فاملصارعونالفنون األخرى الكثرية. يقول حضرته لنأخذ تقومي العظام مثال، 



الفن أو العلم ميكن عالج اآلالم املزمنة وتقومي العظام املعوجة. فالبعض هم مهرة يف هذا الفن، وإن كان يف الوقت 
بعض املزيفني أيضا الذين يكسرون العظام الصحيحة. لكن البعض مهرة جدا، وجيب بذل املسـاعي  يوجد نفسه 

كان الناس يبخلون جدا يف نشر هذه املهن ومل يكـن  لتعلُّم هذه العلوم ونشرها. يقول حضرته: يف الزمن القدمي 
أحد يكشفها على أحد لذا قد اندثرت. كثري من األشياء كانت عند القدامى ومنها بعض الوصفات الطبية، فلما 
مل يكونوا خيربون ا أحدا ومل يكونوا ينشروا يف اآلخرين فاندثرت. بينما األوروبيون ال يفعلون ذلك، بل هم 

 فتـرة علومهم وبذلك يكسبون املال أكثر. صحيح أن بعض األدوية هلا ماركة مسجلة لكنها أيضا بعد ينشرون 
  يسمح بصنعها ملن يريد. 
يسرد قصة أنه كان هناك حالق وكان يعرف وصفة تفيد كثريا من اجلروح الفاسدة  �كان املسيح املوعود 

لعالج. كان ابنه كلما سأله عن الوصفة قال ينبغي أال يكون جدا. وكان الناس يأتون إليه من املناطق النائية قصد ا
يف العامل عاملان ذه الوصفة، فهذا العلم الذي أملكه سيبقى عندي وحدي ولن أخرب به حىت ابين. وأخريا حـني  

إذا أصبح شيخا مسنا وأصيب مبرض شديد قال له ابنه: يا أيب أرجو أن ختربين اآلن عن الوصفة، فقال: حسـنا،  
كنت تظن أين أُشرف على اهلالك فيمكن أن أخربك، لكنه بعد حلظة قال له: من يدري لعلي أحتسن، فامتنع عن 
إخبارها، وبعده بساعات تويف. وبقي ابنه حمروما من ذلك العلم والوصفة، فكان يريد أن يتعلم لكن بقي جاهال 

: إن البخل ال يؤدي إىل التقدم بل يؤدي إىل الذلـة  بسبب عناد أبيه ومل يفده علم أبيه. يقول حضرته كما كان
واهلوان، لذا جيب أال يبخل اإلنسان يف مثل هذه األمور أي األمور العلمية بل جيب بذل املساعي لنشرها. قـال  
حضرته: إن البخل أحيانا يؤدي إىل هالك العائالت، فتعليم هذه الفنون واملهن ليس ضارا بل هو مفيد وبـذلك  

لعلم. وأحب أن تطور هذه الفنون وخاصة امليتة منها، فاألطباء أحيانا يتسببون يف تضرر البعض من جراء يتطور ا
تكربهم، وأحيانا يقضي اجلهل على العلم ومن مث يحرم العامل من الفائدة اليت تصيبه منهم. فهذه الظاهرة متفشية 

عري االهتمام امللحوظ بالقضاء على هذا اجلهل. إن طباع يف الدول النامية ومن الواجب على اجلماعة األمحدية أن ت
الناس خمتلفة، فبعضهم متقدمون يف اإلخالص ويقبلون كل أمر بانشراح الصدر وبعضهم يتسرعون ويعترضـون  
حىت لو مل تكن نيتهم فاسدة. فيتكلمون بأسلوب يوحي كأم يعترضون. ويف ذكر أمثال هؤالء يقول املصـلح  

حـدث زلـزال    ٤/٤/١٩٠٥اجتمع اثنان من الطباع املختلفة، ففي  �زمن املسيح املوعود : يف �املوعود 
عنيف ويف تلك األيام كان حضرته يتلقى إهلامات كثرية عن الزالزل، أي تلقَّى إهلامـات بكثـرة أن الـزالزل    

ا كـانوا يقولـون إن   ستحدث، فانتقل حضرته إىل بستانه احتراما لكالم اهللا، بعض األغبياء يف ذلك الزمن أيض
حضرته انتقل إىل البستان خوفا من الطاعون، ففي ذلك الزمن كان الطاعون متفشيا وحتدث الزالزل أيضا. يقول 

مل  �: من الغريب أين مسعت هذا القول من بعض األمحديني مع أن سيدنا املسيح املوعـود  �املصلح املوعود 
قى اإلهلامات عن الزالزل بكثرة، فرأى من املناسب أن يقـيم يف  يترك بيته خوفًا من الطاعون قط. فلما كان يتل

بستانه لفترة، وحثَّ أبناء اجلماعة أيضا أن يقيموا هناك، فلما كان األمر عاجال فقد دبر للسكن بعض اخلـيم،  



وبعضهم صنعوا أكواخا بسيطة بوضع األردية على جدران مؤقتة للَّبِن، وبذلك أسكن حضرته اجلميـع معـه.   
  صحاب الطباع املتسرعة أحيانا يثريون االعتراض دون تفكر وتأمل، وجيب على اإلخوة أن جيتنبوا هذه العادة.فأ

أثناء اخلطبة اإلهلامية يقول حضرته يف بيان ذلك: أمر اهللا  �املسيح املوعود  �كيف رأى املصلح املوعود 
أن يلقي خطبة العيد باللغة العربية وسوف يعطى علما من اهللا تعاىل. وقبل ذلك مل يكن  �املسيح املوعود  �

حضرته ألقى أي خطاب باللغة العربية قط، لكنه حني جاء إللقاء اخلطبة وبدأ يتكلم فأنا أتذكر جيـدا حالتـه   
أفهم أي كلمة لعـدم معـرفيت   النورانية واجلميلة واستمعت إىل اخلطبة من أوهلا إىل آخرها كاملة مع أين مل أكن 

  باللغة العربية لكوين صغري السن. 
مث سرد حضرته يف بيان أمهية املسجد املبارك حادثا قد نشر يف جريدة الفضل يف تقرير كالتايل: بعض اإلخوة 

لـبعض  قالوا: ال يتبني من اإلعالن املنشور مع اخلطبة اإلهلامية أي مسجد هو املسجد املبارك، هذا ما سأل عنه ا
، فطلب حضرته اخلطبة اإلهلامية وقرأ ذلك اإلعالن مث شرح هلم أن املراد منه حصـرا هـذا   �املصلح املوعود 

، مث ذكر رواية وقال: ذات مرة مرضت أم املؤمنني وطال مرضـها  �املسجد الذي بناه سيدنا املسيح املوعود 
عن هذا املسجد (مث ذكر اإلهلام باختصار واإلهلام هو : هناك إهلام �أربعني يوما تقريبا. ذات يوم قال حضرته 

" مبارك ومبارِك وكلُّ أمرٍ مبارك يجعل فيه.) فقال حضرته: مبا أن هذا اإلهلام عن هذا املسجد لذا فلنتوجه إليـه  
  إىل هناك وسقاها الدواء فتحسنت خالل ساعتني. منني ؤاملونقدم هلا الدواء فيه. مث جاء بأم 

ل حضرته ناصحا األطباء إن عليهم أن يؤدوا حق خدمة الدين، فاملرضى يتأثرون باحلق والصدق سريعا.                                  مث قا
 كيف أستطيع أن أخدم الدين؟ قال  �ذات مرة سأل املسيح املوعود :بلّغِ الدعوة إىل املرضى، �طبيب :

  هذه فرصة مواتية لك ألن قلب املريض يكون رقيقا. 
أقول: جيب على األطباء أن ينتبهوا إىل هذا األمر يف هذا الزمن أيضا ألن هذا األسلوب من التفكري سيهيئ هلم 

  فرصة خدمة الدين أيضا إىل جانب عملهم وجيعلهم حائزين على أفضال اهللا تعاىل. 
ة احلجاب تثار يف هذه األيام يف البالد الغربية بكل شدة باسم حقوق املرأة، أو بعـذر وضـع حـد    إن قضي

لإلرهاب، أو بغية توجيه االعتراض إىل اإلسالم دون مربر. لقد بين اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي جوانب احلجـاب  
تعليمات عن ظهور زينـة   �لسياق أعطى املختلفة وكيفيته والظروف اليت جيب ارتداء احلجاب فيها. ويف هذا ا

  . �إِلَّا ما ظَهر منها�املرأة أيضا شارحا اآلية: 
إِلَّا مـا ظَهـر   �يف شرح هذه اآلية: املراد يف:  �ما قاله املسيح املوعود  �يروي سيدنا املصلح املوعود 

بأي حال، حبيث يكون املرء مضطرا لعدم هو اجلزء من جسد اإلنسان الذي يظهر تلقائيا وال ميكن حجبه  �منها
فالقامة أيضا زينة نوعا ما ولكن حجبـها   -حجبه سواء أكان االضطرار من حيث بنية اجلسد مثل قامة اإلنسان

وقد يكون االضطرار بسبب املرض، مبعىن أن املـريض يضـطر إىل    -غري ممكن لذا ال متنع الشريعة من إظهارها
 �بد من إظهاره حبسب تعليم القرآن الكرمي. بل كان املسـيح املوعـود    كشف جزء من جسده للطبيب فال



يقول بأنه إذا نصح الطبيب امرأةً أال حتجب وجهها ولو حجبته لساءت صحتها، ونصحها بالتنـزه واملشـي يف  
اخلارج بغري أن حتجب وجهها، وإذا  تركت املرأة وجهها يف هذه احلالة مكشوفا ومتشت بوجه مكشوف فهـذا  

ائز. بل يقول بعض الفقهاء بأنه إذا كانت املرأة حامال ومل تتيسر هلا قابلة جيدة وذات خربة لعملية الـوالدة،  ج
وكان الطبيب يرى أنه إن مل تستعن احلامل بطبيب حاذق لكانت حياا يف خطر فيجوز هلا أن تستعني بطبيـب  

املرأة بطبيب ذَكر يف هذه احلالة وماتت لعدت عند اهللا مذنبة ومنتحـرة.   تستعنذَكر يف عملية الوالدة، بل لو مل 
وقد يكون االضطرار من حيث العمل أيضا كما ضربت من قبل مثل نساء الفالحني. وقد قال املصلح املوعـود  

كل هـذه  أيضا أن أمور الفالحني ال جتري على ما يرام ما مل تعمل نساؤهم ومل يساعدم يف هذا اال. ف �
  . �إِلَّا ما ظَهر منها�األمور تدخل يف 

إذًا، فاإلسالم أقام احلرية من جانب، ومن جانب آخر وضع بعض احلدود أيضا ومل يترك احلبل على الغارب. 
باختصار، ميكن ختفيف احلجاب وختفيض مستواه يف حالة االضطرار، ويف الوقت نفسه منـع أيضـا أن يتـرك    

  أحكام اإلسالم بأعذار واهية. فلم يسمح اإلسالم بالوقاحة باسم احلرية. اإلنسان العملَ ب
يف بيان تفقّه املسيح املوعود يف الدين بأن مسائل اإلسالم مبنية على التفقه، وتتضمن  �يقول املصلح املوعود 

  حكما دقيقة. فما مل يدركها اإلنسان ميكنه أن خيطئ ويضلّ طريقه. 
يف جملس ما مفاده أنه إذا كان املرء ملتزما بالتقوى ميكنه أن يتـزوج مئـة    �وعود ذات مرة قال املسيح امل

على ما يبـدو   �هذا يف جرائد اجلماعة وبدأ الناس يقولون بأن مذهب املسيح املوعود  �مرة، ونشر قوله 
واضـعني يف  هو أنه ليس ضروريا أن يقتصر الرجل على أربع زوجات. ال بد أن يكون الرجال قد سعدوا بذلك 

  احلسبان أم ليسوا مضطرين لالقتصار على أربع زجيات، بل ميكن للمرء أن يتزوج قدر ما يشاء من النساء!
 �يف خضم هذه البحوث والنقاشات اجلارية عرض املرحوم مري ناصر نواب احملترم على املسيح املوعـود  

: ماذا تقصدون من هذا الكالم يا سـيدي؟  هذه القضية اليت كانت موضوع البحث والنـزاع بني الناس وسأله
: أقصد أنه إذا ماتت زوجة أحد أو طلّقها لسبب ما، فله أن يتزوج ثانية، بل يستطيع أن يتزوج مئـة  �فقال 

  فكرةً ذهب إليها بعض الناس ألن هذا الكالم قد قيل يف سياق معني.  �مرة على هذا األساس. وهكذا دحض 
إن بعض الناس يقولون أحيانا مثال: لقد بت يف املوضوع، ويقولون كالما من هذا القبيـل دون االنتبـاه إىل   

أراد أن يدحض فكرة تقدمها بعـض   �كان السبب وراءه أنه  �السياق. احلق أن ما قاله املسيح املوعود 
قت، أي إذا تزوج املرء مرة فقد انتهى األمر األديان أن على اإلنسان أال يتزوج ثانية قط ولو ماتت زوجته أو طلِّ

هذه الفكرة، وكان قوله املذكور يف هذا السياق. يقول  �وخاصة إذا ماتت زوجته. فقد فند املسيح املوعود 
املذكور بغري شرح وتفصيل لفُهم منه أنه كان يرى أنه ميكن للرجـل أن   �: لو بقي قوله �املصلح املوعود 

  ن النساء بشرط التزامه بالتقوى. يتزوج بقدر ما يشاء م



أقول: يف هذه األيام يتزوج الرجال مثىن وثالث ورباع دون أن يراعوا شرط التقوى، بينما شرط التقوى هو 
  األهم يف أمر الزواج. 

كان إىل زمن طويل يعتقد أن الزواج بأكثر  �: تذكرت باملناسبة أن اخلليفة األول �يقول املصلح املوعود 
من أربع يف الوقت نفسه جائز. ملا كان عدد اجلماعة يف تلك األيام قليال وكان اإلخوة يقابلون بعضـهم بعضـا   
بكثرة ألن عدد اإلخوة يف قاديان كان قليال فكانت األحاديث والبحوث الطويلة جتري بينهم حول قضايا كهذه. 

أن حتديد الزواج  �حت هذه القضية أيضا على بساط النقاش والبحث، وقال اخلليفة األول ففي تلك األيام طُر
أو  ١٨تـزوج   �فقط ال يثبت من الشريعة. وقدم حديثا أيضا ورد يف سنن أيب داود أن اإلمام احلسن يف أربع 

االعتقاد، فظن اخلليفـة األول   هذاال يعتنق  �مرة. قال أحد احلضور يف الس نفسه أن املسيح املوعود  ١٩
لشخص أن يذهب بكتـاب   �بالكامل. فقال  �أنه من املمكن أن األمر مل يعرض على املسيح املوعود  �

  . �ويعرض عليه الرواية عن اإلمام احلسن  �سنن أيب داود إىل املسيح املوعود 
 �ان ذاهبا إىل املسيح املوعـود  ويقول: قابلت حامل الكتاب يف الطريق حني ك �يتابع املصلح املوعود 

ألعرض هذه الرواية على (نور الدين) فرحا مسرورا متأبطا الكتاب. فسألته: ما األمر؟ قال: لقد أرسلين املولوي 
. يقول املصلح املوعود بأين أيضا رغبت يف معرفة اجلواب نظرا إىل أمهية القضية، فجـذبتين  �املسيح املوعود 

ة جواب املسيح املوعود عليها، فوقفت هنالك يف انتظار الرجل الذي ذهـب إىل املسـيح   طبيعة القضية إىل معرف
أنه كان فرحا مسرورا عند الذهاب ولكن عند العودة  �املوعود. عاد الرجل بعد هنيهة. يقول املصلح املوعود 

ي احملترم: أيـن ورد أن  : اسأل املولو�رأيته كان ناكس الرأس. فسألته: ما األمر؟ قال: يقول املسيح املوعود 
اإلمام احلسن كان قد تزوج هؤالء النساء كلهن يف وقت واحد. فانتهى املوضوع هنا ومت التوضيح أنه ال جيـوز  

  اقتناء أكثر من أربع زوجات يف آن معا بأي حال، علما أن هذا أيضا مشروط بشروط معينة أمهها التقوى. 
إلمام: ال أمهية مطلقا لدعوة عامة الناس مقابل دعوة اإلمام. فمن عن تلبية دعوة ا �مث يقول املصلح املوعود 

واجبكم أن تلبوا دعوته فورا كلما تناهى إىل آذانكم نداء رسول اهللا واسعوا للعمل بـه ألن يف ذلـك يكمـن    
 : تالحـظ �جناحكم. بل إذا كان املرء يصلّي فيجب عليه أن يليب دعوة رسول اهللا ولو بقَطْع الصالة. يقـول  

كان يصلي الصالة ونـاداه املسـيح    �عندنا أمثلة من هذا القبيل. فقد حدث ذلك ذات مرة أن اخلليفة األول 
 وميان عبد اهللا السنوري أيضا فعال ذلك نيفقطع الصالة وأسرع إليه. ولعل السيد مري مهدي حس �املوعود 

لَا تجعلُوا دعاَء الرسولِ �آية:  �ملوعود متاما مبناسبتني خمتلفتني. واعترض بعض الناس على ذلك فقرأ املسيح ا
ن يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم بينكُم كَدعاِء بعضكُم بعضا قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتسلَّلُونَ منكُم لواذًا فَلْيحذَرِ الَّذي

  . �ليمفتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَ
  .�يا أَيها الَّذين آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم�كذلك جاء يف آية أخرى: 



، بل من أهم عالمات اإلميان لذا ما فعله هؤالء الصلحاء كـان  ةباختصار، إن تلبية دعوة اإلمام فورا ضروري
عني الصواب. ليست الصالة أو احلسنة األخرى هي اهلدف احلقيقي يف حد ذاا بل اهلدف احلقيقي هو الوصول 

وكذلك يف أسوة أصحاب  �دعوته، األمر الذي تالحظ أمثلته يف أسوة صحابة املسيح املوعود  ةإىل اهللا وتلبي
  . �ول اهللا رس

  أنظارنا. كان هذا األمر مهما دائما وما زال كذلك.  �مث هناك أمر مهم آخر وجه إليه املصلح املوعود 
يقول حضرته: يف احلقيقة ال ينتظر املؤمن كثريا من الترغيب، بل تكفيه اإلشارة فقط، وهو يفهم اإلشارة ويبدأ 
يعمل حبماس لدرجة يبدأ بعض الناس يظنون أنه جمنون، لذلك رمى الناس باجلنون مجيع املؤمنني الكُمل الـذين  

وكان صـحابيا للمسـيح    -غفر اهللا له–ي يار حممد يف الدنيا. يقول حضرته: كان يل أستاذ امسه املولووا ءجا
ويعترب نفسه  خليله �، كان يف دماغه خلل، وكان اخللل من نوع أنه كان يعترب املسيح املوعود �املوعود 

قد جعله ابنه املوعود واملصلح املوعود، وكان من  �له، وبدأ يظن بسبب هذا العشق أن املسيح املوعود  خليال
أنْ يضرب يده على فخذه أحيانا حبماس كأنه ينادي أحدا إليه أو كما ينـادى علـى    �دة املسيح املوعود عا

وجلس  �يتكلم حبماس بأسلوبه اخلاص فقفز املولوي يار حممد  �شخص، وذات مرة كان املسيح املوعود 
إيل بـأن   �املسيح املوعود  ، فسأله أحد الناس: ما هذا الذي فعلته؟ فقال: لقد أشار�عند املسيح املوعود 

 آيت إليه فقفزت وتقدمت إليه. 
ال شك أنه كان نوعا من اجلنون، ولكن بعض أنواع اجلنون جيد، وجنون املولوي يار حممد هذا مل يتحول إىل 
بغض، بل حتول إىل حب أخريا. فمجنون احلب يعترب اإلشارة اليت ال توجه إليه موجهةً له، فيقول حضرته ناصحا 

اىل اإلشارةَ املوجهة إليها، أليس حب عشاقِ اجلماعة هلا حىت اجلماعة: ملاذا ال تفهم األمةُ اليت تدعي حب اهللا تع
يده على فخذه برِفق اعتربه مناداةً له؟ أما  �مبستوى حب املولوي يار حممد الذي عندما ضرب املسيح املوعود 

النتباه هلذا الشيء، هنا فيصدر اهللا تعاىل أوامره بصراحة ويصدر مسيحه أوامر ولكن ال يتوجه إليها. إذًا ال بد من ا
  وال بد أن نستعرض مدى فهمنا ألحكام اهللا تعاىل وإشاراته. 

، وليس إلرضاء الناس، يقول املصلح املوعـود  �جيب أن نعمل مجيع األعمال لرضا اهللا تعاىل تابعني أحكامه 
هلند، ولكن عنـد  : كان املولوي غالم علي وهابيا متشددا، وحبسب فتوى الوهابيني جتوز صالة اجلمعة يف ا�

ألم يقولون أن اجلمعة ال جتوز إال إذا كان احلاكم  -كانت مسائل ذلك الزمن غريبة وعجيبة-األحناف ال جتوز 
أو السلطان مسلما، وكان القاضي الذي يصلي بالناس مسلما، وكان البلد الذي تصلى فيه اجلمعة للمسـلمني،  

لطان مسلما وال القاضي، فال جيوز أداء صالة اجلمعة فيها، هذه كانت وما دام اإلجنليز حيكمون اهلند فلم يعد الس
إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْـرِ  �القضية، ومن جهة أخرى كانوا يقرؤون يف القرآن الكرمي: 

عيوا الْبذَرو م تطمئن ١٠(اجلمعة: �اللَّهبذلك، فكانوا يريدون أن يصلّوا صالة اجلمعة، وكانوا )، لذا مل تكن قلو
يف الوقت نفسه خيشون أن يصدر أحد مشايخ األحناف فتوى ضدهم، فإم بسبب هذه املشـكلة اختـاروا أن   



يصلوا أوال صالة اجلمعة يف القرية يف يوم اجلمعة، مث صالة الظهر، ويظنون أنه إن كانت صالة اجلمعة صـحيحةً  
ت صالة الظهر صحيحةً جنونا أيضا، لذلك مسوا صالة الظهر هذه باالحتياطية، وكانوا يظنون أنه جنونا، وإن كان

صالة الظهر سنقدم صالة اجلمعة،  �لو رفض اهللا تعاىل صالة اجلمعة سنعرض بني يديه صالة الظهر، ولو رفض 
  ومن مل يكن يصلي صالة الظهر االحتياطية فكان يعد وهابيا. 

يقول: ذهبنا ذات مرة مع املولوي غالم علي إىل غورداسبور، ويف الطريـق حـان    �ح املوعود كان املسي
يشبه منهج الوهابيني عمومـا،   �وقت صالة اجلمعة فدخلنا مسجدا ألداء الصالة، كان منهج املسيح املوعود 

ضروري لنجاة  �لنيب أيضا يرى أن العمل بسنة ا �ألن الوهابيني يرون أن العمل باألحاديث واجب، وكان 
مع املولوي غالم علي وصلى صالة اجلمعة، وملا فرغ املولوي غالم  �اإلنسان، باختصار ذهب املسيح املوعود 

: سألت املولوي، ما هذه الركعـات  �علي من صالة اجلمعة صلى أربع ركعات للظهر. قال املسيح املوعود 
قلت له: إنك وهايب واعتقادك يعارض هذا الشيء، فمـا معـىن   األربع بعد صالة اجلمعة؟ فقال: إا احتياطية، ف

االحتياطية؟ فقال: ال أقصد من االحتياطية أن يتقبل اهللا اجلمعة أو الظهر، بل هدفها هو أن ال يعارضين النـاس،  
 فإنين أخشاهم. فهناك أناس يفعلون مثلما فعل املولوي غالم علي، حيث كان يف قلبه مرتاحا ومطمئنا أنه صـلى 

  صالة اجلمعة، ولكن من جهة أخرى صلى أربع ركعات للظهر أيضا إرضاًء للناس. 
: القضية �: معظم الناس يف مجاعتنا حيلقون حلاهم، فقال �قال شخص يف أحد جمالس املسيح املوعود 

يتبعوننا. ندعو اهللا تعاىل أن نكون ممـن  ون أسيبدولد فيهم حب اهللا تعاىل ت، وعندما ي�األساسية هي حب اهللا 
ويكون كل فعل وعمل لنا تابعا ألحكام اهللا  �ويتولد فينا احلب احلقيقي هللا  �يفهمون أقوال املسيح املوعود 

  تعاىل. (آمني) 
م ١٩٨٩، فقـد ولـد يف   وهو من سـوريا  سأصلي بعد الصالتني صالة الغائب على السيد عبد النور اجلايب

ة، البيانات أيضا ليست كاملة بشكل دقيق. على كل، حبسب البيانات املوجودة لـدي  واعتقلته احلكومة السوري
، اعتقلتـه قد  السلطات احلاكمة تحصل على الشهادة اجلامعية يف إدارة األعمال قبل اعتقاله ببضعة أشهر، وكان

يف بـدايات الثـورة يف    وكان سبب االعتقال أن شخصا استعار منه اجلوال واتصل بالثوار، وهذا األمر حدث
، وحينها مل يكن أي حرج يف إعارة اجلوال ألحد عند احلاجة، فاستعار أحد الثوار جواله واتصل بأصحابه ةسوري

وحتدث معهم يف األمور املالية، وألن احلكومة تراقب االتصاالت أيضا، فحققوا ووجدوا أنه مت االتصـال مـن   
تقلوه مث قتلوه، وحبسب التقارير الطبية كان املرحوم قد تـويف يف اليـوم   رقمه، فاموه بأنه على صلة بالثوار واع

أميا تعذيب، وما يقوم به الثوار مـن  عذّب يأيضا  األمنألن -الثالث من اعتقاله بسبب اإلصابة الشديدة يف رأسه 
م. إنا هللا وإنا إليه ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٢إال أن أهله تلقّوا خرب وفاته يف  -ظلم تقوم به السلطات احلكومية أيضا

  راجعون. 



كان املرحوم حفيد السيد سليم اجلايب، وهو أمحدي قدمي، وكان السيد سليم اجلايب ذهب إىل ربوة يف عهـد  
، وهو يعرف اللغة األردية بشكل جيد جدا. كان املرحوم معروفا يف حميطه ويف معارفه حبسن �املصلح املوعود 

خلقه ونبله ورفقه ودماثته، ومل يكن فيه أي قسوة، وكان قوي البنية وصحته جيدة. تقول أخته السـيدة هبـة   
قيل هلا لقد ولدت "نورا"، فبعـد  الرمحن اجلايب: رأت والديت يف الرؤيا قبل والدة أخي املرحوم أا ولدت ولدا و

عدة أيام وصلتها رسالة اخلليفة الرابع رمحه اهللا تعاىل وكانت تتضمن امسا اقترحه عليها وهو "عبد النور". تقـول  
أيضا: إن أخي كان ابنا بارا وذكيا جدا، وكان اجلميع يثنون على ذكائه ونبوغه. يف آخر حديث يل تكلمـت  

ة خمتلفة: "إن كنت أمحديا حقيقيا فعلي أن أتعلم الصفح عن اآلخرين". رمحـه اهللا  معه، قال وكان يف صوته نرب
  تعاىل ورفع درجاته وصبر ذويه مجيعا مبا فيهم والدته وأخته وجده. 

أيضا، لقد اندلعت الثورة بسبب ظلم احلكومة، واآلن تزداد احلكومة والثوار  ةسوريوال بد من الدعاء لظروف 
وهناك فريق ثالث يضرب األمثلة يف الظلم والوحشية باسم اإلسالم وهو داعش، أمـا السـكان    كالمها ظلما،

الطيبون فليسوا حمفوظني من أي فريق ال من احلكومة وال من غريها، فاحلكومة والثوار والذين يدعون إقامة الدولة 
ين ال ينحازون إىل أي فريق. رمحهم باسم اإلسالم كلهم ظاملون مبستوى واحد، ويسحق النبالء واألمحديون الذ

  اهللا تعاىل ورحم هذا البلد أيضا وحرر البلد من أيدي الظاملني يف أسرع ما ميكن. (آمني) 
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