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أما بعد فأعوذ بـاهللا  . ا عبده ورسولهه، وأشهد أن حممدـأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل   
مالـك  *  الرحمن الرحيم * الْحمد هللا رب الْعالَمني     *  بسمِ اهللا الرحمن الرحيم   �. من الشيطان الرجيم  

صراط الَّذين أَنعمـت علَـيهِم غَيـر    *  اهدنا الصراطَ الْمستقيم * إياك نعبد وإياك نستعني   * يوم الدين 
الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني (.�الْم(   

�وا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيااليا رِجمهنثَّ مبا وها جريكَث 
اًء ونِسقُوا اَهللاوإِنَّ اَهللات امحاَألرو اَءلُونَ بِهسي تا الَّذيبقر كُملَي٢ :النساء (� كَانَ ع(   
 مث يختتم خبطايب  أه  وته،  اي يف اخطابفيه   ألقي    اهللا أن  العادة بالنسبة إىل اجتماع جلنة إماء     جرت  لقد  

، نب اجتماع إماء اهللا   ااع جملس أنصار اهللا أيضا إىل ج      أما يف هذا العام فقد عقد اجتم      . الدعاءباالجتماع  
  أن أحتدث إليكن يف وقت مبكراخترتلذا  ، أيضاوكان مفروضا أن أشارك يف اجتماع جملس أنصار اهللا     

  .  بعد الظهرأللقي كلميت يف اجتماع جملس أنصار اهللاقليال 
 من أجـل  وقت واحد    يف    اهللا لس أنصار  جلنة إماء اهللا وجم     اجتماع  هذا العام  قد عقدنا على أية حال،    

  هذا سوف يعرف فيما بعـد مـن خـالل          ، هذه التجربة ناجحة   كانتولكن إىل أي مدى     . التجربة
 مقارنةًبقليل  أقل   ذُكر يف التقرير فيبدو أنه       كماأما عدد احلضور    . انطباعات الذين حضروا االجتماعني   

 موصوهلصعوبة يف حيث وجد البعض ،  يف املواصالتإىل مشاكلسببه عائد دري هل ال أ. بالعام املاضي
 قـد   فال بد أـن   أما عضوات االس البعيدة     . كانت هناك صعوبات أخرى    أو   إىل هنا من لندن مثال    

وعلى ما  يبدو    . عندهن بني الوصول إىل هنا أو الوصول إىل لندن         ألنه ال فرق     ،كما أظن وصلن إىل هنا    
عقـد  وسلبيات   إجيابيات    الحقا وعالوة على ذلك سوف تتبني    . نسبيان عدد القادمات من لندن أقل       فإ

  . من خالل انطباعاتكن  وذلكهنا ويف وقت واحد من ناحية اإلدارة والترتيباتاالجتماعني 
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نساء الرجال وال  وهذا املوضوع يهم كثريا      ،هعنأحتدث إليكن   أريد أن   الذي   املوضوعواآلن أعود إىل    
 بـشكل    ختص النساء  اأمورتناول   لذا سأ  أوجه اآلن خطايب إليكن   ومبا أنين   . عيف هذا اتم  على السواء   

. �املسيح املوعود وكل ما سأقوله مبين على القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة وكالم       . خاص
 ج  خير دون أن  على هذه األسس الثالثة       مبنيا حديثهفال بد أن يكون      شيئااخلليفة  قول   عندما ي  ه أن وال بد

 مسلم أمحدي سؤال فيما إذا كان هذا احلديث موجها إىل امـرأة       قلب لذا جيب أال ينشأ يف    . ها نطاق عن
 رنَاملراد من الساكنات يف الغرب هو السيدات األمحديات اللوايت ينحد         . يف الغرب تسكن يف الشرق أو     

ـ    م ينحدرنَ أو   األمحدية،  اإلسالم وانضممن إىل   اعتنقنمث  من أقوام غربية     أفريقـي   وي أو ين أصل آس
 يف   هنـا  فترة املراهقة واستقررن  يف   يف الصغر أو      سواء ولكنهن ولدن وترعرعن هنا، أو هاجرن إىل هنا       

نا هذا منسجم متاما مع ادعـاء   وال شك أن إعالن -  أن اإلسالم دين الفطرة    وإذا كنا نعلن  . روبيةوبالد أ 
 على  كان سهال بتعاليمه وأحكامه   ن العمل   أكن القول   ال مي ف - � النيب   إعالناإلسالم والقرآن الكرمي و   

 اإلسالم كما كانت قابلة للعمل اليمبل احلق أن تع! كال. تعذر خارج العامل العريبمهو و وحدهم  لعربا
 غريهـا وأفريقيـة   للقاطنني يف بالد آسيوية وبالد      للعرب ومنسجمة مع فطرم كذلك هي قابلة للعمل         

وكما كانت هذه . واحلال نفسه بالنسبة إىل سكان اجلزر وأمريكا    . طرة أهلها مع ف جمة متاما   س ومن ،أيضا
وهذا هو الدين الوحيد الـذي      . كذلك هي قابلة للعمل اليوم أيضا      قرنا ١٥التعليمات قابلة للعمل قبل     

افظ وكان صاحلا يف األزمنـة      فالظن أن اإلسالم دين حم    . نسجم مع الفطرة إىل يوم القيامة     ييقدم تعليما   
 يثريهـا  إمنا هي اعتراضات الغية وواهية       .. وشديدةٌ ه قاسيةٌ  وأحكام غلظةً و  وأن فيه قسوةً   ،لعتيقة فقط ا

  . املعترضون من غري املسلمنيعلى اإلسالم
    ح الذي    والكاملُ القرآن الكرمي دستور احلياة اجلامعوض من املـستوى العـائلي إىل   دءا   األمور بِ   مجيع

وقد بين أيضا   . على احلكومات تقع    وفرائض واجباتالصغار إىل   األوالد   املستوى العاملي، ومن مستوى   
 .معتجم لل توفري السالم  و  حلماية األمن  بادئامل كما وضح ا للحفاظ على أمن البيت وسالمة العائلة        سسأُ

 كـثريا   األقوام اليت تزعم أا متقدمـة     . لقيام األمن على املستوى الدويل أيضا     مث أشار إىل مبادئ ذهبية      
        م متنورون ذهنيا إىل حد كبري عندما تم هلم صورةُ  ويظنون أظهرون  اإلسالم اجلميلةُ  قدردة فعلـهم     ي 

جيب لذا  . ةخوفال ينتشر بسببه األمن والوئام واألُ     إذا كان هذا هو تعليم اإلسالم       : قائلنياألوىل والعفوية   
 ميكن  بأنه وأال يشعر بالدونية     ،غريا أم كبريا  ال كان أم امرأة، ص    صادق، رج أمحدي   مسلم    أي أال خيجل 
 وينبغي أال خيطر ببـال    . تعاليم اإلسالم ب هعملسبب   أو ب   عرضة الستهزاء الناس لكونه مسلما     أن يصبح 
 أو بـسبب لباسـهن أو       أو النقاب هن بسبب ارتدائهن احلجاب     منيسخرون  س أن الناس     أيضا السيدات
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أي نوع مـن     يشعرن ب   وال ، أي اهتمام  ذه األمور  هل ألمحديات الفتيات ا  تعريجيب أال   . عبادنأسلوب  
   .بناء على ما يقوله الناسالدونية 

 يتباهون على أـم   ال عالقة هلم بالدين الذين تعرض كنائسهم للبيع         ممن  إذا كان الشباب أو غريهم      و
د أن أفكـارهم   يؤكالزمن أن فليعلمواية، باسم احلر دون غريهم، وأن هلم أن يفعلوا ما شاءوا         على احلق 

ل احلدود يف اإلسـاءة     لقد جتاوز األوالد ك   . هذه تسقطهم يوما فيوما يف احلضيض من الناحية األخالقية        
 بدأت األصوات تتصاعد يف احملطات التلفزيونية       حىت -خطيب أيضا   إحدى   يف    كما ذكرت  - إىل آبائهم 

كثريا  تة اتمع وأخالق األوالد قد تردبيوت وسالمأمن ال مستوى   ألن   ،ضد حقوق األوالد غري املربرة    
من أجل تفادي   على سلوكيات األوالد    ال بد من وضع احلدود      ف ، خبطى حثيثة   الدمار حنو تنحدربدأت  و

  . هذه الظاهرة
.  وغريها من عالقات القرابة فهي أيـضا يف طـور االحنطـاط            املرء وزوجه بني  عالقة  وفيما يتعلق بال  

 وقد ارتفعت نسبة الطالق      تفسد يوما إثر يوم،    الصالتصرب واجللد ال تزال     دم حتلي الناس بال   وبسبب ع 
 .تالفساد يف العالقـا سبب هي  ويقال إا  عن طريق األهليعترض على الزجيات املنسقة   . إىل حد كبري  

 فلماذا محديني،األسلمني  امل عند غري   هذه اتمعات  يفغري موجودة   عن طريق األهل    زجيات  الفكرة  لكن  
الزجيات تفسخ عندهم رغـم أـم        واملعلوم أيضا أن نسبة كبرية جدا من          بكثرة هائلة؟  مزجياتفسخ  

ومـا  احلق أن هناك أسبابا أخرى لفسخ الزجيـات         .  املستقلة ورغبتهماحلر  يتزوجون حبسب اختيارهم    
الرجـلُ   يهتم ـا     الوبقدسية نفسها   فال تم املرأة    . منها عدم التحلي بالصرب وهتك القدسية     أكثرها،  

إن عددا ال بأس به من      . مما يؤدي إىل فسخ العالقات باستمرار     املتبادلة  فينتهي األمر إىل عدم الثقة      ،  أيضا
 اتمـع وال  قيود من قبل هم  ال حتد ون يف سيئات كثرية،     مسغ ين والديهمأحد  مع  األوالد الذين يعيشون    

ندهم إذا مـنعهم   م القانون من هذه التصرفات بل يسا      مينعهحدودهم، وال    ضمن   بقائهمإل  الدين من قبل 
 أن األوالد الذين يعيشون مع أحد       ، وهي  أمام اجلميع  واضحة جلية والنتيجة  .  ما  من شيء أو عمل    أحد

وال .  وحني يبلغون سن املراهقة ترتفع نسبة جرائمهم أكثر        همصغربدأون بارتكاب اجلرائم منذ      ي أبويهم
. فحسببل من أجل العبث وعيث الفساد        - غري مربر ذلك   وإن كان    - يقومون باجلرائم هلدف معني   

  .  ليس إال ألنفسهمترفيهاو  عبثاالحقون باآلخرين أضرارشباب والفتيات عصابة وييشكل بعض الفمثال 
كما هو حادث يف هذه األيام بسبب التضخم املايل والقيـود            املشاكل االقتصادية يف العامل،      بازديادو
يف . ، تزداد املشاكل بني الزوجني، كما تزداد املشاكل األخالقية لدى الـصغار    من البنوك  تراضقاال على

هذه اتمعات يكون الزواج بني الشاب والفتاة برغبة متبادلة وباختيارمها، ويكون مبنيا علـى أواصـر                
إن نـسبة   ف ومع ذلك ) أقصد م أولئك الذين ليسوا أمحديني أو معظمهم ليسوا كذلك         (احلب ظاهريا   
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كبرية من هذه الزجيات تكون عرضة للفسخ، وحياول كل من الرجل واملرأة أن يؤسسا عاملـا جديـدا                  
مـن  قتل الرجل ظلما وجورا أوالد زوجتـه  دث أن يل للعيان حاالت حيث حيوكذلك متثُ. اخاصا م 

 يقتل ضربا   بعض األوالد  و .الفينة والفينة بني  نشر يف وسائل اإلعالم     مثل هذه األخبار ت   و. زوجها السابق 
 احلايل يضرب أوالدك من     كريكش أو    زوجك  رأيت وإذا سئلت أمهام أنك    . أو بطريقة أخرى   أو خنقا 

شاء وال اعتراض عندي علـى      يما   شريكي زوجي أو     فليفعل  فيقلن .زوجك السابق ومل حتركي ساكنا    
مثاال علـى    قد أصبحت  واألمومة   إذن، فاألم اليت كانت مضرب املثل يف احلب والتضحية        . قتله ولدي 

يف  ،بنت األمحديـة أن تقلـده  هل هذا هو التعليم والتنور الذي يطلَب من ال     .  شيئا فشيئا  والقسوةالظلم  
 الشباب والفتيات   -الناشئ  نا   جيل فتخرفيجب أن ي   ؟حني لديها كنوز من التعليم اإلهلي الذي ال نظري له         

وهو كنـز حيتوي على تعليم     . ربنا احلي ورسولنا احلي   تعليم من    على أنه قد أُنزِل عليهم       -على السواء   
ينور ظاهرنـا    بنور   هاويزوددنيانا وعقبانا، ويزين بيوتنا بزينة احلب والوئام،        يف   لنا ولذرياتنا    حي يصلح 

 تأييد اهللا ونصرته بالعمل بـذلك       ظاهر فنشاهد م  ،وباطننا وأرواحنا، ويرينا مشاهد اجلنة يف هذه الدنيا       
   . ه الدائمةت الذي سيدخلنا بإذن اهللا يف جنات مرضاليمالتع

ـ  بتموا كثريا ذه الدنيا بل ص     فعليكم أن تقدروا هذا التعليم الذي أعطانا اهللا إياه، وجيب أال             لَّوا ج 
عقد اآلية اليت تلوا يف مستهل اخلطاب هي من اآليات اليت تتلى مبناسبة . اهتمامكم بالعامل األبدي اخلالد 

  ..........نصح اهللا تعاىل فيها عباده بالتحلي بتقواهالنكاح ي
  العائلية برأسها   اخلصومات تلو عمل به الفريقان ملا أطلَّ     ا مهما   أمر لقد بين اهللا تعاىل يف هذه اآليات        

فقد قـال   .  واألنسباء وما نشأت مشاكل مع األصهار    واصر  األقط وملا حدثت شجارات وما انقطعت       
 ة مـشترك ألهدافومن معانيها أنكم خلقتم  . يف هذه اآلية إنكم خلقتم من نفس واحدة       وجني  للزتعاىل  

ومن تلك األهداف أنه جيب   . ةاملشتركلذا عليكم أن تبحثوا دائما عما يساعد على حتقيق تلك األهداف            
عالقة تبـدأ   وإن سلسلة هذه ال   . عالقة جديدة سلك  أن حتاولوا خللق األمن يف اتمع بعد اخنراطكم يف          

حتافظوا على هذه العالقة حـىت تتقـوى        فعليكم أن   . بني العائلتني بسبب هذا الزواج     الترابطو بالنسب
أو يف زوجهـا     عجب الفتاةَ شيءٌ  يإذا مل   . شقق فيها تاألواصر أكثر فأكثر بدال من حدوث الصدوع وال       

 وأهلهإفشاء أحاديث الزوج    بفتاة   بدأت ال  فلو.  إىل نتيجة أفضل   بالصرب والدعاء أن تتوصل   حاول   فلت أهله
تنتهي إىل أهلها أو صديقاا منذ البداية وقبل أن تفهم طبيعة زوجها حلدثت الصدوع يف العالقات حىت                 

 باالهتمام بـصلة    -يقة أخرى    عم  عالوة على معان   - يف هذه اآلية     فقد أمر تعاىل  .  والفسخ التفككإىل  
دمويـة  العالقات  الصدد إن صالت الرحم ال تقتصر على         يف هذا ال   �ويقول املسيح املوعود    . الرحم

أي أن أبـوي الـزوج      .  إىل عائالما بعد زواجهما    متتدإن صالت الرحم لدى الشاب والفتاة       فقط بل   
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 البعد تطرقفإذا فكر الفريقان ذه الطريقة ملا . أقارب الزوجة والعكس صحيحوإخوته وأخواته يصريون 
  . فسدت العالقات قطصالت القرابة وملا إىل 

 أن يؤديا حقوق أقارب بعضهما بعضا كما يؤدي كل واحـد منـهم              نيفقال تعاىل جيب على الزوج    
وهذا األمر ليس موجها للفتاة فحسب بل قد أُمر الشاب أيضا للـدعاء             . حقوق والديه وأخواته وإخوته   

  واألنسباء كذلك من واجب األصهار    . الفتاة على العالقات املتبادلة كما أُُمرت    احملافظة  والصرب من أجل    
ـ    إرشادات خاطئة إىل    يفسدوا أمن اتمع وسكينته بتوجيه      أيضا يف العائلتني أال       أو  ةالـزوج أو الزوج

 يف اآلية األوىل أن من واجبكم القيام بتربيـة صـاحلة        �وكذلك قد وجه    . بالتورط يف أحاديث عابثة   
 ممـن ينـشرون احلـسنات يف        ذرياتكم املقبلة   تكون  لكي  بإذن اهللا   الزواج بعدتنجبوم  الذين  ألوالد  ل

هللا؟ املراد من تقوى اهللا أن يكون        تقوى ا  يما ه . قوا اهللا حق تقاته   وهذا ال ميكن حدوثه ما مل تت      . اتمع
رغباته الشخصية عرض احلائط واضـعا أمامـه   ب وضاربا رضاة اهللا تعاىل وأوامره تابعا مل إنسان  عمل كل   

ال ميكنكم أن ختدعوين ألين رقيـب يف        يقول اهللا تعاىل اعلموا أنه      .  نيل رضا اهللا تعاىل    هدفا واحدا وهو  
فإذا وضع األزواج األمحديون هـذا األمـر أمـام أعينـهم            . كل حلظة وآن على كل عملكم وفعلكم      

  . فسيبحثون عن األوامر اليت تكسبهم رضا اهللا تعاىل
تنبـه إىل   يفمن  .  اآلية اليت تتلى مبناسبة عقد النكاح      لقد أورد اهللا تعاىل كلمة التقوى مخس مرات يف        

وكذلك الذي حيافظ   . لفساد واخلصومات لن يصري بيته بؤرة     تقوى اهللا تعاىل إىل هذه الدرجة ال ميكن أ        
والعمل بكل هذه األوامر يؤدي     .  اهللا تعاىل باستجابة أدعيته    هعلى صالت الرحم ويتنبه هلا جيدا قد بشر       

 الدنيا فقط   جيب أال تكون من أجل    تتولد نتيجة الزواج    فالعالقات اليت   . تقدم الروحاين إىل فتح أبواب ال   
عندها تلعـب   . � حيب احلفاظ عليها بغية نيل رضا اهللا          بل ،ن أجل احلصول على الذرية ظاهريا     مأو  

عب دورهـا يف   حسنة ويف قيام األمن يف اتمع، كما تليف تربية األوالد تربيةًاهلام هذه العالقات دورها  
 الرجل أن جيعل زواجه والعالقات العائلية وسـيلة          على سؤوليةتقع امل فكما  . تقوية العالقة مع اهللا تعاىل    

رغباا الشخصية وعواطفها هلدف أعظـم  بلنيل رضا اهللا تعاىل كذلك من واجب املرأة أيضا أن تضحي       
ولقد اختـار   . صاحلةالذرية  ال إلكثار من واوهذا اهلدف األعظم واألهم هو تقوية العالقة مع اهللا          . وأهم
حلدوث السكينة يف العواطـف  أكرب وسيلة ألن الزواج عقد النكاح    هذه اآليات للتالوة مبناسبة      �النيب  

 بـل جيـب أال       على العواطف واملتعة الظاهرية فقط     كموا جل اهتمام  ال تصب  عليكم أ  ولكن واالستمتاع
ـ       الزواج أيضا أمور  هللا يف   تتغافلوا عن التقوى وال تتناسوا خشية ا        وال  ة وال ملوا تربية األجيـال املقبل

وا السكني على رقاب األوالد من أجل متعتكم الشخصية مثل          وال تضع .  عن أمن اتمع   تغضوا الطرف 
 علـى   بتربيتـهم  وهذا ال ميكن إال إذا قمتم        ،بل عليكم أن حتافظوا على هذه األمانة      . الغارقني يف الدنيا  
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ولتحقيق هذا اهلـدف   . تبادلةاملثقة  ال الزوجان على    ظَ وحافَ ،علتم جو البيت آمنا مطمئنا    أحسن وجه وج  
ولتكن كل أعمالكم مبنية على تقوى اهللا وخـشيته،         .  قولوا قوال سديدا دائما     طريقا وهو أنْ   � ناعلّم

هللا تعاىل املؤمنني    ينصح ا  ملا.  التقوى بعينها  ي ه ه األواصر، وهذ  تقويةتبادلة و املثقة  الألن ذلك يؤدي إىل     
وليس هذا فقط بل خيربهم عن هذه الدنيا أيضا أـم إذا            . إمنا ينصحهم مراعاة للحياة األبدية يف اآلخرة      

فلو راعى هذه النـصيحة األزواج القـدامى        . عملوا الصاحلات يف هذه الدنيا فسينالون اجلنة فيها أيضا        
ويتولد فيها النفور والكراهية يف بعض األحيان  ذلك ألن اُألسر تتفكك -وحديثو الزواج على حد سواء 

 واتبعوا هذا األصل ومتسكوا بالصرب والدعاء وتقْـوى اهللا          -بعد أن يولد هلم ثالثة أو أربعة من األوالد          
وجيب أن يحـدث كـل      . تعاىل فإن مجيع املشاكل العائلية والنفور والكراهية ستتحول إىل احملبة واملودة          

إن . �أمحدي مثل هذا التغيري يف نفسه وإال فلن يكون وفيا بالعهد الذي قطعه مع املسيح املوعـود                  
مصدر كثري من املشاكل العائلية هو أنه إذا أخطأ الزوج فإن الزوجة أيضا تبدي ردة فعل مماثلة مما يؤدي                   

رية للزوج أن يهتم بزوجته ويؤدي حقها، لقـد  ال شك أنه مسؤولية كب. إىل تزايد املشاكل والشجارات   
 لو علم الرجل ما عليه من مأمثة ومؤاخذة من اهللا إن مل يؤد حقوق زوجته ملـا                  �قال املسيح املوعود    

 أن  - وهو احلق الظاهري فقـط       - عن حق املرأة     �ولقد قال النيب    . تزوج أصال خوفا من هذا العقاب     
ترفع إيل يف هذه األيام كـثريا مـن         .  يلبس، وال خيرجها من بيته     يطعمها الرجل مما يأكل، ويكسيها مما     

 النـصيحة إىل    �مث أسدى النيب    .  الشارع وألقى ا إىل  القضايا اليت أخرج فيها الرجل زوجته من بيته         
الترمـذي،  ." (خلُقًـا  هِملنِسائ خياركُم وخياركُم خلُقًا أَحسنهم إِميانا الْمؤمنِني أَكْملُ: "الرجال فقال 
إذن فقد ورد التنبيه للرجال إىل هذه الدرجة كي يهتموا بأزواجهم، ولكن أشقياٌء من              ). أبواب الرضاع 

على النساء وال سيما اللوايت ولدت هلن ذرية أيضا أن حياولن جهدهن إلنقـاذ              . ال يراعون هذه األمور   
دين الشرطة إلخراج أزواجهن من البيت، هذه اخلطوة        بعض النسوة أحيانا ينا   . عشهن الزوجي من اهلدم   

ال تليق إال إذا تفاقم ظلم الرجل حبيث ال يفتأ يظلم دون وازع ورادع، عندها يكون للمرأة حق يف اختاذ                    
تتفكك اُألسر أحيانا ألسباب صغرية وشـجارات  . هذه اخلطوة، كما عليها أن تطلع نظام اجلماعة أيضا   

 ولكن أحداث تفكك األسر تخلّف مشاكل تزويج السيدات مرة أخـرى يف    تافهة وثورة غضب مؤقتة،   
وال يتوقف األمر إىل . املستقبل، وإذا كان آباؤهن على قيد احلياة فإن هذا األمر يزيد من قلقهم ومهومهم           

هنا فقط بل يظهر من األحداث أن األوالد الذين يعيشون مع أحد الوالدين فقط خيرجون عن سيطرة من          
ن معه سواء كان األم أو األب، وتشكو املدارس من مثل هؤالء األطفال إذ إم يكونون سببا يف                  يعيشو

 الـدنيا :  مبكانة املرأة، وما أحسن ما قال      � لقد أشاد النيب  . معظم اخلصومات واملشاغبات يف املدرسة    
اعتم ريخاعِ وتا مينأَةُ الدرةُ الْمحالمن خالل هـذا     �فكما رغّب النيب    ). ب الرضاع مسلم، كتا . (الص 
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احلديث الرجالَ أن يتزوجوا من الصاحلات، كذلك جيب أن يدعو هذا األمر املرأة أيضا أن تتدبر فيه حىت 
 على الزوجة املثالية فقال هي الـيت        �ولقد عرف النيب    . �جتعل حياا كما يريد منها اهللا تعاىل ونبيه         

إا مهمة صعبة للغاية وال سيما إذا كان الزوج          . ر ومتتنع مما مينعها زوجها    تقوم بعمل زوجها بكل سرو    
إن البيـت   . ال يتحلى بالتقوى ولكن مع ذلك ال بد من العمل ذا النصح من أجل جتنب الـشجارات                

 قظيوو يصلّيفَ اللَّيلِ من ودعا ألهله بالرمحة هو ذلك البيت الذي يقوم فيه الرجل            �الذي مدحه النيب    
هأَترفَإِنْ ام تح ين أَبي ضا فهِهجاَء وكذلك إذا قامت املرأة قبله فتتبع الطريق نفسه إليقاظ زوجها         . الْم .

فإذا أُحيِيت الليايل يف البيوت حبيث يقوم فيها الرجل وامرأته بالنوافل ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل فال بـد أن                   
 املرأةُ اخللع بـسبب ظلـم الرجـل،         اعت إيل قضيةٌ طالبت فيه    رف. تصبح تلك البيوت كاجلنة األرضية    

               األمر لُحرى الزواج على االنفكاك، وكان هلما أربعة أو مخسة أوالد أيضا، فنصحتهما وصع وأوشكت
فترة وجيزة مث عاد الرجل ميارس الظلم فطالبت املرأة اخللع مرة ثانية، فنصحتهما مرة ثانية ودعوت هلما                 

واآلن عندما يأتيان لصالة الفجر وأرامها ذاهبني سويا أشعر بالفرحة والـسرور أن اهللا تعـاىل                . فتصاحلا
فيجب أال يراعي الرجـل واملـرأة       .  عالقاما املقطوعة من أجل أوالدمها     فوصالوهبهما العقل والفهم    

 العبادات ولكنه    املرأة إىل  �كذلك نبه النيب    . مشاعرمها فقط، بل جيب أن يراعيا مشاعر أوالدمها أيضا        
أي أن  .  بعلها بِإِذْنتطوعا إال    الْمرأَةُ تصوم وضع هلا بعض احلدود اليت جيب أال تتعداها، فقال جيب أال            

وقال للحفاظ على جو الثقة     . الصوم املفروض ال بد منه، أما النفل فال تقوم به املرأة إال بعد إذن زوجها              
ولكن هذا ال يعين أن يفرض الرجـال علـى        . أحدا ال يرضى به زوجها    أال تدخل املرأة البيت     : املتبادلة

 الثقة بـني    فقدانإىل  جميئهم   يؤدي   م دومنا داع أناسا قد    وإىل بي يدعو  فالنساء أوامرهم أكثر من الالزم      
  ال يبغض املؤمن زوجته املؤمنة وال      � قال النيب    .الزوجني، لذلك على املرأة أن حتتاط كثريا يف هذا األمر         

انظروا كيف أسـدى    . يكرهها، بل جيب أن ينظر فيها ما يعجبه ويستحسنه، وأال يتحرى فيها العيوب            
مرة .  حقوق الفتيات عند تزوجيهن�مث أقام النيب .  إىل الرجال ذه النصيحة حىت يعتنوا بالنساء     �النيب  

فلما رفعت القـضية إىل     . أراد أحد اآلباء أن يزوج ابنته من شخص، إال أن ابنته مل ترغب فيه فرفضت              
 آلبـائهن فإذا كانت الفتيات سلكن مسلك التقوى مث أبدين رغبتهن          .  قال زوجوها ممن ترغب    �النيب  
 فيجب أن يفكر فيها اآلباء وأال يرفضوها بسبب تزمتهم أو مكانة عائلتهم أو غريها من               الزواج بأحد من  

ولكن جيب أال يكـون     . عاء خبصوص زواجهن  كما جيب على الفتيات وآبائهن اإلكثار من الد       . األمور
 مشجعا للفتيات حىت خيترن شبابا من خارج        - أنه ميكن للفتيات اختيار أزواجهن برغبتهن        –قويل هذا   

فيجب للفتيات أخذ احلذر من هذه     . اجلماعة أو ضعفاء دينيا وعالقةً بنظام اجلماعة إن كانوا من اجلماعة          
 األمر يرفع إىل اخلليفة فيبحث يف القضية من خالل نظام اجلماعة مث             ولكن مع ذلك إن مثل هذا     . الناحية
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ولكن جيب على الفتاة املؤمنة الصاحلة أن تأخذ بعني االعتبار أنه ملا قـال              . خيرب عن السماح به أو عدمه     
 لوالد الفتاة زوجوها فيمن ترغب الزواج به، قالت أردت أن تعرض هذه القضية أمامك إلقامة                �النيب  
ق الفتيات، وذلك ألن الفتيات تكره ظلما على الزواج أحيانا، ويف حالة عدم قبوهلن ذلك الـزواج   حقو

ولكن اآلن قد أقام النيب     . يواجهن غضب آبائهن وسخطهم ما بقوا على قيد احلياة دون أن يلتفتوا إليهن            
ذه الفتاة وطاعتها   كان هذا يدل على صالح ه     .  هذا احلق فال مانع عندي أن يزوجين والدي مبن شاء          �

وجيب علـى الفتيـات أال   . فيجب على فتياتنا اليوم أن يتحلني مبثل هذه الطاعة واحترام الوالدين      . أيضا
يتشبثن برأيهن، بل جيب أن يدعون اهللا تعاىل، مث إذا حصل عندهن انشراح الصدر أو أراهن اهللا رؤيـا                   

ب أال يتطلعن لرؤيا حتقق رغبان القلبيـة،  وجي كما حيدث يف بعض األحيان فيجب أن خيربن ا آباءهن     
. بل جيب أن يدعون بقلب نظيف وخال من أي رغبة أو ميل مث إذا رأين أية رؤيا فليخربن ا آبـائهن                    

وعلى الوالدين أن ال يقوموا بالدعاء بأنفسهم فقط بل يطلبوا من اآلخرين أيضا للمعرفة ما إذا كان هذا                  
  . الزواج خريا هلم أم ال

أم املؤمنني رضي اهللا عنها اليت أسدا إىل ابنتها " أمان جان"أريد أن أقدم لكم نصائح حضرة اآلن 
حذار أن تقومي : سأقدم بعض هذه النصائح، منها أا قالت. عند زواجها" نواب مباركه بيغم"الكربى 

فإن اهللا تعاىل فإنْ مل يره الزوج . بأي عمل خفية من زوجك أو ما تضطرين يف املستقبل إلخفائه منه
أي ال تستطيع املرأة يف هذه احلالة . مث إذا ظهر ذلك األمر اخلايف فقدت املرأة مكانتها عند زوجها. يراه

  .احملافظة على مكانتها وال على احترامها
وحذار أن ختفي عن زوجك إذا صدر منك ما خيالف رضاه، بل جيب أن ختربيه عنه بكل : قالت

فإذا كان . وحذار أن تتكلمي عندما يكون زوجك غاضبا.  إخفائه إهانةوضوح، ففي ذكره كرامة ويف
غاضبا على الولد أو اخلادم وترين أنه ليس على حق، فيجب أال تتكلمي أمامه رغم ذلك، ألن املرأة اليت 

  . جتادل زوجها وهو غاضب تفقد احترامها
لزوج غاضبا فتكلم بكالم إن معظم الشجارات حتدث بسبب عدم االلتزام بالصرب، حبيث يكون ا(

فإن قاطعته أثناء غضبه فتكلم عنك بشيء .) أبدت عليه الزوجة ردة فعلها مما أدى إىل تفاقم األمر
. ولكن إذا سكت عنه الغضب فيمكن اإلشارة إىل خطئه ألن اإلصالح واجب أيضا. (تعرضت لإلهانة

يث أن الغضبان إذا كان واقفا فليجلس فيجب أن يتذكر الرجل واملرأة كالمها الوصفة الواردة يف احلد
عندما ترفع إيل بعض الشكاوى من هذا القبيل أقول للرجال ال تعاين هذه . وإذا كان جالسا فليضطجع

 .)البلدان من شح املياه فيجب أن تفتحوا الدوش أو صنبور املاء وتضعوا رأسكم حتته حىت يهدأ غضبكم
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جيب أن تعتربي أقارب زوجك وأوالدهم مثل أقاربك : هاالبنت" أمان جان"على أية حال تقول حضرة 
  . أنت
، �وهو األمر الذي ورد يف احلديث أيضا وألقيت عليه الضوء من خالل كالم املسيح املوعود (

  .) كما جيب  أن يعترب كل طرف ذوي أرحام الطرف اآلخر أقاربه هو
ساء إليك، بل جيب أن تتمين اخلري ال تفكري أبدا يف اإلساءة إىل أحد حىت ولو أ: قالت حضرا

أي إذا أراد أحد أن يسيء إليك فليفعل ذلك ولكن جيب أال تفكري ألبتة يف . للجميع من كل قلبك
  . اإلساءة إىل أحد

إذا فعلت ذلك فانظري كيف يكتب اهللا تعاىل لك اخلري . وال جتازي السيئة مبثلها من خالل عملك
  .دوما

إنكن ذاهبات إىل بيتكن اجلديد فيجب أن حترصن على أال : ت قائلةمث كانت حضرا تنصح الفتيا
يصدر منكن عمل يؤدي إىل نشوء كراهية ونفور يف قلوب أهل زوجكن وتشويه مسعتكن ومسعة 

كما جيب أال تبلغ . فال داعي للتدخل يف أمور أهل الزوج بل اتركنها متشي كما كانت. والديكن
  .أو أخوات زوجها بصورة وكأا تشكوهن إليهالزوجة زوجها بعض أمور محاا 

 اليت � نصيحة اخلليفة األول �ذكرت السيدةُ نواب مباركه بيغم البنت الكربى للمسيح املوعود 
 أيضا، وأرى أن إسداء هذه النصيحة والعمل ا يقع على جانب األخرياتكان يسديها هلا وللفتيات 

ارة عن دعاء جيب أن تقوم به كل صبية تبلغ الثانية عشر أو كبري من األمهية اليوم، وهذه النصيحة عب
ال حياء أمام اهللا تعاىل، إنك صغرية السن ولكن جيب أن تواظيب على : فقال. الثالثة عشر من عمرها

ذكرت السيدة نواب مباركه بيغم هذا األمر مث أسدت هي . الدعاء من اهللا تعاىل أن يهبك زوجا صاحلا
إن السبب يف التأكيد على اإلكثار من األدعية هو :  جمتمعنا احلايل فقالت حضراأيضا بنصيحة مهمة يف

فيجب االلتزام باألدعية حىت جتتمع خزينة منها وسوف يعطيكم . ليجمع األوالد خزينةً حليام املستقبلية
  .اهللا تعاىل منها عند الضرورة

، ألنكن ال تصلحن للزواج يف هذا السن جيب أال حتلم الفتيات بزواجهن أثناء دعائهن ألزواج صاحلني
املبكر وال ميكن ذلك بل سوف تكربن وتكملن دراستكن وتصبحن مفيدات للجماعة مث سوف توفقن 

فيجب على األوالد أن يتمسكوا ذا املبدأ مث يركزوا على . للزواج وسيكون مباركا إن شاء اهللا تعاىل
ة شخصية خاصة ذات طابع ومميزات معينة ألم سيقعون الدعاء، ولكن جيب أال يرمسوا يف أذهام صور

كذلك جيب أخذ احلذر خبصوص الصداقات يف . يف مساوئ عديدة حبثا عن هذه الشخصية اخليالية
والفتيات األمحديات جيب أن خيترن هلن فتيات . املدارس، وجيب أن حيتاطوا كثريا يف اختيار األصدقاء
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إن الشيطان . كن االعتماد عليهن ومن مل يتورطن يف املوبقاتفقط صديقات، مث جيب أن خيترن من مي
ولقد قلت مرارا جيب . يفعل فعلته على اسم الصداقة يف املدارس والكليات من خالل الشباب والشابات

  . على السيدات أن حيافظن على قدسيتهن وعلى الفتيات أيضا أن حيافظن على طهارن وشرفهن
 ال تستطعن فعله أمام والديكن وكبار عائلتكن وأمام كبار مسؤويل جيب أن تتذكرن دوما أن ما

لذلك جيب أن تكون أعمالكن نزيهة حبيث ميكن القيام ا . اجلماعة فإنه خطأ وسم يقود حنو الذنوب
وجيب أن تركّز أكثر على هذا األمر الفتيات البالغات من العمر بني الرابعة عشر إىل . أمام اجلميع

وكما أخربتكن يف . ر ألن هذا هو العمر الذي حياول فيه الشيطان السيطرة على اإلنسانالسادسة عش
البداية أنه جيب أال تتأثرن من أتباع األديان األخرى وامللحدين، إن الدجال يوقع الناس يف فخه بطرق 

ن أذكر وهنا أريد أ. ، فعليكن اجتناب هجماته من خالل األدعيةبالترغيب ومرة بالترهيبشىت، مرة 
رأيت أن املسيح : ، تقول حضرا وهي تنصح فتاتني أمحديتني"�نواب مباركه بيغم "رؤيا هامة رأا 

 يف ذلك ت جيلس على الكرسي يف صحن بيتنا يف قاديان وأنا واقفة جبانب كرسيه، وكان�املوعود 
انت الزوجة األوىل والسيدة منصوره بيغم ك(الوقت ابنيت منصورة بيغم تبلغ من العمر عاما والنصف 

فرأيتها متشي هنالك، ورأيت شخصا يلبس مالبس بيضاء، فجاء وتوقف قدام ) للخليفة الثالث رمحه اهللا
 بصره إليه وقال �سيدي، ما احلكم يف البنات؟ فرفع املسيح املوعود :  وسأل�املسيح املوعود 

خطر ببايل تعبري هذه : تقول حضرا. اابناتكم يف بني جتعلواال تستقيم بناية األمحدية ما مل : بكل محاس
أنه أوال جيب تثقيف البنات وتعليمهن وتربيتهن تربية حسنة حىت يربني ) وهو تعبري صحيح حقا(الرؤيا 

أوالدهن يف املستقبل تربية حسنة، وحىت تستمر سلسلة النسل املبارك؛ وثانيا جيب أن تزوجوا أبناءكم 
 أيضا اللوايت تأيت إحداهن فتقول إن ابنها ال يقبل الزواج إال من وهذه نصيحة لألمهات. (باألمحديات

ألنه ال بد أن تتزوج الفتيات .  أبناءهن للزواج من األمحدياتيقنعنفالنة غري أمحدية فيجب عليهن أن 
فما دمنا ال جنيز لألمحديات أن يتزوجن من غري األمحديني فال بد للشباب األمحديني . األمحديات أيضا

إن تربية األم تؤثر : تقول حضرا) ضحوا مبشاعرهم يف هذا اخلصوص فيتزوجوا من األمحديات فقطأن ي
لقد أعلمت األمحديات الكثريات ذه الرؤيا وأقول . إن الطفل يأخذ درسه األول من حضن األم. كثريا

يان بناء األمحدية متتينا هلن اآلن أيضا إن جو اتمع حولنا فاسد للغاية، فمن واجبكم اآلن أن متتنوا بن
  .لدرجة يبقى هذا البناء قويا إىل يوم القيامة
ال : " يف الرؤيا السالفة�ويظهر من كالم املسيح املوعود . فليست الفتيات أقل أمهية من الشباب

. بات، أن بناء األمحدية يف املستقبل سوف تقيمه الشا" بناتكم يف بنيااجتعلواتستقيم بناية األمحدية ما مل 
. لذلك ينبغي أن نربيهن تربية حسنة ما استطعنا إليها سبيال وجيب أن تم بثقافتهن الدينية والدنيوية
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وهذا هو األصل الذي إذا . ندعو اهللا تعاىل أن يزرع يف قلب كل فتاة بذرة احلسنة ويثمرها بثمرات طيبة
بالغات أن ينتبهن إىل هذا األمر كما أن جيب على الفتيات ال. متسكنا به جنحنا يف تربية األجيال القادمة

من واجب الوالدين أيضا أن يركزوا على هذا األمر بشكل خاص، كما أنه من واجب املسؤوالت يف 
لذلك . منظمة جلنة إماء اهللا، ألن ال يستطعن تربية اآلخرين ما مل يكن قد تلقني بأنفسهن تربية حسنة

 الذي أنزله اهللا تعاىل - إىل تربيتهن، والسعي لتلقي ذلك التعليم أول ما جيب على املسؤوالت هو االنتباه 
وهذه هي التربية اليت حتل مجيع مشاكل البيت واتمع، .  والسعي لفهمه والعمل به-يف القرآن الكرمي 

وهكذا سوف نتوفق لرعاية األجيال القادمة وننجح يف متكينهم لنيل قرب . كما ترفع من عظمة اجلماعة
  .تعالوا نشترك يف الدعاء. وفقنا اهللا تعاىل للعمل ذه األمور. ىلاهللا تعا

  :قال حضرته بعد الدعاء

بقي أمر أخري وهو أنه أُجري انتخاب رئاسة منظمة جلنة إماء اهللا يوم اخلميس يف جملس شوراهن، وقد 
اهللا يف بريطانيا على أكثر األصوات، لذلك فإين أعينها رئيسة جلنة إماء " مشائله ناغي"حصلت السيدة 
بارك اهللا هلا ووفقها للخدمة أكثر من السابق ووفقكن أيضا للتعاون معها بشكل . للسنتني القادمتني

 .   أحسن
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