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 باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
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قال أحد احملاضرين يف حماضرته يف اجللسة السنوية أن الفرق الوحيد  �يف زمن املسيح املوعود 
واملسلمني اآلخرين هو أن عامة املسلمني يعتقدون بصعود  �بني معتقدات املسيح املوعود 

قد مات. وال يوجد أمر آخر يشكل نزاعا  �مرمي إىل السماء حيا بينما نوقن حنن أنه  املسيح ابن
بيننا وبينهم. وملا كان هذا الكالم ال يوضح أمورا كثرية مبا فيها اهلدف من بعثة املسيح املوعود 

إىل هذا األمر على الرغم من اعتالل صحته ووضح أن الفرق بيننا ال يقتصر على هذا  �فتنبه 
م، وقال بأن اهلدف من ٢٧/١٢/١٩٠٥العتقاد فقط، وزاد املوضوع شرحا يف خطابه بتاريخ ا

بعثيت ال يظهر هذا الفرق الوحيد فقط، ومل تكن هللا حاجة إىل أن يقيم مجاعة هلذا األمر البسيط. مث 
، �أمورا كثرية أخرى مبا فيها االختالف يف االعتقاد بوفاة املسيح الناصري  �بين حضرته 

هذا املوضوع بالتفصيل وتناول األمور  �وقال بأن حالة املسلمني العملية قد فسدت، وشرح 
اليت تتسبب يف احنطاط املسلمني واليت أرسله اهللا تعاىل إلصالحها، مبا فيها اجتناب الكذب 

أفراد مجاعته أن يظهروا هذا الفرق بينهم وبني غريهم برفع  �بصدق املقال. مث نصح  والتشبث
  ال ينفع شيئا.  �وى صدقهم، وقال بأن اإلميان وحده بصدقه مست

. ولو فحص كل واحد نفسه بالعدل واإلنصاف لتوصل �سأقدم أمامكم هذه األمور بكلماته 
الكثريون إىل نتيجة بأنفسهم أم ليسوا حائزين على املستوى أو املعيار الذي جيب على أفراد 



إليه. لقد بين اهللا تعاىل يف  �اجلماعة أن يصلوا إليه أو إىل املستوى الذي وجهنا املسيح املوعود 
باجتناب الشرك  �، مث أمر �لَا يشهدونَ الزور � أم: نيالقرآن الكرمي عالمة املؤمنني احلقيقي

ذنب الشرك. الكلمة اليت  والزور، وذكر الشرك والزور معا لبيان أن ذنب قولِ الزور مياثل
استخدمها اهللا تعاىل ذا الشأن يف القرآن الكرمي هي: "الزور" ومن معانيه الكذب وشهادة الزور، 
واإلشراك باهللا. كذلك االس واحملافل اليت يكذب فيها الناس عادةً، واللغو وجمالس الغناء وما 

فاملؤمنون هم عباد اهللا الذين ال يكذبون وال  شاه، وجمالس قول الزور كلها تدخل يف معىن الزور.
يذهبون إىل أماكن ميارس فيها اللغو، وال يشهدون جمالس الزور وال يشركون باهللا وال يذهبون إىل 

الشرك وال يشهدون شهادة الزور. فلو اجتنب كل واحد منا قول الزور ألمكنه  فيهاأماكن ميارس 
  ا حقيقيا. أن خيلق يف نفسه تغيرا جيعله مؤمن

الذي حتدث فيه عن الكذب،  �على أية حال، أقدم لكم اآلن جزءا من خطاب املسيح املوعود 
وعليكم أن تسمعوه بإصغاء. هناك عدد ال بأس به من الذين هم حباجة إىل االنتباه إىل هذا األمر. 

  بني املسلمني:  االختالفمبينا أوجه  �فقال 
إن حب الدنيا هو الذي أدى إىل فُرقة املسلمني الداخلية، (جيري احلديث حول حب الدنيا فيقول 

هنا أن حب الدنيا هو الذي أدى إىل الفُرقة بني املسلمني) ألم لو آثروا رضا اهللا فقط  �
حني  ألدركوا بكل سهولة أن مبادئ مجاعة كذا وكذا أكثر جالء ولقبلوها واتحدوا. أما اآلن،

يطل هذا الفساد برأسه بسبب حب الدنيا فكيف ميكن عد الناس مثلهم مسلمني وهم ال يتأسون 
. أما اآلن فقد �قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اَهللا فَاتبِعونِي يحبِبكُم اُهللا�؟ لقد قال اهللا تعاىل: �بأسوة النيب 

؟! (أن تغرقوا يف �. هل هذا هو اتباع النيب � قُدم حب الدنيا على حب اهللا واتباع الرسول
شخصا ماديا؟! هل كان يأكل الربا؟! أو كان يتهاون يف  �هل كان النيب  )الدنيا تاركني الدين؟

شيء من النفاق أو املداهنة والعياذ  �أداء الفرائض أو العمل بأوامر اهللا تعاىل؟! هل كان فيه 
  ؟! فكّروا وتأملوا. باهللا؟! هل كان يؤثر الدنيا على الدين

، (الذي كان يقدم الدين على الدنيا ومل يعمل العكس) �املراد من االتباع هو أن تتأسوا بأسوته 
مث انظروا كيف ينعم اهللا تعاىل عليكم. لقد تأسى الصحابة بتلك األسوة، فانظروا أين كانوا وإىل 

يا وختلّوا عن حبها متاما، وقضوا على أين أوصلهم اهللا تعاىل! لقد نبذوا الدنيا وراء ظهورهم كل
أمانيهم. واآلن لكم أن تقارنوا حالتكم حبالتهم، وانظروا هل حتذُون حذوهم؟ األسف كل األسف 
أن الناس يف هذا العصر ال يفقهون ماذا يريد اهللا منهم. لقد خلّفت "رأس كل خطيئة" أوالدا 



اإلدالء بشهادة زور مقابل بضعة مليمات.  كثريين؛ فمثال إذا حضر أحد احملكمة ال خيجل قط من
  هل للمحامني أن يقولوا حالفني بأن كلّ الشهود الذين يقدموم صادقون..."؟ 

حادثةً رواها مرزا سلطان أمحد الذي كان قاضيا، فقال: ذات مرة  �لقد ذكر اخلليفة الثاين 
ادة فقال يل أن أحدد له جاءين شخص من معاريف وكان عليه املثول يف احملكمة لإلدالء بالشه

موعدا آخر ألن شهودي مل حيضروا هذه املرة. قلت له مازحا: كنت أحسبك عاقال جدا ولكن 
ثبت أنك أمحق جدا. من أين ستأيت بالشهود، بل اذهب إىل اخلارج وأعط أحدا بعض النقود 

هد وسيشهد لك. فذهب ذلك الشخص وجاء بعد هنيهة بثالثة شهود. كلما طرحت على شا
سؤاال كان يقول بكل صرامة بأنه رأى احلادث بأم عينيه وهذا هو واقع األمر. يقول مرزا سلطان 
أمحد أنين كنت أضحك يف نفسي بل أمامه على أن هذا الشخص ذهب بناء على قويل له وجاء 
بالشهود، مث كيف يكذب الشهود أمامي كذبا سافرا ويدلون بالشهادة حالفني باهللا وواضعني 

ون من الشهادة قلت هلم: أال تستحبشهادم م على القرآن الكرمي. وملا انتهوا من اإلدالء أيديه
 الشهودهذا هو حال  !بناء على قويل كم هذا الشخصب جاءالكاذبة حاملني القرآن الكرمي؟ وقد 

عة إذ حيضر كثري من . وهذا ما نراه يف القضايا املرفوعة ضد اجلمانفسه وما زال احلال على املنوال
  زور. اهدي اس كشالن

جتدون شهودا كاذبني يدلون  كان : لقد تدهورت اليوم حالة العامل كثريا، حيثما�فيقول 
بشهادات كاذبة. إن رفع القضايا الزائفة أمر سهل وبسيط! وال يتورعون عن تلفيق الوثائق. (إذ 

وكلما قالوا عن أمر شيئا حتاشوا صدق املقال.  )...ويصنعون وثائق زائفةولني ئللمسالنقود يدفعون 
يسأل أحد أولئك الذين ال (أي يبتعدون عن الصدق، وهذه احلالة قد تفاقمت أكثر من ذي قبل) فل

 �؟ (وقدم �اجةً إىل هذه اجلماعة، هل هذا هو الدين الذي جاء به النيب ما احل يدركون
 يفرورة لتأسيس اجلماعة فقال بأنه ال يكفي القول بأن املسيح الناصري ليس حيا األخالق كض

األرض، وقد جاء من كان جميئه مقدرا. بل ال بد من التمسك باألخالق  علىالسماء، بل مات 
  ). �الفاضلة، ولذلك بعث اهللا املسيح املوعود 

فَاجتنِبوا الرجس من اَألوثَان واجتنِبوا �لقد مسى اهللا تعاىل الكذب رجسا وأكد على اجتنابه فقال:  
أي عد الكذب مثل عبادة األوثان. فكما حيين شخص غيب رأسه أمام حجر تاركا  �قَولَ الزورِ

واحلق. لذلك اعترب اهللا تعاىل  عبادة اهللا كذلك يتخذ الكذب وثنا لتحقيق مرامه تاركا الصدق
الكذب مثل عبادة األوثان وذكر العالقة بينهما. فكما يلتمس عابد األوثان النجاة عند الوثن، 
كذلك يتخذ الكاذب أيضا وثنا من عنده ويظن أنه سينال النجاة بواسطته. كم تردت احلالة! 



لنجاسة، قالوا: كيف نتركه، إذ ال تقوم لنا حبيث إذا قيل هلم: ملاذا تعبدون هذا الوثن؟ اتركُوا هذه ا
بدونه قائمة. أي شقاوة أكرب إذ حيسبون الكذب مدار حيام؟! ولكين أقول وأؤكد لكم أن 

  الصدق هو الذي ينتصر يف اية املطاف، وفيه اخلري والفتح. 
لى إرسايل عاما تقريبا أو أكثر بقليل ع ٢٨أو  ٢٧لقد مضى مبينا حادثا يتعلق به:  �مث قال 

مقاال للطباعة يف تأييد اإلسالم وملواجهة اآلريني إىل مطبعة شخص مسيحي امسه "رليا رام" وكان 
حماميا يسكن يف "أمرتسر" ويصدر جريدة، فأرسلت املقال للطبع يف طرد صغري مفتوح من اجلانبني 

رسالة. (لقد مسع هذا احلادث كثري منا ولكنهم يكتفون ببيانه فقط وال يعمل بعضهم  فيهووضعت 
حبسبه) وملا كانت الرسالة حتتوي على كلمات تؤيد اإلسالم وتشري إىل بطالن األديان األخرى 
باإلضافة إىل التأكيد على طباعة املقال، استشاط ذلك املسيحي غضبا بسبب االختالف يف الدين 

منفصلة ضمن الطرد الربيدي كان رسالة مواتية للهجوم كاألعداء، ذلك أنَّ وضع  ووجد فرصة
حبسب قوانني الربيد هي غرامة  هذا اجلرممن حيث القانون، ولكين مل أعرف ذلك. وعقوبة  جرما

يف دائرة الربيد ولني ئاملسقدرها مخس مائة روبية أو السجن إىل ستة أشهر. فأخرب هذا املسيحي 
شني ورفع قضيةً علي. ولكن قبل أن أعرف عن القضية شيئا كشف اهللا تعاىل علي يف الرؤيا كالوا

بأن احملامي "رليا رام" أرسل إيلّ حية لتلدغين، ولكين شويتها كما يشوى السمك وأعدتها إليه. 
ية وأَعلم أنه كانت يف ذلك إشارة إىل أن األسلوب الذي حكمت به احملكمة يف القضية يف ا

  املطاف هو مثال ميكن أن يفيد احملامني. 
على أية حال، طُلب مين املثول يف مركز حمافظة غورداسبور، وقال مجيع احملامني الذين شاورتهم يف 
املوضوع بأنه ال منجى دون الكذب. واقترحوا بأن أفيد بأين مل أضع الرسالة يف الطرد، بل ميكن 

بناء على الشهادة أن يكون رليا رام قد وضعها فيه، وطمأنوين أنه ذه اإلفادة سوف يبت يف األمر 
املوعود أن يقدم  على املسيحوسوف تربأ ساحيت بتقدمي بعض الشهود الكاذبني (أي اقترح احملامون 

شهود الزور) وإال فإن وضع القضية صعب جدا وال سبيل للخالص إال كذب املقال. فقلت بعض 
مث مثلت يف حمكمة  للجميع بأين ال أريد أن أترك الصدق حبال من األحوال، فليحدث ما حيدث.

كبري يف دائرة الربيد كمدع ول ئمسحاكمٍ إجنليزي يف اليوم نفسه أو يف اليوم التايل، ومثُل مقابلي 
حكومي وكتب القاضي إفاديت بيده. وأول ما سألين كان: هل وضعت أنت تلك الرسالة يف 

ه رساليت وطردي أنا، طردك؟ وهل هذه الرسالة وهذا الطرد منك؟ قلت دون أدىن توقف: نعم، هذ
نية إلحلاق خسارة وأنا الذي وضعت الرسالة يف الطرد وأرسلتهما. ولكين مل أفعل ذلك بسوء 

بضريبة احلكومة بل مل أر مضمون الرسالة خمتلفا عن مضمون املقال إذ مل يكن فيها أمر شخصي. 



يف ول ئاملسد صرخ ضدي فبسماع هذا الكالم أمال اهللا تعاىل قلب احلاكم اإلجنليزي لصاحلي. وق
باإلجنليزية مل أفهم منها شيئا إال أن  ةثار ضجة كبرية وألقى خطابات طويلدائرة الربيد كثريا وأ

، (أي ال، ال) وحني No, Noاحلاكم اإلجنليزي ظل يرفض كالمه بعد كل خطاب قائال: 
توجه احلاكم إىل كتابة احلكم ومل يكتب إال  ،أخرج املدعي كل ما كان يف جعبته وجلّ أدلته

سطرا أو سطرا ونصف بالكاد حىت قال يل: حسنا، تستطيع أن تنصرف. عندها خرجت من 
  اإلجنليزي. ول ئاملساحملكمة وشكرت اهللا تعاىل احملسن احلقيقي الذي أكرمين بالفتح مقابل 

ربكة الصدق فقط. وكنت قد رأيت يف الرؤيا وإنين أعلم يقينا أن اهللا تعاىل جنّاين من ذلك البالء ب
من قبل بأن شخصا حرك يده إلزالة قبعيت. فقلت له: ما الذي أنت فاعلُه؟ عندها ترك الطاقية على 

  رأسي وقال، ال بأس، ال بأس.
: أنى يل أن أقبل أنه ال سبيل وال جتري األمور على ما يرام دون الكذب؟! الكالم �مث يقول 

الصدق. عندما أتذكر هذا  جتري األمور وال تستقيم بدونيل خرافات حبتة. احلق أنه ال من هذا القب
ومن يتوكَّلْ علَى اِهللا فَهو �احلادث أتلذذ به إذ اخترت كنف اهللا فحماين محاية صارت آية. 

هبسح� .  
مثل الكذب. يقول الناس املاديون عادة بأن  سيئٌ: اعلموا يقينا بأنه ال شيء �مث يقول 

قني يسجنون. ولكن كيف أقبل ذلك؟ إذ قد رفعت علي سبع قضايا ومل أضطر إىل كتابة الصاد
كلمة واحدة كاذبة بفضل اهللا تعاىل. وليخبِرين أحد هل جعلين اهللا أتعرض هلزمية يف واحدة منها؟ 

صادقا؟ لو حدث ذلك ملا  �إن اهللا تعاىل يؤيد الصادق وينصره من عنده. هل ميكن أن يعاقب 
  أحد يف العامل على قول الصدق، والرتفع اإلميان باهللا وملات الصادقون وهم أحياء.  تشجع

احلق أن بعض الناس عندما يعاقَبون عند صدق املقال ال يكون سببه عائدا إىل قوهلم الصدق، (وإذا 
صدق أحد يف قضية وعوقب بناء على ذلك أو عوقب لسبب آخر فهذا ال يعين أنه عوقب نتيجة 

قال ولو كذب الجتنب العقوبة)  بل يكون ناجتا عن بعض سيئام األخرى اخلفية أو عن صدق امل
كذب آخر، (أي يكون السبب وراء تلك العقوبة بعض من ذنوم األخرى اخلافية عن أعني 
الناس، أو نتيجة كذب آخر) ألن اهللا تعاىل يعلم سلسلة سيئام وشرورهم، أي تكون هلم أخطاء 

  اقَبون على خطأ منها. أخرى كثرية فيع
بأننا نرى يف الدنيا أحيانا أن أحدا يعاقب عقوبة قاسية على خطأ بسيط صدر  �مث قال حضرته 
  حادثا وقال:  �منه. مث روى 



، وكان يعلّم "برتاب سنغ، ابن شري سنغ" بطالةشاه كان من سكان  عليغل السيد إن معلّمي 
أيضا. فذكر مرة أن شري سنغ ضرب طباخه ذات مرة بشدة رد كثرة امللح يف الطعام، وملا كان 

على شاه) رجال بسيطا فقال له بأنك ارتكبت اليوم ظلما عظيما. (بضربك إياه على ل غاملعلم (
مائة  بتعلم أنه قد سبق هلذا الشخص أن  كثرة امللح فقط يف الطعام) قال "شري سنغ": أنت ال

فيبطَش به مبناسبة أخرى ويعاقَب.  سابقاخروف يل. كذلك فإن سيئات املرء تكون مكدسة 
والذي خيتار الصدق ال ميكن أن يهان ويخزى قط ألنه يكون يف محاية اهللا، وال حصن حصني مثل 

أن يقول بأن شرب قطرة ماء واحدة يكفي عند محاية اهللا. ولكن العمل الناقص ال ينفع. هل ألحد 
شدة العطش؟! أو ميكن أن يشبع أحد بأكل حبة أو لقمة واحدة عند شدة اجلوع؟ كال، لن يشبع 
قط ما مل يشرب ويأكل ما فيه الكفاية. كذلك ما مل تبلغ األعمال كماهلا ال تؤيت مثارا وال تسفر 

 وال تكون مباركة. لقد وعد اهللا تعاىل أن كسب عن نتائج مطلوبة. األعمال الناقصة ال ترضي اهللا
  األعمال إمنا يكون حبسب مرضاته، عندها سوف يبارك فيها.

زبدة الكالم أن الناس املاديني ينسجون من عند أنفسهم أفكارا أنه ال وقال:  �أضاف حضرته 
مندوحة هلم من الكذب والزيف. يقول أحدهم مثال: صدق فالن يف القضية فسجن ألربعة أعوام. 

يقول مثل ولكين أكرر وأقول: هذه األمور كلها مبنية على األوهام وتنشأ نتيجة عدم املعرفة. 
  من الكمال ذروته لتكون حمببا عند الناس مجيعا. حاوِل أن تبلغ  فارسي:

فهذه كلها نتائج العيب والنقص يف املرء. أما الكمال فال يؤيت مثارا مثلها. (احلق أن الضعف يف 
اإلنسان يدفعه إىل كذب املقال، أما إذا كان متوجها إىل احلسنات واالستباق فيها ويتوكل عليه 

ويقول: فهذه كلها نتائج العيب والنقص يف املرء. أما  �بع فال يعاقَب على هذا النحو. فيتا �
الكمال فال يؤيت مثارا مثلها. إذا رتق أحد فتقا واحداً يف عباءته الغليظة التقليدية فلن يصبح خياطا، 
وال يعين ذلك أنه قادر على خياطة لباس احلرير الفاخر أيضا بإتقان. ولو أُعطي مثل هذه األقمشة 

النتيجة أنه سيفسدها كليا. إذًا، فاحلسنة املختلطة باألوساخ ال تنفع وال أمهية هلا للخياطة لكانت 
عند اهللا، ولكن الناس يعتزون ا ويريدون النجاة بواسطتها. إن اهللا تعاىل ال يضيع أدىن حسنة وإن 

، فلماذا �خيرا يرهفَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة �كانت مثقال ذرة إن وجد اإلخالص. لقد قال تعاىل: 
إذًا ال حيظى املرء بالثمار مع كسبه احلسنات إىل هذا احلد؟ السبب هو أنه ال يوجد فيها إخالص. 

. وهذا النوع من اإلخالص �مخلصني لَه الدين�اإلخالص شرط يف األعمال كما يقول تعاىل: 
  لدين هللا. يوجد يف األبدال فقط. أي يقول اهللا تعاىل أن اخلصوا ا



، حبرقة شديدة، وأخربنا بأن األهم من عقيدة �فجميع هذه األمور قد بينها املسيح املوعود 
من السماء أو عدم جميئه أن تطهروا أنفسكم من الشرك كليا، واجعلوها حبيث  �جميء عيسى 

. فاآلن ليستعرض كل أمحدي له ال تشوا شائبة للشرك، وحتلّوا بالصدق واتركوا الكذب كارهني
نفسه واضعا هذه األمور كلها يف باله، وأذكر على سبيل املثال بعض األمور اليت جيب أن حناسب 
فيها أنفسنا أننا هل جنتنب قول الزور يف القضايا أم ال، وهل نقول قوال زورا يف أعمالنا وجتاراتنا 

صاهرة ونقول قوال سديدا بكل معىن الكلمة لنربح أكثر أم جنتنبها، وهل جنتنب قول الزور عند امل
أم ال؟ وهل خنرب حينها بكل ما جيب أن خنرب به عن الشاب أو البنت أم ال؟ وهل نعتمد على القول 
الزور ألخذ املساعدات احلكومية؟ هناك انطباع سليب عن كثري من الناس يف هذا املوضوع أم 

حلكومة وال يؤدون الضرائب أيضا، يعين تتم هنا يخفون دخلهم احلقيقي ويأخذون املساعدات من ا
عموما، وكل حكومة  متدهورةسرقة الضرائب أيضا. جيب أن نتذكر أن ظروف العامل االقتصادية 

يف املستقبل، لذا تقوم احلكومات  هاتواجه مشاكل وإن مل تواجه بعضها حاليا فسوف تواجه
ذا تبني حلكومة أمر سليب عن شخص فلن يواجه فإ ،بدراسة دقيقة لتعرف حقيقة ظروفها االقتصادية

مشاكل فحسب، بل سيسيء إىل اجلماعة أيضا إذا تبين أنه أمحدي، فالذين يتعاملون بأي نوع من 
الكذب عليهم أال ينظروا إىل الفوائد الدنيوية بل جيب أن يعيشوا على دخل قليل ويسعوا إلرضاء 

أال تكذبوا فيها،  بطلب اللجوءسبوا أنفسكم فيما يتعلق اهللا تعاىل باجتنام الكذب. مث جيب أن حتا
ا، وهذفاحملامون حيضاحملامني دوما كما قال املسيح املوعود هو دأب  اون على الكذب يقين� 

أيضا أم دعوه هو أيضا إىل الكذب وإىل تقدمي الشهود الكاذبني. كذلك جيب أن حياسب 
ا يكذبون يف تقاريرهم أو يتحاشون أن يذكروا فيها أمورا ذات املسئولون يف اجلماعة أيضا إذا كانو

أمهية، ألنه يف بعض األحيان يكون من اخلطأ أال يقول املرء قوالً سديدا وإنْ مل يكذب، وهذا ما 
ذكرته بالتفصيل يف خطبة من قبل أيضا، فيجب أن تنجزوا أعمالكم بالتقوى، فمن الضروري أن 

أن خيرج عن مصاحله وعن أنانيته وينجز أعماله  وعلى كل فرد وعمق، ينظَر يف األمور بدقّة 
على حب الدنيا، ل ديهذا كله  �بتقوى اهللا تعاىل. وإن مل يفعل ذلك فكما قال املسيح املوعود 

وحب الدنيا يذهب بالناس إىل التفرقة، وبسبب التفرقة ال ميكن أن تبقى وحدة اجلماعة أو على 
األقل يؤدي ذلك إىل حدوث فتنة يف اتمع أو يف احمليط، وبذلك ستتالشى الوحدة اليت جاء 

هذه فرقة أخرى إلقامتها؛ فقد نشأت فرق أخرى بسبب حبهم للدنيا، فتكون  �املسيح املوعود 
 �مثلها، وهذا يعين أن سيئة واحدة تسفر عن سيئات عديدة أخرى، كما قال املسيح املوعود 



جسيمة ال بد أن نضعها وليات ئمسأن السيئات تستمر تنجب أوالدها. فاألمحدية تلقي على عاتقنا 
 ويصبح هللا تعاىل.    �أمامنا دوما، فاألمحدي احلقيقي هو من يسعى دوما ليتأسى بأسوة الرسول 

: اعلموا جيدا أنه من كان هللا كان اُهللا له، وال ميكن ألحد أن خيدع اَهللا تعاىل. إذا �مث يقول 
كان أحد يفكر أنه يستطيع أن خيدع اهللا بالرياء والزيف فهذا محق وغباوة حمضة منه، بل هو 

اإلنسان فيها وخيرج عن حدود املخدوع بنفسه. إن زينة الدنيا وحبها أصل السيئات كلها، فيعمى 
اإلنسانية وال يدري ماذا يفعل وماذا كان يتحتم عليه فعله. ما دام اإلنسان الذكي ال ينخدع حبيلة 
 أحد فكيف ميكن أن ينخدع اُهللا إذًا؟ ولكن أصل هذه األعمال السيئة هو حب الدنيا. والذنب

يه مجيعا، هو حب الدنيا فقط. فهذا هو األكرب الذي أدى إىل دمار املسلمني، وتراهم متورطني ف
أكرب مهِّهم وغمهم قياما وقعودا ونياما ومستيقظني بل يف كل حلظة من الليل والنهار وال ينتبهون 
إىل وقت يوضعون فيه يف القرب. لو خافوا اَهللا وكان لديهم أدىن هم وغم من أجل الدين الستفادوا 

  ت الوزير خشي اَهللا تعاىل...."كثريا. يقول السعدي ما معناه: "لي
كيف يبدي املوظفون نشاطا ملحوظا يف عملهم من أجل وظيفة بسيطة ولكن عندما حتني الصالة 
يفت يف عضدهم بالنظر إىل برودة املاء فقط. ملاذا حتدث مثل هذه األمور؟ ألنه ليست يف القلوب 

املوت، واليقني؛ لزال الكسل والغفلة  عظمة اهللا. إذا كان يف القلوب شيء من عظمته، والتنبه إىل
كلها. لذا جيب أن ترسخوا عظمة اهللا يف القلوب وختافوه دائما. إن بطشه شديد. صحيح أنه يعفو 

، أي عندها ال يبايل اهللا �وال يخاف عقْباها�ويصفح، ولكن عندما يبطش بأحد يبطش بشدة: 
تعاىل كيف ستكون حالة الذين خيالفونه. وعلى النقيض من ذلك إن الذين خيافون اهللا ويرسخون 

"من كان هللا، كان اهللا عظمته يف قلوم يكرمهم اهللا تعاىل ويصري جنة هلم. لقد جاء يف احلديث: 

ا ويريدون أن يأتوا إىل اهللا يود . ولكن من املؤسف حقا أن الذين ينتبهون إىل ذلك أيضله"
معظمهم أن تظهر نتائج أعماهلم للعيان فورا. إم ال يدرون ما مدى احلاجة إىل الصرب واجللَد 
واملثابرة يف أمور الدين! واألغرب من ذلك أن الدنيا اليت يكادون ميوتون من أجلها ساعني يف 

 املزارعمور تتعلق ا. كم من الزمن ينتظر سبيلها ليل ار، ينتظرون إىل سنوات طويلة لتتحقق أ
بعد زرعه البذرة؟! ولكن عندما يأيت األمر إىل الدين يقولون: اجعلونا أولياء اهللا بنفخة واحدة، 
ويودون أن يصلوا إىل العرش يف أول يوم، مع أم مل يتجشموا يف هذا السبيل جهدا ومل يتحملوا 

  عناء ومل يتعرضوا البتالء. 
جيدا أن هذه ليست سنة اهللا وال قانونه، بل التقدم هنا حيدث تدرجييا. واهللا تعاىل ال يفرح تذكّروا 

أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ �بالكالم فقط أن نقول بأننا مسلمون أو مؤمنون. يقول اهللا تعاىل: 



جعل أحد ويل اهللا بنفخة واحدة. لو جرت إنه ملما ينايف سنة اهللا أن ي �يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ
ذلك وجعلَ أصحابه املضحني من أجله أولياَء اهللا بنفخة  �سنة اهللا على هذا املنوال لفعل النيب 

فَمنهم من قَضى نحبه �واحدة، وملا عرضهم لالبتالء لتقطع أعناقهم، وملا قال اهللا تعاىل عنهم: 
تني نم مهنميالودبلُوا تدا بمو رظ�  

غري تكبد املشاكل والعناء واجلهد، من احلصول على الدنيا أيضا مستحيال : فما دام �مث قال 
فما أغىب ذلك الذي حيسب الدين شيئا سهل املنال! صحيح أن الدين سهل ويسر، ولكن كل نعمة 

ندوس مثال، كم يتجشم رهبام تتطلب مشقةً، ومع ذلك مل يفرض اإلسالم أية مشقة. خذوا اهل
، وكذلك توجد الرهبانيةُ يف هأظافرتضمر ظهور بعضهم! ومنهم من يطيل من املشقة والعناء حىت 

. أي من زكّى �قَد أَفْلَح من زكَّاها�املسيحية. ولكن اإلسالم مل يتنب هذه األعمال، بل علّم: 
البدعة والفسق والفجور واألهواء النفسانية لوجه اهللا نفسه فقد جنا، فمن جنب نفسه كل نوع من 

وترك كافة امللذات النفسانية وآثر املعاناة يف سبيل اهللا فقد جنا. فالذي يؤثر اهللا تعاىل ويترك الدنيا 
  وتصنعها فهو ناجٍ يف احلقيقة". (الفرق بني األمحدي وغريه)

وسنا، ونفهم أمهية معيار الصدق ونؤثر الدين على ألن نحدث التغيريات العملية يف نف �وفَّقنا اهللا 
بعد مبايعته يف احلقيقة، ونسعى لتحقيقها وال  �الدنيا، وندرك الغاية من بعثة املسيح املوعود 

 �فقط، وأن نبذل قصارى جهودنا للتأسي بأسوة النيب  باللساننكتفي بترديد كلمات البيعة 
  لكل هذه األمور.  �ل شيء، وفقنا اهللا بتقدميه على ك �ونسعى لنيل رضوان اهللا 

بعد الصالتني سأصلي جنازة الغائب على املرحوم األستاذ قاسم توري احملترم الداعية اإلسالمي 
، إنا هللا وإنا إليه راجعون. ٢٥/١/٢٠١٦األمحدي احمللي يف ساحل العاج، الذي لىب نداء ربه يف 

. وقبل قبول األمحدية كان يدير مدرسته ١٩٨٦ كان قد انضم إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف
خترج يف اجلامعة األمحدية بعد إاء  ١٩٩٠اخلاصة وبعد البيعة أهدى تلك املدرسة للجماعة. يف 

الدورة للدعاة احملليني، وبعده اشتغل ملدة طويلة يف اجلوالت التبليغية يف البلد من أقصاه إىل أقصاه. 
ديد من القرى واملدن. عمل داعيةً يف إقليم بسم لعشر سنوات. فقد زرع شجرة األمحدية يف ع

اشتغل مدةَ سنة كاملة لتعلُّم اللغة األردية، وظل حىت وفاته يترجم خطب اجلمعة إىل اللغة احمللية 
"جوال". كان منخرطا يف نظام الوصية. يقول الداعية األستاذ باسط احملترم: لقد تعرفت إىل املرحوم 

. وكان من خصاله ٢٠١٦إىل  ١٩٨٦سنة أي من  ٣٠د خدم اجلماعة مدة ، فق١٩٩٦يف 
احلميدة الوفاء للجماعة وحب اخلالفة واحلب لكالم اإلمام والعمل الدؤوب دون كلل أو ملل. لقد 
تعلَّم اللغة األردية برغبته الشخصية كتابةً وقراءةً لكي يتمكن من االستفادة املباشرة من كتب 



، ولتحقيق هذا اهلدف سافر إىل قاديان أيضا مرتني لكي يتمكن من �ود سيدنا املسيح املوع
  إتقاا، وبعد العودة من هناك كان يقرأ هذه الكتب بولع كبري. 

يقول الداعية املذكور ذا اخلصوص: كان املرحوم يتواصل معي كثريا على اهلاتف، وكان يسألين 
 �مات الصعبة. كان يقرأ قصائد املسيح املوعود عن التعابري األردية املختلفة ومعاين بعض الكل

بكل شوق وهلفة وبالتياع كبري، وكان يسعى ملعرفة ترمجتها. لقد وهبه اهللا تعاىل صوتا مجيال أيضا. 
باللغة الفارسية. فقد  �ففي أحد األسفار أبدى رغبته يف حفظ بعض أبيات املسيح املوعود 

. فلما �لعها: إن روحي وقليب فداء جلمال سيدنا حممد علّمته مخسة أبيات من قصيدة فارسية مط
وصلنا إىل القرية اليت كنا نقصدها خالل هذا السفر أنشد هناك هذه األبيات بلحن مجيل مث ترجم 

  هذه األبيات بلغة "جوال". 
لقد نظم املرحوم قصائد كثرية باللغة العربية وبلغة جوال وبالفرنسية، مث أنشدها بصوت مجيل، 

  ينشدها بني الناس فالقت قبوال بينهم.وكان 
قام معارضو اجلماعة بدعاية كاذبة يف اإلقليم  ٢٠٠٣بعد وفاة اخلليفة الرابع رمحه اهللا يف عام 

حيث قالوا إن خليفتهم قد  -الذي كان حتت سيطرة املتمردين وكان منقطعا عن البلد- الشمايل 
طراب بني األمحديني يف هذه املنطقة. فلما وصل تويف اآلن واندثرت بعده اجلماعة، مما أثار االض

هذا اخلرب إىل املركز أُرسل السيد قاسم توري لقمع هذه الدعاية الكاذبة. كان السفر إىل اإلقليم 
الشمايل يف تلك األيام صعبا للغاية، ولكن السيد قاسم توري وصل إىل فروع اجلماعة يف هذه 

احلمار وباملشي على األقدام مرورا رها جياص وباجلرار وبعربة املنطقة بعد أن قطع هذه املسافة بالب
من الرباري والفلوات، وبعد وصوله إىل هناك بدأ بالتبليغ مرة أخرى يف هذه املنطقة وأخرب أهلها 
أن نظام اخلالفة قائم بفضل اهللا تعاىل، وهكذا تشجع األمحديون هناك وارتفعت معنويام، ونتيجة 

نفخت يف كثري من فروع اجلماعة هناك روح جديدة، وهكذا وفقوا للقضاء على هلذه اجلولة قد 
هذه الدعاية الكاذبة. كان يقوم جبوالت تبليغية كثرية متتد كل واحدة منها شهرا كامال، وكان 
جيتهد كثريا. رفع اهللا تعاىل درجات املرحوم ووفق نسله أيضا لالرتباط بعالقة الوفاء مع اجلماعة. 

  آمني.
  

					  


