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التقوى

تر�ة: �ملكتب �لعر� 

ال  "حد�  �هللا  zال  zله  ال   Y
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
J Yمًد� عبد� 
من  باهللا  فأعو�  بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاY �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
�لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو[ �لدِّين* 
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"zيَّاَ�  َنْعُبُد  zيَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (ªمني) َ"ال �لضَّ

خطبة �جلمعة 
�ل} \لقاها سيدنا مر�� مسر.� \zد \يدr �هللا تعاy بنصرr �لعزيز

� eملهد� kخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� .�إلما�
يو[ ٢ /٢٠١١/١٢

Yبلند øمسجد بيت �لفتو «

 Y"هنا� فئة من �ملسلمني �لذين يعا�
�أل-ديـة �"Y تفكN �صني نتيجة 
�ملزعومني  للعلما�  �ألعمى  �تباعهم 
�لذين ليس %م شـغل zال �لفسا�. 
"هنا� ªخر"Y ليسـت %م عالقة 
بالدين 
صـال فيكتفوY بأ��� صال� 
�لعيـد 
" يصلوY صال� �جلمعة بني 
حني "ªخر على 
كثر تقدير. "منهم 

ّ� نوÂ من �إلكر��  Yمن ال «بـو
"�لقسـو� » �لديـن "يت�
"Y من 
فتا"� �لتكفN �ل¸ يصد�ها �ملشايخ 
"مع �لك يلتزموY �لصمت "�لوجو[ 

خر�  فئة  هنـا�  "لكن  خائفني. 
باإلسال[  ملحو�  zملا[  لديهم  ليس 
�العتر�ضا~  تد�ُ��   Yلكنهم «بو"
 Y"إلسـال[ "يو�� vz ه �لـ¸ توجَّ
�لتصد� لألصابع �ل¸ يرفعها �ألغيا� 
 Y
 Yعلى �إلسال[ "�ملسلمني "«بو
 bيوَضع حدٌّ %م بشكل من �ألشكا
 Y"�ّيو" ..Yُيَر�َّ عليهم "ُيفَحمو Y
"

Y تتصـد� كافة ِفر� �إلسـال[ 
متكاتفني ألعد�� �إلسال[ "�لدجل. 
"هذ� �لفئة تشـمل �ملسـلمني » 
باكسـتاY "�%ند "�لبـال� �لعربية 
 Yz �لبال� �إلسـالمية.  "غNها من 
هؤال� �لناº �لذين يعرفوY �إلسال[ 
كإسـال[ فقط "ليس كفرقة معينة 
يعترضوY على �جلماعة �إلسـالمية 
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سيدنا مر�� مسر.� \zد \يدr �هللا تعاy بنصرr �لعزيز

إن اجلماعة اإلسـالمية األ"دية 
تعت� كلَّ من ينطق بالشـهادتني 
مسـلما كما أمر النـ� �، وهي 
التعليم اإلسالمي احلقيقي  نتيجة 
املوعود  املسـيح  قّدمـه  الـذي 
وتربيته؛  والسـالم  الصالة  عليه 
فكفـى للمرء أن يقـّر بـ "ال إله 
اهللا @مد رسـول اهللا" لُيسـّمى 
مسلما، وهذا ما يثبت من احلديث.

�أل-دية "يطرحوY سؤ�ال مبختلف 
�ملناسبا~ "يقولوY: هل كاY هنا� 
نقص » �لِفر� �إلسـالمية من قبل 
 Yيقولو" 
خر�؟  ِفرقة  
نشأمت   èح
لنا بأنكم ��z كنتم مو�سني لإلسال[ 
فلكم 
Y تسعو� إلنقا�� من �لتفرقة. 
فأ"ال "قبل كل شي� 
شكر �لقائلني 
ِفرقة من  zيانا  �عتبا�هم  بذلك على 
ِفر� �إلسال[ "�عتبا�نا مسلمني "ال 
 �ّ"
يصد�"Y �لفتا"� كيفما �تُّفق. 
 vهللا تعا� Yبأ ºؤال� �لنـا% bلقو�
قد 
�سل سـيدنا �مل��N غال[ 
-د 
�لقا�يا& مسـيحا موعـو�� �-ة 
باألمة "âسب بشـا��~ �لن� � 

للقضا� على �لُفرقة.  

 vz Yملسـلمني �لذيـن ينتمو� Yz
 Yيبّلغو �أل-دية  �إلسالمية  �جلماعة 
سـال[ �لن� � vz �ملسيح �ملوعو� 
� "لقد �نضمو� zليها قا�مني من 
ِفـر� ûتلفة "يدخلوY �جلماعة من 
�لتفرقة؛ فقد مّن  �لقضا� على  
جل 
�هللا عليهم �z فتـح عيوY بصNִדم 
ضا�بني  �حلقيقي  �إلسـال[  فقبلو� 
�لتفرقة ُعـر� �حلائط، "قد بايعو� 
�لك �حلَكـم �لعدb �لذ� تنبأ �لن� 
� عنه مـن 
جل تنقية �إلسـال[ 
من �لتعاليـم �لباطلة "�لبدعا~ �ل¸ 
�لِفر� �ملختلفة، "�لك   vz تطرقت

» ضو� �لتعليم �لقرª& �حلقيقي. 
Yz �جلماعة �إلسالمية �أل-دية تعت� 

كلَّ من ينطق بالشـها�تني مسـلما 
كما 
مر �لن� �، "هي نتيجة �لتعليم 
�إلسالمي �حلقيقي �لذ� قّدمه �ملسيح 
�ملوعـو� � "تربيته؛ فكفى للمر� 
 bسو�مد J ال �هللاz لهz يقّر بـ "ال Y

�هللا" لُيسـّمى مسلما، "هذ� ما يثبت 
 vz من �حلديـث. "لكن عندما ننظر
�لِفر� �ألخـر� مقابل �لك جنُدهم 
يصد�"Y فتا"� �لتكفN ضد بعضهم 
�لبعض. Yz ،��ًz قوb �ملو�سني لإلسال[ 
بأY �جلماعة �إلسـالمية �أل-دية قد 
"ضعت 
ساº فساٍ� ªخر بإنشا� ِفرقة 
جديد� ليس zال سـو� فهم ناتج عن 
قلة علمهم بالقرYª �لكرمي "�ألحا�يث 
�لنبوية �لشريفة. �قر
"� كتابا~ 
ية فرقة 
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التقوى

 ،Nخر� جتد"ها مليئة بفتا"� �لتكف

"مقابل �لك ��z قر
مت كتب �جلماعة 
�إلسـالمية �أل-ديـة ترْ"®ا تد�فع 
 Yعن �إلسـال[ ضد هجما~ �أل�يا
�ألخر�، 
" تقر�"Y فيها �لتماسـا 
من �ملسلمني 
نفسهم 
í Yتنبو� Þو[ 
"يعكفو� على خدمة   Nلتكف� فتا"� 
 Y
�إلسال[، 
" جتد"Y ما �لذ� íب 
نفعله أل��� حقو� �هللا "حقو� �لعبا�، 

" تـر"Y �لتركيز على ما íب فعله 
من 
جل نشر �ألمن "�حلب "�لوئا[، 

ّ� مسـلك íب 
Y نسلكه سعيا "
 "
إل	ا� جذ"�~ �لكر�هية "�لنفو�، 
تر"Y �كر مكانة �لن� � �لسـامية 
 Yكّال منهم كا Y
"مكانة 
صحابه "
 Y
جنما المًعا من�N جدير� باالقتد��، "

لكل "�حد منهم مكانته �خلاصة. 
فباختصا�، جتد"Y » كتب �جلماعة 

مو�� �يلة فقـط بدال من 
Y تر"� 
فتـا"� �لتكفN. فكمـا قلت من 
قبل خـذ"� كتاَ� 
ّيـِة فرقة جتد"� 
فيه 
كو�ما مـن فتا"� �لتكفN ضد 

بعضهم بعضا.  

تنـا"b �ألمـر �ألخN �لذ�  Yآل�
تكلمت عنـه، "هو عـن مكانة 
�لصحابـة.. ��z نظرنـا vz عمو[ 
 vz ملسـلمني "جدناهم منقسمني�
فرقتني كبNتني µا �لشيعة "�لسنة، 


هل كل فرقة " .Âٌ"لكلٍّ منهما فر"
منهما مبباَلغتهم "مغاالִדم "�عتد�ئهم 
¿ يتو�عـو� عن �حلـّط من مكانة 
�لصحابـة �لذين قدَّمـو� » صد� 
�إلسـال[ مع �لن� � تضحيا~ ال 

حصر %ا.

صحا� هؤال� بسبب غلّوهم قد " 

لصقو� فتا"� �لتكفN ضد بعضهم 
 Yلك، فإ�� كا� « Y"لبعض "يستمر�

هل zحد� �لفرقتني قد �فعو� مكانة 
حضر� علي � "�إلما[ حسني � 
بغلّوهم بشـكل غN عا�� "سعو� 
حلّط مكانة كبا� �لصحابة �آلخرين 
"�خللفا� �لر�شـدين مبنتهى �لظلم، 
 Yهـل �لفرقة �ألخر� ال يقّلو
 Yفإ
 Yلفرقتا� Yيضـا. � هاتا
» �لك 
- كما قلت - قد تفرعتا vz ِفرٍ� 

خر� كث�N، "هـذ� �الفتر�� قد 
سـبب فتنا كث�N. باختصا�، يبد" 

Y يثبتو�  Yكل هؤال� يستهدفو Y

�ين  باهللا-  -"�لعيا�  �إلسـال[   Y

 Nمث" Nمتطـر¯ "مـر"ِّ¾ للتكف
هد¯  لكن  "�الضطـر��.  للفنت 
�جلماعـة �إلسـالمية �أل-دية - 
كما قلت قبل قليل - ��ئع "سـاٍ[ 
 ºتعـرِّ¯ �لنا Y
جـد�، فهدُفها 
مبحاسن �إلسـال[ "تعر� عليهم 
صو�ته �جلميلـة. %ذ� من �العتد�� 

على �جلماعـة �عتباُ�ها مثيلَة هذ� 
�جلماعـا~ "�لِفر�. » هذ� �أليا[ 
نعيش شهر Jر[، "نلحظ » �لبال� 
�ل¸ يقيم فيها �لسـنة "�لشيعة بعد� 
كبN تعرَُّ� كل منهما للخسـائر 
» �أل�"�ø "�ألمو�b » هذ� �لشهر 

" �لعر��.  Yعموما، كما » باكستا
"هذ� �ألمر "Yz كاY قد صا� عا�ً� 
يوميـة، zال 
نه يز��� » Jر[ 
كثر. 
عند هؤال� كما 
خ�ُتكم 
كو�[ من 
فتا"� �لتكفN ضد بعضهم �لبعض، 
فحني �طلعت عليها تر�كمْت عند� 
هـذ� �لفتا"�، "هي قـذ�� جد� 
 Y
"تضم شتائم لد�جة ال 
ستطيع 

 .bكر منها "لو على سبيل �ملثا�

�ليو[ �ألقو�b �حلكيمة   b"منا سأتناz
لسـيدنا �ملسـيح �ملوعو� � - 
�َحلَكم "�لعْدb » هـذ� �لعصر - 
"�لصحابِة  �لر�شـدين  �خللفا�  âق 
�لكر�[ "�إلما[ �حلسني "عليٍّ �ضي 
�هللا عنهم "يتبني منها بأ� 
سلو� 
 Âحضرته �قتال b"جذ�� قد حـا
�لفسـا� من جذ"��. فحني �عُت 
هذ� �ملقتبسا~ صا� حجمها مئا~ 
�لصفحا~، لكنó �آلY سـأكتفي 
 Yz .سب �لوقتâ بعض منها Yببيا
�جلماعة �إلسالمية �أل-دية 
يضا قد 
�نضم zليها �لناº من �لِفر� �ملختلفة 
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"هـم ¿ يتلقَّو� بعـُد تربية كافية. 
لعو� هـم 
يضا على  "íـب 
Y يطَّ
 Y"آلخر� "�لبعض  �ملقتبسا~،  هذ� 
 Y"لذين قدمُت مثا%م �لذين يشاهد�

� خطبة  Yيسمعو "
 MTA حيانا

 "
فNغبوY » �لتعر¯ vz �جلماعة، 
هم يو�سوY �إلسال[ فتنشأ » قلوֲדم 
"سوسـٌة 
Y �جلماعة �إلسـالمية 
�أل-دية 
يضا فرقٌة كسـائر �لِفر� 
لعو� على  �إلسـالمية، فينبغي 
Y يطَّ
سيدنا  من كال[  �ملقتبسـا~  هذ� 
 Y
�ملسـيح �ملوعو� � ليتبني %م 
�ملسـيح �ملوعو� � كاY قد جا� 
لتوحيد �لِفـر� �ملختلفة "تطهNهم 
من كل �عتـد��، فقد قاb �هللا � 
» �لوحي vz �ملسيح �ملوعو� � 
َلّم �ل �ملسلمني  ال zليه مهمة  موكِّ
"جه  على  �ملسـلمني  �يع  "ِ��ع 
�أل�� على �ين "�حد" فقد ُبعث 
�الفتر��  علـى  للقضا�  حضرتـه 
"ْ�ع �ملسـلمني على �ين "�حد. 
فمن هذ� �ملنطلـق - كما قلت - 
سأقد[ لكم بعض �ملقتبسا~، فأ"ال 
مقتبسـا من كال[  عليكم  
عر� 
سيدنا �ملسـيح �ملوعو� � حيث 
بيَّن 
å� Yا� طريق �خللفا� �لر�شدين 
 bمن عالما~ �ملؤمن "�ملسلم، يقو

علـم 
Y �ملر� ال  óنz” :حضرتـه

يصبح مؤمنا "مسلما ما ال يصطبغ 
بصبغة 
� بكر "عمر "عثماY "علي 
�ضـو�Y �هللا عليهـم 
�عني. فلم 
يكونو� «بـوY �لدنيا بل كانو� قد 

"قفو� حياִדم » سبيل �هللا �." 
�لر�شـدين  �خللفا�  مكانـة  "عن 
 �
يقوb حضرتـه » موضع ªخر 
» �لصفحة ٣٢٨ من سر �خلالفة، 

�كر �قـم �لصفحة ألY �ملقتبس "
من �لكتا� �لعر� "
�سـلُت �ليو[ 
�ملكتب   vz �ملقتبسا~  صباحا هذ� 
ألنه  �لتر�ة،  عليهم  لتسهل  �لعر� 
��z ُقرئت هذ� �ملقتبسا~ بكلما~ 
�ملسيح �ملوعو� � �ألصلية بالعربية 

ك�، فمستو�  Nا تأث% Yفسـيكو
�ملترجم ال يرتقي vz مستو� �ملسيح 
�ملوعو� � حè لو كاY متمكنا 
 bمن �للغة �لعربيـة. على كل حا

يقوb حضرته �:    
""�هللا z®م �جـاb قامو� » مو�طن 
�لكائنا~،   Nلنصر� خـ �ملمـا~ 
"تركـو� هللا ªبا�هـم "
بنا�هـم 
"مّزقوهـم باملرهفـا~، "حا�بو� 

عطو� هللا " ،º"ألحّبا� فقطعو� �لر��
�لنفائس "�لنفوº، "كانو� مع �لك 
باكني لقلة �ألعماb "متندمني. "ما 
متضمضت ُمقلتهم بنو[ �لر�حة، zال 
قليل من حقو� �لنفس لالستر�حة، 

 Yما كانو� متنعمني. فكيف تظنو"
 ،Yيغصبو" Yـم كانو� يظلمـو®

"ال يعدلوí" Yـو�"Y؟ "قد ثبت 
"سقطو�  �ألهو��،  من  
®م خرجو� 
» حضر� �لك�يـا�، "كانو� قوًما 
فانني.“ فقد قاYz b هؤال� �خللفا� 
�لر�شدين كانو� قد جا�"� بكل ما 
كاY %م من 
جل �لن� � "�إلسال[، 

"تفاَنو� » �هللا. 
� يقـوb � » �لصفحـة ٣٥٥ 
 Yبكر � "كا �
للكتا� نفسه عن 
� عا�فا تـا[َّ �ملعرفة، حليم �خللق 
�حيـم �لفطر�، "كاY يعيش » �ّ� 
�النكسا� "�لغربة، "كاY كثN �لعفو 
"�لشـفقة "�لر-ـة، "كاY ُيعر¯ 
بنـو� �جلبهة. "كاY شـديد �لتعلق 
 ø"بر �"حه  "�لتصقت  باملصطفى، 
خN �لو��، "غشـيه مـن �لنو� ما 
غّشى مقتد�� Jبو� �ملوv، "�ختفى 
حتت شعشعاY نو� �لرسوb "فيوضه 
 ºممتاً�� من سائر �لنا Yلعظمى. "كا�
» فهم �لقرJ «" Yªبة سيد �لرسل 
"فخر نوÂ �إلنسـاY. "ملا جتلى له 
�لنشـأ� �ألخر"ية "�ألسر�� �إل%ية، 
نَفض �لتعلقا~ �لدنيوية، "نَبذ �لُعلق 
�جلسمانية، "�نصبغ بصبغ �ملحبو�، 
"تر� كل ُمـر�� للو�حد �ملطلو�، 
"جتـر�~ نفسـه عن كـد"��~ 
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�جلسد، "تلونت بلوY �حلق �ألحد، 
"غابـت » مرضـا� �ّ� �لعاملني. 
"��z متكـن �حلـبُّ �لصا�� �إل%ي 
من �يع عر"� نفسه، "جذ� قلبه 

نو���  "���~ "جـو��، "ظهر~ 

فعاله "
قو�لـه "قيامه "قعو��،  «
ُسـّمي صّديًقا" 
� حني تفا� » 
�لن� � على "جه �لكماb ناb لقب 
�لصديق، فهذ� هي مكانته �لسامية. 
� يقوb حضرته 
كثر » شرø مقا[ 
صديقية 
� بكر � 
نه ملا�� 
عطي 

هذ� �للقب.                      
لقد 
طلق �لن� � على 
� بكر � 
لقب "�لصديق"، "�هللا 
علم بكماال~ 

� بكـر "مز�يا�. لقد قاb �لن� � 
 �Nبا بكر � يفُضل على غ
 Y

يًضا 
مبا » قلبه. "�حلق 
ننا لو 
معنا �لنظر 
 �Nًجند نظ Y
لوجدنا مـن �لصعب 
للصد� �لـذ� كاY يتحلى به 
بو 
 ���
بكـر �. بل �حلق 
Y كل من 
 �

Y يناb �لكماال~ �لصّديقية » 
عصر فال بد له من 
Y يسعى جاهًد� 

� بكر "فطرته، �  bللتحلي §صا
عليه بالدعا� بكل ما 
"¬ من قو�. 
 �
"ما ¿ يتحّل �ملر� بفطر� كفطر� 
بكر "ما ¿ يصطبـغ بصبغته، فلن 

«ظى بالكماال~ �لصديقية 
بًد�.

ما كيف كانت فطر� 
� بكر؟ فال 

 Âللخو� » هذ� �ملوضو Yآل� bاÝ
 Nغ ،�Nيتطلب "قًتا كث �z ،مفصال

"جز هنا "
�كر "�قعة تدb على  &

�لـك، "هي 
Y �لنـ� � ملا 
علن 
�لنبو� كاY سـيدنا 
بو بكر � » 
�لشـا[ » �حلة جتا�ية، "فيما هو 
عائد من سـفر� هذ� لِقيه شخص، 
فسـأله عن 
حو�b مكة قائال: هل 
 Y
عند� من جديد؟ �لك ألY �لعا�� 
�ملر� ��z كاY عائد� من سفر "لقيه » 
�لطريق بعض 
هل "طنه فأنه يسأله 
 Yz ،لرجل: نعم� bها. فقا�خبا
عن 
�خلـ� �جلديد 
Y صاحبك قد ��عى 
 bقا Y
�لنبو�. فلم يلبث 
بو بكر � 

��z كاY قد ��عى فهو صا��. 
�لو�قعة تكشـف علينا مد�  فهذ� 
حسـن ظن 
� بكر � بالن� �، 
حيث ¿ ير حاجة vz ��ية معجز� 
منـه �. "�حلق 
Y �ملعجـز� zمنا 
يطالب ֲדا مـن ال يكوY على علم 
بأحو�b �ملدعي، "يكوY غريًبا عنه، 

ما  .Yيريـد �ملزيد مـن �الطمئنا"
�لذ� يعـر¯ 
حو�b �ملدعي معرفة 

تامة فأ� حاجة به vz �ملعجز�؟
�ملهم، ªمن 
بـو بكر � بالن� � 
 Y
"هو » طريقـه vz مكة مبجر� 
Þـع عن �عو��، "ملـا "صل مكة 
حضـر vz �لن� � "قـاb له هل 

��عيت �لنبو�؟ قـاb �لن� � نعم، 
هذ� صحيح. فقاb سـيدنا 
بو بكر 


"b �ملؤمنني بك.  &
� فاشهْد 
 ،Yر� ثرثر� لساÝ يكن قوله هذ� ¿"
بل لقد 
ّكد قوله بأفعاله، ""ّفى هذ� 
�لعهد حè �ملما~، بل ¿ يفا�قه بعد 
�ملما~ 
يًضـا. (�مللفوظا~ �ملجلد 

(٣٧٢-٣٧٤ ¦ b"أل�
� كيف ظهر هذ� �لوفاُ� "�لتضحيا~ 
 bبكر �لصديـق �، يقو �
مـن 
�ملسيح �ملوعو� � » بياY �لك: 
��~ مـر� َ"جد �ألعـد�ُ� �لن�َّ � 
�حلبل  به ""ضعو�  
مسكو� " "حيد� 
ليقتلو� فكا�  » عنقه "فتلو� بشد� 
� ميـو~، �z جـا�� 
بو بكر � 
بصعوبة  منهم   � "خلَّصه  مصا�فة 
بالغة فأشبعو� ضربا حè سقط على 

�أل�� مغشيا عليه. 
� يقـوb حضرته � » بياY �ملّنة 
�لعظيمـة أل� بكـر �لصديق �: 
كذلك Yz �ستنبا� 
� بكر � من 
ٌد zِالَّ َ�ُسـوbٌ َقْد  �آلية: ﴿َ"َما ُمَحمَّ
 :Yعمر� bª) ﴾َخَلْت ِمْن َقْبِلِه �لرُُّسُل
 Yنه كا
١٤٥) يدb بوضـوø تا[ 
 ��z يعتقد بوفا� عيسـى �، ألنه
كاY معÉ �آلية 
Y بعض �ألنبيا� قد 
ماتو� قبل �مـن �لن� � "بعضهم 
¿ ميوتو� vz �لك �حلني، فال يصح 



١٩

التقوىاجمللد الرابع والعشرون، العدد الثامن - محرم وصفر ١٤٣٣هـ  - كانون األول / ديسمبر  ٢٠١١ م

�لدليل   Yصال، أل
�الستشها� باآلية 
ل قاعد� كلية  �لناقص �لذ� ال يشكِّ
�لذين خَلو�  "ال «يط ميع �ألفر�� 
من هذ� �لنوÂ؛ ال ميكن 
Y ُيعدَّ �ليال 
 �
 bصال. "بذلك يصبح �سـتدال


بكر لغو�. 
"ليكن معلومـا 
يضا 
Y هذ� �لدليل 
�لذ� قّدمـه 
بو بكر� على مو~ 
يرفضه   ¿ �يعا  �لسـابقني  �ألنبيا� 

ّ� "�حد مـن �لصحابة، بل لزمو� 
�لصمت �يعـا بعد Þاعه. "بذلك 
تبني جليا 
Y �لصحابـة قد 
�عو� 
عليه، "�z YzـاÂ �لصحابة حجٌة؛ 
�z ال ميكن 
Y يكونو� على ضاللة.  
فِمن منن 
� بكر على �ألمة 
نه فتح 
» �من خالفته �لر�شـد� با� �حلق 
 Yلصد� لتفـا�� �خلطأ �لذ� كا�"
�لوقوÂ » مسـتقبل �أليا[،  Jتمل 
 bما[ سيل �لضال
""ضع سد� منيعا 
 Y
âيث ال ميكن ملشايخ هذ� �لعصر 
يهدمو� "لو حتالف معهم �جلن 
يضا. 
 ø"� على bُينـز Y
 vندعو �هللا تعا

� بكر �لذ� حَكم مبو~ �ملسـيح 
� - ُملَهًما بكال[ �هللا � - 
لف 


لف �-ة. (تريا� �لقلو�) 
� يقوb حضرته � » بياY �إلجنا� 
�لعظيم أل� بكـر � "هو قضا�� 
علـى فتنة عظيمة: "كاY مسـيلمة 

 « ºلكـذ�� قد �ع حولـه �لنا�
 Yلـك �لوقـت كاإلباحيني، "كا�

بو بكر قـد �نُتخب خليفة » تلك 
 Y
�لظر"¯ �حلرجة، "بوسـع �ملر� 
يقد� �ملشـاكل �ل¸ "�جهته. "لوال 

نه كاY ثابت �جلأ� "كاz « Yميانه 
صبغة zمياY �لن� �، لوقع » "�طة 
"ألصيـب بالذعر "�%لـع. "لكن 
�لصديـق كاY يعيش مـع �لن� � 
حتت ظـل �هللا تعاv، "كانت متأثر� 
بأخالقه �، "كاY قلبه عامًر� بنو� 
�ليقني، فتحلى بشـجاعة "ثبا~ ال 
جند نظµNا zال عند �لن� �. كانت 
حياته حيا� �إلسـال[. "هذ� قضية 
ال حتتا¾ vz نقا� طويل. ���سـو� 
 vz �"بكر، � �نظر �
ظر"¯ �من 
�خلدما~ �ل¸ 
سـد�ها vz �إلسال[. 

قوb "�حلق 
قوb لوال 
بو بكر بعد 
 Yz .يًضا
�لن� � ملا ُ"جد �إلسـال[ 
من ِمننه �لعظيمة 
نه 
قا[ �إلسـال[ 
من جديد، "عاقب �ملتمر�ين كلهم 
بسـبب قوته �إلميانية "
�سى �ألمن 
"�لسال[، "�لك متاما كما "عد �هللا 
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم  بقولـه ﴿َ"لَُيَبدِّ

ْمًنـا﴾. لقد حتققت هذ� �لنبو�� » َ

� بكر �، "شهد~ على  خالفة 
�لك �لسماُ� "�أل�� شها�� عملية. 
فالصّديق َمن يكوY كامًال » �لصد� 

�ملجلد  (�مللفوظا~  �لد�جة.“  %ذ� 
(٣٨١ ¦ b"أل�

� يقوb حضرته � عن سيدنا عمر 
 bفيقو ،� bخلليفة �لثا& للرسو� �
» بياY حبه � للرسوz" bخالصه: 
��~ مـر� �خل عمُر � على �لنّ� 
 Áلبيـت خاليا من �ألثا� �
�" �
 Nهو � مستلٍق على حص" Âملتا�"
 Nثر �حلص
 �
ما بينه "بينه شي�، "�
» جنبه، فبكى حني ��ª � » هذ� 
�حلاb فسـأله �لنُ� �: ملا�� تبكي؟ 
فقاb لـه عمـر �: Yz معاناتك 

ثـا�ْ~ بكائي، فقيصر "كسـر� 
 èبش Yغيد� "يتنعمو�عيشا  Yيعيشو
�لنعم "
نت تعيش حيا� �لتقشـف! 
فقـاb له �لن� �: ما u "للدنيا، ما 

نا zال كر�كب » �حلّر "حني 
صابته 
شد� �حلر �ستظل حتت شجر� حلظة 
"هو ��كب � تركها "�نطلق » �حلر 

نفسه. 
� يقـوb حضرتـه � » موضع 
ªخر عن مكانة عمـر � �ملرموقة 
َمرتبُة  
تعرفوY كم كانت  �لعظيمة: 
عمر � عظيمًة مـن بني �لصحابة 
 Yªقد "�فق �لقر èضي �هللا عنهم ح�
�لكرمي �
َيـه 
حيانا، "عنه قاb �لن� 
� Yz �لشيطاY يهر� من ظل عمر، 
 Yَلن� � َلْو َكا� bخر قاª موضع «"
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وبـّني حضرتـه أّن أبا بكـر كان آدم الثاV لإلسـالم. 
وقـال: إن R يُكـن الفاروق وعثمـان رضي اهللا عنهما 
أمينـِني صادقـني السـتحال علينـا اليـوم أن نقول 
.kعـن أيـة آية من القـرآن الكـرمي إنها مـن اهللا تعا

اِ�،  َبْعِد� َنِبيٌّ َلَكاYَ ُعَمَر ْبَن �ْلَخطَّ
 Yَِنَُّه َقْد َكاz � bَحلديث �لثالث َقا�"
 Yَُثو ِفيَما َمَضى َقْبَلُكْم ِمَن �ْألَُمِم ُمَحدَّ
َ"zِنَُّه Yْzِ َكاYَ ِفي ُ
مَِّتي َهِذِ� ِمْنُهْم َفِإنَُّه 

اِ�. ُعَمُر ْبُن �ْلَخطَّ
 � �ملوعو�  �ملسيح  يقوb سيدنا   �
âق عمر �: بعـض �لنبو��~ �ل¸ 
توقـع �لنـاº حتققها مـر� "�حد� 
 "
 تد�íا  
حياًنا  تظهر  فحسـب، 
بو�سطة شـخص ªخر، مثل نبو�� 
نبينـا � بأY مفاتيـح كنو� قيصر 
"كسـر� قد ُ"ضعْت على يد� � 
مع 
نه "�ضح 
Y �لن� � تو» قبل 
حتقق هذ� �لنبو��، "
نه � ¿ يشاهد 
كنو� قيصر "كسر� "ال مفاَحتها، 

Y يفو� ֲדا سـيدنا  �� "ملا كاY مقدَّ
عمر � - ألY "جـوَ� عمر � 
كاY "جو� �لن� نفسـه � ظليا- 
فقد ُ"صفْت يـُد عمر � » عاَلم 

�لوحي يَد �لن� �. 
�ملوعو�  � يقوb سـيدنا �ملسـيح 
�: ال يأمن �ملـر� �ألخطا� 
بد� 
ما ¿ ُيكسـبُْه �إلماُ[ فيوَ� �لعلو[، 
 « موجو�ٌ�  �لك  على  فالشـها�� 
 Yشخصا كا Yإلسـال[، فإ� �صد
يكتب �لقرYª �لكرمي "كاY » بعض 
�ألحياY يتلقى �آليـة �لقرªنية z%اما 
 Yلنبو� حني كا� �بسبب قربه من نو

�لنـ� � يريد 
Y ميلـي عليه �آلية 
نفسها، فخطر بباله يوما 
نه ال فر� 

تلقى 
يضا  �z ،� بني �لنـ�" óبي
z%اما مثله؛ فهلك نتيجة هذ� �لزعم. 
"قد "�� عنه 
Y ق�� لفظه بعد �فنه. 
كما هلـك بلعا[ باعو� �z �عتز هو 

يضا âسناته. فيقوb �ملسيح �ملوعو� 

Y عمر � 
يضا كاY يتلقى �إل%ا[ 
"لكنه ¿ يعت� نفسـه شيئا. "¿ ير� 

Y ُيشرَ� نفسه » �إلمامة �حلقة �ل¸ 

قامها �هللا تعاv » �أل��، بل �عت� 
نفسـه خا�ما متو�ضعا %ا. لذ� فقد 

نعم �هللا عليه "جعلـه نائبا لإلمامة 

نه � �عت� نفسـه  Éحلقـة. مبع�
Jتقر� âـذ�� �لن� فجعله �هللا خليفة 

�لن� � فضال منه "�-ة. 
� يقـوb حضرته � » �لصفحة 
٣٢٦ مـن كتابه "سـر �خلالفة": 

ظهـر علـّي �� 
Y �لِصّديـق ""

"�لفـا�"� "عثماY، كانو� من 
هل 
�لصالø "�إلمياY، "كانو� من �لذين 
ªثرهم �هللا "ُخّصو� مبو�هب �لر-ن، 
"شهد على مز�ياهم كثN من �"� 
�لعرفـاY. تركو� �أل"طـاY ملرضا� 
"�خلو� "طيس  �لك�يـا�،  حضر� 
 �Nو� َحرَّ ظه كل حـر� "ما بالـَ
�لصيف "بر� ليل �لشتا�، بل ماسو� 
» سبل �لدين كفتية مترعرعني، "ما 
مالو� vz قريب "ال غريب، "تركو� 
�لكل هللا �ّ� �لعاملني. "Yz %م نشًر� 

عما%ـم، "نفحا~ » 
فعا%م،  «
"كلها ترشد vz �"ضا~ ��جاִדم 
ُيخ�  "نسيمهم  حسناִדم.  "جنا~ 
عن سـّرهم بفوحاִדـا، "
نو��هم 
تظهر علينا بإنا��ִדا. فاْسَتِدلُّو� بتأ�ُِّ¾ 

َعرفهم على تبلُّج ُعرفهم."
 Yz :خرª Yمـكا « � bيقو �
�ملعتقد �لضـر"�� هو 
Y �لصديق 
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�ألك� "عمـر �لفا�"� "�� �لنو�ين 

� عثماY "عليًّا �ملرتضى �ضي �هللا 

منا� » �حلقيقة. "بّين  عنهم كانو� 

با بكر كا�ª Y[ �لثا&  Yّ
حضرتـه 
لإلسال[. "قاYz :b ¿ يُكن �لفا�"� 
"عثمـاY �ضي �هللا عنهمـا 
مينِني 
 Y
 �ليو[  علينا   bصا�قني السـتحا
نقوb عن 
ية ªية من �لقرYª �لكرمي 

.vا من �هللا تعا®z
 � يقوb حضرتـه » �كر مناقب 
سيدنا علي � "مقامه » كتابه سر 

�خلالفة �لصفحة ٣٥٨: 
"كاY � تقيًّا نقيًّـا ِمن �لذين هم 

حب �لناvz º �لر-ن، "ِمن Ðب 
�هللا  
سد   .Yلزما� "سـا��~  �جليل 
�لغالب "فè �هللا �حلّناY، ندّ� �لكف 
طيب �جلناY. "كاY شجاعا "حيًد� 
ال ُيز�يل مركز� » �مليد�Y "لو قابله 

نفد �لعمر  .Y�"هـل �لعد
فو¾ من 
بعيش 
نكـد "بلغ �لنهاية » �ها�� 
 bلرجا� b"
 Yكا" .Yإلنسـا� Âنو
» zعطا� �لنشـب "zماطة �لشجب 
 .Y�Nجل�" "�ملساكني  �ليتامى  "تفقُّد 

نو�Â بسالة » معا��  "كاí Yّلي 
"كاY مظهـر �لعجائب » هيجا� 
 Yمع �لك كا" .Yلسيف "�لسـنا�
 Yكا" .Yفصيح �للسـا Yعذ� �لبيا
ُيدخل بيانه » جذ� �لقلو� "íلو 

به صـد
 �أل�هاí" ،Yلـي مطلعه 
بنـو� �ل�هاY. "كاY قـا�ً�� على 

نو�Â �ألسـلو�، "من ناضله فيها 
 Yملغلو�. "كا� �عتذ��  zليه  فاعتذ� 
كامال » كل خN "» طر� �لبالغة 
"�لفصاحة، "مـن 
نكر كماله فقد 

سلك مسلك �لوقاحة."
� يقوb » �كر �لصحابة �يعا: 

 bقو
" �Nقّد[ حالة �لصحابة نظ
 �"
بأ®م 
ظهر"� عمليـا بإميا®م بالن� 

®ـم �
"� بأ[ 
عينهم �لك �إلله  �
�لذ� هو غيب �لغيب ""��� �لو��� 
"�ملختفي عن 
عني �ملبطلني. "zال ما 

Y يتركو� قومهم  vz لـذ� �فعهم�
""طنهم "¿ يبالو� ֲדم شيئا. "تركو� 
عقا��ִדم "قطعو� عالقاִדم بأقا�ֲדم، 
"قامو� متوكلني على �هللا لد�جة لو 

"��� �لتا�يخ الحتا�  « Yإلنسا� 
قر
من 
مرهـم كل �حل�N. كاz Yميا®م 
هو سبب كل قوִדم "توكلهم. "zال 
فكانت قـد جنحت مقابلهم خطُط 

هل �لدنيا "مكائدهم "مسـاعيهم 
 Yلك. كا� Áدí ¿ لكن" �Nلكب�
�ألعد�� 
كثر منهم �عا "ثر"�، بل 

كثر منهم » كل شـي�، "لكن ¿ 
يكن لديهم zمياY فهلكو� "¿ ُيكتب 
%م  جناø. "لكـن �لصحابة فا�"� 
بكل شي� بقو� zميا®م. Þعو� ند�� 

منا� - مع 
نـه كاY قد ترّبى 
ميا 
"لكـن كاY معر"فا بصدقه "
مانته 
"سد��� - حني قاb بأ& جئت من 
�هللا تعاv، فصا�"� معه فو� Þاعهم 
مر�   bقو
 كاملجانني.  "تبعو�  ند��� 

خر� بأنه كاY هنا� شـي� "حيد 
 .Yهذ� "هو �إلميا vz حالتهم bحّو
�علمـو� 
Y �إلمياY شـي� عظيم." 
(�مللفوظـا~ �ملجلد �أل"b �لصفحة 

(١٥٤
كاY حـب �ملسـيح �ملوعو� � 
 "
للخلفا� �لر�شـدين 
" �لصحابة 
��ية �لن� � ناجتـا عن حبه للن� 
 Yكما �كـرُ~ من قبل، كا" ،�
� يعتـ� هذ� �حلـب جز�� من 
فيقوb » مكاª Yخر ُمظهر�  zميانه. 
هذ� �حلب 
Y من zمياننا 
نه ال بد من 
تعظيم �لصاحلـني "
هل �هللا، "لكن 
حفظ �ملر�تب 
يضا ضر"��، �z لكل 
 Y
شخص مرتبته "مكانته "ال íو� 
يتجا"� �ملر� �حلد"� فNتكب �إل�. 
íب 
ال يقو[ �إلنسـاY بغلّو يؤ�� 

نبيا� ªخرين.  "
z vzهانة �لن� � 
"�لذ� يقـوb بأY �ألنبيـا� �يعا 
سـينجوY بسبب شـفاعة �حلسني 
فيقو[ بغلّو يسي� vz �ألنبيا� �يعا 

"vz �لن� �. 
� يقوb » �كر مناسـبته مع علي 
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التقوى

إنه ملن الشقاوة القصوى واإلحلاد حتقj احلسني �. 
والذي يسيء إk احلسني أو أحد من األئمة األطهار 
أو يتفـوه بكلمة االسـتخفاف �قهـم فإنه يضيع 
إميانه ألن اهللا جّل شأنه يعادي الذي يعادي أحباءه.

"�حلسني �ضي �هللا عنهما: 
""u مناسـبة لطيفة بعلّي "�حلسني، 
"ال يعلم سـّرها zال �� �ملشـرقني 

حـبّ عليا "�بنا�،  &z" .ملغربني�"

عا�� من عا���، "مع �لك لسُت "
 u Yمن �جلائرين �ملتعسفني. "ما كا
، "ما  
عر� عما كشف �هللا عليَّ Y


كنت من �ملعتدين." (سر �خلالفة)
 :bكثر فيقو
� يشرø هذ� �ملناسبة 

�ليهو�يـة »   bخلصـا� �"� Yz"
�إلسال[ 
يًضا سلكو� �ملسلك نفسه، 
فـآ�"� عبا� �هللا �ملقدسـني » كل 
عصر مصّرين على سـو� فهمهم. 
�نظر"� كيف åلى �آلال¯ عن �إلما[ 
�حلسـني � "�نضمو� vz صفو¯ 
يزيـد، "�ª"� هذ� �إلمـا[ �ملعصو[ 
بأيديهم "
لسنتهم، "
بو� zال قتله » 
 Yاية �ملطا¯. � ما �نفّكو� يضايقو®
�ألئمـة "�لصاحلـني "�ملجد�ين » 
هذ� �ألمة من حني آلخر، "Þوهم 
 ��"
كافرين "مرتدين "�نا�قة. لقد 
ªال¯ �لصا�قني بأيديهم، "¿ يكتف 
هؤال� بتكفNهم فحسب، بل بذلو� 
جهدهم لقتلهم "�zال%م "سجنهم. 
حè جا� عصرنا هذ�، "كاY هؤال� 
�لثالث عشـر   Yلقر�  «  Yيقولـو
�%جر� للنـاº » "عظهم » كل 
مكاY سيظهر » �لقرY �لر�بع عشر 

 "
�إلماُ[ �ملهد� 
" �ملسيُح �ملوعو� 
Ýـدٌ� كبN على �ألقـل، "لكن ملا 
 Yلقر� º
ظهـر �لك �ملجد� على �
�لر�بع عشـر، "Þـا� �هللا » "حيه 
مسيًحا موعو��.. بل Yz فنت عصر� 

يًضا 
فتْت بلسـاY حا%ا بوجو� 
كوÞ� Yه مسـيًحا موعوً��.. فإ®م 
كّذبـو� تكذيًبا، "¿ يألو� جهًد� » 
zيذ�ئه "zهانته "�لقضا� عليه بصنو¯ 
�حليل "
نو�Â �ملكائد." (
يا[ �لصلح، 
�خلز�ئـن �لر"حانية �ملجلد ١٤ ¦ 

 .(٢٥٤-٢٥٥
� يقوb �: "ما قلته » �لقصيد� 
» شـأY �إلما[ �حلسـني �، "ما 
بّينته âق عيسى � ليس من ُصنع 
لسانه  يطيل  َمن  "�خلبيث   .Yإلنسا�
علـى �لكمَّل "�لصا�قـني مدفوعا 
 Yعلى يقني بأ óنz .بأهو�ئه �لنفسانية

�لذ� يطيل �للسـاY على �لصا�قني 
مثل �حلسني "عيسى عليهما �لسال[ 
"يسي� zليهما؛ لن يعيش ليلة "�حد�. 
"Yz �لوعيد �ملذكو� » �حلديث: "من 
عا�� u "لّيا فقد �ªنُته باحلر�".. 


� ُيبطش به فو��.
فيقوb �ملسيح �ملوعو� � بأY كل 
 Yمـا يكتبه فإمنا يكتبه مسـوقا بإ�
 :bهللا "مبشـيئته "بأمر منه. � يقو�
�ملؤمنوY هم �لذين تشـهد 
عما%م 
 Yميا®ـم، "�لذين ُيكتب �إلمياz على
"�ضا�  �هللا   Yيقّدمـو" قلوֲדم،   «
على كل شي�، "Íتا�"Y سبل �هللا 
 « Yلدقيقة "�لضيقة لوجه �هللا "يفَنْو�

نفسهم عن كل  Y"ُيبعد" ،vحبه تعا
ما يصدُّهم مـن �هللا تعاv ِمن "ثن، 
 bعما
 "
سو�� 
كاY حالة 
خالقية 
فاسقة 
" غفلة 
" كسل. "لكن 
ين 
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 واألزمـة الثالثـة الـ  تنشـأ يومـا فيومـا هو 
أن الدنيـا تتحـرك بسـرعة هائلـة إk احلـرب 
 kالعامليـة الثالثـة على مـا يبدو. ندعـو اهللا تعا
أن يرحـم البشـرية ويهبهـم العقـل والفطنـة.

حصل �لك ليزيد �لشقي؟ بل 
عما� 
 Yحب �لدنيا. "لكن �حلسني � كا
طاهر� "مطهر�، "كاY"� Y شك من 

"لئك �ألطهـا� �لذين يطّهرهم �هللا 
بيد� "يعمرهم âبه. "zنه من سا��~ 
�جلنة �"Y شـك. "Yz شـائبة من 
 .Yلبغض جتاهه مدعا� لسلب �إلميا�
 vتقو� هذ� �إلما[ "حبه هللا تعا Yz"
"ص�� "�سـتقامته "�هد� "عبا�ته 

سو� حسنة لنا. "Çن نقتد� ֲדدٍ� 
تلّقا� هـذ� �إلما[. لقد هلك �لقلب 
�لـذ� يعا�يه، "قد جنا �لقلب �لذ� 
ُيظهر حبه بصـو�� عملية "يتصبغ 
متاما بصبغة zميانه "
خالقه "شجاعته 
"تقو�� "حبه هللا تعاv كما تنعكس 
 Yz .�ªيـل » مر� Yنسـاz ��صو
�لناº مسـتو�"Y من 
عني  هؤال� 
 Yال َمن كاz هم�ال يعر¯ قد .ºلنا�
منهم؟ Yz عني �لدنيا ال تعرفهم أل®م 
 Yلسـبب كا� فهذ�  بعيد"Y عنها. 
"��� �ستشـها� �حلسني � ألنه ¿ 
ُيعر¯. 
يًّا من �ألطها� عرفته �لدنيا 

» عصر� حت حتبه؟
فباختصا�، zنه ملن �لشقا"� �لقصو� 
"�لذ�   .� �حلسني   Nإلحلا� حتق�"

حد من �ألئمة  "
يسي� vz �حلسني 
�ألطها� 
" يتفو� بكلمة �الستخفا¯ 
âقهم فإنه يضيع zميانه ألY �هللا جّل 

شأنه يعا�� �لذ� يعا�� 
حبا��."
فهذ� هو �لتعليم �جلميل "�ملبó على 
�لعدb �لذ� 
عطانا� �ملبعوÁ من �هللا 
تعاv من 
جل �ع �ملسلمني على يد 
�لتفرقة، �لك  "�حد� "�لقضا� على 
�لـذ� جا� خا�ما  �إل%ي   Áملبعو�
صا�قـا للن� � "برسـالة �لصلح 

Y تد��  vلوئا[. ندعـو �هللا تعا�"
�ألمة �ملحمدية هذ� �لرسالة "جتتنب 
�لتفرقة "�لفسـا� "�لتناحر "سفك 
�لدما� لكي يلمع �إلسـال[ بعظمة 
جديد� » 
Çـا� �لعا¿. "ندعو �هللا 

Y مير شهر Jر[ هذ� بكل 
من  vتعا
"سال[ "
Y «فظ كلُّ مسلم zخوته 

�ملسلمني كلهم من لسانه "يد�. 
 øتكثر"� من �لدعا� إلصال Y
عليكم 
"لتجنيبها من  �لبال� �إلسالمية  حالة 
�لفسـا� "�لفنت. كما قلت من قبل 

بأY معظم �لبال� �إلسالمية متر حاليا 
 vتعا �هللا  فندعو  متدهو��.  بظر"¯ 

Y ينقذ �إلسـال[ "�ملسلمني من شر 
�ألشر��. ففي معظم �لبال� �إلسالمية 
��خلية  "شـر"�  �ضطر�با~  جتر� 
» هذ� �أليا[ "قـد ُ�فع منها �ألمن 
"�لوئا[. "z®ـا » حالة تقهقر بدال 
من �لتقد[. � حالة �لعا¿ �القتصا�ية 
ُمقلقة بشـكل عا[، "هذ� يؤثر سلبا 
على بال� �لغر� "بال� �لشر� 
يضا، 
بل » كل مكاY. "�أل�مة �لثالثة �ل¸ 
تنشأ يوما فيوما هو 
Y �لدنيا تتحر� 
بسرعة هائلة vz �حلر� �لعاملية �لثالثة 

Y يرحم  vعلى ما يبد". ندعو �هللا تعا
�لبشرية "يهبهم �لعقل "�لفطنة. علينا 

Y ندعو �هللا تعاv كث�N » هذ� �أليا[ 
"ينبغـي 
Y نتخذ خطو�~ �حتياطية 


يضا. 
عاننا �هللا �يعا. ªمني.
 


