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  في مسجد بيت الفتوح بلندن

�����  
. أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك لــه، وأشـهد أن حممـًدا عبـده ورسـوله

احلَْْمـُد * بـْسِم اهللا الـرْمحَن الـرحيم �. أما بعـد فـأعوذ بـاهللا مـن الـشيطان الـرجيم
إيـــاَك نـَْعبُـــُد َوإيــــاَك * َمالـــك يـَـــْوم الـــدين * الـــرْمحَن الـــرحيم * َعـــاَلمَني هللا َرب الْ 
ِصــــرَاط الــــِذيَن أَنـَْعْمــــَت َعلَــــْيِهْم َغــــْري * اْهــــدنَا الــــصرَاَط اْلُمــــْسَتقيَم * نَــــْسَتعُني 

  .ني، آم�اْلَمْغُضوب َعَلْيهْم َوال الضالنيَ 
  

الشهر الذي منر به يف هذه األيام من حيث التقومي اإلسالمي هو حمرم 
لقد جرت العادة أن . احلرام، وهو الشهر األول حبسب التقومي اإلسالمي

لقد . نبارك لبعضنا عندما تبدأ سنة جديدة أو يبدأ الشهر األول من السنة
عندما . األماكنبدأ شهر احملرم يوم اخلميس املاضي أو يوم اجلمعة يف بعض 

خرجُت للجمعة يف املرة املاضية بارك يل أحد اإلخوة الذي كان واقفا خارج 
ولكنين أتساءل، ما معىن املباركة؟ ففي اليوم نفسه حدثت تفجريات . البيت

  . يف العراق وُشّنت هجمات على الشيعة وقُتل عشرات منهم
 ولكن عندما تبدأ إًذا، حنن نبارك لبعضنا عادة عند بداية السنة اجلديدة

السنة اجلديدة حبسب التقومي القمري ُتظهر األغلبية من املسلمني احملرتمني 
ولكن ملاذا هذا القلق واخلوف؟ . الذين يواسون األمة قلقهم وخماوفهم

السبب، كما قلت، هو التفجريات وسفك الدماء، وهذا ما يعرفه اجلميع 



عة على الرغم مما تديل به احلكومة ألنه فإما أن تبدأ املشاكل بني السنة والشي
من بيانات وعلى الرغم مما يديل به العلماء من الِفرق املختلفة من بيانات 
مشرتكة، أو أن يهاجم أشرار من ِفرق أخرى جملس عزاء أو أماكن اجتماع 

وقد آلت احلالة اآلن إىل أن بعض املغرضني أو اإلرهابيني الذين . الشيعة مثال
دي اآلخرين ويهامجون جمالس الشيعة أو اجتماعام ويقتلون هم ألعوبة يف أي
ومن هؤالء املهامجني من ليس هلم أهداف دينية قط وال . عشرات األبرياء

يكونون على اختالف ديين مع ضحاياهم بل تكون هلم أهداف سياسية 
وعادة يكون يوم العاشر يف حمرم هو أخطر . ويريدون أن يُفشلوا احلكومة

 اليوم العاشر هنا يف البالد الغربية غدا ولكن ال خطر يف هذه وسيحل. يوم
البالد من هذا املنطلق، أما يف البالد الشرقية مبا فيها باكستان أو بعض 
البالد األخرى فقد يكون اليوم العاشر من احملرم اليوم أو غدا يف بعضها 

هومجت وقد سبق أن . ويف هذا اليوم تبلغ املظامل منتهاها عادة. األخرى
اجتماعات الشيعة املختلفة، وكما قلت بأن هجوما قد ُشّن على الشيعة يف 

كما ُشنت اهلجمات يف مدن خمتلفة . العراق يف اليوم األول من شهر حمرم
كما ورد يف " سوات"و" كوئته"يف باكستان مثل راولبندي وكراتشي، و

 راوالبندي وقد ُشنت اهلجمات يف. اجلرائد البارحة، وأُزهقت نفوس كثرية
وبسبب هذه .  شخصا حتفهم23البارحة وأول البارحة أيضا، ولقي البارحة 

احلق أن حالة . اهلجمات اليت ُتشن على الشيعة جيد الشيعة فرصة لالنتقام
هذه اخلالفات الدينية أو غريها توسع . األمة املسلمة مزرية للغاية ويُرثى هلا

وهناك بعض البالد اليت . سالميةاهلوة بني املسلمني وبني احلكومات اإل
تسيطر عليها وحتكمها الِفرقة اليت هي أقّلية فيها وبسبب ذلك تبدي الِفرقة 

. اليت هي أكثرية رد فعلها بشدة متناهية وتستخدم األسلحة واملتفجرات
عندما جتد األقلية فرصة اجم األغلبية، مث تُزهق احلكومات نفوسا بريئة  

اإلرهاب أو بعذر قمع التمرد، وتقصف املدن ويُطلق كثرية بعذر احلرب على 



الرصاُص دون هوادة، فُتهدم البيوت دون متييز ويُقتل آالف من الرجال 
وهلذا السبب . وهذا ما حيدث يف سورية يف هذه األيام. والنساء يف بلدهم

  . أصبحت القوى املعارضة لإلسالم ُحرّة تفعل ما تشاء وكيفما تشاء
الفات املسلمني الداخلية وعدم الوحدة يف صفوفهم أحد من املعلوم أن خ

فما من دولة مسلمة إال وُتك . أسباب هجوم إسرائيل على الفلسطينيني
فيها الِقيم األخالقية نتيجة اخلالفات الدينية أو السياسية وتُرَقم فيها 

فنرى أن أحد اجلانبني عرضة للظلم . حكايات مهولة لظلم متبادل
 أية حال، ونتيجة لذلك تضيق كل قوة من القوى اخلارجية واالضطهاد على

ليت املسلمني يدركون املوقف . يف حميطها اخلناَق على املسلمني باستمرار
عندما . ويتحدون ويتعّلمون الدرس من أسالفهم ويعرفون ماذا يعّلمنا تارخيهم

لدولة أْي سلطنة الروم أن اجم ا.. أرادت احلكومة املعادية لدولة اإلسالم
اإلسالمية ظنا منها أا دولة ضعيفة فيمكنها أن تستغل اخلالفات بني 

 �سيدنا علي ومعاوية رضي اهللا عنهما وتستعيد جمدها الغابر، علم معاوية 
عليك أال : بذلك فبادر بإرسال الرسالة إىل ذلك امللك قال فيها ما مفاده

ولو فعلَت . ة املسلمني مستغال اخلالفات الداخلية بينهمتفكر يف مهامج
هذا كان رد فعل . �ذلك سأكون أول قائد حياربك حتت إمرة علي 

ولكن املسلمني يف هذه األيام يكيدون .  الذين ننتمي إليهم�الصحابة 
ومات اإلسالمية بالتواطؤ مع غري املسلمني ومع ذلك يسمون ضد احلك

  .  أنفسهم مسلمني
غري أن هؤالء العلماء أو املشايخ ناشري الفتنة يتفقون على أمر واحد وهو 
التخطيط ضد اجلماعة اليت أسسها املسيح احملمدي أو تكفري املسلمني 

إن . من األعماق" اهللاال إله إال اهللا حممد رسول "األمحديني الذين يؤمنون بـ 
هؤالء القوم ال خيافون قط وال يفكرون أن يتأملوا يف كالم الرسول الذي 
يشهدون برسالته أو يّدعون بالنطق بتلك الشهادة، ويّدعون أم جاهزون 



 وكان ذلك -  قال �وال يبالون قط بأن النيب . للتضحية بنفوسهم وشرفهم
 هل شققت قلبه؟ فهل شققتم -أمرا عاما ومل يكن موجها إىل صحايب معني 

أنتم عن قلوب الذين ينطقون بكلمة الشهادة فيما إذا كانوا ينطقوها صدقا 
الذين يسمون أنفسهم مشايخ ! أو رياء أو خوفا؟ ليتهم يفقهون هذا األمر

طلعوا العوام ينبغي عليهم أن يتخلوا عن التبجح بعلمهم املزعوم، وجيب أن يُ 
على الصدق واحلق بدال من أن يضّلوهم، وينبغي أن ينخرطوا يف سلسلة 

عليهم . جري اهللا يف حلل األنبياء ويُرتدعوا عن كل نوع من الُفرقة والتشتت
أن يتخلوا عن فكرة احلروب الدينية وينشروا تعليم اإلسالم اجلميل كما بّينه 

  . �ء وجيمعوم حتت راية النيب مسيح الزمان وبذلك يقّوضون قوة األعدا
كنت قد بدأت احلديث عن شهر حمرم، وسأقرأ عليكم بعض املقتبسات من  

 عن هذا املوضوع ليتضح األمر ملئات آالف �كالم املسيح املوعود 
اجلدد وليعلم الشباب أيضا الذين ليس األمحديني وليسمعها األمحديون 

 شرف هؤالء �لديهم إملام ذه األمور كيف أقام املسيح املوعود 
، وكيف قضى على أوجه الُفرقة �الصلحاء وكيف عرف مكانة الصحابة 

 عّلم املسلمني مجيعا الذين يعشيون على وجه بني الشيعة وأهل السنة، وكيف
كذلك . البسيطة أساليب االجتماع على يد واحدة ليصبحوا أمة واحدة

ليعلم غري األمحديني أيضا الذين يسمعون خطيب أحيانا ما هو التعليم 
  . يف هذا العصر" رمحاء بينهم"احلقيقي ليكون املسلمون صورة حقيقية لـ 

لناس، حّتام تشُكون من تدهور حالة املسلمني مث عليكم أن تفكروا أيها ا
تزعمون أنكم تؤدون واجب خدمة اإلسالم وحقها باملظاهرات أو اإلرهاب؟ 
حّتام تفسحون اال ألعداء اإلسالم للهجوم عليه بتصرفاتكم الشائنة 
والعبثية؟ فسواء كان فقدان األمن والسكينة يف البالد اإلسالمية ناجتا عن 

ملتبادل أو ظلم القوى املعادية لإلسالم على املسلمني فإن حل ظلم أهلها ا
مجيع هذه املشاكل والقدرَة على استعادة جمد املسلمني الغابر إمنا هو عند 



 واملكلف مبهمة نشر �املبعوث من اهللا تعاىل الذي هو احملب الصادق للنيب 
  .  يف العامل�تعليمه 

  �سوف أقدم لكم بعض املقتبسات اليت تلقي ضوءا على مكانة الصحابة 
فإن كنتم تريدون أن يُعَتّد بوحدتكم وتريدون إنقاذ . كما قلت قبل قليل

 �ت راية النيب اإلسالم من هجمات األعداء وتنوون أن تأتوا بالعامل حت
بتبليغ دعوة اإلسالم إليهم فال بد لكم من أن تتخلوا عن التمييز الديين بني 
الشيعة والسنة وال بد أن متحوا الفوارق بني الفئات املختلفة، وينبغي العمل 

، وهو بريء متاما من الفئات �بتعليم اإلسالم الذي جاء به النيب 
واألحزاب بل كل صحايب كان َمثال أعلى يف التضحية وكان أسوة يف كسب 

وكان كل واحد منهم جنما متأللئا ُيستمد منه النور . احلسنات والتقوى
. �ولكن مكانة بعضهم كانت أعلى من بعضهم اآلخر عند النيب . واهلداية

 ال � عند اهللا ورسوله �إن علّو املكانة الذي حظي به أبو بكر الصديق 
واحلال نفسه فيما يتعلق مبكانة سيدنا عمر وعثمان . ميكن أن حيظى به غريه

 .مث تأيت درجة اإلمام احلسني واحلسن. �وعلي 
لذا جيب النظر إىل الصحابة على حسب مراتبهم، ولو فعلوا ذلك ال تبق 

وللقضاء على هذه النزاعات قد بُعث املسيح املوعود . هناك أية خصومات
 ،� له قريب وكل � للنيب حايبص كل مكانة علينا كشف حيث ،�

  : � قال لقد. وشرفهم تكرميهم وأرسى
وُعّلمُت أن الصديق أعظُم شأنًا وأرفُع مكانًا ِمن مجيع الصحابة، وهو "

  )ِسر اخلالفة" (ل بغري االسرتابة، وفيه نزلْت آياُت اخلالفةاخلليفُة األوّ 
  :  أيًضا�وقال 

وواِهللا، إنه كان آدَم الثاين لإلسالم، واملظهَر األوَل ألنوار خِري األَنام، وما  "
  ) ِسر اخلالفة." (كان نبًيا ولكن كانت فيه ُقوى املرسلني

  : يًضاوقال أ



إّن اهللا كان يعَلم بأن الصّديق أشجُع الصحابة وِمن الُتقات وأحبهم إىل "
 ومن الُكماة، وكان فانًيا يف ُحب سّيِد - صلى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا 

الكائنات، وكان اعتاَد من القدمي أن ميونَه ويراعَي شؤونَه، فأسلى به اُهللا نبيه 
وُخص باسم الصّديق وقـُْرِب نيب الثـَقَلِني، يف وقٍت عبوس وعيش بوٍس، 

ِسر ." (، وجعله من املخصوصني}ثَاِينَ اثـْنَـْنيِ {وأفاض اهللا عليه خلعَة 
  )اخلالفة

  : يف مناسبة أخرى�وقال املسيح املوعود 
أعان املسلمني يف عهد و " َمِلَك التّجارِ "لقد أسلم اخلليفة األول الذي كان 

 معونًة ال نظري هلا، وقد ُمنح درجَة الصّديق، وصار أوَل رفيق �الرسول 
ورد أنه كان قافًال من رحلة جتارية، وبينما هو ال يزال يف طريقه إىل . وخليفة

هل من جديد؟ قال ليس هناك من : �مكة لقيه شخص، فسأله أبو بكر 
فتوّقف أبو بكر يف مكانه وقال . جديد سوى أن صديقك قد ادعى النبوة

  )امللفوظات. (إذا كان قد ادعى النبوة فهو صادق
  :  أيًضا�وقال 

 كل ماله ومتاعه يف سبيل اهللا تعاىل، واكتفى بالتزمل �لقد أنفَق أبو بكر 
بلحاف، ولكن ماذا فعل اهللا به؟ لقد جعله مِلَك العرِب كلهم، وأحىي على 
يديه اإلسالَم، وجعله منتصرا على املرتّدين من العرب، وآتاه ما ال خيطر ببال 

  . أحد
  : � يف بيان مناقب عمر �مث قال املسيح املوعود 

هل تعرِفون مكانَة عمر العظيمة؟ كان عظيًما لدرجة أن القرآن كان ينزل 
وقد ورد يف احلديث أن الشيطان يفر ِمن ِظّل . موافًقا لرأيه يف بعض األحيان

: ويف حديث ثالث. كان عمرلو كان بعدي نيب ل: ويف حديث آخر. عمر
  . كان يف األمم السابقة حمدثون، ولو كان يف أميت حمدث لكان عمر

  : � أيًضا يف مناقب عمر �مث يقول 



إلهلام، ولكنه ما كان يعّد نفسه شيًئا يُْذَكر، ومل  أيًضا يتلقى ا�كان عمر 
أي مل (يُرِْد أن يُعّد نفسه شريًكا يف اإلمامة احلقة اليت أنزهلا اهللا من السماء 

يغّرت باإلهلامات اليت كان يتلقاها، ومل يعّد نفسه شريًكا يف اإلمامة السماوية 
بل عد نفسه من خدامها العاديني، ولذلك جعله ) �اليت منحها اهللا نبيه 

  .�اهللا تعاىل نائًبا لتلك اإلمامة احلّقة، أي خَلع عليه خالفة رسوله 
  :  يف كتاب آخر�مث يقول املسيح املوعود 

 رجالِن كانا صاَحلني مطهَرين مقرَبني طيَبني، وجَعلهما ُدفن جبوار رسول اهللا"
اهللا رفقاَء رسوله يف احلياة وبعد اَحلْنيِ، فالرفاقُة هذه الرفاقُة، وَقل نظريه يف 

فطوىب هلما أما معه عاشا، ويف مدينته ويف مأواه اسُتخِلفا، ويف . الثَقَلنيِ 
حجة (." ه أُْدنَِيا، ومعه يُبَعثان يف يوم الدينُحجِر روضِته ُدِفنا، وِمن جّنِة َمزار 

  )اهللا
  :  يف موضع آخر�مث قال 

وأظهَر علّي ريب أن الِصّديق والفاروَق وعثماَن كانوا من أهل الصالح "
  )سر اخلالفة." (واإلميان، وكانوا من الذين آثرهم اهللا وُخصوا مبواهب الرمحن

  : أيضا�قال و 
وَأُمي اِهللا، إنه تعاىل قد جَعل الشيَخِني، والثالَث الذي هو ذو النوَرين،  "

  )سر اخلالفة." (كأبواٍب لإلسالم وطالئَع فوجِ خِري األنام
  : � يف مناقب علي �وقال املسيح املوعود 

 تقيا نقيا ِمن الذين ُهْم أحب الناِس إىل الرمحن، -  رضي اهللا عنه -كان 
أسُد اِهللا الغالب وفـََىت اِهللا احلّنان، َنِدي . وِمن ُخنَِب اجلِْيِل وساداِت الزمان

كَزه يف امليدان، ولو قابـََله وكان شجاًعا وحيًدا ال يُزايل مر . الَكف طّيُب اجلَنانِ 
أنفَد العمَر بعيٍش أَْنَكَد، وبَلغ النهايَة يف زهادِة نوِع . فوٌج من أهل العدوان

وكان أّوَل الرجاِل يف إعطاِء النْشِب وإماطِة الشْجِب، وتفقِد . اإلنسان
ْظَهَر وكان جيّلي أنواَع َبسالٍة يف معارَك وكان مَ . اليتامى واملساكِني واجلريان



ومع ذلك كان َعْذَب البياِن فصيَح . العجائِب يف َهيجاِء السيِف والسنان
وكان يُدِخل بيانَه يف َجْذِر القلوب وجيلو به صدَأ األذهان، وُجيْلي . اللسان

وكان قادرًا على أنواع األسلوب، وَمن ناَضَله فيها . َمْطَلَعه بنور الربهان
 وكان كامًال يف كل خري ويف طَُرِق البالغة .فاعتذَر إليه اعتذاَر املغلوب

وكان ينُدُب إىل . والفصاحة، وَمن أنكر كماَله فقد سَلك مسَلَك الوقاحة
، ويأُمر بإطعاِم القانِع واملـُْعرت، وكان من عباد اهللا املقربني ومع . ُمواساِة املضَطر

ه فـَْهٌم عجيٌب ذلك كان من السابقني يف ارتضاِع كأِس الفرقان، وأُعِطَي ل
  )سر اخلالفة." (إلدراِك دقائِق القرآن

أي كان يعتين مبَْن هو قانٌع مبا قسم اهللا له من الرزق، كما كان يعطي السائل 
وكان من السابقني فيمن قد شرِبوا  . الذي يضطر للسؤال ويشتد يف سؤاله

  . كأَس معارف القرآن الكرمي، فكان شديَد اإلدراك لدقائق القرآن الكرمي
 من مكة إىل املدينة فقال � قصَة هجرة النيب �مث يسرد املسيح املوعود 
  : �يف مناقب سيدنا علي 
 � املتفاين يف حّبه وإميانه ظل مستلقًيا على سريره �مث إن أحد أحّبة النيب 

بإشارة منه، مغطًّيا وجهه وغَري مباٍل باملوت، لكي يظن جواسيُس األعداء أن 
 بنية قتله وال يبحثوا عنه يف � فال يربحوا حول بيت النيب �النائم هو النيب 

  . مكان آخر
  :  يف بيت شعر بالفارسية ما معناه�ويقول املسيح املوعود 

ال أحد يقّدم رأسه للقطع وال يضحي بنفسه يف سبيل أحد هكذا، وإمنا 
  . للموت بكل شوق وإخالصالعشق واحلب هو الذي يدفع املرء

 عن املماثلة بينه وبني سيدنا علي وسيدنا �مث قال املسيح املوعود 
  :احلسني رضي اهللا عنهما

. ويل مناسبة لطيفة بعلّي واحلسني، وال يعَلم ِسرها إال رب املشرقِني واملغربنيِ 
  )سر اخلالفة". (أعادي َمن عاداهوإين ُأِحب عليا وابناه، و 



علما أن لكل منها :  عن احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما�مث قال 
أرى أن اإلمام احلسن ":�ومكانته املرموقة، يقول عنهما حضرته  إجنازاته

 اخلالفة ألن دماء األلوف كانت قد أريقت قد أحسن عمال إذ ختلى عن
. سابًقا فلم يرض أن تُراق أكثر، لذلك رضي بالراتب الذي حّدده له معاوية
 .ومبا أن فعل احلسن هذا هو صدمة للشيعة لذلك فإم ال يرضون به كليا

 فهم ال يغالون حبق �إذا كان الشيعة حيبون األئمة لكوم من ذرية علي (
 �، ونظرا إىل ذلك قال � كما يغالون حبق اإلمام احلسني �احلسن 

سن أي مندح احل ( أما حنن فنثين على كليهما)بأم ال يرضون به كليا
مل يرض اإلمام . واحلقيقة أن كال منهما يتميز بقوى خمتلفة. )واحلسني كليهما

، وتزداد إراقة دماء املسلمنياحلسن أن تستمر احلرب األهلية بني املسلمني 
فراعى جانب األمن، أما اإلمام احلسني فلم يقبل أن يبايع على يد الفاسق 

، وكانت نية كليهما صاحلة، والفاجر ألن ذلك يؤدي إىل الفساد يف الدين
وصحيح أن اإلسالم أحرز تقدما يف زمن يزيد أيضا . وإمنا األعمال بالنيات

فهذا أمر آخر، فهو فضل من اهللا، وإذا أراد حقق التقدم على يد الفاسق 
، 4امللفوظات، ج (.أيضا، كان ابن يزيد سعيدا أي كان رجال صاحلا

  )580 -579ص
اجلدير بالذكر دوما أن :  يف موضع آخر�وعود مث يقول سيدنا املسيح امل

 وكذلك عباده الصاحلون والصادقون، يأتون إىل الدنيا ليقتدى �أنبياء اهللا 
م، فالذي ال يريد أن يسري حبسب تلك القدوة، ويستعد ليسجد هلم 

أي يغايل ويبالغ لدرجة يستعد ليسجد هلم وال (، "قاضي احلاجات"ويعّدهم 
فال جيدر بأّي جمد عند اهللا ) يتخذهم أسوة له، وحيسبهم يسّدون احتياجاته

وكذلك فإن الذين . قط، بل سريى بعد املوت أن ذلك اإلمام بريء منه
 كأم يعبدوما، فليسوا من �ام احلسني  أو اإلم�يبالغون يف مرتبة علي 
، � وال ميكن أن يرضى عنهم اإلماُم احلسني �أتباع اإلمام احلسني 



واحلق أنه بدون االتباع . تباعفاألنبياء عليهم السالم يُبعثون دوما أسوًة لال
أي . (فاألصل أن يتبعهم املرء). أي للعمل(ليس هناك أي أمهية وعظمة، 

  ). الصاحلني وال سيما األنبياء
 � وهو ينصح أبناء مجاعته، إذ كان �مث يقول سيدنا املسيح املوعود 

 �قد اطلع على قول غري الئق ألحد األمحديني حبق اإلمام احلسني 
فليكن واضحا أنين قد اطلعت : "فغضب حضرته كثريا وقال لألمحديني

بواسطة بطاقة من شخص أن بعض قليلي الفهم الذين ينسبون أنفسهم إىل 
 بأنه كان متمردا ألنه مل يبايع اخلليفة � مجاعيت يقولون عن اإلمام احلسني

إنين . لعنة اهللا على الكاذبني. وكان يزيد على احلق، والعياذ باهللا" يزيد"أي 
آمل أن ال خترج مثل هذه الكلمات اخلبيثة من لسان شخص صادق من 

ه ملا كان كثري من الشيعة مجاعيت، ولكن إىل جانب ذلك خيطر بالبال أيضا أن
أي هؤالء يشتمونين (قد أشركوين أيضا يف كيل الشتائم واللعن والطعن 

لذا ال ُيستغرب أن يكون جاهل وسيئ ) ويطلقون علي الشتائم على الدوام
األدب قد قال مثل هذا الكالم السخيف مقابل كالم سخيف مثله كما 

 حني �يانا حبق عيسى يقول بعض من املسلمني اجلهلة كالما قاسيا أح
على أية حال، إنين أخرب مجاعيت . �يسيء مسيحي األدب حبق النيب 

كان ميلك طبيعة جنسة وكان " يزيد"بواسطة هذا اإلعالن أننا نعتقد أن 
. فيه املعىن الذي بسببه يُعّد أحد مؤمنامتكالبا على الدنيا وظاملا، ومل يتوفر 

قَاَلِت �: إن كون املرء مؤمنا ليس سهال، يقول اهللا تعاىل عن أمثال هؤالء
ؤمنون هم الذين تشهد امل. �اْألَْعرَاُب آَمنا ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا

أعماهلم على إميام، والذين ُيكتب اإلميان يف قلوم، ويقّدمون اهللا ورضاه 
 الدقيقة والضيقة لوجه اهللا ويفنَـْون يف التقوىعلى كل شيء، وخيتارون سبل 

وثن عن اهللا تعاىل، كالحبه تعاىل، ويُبعدون أنفسهم عن كل ما يصدهم  
 مىتولكن .  أعماال فاسقة أو غفلة أو كسالسواء أكان حالًة أخالقية أو



كان ف � احلسني أما. حب الدنيا أعماهكان حصل ذلك ليزيد الشقي؟ بل  
 يطّهرهم اهللا بيده ن األطهار الذيأولئكطاهرا ومطهرا، وكان دون شك من 

بة من البغض وإن شائ. وإنه من سادات اجلنة دون شك. ويغمرهم حببه
وإن تقوى هذا اإلمام وحبه هللا تعاىل وصربه . جتاهه مدعاة لسلب اإلميان

وحنن نقتدي باهلدي الذي تلّقاه . واستقامته وزهده وعبادته أسوة حسنة لنا
لقد هلك القلب الذي يعاديه، وجنا القلب الذي يُظهر .  املعصومهذا اإلمام

نه وأخالقه وشجاعته وتقواه وحبه حبه بصورة عملية وينصبغ متاما بصبغة إميا
إن هؤالء الناس مستورون . هللا تعاىل كما تنعكس صورة إنسان مجيل يف مرآة

َمن يعرف قدرهم إال َمن كان منهم؟ إن عني الدنيا ال . عن أعني الناس
 أنه � السبب وراء استشهاد احلسني فإمنا. عنهاجدا تعرفهم ألم بعيدون 

 َمن أحبته الدنيا ِمن األطهار واألصفياء يف عصرهم حىت حتبه؟. مل يُعرف
والذي . �باختصار، إنه ملن الشقاوة القصوى واإلحلاد حتقري احلسني 

يسيء إىل احلسني أو أحد من األئمة األطهار أو يتفوه بكلمة استخفاف 
  .يضيع إميانه ألن اهللا جّل شأنه يعادي الذي يعادي أحباءهحبقهم فإنه 

–فإذا ذكرين أحد بكلمات نابية أو لعنين وطعنين فإن التفوه بكلمة اإلهانة 
إن الصفح . حبق أحد أصفياء اهللا وأحبائه معصية كبرية -ردا على ذلك

والدعاء حبق سفيه مثله هو األفضل ألنه لو عرف الناس ممن جئُت أنا ملا 
  )2جمموعة اإلعالنات، جملد. ("كروين بكلمات سيئة قطذ 

بل إن لقب اآلل الروحاين مناسب جدا ألحباء اهللا : يقول حضرتهمث 
آل : " ما تقرأون يف الصالة على النيب بالقول�يقصد . (واملقبولني عنده

 واملقربني، وذلك اآلل ، وإن كلمة اآلل الروحاين ختص أحباء اهللا"حممد
إم ينالون ِمن )  أو أهل البيت�الروحاين ويقصد حضرته اإلماَم احلسني 

َجّدهم الروحاين ِورثة روحانية ال يسع يد غاصب أن تغصبها، ويُورثون 
كار فهذه األف. حدائق ال يقدر أن يستويل عليها أحد بصورة غري شرعية



السفلّية تطرقت إىل بعض ِفرق املسلمني حني ماتت أرواحهم ومل جيدوا نصيبا 
من اآلِل الروحاين، فصارت عقوهلم ناقصة وقلوم مكدرة وَحُسرت بصريم 

أي مؤمن ميكن أن جيادل يف أن اإلمام احلسني . حلرمام من الثروة الروحانية
ب الكمال والعفة اصحأ اهللا و ءاصفيمن أ اكانواإلمام حسن رضي اهللا عنهما  

بِكال املعنيني دون � من آِل النيب ا كانماوالعصمة ومن أئمة اهلدى، وأ 
 -  يف السماء-مذهب أهل املعرفة واحلق هو أنه ملا ُعد ف... أدىن شك؟ 

 من حيث العالقة �من آله رضي اهللا عنهما احلسني اإلمام اإلمام احلسن و 
 مل يكونا من حىت لو الروحانية حتما، �الروحانية؛ كانا وارثِني لثروة النيب 

 األجسام فما دامت هناك عالقة بني. القرابة الدنيوية من حيث �آل النيب 
الفانية فكيف ال تكون بني األرواح؟ بل يتبني من احلديث الصحيح والقرآن 

  . الكرمي أيضا أن بني األرواح عالقات احلب والعداوة منذ األزل
 �هل املفخرة تكمن يف كون املرء من آل النيب : ولكل عاقل أن يفكر اآلن

 جسديا، األمر الذي ال معىن له دون � يف كونه من آله بصورة أبدية، أو
التقوى والطهارة واإلميان؟ وال يفهمّن أحد من هذا الكالم أننا حنّط من شأن 

 بأن شرف االنتماء الروحاين إىل �أي يقول (، �أهل بيت رسول اهللا 
اآلل أفضل بكثري من االنتماء إىل اآلل املادي أو كون املرء من ساللة النيب 

بل هدفنا من هذه العبارة هو أنه ال يليق بشأن اإلمام احلسن واحلسني ) �
ا من آل رسول اهللا من الناحية اجلسدية فقط ألنه أن يكونرضي اهللا عنهما 

أي ال ينحصر شرفهما يف كوما (. ال معىن له دون وجود العالقة الروحانية
إن أصحاب العالقة )  ماديا؛ فالعالقة احلقيقة روحانية�من ساللة النيب 

 من األقارب هم أولئك الذين يدخلون يف آله من �احلقيقية مع رسول اهللا 
إن معارف الرسل وأنوارهم إمنا هي مبنـزلة أوالدهم الذين . حيث الروحانية

أي أن ميزم تعليمهم ومعارفهم وأنوارهم الروحانية (. يتولدون من وجودهم
ووالدة جديدة يدة الذين ينالون حياة جدإن و ) اليت يكتسبها منهم أتباعهم



ترياق  (. من تلك املعارف واألنوار هم الذين يسمون آل حممد الروحانيني
  )القلوب

 ويكتسب الفيض من نوره �فإذا كان كل مسلم أمحدي يعمل بتعليم النيب 
  . � ومعدود ضمن آل حممد �يقي للنيب  فهو يعمل بالتعليم احلق�

فهذا هو الطريق احلقيقي الذي ال بد لكل مسلم من السري عليه أي ينبغي 
فأَنـُْهوا اخلصومات والفساد . أن يعرف مكانة كل عظيم فيكّرمه وحيرتمه

وليس من املستبعد أن تكون وراء كل هذا القتِل وإراقِة . موالقتل وسفك الد
الدماء والفساد حبيث يقتل املسلم مسلما، يٌد للقوى املعادية لإلسالم اليت 
تفرق املسلمني يف ِفرق خمتلفة بدفع األموال وصْرف املبالغ وتورطهم يف 

لى الشيعة أو فاهلجمات اليت ُتَشن حاليا ع. الفساد أو بتورِطها فيه شخصيا
املساجد املنظماُت اليت أعلنتها احلكومة إرهابيًة متورطٌة فيها، وعن اإلرهابيني 
تقول احلكومات يف تقريرها يف باكستان وغريها بأن فيهم أناس أيضا ليسوا 

رحم اهللا . مبسلمني، الذين يأتون من اخلارج من أجل بث الفساد وإثارة الفنت
  . األمة، ووفقها لتتحد

 أود أن أقول لألمحديني أيضا بأنه صحيح أن الفرق اإلسالمية األخرى هنا
إذا اعتدت عليها فرقٌة أخرى فهي تنتقم منها، لكن األمحديني الذين بايعوا 

 جيب أن ال خيطرن بباهلم فكرُة االنتقام قط رغم هذه �املسيح املوعود 
فإذا كانت هناك حاجٌة فإمنا . ا علينا هؤالء كلهم جمتمعنياملظامل اليت ميارسه

هي أن يتقدم كل منا يف الصالح والتقوى بعد تعرضه ألي ظلم، وينشغل يف 
فالنموذج العملي الذي قدمه . الدعاء بتقوية عالقته باهللا أكثر من ذي قبل

 �ية قدوة لنا، ولقد نصح املصلح املوعود  للتضح�لنا اإلمام احلسني 
إم : "أبناء اجلماعة يف بيت الشعر التايل واضعا يف البال هذا األمر قائال

ًنا وهم يزيد، فما أرخصها من صفقة؛ فدُعوا العدو يطلق  جيعلونكم ُحَسيـْ
  ." السهام



 بأنه من سادة � الذي قال عنه سيدنا املسيح املوعود �فاإلمام احلسني 
يف . أهل اجلنة قد علَمنا درس الصرب واالستقامة فكشف لنا الطريق إىل اجلنة

 كما جيب على كل أمحدي أن يسأل اهللا -أقصد يف شهر حمرم-هذه األيام 
رب  "االستقامة لنفسه بشكل خاص جيب عليه أن يردد بكثرة دعاء الصَرب و 

لتفادي شر العدو، كما " كل شيء خادمك رب فاحفظين وانصرين وارمحين
اللهم إنا جنعلك "قلت لكم قبل هذا أيضا بأننا حباجة إىل اإلكثار من دعاء 

أما الصالة على . أيضا للوقاية من الشر" يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم
 فلفت انتباهكم إىل اإلكثار منها يف اخلطبة املاضية، كما نصحُتكم �النيب 

بذلك يف املاضي أيضا عدة مرات، محى اهللا كل أمحدي، ونصَرنا وأيَدنا 
 بصفة خاصة مقابل العدو الذي حييك املؤامرات ضدنا، ورِمحنا وعَصم كل

 أن جيعل  �نسأل اهللا . اجلماعة من كل هجمات األعداءفرد من أبناء 
كيدهم الذي ينسجونه ضدنا حييق م أنفسهم، وجيعلنا من اآلل احلقيقي 

.  بأن العظمة لآلل الروحاين�، كما قال سيدنا املسيح املوعود �للنيب 
وإذا أضيفت القرابة املادية إليه أيضا فهو إنعام، أما إذا كان أحد من اآلل 
املادي وال يسعى إلحراز مكانة اآلل الروحاين فال يسُعه قط نيُل الربكات 

ة ماسة الستعراض أوضاعنا ، فاحلاج�اليت وعدها اهللا للمنتمني إىل النيب 
 ففي كل مرة جيب أن نفحص ألي مدى �دوما، فعندما نصلي على النيب 

، � لنكتسب بركات هذه الصالة على النيب �نسعى للعمل بتعليم النيب 
وألي مدى ننفذ حكومة القرآن الكرمي على نفوسنا بعد االنضمام إىل مجاعة 

 أن جيعل ذِْكرنا ملكانة الصلحاء وملظاِمل �نسأل اهللا . �إمام الزمان 
حلكومات أيضا فيها، وسيلًة أعداء اجلماعة واعتداءام علينا وتورط بعض ا

 أكثر من ذي قبل، حبيث تكون تضحياتنا سببا لقبول �للتقرب إليه 
. السعداء األمحديَة ونوفق لرؤية مشاهد فتوح األمحدية أي اإلسالم احلقيقي

فادُعوا اهللا إن ما تقوم به إسرائيل جتاه الفلسطينيني قد ذكرتُه من قبل أيضا، 



تعاىل أن حيمي األبرياء من كل أنواع الظلم، فإسرائيل تقول إا قد شّنت 
اهلجوم على الفلسطينيني ألن شعبها ال يستطيع العيش باخلوف، لكنهم هم 
الذين بادروا باهلجوم أوال وقَتلوا السكان، وحني رّدوا عليهم قالوا إم يسببون 

وقف أهل الدنيا عجيٌب، وإمنا السبب  اخلوف هلم، وهذا التعنت غريب، وم
كما قلت سابقا أن املسلمني ليسوا متحدين، رحم اهللا الفلسطينيني ومحاهم 

  . من كل أنواع االعتداء


