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ـ              ا ع أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممبـده  د
* بسمِ اهللا الرحمن الرحيم�. جيمأما بعد فأعوذ باهللا من الشيطان الر   . ورسوله

     الَمنيالْع بهللا ر دمحيم   * الْحن الرمحين    * الرم الدوالك يم *    ـدبعن ـاكإي
   عنيتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدناه *   يناط الَّذرـر    صغَي هِملَيع تمعأَن

الِّنيال الضو هملَيوب عضغآمني�الْم ،.   
هناك فئة من املسلمني الذين يعادون األمحدية دون تفكري رصـني نتيجـة            

وهنـاك  . اتباعهم األعمى للعلماء املزعومني الذين ليس هلم شغل إال الفساد         
 صالة العيد أو يـصلون      آخرون ليست هلم عالقة بالدين أصال فيكتفون بأداء       

ومنهم من ال حيبون أي نـوع  . صالة اجلمعة بني حني وآخر على أكثر تقدير    
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من اإلكراه والقسوة يف الدين ويتربأون من فتاوى الـتكفري الـيت يـصدرها            
ولكن هناك فئة أخرى    . املشايخ ومع ذلك يلتزمون الصمت والوجوم خائفني      

 حيبون تدارك االعتراضـات الـيت       ليس لديهم إملام ملحوظ باإلسالم ولكنهم     
توجه إىل اإلسالم ويودون التصدي لألصابع اليت يرفعها األغيار على اإلسالم           

      ع حدعلـيهم         مهلواملسلمني وحيبون أن يوض دـربشكل من األشكال وأن ي 
ويودون أن تتصدى كافة فرق اإلسالم متكاتفني ألعداء اإلسالم         .. ويفحمون

الفئة تشمل املسلمني يف باكستان واهلند والبالد العربية وغريها وهذه . والدجل
إن هؤالء الناس الذين يعرفون اإلسالم كإسـالم فقـط      . من البالد اإلسالمية  

وليس كفرقة معينة يعترضون على اجلماعة اإلسالمية األمحديـة ويطرحـون           
 من قبل   هل هناك شح يف الفرق اإلسالمية     : سؤاال مبختلف املناسبات ويقولون   

حىت أنشأمت فرقة أخرى؟ ويقولون لنا بأنكم إذا كنتم مواسني لإلسالم فلكـم    
فأوال وقبل كل شيء أشكر القائلني بذلك على        . أن تسعوا إلنقاذه من التفرقة    

اعتبارهم إيانا فرقة من فرق اإلسالم واعتبارنا مسلمني وال يصدرون الفتاوى           
اس بأن اهللا تعاىل قد أرسل سيدنا املريزا غالم         أود القول هلؤالء الن   . كيفما اتفق 

 للقضاء  �أمحد القادياين مسيحا موعودا رمحة باألمة وحبسب بشارات النيب          
  .  على الفُرقة

إن املسلمني الذين ينتمون إىل اجلماعة اإلسالمية األمحدية يبلّغون سـالم           
رق خمتلفـة    ولقد انضموا إليها قادمني من ف      � إىل املسيح املوعود     �النيب  

ويدخلون اجلماعة من أجل القضاء على التفرقة؛ فقد من اهللا عليهم إذ فـتح              
عيون بصريم فقبلوا اإلسالم احلقيقي ضاربني التفرقة عرض احلـائط، وقـد          
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 عنه من أجل تنقية اإلسالم مـن        �بايعوا ذلك احلكَم العدل الذي تنبأ النيب        
 الفرق املختلفة، وذلـك يف ضـوء        التعاليم الباطلة والبدعات اليت تطرقت إىل     

  . التعليم القرآين احلقيقي
إن اجلماعة اإلسالمية األمحدية تعترب كلَّ من ينطق بالشهادتني مسلما كما           

، وهي نتيجة التعليم اإلسالمي احلقيقي الذي قدمه املسيح املوعود          �أمر النيب   
ليـسمى  "  اهللا ال إله اهللا حممد رسول    "وتربيته؛ فكفى للمرء أن يقر بـ        �

ولكن عندما ننظر إىل الفرق األخـرى       . مسلما، وهذا ما يثبت من احلديث     
إذًا، إن قـول  . مقابل ذلك جندهم يصدرون فتاوى التكفري ضد بعضهم بعضا   

املواسني لإلسالم بأن اجلماعة اإلسالمية األمحدية قد وضعت أساس فساد آخر 
 عن قلة علمهم بالقرآن الكـرمي       بإنشاء فرقة جديدة ليس إال سوء فهم ناتج       

اقرأوا كتابات أية فرقة أخرى جتـدوها مليئـة         . واألحاديث النبوية الشريفة  
بفتاوى التكفري، ومقابل ذلك إذا قرأمت كتب اجلماعة اإلسـالمية األمحديـة            
تروا تدافع عن اإلسالم ضد هجمات األديان األخرى، أو تقـرؤون فيهـا             

 أن جيتنبوا مسوم فتاوى التكفري ويعكفوا علـى         التماسا من املسلمني أنفسهم   
خدمة اإلسالم، أو جتدون ما الذي جيب أن نفعله ألداء حقوق اهللا وحقـوق              
العباد، أو ترون التركيز على ما جيب فعله من أجل نشر األمن واحلب والوئام، 
وأي مسلك جيب أن نسلكه سعيا إلمخاد جذوات الكراهية والنفور، أو ترون            

 السامية ومكانة أصحابه وأن كلّا منهم كان جنما متأللئا          �ة النيب   ذكر مكان 
  . جديرا باالقتداء، وأن لكل واحد منهم مكانته اخلاصة
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فباختصار، جتدون يف كتب اجلماعة أمورا مجيلة فقط بدال مـن أن تـروا     
فكما قلت من قبل خذوا كتاب أية فرقة جتدوا فيه أكواما من            . فتاوى التكفري 

  .  التكفري ضد بعضهم بعضافتاوى 
إذا .. اآلن أتناول األمر األخري الذي تكلمت عنه، وهو عن مكانة الصحابة          

نظرنا إىل عموم املسلمني وجدناهم منقسمني إىل فرقتني كبريتني مها الـشيعة            
   م         . والسنة، ولكلٍّ منهما فروعوأهل كل فرقة منـهما مببالَغتـهم ومغـاال
 الصحابة الذين قـدموا يف صـدر        من مكانة حلطّ  واعتدائهم مل يتورعوا عن ا    

  . تضحيات ال حصر هلا�اإلسالم مع النيب 
 وأصحاب هؤالء بسبب غلوهم قد ألصقوا فتاوى التكفري ضد بعـضهم           
البعض ويستمرون يف ذلك، فإذا كان أهل إحدى الفرقتني قد رفعوا مكانـة             

وا حلـطّ    بغلوهم بشكل غري عادي وسع     � واإلمام حسني    �حضرة علي   
مكانة كبار الصحابة اآلخرين واخللفاء الراشدين مبنتهى الظلم، فإن أهل الفرقة   

 قد تفرعتا   - كما قلت    -مث هاتان الفرقتان    . األخرى ال يقلّون يف ذلك أيضا     
باختصار، يبدو أن   . إىل فرقٍ أخرى كثرية، وهذا االفتراق قد سبب فتنا كثرية         

 ديـن متطـرف     -والعياذ باهللا -إلسالم  كل هؤالء يستهدفون أن يثبتوا أن ا      
لكن هدف اجلماعـة اإلسـالمية      . ومروج للتكفري ومثري للفنت واالضطراب    

 رائع وسامٍ جدا، فهدفُها أن تعرف النـاس         - كما قلت قبل قليل      -األمحدية  
هلذا مـن االعتـداء علـى       . مبحاسن اإلسالم وتعرض عليهم صورته اجلميلة     

يف هذه األيام نعـيش شـهر       . هذه اجلماعات والفرق  اجلماعة اعتبارها مثيلةَ    
حمرم، ونلحظ يف البالد اليت يقيم فيها السنة والشيعة بعدد كبري تعرض كـل              
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منهما للخسائر يف األرواح واألموال يف هذا الشهر عموما، كما يف باكستان            
م وهذا األمر وإن كان قد صار عادةً يومية، إال أنه يزداد يف حمـر             . أو العراق 

 فتاوى التكفري ضد بعضهم البعض،       من عند هؤالء كما أخربتكم أكوام    . أكثر
فحني اطلعت عليها تراكمت عندي هذه الفتاوى، وهي قذرة جدا وتـضم            

  . شتائم لدرجة ال أستطيع أن أذكر منها ولو على سبيل املثال
  احلَكَـم - �إمنا سأتناول اليوم األقوال احلكيمة لسيدنا املسيح املوعود        

 حبق اخللفاء الراشدين والصحابة الكـرام واإلمـام         -والعدل يف هذا العصر     
   ويتبني منها بأي أسلوب جذاب قد حاول حضرته اقتالع          �احلسني وعلي 

فحني مجعت هذه املقتبسات صـار حجمهـا مئـات          . الفساد من جذوره  
إن اجلماعة  . الصفحات، لكنين اآلن سأكتفي ببيان بعض منها حبسب الوقت        

اإلسالمية األمحدية أيضا قد انضم إليها الناس من الفرق املختلفة وهم مل يتلقَّوا       
وجيب أن يطَّلعوا هم أيضا على هذه املقتبسات، والـبعض          . بعد تربية كافية  

 أو يسمعون أي    MTAاآلخرون الذين قدمت مثاهلم الذين يشاهدون أحيانا        
واسون اإلسـالم فتنـشأ يف      خطبة فريغبون يف التعرف إىل اجلماعة، أو هم ي        

قلوم وسوسةٌ أن اجلماعة اإلسالمية األمحدية أيضا فرقـةٌ كـسائر الفـرق             
اإلسالمية، فينبغي أن يطَّلعوا على هذه املقتبسات من كالم سـيدنا املـسيح             

 كان قد جاء لتوحيد الفـرق       � ليتبني هلم أن املسيح املوعود       �املوعود  
 يف الـوحي إىل املـسيح   �، فقد قال اهللا     املختلفة وتطهريهم من كل اعتداء    

امجع مجيع املسلمني علـى     " موكِّال إليه مهمة لَم مشل املسلمني        �املوعود  
فقد بعث حضرته للقضاء على االفتراق ومجع       " وجه األرض على دين واحد    
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 سأقدم لكم بعض    - كما قلت    -فمن هذا املنطلق    . املسلمني على دين واحد   
 �عرض عليكم مقتبسا من كالم سيدنا املسيح املوعود         املقتبسات، فأوال أ  

حيث بين أن اختاذ طريق اخللفاء الراشدين من عالمات املؤمن واملسلم، يقول            
إنين أعلم أن املرء ال يصبح مؤمنا ومسلما ما ال يصطبغ بصبغة أيب             : "حضرته

نيا فلم يكونوا حيبون الد   . بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان اهللا عليهم أمجعني       
  ." �بل كانوا قد وقفوا حيام يف سبيل اهللا 

وعن مكانة اخللفاء الراشدين يقول حضرته يف موضع آخر أي يف الصفحة            
 من سر اخلالفة، وأذكر رقم الصفحة ألن املقتبس من الكتاب العـريب             ٣٢٨

وأرسلت اليوم صباحا هذه املقتبسات إىل املكتب العـريب ليـسهل علـيهم             
 األصلية  � قُرئت هذه املقتبسات بكلمات املسيح املوعود        الترمجة، ألنه إذا  

بالعربية فسيكون هلا تأثري أكرب، فمستوى املترجم ال يرتقي إىل مستوى املسيح            
على كل حـال يقـول      .  حىت لو كان متمكنا من اللغة العربية       �املوعود  
  :    �حضرته 

ات، وتركوا هللا   واهللا إم رجال قاموا يف مواطن املمات لنصرة خري الكائن         "
آباءهم وأبناءهم ومزقوهم باملرهفات، وحاربوا األحباء فقطعـوا الـرؤوس،          

. وأعطوا هللا النفائس والنفوس، وكانوا مع ذلك باكني لقلة األعمال ومتندمني          
وما متضمضت مقلتهم بنوم الراحة، إال قليل من حقوق النفس لالسـتراحة،            

انوا يظلمون ويغصبون، وال يعدلون     فكيف تظنون أم ك   . وما كانوا متنعمني  
وجيورون؟ وقد ثبت أم خرجوا من األهواء، وسقطوا يف حضرة الكربيـاء،            
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فقد قال إن هؤالء اخللفاء الراشدين كانوا قد جادوا بكل          ." وكانوا قوما فانني  
  .  واإلسالم، وتفانوا يف اهللا�ما كان هلم من أجل النيب 

 �كان   "� نفسه عن أيب بكر       للكتاب ٣٥٥ يف الصفحة    �مث يقول   
عارفا تام املعرفة، حليم اخللق رحيم الفطرة، وكان يعيش يف زي االنكـسار             

وكان . والغربة، وكان كثري العفو والشفقة والرمحة، وكان يعرف بنور اجلبهة         
شديد التعلق باملصطفى، والتصقت روحه بروح خري الورى، وغشيه من النور           

ملوىل، واختفى حتت شعشعان نور الرسول وفيوضـه        ما غشى مقتداه حمبوب ا    
وكان ممتازا من سائر الناس يف فهم القرآن ويف حمبة سـيد الرسـل              . العظمى

وملا جتلى له النشأة األخروية واألسرار اإلهليـة، نفَـض          . وفخر نوع اإلنسان  
التعلقات الدنيوية، ونبذ العلق اجلسمانية، وانصبغ بصبغ احملبوب، وترك كـل           

اد للواحد املطلوب، وجتردت نفسه عن كدورات اجلسد، وتلونت بلـون           مر
وإذا متكن احلب الصادق اإلهلي     . احلق األحد، وغابت يف مرضاة رب العاملني      

من مجيع عروق نفسه، وجذر قلبه وذرات وجوده، وظهرت أنواره يف أفعاله            
 على وجـه    � أي حني تفاىن يف النيب    " وأقواله وقيامه وقعوده، سمي صديقًا    

مث يقول حضرته أكثـر     . الكمال نال لقب الصديق، فهذه هي مكانته السامية       
  .                       أنه ملاذا أعطي هذا اللقب�يف شرح مقام صديقية أيب بكر 

، واهللا أعلم بكماالت    "الصديق" لقب   � على أيب بكر     �لقد أطلق النيب    
 يفضل على غريه مبـا      � أن أبا بكر      أيضا �لقد قال النيب    . أيب بكر ومزاياه  

واحلق أننا لو أمعنا النظر لوجدنا من الصعب أن جند نظريا للـصدق             . يف قلبه 
بل احلق أن كل من أراد أن ينال الكماالت . �الذي كان يتحلى به أبو بكر 
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الصديقية يف أي عصر فال بد له من أن يسعى جاهدا للتحلي خبصال أيب بكر               
وما مل يتحلّ املـرء بفطـرة       .  بالدعاء بكل ما أويت من قوة      وفطرته، مث عليه  

  .كفطرة أيب بكر وما مل يصطبغ بصبغته، فلن حيظى بالكماالت الصديقية أبدا
أما كيف كانت فطرة أيب بكر؟ فال جمال اآلن للخوض يف هذا املوضـوع             
 مفصال، إذ يتطلب وقتا كثريا، غري أين أوجز هنا وأذكر واقعة تدل على ذلك،  

 يف الشام يف رحلـة      � ملا أعلن النبوة كان سيدنا أبو بكر         �وهي أن النيب    
جتارية، وفيما هو عائد من سفره هذا لقيه شخص، فسأله عن أحوال مكـة              

هل عندك من جديد؟ ذلك ألن العادة أن املرء إذا كان عائدا من سفر              : قائال
نعم، : ال الرجل فق. ولقيه يف الطريق بعض أهل وطنه فأنه يسأله عن أخبارها         

 أن قال إذا �فلم يلبث أبو بكر . إن اخلرب اجلديد أن صاحبك قد ادعى النبوة
  . كان قد ادعى فهو صادق

، حيث  � بالنيب   � الواقعة تكشف علينا مدى حسن ظن أيب بكر          هفهذ
واحلق أن املعجزة إمنا يطالب ا من ال        . �مل ير حاجة إىل رؤية معجزة منه        

، ويكون غريبا عنـه، ويريـد املزيـد مـن           يال املدع يكون على علم بأحو   
أما الذي يعرف أحوال املدعي معرفة تامة فأي حاجـة بـه إىل             . االطمئنان
  املعجزة؟

 وهو يف طريقه إىل مكة مبجرد أن مسـع          � بالنيب   �املهم، آمن أبو بكر     
 وقال له هل ادعيت النبوة؟ قال       �عن دعواه، وملا وصل مكة حضر إىل النيب         

 فاشهد أين أول املؤمنني     �فقال سيدنا أبو بكر     .  نعم، هذا صحيح   � النيب
  . بك
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ومل يكن قوله هذا جمرد ثرثرة لسان، بل لقد أكّد قوله بفعاله، ووفّى هـذا   
امللفوظات الـد األول    . (العهد حىت املمات، بل مل يفارقه بعد املمات أيضا        

  )٣٧٤-٣٧٢ص 
، يقـول   � أيب بكر الـصديق      مث كيف ظهر هذا الوفاُء والتضحيات من      

 وحيـدا   �ذات مرة وجد األعداُء النيب      :  يف بيان ذلك   �املسيح املوعود   
 ميوت، إذ   �وأمسكوا به ووضعوا احلبل يف عنقه وفتلوه بشدة ليقتلوه فكاد           

 منهم بصعوبة بالغة فأشبعوه ضربا حىت    � مصادفة وخلَّصه    �جاءه أبو بكر    
  . سقط على األرض مغشيا عليه

كذلك : � يف بيان املنة العظيمة أليب بكر الصديق         � يقول حضرته    مث
وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله        �:  من اآلية  �إن استنباط أيب بكر     

يدل بوضوح تام أنه كان يعتقد بوفاة عيـسى         ) ١٤٥: آل عمران  (�الرسلُ
 �اء قد ماتوا قبل زمن الـنيب        ، ألنه إذا كان معىن اآلية أن بعض األنبي        �

وبعضهم مل ميوتوا إىل ذلك احلني، فال يصح االستشهاد باآليـة أصـال، ألن              
الدليل الناقص الذي ال يشكِّل قاعدة كلية وال حييط جبميع األفراد الذين خلَوا             

وبذلك يصبح استدالل أيب بكر     . من هذا النوع؛ ال ميكن أن يعد دليال أصال        
  . لغوا

 علـى مـوت     �لوما أيضا أن هذا الدليل الذي قدمه أبو بكر        وليكن مع 
األنبياء السابقني مجيعا مل يرفضه أي واحد من الصحابة، بل لزموا الـصمت             

وبذلك تبني جليا أن الصحابة قد أمجعوا عليه، وإن إمجـاع           . مجيعا بعد مساعه  
فمن منن أيب بكر علـى      .  الصحابة حجةٌ؛ إذ ال ميكن أن يكونوا على ضاللة        
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احلق والصدق لتفادي اخلطأ الذي     األمة أنه فتح يف زمن خالفته الراشدة باب         
كان حمتمل الوقوع يف مستقبل األيام، ووضع سدا منيعا أمام سيل الـضالل             

. حبيث ال ميكن ملشايخ هذا العصر أن يهدموه ولو حتالف معهم اجلن أيـضا             
 �ندعو اهللا تعاىل أن ينـزل على روح أيب بكر الذي حكَم مبوت املسيح              

  ) ترياق القلوب. (ف ألف رمحة أل- 	 ملهما بكالم اهللا -
 وهو قـضاؤه    � يف بيان اإلجناز العظيم أليب بكر        �مث يقول حضرته    

كان مسيلمة الكذاب قد مجع حوله الناس يف ذلك الوقت           "على فتنة عظيمة،  
كاإلباحيني، وكان أبو بكر قد انتخب خليفة يف تلك الظـروف احلرجـة،             

ولوال أنه كان ثابت اجلأش وكان      . وبوسع املرء أن يقدر املشاكل اليت واجهته      
ولكـن  . ، لوقع يف ورطة وألصيب بالذعر واهللع      �يف إميانه صبغة إميان النيب      

 حتت ظل اهللا تعاىل، وكانت متأثرا بأخالقـه         �الصديق كان يعيش مع النيب      
، وكان قلبه عامرا بنور اليقني، فتحلى بشجاعة وثبات ال جند نظريمها إال             �

وهذه قضية ال حتتـاج إىل نقـاش   . ت حياته حياة اإلسالمكان. �عند النيب   
ادرسوا ظروف زمن أيب بكر، مث انظروا إىل اخلدمات اليت أسداها إىل            . طويل

.  ملا وجد اإلسالم أيضا    �أقول واحلق أقول لوال أبو بكر بعد النيب         . اإلسالم
لـهم  إن من مننه العظيمة أنه أقام اإلسالم من جديد، وعاقب املتمـردين ك            

بسبب قوته اإلميانية وأرسى األمن والسالم، وذلك متاما كما وعد اهللا بقولـه             

لقد حتققت هذه النبوءة يف خالفة أيب بكر        . �ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا    
فالصديق من يكون   . ، وشهدت على ذلك السماُء واألرض شهادة عملية       �

  )٣٨١امللفوظات الد األول ص ." (رجةكامالً يف الصدق هلذه الد
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، � اخلليفة الثـاين للرسـول       � عن سيدنا عمر     �مث يقول حضرته    
 على النيب �ذات مرة دخل عمر :  للرسول وإخالصه�فيقول يف بيان حبه 

 مستلقٍ على حصري ما بينه      � ورأى البيت خاليا من األثاث واملتاع وهو         �
 يف هـذا احلـال      �جنبه، فبكى حني رآه     وبينه شيء، ورأى أثر احلصري يف       

   بكـائي،     : �ملاذا تبكي؟ فقال له عمر      : �فسأله النيب إن معاناتك أثارت
فقيصر وكسرى يعيشون عيشا رغيدا ويتنعمون بشىت النعم وأنت تعيش حياة           

ما يل وللدنيا، ما أنا إال كراكب يف احلر وحـني           : �فقال له النيب    ! التقشف
تظل حتت شجرة حلظة وهو راكب مث تركها وانطلق يف          أصابته شدة احلر اس   

  . احلر نفسه
 املرموقـة   � يف موضع آخر عن مكانـة عمـر          �مث يقول حضرته    

 حىت  � عظيمةً من بني الصحابة      �أتعرفون كم كانت مرتبةُ عمر      : العظيمة
 إن الشيطان يهرب من     � القرآن الكرمي رأيه أحيانا، وعنه قال النيب         وافققد  

 لَو كَانَ بعدي نبِي لَكَانَ عمر بـن         � ويف موضع آخر قال النيب       ظل عمر، 
 إِنه قَد كَانَ فيما مضى قَبلَكُم من الْـأُممِ          �الْخطَّابِ، واحلديث الثالث قَالَ     

الْخ نب رمع هفَإِن مهنم هذي هتي أُمإِنْ كَانَ ف هإِنثُونَ ودحطَّابِم.  
بعض النبوءات الـيت    : � حبق عمر    �مث يقول سيدنا املسيح املوعود      

توقع الناس حتققها مرة واحدة فحسب، تظهر أحيانـا تـدرجيا أو بواسـطة       
 بأن مفاتيح كنوز قيصر وكسرى قد وضعت        �شخص آخر، مثل نبوءة نبينا      

 مل � وأنه  تويف قبل حتقق هذه النبوءة،� مع أنه واضح أن النيب     �على يده   
يشاهد كنوز قيصر وكسرى وال مفاحتَها، وملا كان مقدرا أن يفوز ا سيدنا             
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 فقـد   - ظليـا  � كان وجود النيب نفـسه       � ألن وجود عمر     - �عمر  
  . � يف عالَم الوحي يد النيب �وصفت يد عمر 

ال يأمن املرء األخطار أبـدا مـا مل         : �مث يقول سيدنا املسيح املوعود      
هكسبالعلوم، فالشهادة على ذلك موجودةٌ يف صدر اإلسالم،           ي فيوض اإلمام 

فإن شخصا كان يكتب القرآن الكرمي وكان يف بعض األحيان يتلقى اآليـة             
 يريد أن ميلي عليه     �القرآنية إهلاما بسبب قربه من نور النبوة حني كان النيب           

، إذ أتلقى أيـضا     �يب  اآلية نفسها، فخطر بباله يوما أنه ال فرق بيين وبني الن          
كما .  وقد ورد عنه أن قربه لفظه بعد دفنه. إهلاما مثله؛ فهلك نتيجة هذا الزعم

 �فيقول املسيح املوعود أن عمر . هلك بلعام باعور إذ اعتز هو أيضا حبسناته
ومل يرد أن يشارك نفسه يف      . أيضا كان يتلقى اإلهلام ولكنه مل يعترب نفسه شيئا        

 أقامها اهللا تعاىل يف األرض، بل اعترب نفسه خادما متواضـعا      اإلمامة احلقة اليت  
 اعترب نفسه   �مبعىن أنه   . لذا فقد أنعم اهللا عليه وجعله نائبا لإلمامة احلقة        . هلا

  .  فضال منه ورمحة�حمتقرا حبذاء النيب فجعله اهللا خليفة النيب 
 وأظهر": "سر اخلالفة " من كتابه    ٣٢٦ يف الصفحة    �مث يقول حضرته    

علي ريب أن الصديق والفاروق وعثمان، كانوا من أهل الـصالح واإلميـان،      
وكانوا من الذين آثرهم اهللا وخصوا مبواهب الرمحن، وشهد على مزايـاهم            

تركوا األوطان ملرضاة حضرة الكربيـاء، ودخلـوا        . كثري من ذوي العرفان   
، بل ماسوا يف    وطيس كل حرب وما بالَوا حر ظهرية الصيف وبرد ليل الشتاء          

سبل الدين كفتية مترعرعني، وما مالوا إىل قريب وال غريب، وتركوا الكل هللا     
وإن هلم نشرا يف أعماهلم، ونفحات يف أفعاهلم، وكلها ترشد إىل           . رب العاملني 
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ونسيمهم يخرب عن سرهم بفوحاـا،      . روضات درجام وجنات حسنام   
  ."تدلُّوا بتأرجِ عرفهم على تبلُّج عرفهمفاس. وأنوارهم تظهر علينا بإناراا

إن املعتقد الضروري هو أن الصديق األكرب       :  يف مكان آخر   �مث يقول   
      كـانوا أمنـاء يف      � املرتضى   اوعمر الفاروق وذا النورين أي عثمان وعلي 

إن مل يكُن   : وقال. وبين حضرته أنّ أبا بكر كان آدم الثاين لإلسالم        . احلقيقة
 وعثمان رضي اهللا عنهما أميننيِ صادقني الستحال علينـا اليـوم أن             الفاروق

  .نقول عن أية آية من القرآن الكرمي إا من اهللا تعاىل
 ومقامه يف كتابـه سـر       � مث يقول حضرته يف ذكر مناقب سيدنا علي         

  : ٣٥٨اخلالفة الصفحة 
ب اجليل   تقيا نقيا من الذين هم أحب الناس إىل الرمحن، ومن خن           �كان  "

. أسد اهللا الغالب وفىت اهللا احلنان، ندي الكف طيب اجلنان         . وسادات الزمان 
وكان شجاعا وحيدا ال يزايل مركزه يف امليدان ولو قابله فـوج مـن أهـل           

وكـان  . أنفد العمر بعيش أنكد وبلغ النهاية يف زهادة نوع اإلنسان         . العدوان
وتفقُّد اليتـامى واملـساكني     أول الرجال يف إعطاء النشب وإماطة الشجب        

وكان جيلّي أنواع بسالة يف معارك وكان مظهر العجائب يف هيجاء           . واجلريان
وكان يـدخل   . ومع ذلك كان عذب البيان فصيح اللسان      . السيف والسنان 

. بيانه يف جذر القلوب وجيلو به صدأ األذهان، وجيلي مطلعه بنـور الربهـان             
ومن ناضله فيها فاعتـذر إليـه اعتـذار         وكان قادرا على أنواع األسلوب،      

وكان كامال يف كل خري ويف طرق البالغة والفصاحة، ومن أنكـر            . املغلوب
  ."كماله فقد سلك مسلك الوقاحة
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  : مث يقول يف ذكر الصحابة مجيعا
 �مث أقدم حالة الصحابة نظريا وأقول بأم أظهروا عمليا بإميام بـالنيب        "

ـ املاإلله الذي هو غيب الغيب ووراء الوراء وأم رأوا بأم أعينهم ذلك     يختف
ومل وإال ما الذي دفعهم على أن تركوا قومهم ووطنـهم           . عن أعني املبطلني  

  م، وقاموا متـوكلني        .  شيئا ميبالوام بأقارم وقطعوا عالقاوتركوا عقارا
. على اهللا ما لو قرأه اإلنسان يف أوراق التاريخ الحتار من أمره كـل احلـرية      

 مقابلهم خططُ أهل الـدنيا       جنحت وإال كانت . فكان سببه هو اإلميان فقط    
كانوا أكثر عددا ومجعـا     . ومكائدهم ومساعيهم الكبرية ولكنهم مل ينجحوا     

وثروة من املسلمني، بل أكثر منهم يف كل شيء، ولكن مل يكن لديهم إميـان     
لصحابة فـازوا   ولكن ا . فهلكوا نتيجة عدم اإلميان فقط ومل يكتب هلم  جناح         

 مع أنه كان قد تربى أميا ولكـن         -مسعوا نداء مناد    . بكل شيء بقوة إميام   
 حني قال بأين جئت مـن اهللا تعـاىل،   -كان معروفا بصدقه وأمانته وسداده   

أقول مرة أخرى بأنه كـان      . فصاروا معه فور مساعهم نداءه وتبعوه كاانني      
اعلموا أن اإلميان شيء    . اإلميانهناك شيء وحيد حول حالتهم إىل هذا وهو         

  )١٥٤امللفوظات الد األول الصفحة ." (عظيم
 للخلفاء الراشدين أو الصحابة أو ذرية النيب �كان حب املسيح املوعود 

 يعترب هذا احلب �، وكما ذكرت من قبل، كان    � ناجتا عن حبه للنيب      �
 من إمياننا أنه ال بد      فيقول يف مكان آخر مظهرا هذا احلب أن       . جزءا من إميانه  

من تعظيم الصاحلني وأهل اهللا، ولكن حفظ املراتب أيضا ضروري، إذ لكـل             
جيب . اإلمثشخص مرتبته ومكانته وال جيوز أن يتجاوز املرء احلدود فريتكب           
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والذي يقول  .  أو أنبياء آخرين   �أال يقوم اإلنسان بغلو يؤدي إىل إهانة النيب         
بسبب شفاعة احلسني فيقوم بغلو يسيء إىل األنبياء        بأن األنبياء مجيعا سينجون     

  . �مجيعا وإىل النيب 
  : مث يقول يف ذكر مناسبته مع علي واحلسني رضي اهللا عنهما

ويل مناسبة لطيفة بعلي واحلسني، وال يعلم سـرها إال رب املـشرقني             " 
وإين أحب عليا وابناه، وأعادي من عاداه، ومع ذلك لست مـن            . واملغربني

وما كان يل أن أعرض عما كشف اهللا علي، وما كنـت            . اجلائرين املتعسفني 
  )سر اخلالفة." (من املعتدين

  : مث يشرح هذه املناسبة أكثر فيقول
إن ذوي اخلصال اليهودية يف اإلسالم أيضا سلكوا املسلك نفسه، فآذوا           " 

 ختلى  انظروا كيف . عباد اهللا املقدسني يف كل عصر مصرين على سوء فهمهم         
وانضموا إىل صفوف يزيد، وآذوا هذا اإلمـام     �اآلالف عن اإلمام احلسني     

مث مـا انفكّـوا   . املعصوم بأيديهم وألسنتهم، وأبوا إال قتله يف اية املطـاف        
يضايقون األئمة والصاحلني واددين يف هذه األمة من حني آلخر، ومسـوهم            

ني بأيديهم، ومل يكتـف     لقد أوذي آالف الصادق   . كافرين ومرتدين وزنادقة  
حىت . هؤالء بتكفريهم فحسب، بل بذلوا جهدهم لقتلهم وإذالهلم وسجنهم        

جاء عصرنا هذا، وكان هؤالء يقولون يف القرن الثالث عشر اهلجري للناس يف 
              املهدي أو املـسيح وعظهم يف كل مكان سيظهر يف القرن الرابع عشر اإلمام

ولكن ملا ظهر ذلك ادد على رأس القرن        املوعود أو جمدد كبري على األقل،       
بل إن فنت عـصره أيـضا       .. الرابع عشر، ومساه اهللا يف وحيه مسيحا موعودا       
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فإم كذّبوه تكذيبا،   .. أفتت بلسان حاهلا بوجوب كون امسه مسيحا موعودا       
." ومل يألوا جهدا يف إيذائه وإهانته والقضاء عليه بصنوف احليل وأنواع املكائد    

كـذبوه وآذوه   ) ٢٥٥-٢٥٤ ص   ١٤يام الصلح، اخلزائن الروحانية الد      أ(
  . وأرادوا أن يخزوه ويقضوا عليه

، وما بينته   �ما قلته يف القصيدة يف شأن اإلمام احلسني         : "�مث يقول   
واخلبيث من يطيل لسانه على الكمل .  ليس من صنع اإلنسان�حبق عيسى  

إنين على يقني بأن الذي يطيل اللـسان        . سانيةوالصادقني مدفوعا بأهوائه النف   
على الصادقني مثل احلسني وعيسى عليهما السالم ويسيء إليهما؛ لن يعـيش           

من عادى يل وليا فقد أذنتـه       : "وإن الوعيد املذكور يف احلديث    . ليلة واحدة 
  .أي يبطش به فورا".. باحلرب

 مسوقا بـإذن اهللا      بأن كل ما يكتبه فإمنا يكتبه      �فيقول املسيح املوعود    
املؤمنون هم الذين تشهد أعماهلم على إميـام،        : مث يقول . ومبشيئته وبأمر منه  

والذين يكتب اإلميان يف قلوم، ويقدمون اهللا ورضاه علـى كـل شـيء،              
وخيتارون سبل اهللا الدقيقة والضيقة لوجه اهللا ويفنون يف حبه تعاىل، ويبعدون            

 اهللا تعاىل من وثن، سواء أكان حالة أخالقية         أنفسهم عن كل ما يصدهم من     
ولكن أين حصل ذلك ليزيد الشقي؟ بل       . أو أعمال فاسقة أو غفلة أو كسال      

 كان طاهرا ومطهرا، وكان دون شك       �ولكن احلسني   . أعماه حب الدنيا  
إنه من سـادات    و. من هؤالء األطهار الذي يطهرهم اهللا بيده ويعمرهم حببه        

وإن تقوى  . شائبة من البغض جتاهه مدعاة لسلب اإلميان      وإن  . اجلنة دون شك  
. هذا اإلمام وحبه هللا تعاىل وصربه واستقامته وزهده وعبادته أسوة حسنة لنـا      
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لقد هلك القلب الذي يعاديه، وقد جنـا        . وحنن نقتدي ديٍ تلقّاه هذا اإلمام     
قـه  القلب الذي يظهر حبه بصورة عملية ويتصبغ متاما بصبغة إميانـه وأخال           
إن . وشجاعته وتقواه وحبه هللا تعاىل كما تنعكس صورة إنسان مجيل يف مرآة           

من يعرف قدرهم إال من كان منهم؟       . هؤالء الناس مستورون من أعني الناس     
فهذا كان السبب وراء استشهاد     . إن عني الدنيا ال تعرفهم ألم بعيدون عنها       

ألطهار واألصفياء يف عصرهم    من أحبته الدنيا من ا    .  ألنه مل يعرف   �احلسني  
  حىت حتبه؟

والـذي  . �فباختصار، إنه ملن الشقاوة القصوى واإلحلاد حتقري احلسني         
يسيء إىل احلسني أو أحد من األئمة األطهار أو يتفوه بكلمة االسـتخفاف             

  ."حبقهم فإنه يضيع إميانه ألن اهللا جلّ شأنه يعادي الذي يعادي أحباءه
واملبين على العدل الذي أعطاناه املبعوث مـن اهللا         فهذا هو التعليم اجلميل     

تعاىل من أجل مجع املسلمني على يد واحدة والقضاء على التفرقـة، ذلـك              
.  وبرسالة الـصلح والوئـام     �املبعوث اإلهلي الذي جاء خادما صادقا للنيب        

ندعو اهللا تعاىل أن تدرك األمة احملمدية هذه الرسالة وجتتنب التفرقة والفـساد             
. ناحر وسفك الدماء لكي يلمع اإلسالم بعظمة جديدة يف أحنـاء العـامل            والت

وندعو اهللا تعاىل أن مير شهر حمرم هذا بكل أمن وسالم وأن حيفظ كلُّ مسلم               
  . إخوته املسلمني كلهم من لسانه ويده

 من  ولتجنيبهاعليكم أن تكثروا من الدعاء إلصالح حالة البالد اإلسالمية          
قلت من قبل بأن معظم البالد اإلسـالمية متـر حاليـا            كما  . الفساد والفنت 

فندعو اهللا تعاىل أن ينقذ اإلسالم واملـسلمني مـن شـر            . بظروف متدهورة 
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ففي معظم البالد اإلسالمية جتري اضطرابات وشرور داخلية يف هذه          . األشرار
مث . وإا يف حالة تقهقر بدال من التقـدم       . األيام وقد رفع منها األمن والوئام     

الة العامل االقتصادية مقلقة بشكل عام، وهذا يؤثر سلبا على بالد الغـرب             ح
واألزمة الثالثة اليت تنشأ يوما فيوما هو       . وبالد الشرق أيضا، بل يف كل مكان      

ندعو اهللا  . أن الدنيا تتحرك بسرعة هائلة إىل احلرب العاملية الثالثة على ما يبدو           
علينا أن ندعو اهللا تعاىل كثريا      . الفطنةتعاىل أن يرحم البشرية ويهبهم العقل و      

  .آمني.  أعاننا اهللا مجيعا. يف هذه األيام وينبغي أن نتخذ خطوات احتياطية أيضا
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