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 دف إثارة - يتهم معارضو اجلماعة اإلسالمية األمحدية مؤسسها 
 بأنه قد أساء إىل أهل -عامة الناس ضدها وبث الكراهية فيهم 

  .البيت
إا مة باطلة بل هي تشويه للحقائق، واحلق أن مؤسس اجلماعة 

. اإلسالمية األمحدية كان يكن ألهل البيت حبا واحتراما عظيمني
، وسيتضح من �ض فيما يلي بعض املقتبسات من كالمه وسنعر

  .�خالهلا مدى حبه ألهل البيت وعظمة مكانتهم يف نظره 
  

   وألهل بيته����حبه لسيدنا علي 

  :�يقول حضرته 
 ومن الرمحن، إىل الناس أحب مه الذين من نقيا تقيا � كان"

 ندي احلنان، اهللا وفىت الغالب اهللا أسد ؛الزمان وسادات اجليل خنب
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 امليدان يف مركزه يزايل ال وحيدا شجاعا وكان. اجلنان طيب الكف
 النهاية وبلغ أنكد بعيش العمر أنفد. العدوان أهل من فوج قابله ولو
 النشب إعطاء يف الرجال أول وكان. اإلنسان نوع زهادة يف

 جيلّي وكان. واجلريان واملساكني اليتامى وتفقُّد الشجب وإماطة
 السيف هيجاء يف العجائب مظهر وكان معارك يف بسالة واعأن

 يدخل وكان. اللسان فصيح البيان عذب كان ذلك ومع. والسنان
بنور مطلعه وجيلي األذهان، صدأ به وجيلو القلوب جذر يف هبيان 

 فاعتذر فيها ناضله ومن األسلوب، أنواع على قادرا وكان. الربهان
 البالغة طرق ويف خري كل يف امالك وكان. املغلوب اعتذار إليه

 وكان. الوقاحة مسلك سلك فقد كماله أنكر ومن والفصاحة،
 من وكان واملعتر، القانع بإطعام ويأمر املضطر، مواساة إىل يندب
  .املقربني اهللا عباد

 وأُعطي الفرقان، كأس ارتضاع يف السابقني من كان ذلك ومع
 يف ال يقظان وأنا رأيته وإين. القرآن دقائق إلدراك عجيب فهم له

 واآلن تفسريي، هذا: وقال العالم، اهللا كتاب تفسري فأعطاين املنام،
يتأُول يتنمبا فَه يتأُوت .طتوشكرت التفسري، وأخذت يدي فبس 
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 ومتواضعا صميم، وخلقٍ قومي خلْقٍ ذا ووجدته. القدير املعطي اهللا
 وأظهر... وأُلْفًا، حبا القاين إنه حلفًا وأقول. منورا ومتهلّالً منكسرا

 وسيد احلسننيِ بل احلسني معه وكان. الصادقني كاملصافني احملبة
 مباركة جليلة صاحلة مجيلة فتاة معهم وكانت النبيني، خامت الرسل
 من ممتلئة ووجدا النور، ظاهرة السفور باهرة موقرة معظّمة مطهرة
. فاطمة الزهراء أا روعي يف وأُلقي كامتة، كانت ولكن احلزن

 فخذها على رأسي ووضعت فقعدت مضطجع وأنا فجاءتين
 وتقلق وتتحنن وتضجر حتزن أحزاين لبعض أا ورأيت وتلطفت،
 االبن زلةـمبن منها نزلت أين فعلّمت. البنني مصائب عند كأمهات

 ظلما سأرى ما إىل إشارة حزا أن قليب يف وخطر الدين، علَق يف
 يبديان وكانا احلسنان، جاءين مث. املعادين الوطن وأهل القوم من

 كشوف من كشفًا هذا وكان. كاملواسني ووافياين كاإلخوان، احملبة
  .سنني من برهة عليه مضت وقد اليقظة،
 املشرقني رب إال سرها يعلم وال واحلسني، بعلي لطيفة مناسبة ويل

  ." عاداه من اديوأع وابناه، عليا أحب وإين. واملغربني
  )٣٥٩-٣٥٨، ص ٨سر اخلالفة، اخلزائن الروحانية، ج (
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  الرواد نجعةَ ���� كان علي

 اهللا وحجة األجواد، وقدوة الرواد نجعةَ كان عليا أن شك وال"
 ...البلدان إلنارة اهللا ونور الزمان، أهل من الناس وخري العباد، على

  ." وطغى فبغى وقته يف قاتلَه ومن املرتضى، مع كان احلق أن واحلق
  )٣٥٣-٣٥٢، ص ٨سر اخلالفة، اخلزائن الروحانية، ج (

  

   جامع الفضائل���� كان علي

 بقوى وكان ا،مغنم الفضائل من حاز كان)�أي علي ( إنه"
 فعل ما كل يف نافق وما انبعث، أينما نفاقًا اختار فما ما،أتو اإلميان

  ." املرائني من كان وما ونفث،
  )١٨٢، ص١٢ اهللا، اخلزائن الروحانية، ج حجة(

  

  احلسنان رضي اهللا عنهما من أئمة اهلدى

 اهللاواإلمام احلسن رضي اهللا عنهما من أصفياء  احلسني اإلمام كان"
 آلِ من اوكان اهلدى، أئمة ومن والعصمة والعفة الكمال ومن أصحاب

  ." كش أدىن دون )يعين املادي والروحاين (املعنيني بكال � النيب
  ) اهلامش٣٦٥ -٣٦٤، ص١٥ترياق القلوب، اخلزائن الروحانية، ج(



�                         � 

 �5� 

@�äÛa@oîi@Ýçþ@òàîÄÈÛa@òãbØ½a�@@

  نثين على احلسنني كليهما رضي اهللا عنهما

أرى أن اإلمام احلسن قد أحسن عمال إذ ختلى عن اخلالفـة ألن             "
دماء األلوف كانت قد أريقت سابقًا فلم يرض أن تراق أكثر، لذلك            

ا أن فعل احلسن هذا هـو       ومب. رضي بالراتب الذي حدده له معاوية     
أما حنن فنـثين علـى    . صدمة للشيعة لذلك فإم ال يرضون به كليا       

واحلقيقة أن كلا منهما يتميز بقـوى     . )أي احلسن واحلسني   (كليهما
مل يرض اإلمام احلسن أن تستمر احلرب األهلية بني املسلمني          . خمتلفة

أن يبايع على يد    بل راعى جانب األمن، أما اإلمام احلسني فلم يقبل          
الفاسق والفاجر ألن ذلك يؤدي إىل الفساد يف الدين، وكانت نيـة            

  ."  كليهما صاحلة، وإمنا األعمال بالنيات
  )٥٨٠ - ٥٧٩، ص٤امللفوظات، ج(

  
  اجلنةأهل كان اإلمام احلسني من سادة 

 اإلماموصف  قد األمحديني أحد أن � املسيح املوعود رأُخبِ لقد
  :فقال مبا ال يليق � احلسني

 إىل أنفسهم ينسبون الذين الفهم قليلي من بعضا أن علمت لقد"
 متمردا كان إنه - عنه اهللا رضي -  احلسني اإلمام عن يقولون مجاعيت



�                         � 

 �6� 

@�äÛa@oîi@Ýçþ@òàîÄÈÛa@òãbØ½a�@@

 اهللا فلعنة احلق، على كان" يزيد "وإن يزيد، أي اخلليفة بيعته لعدم
 فم من اخلبيثة الكلمات هذه مثل خترج أن أتوقع ال. الكاذبني على

  .مجاعيت من صادق شخص
 أن نعتقد بأننا اإلعالن هذا بواسطة مجاعيت أُخبِر حال، أية على

 فيه تتوفر مل وظاملا، ومتكالبا على الدنيا الطوية سيئ كان" يزيد"
 املرء أن يصبحسهال  ليس. مؤمنا أحد ىيسم بسببها اليت الصفات
 ولَكن تؤمنوا لَم لْقُ آمنا اَألعراب قَالَت�: تعاىل اهللا يقول مؤمنا،
 أعماهلم تشهد الذين هم املؤمنونف). ١٥: احلجرات( �أَسلَمنا قُولُوا
 على ورضاه ربهم ويؤثرون قلوم يف اإلميان ويكتب إميام، على
 	 مرضاته لنيل وأضيقها التقوى سبل أدق وخيتارون شيء، كل

 اهللا إىل وصوهلم وند حيول ما كل عن ويبتعدون حبه، يف ويستغرقون
. الكسلُ أو الغفلةُ أو الفسق أعمالُ أو األخالق حالة كانت سواء
 حب أعماه وقد كلها الصفات هذه من حمروما الشقي" يزيد "وكان
 من ريب، بال وهو، ومطهرا، طاهرا فكان � احلسني أما. الدنيا

 سادة نم وهو حببه، وميألهم بيده تعاىل اهللا يزكِّيهم الذين األصفياء
 إىل يؤدي جتاهه البغضاء من ذرة مثقال وإن. شك بال اجلنة أهل

 وزهده واستقامته وصربه هللا وحبه اإلمام هذا تقوى إن. اإلميان سلب
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 فاز وقد يعاديه، الذي القلب هلك لقد. لنا حسنة أسوة وعبادته
 وأخالقه إميانه نقوش نفسه يف ويعكس ا،عملي حبه يظهر الذي القلب

 كما الكامل باتباعه تعاىل هللا وحبه واستقامته واهوتق وشجاعته
 عن خمفيون الناس هؤالء إن. وسيم شخص صورة النقية املرآة تعكس

 عني إن ؟منهم هو الذي إال يقدرهم أن يستطيع من. الناس أعني
 وراء السبب كان فهذا. جدا عنها بعيدون ألم تعرفهم ال الدنيا

 أحبه طاهرٍ أي. مكانته يدركوا مل الدنيا أهل ألن احلسني استشهاد
  ؟� احلسني واحيب حىت قبل من الدنيا أهل

 الدرجة من وإحلاد شقاوة احلسني اإلساءة إىل إن فباختصار،
 أو املطهرين األئمة من أيا أو احلسني يسيء إىل والذي. القصوى

 دييعا تعاىل اهللا ألن إميانه يضيع إمنا استخفاف بكلمة حبقهم يتفوه
  ."وأحباءه أصفياءه عادى من

  )٦٥٤ -٦٥٣ص ،٢الد ،اإلعالنات جمموعة (
  

  ����استشهاد اإلمام احلسني 

.  الذي نزلت عليه مصائب متنوعة�انظروا إىل اإلمام احلسني "
واالبتالء الذي تعرض له يف آخر وقته كان خميفًا للغاية حبيث نقلَ أنه 
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فلما استشهد . يل من الناس من عمره وكان معه عدد قل٥٧كان يبلغ 
، وبات القلق واالضطراب سيد املوقف فقد منع ١٧ منهم أو ١٦

عنهم املاء أيضا، ومورس عليهم ظلم شنيع لدرجة استهداف النساء 
والولدان أيضا حىت صرخ بعض الناس قائلني بأنه مل يبق اآلن شيء من 

ده أيضا، الحظوا اآلن، كيف قُتل نساؤه وأوال! محية العرب وغريم
  ." وتعرض لكل هذا االبتالء من أجل أن يعطى درجة عليا

  )٣٣٦، ص ٥امللفوظات، ج (
  

   ���� املنقطع النظري لإلمام احلسني ����حبه 

  : فيقول�يروي مرزا بشري أمحد جنل املسيح املوعود 
 مستلقيا ذات مرة على سرير يف �كان املسيح املوعود "

 وأخانا -سلمها اهللا–كة بيغم حديقته، فنادى أختنا السيدة مبار
تعالوا : املرحوم مبارك أمحد اللذَين كانا يصغران مجيع اإلخوة وقال

مث روى أحداث استشهاد اإلمام احلسني . أروي لكما قصة حمرم
 يسرد هذه األحداث وعيناه تذرفان �كان . بأسلوب ملؤه األمل

ملؤملة قال وعند اية هذه القصة ا. الدموع، فكان ميسحهما بأنامله
  : بكرب شديد�
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، فأخذ اهللا �لقد مارس يزيد النجس هذا الظلم على حفيد نبينا 
  .تعاىل هؤالء الظاملني الغامشني بعذابه عاجال

 يف ذلك الوقت عجيبة، وكان قلبه �لقد كانت حالته 
السرية الطيبة، ." (�يضطرب بتصور استشهاد فلذة كبد مواله 

  )٣٧-٣٦، ص �تأليف مرزا بشري أمحد 
يقول مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية يف بيت شعر باللغة 

  :الفارسية
  
  

  :أي
  �  حممد  جلمال  فداء  وقليب روحي إن 

  � وإن تراب جسدي فداء زقاق آل حممد
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