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١٠

هذ�   � �خلنا  قد  ���ته  تعا�  �هللا  بفضل 
�ل�   ��لر�شد �خلالفة  من  �لثا'  �لقرَ*  �لعا, 
 ،� �ملوعو�  �ملسيح  بعثة  بعد  ثانيًة  قامت 
�جلماعَة  �إل:ية  ب<كاִדا  طيبة غمر?  Cر�?  CDر?  ��ل� 

.Fمن �لعا �Gكب Hجز�D� إلسالمية �أل�دية بل�
 ���D �ل�  �لعظيمة  �ملؤسسة  تلك  هي  �إلسالمية  ��خلالفة 
�هللا D* يرسيها � �أل�V لتحقق �ألهد�S �ل� من Dجلها 
�خلالصة  �لكاملة  �لعبو�ية  حتقيق  �هي  Dال  �إلنسا*،  ُخلق 
 *D Dجل  من  ��حد   Hلو� حتت  �لبشرية  �توحيد  �حد^  هللا 
aد, �إلنسا* Dخا^ �إلنسا* بكل `خال_ �تفا*. �قد Dقا, 
 �مباشر  � �لنb �ألكر,   �بعد �فا �ملؤسسة  تعا� هذ^  �هللا 
لكي حتمل على عاتقها مها, �لرسالة �إلسالمية �مسئولياִדا، 
�لكي تظهر من خال:ا قد�� �هللا ثانيًة �تستمر � �ألمة بعد 
 ��فا  eلقد كا* حد  .�  bلن�  ��Dًال � حيا D* ظهر? 
 � َلها  حتمُّ �ملسلمني  من   Gكث يستطع   F صدمة   �  bلن�
 lهوm  Gمص من   Sباخلو �ملسلمو*  �شعر  �لوقت،  nلك 
 oلذ� � bلن� pينتظرهم، فكيف سيكو* حا:م بعد غيا
كا*   oلذ�� �أل�حد  ��ملرجع  ��ملرشد  ��لقائد   pأل� كا* 

تعا�  �هللا   lبّد ما  سرعا*  لكن  `ليهم؟  بالنسبة   Hشي كل 
 � bمن �لنv� سالة �إلسال, باقية� *D كدD� ،مًناD خوفهم
 pقرD �لذo كا*  فقا, صاحبه  �لقيامة.  يو,   �` بعد^  ممتد 
�لنا| `ليه �Dشدهم حبًّا له �قاl: ”َمن كا* يعبد yمد� فإ* 
yمد� قد ما?، �من كا* يعبد �هللا فإ* �هللا حيٌّ ال ميو?“. 
 Fيعتصر قلبه على فر�� حبيبه، �لكن هذ� �أل Fقا:ا ��أل
F يشو� nهنه �ال فكر^، بل كا* ير� بوضوٍ� �ملستقبَل 
 bلن� vمن  فيه  ��لذo سيستمر  �ألمة،  ينتظر   oلذ� �ملشر� 
� �تستمر فيه فيوضه. �ال عجب D* يكو* هذ� �لصاحب 
يق �لصد�� هو من �ختا�^ �هللا تعا� ليكو* �خلليفة، �  �لصدِّ

�Dشد قلوp �ملؤمنني `ليه فعرفو^ �سا�عو� ملبايعته.
�كا* من عجائب قد� �هللا D* تضطلع �خلالفة �لر�شد� مبها, 
عظيمة �Dست �عائم �إلسال, ��طدته `� �ألبد، �كا* من 
Dهم ما قامت به هو �ع �لقر�* �لكرمي � كتاp �نشر^ 
�إلسال,  مبا��  �خلالفة  �عت  كما  عليه.  �ملسلمني  ��ع 
�Dخالقياته �ل� عّلمها �لرسوl �لكرمي � �طّبقتها عمليًّا � 
 bٍق تالميَذ �لصني للن� Hسلوكها �تصرفاִדا، فكا* �خللفا

�.. سا��� على هديه ��ستّنو� بسّنته.

ÏË›]m’\;!\;ÎÑÅÕ;;ÑÊ‚Ω
WÎÊefi’\;s]‚fiŸ;Ì÷¡;ÎÅå\Ö’\;Ï…˜£\Y
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١١

�لكن �ملؤسف D* كث�Gً من �لنا| F يد�كو� مقا, �خلالفة 
�حلقيقي، �ظنو� Dنه mر� منصب �ئاسي �نيوo ال aتلف 
كث�G عن منصب �حلاكم. مع D* �خلليفة � �لو�قع هو ظل 
 oتا�^ �هللا تعا�، ��لذa oما, �اعة �ملسلمني �لذ`� bلن�
يقو, باملها, �لنبوية كاملة. �قد جعل �هللا �خلالفة � �ألمم 
عقب  نبيا  يرسل  كا*   oD �لنبو�؛  على   �مقتصر �لسابقة 
نa� ،bتا�هم �ختيا�� مباشر� ال يشا�� هؤالH �ألقو�, فيه 
يتعرفو�   *D  ���D بأنه  Dكرمهم  فقد  �ملسلمو*  Dما   .Hبشي
يتحّلو�   *D عليهم  �لكن  �هللا،  �ختا�^  من  على  بأنفسهم 
باإلميا* ��لعمل �لصا�، �D* يتضرعو� هللا تعا� كي ينالو� 
بركة هذ� �الصطفاH �لذF o يكر, �هللا به قوما من قبلهم. 
من  هم  �Dم  �ظنو�  �حلقيقة  هذ^  عن   *�Gكث غفل  لقد 
 Hيعزلو^، فخالفو� �خللفا *D ِمن حقهم *D� يعينو* �خلليفة
��خلليفة  �لثالث  �خلليفة  ��سُتشهد  �ناvعوهم،  �لر�شدين 
يرفع   *D تعا�  �هللا  فأ���  �ملسلمني.  بعض   oبأيد �لر�بع 
�خلالفة �لر�شد� حلكمٍة بالغة �حتقيًقا لنبأ كا* قد Dنبأ به 
�لنb � بنفسه، ح� تعو� � �خر �لزما* على يد �إلما, 
�ملوعو� � �تستمر `� �ألبد حسب  �ملهدo ��ملسيح 

نفس �لنبأ �لذD oنبأ به سيد^ �ملصطفى � Dيضا.
لقد تشّوهت فكر� �خلالفة �صو�ִדا � nDها* كثG من 
�ملسلمني، فمنهم َمن سا�� بني �مللو� ��خللفاH �لر�شدين 
��ّ�عى �Dم ال aتلفو* عنهم � شيH، �منهم من Dنكر 
�خلالفة مطلقا، �منهم َمن �من �الفة �مللو� �ظن �Dا هي 
�خلالفة �حلقيقية، بل ظنو� Dيضا �Dم قا���* على `عا�ִדا 
  ���D حالمهمD هبتn حلمو� بذلك، �لكن� �ֲדذ^ �لصو�
 bمها, �خلليفة هي مها, �لن *D لريا�. �قد غفل �جلميع�
﴿َ�بََّنا  تعا�:  قوله   � �لكرمي  �لقر�*  �ل� خلصها  نفسها 
َ�ُيَعلُِّمُهُم  �َياِتَك  َعَلْيِهْم  َيْتُلو�  ِمْنُهْم  َ�ُسوًال  ِفيِهْم  َ��ْبَعْث 
�ْلَحِكيُم﴾  �ْلَعِزيُز  Dَْنَت  `ِنََّك  يِهْم  َ�ُيَزكِّ َ��ْلِحْكَمَة   pَْلِكَتا�
بالقر�*  ��الهتما,  �هللا  �يا?   �تال�  oD  ..(١٣٠:�(�لبقر
�لكرمي �تعليمه �تعليم Dحكا, �إلسال, �تفهيمها، �كذلك 

تعليم سنة �لنb � ��حلكمة من ���H �ألحكا,، �تزكية 
كل   � ��جاִדم  ��فع  �تنميتهم  تطهGهم   oD �ملؤمنني 
Dمو� �لدنيا ��آلخر�. فأين �خلليفة �حلاكم �لذnD � oها�م 

من هذ^ �ملها,؟
ً�� � هذ� �لزما* بكل  لقد ��D� �هللا D* تقو, �خلالفة mدَّ
�لقر�*  حد�ها  �ل�  �جلليلة  مبهامها  لتقو,   ،��قو  Hجال
 Hتطهر �خللفا� ��لكرمي، �لكي تد�فع عن �خلالفة �لر�شد
 ?�Hسا` من  ֲדم  حلق  ما  كل  من  �أل��ئل  �لر�شدين 
��فتر��H? على يد من يعا�ضو�م �من يعتقد�* باخلالفة 
�عتقا�� مشوها. ال شك D* عو�� �خلالفة �لر�شد� على 
منها  �لنبو� كانت ِمن Dهم �إلجنا�v? �ل� ��D� �هللا تعا� 
D* تتحقق ببعثة �إلما, �ملهدo ��ملسيح �ملوعو� �. �قد 
�قفت �خلالفة ثابتة صامد� Dما, �يا� عاتية من �ملعا�ضة 
 .�� من �لقوGجة كب��خلا�جية ��لد�خلية كانت على �
�لكن �هللا تعا� Dظهر قد�ته �لثانية ֲדذ^ �خلالفة ��قف مع 
�خللفاH �نصرهم نصر� عزيز� مؤ��v كا* يبد� مستحيال 
� Dعني Dهل �لدنيا. �ها هي �خلالفة �لر�شد� تقف ثابتة 
لتحقيق  لتنطلق  �ملديد  عمرها  من  قرنا   oتطو�  �صامد
Dهد�فها �ل� �ختطها �هللا :ا. �هي نفس �ألهد�S �ل� هي 
���H بعثة �لنb �ألكر, � �لذD oكمل �:د�ية، �كا* �هللا 
تعا� قد �عد بنشر هذ^ �:د�ية �لكاملة للعا�D Fع. �قد 
كلف �هللا �خلالفة ֲדذ^ �ملهمة �ملستمر� ح� ¬يط �إلسال, 
 Vأل�� مشا��   � �لنا|   pقلو �يكسب  كله   Fبالعا
�ُيهَز,  �ֲדا،  بنو�   Vأل�� ستشر�  عندئذ  �مغا�ֲדا. 
�لشيطا* �حزبه شّر هزمية. �يصطف �ملؤمنو* من كل 
 l��  � على yمد  ليصّلو�  ��أللو�*  ��ألجنا|  �ألقو�, 
yمد حتت ظل �خلالفة �لر�شد� �ل� ستقو� �لبشرية `� 
�ألمن ��ألما* ��لوحد� ��لتوحيد �خلالص لإلله �لو�حد 
�لذo ال شريك له. نسأl �هللا D* يرينا مزيًد� من �لنصر 
��لفتح �يوفقنا لنكو* � خدمة �خلالفة �لر�شد� �حتت 

لو�ئـها `� �ألبد، �مني. 
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�لتفسـ�:
قر���  �آلية  تعا�  هذ�  �هللا  لقد �صد� 
�ملسلمني،   �مبص يتعلق  فيما  �لنهائي 
ساعني  باخلالفة،  1منو�  لو  �3م  فوَعدهم 
بينهم  �هللا  فسيقيم  �لسعي،  حق  لذلك 
من  خلو�  �لذين    �قامها  كما  �خلالفة 
على  �خلالفة  خال;  من  ?سيثّبتهم  قبل، 
هذ�   Aسيقّو? Bم،  �ختا��   Aلذ� Cينهم 
مما  �مًنا،  خوفهم  ?سيـبّد;  �لدين، 
Iعلهم عابـدين هللا �ألحد �Cئـًما ?ال 

يشـركوN به شـيًئا.

?ليس  �N هذ� ?عٌد  �لبا;  يغيّنب عن  ?ال 
على  يثبتو�   T �ملسلمني   N� فلو   .UVنبو
 Xلصا� �لعمل  ?تركو�  باخلالفة  Zميا3م 
فلن  �خلالفة،  لقيا]   A�?ضر هو   Aلذ�
يليق  يعوC?� مستحقني Bذ� �إلنعا]، ?لن 
ֲדم عندها �N يقولو� بأN �هللا تعا� T ينجز 

?عد�. 
cكر  بعد  للمؤمنني  تعا�  �هللا  يقو;   e
 Uَال موضوj �خلالفة مباشرU ﴿َ?َ�ِقيُمو� �لصَّ
َلَعلَُّكْم  �لرَُّسوَ;  َ?َ�ِطيُعو�   Uَلزََّكا� َ?1ُتو� 
ُتْرَحُموA� ..﴾Nَ حينما نقيم بينكم نظا] 
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ملخص من p?�C قر1نية
حلضر� مر�� بش� �لدين �مو� 
	د � 

Cلسيدنا  �ملسيح �ملوعو tخلليفة �لثا� 
� Aإلما] �ملهد�? 

(سو�U �لنو�:٥٦-٥٧)
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 Uلصال� تقيمو�   N� ?�جبكم  فمن  �خلالفة 
?تؤتو� �لزكاU ?تطيعو� �سو; �هللا. ?كأ3م 
فقد  �لدين   متكني  Vخللفا� �cZ ساعد?� 
 jطاعو� �لرسو;. ?هذ� هو نفس �ملوضو�
 jقد بينه �لن� � بقوله: "َمن �طا Aلذ�
�م�A فقد �طاع�، ?من عصى �م�A فقد 
با�   ،Uإلما�� كتا�  (مسلم:   ."tعصا

 غ� معصية)  Vجو� طاعة �ألمر�?
كما �N �هللا تعا� قد نّبه بقوله ﴿َ?َ�ِقيُمو� 
�لرَُّسوَ;  َ?َ�ِطيُعو�   Uَلزََّكا� َ?1ُتو�   Uَال �لصَّ
لطاعة  �لسبيل   N�  �Z  ﴾Nَُتْرَحُمو َلَعلَُّكْم 
تقيمو�   N� �خلالفة  قيا]  عند   � �لرسو; 
?نشر�،  �لدين  متكني  �جل  من   Uلصال�
طاعة   Vخللفا� ?تطيعو�   Uلزكا� ?تؤتو� 

كاملة. 
كما لفت �هللا تعا� بذلك نظر �ملسلمني 
Zقامة  �خلالفة   N?بد �ملحا;  ِمن   N�  �Z

�لصالZ? UيتاV �لزكاU حقًّا.
حقًّا   Uلصال� Zقامة  ميكن  ال  �نه  �لو�قع 
�لصلو��  �هّم   Nأل cلك  �خلالفة،   N?بد
هي صالU �جلمعة �ل� فيها �خلطبة �ل� يتم 
ֲדا تذك� �لناp مبصاX �ألمة ?ضر?��ִדا. 
فكيف  �خلالفة  نظا]  هنا�  يكن   T  �cفإ
فمثًال  �ألمو�؟  تلك  على   pلنا� يّطلع 
 Nباكستا  لفر?j �اعتنا  كيف ميكن 
�N تعر� ما يتّم  �لصني ?�لياباN ?غ�ها 
تتعلق  ?نشاطا�  �عما;  من   Cلبال� من 
�ل�  �لتضحيا�  هي  ?ما  �إلسال]؟  بنشر 
يطالبهم �إلسال] ֲדا؟ �cZ كاN للمسلمني 
�لطاعة،  ?�جب  خليفة   ?� مركز  �يعا 
 Tلعا� Vفإنه سيتلقى �لتقا�ير من ش� ��ا
حو; ما يتم هنا� من �عما; ?نشاطا� 
�لناpَ بأN �إلسال]  لنشر �إلسال]، فُيخ� 
�ليو] �اجة �Z كذ� ?كذ� من �لتضحيا� 

�ألحنا�  �ف�  فقد  ?لذلك  ?�خلدما�. 
مسلم   Nسلطا  N?بد جتو�  ال  �جلمعة   N�
(�ملختصر للقد?�A، با� صالU �جلمعة). 
?�حلكمة  هذ� �لفتو� هي ما قد بينته. 
يتّم  Zمنا  �لصلو��  �هّم  هي  �ل�  فاجلمعة 
بني   Nكا  �cZ ?جه  �حسن  على  ���Cها 
�ملسلمني نظا] �خلالفة. ?ملا كانت �اعتنا 
خط�   N� فتر�  �خلالفة  بنظا]  تتمتع 
تكوN بفضل �هللا تعا� �سب مقتضيا� 
�أل?ضاj �لسائد�C Uئًما، ?هنا� كث� من 
 N?يتأثر �لذين  �اعتنا   �غ من  �ملسلمني 

 .��من هذ� �خلطب كث
�لرسو; � مستحيلة من  كما �N طاعة 
N?C �خلالفة، ?�لغر  �حلقيقي من طاعة 
�لرسو; � هو �N ينخر¡ �جلميع  سلك 
�لوحدU. لقد كاN �لصحابة - �ضو�N �هللا 
عليهم ��عني - يصّلوN، ?مسلمو �ليو] 
 Nّجو¢ �لصحابة   Nكا?  ،Nيصّلو �يضا 
?كذلك مسلمو �ليو] �يضا ¢ّجوN، فما 
يا  �ليو]  ?مسلمي  �لصحابة  بني  �لفر£ 
�لطاعة كانت   ¤?� N� £لفر� Zمنا  تر�؟ 
قد بلغت حد �لكما;  �لصحابة لكو3م 

 

مستحيلة   �  ��لرسو طاعة   #$
�حلقيقي  (�لغر'  �خلالفة،   #)� من 
 #
 هو   �  ��لرسو طاعة  من 
�لوحد�. سلك   2 �جلميع  ينخر5 

�لنظا]. �cًZ، فكلما ُ?جد� خالفة ُ?جد� 
طاعة �لرسو; �يًضا، ألN طاعة �لرسو; ال 
cZ تدخل  �N نصّلي ?نصو] ?�ّج،  تع� 
 Cمنا �ملر�Z ،طاعة �هللا تعا� هذ� �ألحكا] 
 N� �علن   �cZ �نه   � �لرسو;  طاعة  من 
فعلى  �لصلو��  على  �لتركيز   N�?� هذ� 
�جلميع �N يرّكز?� على �لصلو�� خاصة، 
?�cZ قا; Zننا �آلN �اجة �Z �لتركيز على 
 N� �جلميع  فعلى  ?�لت�عا�   Uلزكا�  V�C�
يركز?� على cلك، ?�cZ قا; NZ هذ� ?قت 
 N� لتضحية بالنفس ?�لوطن فعلى �جلميع�

يهّبو� للتضحية بنفوسهم ?�?طا3م.
هنا�  تكن   T  �cZ لنا:  تعا�  �هللا  ?يقو; 
?تضيع  صالتكم،  فستضيع  خالفة 
طاعة  من  قلوبكم  ?¦لو  �كاتكم، 
على   UCمعتا �اعتنا   N� ?مبا  �لرسو;. 
 Nمطيعو ?�فر�Cها  �لنظا]،  حتت  �لعيش 
نقلهم �Z عهد  ّمت  فلو  تعا�،  بفضل �هللا 
 Nيتحّلو لوجدَتهم   � �هللا  �سو;  ªمد 
بطاعة كطاعة �لصحابة، ?لن Iد �حدهم 
نفسه غريًبا  cلك �ملحيط، بل سينسجم 
�ملاكينة  معه فوً�� كما تنسجم قطعة من 
 مكا3ا، ?سيصبح مبجرC ?صوله هنا� 
  � �لن�َّ  فيطيع  �لصحابة،  من  ?�حد� 

كل ما يأمر� به C?منا ترCC ?سؤ�;.

عالما9 �خلليفة �حلق
�آلية عالماٍ�  تعا�  هذ�  �هللا  c eكر 
ُيعر� ֲדا �خلليفة �حلق من �خلليفة �لباطل، 

?هي كاآل: 
 Aلذ� هو  تعا�  �هللا   NZ �أل(;:  �لعالمة 
cلك  �ختيا�     Nيكو ال   A� ®تا��، 
�خلليفة مكيدU من �ملكائد �لبشرية، فال هو 
ُيختا� �سب ¯طط  ?ال  �خلالفة،  يتم° 

 � �لن�  �مرهم  فكلما  للنظا]،  تابعني 
بشيV عملو� به C?منا ترCC، ?لكن �?¤ 
�ليو].  �ملسلمني     UCمفقو هذ�  �لطاعة 
3Zم يصّلوN ?يصوموN ?¢ّجوN، ?لكن 
 N?ال توجد فيهم �لطاعة، أل3ا ال تتأتى بد
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سابق، بل  بعض �ألحياN يتم �ختيا�� 
فيها مستحيال.  �ختيا��  يبد?   ظر?� 
ِمْنُكْم  1َمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا  ﴿َ?َعَد  فكلما� 
اِلَحاِ� لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم﴾ نفسها  َ?َعِمُلو� �لصَّ
®تا�   Aلذ� هو  تعا�  �هللا   N� على  تد; 
�خلليفة، ألN �لذA َيِعُد هو �لذA ُينجز ما 

.��?عد، ال غُ
(�لعالمة �لثانية �N �هللا تعا� ينصر� كما 
ينصر �ألنبياVَ لقوله تعا� ﴿َكَما �ْسَتْخَلَف 
 Vخللفا� Vهؤال N� A� ..﴾لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم�
 Vنصرتنا كما �ستحّقها �خللفا Nسيستحّقو

 �ملاضي.
علًما �ننا حني ننظر �Z �خلالفة  �لذين 

خلو� من قبل جندها ثالثة �نو�j، هي:
 "Uٍمن �خلالفة هو "خالفُة نبّو ��لنو@ �أل(
﴿Zِنِّي  تعا�  لقوله   �  [C1 كخالفة 
?�لظاهر  َخِليَفًة﴾.  �َألْ�ِ   ِفي  َجاِعٌل 
يكن   T كما   ،[Cآل �نتخاٌ�  يتم   T �نه 
مِلًكا، Zمنا ?عد �هللا �ملالئكة بإقامة خليفة 
�سب   �  [َC1 فأقا]  �أل� ،    له 
هذ� �لوعد، ?عاقَب �لذين كفر?� به. ال 
Zنه  حيث  ِمن  خليفة   Nكا  [C1  N� شك 
 Nهو ?قومه خَلفو� جيًال هلكو�، كما كا
خليفة ِمن حيث NZ �هللا تعا� قد �خر· 
منه نسال كثً��؛ ?لكن �ك� ما ميّيز� هو 
تعا�  �هللا  عند  من  ?مأموً��  نبًيا   Nنه كا�
كما تد; على cلك �آليُة �ملذكو�U �عال�. 
 �  C?�C ُسمي  قد  نفسه  �ملع°  ?ֲדذ� 
خليفة حيث قا; �هللا تعا�: ﴿َيا Z Cُ?ُ�Cَِنَّا 
َبْيَن  َفاْحُكْم  �َألْ�ِ   ِفي  َخِليَفًة  َجَعْلَناَ� 
 Nِباْلَحقِّ َ?ال َتتَِّبِع �ْلَهَو�﴾. ?ملا كا pِلنَّا�
C?�C � نبًيا فثبت �N �ملر�C من �خلالفة 

.Uهو خالفة �لنبو
"خالفة  كانت  �لسابقني  فخالفة   ،�cًZ

عليهما   -  C?�C?  [C1 كخالفة   "Uٍنبو
�لقرN1 كال منهما  �لسال] - حيث ¹ّى 
خليفة. ?لكن كال منهما قد ُسّمي خليفة 
  سبًبا   Nكا حيث  ?مأموً��  نبًيا  لكونه 
�لدنيا ?صا� مظهًر�   �هللا  جتّلي صفا� 

.Tلعا� هللا � 
(�لنو@ �لثاA من �خلالفة هو "خالفُة ُمْلٍك" 
كما هو ثابت من قو; هوC � لقومه: 
﴿َ?�cُْكُر?� cْZِ َجَعَلُكْم ُخَلَفاVَ ِمْن َبْعِد َقْوِ] 
َفاcُْكُر?�  َبْسَطًة  �ْلَخْلِق  ِفي  َ?Cَ��َُكْم  ُنوٍ¤ 
ُتْفِلُحوNَ﴾، ?كذلك من  َلَعلَُّكْم  �ِهللا   Vَ1ال
 cْZِ ﴿َ?�cُْكُر?�  لقومه   �  Xصا قو; 
َجَعَلُكْم ُخَلَفاVَ ِمْن َبْعِد َعاCٍ﴾. فاملر�C من 
�خللفاV هنا ºرC ملو� ماCيني، ?�ملر�C من 
�لنعمة �يًضا ºرC نعمة �ُحلكم ?�ملُلك. ?قد 
قا; �هللا تعا� عن �ليهوC مش�� �Z هذ� 
ِلَقْوِمِه  ُموَسى  َقاَ;   cْZِ?َ﴿ نفسها  �لنعمة 
َجَعَل   cْZِ َعَلْيُكْم  �ِهللا  ِنْعَمَة  �cُْكُر?�  َقْوِ]  َيا 
ِفيُكْم �َْنِبَياVَ َ?َجَعَلُكْم ُمُلوًكا َ?1َتاُكْم َما َلْم 
�ْلَعاَلِمَني﴾. فتر� �N �هللا  َ�َحًد� ِمَن  ُيْؤِ� 
 Vخلفا Cتعا� قد بّين هنا �نه جعل �ليهو
 ﴾Vََجَعَل ِفيُكْم �َْنِبَيا cْZِ﴿ بطريقتني �?ال«ا
?ثانيتهما   ،"Uنبو "خالفة  �عطاهم   A�
﴿َ?َجَعَلُكْم ُمُلوًكا﴾ �A �عطاهم "خالفة 
موسى  �من   يكن   T �نه  ?مبا  ُمْلك". 
 Uنبو هنا   Cفاملر� 1خر،   ACيهو َمِلٍك   ُّA�
موسى ?َمَلِكّيته، حيث صا� ملًكا عليهم 
بعد عبو� 3ر �لنيل، شأنه شأN �لن� � 
جهة  من  نبًيا  مكة  فتح  بعد   Nكا  Aلذ�
َمَلِكّيته  ?لكن  �خر�،  جهة  من  ?مِلًكا 
تعا� ?T يكن  �هللا  تابعة ألحكا]  كانت 

كامللو� �ملاCيني �ملستبدين. 
 pنا� هو  �خلالفة  من  �لثالث  (�لنو@ 
�3م   A� خطو�ته،   Nيّتبعو? �لن�   Nلفو®

يْدعوN قومه �Z شرعه ?يعملوN على �ع 
 .Vنبيا�  ��? غ  Vنبيا� ½لهم، سو�V كانو� 
 فمثال ملا cهب موسى � �Z �لطو� 
�لليا¾ �ملوعوUC �مر ها�?Nَ باإلشر�� على 
قومه ?قا; ﴿�ْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َ?َ�ْصِلْح َ?ال 
 N?ها� Nَتتَِّبْع َسِبيَل �ْلُمْفِسِديَن﴾. ?ملا كا
�لو�قعة،  هذ�  قبل   Uلنبو� ُ?هب  قد   �
تكن   T Zيا�  موسى  ?َهبها  �ل�  فاخلالفة 
نظا]"،  "خالفة  كانت  بل   ،Uنبو خالفة 
 N?يتو� ها� N� الZ منها Cيكن �ملر� T cZ
على  ?¢افظ  غيابه    موسى  قو]  نظا] 
 N?ها�  Nفكا  .Cلفسا� ?Iّنبهم  ?حدִדم 
نبًيا تابًعا ?خليفًة لنٍ� َمِلٍك �يًضا، ?لكن 
بل   ،"Uنبو "خالفة  تكن   T هذ�  خالفته 

كانت "خالفة نظا]".
شخص    Iمع  قد  تعا�  �هللا   N� بيد   
 A�  ،"Uنبو "خالفة  مع  نظا]"  "خالفة 
سابق  ن�  �مة  إلصال¤  يبعث  تعا�  �نه 
نبيا 1خر ال يأ بشرj جديد، Zمنا ينّفذ 
شرj �لن� �لسابق، ?بتعب� 1خر Zنه يعمل 
فيما  �لسابق  �لن�  مهمة  تكميل  على 
يتعلق بالشرj؛ فيكوN خليفة له من هذ� 
�لناحية، ?لكن فيما يتعلق مبنصبه فيعطيه 
ب�     Vجا ?قد   .Uمباشر Zيا�  تعا�  �هللا 
 ،jلنو� هذ�  من   N?�كث  Vخلفا Zسر�ئيل 
موسى  بعد  Zسر�ئيل  ب�   Vنبيا� كل  بل 
�لنوj؛ �ع�  � كانو� خلفاV من هذ� 
 jيأتو� بشر T لكنهم? ،V3م كانو� �نبيا�
جديد، بل عملو� على Zقامة شرj موسى 
 N1لقر�   تعا�  �هللا  يقو;  نفسه.   �
ُهًد�  ِفيَها   Uَ��َلتَّْو� �َنـزْلَنا  ﴿Zِنَّا  �لكرمي 
َ�ْسَلُمو�  �لَِّذيَن   Nَلنَِّبيُّو� ِبَها  َيْحُكُم  َ?ُنوٌ� 
ِبَما  َ?�ألْحَباُ�   Nَلرَّبَّاِنيُّو�?َ  �?Cَُها لِلَِّذيَن 
َعَلْيِه  َ?َكاُنو�  �ِهللا  ِكَتاِ�  ِمْن  �ْسُتْحِفُظو� 
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 Uال شك �ننا �نزلنا �لتو�� A� ..﴾Vَُشَهَد�
¢كم  ?�لنو�  باBد�ية  مليًئا  كتاًبا   Nكا?
مطيعني  كانو�  �لذين   Vُألنبيا�  Cلليهو ֲדا 
 Nلربانيو�  Vلعلما�?  Nلعا�فو� ?كذلك  لنا 
أل3م كانو� مطالَبني باحلفاÁ على كتا� 

�هللا تعا�.
للمسلمني  تعا�  �هللا  فوعُد   ،�cًZ
﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي �َألْ�ِ  َكَما �ْسَتْخَلَف 
َقْبِلِهْم﴾ يع� �نه تعا� سيمنح  �لَِّذيَن ِمْن 
 Vل�كا� كما منحها �خللفا� Vخللفا� Vهؤال
مع   � كمعاملته  ?سيعاملهم  �أل?لني 
 tلربا� �لتأييد   N3م سيتلقو� A� ،أل?لني�

.Nخلفا�هم �لسابقو? Vكما تلّقا� �ألنبيا
Cالفة  �إلسالمية  �خلالفة  ُشبهت   �Jملا  

�لنبو� �(# خالفة �ملُلك؟
  تعا�  �هللا  cكر  لقد  قائل:  قا;  ?لو   
"خالفة  ُمنحو�  قد  �أل?لني   N�  N1لقر�
�خلالفة  ُشّبهت   �cفلما �يًضا،  �ملُلك" 
 N?C Âبشكل خا Uالفة �لنبوÃ إلسالمية�

خالفة �ملُلك؟ 
قد  تعا�  �هللا   N� شك  ال  �نه  ?�جلو�� 
?عد �ملسلمني بامللوكية �يضا، ?لكن �هللا 
تعا� ال يتحدÄ هنا عن �ملُلك �ملاAّC بل 

يتحدÄ عن �لنعم �لدينية فقط.
قو;  هو  cلك  على   ��أل( (�لدليل   
 Aلَِّذ� Cِيَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  ﴿َ?لَُيَمكِّ تعا�:  �هللا 
َلُهْم﴾.. �N� A �هللا تعا� سيقيم  �ْ�َتَضى 
 .Vخللفا�  Vهؤال Zليه  ينتمي   Aلذ� �لدين 
?هذ� �ألمر ال ينطبق على �مللو� �ملاCيني، 
cZ ال ميّكن �هللا تعا� Bم Cينهم؛ بل هذ� 
 N� لر?حانيني فقط. فثبت� Vباخللفا Âخا
�خلالفة �إلسالمية تشبه "خالفَة �لنبوU" ال 

"خالفة �مللوكية".
تعا�  �هللا  قو;  هو   Aلثا� (�لدليل 

 cZ َ�ْمًنا﴾..  َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن  لَنَُّهْم  ﴿َ?لَُيَبدِّ
�لدنيويني  �مللو�     Uمليز� هذ�  تتو�فر  ال 
على  جالسني  �ليو]  جتدهم  حيث  �بد�، 
جتدهم  بينما  تيجا3م،  البسني  عر?شهم 
  Nيتسّولو عر?شهم  عن  ¯لوعني  غًد� 
�A ?عد Bم  هنا�  ليس  �لشو��j. كما 
�مًنا،  خوفهم  سيبّد;  بأنه  تعا�  �هللا  من 
من   �كث   تنها�  «مهم   N� �لو�قع  بل 

 .��ألحيا�C �cZ N«هم خطر كب
تعا�  �هللا  قو;  هو  �لثالث  (�لدليل 
َشْيًئا﴾..  ِبي   Nَُيْشِرُكو ال  ﴿َيْعُبُد?َنِني 
دين  موحِّ  Nيكونو  Vخللفا�  Vهؤال  N�  A�

 Nسيصبحو Vخللفا� Vֲדؤال N?لذين يكفر�
 �فاسقني. فكيف، يا تر�، ميكن �N يص
�إلنساN فاسًقا �cZ �فض طاعَة مِلٍك ميكن 
�لَبَو�¤؟ كال، ال ميكن  �N يقع  �لكفر 
�بًد� �N يصبح �ملرV فاسًقا إلنكا�� طاعة 
�مللو� �ملاCيني كهؤالZ .Vمنا تصد� فتو� 
�لفسو£ ضد �إلنسا�cZ N ما �فض طاعة 

�خللفاV �لر?حانيني.
1ية     Uملذكو�� �أل�بعة  �ألCلة  فهذ� 
 Uملذكو�� �خلالفة   N� تؤكد  �الستخال� 
�هللا  فقو;  �مللوكية".  "خالفة  ليست  هنا 
َكَما  �َألْ�ِ   ِفي  ﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  تعا� 
يؤكد  َقْبِلِهْم....﴾  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف 
تشبه  �آلية  هذ�     UCملوعو� �خلالفة   N�

"خالفة �لنبوU" ال "خالفة �ملُلك".
 N� هي  �خلالفة  Bذ�  �لثالثة  (�لعالمة 
?عمِلها  �ألمة   Nبإميا منو¡  �ستمر��ها 
ما  بوعد�  Bم  سيفي  تعا�  فاهللا   ،Xلصا�
?هذ�  �لصاحلا�.   Nيعملو مؤمنني  �Cمو� 
يع� �N من �ك� ما ميّيز �لنبوU عن �خلالفة 
شرًّ�  �لدنيا  متتلئ  حني  تقا]   Uلنبو�  N�
 Cُكما قا; �هللا تعا� ﴿َظَهَر �ْلَفَسا �Cًفسا?
�هللا  سنة  ِمن   Nّ�  A� َ?�ْلَبْحِر﴾..  �ْلَبرِّ  ِفي 
 �ل� ?�لبحر  Cتعا�، حني ينتشر �لفسا
?ينسى �لناp �ֲדم ?ُيعرضوN عن �حكامه 
?حتيط  ?�لضال;  �لغي     N?Cيتما?
يبعث   N� �أل� ،  من  بكل ش�  �لظلمة 
 Nإلميا� بنو�   Cفيعو  ،pلنا� إلصال¤  نبًيا 
 pلنا�  Aيهد? �أل� ،   �Z  Vلسما� من 
حني  فتقا]  �خلالفة  �ما  �حلق.  �لدين   �Z
 Nألغلبية من �لقو] مؤمنني يعملو� Nتكو
 pلصاحلا�. فاخلليفة ال يأ ليثّبت �لنا�
على �لعقائد �لصحيحة، بل يأ لتكميل 
عند   Nيكو ال  عندما   Uلنبو� تأ  �لنظا]. 

�لعيش  (مبا 
# Qاعتنا معتا�� على 

فر��ها مطيعو# بفضل ) ،Tلنظا� حتت 
�هللا تعا;، فلو ّمت نقلهم $; عهد �مد 
^سو� �هللا � لوجدَتهم يتحّلو# بطاعة 
د 
حدهم نفسه  كطاعة �لصحابة، (لن̀ 
غريًبا J 2لك �ملحيط، بل سينسجم معه 
ً̂� كما تنسجم قطعة من �ملاكينة 2  فو
 h(صوله هنا �ا، (سيصبح مبجرkمكا
 2 � َّnحد� من �لصحابة، فيطيع �لن�)

.�كل ما يأمرq به �(منا تر�� (سؤ�

خالصني ?�ك� �عد�V للشر�. �ما ملو� 
قا;  ح�  �يضا  �لشر�     Nفيقعو �لدنيا 
�لكفر     Nيقعو قد  3Zم   � �لرسو; 
�لبو�¤ �ملكشو� (�لبخا�A: كتا� �لفنت، 
�موً��   Aبعد  N?ستر  � �لن�  قو;  با� 
 N� هذ�،  ?�حلا;  ميكن،  فال  تنكر?3ا). 
يكوN هؤالV مصد�قا آلية �الستخال�. 

(�لدليل �لر�بع قو; �هللا تعا� ﴿َ?َمْن َكَفَر 
 N� A� ..﴾Nَِلَك َفُأ?لَِئَك ُهُم �ْلَفاِسُقوcَ َبْعَد
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تأ  بينما   ،Xصا عمل  ?ال   NمياZ  pلنا�
�خلالفة حني يكوN �يع �لناp - تقريًبا 
- مؤمنني يعملوN �لصاحلا�؛ ?من �جل 
 ،Uلنبو� Vال عند �نتهاZ لك ال تبد� �خلالفةc
على   pَلنا� ثّبتِت  قد   Nتكو  Uلنبو�  Nأل
�كثريتهم   Nأل?  ،Xلصا� ?�لعمل   Nإلميا�
فُيعطيهم  �لصاحلا�،  تعمل  مؤمنة   Nتكو
 Aلذ� �لعصر  �ما  نعمة �خلالفة.  تعا�  �هللا 
ال ®لو من �لصاحلني كما ال يكوN مليًئا 
باألشر��، فال تكوN فيه نبوU ?ال خالفة؛ 
  Uقد بلغ �لشد pمر  �لنا Nال يكو cZ
cلك �لوقت ح� يتطلب ºيV ن�، كما 
ال تكوN صحتهم على ما ير�] ح� ُيقا] 

بينهم خليفة يستعني ֲדم خلدمة �لدين.
(�لعالمة �لر�بعة �ل� cكرها �هللا تعا� �نه 
 Vخللفا� Vلدنيا ما يأ به هؤال� سينشر 
�لظر?�  �غم  Cينية  ?�فكاٍ�  �حكاٍ]  من 
َلُهْم  َننَّ  لقوله تعا� ﴿َ?لَُيَمكِّ �ملو�تية،   �غ
 Nْ�َتَضى َلُهْم﴾. ?هذ� برها� Aيَنُهُم �لَِّذCِ
عظيم على صد£ �خلالفة �حلّقة، ?�cZ تدّبر 
صد£  على  عظيمة  1ية  ?جد�   Vملر� فيه 

 .Vخللفا�
NZ e من معاt �لدين �ُحلكَم ?�لسياسَة، 
َلُهْم  َننَّ  ﴿َ?لَُيَمكِّ تعا�:  فقوله  ?عليه 
من   N� يع�  َلُهْم﴾  �ْ�َتَضى   Aلَِّذ� Cِيَنُهُم 
تعا�  �هللا   N� �لصاCقني   Vخللفا� عالما� 
يكتب �لنجا¤ لسياستهم ?Zستر�تيجيتهم. 
�ألمو�    �خلليفة  ®طئ   N� �ملمكن  من 
�لشخصية �حياًنا، ?لكنه لو �خطأ  ما 
 Nًيا ?�?حًيا فإCص �جلماعة ?�قيها ما®
خطئه  مغّبة  من  �اعته  ¢مي  تعا�  �هللا 
?يطلعه على خطئه بطريق 1خر فيتد��كه. 
?هذ� ما يسمى "�لعصمة �لصغر�" �سب 
 Vألنبيا�  N� يع�  �لصوفية. ?هذ�  مصطلح 

�ما  �لك��"،  "�لعصمة   Èب  Nيتمتعو
�خللفاV فيتمتعوN بÈ "�لعصمة �لصغر�"، 
فال يَدعهم �هللا تعا� يرتكبوN خطأ فاCحا 
 N� هال� �جلماعة. من �ملمكن �Z ACيؤ
 قر���ִדم �خطاV جزئية طفيفة،  Äحتد
?لكن �لعاقبة تكوN خً��، فيجعل �هللا على 
مغلوبني،   �Vعد��? غالًبا  �إلسال]  �يديهم 
سياسة  تصبح  سياستهم   NZ 1خر   �?بتعب
"�لعصمة  بـ   Nيتمتعو لكو3م  تعا�  هللا 

�لصغر�" من عند� تعا�. 
تعا�  �هللا  بّينها  �ل�  �خلامسة  (�لعالمة 
لَنَُّهْم  ﴿َ?لَُيَبدِّ قوله  هي  �لصاCقني   Vللخلفا
 Cكلما هد A� ..﴾َ�ْمًنا َخْوِفِهْم  َبْعِد  ِمْن 
نطا£  على  �إلسالمية  �خلالفَة  ما  خطر 
هذ�  ُتبّد;  �ل�  �ألسبا�  �هللا  هيأ  �ألّمة 
�خلطر �مًنا لألّمة شريطة �N تكوN قلوֲדم 
عّمت  ملا  �نه  فتر�   .Nإلميا� بنو�   Uعامر
�ع   �  Nعثما  Cستشها� عند  �لفوضى 

�هللا تعا� طائفة كب�U من �ملسلمني على 
يد علي �. ?ملا قا] معا?ية ضد علي � 
خلق �هللا تعا� �خلشيَة  قلب معا?ية � 
كلما �قتضتها �لظر?�، فبعث �Z ملك 
يستغّل   N�  C���  Aلذ�  - �ملسيحي  �لر?] 
�لنـز�j بني �ملسلمني ?قر� �Bجو] على 
فيها  ينذ��  �سالة   - �إلسالمية  �ململكة 
بيننا   Cملوجو� �خلال�  يغّرنك  ال  بقوله: 
ها�ت  لو  �نك  ?�علم  �ملسلمني.  �ن 
�لد?لة �إلسالمية فسأكوN �?; قائد ®ر· 
فخا�   *.� علي  عن  Cفاًعا  ملحا�بتك 
�مللك �لر?ماt، ?�نقلب خو� �ملسلمني 
�لتصر� من معا?ية  لقد كاN هذ�  �مًنا. 
 Nعامًر� باإلميا Nقلبه كا N� ليال علىC �
?لو جزئًيا، ?لو �N معا?ية تصاX مع علّي 
بني  �خلال�  لز�;  كاملًة  طاعة  ?�طاعه 
�ملسلمني لألبد، ?كانت لذلك نتائج طيبة 
بكل  ��سه  يرفع  �ليو]  مسلم  جتعل  جد� 
فخٍر. ?لكن �ملؤسف �N معا?ية � �علن 

طاعة مؤقتة ?T يعلن طاعة كاملة. 
يظن �لبعض خطًأ �N �ملر�C من هذ� �آلية 
�N �خللفاV �لر�شدين يكونوª Nفوظني من 
كل ¦ويف، فيستنتجوN بناV على ظنهم 
يكونو�   T ?علي   Nعثما? عمر   N� هذ� 
لش�  تعرضو�  قد   cZ ��شدين   Vخلفا
خليفة  هنا�  فليس  ُقتلو�،  ح�  �لقالقل 

��شد صاZ £Cال �با بكر فقط.  
 T أل3م  �خلطأ  هذ�     Vهؤال ?قع  لقد 
 N� لكرمي. ال شك� N1لقر� Áيتدّبر?� �لفا

 

�خلالفة  عن  �لنبو�  ميّيز  ما   uك
 من 
�لدنيا شرًّ�  متتلئ  تقاT حني  �لنبو�   #

﴿َظَهَر  تعا;  �هللا   �قا كما  (فساً�� 

ما   ... َ(�ْلَبْحِر﴾  �ْلَبرِّ  ِفي  �ْلَفَساُ� 
�خلالفة فتقاT حني تكو# �ألغلبية من 
�لصاحلا9.  يعملو#  مؤمنني   Tلقو�
على  �لنا�  ليثّبت  يأ�  ال  فاخلليفة 
لتكميل  يأ�  بل  �لصحيحة،  �لعقائد 

.Tلنظا�

 بعض �ملصا�C هو �N معا?ية � كتب للملك �ملسيحي: "?�هللا، لئن T تنته ?ترجع �Z بال�C، يا لعني،  C�? نص ما *

ألصطلحّن �نا ?�بُن عمي عليك، ?ُألخرجّنك من �يع بال�C، ?ألضّيقّن عليك �أل�َ  مبا �ُحبْت. فعند cلك خا� 
ملُك �لر?] ?�نكّف". (�لبد�ية ?�لنهاية �ملجلد �لتاسع Â ١١٩، ?هذ� تر�ة معا?ية ?cكر شيV من �يامه). (�ملترجم)

----------
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?لكن  عظيمة،  نعمٌة  �مًنا  �خلو�  تبّد; 
�هللا تعا� T يقل هنا "?ليبّدلّنهم من بعد 
ِمْن  لَنَُّهْم  ﴿َ?لَُيَبدِّ قا;  بل  �مًنا"،  �خلو� 
يزيل  تعا�  �نه   A� َ�ْمًنا﴾..  َخْوِفِهْم  َبْعِد 
�خلو� �لذA تستشعر به قلوֲדم ?يدفع ما 
يسبب Bم �خلو� ?يبّدله �مًنا. �cًZ، فليس 
ال   Vخللفا�  N� تعا�  �هللا  من  ?عد  هنا� 
 pهم من �لنا�يتعّرضوN ملا ُيَعدُّ  نظر غ
خوًفا، ?Zمنا يِعد �هللا تعا� بإ��لة ما يسّبب 
 Vشي مثًال   Nفالثعبا  .Vللخلفا �خلو� 
¯يف عاUC، ?لكنه ال يسبب �ÌC خو� 
بأيديهم  يأخذ?نه  �لذين   pلنا� من   �لكث
?يلعبوN به.... فإN �هللا تعا� T يقل هنا 
"?ليبّدلنهم من بعد �خلو� �منا"، بل قا; 
 A� ..﴾لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ�ْمًنا ﴿َ?لَُيَبدِّ

لن يكوN هنا� ما ®يفهم.
 ?لو ?ضعنا هذ� �ألمر  �حلسباN لتبّين 
مصيبة   A�  Vخللفا� على  تأ�   T �نه  لنا 
مصيبة  بالفعل  ֲדم  حّلت   �cZ? خافوها، 
�N عمر  تعا�. ال شّك  �هللا  ���Bا  كهذ� 
�ألمر  ?�قع  ?لكن  �سُتشهد،  قد   �
®ا�  يكن   T  � عمر   N� لنا  يكشف 
�هللا  سبيل    يتمناها   Nكا بل   ،UCلشها�
 tZ "�للهم  يدعو:   Nكا حيث  تعا�، 
 سبيلك، ?موًتا  بلد  UCسألك �لشها�
�لسابع  �ملجلد  ?�لنهاية  (�لبد�ية  �سولك" 
١٣٧Â). فإ�c �سُتشهد من كاN يدعو 
  ُيستشَهد   Nبأ عمر�  طو�;  تعا�  �هللا 
�سُتشهد  حني  عنه  نقو;  فكيف  �ملدينة، 
�نه جاV عليه ?قت من �خلو� ?مع cلك 
T يبّد; �هللا تعا� خوفه �مًنا؟ لو كاN عمر 
� خائفا من �لشهاe UC �سُتشهد جلا� 
�مًنا،  يبد; خوفه   T هللا� NZ ;لقو� ألحد 
يكتب   N� تعا�  �هللا  يدعو   [�C ما  ?لكنه 

تؤكد �نه T يكن خائفا منها، cZ �لثابت 
من �لتا�يخ �N �ملتمرCين ملا �ستولو� على 
   Uلصال� قبل   N?ينتشر كانو�  �ملدينة 
�ملسجد ليفصلو� �هل �ملدينة بعضهم عن 
بعض، ح� ال Iتمعو� ?ال يهّبو� للمقا?مة. 
?برغم هذ� �جلو �ملشحوN بالفتنة ?�خلطر 
 Uللصال �ملسجد  ¢ضر   �  Nعثما  Nكا
 N� �Z خو�. ?ظل ¢ضر� N?C حد�?
منعه �لناp من cلك. ?ملا تفاقمت �لفتنة 
 Nجو] على بيت عثماB� N?Cملتمر� C���?
� ناشد �لصحابَة �N ال يعّرضو� من �جله 
يرجعو�   N� عليهم  بل  للخطر،  ��?�حهم 
�Z بيوִדم بدًال من حر�سة بيته. (�ملرجع 

(١٧٦-١٧٧ Â لسابق�
فهل يتصر� �خلائف من �لشهاUC هكذ�؟ 
?هل يقو; للناp: ال حترسوt بل ��جعو� 

�Z بيوتكم. 
 T � Nعثما N� لة �لد�مغة علىCمن �أل?
يكن خائفا من هذ� �ألحد�N� Ä معا?ية 
�لفتنة، ?عندما  �يا] تلك  � جاV للحج 
�ملدينة   �Z cهب  �لشا]   �Z  UCلعو�  C���
للقاV عثماN �، ?عر  عليه �N ®ر· 
 مأمن من �لفنت.  Nلشا] ليكو� �Z معه
Îو��  �ختا�  "ال   :�  Nعثما له  فقا; 
 �cZ �سو; �هللا � سو��". فقا; معا?ية: 
كنت ال ترضى بذلك فإt �بعث لك من 
فقا;  �لثّو��.  من  ¢مونك   �Cًجنو �لشا] 
 N��عثماN �: "ال ��يد �N �قّتر على ج
�سو; �هللا � �أل���َ£ Îند تساكنهم". 
سيقتلونك   Vهؤال  NZ  :� معا?ية  قا; 
غدً�� �? ®رجوN ملحا�بتك. قا;: "حس� 
�لتا�يخ:   (�لكامل  �لوكيل".  �هللا ?نعم 
�ملجلد �لثالث Â ١٥٧، ?�لبد�ية ?�لنهاية 
 Vجلز� A١٦٩، ?�لط� Â ملجلد �لسابع�

 

� قد �سُتشهد،  ال شّك 
# عمر 
(لكن (�قع �ألمر يكشف لنا 


# عمر � � يكن �ا� �لشها��،
 بل كا# يتمناها

�نه  نقو;  فكيف  �ملدينة،     UCلشها� له 
 � عمر   [�C ?ما  �لشهاUC؟  ®ا�   Nكا
يدعو   Nبل كا ،UCلشها� غ� خائف من 
 T فثبت �نه ،�VعاC ا ح� �ستجا� �هللاB
 T e قلبه يأ� عليه خو� يستشعر� 
تقو;  Zمنا  �آلية  فإN هذ�  عنه.  �هللا  يدفعه 
حيث  �بًد�،  يقع  لن   Vخللفا� ®افه  ما   NZ
 �cعدهم �هللا تعا� بتبديل خوفهم �مًنا. فإ?
كانو� ال ®افوN �مًر�، بل ��?� فيه عّزִדم 
?�فع �Cجاִדم، فال يصّح �N يعت�� �حد 
خوًفا Bم، e يقو;: ملاT �c يبّد; �هللا تعا� 

خوفهم �مًنا؟
 � Nل� ?قعت مع عثما� Äألحد�� NZ e

�ُحلكَم  �لدين   Aمعا من   #$  �
تعا;:  فقوله  (عليه  (�لسياسَة، 
َتَضى  ْ̂ � �لَِّذ�  ِ�يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  ﴿َ(َلُيَمكِّ
�خللفا�  عالما9  من   #
 يع�  َلُهْم﴾ 
�لنجا�  يكتب  تعا;  �هللا   #
 �لصا�قني 
من  ($ستر�تيجيتهم.  لسياستهم 
�ألمو^   2 �خلليفة  �طئ   #
 �ملمكن 
 2 
خطأ  لو  (لكنه  
حياًنا،  �لشخصية 
ما �ص �جلماعة (^قيها ما�ًيا (^(حًيا 
مغّبة  من  Qاعته  �مي  تعا;  �هللا  فإ# 
خطئه (يطلعه على خطئه بطريق �خر 
"�لعصمة  يسمى  ما  (هذ�  فيتد�^كه. 

�لصغر�" �سب مصطلح �لصوفية.
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 (٣٥٣ Â خلامس�
e ملا هاجم �ألشر�� عثماNَ � ?َتسّو�?� 
عليه بيَته، T ®ف منهم �بًد�، بل ظل يقر� 
�لقرN1 بسكينة. (�لبد�ية ?�لنهاية، �ملجلد 
 A� قتله  �لسابع Â ١٨٤-١٨٥: صفة 

(� Nعثما
?نفس �حلا; بالنسبة لعلي �، فكاN ®ا� 
?�لر?حانية،  �لصد£  �نتشا�  يتوقف   N�
فبد; �هللا خوفه �مًنا. ?لكنه � ما خا� 
جيش   Nكا حيث  له،   pلنا� معاملة  من 
على  يزيد   Nألحيا� بعض    � معا?ية 
جيش علي �، ?لكنه T يكترÄ لذلك 
مبا  Zال  يرضى  لن  Zنه  يقو;  ?ظل  �بد�، 

يقوله �لقرN1 �لكرمي.
�لر�شدين   Vخللفا�  Vهؤال  N� ظننا  ?لو 
�لتسليم  لوجب  �ملعا�ضة   Nافو® كانو� 
 - باهللا   cلعيا�?  - تعا�  �هللا   Vنبيا�  Nبأ
ال   cZ �Cئًما،   pلنا�  Nافو® كانو�  �يًضا 
كما   Uلشديد� للمعا�ضة  �حد  يتعر  
يتعر  Bا �ألنبياV. فثبت �N معا�ضة �هل 
 �عني �خللفاV ح�  Vلدنيا ليست بشي�

®افوها.
?عندما �قو; NZ �خلو� هنا ال يع� �خلو� 
 Aلك �خلو� �لذc منه Cمنا �ملر�Z? ،ACلعا�
فقو¾   ،Vخللفا�  Vهؤال قلو�  تستشعر� 
 ACباخلو� �لعا N?هذ� ال يع� �3م يشعر
عنهم  يبعد  تعا�  �هللا   NZ بل   ،U�?بالضر
 Nتكو N� الZ ،من �خلو� �يضا jهذ� �لنو
 Aهنا� مصلحة �بانية؛ ?مثاله �خلو� �لذ
 عهد علي �، ?كاN سبب cلك  Nكا
 �َّCحالة �ملسلمني عموًما كانت قد تر N�
مستحقني  عندها   �?Cيعو  T �3م  لد�جة 
 N� لنعمة �خلالفة. فأنا ال �قصد مما قلت
 ،ACهللا تعا� ال ¢فظهم من �خلو� �لعا�

Zمنا ��كز هنا على �N �لوعد �إلBي �ملذكو� 
 Aلك �خلو� �لذc منا ®صZ هذ� �آلية 
ما  �3م  ?�لو�ضح  خوًفا،   Vخللفا� يعت�� 
كانو� ®افوZ Nال �N تقع �ألمة �إلسالمية 
 �لغي ?�لضال;، فبد; �هللا تعا� خوفهم 
�لضال;  من  �ألمة  حفظ  حيث  �مًنا  هذ� 
 Uميسر �إلBية  �Bد�ية  ?ظّلت  منه،  فضال 
�غم  �يًضا   Vخللفا�  Uفا? بعد  للمسلمني 
�لفنت �لكب�U. ?�حلق �N �ملعجزU �حلقيقية 
Zمنا هي �N تظل �عما; �ملرV ?�مانيه تتحقق 
بعد ?فاته �يًضا، cZ لو حتقق له  حياته 
 �ما ���C فقد يرجع �لناp جناحه �Z �لتد�ب
?فاته  بعد  �هد�فه  �cZ حتققت  �ما  �ملاCية. 
 �Z يرجع جناحه N� يضا فال ميكن ألحد�
على  Cليال  هذ�   Nكا بل  �ملاCية،   ��لتد�ب

كونه ªبوًبا ?مقرًبا عند �هللا تعا�. 
تعا�  �هللا  بينها  �ل�  �لسا�سة  (�لعالمة 
ال  ﴿َيْعُبُد?َنِني  هي  �لصاCقني   Vللخلفا
 Vخللفا� Vهؤال A� ..﴾ِبي َشْيًئا Nَُيْشِرُكو
 Ð يشركو�   N�  N?C  Cبعبا  Nسيقومو
سيشحنهم  تعا�  �هللا   N� مبع°  شيًئا.. 
�هللا     Nافو® فال   Uجلر��? بالشجاعة 
 Vشي A� 3م لن يعملو�Z .تعا� لومة الئم
خوًفا من �ملخلو£، بل يتوكلوN على �هللا 
تعا� ?يعملوN كل شيV �بتغاV ?جه �هللا 
قوله  من   Cملر�� ?ليس  تعا�.  ?�ضو�نه 
لن  �3م  َشْيًئا﴾  ِبي   Nَُيْشِرُكو تعا� ﴿ال 
 ACملسلم �لعا� Nلك ألc ،[يعبد?� �ألصنا
Zمنا  باخللفاV؟!  بالك  يعبدها فما  �يًضا ال 
ِبي   Nَُيْشِرُكو ﴿ال  تعا�  قوله  من   Cملر��
موقف   A� عن  يتنا�لو�  لن  �3م  َشْيًئا﴾ 
بكل   Nسيقومو بل  �ملخلو£،  من  خوًفا 
مرضاته   Vبتغا�? �هللا  ملشيئة  حتقيًقا  عمل 
تعا� غ� مكترثني للمحن ?�ملصائب �ل� 

قد تصيبهم  هذ� �لسبيل؛ cلك �ننا نر� 
بعض    يغّير  �يًضا   Nلشجعا� �ك�   N�
�ألحياN موقفه خوًفا من �لناp، فمع �نه 
ال يريد �ال�ر�� عن �حلق Zال �نه يتم° 
 قلبه �N يقو] بالعمل �يث ال يعتر  

عليه �حد، فيحا?; �ZضاV �جلميع.
   Uمتوفر كانت  �يًضا  �لعالمة  ?هذ� 
�خللفاV �لر�شدين على �كمل ?جه. فلما 
خليفة،  بكر  �بو  ?�نُتخب   � �لن�   تو
��تد� �جلزيرU �لعربية كلها، ?�ستفحلت 
  Zال  �اعًة   pلنا� يصّل   T ح�  �لفتنة 
كلهم  �لبلد  �هل  ?�فض  ?�ملدينة،  مكة 
?قرية  ?�ملدينة  مكة  �هل  Zال   Uلزكا�  V�C�
�خر�، ªتجني بأN قو; �هللا تعا� ﴿ُخْذ 
 Nِمْن َ�ْمَو�ِلِهْم َصَدَقًة﴾ (�لتوبة:١٠٣) كا
 N� خاًصا بالن� �، فال ¢ق ألحد بعد�
يطالبنا بالزكاU على �مو�لنا. ?ثا� �لعر� 
?خرجو�  �إلسالمية  �لد?لة  على  كلهم 
Îيوشهم ملحا�بتها. ال شك �N �إلسال] 
?لكن   ،� �لن�  عهد    ضعيًفا   Nكا
 cZ متفرقني،  يها�ونه  كانو�   Vألعد��
كانت طائفة حتا�� �ملسلمني  ?قت، 
بينما حتا�ֲדم طائفة �خر�  ?قت 1خر. 

﴿ال  تعا;  قوله  من  �ملر��  (ليس 
يعبد(�  لن  
kم  َشْيًئا﴾  ِبي  ُيْشِرُكوَ# 
�لعا��  �ملسلم  أل#  Jلك   ،Tألصنا�

يًضا ال يعبدها فما بالك باخللفا�؟! $منا 
�ملر�� من قوله تعا; ﴿ال ُيْشِرُكوَ# ِبي 
َشْيًئا﴾ 
kم لن يتنا�لو� عن 
� موقف 
خوًفا من �ملخلو�، بل سيقومو# بكل 
عمل حتقيًقا ملشيئة �هللا (�بتغا� مرضاته 
تعا; غ� مكترثني للمحن (�ملصائب.
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 Óجيو �Vألحز�� حني جا� U?غز �ما 
�لكفا� متجمعة متحدU فكاN �إلسال] قد 
�كتسب �لقو�Z U حد ما، ?لكنه T يكن 
قوًيا �يث ال ®ا� �A هجو] بعد cلك 
لفتح   � �لن�  ملا خر·   e �ملستقبل.   
�لقبائل لنصرته.  Zليه بعض  مكة �نضمت 
 Vهللا تعا� قد جعل �عد�� N� هكذ� تر�?
�إلسال] ين�?N ملحا�بته بالتد�يج ح� ال 
يكتسبو� �لقوU فيستولو� على �لبالC كلها. 
��تد�   � بكر   Ð� خالفة  عند  ?لكن 
 Zال   Uحد�? Cفعة  كلها  �لعربية  �لقبائل 
?خرجت  �خر�،  ?قرية  ?�ملدينة  مكة 
?قد  �ملسلمني.  ملحا�بة  Îيوشها  كلها 
�لف  مئة  �لقبائل  بعض  جيش   Cعد بلغ 
�ملسلم  �جليش   Cعد  Nكا بينما  مقاتل، 
�جليش  هذ�   Nكا? فقط،  1ال�   Uعشر
?هو  �لشا].  ناحية  �لرحيل  ?شك  على 
نفس �جليش �لذA قد جهز� �لن� � قبل 
ملحا�بة  �يد  بن  �سامة   UCقيا ?فاته حتت 
�لر?ماN على حد?C �لد?لة �لر?مانية. �ما 
?شيوًخا   Vضعفا فكانو�  �ملسلمني  باقي 
 �Z لقالئل. ?نظًر��  Nلفتيا� ما عد� بعض 
�لظر?� �حلرجة �ملحدقة باملسلمني فكر 
فلن  �سامة  جيش  لو خر·  �نه  �لصحابة 
ضد  عنها   jللدفا �حد  �ملدينة    يبقى 
�لثو�� �ملتمرCين. فذهب Ð� �Z بكر ?فٌد 
يضم كبا� �لصحابة مبن فيهم عمر ?علي 
منه  فالتمسو�  بشجاعتهما،  �ملشهوَ�ين 
 ،Uحني قمع �لثو� �Z تأجيل �حيل �جليش
عن   jللدفا 1خر  سبيل  هنا�  ليس   cZ
 .�CنوÎ ليهاZ [ملدينة ?قد �خذ �لعد? يتقد�
?قا;:  عليه  �شا�?�  مما  بكر  �بو  فغضب 
هل تريد?N� N يكوN �?; عمل يقو] به 
 N� لن� � هو� Uقحافة بعد ?فا Ð� بن�

برحيله.   � �لن�  �مر   Aلذ� �جليش  مينع 
?�هللا لن �?قف هذ� �جليش �بًد�، ?ال �با¾ 
 T  �cZ يهم�  ?ال  كلهم،  �لعر�   Cبتمر
يبق هنا� �حد للدفاj عن �ملدينة. ?�هللا، 
سأبعث هذ� �جليش �لذA �مرt �لن� � 
�ملدينة   �لعد? علينا  بتسي�� ?C NZخل 
�ملسلما�  جثث  جتر  �لكال�  ?�خذ� 
 Óجيو  Nافو¦ كنتم   �cZ شو��عها.   
�ألعد�V فيمكنكم �N تتركوt، ?سأخر· 
?�لنهاية:  (�لبد�ية   .Aحد?  Vألعد��  Vللقا
 تنفيذ جيش  :٣٠٤ Â ملجلد �خلامس�

�سامة بن �يد) 
على  Cليًال  �ملشهَد  هذ�  �عظَم  فما 
ال  ﴿َيْعُبُد?َنِني  تعا�  �هللا  قو;  صد£ 

ُيْشِرُكوNَ ِبي َشْيًئا﴾!
فقا;   ،Uلزكا� �ع�  �ألخر�  �لقضية  �ما 
�لصحابة ألÐ بكر NZ كنت ال تريد منع 
 N� فعليك  �خلر?·  �إلسالمي من  �جليش 
تتصاX مع �لثو�� على �N ال نأخذ منهم 
 Uلك لكي ִדد� �لثو�c? ،هذ� �لسنة Uلزكا�
خال; هذ� �لفترU ?جند سبيًال للقضاV على 
 N?مستعد?  N?ثائر 3Zم  �لفوضى.  هذ� 
للقتا; ?�ملو�، ?ليس من �حلكمة، ?�حلا; 
هذ�، �N تطالبهم بأV�C �لزكاU. فرفض �بو 
بكر هذ� �القتر�¤ �يًضا بشدU ?قا;: "?�هللا 
لو منعوt عقاًال كانو� يؤCّ?نه �Z �سو; 
 :Aلبخا��) َمْنِعِه"  َعَلى  َلَقاَتْلُتُهْم   � �هللا 
با�  ?�لسنة،  بالكتا�  �العتصا]  كتا� 
فقا;   .(� �هللا  �سو;  بسنن   Vالقتد��
�لصحابة: من يتصد� للمرتدين �ملتمرCين 
معهم  نعقد   T? �سامة  جيش  خر·   �cZ
 �غ cلك  بعد  يبقى  هل  مؤقتة؟  هدنة 
  �لشبا�  بعض   ?�  Vلضعفا�?  Ôلشيو�
�ملدينة؟ ?كيف ميكنهم �N يقفو�  ?جه 

�ألعد�V �لذين يبلغ عدCهم مئا� �آلال�؟ 
فقا; �بو بكر: �cZ كنتم ال تقد�?N على 
ملحا�بته  فسأخر·  للعد?،   Aلتصد�
 tلثا� �ملجلد  �خلميس  (تا�يخ   .Aحد?
 Aلط��?  ،UCلر�  Vبد cكر   :٢٠١  Â
�ملجلد �لر�بع Â ٦٣: بقية �خل� عن �مر 

�لكذ�� �لعنسي)
فم  من  �لكلما�  هذ�  خرجت  لقد   
 Nبفنو شخص T تكن عند� خ�U عالية 
�قيق  Zنه  يقا;   Nكا? ?�لقتا;،  �حلر� 
�لشجاعة  هذ�  �ستمد  �ين  فمن  �لقلب. 
?�لبسالة ?هذ� �لثقة ?�ليقني، يا تر�؟ Zمنا 
تعا�  �هللا   N� مد�ًكا   Nكا  � �نه  سببه 
هو �لذA قلَّد� منصب �خلالفة، ?�نه هو 
?�جبه  فمن  �ألمو�،  كل  عن  �ملسؤ?; 
�هللا  فبيد  �لنجا¤  �ما   ،Aلتحد� يو�جه   N�
فسيجعله  �لنجا¤  له  �هللا   C��� فلو  تعا�، 
فلن  �لنجا¤  له  �هللا   Cير  T �cZ �ما  غالًبا، 

حتققه له جيوÓ �لدنيا كلها. 
عظيم  على  �لد�لة  �ألخر�  �ملو�قف  ?من 
 شجاعة �Ð بكر � �نه خا  �حلرَ� 
 ?قت ?�حد ضد �ثنتني من �قو� �لد?; 
عصر�، �ع� Zم��طو�ية قيصر ?Zم��طو�ية 
 � خر?جه   N� برغم  ?cلك  كسر�، 
خر?·  مياثل   Nكا ?حد�  قيصر  ملحا�بة 
�فغانستاN �ليو] ملحا�بة �مريكا �? Zجنلتر�. 
 Uبينما هو ®و  �حلر� ضد تلك �لقو?
�لعظيمة، بلغه �N �جليوÓ �لفا�سية تتأهب 
 Uما��� �لثو�� N�? ،للهجو] على �ملسلمني
?�لتمرC تلو¤  �ملناطق �لفا�سية �خلاضعة 
للد?; �إلسالمية، فأمر بشن �Bجو] على 
قا;  ?ملا   .�تأخ  N?بد �لفا�سية  �لد?لة 
�لقوتني  هاتني  نقاتل  كيف  �لصحابة  له 
ال  Bم:  قا;  ?�حد،  ?قت   �لعمالقتني 
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تكترثو� لذلك �بًد�، بل �cهبو� ?قاِتلوهم. 
بقتا;  مشغولني  كانو�  �ملسلمني   N� ?مبا 
على  هجومهم  فبد�  �لر?مانية،   Óجليو�
لد�جة  مستبعًد�  �مًر�  �لفا�سية  �ملناطق 
تقد]  �خبا�  �لفا�سي  �مللك  بلغت  ملا  �نه 
�جليوÓ �إلسالمية T يكترB Äا مطلًقا، 
 N� كيف ميكن cZ ،منا هي ���جيفZ ;قا?
 �Bجو] علينا ?هم ال  Nيفكر �ملسلمو
 حر�  Aمتشابكني مع عد? قو Nيز�لو
هزمية  C?�عي  �ك�  من   Nفكا خط�U؟ 
 �ملعا�� �أل?� �3م T يبعثو� من  pلفر�
عاصمتهم �A جيش ملقا?مة �ملسلمني، بل 
ظل مِلُكهم يظن �N هذ� �ألخبا� ليست 
ملا  ?لكن  باطلة.  ?Zشاعا�  ���جيف  Zال 
?متو�صل  مكثف  بشكل  �ألخبا�  بلغته 
 ��®? �ألخبا�  ليستطلع  له  قائًد�  بعث 
 N� تقرير�    Zليه  فكتب  �ليقني.  باخل� 
�ملسلمني قد شنو� �Bجو] بالفعل، ?�3م قد 
�ستولو� على مناطق كث�U. عندها بعث 

�مللك �لفا�سي جيًشا ملحا�بة �ملسلمني.
نفس  �بد�  خليفة   � عمر  صا�  ملا   e
�، مع  �بو بكر  به  �لذA حتّلى  �لتوّكل 
�نه هو �لذA كاN يقو; ألÐ بكر من قبل 
�ل�   Uجلر���  Óجليو� هذ�  �ا��  كيف 
هي �كثر منا عد�C ?عتا�Cً؟ ?كاN يقتر¤ 
 عد] �Zسا; جيش �سامة ح� يشتر� 
�لقتا; ضد �ملتمّرCين. Zنه عمر � نفسه 
ضد  جبهًة  جبهتني:  للحر�  فتح   Aلذ�
قيصر ?جبهة ضد كسر�، ?T ي�¤ ح� 

�طا¤ بعرشيهما. 
�ما عثماN � فكاN معر?ًفا باحلياV ?�ّقة 
بأنه   Cعتقا�  pلنا� عند   Nكا بل  �لقلب 
�بد�  �خلالفة  تو�  ملا  ?لكنه  ضعيف، 
بر�ية   Vملر� يندهش  ح�   U�Cنا شجاعة 

للمعا�ضة  تصّد�  لقد  �جلريئة.  مو�قفه 
�لد�خلية بثقة حتّير �لعقو;.

 Aيبا; بأ T cZ ،� علي Nكذلك كا?
معا�ضة �? خطر. ?برغم �نه كاª Nاًطا 
�نه  Zال  ?�خلا�·،  �لد�خل  من  باألخطا� 
 T? هللا تعا� عند كل موقف� U1ثر مرضا
ينحر� قيد شعرU عن �ملشيئة �إلBية كما 

فهمها A� N?C خو� من �A ¯لو£.
عالمة  حقق  قد  تعا�  �هللا   Nفإ  ،�cًZ
ُيْشِرُكوNَ ِبي َشْيًئا﴾ على  ﴿َيْعُبُد?َنِني ال 
يد �يع �خللفاV �لر�شدين بشكل ?�ضح 
 N� على  قاطًعا  Cليال  يشكل  ما  ?��ئع، 
منصب  على  �قامهم   Aلذ� هو  تعا�  �هللا 
�لتأييد  Bم  كَفل   Aلذ� ?هو  �خلالفة، 

 .Uلنصر�?
 UCعا ُتثا�  �ل�  �العتر�ضا�   Nآل� �تنا?; 

بصدC هذ� �آلية.
 Cلوعد �ملوجو� NZ ;ُيقا :��العتر�' �أل(
 هذ� �آلية قد ُقطع مع �ألمة �إلسالمية 
 N�  A� �فر�Cها،  بعض  مع  ?ليس  كلها 
�هللا تعا� سيجعل هذ� �ألمة كلها خليفة 
 ،Vها خلفاCليس بأنه سيختا� بعض �فر�?
�N� A �هللا تعا� سُيعطي �ملسلمني كلهم 
�حلكم ?�لغلبة ?ليس بأنه Iعل بعًضا منهم 

 .Vخلفا
 N� جلو�� �أل?; هو �نه مما ال شك فيه�?
?لكن  كلها،  لألمة  ُقطع  قد  �لوعد  هذ� 
هذ� ال مينع �N يتحقق هذ� �لوعد على يد 
بعض �فر�Cها. فهنا� ?عوC تكوN لألمة 
كلها، ?لكنها تتم على يد �ألفر�C، ?مع 
لألمة  ُقطع   Aلذ� �لوعد   NZ يقا;  cلك 
�مثلة كث�U على  كلها قد حتقق. ?هنا� 
  Nٍكل لسا هذ� �ألسلو� �لكالمي 
�إلجنليز   NZ لغتنا:    يقا;  فمثال   .Tلعا�

ملو�. فهل يع� هذ� �N كل ?�حد من 
�إلجنليز مِلٌك؟ كال، ال يكوN كل شخص 
ZجنليزA مِلًكا ?ال ميكن �N يكوN، ?مع 
ملو�….كذلك  �إلجنليز   NZ يقا;  cلك 
?لكن   ،� ثرّية جدًّ �لفالنية  �ألمة   NZ يقا; 
 Nيكو منها   Cفر كل   N� يع�  ال  هذ� 
مع   ،Vثريا� �إلجنليز   NZ يقا;  فمثال  ثريًّا. 
فقر     Nيعيشو من  بينهم  يوجد  �نه 
لقو]  ُقطع ?عد   �cZ �نه  فثبت  مدقع…. 
على  يتم   N� ميكن  ال  �نه  cلك  يع�  فال 
يد بعض �فر�C منهم، بل هنالك كث� من 
�لوعوC �ل� ُتقطع مع �ألمم ?تتم على يد 
�لكرمي   N1لقر�   ?مثاله  �فر�Cها.  بعض 
قو; �هللا تعا� ﴿َ?cْZِ َقاَ; ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا 
َقْوِ] �cُْكُر?� ِنْعَمَة �ِهللا َعَلْيُكْم cْZِ َجَعَل ِفيُكْم 
�َْنِبَياVَ َ?َجَعَلُكْم ُمُلوًكا َ?1َتاُكْم َما َلْم ُيْؤِ� 
 N� َ�َحًد� ِمَن �ْلَعاَلِمَني﴾. فهل بوسع �حد
يثبت �N كل ب� Zسر�ئيل صا�?� ملوكا؟ 
 Vفقر� Cجو? e هل ميكن �N يشك �حد 
كث�ين بني ب� Zسر�ئيل، ?مع cلك يقو; 
Bم موسى ﴿َ?َجَعَلُكْم ُمُلوًكا﴾؟ Z ،�cًZمنا 
�مللك   Nكا  �cZ �نه   ��لتعب هذ�  من   Cملر��
�لنعم  من   Nينتفعو �لقو]  فكل  قو]  من 
?�ملنافع �ملتعلقة باملُلك، ?لذ� Iو� �لقو; 
 Vهؤال [�C فما ،�cًZ .لقو] كلهم ملو�� NZ
�غم  �آلية،  ֲדذ�   Nيعنو ال   Nملعترضو�
 N� ُمُلوًكا﴾،  ﴿َ?َجَعَلُكْم  كلمة   Cجو?
 Nيستنتجو �cصا� ملًكا، فلما ACكل يهو
من قو; �هللا تعا� ﴿َ?َعَد �هللا �لَِّذيَن 1َمُنو� 
اِلَحاِ� لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي  ِمْنُكْم َ?َعِمُلو� �لصَّ
�َألْ�ِ  َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾ 
من  يتحقق   N� ميكن  ال  �لوعد  هذ�   N�
منه   Cملر�� ?Zمنا  �ألمة،   Cفر�� بعض  خال; 

�N �ألمة كلها ُتعت� خليفة؟
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تعا�  �هللا  فعل   N� هو   Aلثا� (�جلو�� 
Bذ�  �حلقيقي  �ملع°  كشف  قد  نفسه 
�آلية. NZ �هللا تعا� يقو; هنا ﴿َ?َعَد �هللا 
اِلَحاِ�  �لصَّ َ?َعِمُلو�  ِمْنُكْم  1َمُنو�  �لَِّذيَن 
�ْسَتْخَلَف  َكَما  �َألْ�ِ   ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم 
 Cملر��  Nكا فلو  َقْبِلِهْم...﴾،  ِمْن  �لَِّذيَن 
من �خلالفة هنا �لدميقر�طية فعلينا �N نر� 
 T [� � ;قامت �لدميقر�طيُة بعد �لرسو�
 N� لكc من tلربا� Cملر�� Nتقم، �ما لو كا
يشّر� بعض �فر�C �ألمة باخلالفة، فيقا; 
NZ �ألمة كلها قد متتعت ب�كا� �خلالفة، 
فعلينا �N نر� فيما �cZ قامت �خلالفة على 

هذ� �ملنو�; بني �ملسلمني �] ال. 
 Uفا? بعد  �لو�قع  �ألمر   �Z ننظر  ?عندما 
�ألّمة   Cفر�� بعض   N� جند   � �لرسو; 
 N� فإما   ،�cًZ كّلهم.  ?ليس  �خلالفة  نالو� 
 T �ملسلمني   N�  Nملعترضو�  Vهؤال يقو; 
يعوC?� بعد �لرسو; � من ﴿�لَِّذيَن 1َمُنو� 
صا�  بل  اِلَحاِ�﴾،  �لصَّ َ?َعِمُلو�  ِمْنُكْم 
�جلميع منافقني ?�لعياc باهللا - كما يزعم 
�لشيعة... - ?لذلك T يتحقق Bم ?عد 
 Nبأ يعترفو�   N� ?Zما  �ألمة،    �خلالفة 
cلك  هو  Zمنا  للخالفة  �لصحيح  �لطريق 
 Uقامت عليه �خلالفة بالفعل بعد ?فا Aلذ�

�لرسو; �. 
�cًZ، فإN �ملنو�; �لذA �قا] �هللا عليه �خلالفة 
مبثابة  هو   � �لرسو;  بعد  �ملسلمني   
شهاUC �بانية فعلية، ?هذ� �لشهاUC �لربانية 
�لفعلية تؤكد �N �هللا تعا� سيحقق ?عد 
�خلالفة لألمة  �ملستقبل �يًضا على نفس 

�ملنو�; �A من خال; بعض �فر�C �ألمة.
�ما �العتر�' �لثاA �لذA ُيثا� حو; هذ� 
لنفتر  �N هذ�  �لبعض:  �آلية فهو قو; 
 Nسينالو �ألمة   Cفر�� بعض   N� تع�  �آلية 

  �خلالفة   Nبأ تسّلم  ?لكنك  �خلالفة، 
�أل?لني كانت خالفَة نبوU ?خالفَة مَلكّية، 
 Vأل�بعة من �ألنبيا� Vلكنك ال تعت� �خللفا?
?ال من �مللو�؛ فكيف حتقََّق هذ� �لوعد؟ 

?كيف صا�?� مصد�قا Bذ� �آلية؟ 
?�جلو�� �نه ال شك �N �خلالفة  �لسابقني 
كانت على شكل نبوU �? مَلكّية، ?لكن 
  U�?بالضر Nملشاֲדة بني شيئني ال تكو�
كل �لنو�حي، بل  �ألمر �ألساp. مثال 
طويل  بشخص  شّبهنا شخًصا طويال  لو 
1خر، ?كاN �أل?; صاحلا ?عاملا ?�آلخر 
سا�قا ?جاهال، فال Iو� ألحد �N يقو; 
 N� مع  بينهما  �لتشبيه  هذ�  يصّح  كيف 
�حد«ا سا�£ ?�آلخر صاc .Xلك ألننا 
�لطو;  حيث  من  باآلخر  �لو�حد  شبهنا 
?ليس  كل شيV. ?هنا� مثا; لذلك 
 �لقرN1 �لكرمي حيث قا; �هللا تعا� ﴿Zِنَّا 
َعَلْيُكْم َكَما  Zِلَْيُكْم َ�ُسوًال َشاِهًد�  َ�ْ�َسْلَنا 
َ�ْ�َسْلَنا Zَِلى ِفْرَعْوNَ َ�ُسوًال﴾.. فاهللا تعا� 
 Nقد شّبه �لن� � مبوسى �، مع �نه كا
قد ُ��سل �Z فرعوN فقط، بينما T ُيبعث 
ملو�   �Z بل  ?�حد  ملك   �Z  � �لن� 
قد   � موسى   N� كما  كلهم.  �لدنيا 
ُبعث Bد�ية ب� Zسر�ئيل فقط، بينما ُبعث 

�لن� � Bد�ية �لعاT كله. T e يكن عهد 
نبوU موسى � Zال تسعة عشر قرًنا، �ما 
�لقيامة.  يو]   �Z  Uممتد فرسالته   � �لن� 
 � موسى  بني  �لفر?£  �هم  هي  هذ� 
?�لن� �، ?مع cلك نقو; �ن �ملسلمني 
NZ �لن� � جاV مثيال ملوسى. فإ�c كانت 
�ملشاֲדة    تقد¤  ال  �لفر?£  هذ�  كل 
بني هذين �لنبيني فِلم يعتر  هؤالV على 
 Vخلفا �حو�;  بني  �جلزئية  �لفر?£  بعض 

�ألمم �لسابقة ?�حو�; خلفاV �إلسال]؟ 
بالغة  �بانية   Uشا�Z �آلية  هذ�   ? هذ�، 
�جلماعة  تنساها  ال   N� Iب  �أل«ية 
�إلسالمية �ألÖدية، ?هي �N �هللا تعا� قد 
َكَما  �َألْ�ِ   ِفي  ﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  هنا  قا; 
لكي   A� َقْبِلِهْم﴾..  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف 
 jباّتبا عليهم  �ملسلمني    �خلالفة  متتد 
�نتخا�  عند  قبلهم  من  �لذين  طريق 

.Vخللفا�
�ملسيحية  كانت  �لسابقة  �ألمم  بني  ?من 
- N?C �ليهوCية - هي �ألمة �ل� T تكن 
خالفًة  كانت  بل  مَلكّية،  �خلالفة  فيها 
 Cملوعو� للمسيح  BZا]  ?هنا�  �تة.  Cينية 
� باللغة �أل�Cية يؤكد ما قلت ?هو: 
 :٦١٥ Â Uكليسا كي طاقت" (تذكر"
?جريدU "بد�" يو] ١٩ مايو ١٩٠٦).. 
�إلBا]  ?�ملر�C من هذ�  �لكنيسة،   Uقو  A�
�V��? N قوU �لكنيسة سبًبا خاًصا، فخذ?� 
 Nالعتبا� ?�حلسبا� هذ� �لسبب ?�لسر 
 �Z ا] يوجه �نظا�ناBهذ� �إل Nئًما. ?كأ�C
�ّتباj �لطريق �لذA بيَّنه �هللا تعا� النتخا� 
�خلليفة  �لقرN1 �لكرمي بقوله تعا� ﴿َكَما 
�ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾.. حيث �َمرنا 
 Vخللفا� �نتخا�  لد�  نّتبع   N� تعا�  �هللا 
�لطريق �لذA كاN يتبعه �لذين كانو� من 

قد قمُت بسّن قو�عد حو� �نتخا� 
بأ#  
�من ُ) �ملستقبل،   2 �خللفا� 
�جلماعة �إلسالمية �أل	دية لو ظلت 
الستمر�^ها  (ساعيًة  باخلالفة  مؤمنًة 
كما ينبغي، فإ# �خلالفة ستستمر فيها 
(لن  تعا;،  �هللا   #Jبإ �لقيامة   Tيو  ;$

يستطيع 
� شيطا# 
# يفسدها.
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قبلنا �? طريًقا مشاֲדا لذلك. ?�نت تعلم 
تسعة  منذ   Uمستمر �ملسيحية  �خلالفَة   N�
هذ�  �ملسيحيني   jّتبا� نتيجة  قرنا  عشر 
�لطريق �خلاÂ. ال شك �N �ملسيحيني ال 
 Aلك �لنو� �لذc من خالفتهم N?يستّمد
 Nلكو �مرهم  بد�ية    يستّمد?نه  كانو� 
?فسد�؛  ��رفت  قد  �حلالية  �ملسيحية 
 N� ديةÖلكن بوسع �جلماعة �إلسالمية �أل?
تصو× هذ� �لقانوN ?�لطريق �سب تعليم 
�إلسال] ح� تستمر �خلالفة بينهم مئا� 
بل 1ال� �لسنني. ?لذلك قد قمُت بسّن 
 �ملستقبل،  Vقو�عد حو; �نتخا� �خللفا
?ُ��من بأN �جلماعة �إلسالمية �ألÖدية لو 
ظلت مؤمنًة باخلالفة ?ساعيًة الستمر��ها 
 �Z خلالفة ستستمر فيها� Nكما ينبغي، فإ
يو] �لقيامة بإNc �هللا تعا�، ?لن يستطيع 

�A شيطاN� N يفسدها.
(�العتر�' �لثالث �لذA ُيثا� ضد �خلالفة 
قد  تعا�  �هللا   Nكا  �cZ �لبعض:  قو;  هو 
�نقطعت   �cفلما باخلالفة  �ملسلمني  ?عد 

�خلالفة بعد علي �؟
 cZ ،مشر?ًطا Nهذ� �لوعد كا N� جلو���?
 Vُتصّر¤ كلما� �آلية بكل ?ضو¤ ?جال
�N �هللا تعا� يقطع هذ� �لوعد أل?لئك �لذين 
كجماعة   -  Nيقومو? باخلالفة   Nيؤمنو
�خلالفة  �ستمر��  على  تساعد  بأعما;   -
هنا  يقو;  تعا�  �هللا   Nأل cلك  بينهم. 
اِلَحاِ�﴾،  ﴿�لَِّذيَن 1َمُنو� ِمْنُكْم َ?َعِمُلو� �لصَّ
 Nيكو ما  هو  �لعربية     Xلصا� ?�لعمل 
�آلية  �سب مقتضى �حلا;؛ ?مبا �N هذ� 
فاملر�C ِمن ﴿1َمُنو�﴾  تتحدÄ عن �خلالفة 
�3م يكونوN مؤمنني باخلالفة، ?�ملر�C من 
اِلَحاِ�﴾ �3م يعملوN �عماًال  ﴿َ?َعِمُلو� �لصَّ
 �cֲדا �ستمر�� �خلالفة بينهم. فإ Nيستحقو

Bم  فلن ¢قق  �لشر¡  هذ�  فيهم  يتوفر   T
�خلالفة   N� ?�لو�قع  �لوعد.  هذ�  تعا�  �هللا 
بعد علّي � T تكن Zال خالفة شكلية، 
ִדتم   T? عملًيا،  �ملَلكّية   �Z حتّولت   cZ
تلك �خلالفة �لشكلية بتبليغ CعوU �إلسال] 
?نشر� مع �نه شر¡ �ساp للخالفة، فلما 
�هللا  ?�لغى  �ملشر?¡،  فا�  �لشر¡  فا� 

تعا� ?عد� للمسلمني.
(�العتر�' �لر�بع �لذA ُيثا� ضد �خلالفة 
هو قو; �لبعض: ما �Cمت �ألمة هي �ل� 
Iو�   N� فيجب  باالنتخا�  �خلليفة  ¦تا� 

Bا عزله �يضا.
 N� هو �نه مما ال شك فيه �(�جلو�� �أل(
�ألمة،  قبل  من  باالنتخا�  ُيختا�  �خلليفة 
?لكن  هذ� �آلية نصٌّ صريح على �N �هللا 
تعا� يّتخذ �ألمة �Uً�C لتنفيذ قر��� فحسب، 
 ،Âم عند �النتخا� بوجه خاBينّو� عقو?
يقيم   Aلذ� هو  تعا�  �هللا   N� �لو�قع  بينما 
﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم﴾.  تعا�  لقوله  �خلليفة، 
طريق  عن  يتّم  �خلليفة  �نتخا�   N� ف�غم 
�ملؤمنني، ?لكن �إلBا] �لرباI tعل قلو� 
حقًّا  �خلالفة  يستحق  من   �Z متيل  �لقو] 
عند �هللا تعا�، كما �نه تعا� يّبني هنا �نه 
®لق  �خللفاV خصوصيا� مميزU، ?�3م 
هذ�  ?على  عظيمة.  �بانية  نعمة   Nيكونو
كاآل:  �العتر�   هذ�  تفصيل   Nسيكو
من  هو  شخًصا  تعز;   N� لألمة  ¢ق  �ال 
 N� تعا�  �هللا   C���? �لكاملني،  دين  �ملوحِّ
ُيقيم Cينه، ?يدفع كل �ألخطا� عن �ألمة 
من �جله، ?ميحو �لشر� على يد�، ?¢فَظ 
من  �نه  �لو�ضح  ?من  Îهو�C؟  �إلسال] 
 ،Nإلنسا� �ألمة مثل هذ�  تعز;   N� �ملحا; 

.Nلشيطا� Nخو�Z الZ لن يريد عزله?
قد  تعا�  �هللا   N� هو  �لثانـي  (�جلو�� 

�ستعمل هنا لفظ �لوعد، ?�لوعد يد; على 
�عتر�ضهم   Nفإ  ،�cًZ ?�إلنعا]،   Nإلحسا�
هذ� يع� �N �هللا تعا� ما �C] قد جعل �مر 
�ألمة، فيجب  يد   �إلنعا]  �نتخا� هذ� 
ترفض هذ�   N� �يًضا  �N يكوN من حقها 
�إلنعا]. ?كل عاقل يد�� �نه �ستنبا¡ بالغ 
�إلساUV، ألN �ملر�cZ V �فض نعمة ُعرضت 
عليه بد?N� N يسأBا �صبح �شدَّ جرمية ?�قا] 
 �حلجة على نفسه. ألN �هللا تعا� سيقو; 
 N� هذ� �حلالة: �يها �لناp قد خّيرتكم 
 ،NنساZ A� ;تأخذ?� هذ� �إلنعا] من خال
فقلتم: نريد �N نتلقى هذ� �إلنعا]  شكل 
بالشخص  مرتبطة  �فضا¾  فالN، فجعلُت 
�لذA �خترمتو�؛ ?بعد �N �ضيت بقولكم 
لسنا   Nتقولو ُ�حتم  Zيا�  بانتخابكم   A�
 N� عسى   �cما? �إلنعا]،  ֲדذ�  بر�ضني 
 N� الZ لنعمَة� �جيبكم على �فضكم هذ� 
�قو; ﴿َ?لَِئْن َكَفْرُتْم NZَِّ َعَذ�ِبي َلَشِديٌد﴾. 
?�Z هذ� �ملع° نفسه قد �شا� �هللا تعا� هنا 
 1ية �الستخال� �يًضا حيث قا; ﴿َ?َمْن 
 ..﴾Nَِلَك َفُأ?لَِئَك ُهُم �ْلَفاِسُقوcَ َكَفَر َبْعَد
�A لقد خّيرنا �ألمة عند �نتخا� �خلليفة، 
�لشخص  لتختا�  بإ�شاCها  قمنا  كما 
�النتخا�، e �صطفينا هذ�  �ملناسب عند 
يبقى  فال  لنا،  ?�خترنا�  �ملنتخب   Nإلنسا�
�A خيا�  عزله. ?من  لألمة  بعد cلك 
���N� C يأخذ هذ� �خليا� بيد� فعليه �N يعلم 
بنعمتنا؛  يكفر  بل  �خلليفة،  يعا�   �نه ال 
 Cعد� فإ�c كاN هو لد� �نتخا� �خلليفة 
اِلَحاِ�﴾  ﴿�لَِّذيَن 1َمُنو� ِمْنُكْم َ?َعِمُلو� �لصَّ
1منو�  �لذين  قائمة  من  �¹ه  سنمحو  فإننا 
 Uمر�   ?ند�جه  �لصاحلا�  ?عملو� 
�خلاطئة   Uخلطو� هذ�   Vجر� من  �لفاسقني 

من ِقبله.
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ُ� ِفيُكْم َما َشاَ� �هللا �ْ� َتُكوَ�، ُثمَّ َيرَفُعَها �َ�� َشاَ� �ْ� َيْرَفَعَها، ُثـمَّ َتُكوُ�  ُ� ِفيُكْم َما َشاَ� �هللا �ْ� َتُكوَ�، ُثمَّ َيرَفُعَها �َ�� َشاَ� �ْ� َيْرَفَعَها، ُثـمَّ َتُكوُ� : َتُكوُ� �لُنبوَّ عنعْنْ ُحذيَفَة َقاَ$: َقاَ$ َ&ُسوُ$ �هللا  ُحذيَفَة َقاَ$: َقاَ$ َ&ُسوُ$ �هللا ��: َتُكوُ� �لُنبوَّ
ا،  َفَيُكوُ�  ِ�،  َفَتُكوُ� َما َشاَ� �هللا �ْ� َتُكوَ�، ُثمَّ َيْرَفُعَها �َ�� َشاَ� �هللا �ْ� َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َعاضًّ ا،  َفَيُكوُ� ِخالفٌة َعَلى ِمْنَها2ِ �لُنبوَّ ِ�،  َفَتُكوُ� َما َشاَ� �هللا �ْ� َتُكوَ�، ُثمَّ َيْرَفُعَها �َ�� َشاَ� �هللا �ْ� َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َعاضًّ ِخالفٌة َعَلى ِمْنَها2ِ �لُنبوَّ

َما َشاَ� �هللا �ْ� َيُكوَ�، ُثمَّ َيرَفُعَها �َ�� َشا� �ْ� َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َجْبـِريًَّة،  َفَتُكوَ� َما َشاَ� �هللا �ْ� َتُكوَ�، 7 َيرَفُعَها َما َشاَ� �هللا �ْ� َيُكوَ�، ُثمَّ َيرَفُعَها �َ�� َشا� �ْ� َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ُمْلًكا َجْبـِريًَّة،  َفَتُكوَ� َما َشاَ� �هللا �ْ� َتُكوَ�، 7 َيرَفُعَها 

ِ�، ُثمَّ َسَكَت.  (مسند �Cد بن حنبل، حديث �لنعما� بن بش;)(مسند �Cد بن حنبل، حديث �لنعما� بن بش;) ِ�، ُثمَّ َسَكَت.  �َ�� َشاَ� �ْ� َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ِخالفًة َعلى ِمْنَها2ِ �لُنبوَّ �َ�� َشاَ� �ْ� َيرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ� ِخالفًة َعلى ِمْنَها2ِ �لُنبوَّ

ا َيْلَحُقو� ِبِهْم﴾، َقا$ ، َقا$  ا َيْلَحُقو� ِبِهْمKLََخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ عْنعْن �بXي ُهَريَرَ�  �بXي ُهَريَرَ� �� َقاَ$: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد �لنTِّ  َقاَ$: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد �لنTِّ ��  َفُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوَ&ُ� �لـُجُمَعِة: َفُأْنِزَلْت َعَلْيِه ُسوَ&ُ� �لـُجُمَعِة: ﴿KLََخِريَن ِمْنُهْم َلمَّ
،  Lََضَع َ&ُسوُ$ �هللا �� َيَدYُ َعلى َسلماَ� 7َّ َقاَ$:  َيَدYُ َعلى َسلماَ� 7َّ َقاَ$:  ،  Lََضَع َ&ُسوُ$ �هللا ُقلُت: َمْن ُهْم َيا َ&ُسوَ$ �هللا؟ َفَلْم ُيَر�ِجْعُه َح\ َسَأَ$ َثالًثا Lِفيَنا َسْلماُ� �لَفاِ&ِسيُّ ُقلُت: َمْن ُهْم َيا َ&ُسوَ$ �هللا؟ َفَلْم ُيَر�ِجْعُه َح\ َسَأَ$ َثالًثا Lِفيَنا َسْلماُ� �لَفاِ&ِسيُّ

َلو َكاَ� �إلمياُ� ِعْنَد �لُثَريَّا لََناَلُه ِ&َجاٌ$ Lْ�َ َ&ُجٌل ِمن َهُؤالِ�َلو َكاَ� �إلمياُ� ِعْنَد �لُثَريَّا لََناَلُه ِ&َجاٌ$ Lْ�َ َ&ُجٌل ِمن َهُؤالِ�. .  (صحيح �لبخا&`، كتا_ �لتفس;، تفس; سو&� �جلمعة) (صحيح �لبخا&`، كتا_ �لتفس;، تفس; سو&� �جلمعة)

ٌ� َقطُّ ِ�ال َتِبَعْتَها ِخالَفٌة. (كنـز �لعما$، �بن عساكر،  عبد �لرCن بن سهل)(كنـز �لعما$، �بن عساكر،  عبد �لرCن بن سهل) ٌ� َقطُّ ِ�ال َتِبَعْتَها ِخالَفٌة. : َما َكانْت ُنُبوَّ عْنعْن  َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل َقاَ$:  َقاَ$ َ&ُسوُ$ �هللا َعْبِد �لرَّْحمِن ْبِن َسْهٍل َقاَ$:  َقاَ$ َ&ُسوُ$ �هللا ��: َما َكانْت ُنُبوَّ
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٢٤

خلليفة َمن �ُلف ��دّ� لديَن. �خللفا� هم لذين يقومو� مقا� "
ألنبيا� �يأتو� إل1لة لظلمة ل- تنتشر بعد عصر ألنبيا�."

مللفوظا9 8 ٤ 7 ٣٨٣)) 

 َ�َعِمُلو ِمْنُكْم   @َمُنو لَِّذيَن  هللا  @ية ﴿َ�َعَد  لبعض عمو�  "ينكر 
ِمْن  لَِّذيَن  ْسَتْخَلَف  َكَما   HِIَْأل ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِلَحا9ِ  لصَّ
لصحابة فقط،  ملر� من كلمة (منكم)   �Q َقْبِلِهم﴾... يقولو�
حلقة قد نتهْت TQ 1منهم، �بعدها لن تعو�  Wشدخلالفة لر �Z�
لتبقى ثالثني  لقيامة. �كأ� خلالفة جا�9  إلسال� TQ يو�  _
سنة d تنقرH كاحللم �خلياc، �بعدها �قع إلسال� _ حضيض 

لقر@�، خلزئن لر�حانية 8 ٦  7 ٣٣٠) Wألبدية!" (شها�لنحوسة 

 jلذخلليفة هو َمن �ُلف Zحًد، �خليفة لنl ال يكو� Qال "
 �IZ ما  لذلك  حلقيقي،  مبعناها   lلن بكماال9  ظّلًيا  qظى 

لغاsني، �rلك   uمللو خلليفة على  � Qطالv كلمة   lلن
أل� خلليفة هو ظّل لرسوc _ حقيقة ألمر. �مبا Zّنه ال ُخلو� 
هللا تعا�Z T �عل ألنبيا� - لذين  �IZ ألحد من لبشر لذ
 Iقّر� ألبد،   TQ �Zفضلها- خالدين  ملخلوقا9  Zشر}  هم 
 _ Wلنبّو لدنيا من بركا9  Qقامة خلالفة لكي ال |لو   �
لذj يعتقد ببقا� خلالفة TQ ثالثني  �Q� .9أل�قا�قت من 
 هلكت لدنيا بعد rلك، فإنه _ rQ سنة فقط �ال ير~ حرًجا
 �Z {خلالفة، �ال يعرلوقع ُيعِرH بسبب غبائه عن غاية 
هللا  cسوI Wلرسالة بعد �فاهللا تعاT � ُيرْ� قط Qبقا� بركا9 
خللفا� TQ ثالثني سنة فقط، كال..... هل يليق  j1 _ �
هللا تعاZ Tنه هتّم ֲדذ� ألمة ثالثني  TQ لسخيفنسبُة لظن 
 Iلنوألبد، �r �Zلك  TQ cلضالسنة فقط، d تركها تتيه _ 
 W@مر cلسابقني من خاللذj كا� هللا � ُيريه Zمَم ألنبيا� 
خلالفة � َيْر�Z Hَ ُيِرَيه هذ� ألمَة؟ هل يقبل لعقل لسليم 
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٢٥

هللا لرحيم لكرمي؟ كال!  TQ Iألمونسبَة هذ� 
 :cتقو  rQ ألئمة  خالفة  على  تشهد  Zيًضا  لتالية  لكرمية  آلية �
 jَ�َِيِرُثَها ِعَبا HَIَْأل َّ�Zَ ْكِر ﴿َ�َلَقْد َكَتْبَنا ِفي لزَُّبوIِ ِمْن َبْعِد لذِّ
ئمة، أل� � خلالفة إلسالمية  �Z متاًما  rQ تصر�  اِلُحوَ�﴾،  لصَّ
 Wألخ� Wلفتر كانت rQ نهZ لكr ،�كلمة "يرثها" تقتضي لد�
للفاسقني فإ�م هم لذين سو} يرثو� ألHI �ليس "لصاحلو�". 

لقر@�، خلزئن لر�حانية 8 ٦ 7 ٣٥٣-٣٥٤) Wشها�)

خللفا� هم من لصحابة  �Z على cكلمة (منكم) تد �Q لو قيل�"
لصحابة فقط، فهذ� لفكرW باطلة  TQ خلطا� موجهحصر، أل� 
لقر@� بتدبر، ��  Zال من � يقرQ لكال� متاما، �ال يتفو� مبثل هذ
ملؤمنني ألحيا� _  TQ خلطا� موجها Iعتبا �Q .ساليبهZ {يعر

rلك لوقت فقط يقلب لقر@� ZIسا على عقب.....
َلُكْم  Zَْكَمْلُت  َْلَيْوَ� ﴿  Tتعا قوله  Zيضا  هنا   Hملعتر  �I�Z لقد   
لدين  �عترH قائال: ما � d ،﴾َْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتيZ�َ ِ�يَنُكْم
 jZ من   lن �ال  ملجد�  حاجة  فال  متت  قد  لنعمة � كتمل  قد 

نو�. 
نفسه،  لقر@�  يعترH على  Zنه  يفكر   � Hملعتر  �Z ملؤسف 
أل� لقر@� لكرمي قد �عد بوجو� خللفا� _ هذ� ألمة كما 
 _ يتقو~  سو}  لدين   �Z  Tتعا هللا  Zخ�  حيث  rكر�،  مر 
ألمن  �يأ�  لتذبذ�، � لضعف   cيز�� خللفا�  هؤال�  1من 
كا�  Zيا  عمل..   ُّjZ  جائًز يكن   � �لو   ،هذ خلو}.  بعد 
فستصبح   ،Hملعتر يزعم  كما  لدين   cكتما بعد  نوعه.. 
كتمل  قد  لدين  أل�  باطلة،  سنة   ٣٠ ستمر9  ل-  خلالفة 
جلاهل قد قد�  Hملعتر �Z لك. فاحلقr فال حاجة ألحد بعد
َْلَيْوَ� Zَْكَمْلُت َلُكْم ِ�يَنُكْم﴾ _ غ� �له. م� قلنا ﴿ Tقوله تعا
ملحد¡ يأ� لينقص من لدين �Z يزيد فيه؟ Qمنا  �Z ملجد� �Q
لفاسدW على لتعاليم ملقدسة  Iألفكا Iكم غبانقوc عندما يتر
لزمن ��تفي �جه حلق خلـالص يأ� ملجـد���  Iبعد مر�
ملحدثو� �خللفا� لر�حـانيو� ليكشفو عن �جهه جلميل �

مرZ Wخر~."
لقر@�، 7 ٣٢٤-٣٣٩-٣٤٠) Wشها�) 

"هذ� بشاWI باخلالفة لظاهرW، �لكن كما هي لسنة إل¤ية _ 
آليا9  فهذ�  Zيضا،  �Iحانًيا  مع¥  ¤ا   �Z لكرمي  لقر@�  @يا9 
تش� TQ خالفة �Iحانية Zيضا.. jZ عند كل حالة خو} حني 
|لو لقلو� من حب هللا تعاT �تنتشر ملذهب لفاسدW _ كل 
لدنيا، �ُيخشى على لدين، سيقيم هللا  TQ ¦لنامكا�، �مييل 
 Wيديهم ُنصرZ لتتحقق على  ،�لد� تعاT خلفا� �Iحانيني على 
لباطل، rلك لكي يعو� لدين  cحلق �يذهللا �فتح لدين، �يعز 
ألبد، �لكي يأمن  TQ Wألصلية _ كل مرZ TQصالته �نضاIته 

لدين."  Iندثا� cلضال Iنتشاملؤمنو� من 
خلزئن لر�حانية ملجلد١ 7 ٢٦٠ ¤امش)  ،cأل�ل�هني ألªدية جلز� )

ملرَسلني �لنبيني  cساIQ ة هوªلر cلطريق لثا» إلنز ....."
ملستقيم  ¬لصر TQ ¦لنا jخللفا�، ح� يهتدألئمة �أل�ليا� ��
بالتأسي بأسوִדم.   Wلنجا  بوسطة هديهم �القتد� ֲדم، �ينالو
لعبد  هللا � �Z يتحقق كال جلزZين من خالIr cية هذ �Iفأ

ملتوضع."
إلعال� ألخضر، خلزئن لر�حانية 8 ٢ 7 ٤٦٢، ¤امش)) 

"لقد Zنبأ» هللا قائال Qن¯ سأقيم جلماعتك ِمن Irيتك شخصا، 
�سأخصه بقر° ��حيي، �بوسطته سو} يز�هر حلق، �سيقبله 
لكث� من لنا¦. فانتظر� تلك أليا�. �علمو �Z كل مبعو¡ 
نه rQ يبد� للنا¦ قبل rلك شخصا بسيطا �Z يكو� �Z _ {ُيعر
خلا�عة، شأنه شأ� إلنسا�  Iألفكا�ل عترH من جر� بعض 
لذj يكو� ±ر� نطفة �Z علقة _ لبطن قبل �Z يصبح Qنسانا 

كامَل ِخلْلقة."
لوصية، خلزئن لر�حانية 8 ٢٠ 7 ٣١٥ هامش)) 

"�Q ِمن سنة هللا جلاIية.. ل- ما 1c يبديها ��� نقطا� منذ 
�Z خلق إلنسا� _ ألZ ..HIنه ينصر Zنبيا�� �مرسليه، �يكتب 
 �¤م لغلبة، كما يقوc: ﴿َكَتَب هللا ألغِلنبَّ Zنا �Iُُسلي﴾، �ملر
لرسل �ألنبيا� يريد�� �Z تتم حجة هللا على  �Z لغلبة هومن 
هللا  ُيظِهر  كذلك  مقا�متها،  على  Zحد   Iيقد ال  ³يث   HIأل



٢٦

حلق لذj يريد��  WَIبأيديهم بذ �Iصدقهم بالبينا9، �يز Tتعا
له على Zيديهم، بل يتوفاهم  نشر� _ لدنيا، غ� Zنه تعاT ال يكمِّ
لرjZ، فُيفسح بذلك  jَلفشل با�_ �قت يصَحبه خلوُ} من 
ملجاcَ للمعاIضني لَيسَخر� �يستهزئو �يطعنو �يشّنعو، �حينما 
 �ستهز� من سخرية  جعبتهم  ما _  كل   Zخرجو قد  يكونو� 
لثانية، �يهيئ من ألسبا� ما تكتمل  WIلقدُيظهر هللا تعاT يَد 

ل- كانت r TQلك حلني غ� مكتملة حلدٍّ ما.  {به ألهد
فاحلاصل Zنه تعاT ُيرj قسمني من قدIته: �Zًال، ُيرj يَد قدIته 
 lلن Wته بعد �فاIيَد قد jنفسهم، �ثانًيا، ُيرZ ألنبيا� jيدZ على
ألمر آل� قد ختل،  �Z يظنو�� �حني توجه ملحن �يتقو~ ألعد
�يوقنو� �Z هذ� جلماعة سو} تنمحي، ح� Z �Qعضا�ها Zنفسهم 
لتر��، �تنقصم ظهوIهم، بل �يرتّد لعديد من � Wحل�يقعو� _ 
ألشقيا�، عندها ُيظهر هللا تعاT قدIَته لقوية ثانيًة �ُيساند جلماعة 
ملنهاWI. فالذj يبقى صامًد صابًر ح� للحظة ألخ�W ير~ هذ� 
إل¤ية، كما حصل _ عهد سيدنا Z° بكر لصديق �،  Wملعجز
كث�  Iتد � َنها، �Z سبقت  قد   �  cلرسو  Wفا�  �Z ُظنَّ  حيث 
حلز� كاملجانني،  Wلصحابة من شدألعر�، �Zصبح  cمن جها
عندها Zقا� هللا تعاZ Tبا بكر لصديق �، �Zظهر منوrًجا لقدIته 
Zمت   �هكذ لوشيك.   Hالنقر من  إلسال�  �ªى  Zخر~،   Wمر
Iَْتَضى   jلَِّذ ِ�يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  ﴿َ�لَُيَمكِّ فيه:   cقا  jلذ �عد�   �
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم Zَْمًنا﴾.. Z jZنه تعاT سو} يثّبت  َلُهْم َ�لَُيَبدِّ
Zقدمهم بعد خلو}. �هذ ما حد¡ بالضبط _ 1من موسى � 
حني ختطفته يُد ملنو� �هو _ لطريق ما بني مصر �HIZ كنعا� 
قبل �Z يصل بب¯ Qسرئيل TQ غايتهم ملنشو�W حسب لوعد، فقا� 
مبوته مأمت كب� بني ب¯ Qسرئيل، فظّلو يبكو� �ينوحو� IZبعني 
W. �هذ ما Iلتو _ �I� ملفاجئ، كمايوما بسبب صدمة موته 
حد¡ _ 1من عيسى � Zيضا حيث تشتَت حلوIيو� كلهم 

عند حا�¡ لصلب �Iتّد �حد منهم Zيًضا.
فيا Zحبائي، ما �مت سنة هللا لقدمية هي Zنه تعاT ُيرj قدIتني، 
لكي qّطم بذلك فرحَتني كاrبتني لألعد�.. فمن ملستحيل �Z يغّير 
آل� سنته أل1لية، لذلك فال حتزنو ملا Zخ�ُتكم به �ال  Tهللا تعا
لثانية Zيًضا، ��Q ±يئها  WIلقد تكتئبو، rQ ال بد لكم من �Z تر�

 WIلقدخ� لكم، أل�ا �ئمة �لن تنقطع TQ يو� لقيامة. ��Q تلك 
لثانية ال ميكن �Z تأتيكم ما � Zغا�Z Iنا، �لكن عندما IZحل سو} 
ألبد   TQ معكم  تبقى  سو}  ل-  لثانية،   WَIلقد لكم  هللا  يرسل 
 �Q� ،"ديةªأل³سب �عد هللا لذj سجلُته _ كتا° "ل�هني 
 «Q :� هللا cنتم. كما يقوZ لوعد ال يتعلق ° بل يتعلق بكمrلك 

جاعل هذ� جلماعة لذين تبعوu فوv غ�هم TQ يو� لقيامة.
فمن لضر��Z jI يأتيكم يوُ� فرقي لِيليه rلك ليو� لذj هو 
 ،vلوعد، �ِفيٌّ �َصد� vلـٌه صا�Q لـهناQ �Q .ئميو� لوعد لد
�سُيحقق لكم كل ما �عدكم به. �مع �Z هذ� أليا� هي أليا� 
 �@ ل-  ملصائب � لباليا  من  كث�   uهنا� لدنيا،  من   Wألخ�
�قوعها، �لكن ال بد �Z تظل لدنيا قائمة �Z TQ تتحقق ¼يع 
تلك ألنبا� ل- Zنبأ هللا تعاT ֲדا. لقد ُبعثُت من هللا تعاT كمظهر 
هللا ملتجسدW. �سيأ� من بعدj @خر��،  WIته �، فأنا قدIلقد
هللا لثانية  WIقد هللا لثانية. لذلك فانتظر� WIيكونو� مظاهر قد
عني ملجيئها ±تمعني، �لتجتمع كل ¼اعة من لصاحلني _ كل �
 �Z لسما�، �ُترَيكملثانية من  WIلقد cح� تنـز قطر �ليْدعو
Q¤كم Qله قا�I كل لقدZ .WIيِقنو �Z موتكم قريب، rQ ال تعلمو� 

م� ستحل تلك لساعة! 
لبيعة  لنفو¦ لطاهر�Z W يأخذ� j�r جلماعة�ينبغي لصلحا� 
لتوحيد  TQ ذ�� �Z يريد Tفاهللا تعا *.jلنا¦ با¾ي من بعدمن 
 ،WIملعمو IقطاZ لصاحلة من ¿تلف Wلفطر j�r ��Iأل¼يع 
سو� كانو من �I�Zبا �Z @سيا، ��Z �مع عبا�� على �ين �حد. 
لدنيا. لذلك  TQ جلهاZ سلُت منIZُ -لهذ� هي غاية هللا � 
جعلو هذ� لغاية نصب Zعينكم، �لكن باللطف �حسن خللق 
لدعا�. فإ�Z T يقو� Zحٌد مؤيَّد بر�� لقد¦ من عند  Wكثر�

هللا، ثاِبر� ¼يًعا على لعمل بعدj متكاتفني". 
(كتيب "لوصية"، خلزئن لر�حانية ±لد ٢٠ 7 ٣٠٤-٣٠٧)

 

-------------
تفق عليه IZبعو� مؤمنا  jلذملؤمنني، فالشخص  jZI vتفا* يتوقف نتخا� مثل هؤال� على 

Zنه Zهٌل ألخذ لبيعة با¾ي فهو ±ا1 لذلك، �عليه �Z يكو� ZسوW حسنة لآلخرين. منه.
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٣٠

بسم �هللا �لر�ن �لرحيم

�مد� �نصلي على �سوله �لكرمي 
�على عبد� �ملسيح �ملوعو�

بفضل �هللا ��#ته... هو �لناصر

   0حبائي 0فر�� �جلماعة �ألعز�(  
�لسال6 عليكم ��#ة �هللا �بركاته

تكتمل �ليو6َ مئُة سنة على �خلالفة �إلسالمية �أل#دية. هذ� �ليو6ُ 
يعيد B0 CDهاننا تا�يَخ �جلماعة �إلسالمية �أل#دية �ملمتد ألكثر 
من قرK، كما يذّكرنا بتلك �لساعة �ملبا�كة حني 0علن عبد من 
عبا� �هللا �ملختا�ين، W شهر �BT�/ما�R عا6 6١٨٨٩، تأسيَس 
^اعة طاهرZ بأمر �هللا تعاC �طبًقا لنبو(Z نبينا �لكرمي �. �كانت 
س  �ملهمة �لd ُعهدCD c �ملسيح �ملوعو� � ��لغرaُ �لذ` 0سَّ
هذ� �جلماعة من 0جله، K0 يساعد �لناW R بنا( عالقٍة بينهم �بني 
 gعل ^يَع 0مم �لعاi� ،0ما6 �هللا �ألحد jֲَדم، �يعلِّمهم �خلضو�
 CD Rَيوّجه �لنا K0� ،� هللا� mسو�معهم حتت لو�( o Z0مًة ��حد
��0( حقوr بq جنسهم. لقد 0�سل �هللا � هذ� �لرجل �pّا� Dما6 

�لزماK ��ملسيح ��ملهد`. لقد ظّل هذ� �إلنساK منذ تأسيس �جلماعة 
�0خِذ �لبيعة من عا6 ١٨٨٩ CD عا6 ١٩٠٨- 0` حو�t ١٩ عاًما 
- يتقد6 بسرعة فائقة بتأييد �هللا �نصرته، بالرغم من 0نو�j �ملعا�ضة 
ِّ̀ �ِهللا"  ��لظر�~ غ{ �ملو�تية، ح| KD كّل َمن �قف W �جِه "َجِر

 .Kو���� َّmهذ� َلِقَي �لذ
KD كل من يأ� CD هذ� �لدنيا �لفانية يغا��ها W �لنهاية حسب قد� 
�هللا تعاC، 0ما هذ� �إلنساK �لذ` كاK عبًد� خاًصا هللا تعاC �عاشًقا 
صا�ًقا لرسوm �هللا �، فكاK يتوr ��ًما CD لقا( "�لرفيق �ألعلى" 
متأسًيا بأسوZ سيد� �. فلما 0خ� �هللا � هذ� �لعبَد �لذ` 0�سله 
 q0جلك قريب، �لك KD :ماًما للزمن �ألخ{ برحيله طمأَنه قائًالD
قد جعلتك Dما6 �لزمن �ألخ{ �سب �عد`، فلذ� يا حبيـ� �يا 
َمن هو باخٌع نفَسه من 0جل Dقامة توحيد` �حكومة نبيي �حلبيب 
� W �لعاg كله، ال تقلق بشأK �كتماm مهمتك �بلوِغها B��َتها 
 CD Zلنبو� 0نه ستقو6 �خلالفة بعد� على منها�  بعد �فاتك. �علْم 
يو6 �لقيامة �سب ما 0نبا به �سوt � �ملؤيَّد مq، �من خالm هذ� 
 gلعا�  W متكينها�  Z}ألخ�  dإلقامة شريع نظاًما  �خلالفة سأ�سس 
�ملسيُح  خاطب   Cتعا �هللا  عند  من   Z�لبشا� هذ�  تلقِّي  �بعد  كله. 

:mملوعو� � ^اعَته �قا�
 Kخلق �إلنسا K0 منذ jنقطا� K�� لّّيهاi m�� ما dمن سنة �هللا �ل KD"

¥‰fl˚Ωa@7flc@Ú€bçâ¥‰fl˚Ωa@7flc@Ú€bçâ

„÷—;%]¬’\;∫;Ï¡]⁄°\;Ä\Ö…^;∞b

ÅÁÅ°\;‡ÖŒ’\;ÿÊ÷t;Ïeà]fi±
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٣١

 :mسله، �يكتب �م �لغلبة، كما يقو�0نه ينصر 0نبيا(� � a�أل� W
�لرسل   K0 هو  �لغلبة  من  ��ملر��  َ�ُ�ُسِلي﴾.  0نا  َألْغِلَبنَّ  �هللا  ﴿َكَتَب 
��ألنبيا( كما يريد�K0 K تتم حجة �هللا على �أل�a �يث ال يقد� 
قوية،   cبآيا تعاC صدقهم  �هللا  ُيظِهر  0حد، كذلك  مقا�متها  على 
0نه  غ{  �لدنيا،   W نشر�   Kيريد� �لذ`  �حلق   Zَ�بذ بأيديهم   j�يز�
�خلوُ~  يصحبه  �قت   W يتوفاهم  بل  0يديهم،  على  ُيتّمه  ال   Cتعا
لَيسَخر��  للمعا�ضني   mَملجا� بذلك  فُيفسح  �لظاهر،   W �لفشل  من 
 W قد 0خرجو� كل ما Kيستهزئو� �يطعنو� �يشّنعو�. �حينما يكونو�
جعبتهم من سخرية ��ستهز�( ُيظهر �هللا تعاC يًد� 0خر� من قد�ته، 
�يهيئ من �ألسبا� ما تكتمل به �ألهد�~ �لd كانت تبد� ناقصة 

B CDلك �حلني. 
فاحلاصل 0نه تعاC ُير` قسمني من قد�ته: 0ّ�الًً، ُير` يَد قد�ته على 
0يد` �ألنبيا( 0نفسهم، �ثانًيا، ُير` يَد قد�ته بعد �فاZ �لن� حني تظهر 
 K0 Kقد �ختل، �يوقنو Kألمر �آل� K0 Kملحن �يتقو� �ألعد�( �يظنو�
 K0عضا(ها 0نفسهم يقعو KD |تبا�، ح K0 هذ� �جلماعة على �شك
W �حل{Z ��لتر��، �تنقصُم ظهو�هم، بل �يرتّد �لعديد من �ألشقيا(، 
 .Z�ملنها� �جلماعة  �ُيساند  ثانيًة  �لقوية  قد�َته   Cتعا �هللا  ُيظهر  عندها 
 Zملعجز� هذ�  ير�   Z}ألخ� �للحظة  يبقى صامًد� صابًر� ح|  فالذ` 
حيث   ،� �لصديق  بكر    0 سيدنا  عهد   W حصل  كما  �إل�ية، 
 mتد كث{ من جّها���0َنها، �� �لرسوm � قد سبقت   Zفا� K0 َُّظن
�ألعر��، �0صبح �لصحابة من شدZ �حلزK كاملجانني، عندها 0قا6 �هللا 
تعاC سيدنا 0با بكر �لصديق �، �0ظهر قد�ته مرZ 0خر�، �#ى 
�لذ` قاm فيه:  �لوشيك، �هكذ� 0جنَز �عد�   aإلسال6 من �النقر��
لّنهم ِمن بعد خوفهم  ننَّ �م �يَنهم �لذ` ��تضى �م �لُيبدِّ ﴿�لَُيمكِّ
(كتيب  �خلو~."  بعد  0قد�مهم  يثّبت  سو~   Cتعا 0نه   `0 0مًنا﴾.. 

"�لوصية"، �خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد ٢٠ صفحة ٣٠٤-٣٠٥)
¨ قاm: "فيا 0حبائي، ما ��6 من سنة �هللا �لقدمية 0نه تعاC ُير` قد�َتني، 
ليحّطم بذلك فرحَتني كاBبتني لألعد�(.. فمن �ملستحيل K0 يغّير �هللا 
 BD ،سّنَته �أل�لية. فال حتزنو� ملا 0خ�ُتكم به �ال تكتئبو� Kآل� Cتعا
لكم،  0يًضا، �ª KDيئها خ{  �لثانية   Z�لقد� تر��   K0 لكم من  بد  ال 
�لثانية ال   Z�لقد� تلك   KD� �لقيامة.  يو6   CD تنقطع  �لن  ��ئمة  أل»ا 
ميكن K0 تأتيكم ما g 0غا�� 0نا، �لكن عندما 0�حل سو~ يرسل �هللا 
لكم �لقد�Zَ �لثانية، �لd سو~ تبقى معكم CD �ألبد �سب �عد �هللا 
�ملسجل W "�ل��هني �أل#دية"، �B KDلك �لوعد ال يتعلق   بل يتعلق 

بكم 0نتم، حيث قاm �هللا تعاD" :C¬ جاعُل هذ� �جلماعة �لذين �تبعو� 
فوr غ{هم CD يو6 �لقيامة."

�لذ`  �ليو6ُ  Bلك  بعد�  ليأ�  فر�قي  يو6ُ  يأتيكم   K0 �لضر��`  فمن 
 ،rِفيٌّ �َصد��� �لوعد،   rلٌه صا�D �Dنا   KD �لد�ئم.  �لوعد  يو6  هو 
�سُيريكم كل ما �عدكم به. �بالرغم من K0 هذ� �أليا6 هي �أليا6 
�ألخ{Z من �لدنيا، �هنا� كث{ من �لباليا ��ملصائب �لKT d �قوعها، 
 dل� �تتحقق ^يع تلك �ألمو K0 CD تظل �لدنيا قائمة K0 لكن ال بد�
0نبأ �هللا تعاC ֲדا. لقد ظهرcُ من عند �هللا تعاC كقد�Z له �، فأنا 
 Zِ�َمظاِهَر قد Kسيكونو Kخر�T `سيأ� ِمن بعد� ،Zد قد�Z �هللا �ملتجسِّ
�هللا �لثانية. لذلك فا�عو� ªتمعني W �نتظا� قد�Z �هللا �لثانية." (كتيب 

"�لوصية"، �خلز�ئن �لر�حانية، �ملجلد ٢٠ صفحة ٣٠٥-٣٠٦)
 ،� �بَّه  فلِحق  قبل،  من  0خ�  كما   � �حيله  �قت  جا(   ¨
��ستوC على قلو� �أل#ديني كلهم خو~ �حزK، �لكن �0عية 
 a�أل�  cفشهد  ،Cأل��  Kلقر��  qمؤم Bكر�  0حيْت  �ملؤمنني 
لَنَّهم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم  ��لسما( مشهَد حتقُِّق �عِد �هللا تعاC: ﴿َ�لَُيَبدِّ
 Z�على تلك �لثو Cنظا6 �خلالفة حافَظ �ُهللا تعا m0َْمًنا﴾، �ِمن خال
 W  ���T �لكال6  0بو  �لسيد   mقا لقد  ببعثته.   c0بد  dل� �لعظيمة 
Bلك  َنَعْم  �لشخص!  "Bلك   :� ��ته  عند  "�كيل"   Zجريد
�لشخص �لعظيم �لذ` كاK قلمه سحًر�، �لساُنه ِطَلْسًما، ��لذ` 
كاK جتسيد� للعجائب �لعقلية، كانت نظرُته ثو�Zً �صوُته حشًر�، 
�كانت 0سال� �لثو�Z مطوية بأصابعه، �كانت قبضتا� بطا�يتني 
 Kلطوفا�� mلك �لشخص �لذ` ظل مبثابة �لزلز�B ،كهربائيتني؛ نعم
W عاg �أل�ياCD K ثالثني سنة، �0صبح مبثابة ضجة �لقيامة �ظّل 
0#د  غال6  مر��  �لسيد   Zفا�  KD  ... �لر�حانيني   cألمو�� يوقظ 
�لقا�يا¬ ليست بالd ال نتعلم منها �لع�، �»ملها تا�كني 0مرها 
 W Z�لثو� Kو� �لدهر كث{� بالذين ُيحدثوi ليطويه. ال Kلزما� CD
عاَلم �لدين �0 �لعقل، بل KD 0بطاm �لتا�يخ �ألفذ�B هؤال( نا��� ما 
 Kفإ»م ُيحِدثو Kلكنهم عندما َيظَهر�� ،gعلى منصة �لعا Kيظهر�
ثو�W Z �لعاَلم." (جريدZ "�كيل" �لصا��W Z 0مرتسا�، يونيو 6١٩٠٨، نقًال عن 

تا�يخ �جلماعة �أل#دية �ملجلد �لثا¬ صفحة ٥٦٠) 
فتر� K0 �هللا تعاC قد جعل �ألغيا� 0يًضا يعترفوK بأفو�ههم �0قالمهم 
بذلك �النقال� �لعظيم، تأكيًد� منه � B K0لك �إلنساK كاK بالفعل 
 CD ينتبهو� g �هؤال( �ألغيا K0 مؤيًَّد� بتأييد� �خلا·. �لكن �ملؤسف
 �B هللا �لقدير� K0حدثها هذ� �ملؤيَّد �لربا¬، كا dلعظيمة �ل� Z�لثو� K0
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�لعجائب � قد �عد باستمر��ها على 0يد` 0تباعه من خالm نعمة 
�خلالفة، �بالفعل قد ��0 كث{ من �لناR حتقيق هذ� �لوعد عندما بويع 
حضرZ �ملولو` نو� �لدين � بصفته �خلليفة �أل�m للمسيح �ملوعو� 
�. �برغم K0 هؤال( �ملعا�ضني قد ���0 بأ6ّ 0عينهم ^اعًة منظمة 
0قامها �ملسيح �ملوعو� �، �برغم 0»م قد ���0 �خلالفة قد قامت 
فيها فعًال، Dال 0»م حا�لو� بتخطيط مدبر �لقضاَ( على هذ� �جلماعة 
�لd 0قامها �هللا تعاC بيد� �قاm �هللا فيها: "�Bُكْر نعمd. غرسُت لك 

بيد` �#d �قد��". (�لتذكرZ، صفحة ٤٢٨)
ُمِنَي هؤال( بالفشل ��ئًما، �هم �لذين  �طبًقا �ذ� �لوعد �لربا¬ 
كانو� قد متاَ��� W عد�ئهم لد�جة K0 كتبت Dحد� جر�ئدهم: 
”"لو سألَنا 0حد لقلنا غ{ خائفني لومَة الئم KD على �ملسلمني 
K0 يرمو� - KD �ستطاعو� - ُكتب �ملر�� W �لبحر بل W �لتنو� 
�مللتهب، �ليس هذ� فحسب، بل iب K0 ال يذكر �pَه 0حد من 
 W 6يخ �إلسال�يخ ��ند �0 تا�تا W خني �ملسلمني �0 غ{هم�ملؤ�
�ملستقبل." (جريدZ "�كيل" �لصا��W Z 0مرتسر، حزير�K/يونيو ١٩٠٨،  نقًال 

عن تا�يخ �جلماعة �أل#دية �ملجلد �لثالث صفحة ٢٠٥-٢٠٦)
 K0  -gلعا� يعلم  -كما  يشهد  �أل#دية  �جلماعة  تا�يخ  �لكن 
هؤال( �لقو6 ال يذكرهم �ليو6 0حد، بينما ال تز�m �أل#دية تنمو 

�تز�هر W �لعاg كله ب�كة �خلالفة �قد �خل فيها �ملاليني.
 cنشر  K0  � تّرهاִדم حدًّ  W قد جتا����  Kضو�ملعا� كاK هؤال( 
جريدZ "كر�K غزc" مقاال ��� فيه: "ما�B بقي لد� �ملر��ئيني 
�آلK؟ قد ُقطع �0سهم، ��لذ` 0صبح Dماًما �م �آلK لن يستطيع 
�لكرمي W 0حد �ملساجد."   KTلقر� يتلو عليهم   K0 الD )فعل شي

(تا�يخ �جلماعة �أل#دية �ملجلد ٣ صفحة ٢٢١)
لقد �قتبس حضرZُ �خلليفة �أل�m للمسيح �ملوعو� � هذ� �جلزَ( 
 mأل�� خطابه   W  Rلنا� مسامع  على  ليقر�0   Zجلريد�  mمقا من 
W �جللسة �لسنوية �أل�W C عهد خالفته، ¨ عّلق عليه بقوله: 

"سبحاK �هللا! هذ� هو عمُلنا، �ّفقنا �هللا تعاC للقيا6 به."
مقا6 �خلالفة،  0يضا  �جلماعة  يد�� بعض كبا�   g لسو( �حلظ�
 dل� �لغرسة  هذ�   mتز  g Bلك  �مع  ضدها،   cمؤ�مر� فحاكو� 
اعة �ملحبني  غرسها �هللا � مستمرW Zً �لنما( ��ال��ها�، �عدُ�̂ 
 g� ،� ال��يا� كما �عد �هللا � �ملسيح �ملوعو�� W ملخلصني�

تنجح 0` من ¾ا�الִדم.

�لثا� فان�� بعض كبا� �عضا�  �لس  & جا� عهد �خلليفة 
"صد� �جنمن" للمعا�ضة �لعلنية للخالفة، .لكن , يستطع كل 
هؤال� - �لذين كانو� مثقفني .=نكني بزعمهم - �9 يصمد.� 
 E بلغ  Gلذ� �لبالغ �خلمسَة .�لعشرين �بيًعا،   Kلف� �ماL هذ� 
 Mمعا� .بيا9   Nلدعو� .نشر  �فر�Oها  .تربية  �جلماعة  تنظيم 
.علوL �لقر9X �لكرمي مقاًما , يباU�ِ فيه �حد. لقد تو�لت على 
�جلماعة W تلك �لفترZ ���0� صعبة كث{Z من �ملحن ��ملعا�ضة، 
�لكن �جتا�ִדا �جلماعة بنجاÁ ب�كة �خلالفة. لو قر0مت 0حد�¿ 
لعرفتم ما  �ثنني �Âسني سنة   CD ملمتد�  � �لثا¬  عهد �خلليفة 

ِّ̀ �ِهللا" �ملوعوُ� هذ� من منجز�c �مآثر. 0جنز� �بُن "َجِر
 �عند �فاZ �ملصلح �ملوعو� � (�خلليفة �لثا¬) �عترc �جلماعَة 
0مًنا W بضع  َلها  َبدَّ  � �هللا  ثانية، �لكن   Zمر �خلو~  حالٌة من 
 Kحسب �عد�، �طلَع على �جلماعة قمر من{ جديد كا cساعا
مظهًر� ثالًثا للقد�Z �لثانية. فلم تزm هذ� �لقافلة تتقد6 �غم ¾ا�بة 
��غم  ضدها،  �لغاÃة  �لقو�نني  Dصد��  ��غم  �ا،   cحلكوما�
�ملعا�ضة �ملنظمة من ^يع �لِفرr �إلسالمية، �ظلْت جتمُع �ألقو�6َ 
��فِع   � �عوته  تبليغ   mمن خال � �لعر    mلرسو� لو�(  حتت 

.Z}حلب ��لو��� �خدمِة �لفقر�( من �ألقو�6 �لفق� cهتافا
با�ئه حسب   CD 0يًضا   - �هللا  �#ه   - �لثالث  �خلليفة  �نتقل   ¨
�لكن  ثانية،  ��خلا�جية  �لد�خلية  �لفنت  ��شر0ّبت   ،� مشيئته 
�هللا � نصر �جلماعة �إلسالمية �أل#دية حسب �عد� بو�سطة 
كما  مهدها،   W فتنة  كل  فماتت  لدينه،  متكيًنا  �لر�بع  �خلليفة 
�0�جلهم  �أل#ديني  0يد`  تكبيل   �����0 �لذين   � �هللا  0هلك 
 "Kسرطا" على   Kسيقضو 0»م  ��عمني  غاشم،   Kقانو مبوجب 
�أل#دية. لقد �ضطر �خلليفة حينها K0 يهاجر من باكستاK بسبب 
�لقانوK �لغاشم، �لكن هذ� ��جرZ فتحت Tفاًقا جديدZ ال��ها� 
�جلماعة، ��0ينا K0 �هللا تعاC قد 0جنز �عد�: "غرسُت لك بيد`" 
 mملنا� Zكانت تبد� بعيد Z0خر�. لقد �نفتحت سبل للدعو Zمر
�لر�بع - �#ه �هللا - قد حقق �هللا �  حينها. W �من �خلليفة 
َ�ْعَد� للمسيح �ملوعو� �: "سأبّلغ �عوتك CD 0قصى 0طر�~ 
�أل�a" من خالmta m بشكل مذهل. عندما ننظر CD مو���نا ¨ 
D CDطالr هذ� �لقناZ �لفضائية تنطلق كلماc �لتسبيح ��لتحميد 
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 Zلقنا� هذ�  0فحمت  لقد  تلقائًيا.  �ملؤمنني  صد��  من   � هللا 
 mملغر� �من �لشما� CD rالف لأل#دية من �ملشرÆ ليو6َ كّل�
CD �جلنو�. لقد �0خلت �لقناZ �إلسالمية �أل#دية صوc هذ� 
�لذين كانو� ÇلموK بأK ير��  �لقو6   cبيو W لرجل �ملجاهد�
 W نزلت dل� �لسما�ية -   Zُملائد� �خلليفة كاملشلوm. �ها هي 
معا�َ~  شكل   W�  Z}ألخ� �هللا  شريعِة  �لكرمي   KTلقر�  Z�صو
تفس{يٍة بّينها �ملسيُح �ملوعو� �- قد �صلت �ليوCD 6َ كل 

بيت بفضل �هللا �نصرته.
¨ ُتوW �خلليفة �لر�بع - �#ه �هللا - �سب �لقانوK �لربا¬ ﴿كلُّ 
َمن عليها فاKٍ﴾، ���0 �لعاg مشهًد� ��ئًعا عجيًبا، كما �0صلته 
�لصناعية.  �ألقما�   mخال من  بيت  كل   CD  c�}لكام�  Kعيو
كاK مشهًد� غريًبا لألحبا( ��ألغيا� على سو�(. كاK �ألحبا( 
 Kألعد�( يقولو� Kخلو~ 0مًنا، �كا� mهللا � قد بّد� Kفرحني بأ
B WهوD :m»ا ^اعة عجيبة! �ا�m �لقضا( عليهم منذ قرK من 
�لزماK، �لكنهم ال ي�حوK يتقدموK! ح| قاm 0حد �ملخالفني 
صر�حًة �هو Èاطب �أل#ديني: D¬ ال 0عت�كم صا�قني، �لكن 

بعد ��ية هذ� �ملشهد 0�� K0 �هللا � معكم فعًال.
قليل  DنساK ضعيف  يد  �جلماعة على  � هذ�  �هللا  ¨ ^ع 
�لعلم مثلي، �ما �نفكت هذ� �لعالقة تز��� قوZ يوما بعد يو6. 
0مر   Z���D  W سيفشل  �لشخص  هذ�   K0 تظن  �لدنيا  كانت 
�جلماعة، �س{�K �آلK يوًما يترقبونه منذ مئة سنة، �لكن قد 
َنِسَي هؤال( �لقوK0 6 هذ� �لغرسة قد غرسها �هللا � بيد�، 
�ال �خل فيها أل` DنساD� ،Kمنا تس{ كل 0مو�ها �سب 
�عد �هللا �تأييد�، �لذ` Çقق ما �0حى به CD �ملسيح �ملوعو� 

� قائال:

 "[نـي مـعـك .مـع �حبـائـك."

فهذ� قد� �هللا �. هذ� �عُد �هللا �لذ` ال Èلف �عد� بأK 0حبا( 
�ملسيح �ملوعو� � �ملتمسكني بالقد�Z �لثانية (�خلالفة) عمًال 
 � �هللا   K0 ��حلق  معهم.  �هللا   Kأل gلعا�  W  Kسيغلبو بوصيته 
معنا. لقد �كتملت �ليو6 مئُة سنة على ظهو� هذ� �لقد�Z، �نر� 
بإiا�  بيَّنُت  كما  جديد   Kبشأ يو6  كل  يتحقق   Cتعا �عد� 
من خالm تا�يخ �جلماعة. فمن ��جب كل 0#د` K0 يسعى 

متمسًكا  ما W �سعه  بكل   � �ملوعو�  �ملسيح  لتحقيق مهمة 
 mسو�جنمع �ملسيحيني حتت لو�(  K0 لثانية. �ليو6 ال بد� Z�بالقد
�هللا �، �نضم �ليهو� حتت لو�ئه �، �نضم ��ند�R 0يًضا حتت 
لو�ئه �، �نضم 0صحا� كل �لدياناc �ألخر� حتت لو�ئه �. 
�باالستمسا� �بل �خلالفة �إلسالمية �أل#دية سنجمع مسلمي 

�أل�a ^يًعا على يد �ملسيح �ملوعو� ��إلما6 �ملهد` �.
 فيا 0يها �أل#ديوK �لقاطنوÆ W Kتلف بقاj �أل�a، �ستمِسكو� 
و� �ملهمة �لd فّوضها Dليكم Dما6ُ �لزماK �ملسيُح  ֲדذ� �ألصل، �0َِتمُّ
�ملوعو� ��إلما6 �ملهد` � بأمر �هللا تعاC. لقد فوaَّ � هذ� 
يًعا بقوله: "B KDلك �لوعد ال يتعلق   بل يتعلق بكم  �ملسؤ�لية Dلينا̂ 

0نتم"، ��ملعر�~ K0 �لوعو� ال تتحقق Dال �BD توفرc شر�طها.

 Oملوعو� �ملسيح  �حّباَ�  .يا   ،Gملحمد� باملسيح  Xمنتم  َمن  فيا 
�، .يا �يتها �ألغصا9 �لغّضة �لنِضرN من شجرN كيانه، ُهّبو� 
.�ستِعّد.� لتقدمي كل تضحية لتمكني �خلالفة �إلسالمية �أل�دية 
لكي تنشر.� k Eيع �jا� �لعا, ما جا� به �ملسيح �ملحمدG من 
�سالة من عند سيدU .ُمطاعه � بأمر �هللا تعاl، مستمسكني 
qبل �هللا � هذ� بقوN. بلِّغو� كلَّ [نساE 9 �لعا, �9َّ بقا�U [منا 
 rلعا, منو� Lنشا� عالقته باهللا �ألحد فقط، .�9 سال] E يكمن
باالنضماk l] Lاعة �ملسيح �ملوعوO .�إلماL �ملهدG �، ألuا 
هي حاملُة لو�� �لتعاليم �إلسالمية �حلقة لألمن .�لسالL مبا ال 
يوجد له نظE y �لعا,. �علمو� 0نه ليس هنا� سبيل إلجنا� مهمة 
�ملسيح �ملحمد` � W �لعاg �َنْظم �لناW R سلك �لوحدD Zال 
�لتمسك باخلالفة �إلسالمية �أل#دية، �ِمن خال�ا سُيحد¿ 0هُل 

.gلعا� W Zَ�هللا �لثو�
�لر�ئعة  يبّلغ هذ� �حلقيقة   Kكلَّ مسلم 0#د` أل Cتعا �فَّق �هللا 

بإمياK ��سخ CD كل DنساW K �لعاT .gمني.

     ��لسال6 عليكم ��#ة �هللا �بركاته

�لعبد �ملتو�ضع

مـر�� مسـر�� 0#ـد
�خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو� �



٣٤

�عملو�  �منو�   �� ��م  �ملؤمنني  �هللا  �عد  لقد 
�لصاحلا. ﴿لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي �َألْ#ِ" َكَما �ْسَتْخَلَف 
�ْ#َتَضى  �لَِّذ4  7ِيَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ�لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذْيَن 
لَنَُّهم مِّْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ�ْمًنا﴾. �قد �شا# �هللا تعا? < قوله  َلُهْم َ�لَُيَبدِّ
 Gالستخال� خطة   L�  ? َقْبِلِهْم﴾  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  ﴿َكَما 
مستمرN فيكم، كما كانت سابقا، �لكن بصو#N جديدN؛ فاألمم 
�لفسا7،  ليهم   Tتسر ما   Lسرعا  Vّن هلك  كلما  كانت  �لسابقة 
فكاL �هللا تعا? يرسل ]م نبيا جديد� أل�م غY قا7#ين على �ختيا# 
�لصا[  ��لعمل   Lباإلميا متيُّزكم  بسبب  فإنكم  �نتم،  �ما  خليفتهم، 
�بركاته،  �ما#�ته  كل  �تتحقق   Gالستخال� �عد  فيكم  فسيتحقق 
�تكوL �خلالفة عالمة على #ضا �هللا تعا? عنكم �تقدير� منه إلميانكم 
�تعليمكم  لتزكيتكم  سببا  �خلالفة   Lستكو كما  �لصا[.  �عملكم 

.Nاال. �لدنيا ��آلخرj على �لد#جا. < كل� ?��ال#تقاk بكم 
�قد �ّجه �هللا تعا? �ملؤمنني ? هذm �حلقيقة، l عاينوها �تلمسوها 
مباشرN بعد �فاN �لنV �. فسرعاL ما تبد7 �خلوG �ُبّدn باألمن، 
�سرعاL ما تعرG �ملؤمنوL على خليفتهم �لذ4 سيسY على خطى 
 Lإلميا� Gضعا� kما بعض �جلهال� .mمتد��7 لعصر� Lيكو� � Vلن�
���ها�م،  �بصا#هم  تشويش   ?  s7� شديد   kبتال�  > �قعو�  فقد 
منهم   kلسعد��  L� ال  �حلقيقة،   mهذ يعو�   t �لبد�ية   > منهم   Yفكث

�نقا��7 للخالفة ��طاعوها بعد �L #��� �يا. نصرN �خللفاk �لر�شدين 
بأيد zا�ية، ��7#كو� �L هذm �إلجنا�x. �لعظيمة ال ميكن �L تتحقق 

ال �� كاL �هللا تعا? مع �خلليفة ناصر� �معينا.
هذm �آلية �عد.. فهي تتضمن شر�طا �نتائج، فإ�� �جدنا �لنتائج 
 L� ُفقد. �لنتائج فُيستنتج ���تضح لنا �L �لشر�� قد حتققت، ��ما 

�لشر�� غY متحققة. 
فهي  �لنتائج  ��ما  �لصا[.  ��لعمل   Lإلميا� فهي  �لشر��  �ما 

.Gمتكني �لدين < �أل#" ��ألمن بعد �خلو� Gالستخال�
 Lميا�قد �عت� �ملسيح �ملوعو7 � هذm �آلية من �هم �أل7لة على 
�خللفاk �لر�شدين �عمو� �لصحابة، �ֲדا فّند قوn من t يفهمو� �خلالفة 

فهما صحيحا. فقاn حضرُته: 
 ،Lلفرقا� �يا.   > ��معنُت   L�لقر�  > فكر.  لطاملا  ��هللا   ��"
كلها  �ُألَهَب  له  ��عد7.  �لتحقيق،  بوسائل  �خلالفة  �مر  �تلقيُت 
للتدقيق، �صرفُت مالمح عي� ? كل �أل�اk، �#ميُت مر�مي حلظي 
كآية   Gّملصا� هذ�  قاطًعا <  سيًفا  فما �جدُ.   ،kأل#جا� ? �يع 
�لناطقة  ��لدالئل  �آليا.،  �عظم  من  ��ا  ��ستبنُت   ،Gالستخال�
 L� لكائنا.، لكل من يريد� T# لإلثبا.، ��لنصو� �لصر�ة من
 kَما  Tَُ�شِر� ِخيُمه،   Tطا من  �نه  ��تيقن   ،Nكالقضا باحلق  �كم 
�إلمعاL �7ُميه، يقبلها شاكر�، ��مد �هللا ��كر�، على ما هد�m ��خرجه 

بقلم 
ألستا�: ها� طاهر

◊\Â¯\;‡ÂÅå\Ö’\;Ô]�÷£\◊\Â¯\;‡ÂÅå\Ö’\;Ô]�÷£\
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من �لضاّلني". (سر �خلالفة).
 ��يتابع حضرته مبينا �نه ال يصّح �L تقو
jا7لة �لشيعة على �لر��يا. �لضعيفة، بل 

 :nلكرمي، فيقو� L�على �لقر
��حكامها  يقينية   Lلفرقا� �يا.   L�"
فظنية  ��آلثا#  �ألخبا#  ��ما  قطعية، 
من  مر�ية  كانت  �لو  شكية،  ��حكامها 
 ? تنظر��  �ال   .Nلر��� ��ا#ير  �لثقا. 
نضرN حليتها �خضرN �7حتها، فإL �كثرها 
ساقطة < �لظلما.، �ليست مبعصومة من 
عسر  �قد  �لظالما.،   4�� �يد4  مس 
�شتيا#ها من مشا# �لنحل، �منا ُ�خذ. من 
�لنهل. هذ� حاn �كثر �ألحا7يث كما ال 
�فى على �لطيب ��خلبيث، فبأ4 حديث 

بعد كتاT �هللا تؤمنوL؟ ��� حصحص �حلق فأين تذهبوL؟ �ما�� بعد 
�حلق ال �لضالn، فاتقو� �لضالn يا معشر �ملسلمني." (ِسرُّ �خلالفة)

�قد �7فع حضرته عن خالفة �خللفاk �لر�شدين �يعا، �بّين �L �هللا 
فد�فع  �لعظيمة،  مكانتهم  عليه  �كشف  بصالحهم   mخ�� قد  تعا? 

عنهم نثر� �شعر� ��عا7 ]م مكانتهم �لسامية �ل� يستحقو�ا.

� œÁÅë’\;Ö“d;Êd^;]›ÅËzà
بعد بيعته � خليفًة �د �هللا ��ث� عليه بالذ4 هو �هله، l �لقى 
عليكم  ُ�ليُت  قد  فإ�  �لنا ؛  �يها  بعد  �ما  �لتالية:   Nملوجز� �خلطبة 
�لست ¢Yكم؛ فإL �حسنُت فأعينو�؛ �L �سأُ. فقوِّمو�. �لصد¡ 
�مانة، ��لكذT خيانة، ��لضعيف فيكم قو4ٌّ عند4 ح£ �خذ له حقه 
 kشا LL شاk �هللا، ��لقو4 منكم ضعيف عند4 ح£ �خذ �حلق منه 

منكم �جلها7 < سبيل �هللا؛ �هللا. ال يد¥ �حد 
 �ال ضرֲדم �هللا بالذn، �ال فإنه ال يدعه قو
ال عمَّهم �هللا بالبالk. تشيع �لفاحشة <  �قو
فإ�� عصيُت �طيعو� ما �طعُت  �هللا �#سوله؛ 
فال  �#سوله  طاعة ¦ عليكم. ُقومو� ? �هللا 

صالتكم، #�كم �هللا. (تا#يخ �لرسل ��مللو§)
 Lلقد �©ذ سيدنا �بو بكر � قر�#�. حاzة بتأييد من �هللا تعا? �
بد. للكثYين غY مالئمة، ال �L �هللا تعا? كاL معه �جعل نتائج 

قر�#�ته كلها < مصلحة �إلسال� ��ملسلمني بشكل مذهل، �هذm هي 
سنة �هللا تعا? مع �خللفاk �ل� �L� � 7�# ُيظهر �مثلة جلية منها < 
xمن �ª بكر �. فقد قر# حضرُته مقاتلة �ملتمر7ين على �خلالفة، 
 Nعد7هم �قوִדم، ��عا7 �جلزير Nهللا تعا? عليهم #غم كثر� mفنصر
�لعربية من جديد لكي ©ضع لسلطاL �خلالفة كما كانت < xمن 
بد�  قر�#�  �©ذ  قد   Lكا �ألمر،  هذ�   Nغمر  >� �. كذلك،   Vلن�
 L� مع   ��لشا  ? �سامة  بعث   nسا# قر#  عندما  للبعض،  عاطفيا 
�ملدينة كانت مهدN7 ֲדجو� �ملرتدين �ملتمر7ين، فكانت حجته �نه 
لن يبد� خالفته مبخالفة �خِر �صية ��صى ֲדا �لنV � مهما كانت 
�لعو�قب. فجعل �هللا تعا? من هذm �خلطوN سبًبا < بّث �لرعب < 
قلوT �ألعد�k �لذين تصو#�� �L هنا§ جيشا قويا �ر  �ملدينة ما 

�7� �خلليفة قا7#� على #ساn هذ� �جليش.
 7 �#غم �L خالفته t تدْ� طويال، لكنه � قد �ّطد �ألمن �بدَّ
�خلوG �لناجم عن �فاN �لرسوn � ��لفتنة �لنا�ة عن متر7ُِّ �لقبائل، 

 .Nلكرمي < نسخة ��حد� L�َ�ع �لقر�
�كاL � قد �شا# على �ملسلمني مببايعة عمر � خليفًة ثانيا، ��عُت� 
�لك ترشيحا منه لعمر �تزكية، فما كاL من �ملسلمني ال �L قبلو� بتزكية 

�خلليفة �ترشيحه، فبايعو� عمر � خليفة بعد �فاN �لصديق �. 
�قد 7ُفن و�# �لنV � < حجرN عائشة. ��7مت خالفته سنتني 

.��ثالثة �شهر �عشرN �يا

بو�بة �حلجرN �ملبا#كة �ل� تضم ق� �لرسوn � �َقْبَرª� 4 بكر �لصديق �عمر �لفا#�¡ #ضي �هللا عنهما  



٣٦

� –ÂÑ]�’\;Ö⁄¡;]›ÅzËà
لقد �نتشر �إلسال� < عصرm � بصو#N عظيمة، فبينما t يكن 
�إلسال� قد خر¯ من حد�7 �جلزيرN < عهد �لرسوn � �< عهد 
�خلليفة �أل�n �، فإL جيو° �ملسلمني قد �نتصر. على �لفر  
يتعرفو� على   L� للفر   فهّيأ �لك  �لقا7سية،  �ملعتدين < معركة 
�إلسال� عن قرT، مما 7عاهم ? تر§ عباN7 �لنا# ? عباN7 �لو�حد 
 > ��ألحد. كما �نتصر جيش �ملسلمني < عهد حضرته على �لر�
معركة �لYمو§ �ل� �7. ? 7خوn بال7 �لشا� < �إلسال� تد#²يا 

�لتعامل  ��الحتكا§ ع�  �ملسلمني  مع 
��لتأثر  �لشا� ֲדم  بأخالقهم. �t تكن 
 ¡ � لعر � �فا#  �حدها �ل� فتحت �
 ،mعهد �ليبيا <  مصر  فتحت  بل 
 L بيجا # � � �جرجاL �يضا. �

�من �إلجنا�x. �حلضا#ية < عهدm �نه �©ذ �]جرN �لنبوية بد�ية 
للتقومي �إلسالمي. �هو ��n من L�ّ7 �لد���ين، ���n من �©ذ 
 Nلبصر� مثل   Nجلديد�  Lملد�  kبإنشا �هتم  من   n���  ،nللما بيتا 

��لكوفة.
�ملسلمني  من  #عيته  بني   nبالعد  � عمر  �خلليفة  �شتهر  لقد 
 ? �لك   s7� �قد  �لك،   > �ملثل   Tمضر �غYهم، ح£ صا# 
شيو¥ �الستقر�# �#سوخه. �قد �ُثر عنه � قوله: "م£ �ستعبدمت 

�لنا  �قد �لدִדم �مهاִדم �حر�#�"؟ �قد صا# هذ� �لنص عامليا. 
�من مآثرm �خلالدN �لعهدNُ �لعمرية �ل� تعهد فيها ملسيحيي �لقد  
مبا طلبوm منه، حيث جاk فيها: ”بسم �هللا �لر�ن �لرحيم. هذ� ما 
�عطى عبُد �هللا عمُر �مYُ �ملؤمنني �هَل يلياk من �ألماL؛ �عطاهم 
�ماًنا ألنفسهم ��مو�]م، �لكنائسهم �صلبا�م، �سقيمها �بريئها 
�سائر ملتها؛ �نه ال ُتسَكن كنائسهم �ال ُتهَد�، �ال ينتقص منها 
�ال ِمن حيزها، �ال ِمن صليبهم، �ال من شيk من �مو�]م، �ال 
 kبإيليا يسكن  �ال  منهم،  �حد  يضا#  �ال  7ينهم،  على   Lُيكَرهو

معهم �حد من �ليهو7....." (تا#يخ �لرسل ��مللو§)
 ��قد ُ�ّقعت هذm �لوثيقة ثر فتح بيت �ملقد  �تسليم �ملفاتيح حلضرته، 
كاL نصا#s �لقد  قد طالبو� ¶ضو#m � ح£ يسّلموm مفاتيح �ملدينة. 

�عندما طعنه �بو لؤلؤN �ملجوسي سأn عمَّن طعنه، فلما ُ�خ� 
 N²عل منّي� بيد #جل سجد هللا سجد t 4حلمد هللا �لذ�" :nقا

��حدN" (�لكامل < �لتا#يخ)
 l .Lيفي ما عليه من �لديو L� طلب عمر � من �بنه عبد �هللا�
قاn له: �ْ�َهْب َِلى ُ��ِّ �ْلُمْؤِمِنَني َعاِئَشَة َ#ِضَي �هللا َعْنَها َفُقْل: َيْقَرُ� ُعَمُر 
. َقاَلْت:  الَ�، ُثمَّ َسْلَها Lْ�َ 7ْ�َُفَن َمَع َصاِحَبيَّ اTِ َعَلْيِك �لسَّ ْبُن �ْلَخطَّ
ا َ�ْقَبَل َقاnَ َلُه:  ُكْنُت ُ�ِ#يُدmُ لَِنْفِسي، َفُأل�ِثَرنَُّه �ْلَيْوَ� َعَلى َنْفِسي. َفَلمَّ
َما َلَدْيَك؟ َقاnَ: َ�ِ�َنْت َلَك َيا َ�ِمYَ �ْلُمْؤِمِنَني. َقاnَ: َما َكاLَ َشْيkٌ َ�َهمَّ 
َِليَّ ِمْن َ�ِلَك �ْلَمْضَجِع؛ َفِإَ�� ُقِبْضُت َفاْحِمُلوِني ُثمَّ َسلُِّمو�، ُثمَّ ُقْل 
اTِ، َفِإLْ َ�ِ�َنْت ِلي َفا7ِْفُنوِني، َ�ِال َفُر7ُّ�ِني  َيْسَتْأِ�Lُ ُعَمُر ْبُن �ْلَخطَّ

.� nَِلى َمَقاِبِر �ْلُمْسِلِمَني (�لبخا#4). فُدفن مع �لرسو
�قبيل �فاته � #ّشح ستة من �لصحابة؛ ليتم �ختيا# �حدهم خليفة 
ثالثا للمسلمني. �قد �7مت خالفته عـشر سنني �نصـف �لسنة.

مسجد سيدنا عمر بالقد 



٣٧

� ‡]⁄m¡;]›ÅzËà
�ما سيدنا عثما� � فقد �متد� �لد�لة �إلسالمية 	 عهد� �� 
 ��بال �ق!�  �ملغر#   �بال ففتحت  �مغا,ֲדا،  �أل,-  مشا,/ 
�لصني،   �بال �قصى   �� شرًقا  �لفتوحا�  ��صلت  �لق:���، 
�فتحت مد�ئن �لعر�/ �خر�سا� ��ألهو�@.. �ُقضَي على �لد�لة 
�سالمي   FرG Hسطو�  H��  � �نشأ  �قد  �لفا,سية 	 عهد�. 
حلماية �لشو�طئ �إلسالمية من هجما� �لبيزنطيني، �قد �نتصر 
 F,لصو�� ��R معركة 	لبيزنطي � Hعلى �ألسطو Hهذ� �ألسطو

�لشه:X سنة ٣٤هـ.
�ك! �جنا@�� سيدنا عثما� � �نه �عّد نسًخا للقر]� �لكرمي �
��ّ@عها على �ألمصا,. �كا� ,سوH �هللا � قد bح للمسلمني 
�أل��ئل �� يقر��h �لقر]� �لكرمي بلهجاִדم �خلاصة، �لكن d يكن 
ببعضها،  �لقبائل  �بديا، بل كا� مؤقتا.. حk lتلط   �Rهذ� �إل

فيسهل عليهم �لتلفظ بلهجة مكة �لn ֲדا نزH �لقر]� �لكرمي. 
�نه � قد متّسَك باخلالفة �d ينَصع ملن  X:من مو�قفه �لشه�
 ،hتا, �خللفاs هللا تعا� هو من� ��يطالبونه بالتخلي عنها، مؤكًد� 
�نه ليس للبشر �� sلعو� � ،Xغ: مباشر X,لك بصوR كا� ���

 Hقا فقد  ��هللا �خلليفة،   :X:لشه� كلمته 
فتضر#   xَ �ُقدَّ ِمن أل�   {ّ� �حبُّ  عنقي 
قميصَ~  �خلع   ��(تا,يخ  �هللا  َصنيه  َقمَّ
��مللو�).  فاخللفاh كانو� يفهمو� �لرسل 
�قيق، �كا� ما حد� سّر �خلالفة بشكل 

�ترسيخها  �ملفاهيم  هذ�  لكشف  سببا  �ألحد��  من  معهم 
�سُتشهد   lخلالفة ح�  xمقا ��فع حضرته عن  �قد  �توضيحها. 

على يد �ألشقياh �هو يقر� �لقر]�. 
�هللا  سبيل   	 �باإلنفا/  �لشديد،   hباحليا �ملعر��  هو   � �عثما� 
بسخاh، �كا� قد تصد/ مبئا� �إلبل �ملجهزX 	 غز�X تبو�. �هو 
 ��لذF كا� له شرُ� �لز��� باثنتني من بنا� �لرسوH �، بل قد �,
ا َماَتْت بنُت َ,ُسوHِ �هللا � �لَِّتي َتْحَت ُعْثَماَ�، َقاHَ َ,ُسوHُ �هللا  �نه "َلمَّ
ْجُتُه ِ�ال ِباْلَوْحِي  �:"َ@�ُِّجو� ُعْثَماَ�؛ َلْو َكاَ� ِلي َثالَِثٌة َلَز�َّْجُتُه، َ�َما َ@�َّ

ِمَن �هللا �." (�ملعجم �لكب: للط!��).
 	 �خل  من  ���ئل  من  كا�   � عثما�   ��  	 خال�  �ال   

 .xمئذنة جامع عقبة بن نافع بالق:��� تونس�إلسال
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� È÷¡;]›ÅzËà
�ما سيدنا علّي � فقد ��جه ��ضاعا صعبة جد�، فكثY من �ملسلمني 
�خلليفة  بيعة   N#ضر� ?يتنبهو�   t -لثالث� بقتل خليفتهم  -�قد ُصعقو� 
�لر�بع �طاعته، بل #�حو� يطالبوL بقتاn َمن قتل �خلليفة.. �هكذ� �قعت 
معا#§ بني �ملسلمني بتحريض من �ملنافقني. �بعد �L بايع �لقوُ� عليًّا قا� مبا 
²ب �لقيا� به غYَ �بٍه للعو�قب، �ֲדذ� ضرT لألمة مثًال �L �خلليفة ال ُبّد 
�L ُيطا¥، �ليس عليه �L يتناnx عن �خلالفة ملجر7 متر7ُّ �حد �لوالN مهما 

كاL هذ� �لو�¦ قويًّا. 
 Lفما كا ،� Lقتلة عثما nلقد فوجئ � ¢ر�¯ �ملسلمني من مكة لقتا
 > nالقتتا� Àخلليفة، فحد� Nمرله �L ²لس �قد خر¯ جيش ليس حتت 
� �ملؤمنني عائشة #ضي �هللا � N7عا� � m#جلمل �لذ4 �نتهى بانتصا� Tحر

عنها مكرَّمًة ? �ملدينة.. 
من  معركة  ©ُل  فلم  ��لعلم،  بالشجاعة   � علّي   Nحضر �شتهر  �قد 
 Yلشه� �لفا#    x#با �لذ4  �هو  بد#،   >  Nx#ملبا� بد�  �لذ4  فهو   ،mمآثر
عمر� بن عبد 7�ٍُّ �لعامر4 �َقَتَله < �خلند¡، �هو �لذ4 فتح حصن خي� 

 Vلن�  N#بشا �. �قد �هد�m �لنV � سيًفا ¶سب 
�لنz� Vه �� �لفقا#. �قد  غز��.  شا#§ < كل 
على � ال غز�N تبو§،   �Yم�  �  mبقا� حيث 
 mعّير �حني  مع �ملدينة.   kبالبقا �ملنافقني  بعض 

�لنساk ��ألطفاn، حلق يتوسل بالنL� � V يصطحبه < �لغز�N، فقاn له 
�لنV �: "َ�ال َتْرَضى Lْ�َ َتُكوLَ ِمنِّي ِبَمْنِزَلِة َهاُ#�Lَ ِمْن ُموَسى، ِال �َنَُّه ال  
َنِبيَّ َبْعِد4". فأL� 7�# يبني �لنV � له �L �ملهمة �ل� يقو� ֲדا مهمة ُ��كلْت 

لنV، �هي ليست مهمة جتلب �خلز4 ��لعا#، بل على �لعكس.
 �ما علمه فيكيفه قوn �لنV � "�نا مدينة �لعلم �عليٌّ باֲדا“. �كاL عمر 
� يقوn: "قضية �ال �بو �حلسن ]ا"، فقد كاL � قاضيا على �ملدينة < 
خالفة �لفا#�¡ عمر �لذ4 كاL يستشmY < صعاT �ملسائل. �قد صا# هذ� 
�لقوn مثال سائر�. متّيَز بطاعته �لكاملة للخلفاk ��خلضو¥ للخالفة بشكل 
�ملنافقني  قبله، #غم Èا�لة بعض  �لثالثة   kللخلفا Lعو Yخ Lمطلق، �كا

�لتشكيك < هذm �ملسألة.
�قد �7مت خالفته Éس سنو�. �ثالثة �شهر.

�ل�  عنها  �هللا  #ضي   kلزهر�� فاطمَة   �  nلرسو� كبد   Nفلذ  َ̄ تز� �قد 
�جنبت له �حلسن ��حلسني �xينب ��� كلثو� �. �بعد �فاִדا تز�¯ بعد7 

 .kمن �لنسا
لقد �تضح �L سNY �خللفاk �أل#بعة ناصعة، ���م من ���ئل �ملؤمنني �من 
كبا# �ملضّحني بأمو�]م ��نفسهم < سبيل �هللا، ���م �ألتقى ��ألنقى بني 
�لصحابة، ��L �هللا تعا? قد فتح على �يديهم �لبال7 �قلوT �هلها. �لكن، 
�حيث L كث�Y من �ملسلمني t يقّد#�� �Ëية �خلالفة ��خلليفة، �ظنو� ��م 
ب �خلليفة، ���م هم َمن �ق ]م خلعه، �حيث �م عملو�  هم َمن ينصِّ

على قتل �خلليفة �لثالث 
فقد  �لر�بع،  ��خلليفة 
�خلالفة  منهم  �هللا  نز¥ 
�بقى  �نه  مع   ،Nلر�شد�
 > �خلالفة  بركا. 
 kلعلما� من  �لصاحلني 
�عاشت  ��ملجد7ين، 
طويل  �مد   ? �ألمة 
�لد�فعة   Nلقو� على 
�لعظيمة �ل� كانت < 
�لر�شدين   kخللفا� xمن 
�ل�  مدִדا  قصر  #غم 
عاما،   ٣٣  xتتجا�  t

بعثة  بالتضاnÌ شيئا فشيئا ح£ جاx kمن  �نو�# �خلالفة �بركاִדا  �بد�. 
 Nخلالفة �لر�شد� mملهد4 � �لذ4 �عا7 �هللا بعد� ��ملسيح �ملوعو7 ��إلما
من جديد بكل عزN �جالn. �قد كاL �نقطا¥ �خلالفة �لر�شدl N �ستئنافها 

 :nمد � �لذ4 قاÈ سيدنا Nkمصد�ًقا لنبو
Nُ ِفيُكْم َما َشاkَ �هللا Lْ�َ َتُكوLَ ُثمَّ َيْرَفُعَها َِ�� َشاLْ�َ kَ َيْرَفَعَها،  ”َتُكوLُ �لنُُّبوَّ
Nِ، َفَتُكوLُ َما َشاkَ �هللا Lْ�َ َتُكوLَ ُثمَّ َيْرَفُعَها  ِ̄ �لنُُّبوَّ ُثمَّ َتُكوLُ ِخالَفٌة َعَلى ِمْنَها
 Lََيُكو Lْ�َ هللا� kََما َشا Lُا َفَيُكو َ�� َشاkَ �هللا Lْ�َ َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوLُ ُمْلًكا َعاضًِّ
 Lْ�َ هللا� kََما َشا Lُُمْلًكا َجْبِريًَّة َفَتُكو Lَُيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكو Lْ�َ kََشا ��َُثمَّ َيْرَفُعَها ِ
Nِ ُثمَّ  ِ̄ �لنُُّبوَّ َتُكوLَ ُثمَّ َيْرَفُعَها َِ�� َشاLْ�َ kَ َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوLُ ِخالَفًة َعَلى ِمْنَها

َسَكتَ“. (مسند ��د)
 Nَِّلنُُّبو� ِ̄   �ما �لعبا#N �ألخNY < �حلديث، �هي: ُثمَّ َتُكوLُ ِخالَفًة َعَلى ِمْنَها

7 �خلالفة بعد بعثة �إلما� �ملهد4 �.  ُثمَّ َسَكَت، فهي نبوNٌk بتجدُّ
�هم  �لعل من   .mتقدير� ِحكًما عظيمة < مشيئته  تعا?  �L هللا  ال شك 
�ِحلكم �ل� �#�7 �هللا تعا? �L يظهرها من �نقطا¥ �خلالفة �لر�شدN �أل�? 
هو �L يعلِّم �ملسلمني �L يتمسكو� باخلالفة �يد�فعو� عنها 7فاعا مستميتا 
كي �ظو� ب�كاִדا. �لكن �خللفاk �لر�شدين �أل��ئل t يفشلو� �t تنقطع 
بركاִדم �بركا. عصرهم. ��هللا تعا? بنفسه قد تكفَل بإجناÍ مقاصدهم 
�مكانتهم،  صدقهم  ��ظهر  طويلة،   Lقر� بعد  نصرهم  كما  ��عما]م، 
 Nلر�شد� �خلالفة   L� �مع  ضدهم.  ��ملطاعن  �العتر�ضا.  كل  �7حض 
 mلذ4 ال يستفيد من هذ� L� ال�لثانية باقية ? يو� �لقيامة بإ�L �هللا تعا?، 
�لد#�  ��لع� قد ²د نفسه خا#¯ مظلتها �Èر�ما من بركاִדا، لذلك 
 �فال بد لكل مؤمن �L يتذكر �نه بإميانه �عمله �لصا[ سيجد له على �لد��
مكانا حتت مظلة �خلالفة، �عليه �L يتذكر �L �لعمل �لصا[ منا هو ما 
ُهَو  �لنV � �لذ4 قاn �هللا فيه: ﴿َفِإLَّ �هللا  ليه �خلليفة، فهو نائب   Yيش

 .﴾Yَ�ِجْبِريُل َ�َصاِلُح �ْلُمْؤِمِنَني َ��ْلَمالِئَكُة َبْعَد َ�ِلَك َظِه mَُمْوال

مرقد سيدنا علي بن �ª طالب �
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�خلليفة   	
 �جلالندهر�  �لعطا�  �بو  �ألستا�   �قّد  �١٩٥٢ �عا  %
�لثا5 � �ستفسا�3ً عما مييز �خلالفة �إلسالمية �لر�شد( عن غ&ها 
من �نظمة �ُحلكم  من Aميقر�طية =مَلكية =غ&>ا، فكتب � جو�به 

كما يلي:
"للخالفة �إلسالمية �لر�شد( سبع ميز�L تالية:

�أل	�: �النتخا�
َ�ْهِلَها﴾،  
َِلى   Lَِألَماَنا�  �=ُّAُتَؤ  Xْ�َ َيْأُمُرُكْم  
Xَّ �هللا ِ﴿ :� قا[ �هللا 
=3غم �X �لكلمة �لو�A3( هنا هي "�ألمانة"، لكن �ملر�A منها �مانة 
تعا	  �هللا  تر_  =قد  �حلكم.  �كر   aسيا  %  LA3= ألbا  �ُحلكم، 
حتديد طريقة �النتخاg للمسلمني. =حيث 
X �خلالفة (�� �خلالفة 
�لر�شد() % �لك �لوقت كانت سياسية =Aينية % �لوقت نفسه، لذ� 
 gهللا عليهم- بانتخا� Xلصحابة -3ضو�� �قر3 �لناt =قتئٍذ �X يقو
�خلليفة ليتمكن uم �لدين ألbم �كثر �لناt فهًما للدين =�عرفهم 
بأهله، =
ال فيمكن �z Xتلف طريقة �النتخاg من xماX آلخر، 
 gكيفية �نتخا % Xخلالفة �لر�شد( لبحث �ملسلمو� Lلو �ستمر=
 gما �سلو� ،gخلالفة تتم باالنتخا� X� خلليفة بعد �لصحابة. �ملهم�

هذ� �النتخاg فقد جعله �هللا % يد �ملسلمني.

�لثانية: �لشريعة
�خلليفة ملتز� باألحكا� �لشرعية، فبإمكانه �X ال يأخذ مبا يش& عليه 
�لس �لشو�3، لكنه ال ميكن �X يرAّ ُحكم �لشر�؛ فهو 3ئيس 

للسلطة �لتنفيذية، =ليس 3ئيسا مطلقا.

�لثالثة: �لشو��
�uامة  �ألمو3   % يستش&   X� بالشريعة،  �لتز�مه  مع  �خلليفة،  على 

=يلتز� باملشو3( �قصى ما ميكن.

�لر�بعة: �لر��� �لد�خلي �� �ألخال�

ضافًة 
	 تقيُّد� بالشريعة =�ملشو3( فإX �خلليفة 3قيب على نفسه �يضا؛ 

حساسه �لعقلي  Xلصال(، =من هذ� �ملنطلق فإ� �ألنه �ملرشد �لدي� =
ما
هه =ִדديه 
	 �لصر�� �ملستقيم،  =شعو3� �لد�خلي =�لرقابة �لذ�تية توجِّ

=هذ� ما يفقد� �لزعيم �لسياسي سو�� �كاX منتخبا �� غ& �لك.

�خلامسة: �ملسا	�"
=�خلليفة % �إلسال� يسا=� �� شخص من �لرعية % �حلقوa �إلنسانية، 
منه  تؤخذ   X� ميكن  كما  �ملحكمة،  طريق  عن  حقوقه  �خذ  فيمكنه 
من   �بذلك �تلف عن غ& =هو  �يضا.  �ملحكمة  طريق  �حلقوa عن 

�حلكا� �لدنيويني % �لعا�.

�لسا�سة: �لعصمة �لصغر�
يتمتع �خلليفة بالعصمة �لصغر�، =هذ� يع� �نه �جلز� �ألهم % �آللية  
�ألخطا�   % �لوقو�  من  سيعصمه  �نه  تعا	  �هللا   �َ=َعد =قد  �لدينية، 
�ملهلكة، =�نه سيؤيِّد خططه =منهجه % �لظر=� �خلطر( =ينصر� على 
تعا	؛ =هذ� ما ال  �عد�ئه. =بتعب& �خر يكوX �خلليفة مؤيد� من �هللا 

.�يشا3كه فيه �حد من �حلكا

�لسابعة:  ال عالقة له بالسياسة، فال 1و0 له �النتما. -� �� حز� 
سياسي

 gحز 	
 xينتمي �= ينحا X� له x3=حي للجميع، فال �و g� مبا �نه=
X=A �خر، بل عليه �X �كم بني �لناt =�ألحز�g بالعد[ �لكامل، 
ِباْلَعْدِ[﴾،  َتْحُكُمو�   Xْ�َ  tِلنَّا� َبْيَن  َحَكْمُتْم   ��َ
ِ=َ﴿ تعا	:  قوله  =فق 
 �� شخـًصا   Xكا� سو��  �خر،   X=A جانب   	
 مييل  ال   X� =عليه 

قـوًما.
(جريد( "�لفضل" �لعاملية �ألسبوعية �لصا3A( من لندX، �لعدA ٢٣ مايو 
	 ٥ يونيو ٢٠٠٣)

ÎÅå\Ö’\;Ï…˜}÷’;√eâ’\;k\áË∏\ÎÅå\Ö’\;Ï…˜}÷’;√eâ’\;k\áË∏\

�  Å∂^;ÄÊ⁄•;flÁÅ’\;3çd;\ÜÖŸ;]›ÅËà;U€÷ŒdÅ∂^;ÄÊ⁄•;flÁÅ’\;3çd;\ÜÖŸ;]›ÅËà;U€÷Œd

��;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ⁄÷’;È›]m’\;Ï�Ë÷£\;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ⁄÷’;È›]m’\;Ï�Ë÷£\
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٤٢

ا ِفي  �َّ َلُكْم ِفي �َألْنَعاِ� َلِعْبَرً� ُنْسِقيُكْم ِممَّ�ِ�َ﴿
ُبُطوِنِه ِمْن َبْيِن َفْرٍ( َ�َ)ٍ� لََبًنا َخاِلًصا َساِئًغا 
��َألْعَناِ/ َ �لنَِّخيِل  َثَمَر�3ِ  �ِمْن َ ا6ِِبَني  لِلشَّ
ِفي   َّ��ِ َحَسًنا  �6ِْ;ًقا َ َسَكًر�  ِمْنُه   �َ�َتتَِّخُذ
�َحى 6َبَُّك �َِلى ْBَ�َ *�Gَِلَك آلَيًة ِلَقْوٍ� َيْعِقُلو
�ِمَن َ ُبُيوًتا   Hِْلِجَبا� ِمَن   Jتَِّخِذ�  �ِBَ �لنَّْحِل 
ِمْن ُكلِّ  ُكِلي  ُثمَّ   * �َيْعِرُشوَ ا  �ِممََّ َجِر  �لشَّ
 Oَُيْخُر Gُُلًال  6َبِِّك  ُسُبَل  َفاْسُلِكي  �لثََّمَر�3ِ 
 Sٌَْلَو�ُنُه ِفيِه ِشَفاB ِمْن ُبُطوِنَها َشَر�ٌ/ ُمْخَتِلٌف
 ﴾�َ�ُر َيَتَفكَّ ِلَقْوٍ�  آلَيًة  Gَِلَك  ِفي   َّ��ِ  Xِلِلنَّا

(�لنحل:٦٧ -٧٠)
Bجعل   �B يوّ)  من صديق  6سالة   eصلت�
خلطبة  موضوعا  �لكرمية  �آليا3   iهذ من 
pعة. ��ملسألة �لB lثا6ها هي كيف kرِّ� 
 qلكرمي �خلمر، بينما يذكر �هللا تعا� �uلقر�
بعض  مع  �ملسكر  �لشر�َ/  �آلية   iهذ  x

�لنعم �إلzية؟ 
 X6لد�� �لع|�  فهُم  �ًال B ينبغي   :Hفأقو  
ليس   G� �آلية،   iهذ  x �ملذكو6  �ملستفا) 
�منا � �لربانية،  �لنعم  تعد�)  �آلية  موضو� 

 .X6تعلُّم �لد
� �هللا تعاq قد Gكر x هذi �ألمثلة B حلقيقة�
 Hملثا��  .�لإلنسا �تلفة  Bحو�ال  �لثالثة 
�أل�H هو تلك �حليو�نا3 �لl خلقها �هللا 
قا)�6 على �نتاO �للنب. ��ا تنتج كث�� من 
�للنب مع �Bا تتنا�B �(B Hنو�� �لطعا� من 
� � جتدها Bكلت ��حشائش �Bعشا/، 
�لشجر.   ��6�B� ��لقش  �جلا�  �لعشب 
فكل طعا� من B)� �ملر�تب هو طعا� zا. 
�هذ� هو موضو� �لع|� من �ألنعا�. فتلك 
 ،Sمة من �لذكا��ملخلوقا3 �لl نر�ها �ر
تتغذ�  لنفسها..  تفكر   �B تستطيع  �ال 
على B(6B �ألطعمة �تنتج لبًنا خالًصا سائغا 

للشا6بني.    
�على �لنقيض Gكر �هللا �إلنساَ� �لذJ جعل 

له �لطعا� �لر�قي من متر �عنب �غ��ا من 
�نتفاعا  به  ينتفع  من   Xلنا� �من  �لفو�كه، 
مفيد،  صحي  كطعا�  �يأكلها  صحيحا، 
�kيل  �ستعماله،   Sيسي من   Xلنا� �من 
)نيئة  ما)�   q� �لنافع  �لر�قي  �لطعا�  هذ� 
�لنفع �q سم  كريهة... من ما)� عظيمة 

 !�شديد �لضر6 باإلنسا
�هكذ� تتبني مكانة هذ� �لصنف من �لبشر  

باملقا6نة مع �ألنعا�. 
�ملنحطة،  �لكائنا3  من  ُتَعّد  �ألنعا�   
�ألنعا�  �ملخلوقا3.  6Bقى  ُيَعّد   ���إلنسا
تنتج  �منه  �لطعا�،   HشكاB Bحط  تأكل 
طعاما صحيا للغاية، فتنتفع به، �ينتفع به 
منعش،  بشر�/  فيستمتع  معها،   ��إلنسا
 ���إلنسا كب��.  غذ�ئية  فو�ئد  فيه  ��د 
x �ملقابل يأخذ �لفاكهة، �هي من Bطيب 
�ألنعا�   .SJ(6 Sشي q��لطعا�، فيحّوzا 
ال  �لبشر  �بعض  �لبشر،  لصا�  تعمل 
ما   �يصنعو بل  �آلخرين،  لصا�   �يعملو

تعريب: �ملرحو �مد حلمي �لشافعي

◊ufi’\;Ï“÷ŸÂ;Ï�Ë÷£\◊ufi’\;Ï“÷ŸÂ;Ï�Ë÷£\

<I<�6ه �هللا<I<Å∂^;Ö·]ö;\ÜÖŸ;]›ÅËà
� (Ê¡Ê∏\;wËâ⁄÷’;√d\Ö’\;Ï�Ë÷£\



٤٣

يضرهم �يفسد حياִדم!
� صلة �ثيقة G فسا)هم�� عقو� �لبشر � 
 JB  x قوما  جتد  فلن  �ملسكر�3،   H�بتنا
 ��يتَحّلو �لكحوليا3   �يشربو  �مكا
�قا3 B  x كانو�   ��� ��لتقو�؛  بالو�6 
 OGمنا بعض   ��ُيبد �لسكر  عن  �متناعهم 
يظلو� �ر�مني  Gلك  مع  فإ�م  �لتحضر، 
 Hحا �لطيبة  ��لقيم  �لرفيعة  �لسجايا  من 
�Bحط ما فيهم  BسوB يصد6 منهم�سكرهم، 
 ���لطغيا �لظلم  �Bحد�(   .�يثملو عندما 
6�با �Bمريكا �ليو� يتصل �B x جندها lل�
عر�  �نفصمت  �كلما  باخلمر.  معظمها 
�لشر  ينتشر  �بسببها  �خلمر،  فسببه  Bسر� 
 x تلقائيا  �لسلو¤   Sسو� ��لظلم  ��لزنا 

�لبيو3. 
فهنا¤   .X6لد�� �لع|�  نقطة  هي   iهذ  
�نو� �6ٍ�.  S¦( نو� :�نوعا� من �حليو�
 �(B مرتبة فإنه ُيعطى �(B يعد Jما �لذB
مفيد  صحي  طعا�   q� �kوله  �ألطعمة، 
 ��إلنسا Bيها  �Bنت  لك،  �يقدمه  لذيذ 
Bشر�  بل  )6جة،  منها  6Bفع  هو   Jلذ�
�ملخلوقا3، ُتعَطى Bفضل �ألطعمة فتحوzا 

!Sألشيا� B(6B q�
 بعد هذ� يأ§ مثاH �لنحل. �هو x �لو�قع 
 J�لذ مثال  �ُيضر/  عميق،  مغز�   �G
�ملرتبة �لعليا من �لبشر.. فقد جاG Sكرها 
بعد Gكر �إلنسا� لإلشا�6 �q �ألفضل من 
تغّير  �إلzي حد(  �لوحي  �نتيجة  بينهم. 
هنا¤ حشر�3  �لكائنا3.   iهذ  x عظيم
�لنحل،  من  �لعكس  على  �لكنها  Bخر�، 
 x تتشابه �6مبا  �لوحي،  هذ�  من  �ر�مة 
تتغذ�  �حد��ا  �لكن  �خلا6جي،  �ملظهر 
6حيق   H�تتنا ��ألخر�  �ألقذ�6،  على 
من  B©ى  شيئا  �أل;ها6   x  �� �أل;ها6. 

�لثما6، فهي حتمل 6�ª �لثمر�. ��ا طعا� 
�ال  للغاية،  لطيفة  خو�¬   �G 6�حا¦ 
ميكن تصو6 طعا� 6Bقى منه. �عندما يذكر 
�لذبا/،  صو�6  �لذهن   q� تقفز  �لنحل 
�يد6¤ �إلنسا� ما �لذJ فّر� بينهما. �نه 
فا6ُِ� �لوحي.. �نه فا�6 �لقر/ من �هللا. 

 (�ّ;ُ  �G�  J(لعا�  ��إلنسا  �B �ملثل  فوجُه   
� �عل منه طعاما B بطعا� صحي فبوسعه
� يتخذ منه طعاما صحًيا؛ B بوسعه�جنسا، 
 iتطوير� �لطيب  �لطعا�  حتويل  �لكن 
من  ليس  �لبشر  �ملنفعة  ��ضح  zد� 
من  �ظيفة  �نه   .J(لعا�  ��إلنسا �ظائف 
 �يقيمو �لذين  �إلzي..  �لوحي   �يتلقو
منـزلة   ��Sيتبو �لذين   ..qتعا باهللا  صلة 
Bنفسهم   ��يربطو �هللا،  من  بقرֲדم  سامية 
 Hبوسعك �لقو�بالوحي.. فتتبدH حاzم. 
حتويال  �لذبابة  يشبه  ما   Hِّوk �لوحي   ��
 �B لك�عجيبا، �ُيحد( ֲדا ثو�6 6�حية. 
 ��لذk Jد( لإلنسا �لتغي�  تتخيل ِعظم 
��G نـزH عليه �لوحي �إلzي! فقّد� �لنحل 
نو6   x �تقدمو�   ��ُغذ �لذين  للقو�  مثاال 

�لوحي.
�ًال B لُّك(B ،ّيها �لنحلةB :qهللا تعا� Hيقو 
�حلماية  نظا�  فيه   Jِّلُتِعد مسكنك  على 
ُكِلي  �لنقي. ﴿ُثمَّ  �لصحي   Sللغذ� �لال;مة 
ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر�3ِ﴾. �هنا¤ حكمة ضمنية 
�ال  �لطيبا3   ��معو فالذين  عميقة، 
 � �ما  يضيعو�ا،  فإ�م  ±مايتها   �يهتمو
 x zم  حق  فال  �ملطلوبة  �حلماية   ��يوفر
جهة  من  �جلمع   �� �جليد�.   Sألشيا� pع 
��لتضييع من جهة Bخر� هو عد� �حتر�� 
 :qتعا �هللا   Hيقو لذلك  للطيبا3.  �تقدير 
تذهبني   ² �حلماية،  مها�6  نعّلمك  �ال B
ما  �هذ�  �لزهو6..   x ما  Bحسن  جلمع 

 

�لذبابة  يشبه  ما  �وِّ�  �لوحي   ��
ثو!�  ֲדا  'ُيحد$  عجيبا،  حتويال 
!'حية. 'لك 6� تتخيل ِعظم �لتغي. 
�=� نـز� عليه  ��لذ@ �د$ لإلنسا
 �لوحي �إلGي! فقّد �لنحل مثاال للقو
�لذين ُغذ'� 'تقدمو� I نو! �لوحي.

تفعله �لنحل.. �حيثما نوجه �ألنظا6 نر� 
��لعريشا3.  �ألشجا6  �³ل  �جلبل،  ³ل 
�ال B خللية� eكلها تتبع نفس �لطريقة: تب�
Gلك  بعد  �أل;ها6   q� تتجه   ² للحماية، 

جلمع �لرحيق.
ُسُبَل  ﴿َفاْسُلِكي   :qتعا �هللا   Hيقو  ²  
6بك  طر�   x  Jس�  JB 6َبِِّك﴾.. 
موضو�  توضح  �لعبا�6   iهذ� بتو�ضع. 
�آلية. فما �ملر�) من ﴿ُسُبَل 6َبِِّك Gُُلًال﴾؟ 
 �B منحها �هللا لكم، ينبغي lكل �لتعاليم �ل
تنتهجوها �تس��� على هديها، ألنكم لو 
� متا6سـوها فسُتـْحرمو� من �ملنـافع 

�لl تترتـب عليها لكم �لغـ�كم. 
�لثمر�3،  تأكلي من كل   �B �ال يكفي  
� تأكليها �متتصي معها 6حيق B منا ينبغي��
 �B �ليها،  ُهديت   lل� بالطريقة  �لزهو6، 
�لكرمي   �uلقر� �ليها   Jيهد  Jلذ� بالطريق 
)�ئما  يناسب  فاملثل   ..Sلسما� �حي   �B



٤٤

�لنحل �pاعة �ملؤمنني. 
ُمْخَتِلٌف  َشَر�ٌ/  ُبُطوِنَها  ِمْن   Oَُيْخُر﴿  
��أل;ها6  �لثمر�3   �تبد قد  Bَْلَو�ُنُه﴾. 
متشاֲדة، �لكن ما µرO من بطو� �لنحل 
 .��أللو� متنو�   �يكو سو�  �zضم  بعد 
للبشر،   Sشفا هو   ..﴾Xِلِلنَّا  Sٌِشَفا ﴿ِفيِه 
 Hيقو كما   Xللنا  Sشفا Bيضا  �هللا  �كلمة 
 Sٌَما ُهَو ِشَفا �ِuِمَن �ْلُقْر Hُُِّنَنز��هللا �: ﴿َ
 x موجو)   Sفالشفا لِْلُمْؤِمِنَني﴾.  �6َْحَمٌة َ
�الثنني، �لكنه Bحسن ما يكو� �نطباقا على 
�ألمم �لl تأسست على نو6 �لوحي �إلzي، 
��لl ترّبت �نشأ3 على هدJ من كلمة 
Bنشأها   lل� �ملسلمني  فجماعة   .qتعا �هللا 
سيدنا �مد �ملصطفى � ينطبق عليهم َمثل 

�لنحل هذ� متاما.
� تتفكر�� كي B ملجيد: عليكم� �uلقر� Hيقو
تفكرمت �شرعتم   �G�� �ملثل.  تد6كو� مع· 
 iمعنا عن  �لبحث   x �لعقل   Sضو على 
�حذ�6  �6ئعة.  معا¦  �آلية   x  ��فستجد
من �ملر�6 على هذi �آلية مر��6 سطحيا، 
 ..���تتفكر �تتأملو�  تتريثو�   �B ينبغي  بل 

ح¹ تعثر�� على �لرسالة �ملوجهة �ليكم. 
�موضو� �لتفكر يناسب باطن هذi �آلية  
طعاما  Bعطَي   �G� �ملؤمن   �B مبع·  Bيضا، 
�عندئذ  �يتأمله،  فيه  يتفكر  فإنه  6�حيا 
جديد�  بريًقا  �لطعا�  هذ�  على  يضفي 
يتفضل  �كلما  جديد.   Sشي عنه  �يتولد 
 iتكرk ال  فإنه  �ملؤمن  على   qتعا �هللا  به 
�عله  �منا � �kصرx i شخصه..  لنفسه، 
x منفعة �آلخرين، �يكو� بذلك مصد�6 

عظيما لشفاS بe �لبشر. 
 Sعلى ضو ���.. تفكر��x كل ما تتفكر 
�نكم   .6���لغر �ألنانية  بد�فع  ال  �لوحي، 
�ملجيد ֲדو�   �uلقر� uية من  تدبرمت  ��G ما 

�عندئذ  Bنفسكم.   �ºدعو فإمنا   6��غر
 �B ميكن  �ال  �لشيطانية،  �ألفكا6  تتولد 
� علما حقيقيا باملع· uجتنو� بذلك من �لقر
�لصحيح. ففي قوله تعاq: ﴿َفاْسُلِكي ُسُبَل 
 ��س� �ملع·.  عميقة  6سالة  Gُُلًال﴾  6َبِِّك 
�ثقتم �بتو�ضع x سبل �هللا �. لو �عتمدمت 
Bنفسكم من غ� BساX لذلك ��تبعتم   x
طريق �لتك| ��لغطرسة فلن يكو� بوسعكم 
 J6��لتوصل �q �ملع· �لر�حا¦. من �لضر
��لتو�ضع،  �حللم  سبيل   ��تتخذ  �B لكم 
تعاليم  تتبعو�   �B ��تكم، �ينبغي G منكرين
� �ملجيد ��لن« �ألكر� �مد �ملصطفى uلقر�
�، ² عليكم �لتأمل فيها مليًّا.. أل� �لتأمل 
بنو6   ���خذ �ألمر.   x �لنظر   ��معا  eيع
تطبيق  �ينبغي  �لتقو�.  مع  �لكن  �لعقل، 
�ليه من تلك �ملعا¦ لصا�  �كلِّ ما تتوصلو
 ��لبشر، �يكو� لديكم �إلميا� بأنه سيكو

شفاB Sكيد� zم. 
تفك�   �لوٍ �لكل  �تلفة،   �Bلو� �نكم   
�تلف. من حيث �لظاهر تشربو� 6حيقا 
�لكنها  �لربانية  �لتعاليم  6حيق  ��حد�.. 
 �ُتخرO من )�خلكم موضوعاB 3�G 3لو�
 Jتوk اz ��تلفة.. كل مع· zا، �كل لو
� سر �لقو� �لكلية للجماعة � .Sعلى �لشفا
�لزهو6  يكمن x هذ�. ��ا تشر/ 6حيق 
�لنبوية �تتخذ  6�) �ألحا)يث ���لقرuنية، 
 x لكG تقو� بكل�لنفسها عا)� �لتفكر، 
 ،6��لغر  �B  Sالستعال� عن   iمنـز تو�ضع 
مت|ئة من حوzا �قوִדا، معتمد� على �هللا 

تعاq مستعينة بنو6 �لوحي. 
 لقد عرضت َمَثل عسل �لنحل �لذJ يالئم 
عا�،  بوجه  �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة 
�لنحل   �� طريقة.  من  Bكثر   x �يناسبها 
حتو� بني �أل;ها6، �تصل �q ش¹ �أل;ها6 

�لعسل.  هو  طعاما  �تعد  عصا6ִדا،  متتص 
�zذ� �لعسل Bلو�� �تلفة، ُتعطي uثا�6 �تلفة 
�عندما تستعمل هذ� �لطعا� فإ�ا تنتج منه 
 �B  JB منه؛  6Bقى  �لطعا�  من  uخر  نوعا 
 �B لنحل تصنُع من �لعسل خالصَة �لعسل�
�ال تستبقي  ،)Royal Jellyمللكي (� Sلغذ��
هذ� �لغذ�S لنفسها، بل تقدمه مللكة �لنحل. 
�منا على � �لعسل،  تتغذ� على  فامللكة ال 
فيها  تتولد  لذلك  �لعسل، �نتيجة  خالصة 
 Oنتا� من  فتتمكن  عا)ية،  غ�  قد3�6 
� َمَثل B يتB6 يضاB من هذ� �جلانب��لنسل. 
�لنحل يناسب �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
متاما. فعندما يتفكر �أل�ديو� x كال� �هللا 
�أل;ها6  عص�   �يشربو عندما   JB  ،qتعا
على �ختال� Bنو�عها x �لعا� �لر�حا¦، 

�لقو� �لكلية للجماعة  � سـر �
يكمن I هذ�. �Pا تشـرO !حيق 
�لزهو! �لقرUنية، ''!'S �ألحاSيث 
�لنبوية 'تتخذ لنفسها عاS� �لتفكر، 
 Xتو�ضع منـز I بكل =لك 'تقو
عن �السـتعال[ 6' �لغر'!، مت\ئة 
من حوGا 'قوִדا، معتمد� على �هللا 

تعاb مستعينة بنو! �لوحي. 
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 ��يكتسبو� �لعقل من كل Gلك، ² يصنعو
نوعا من �لعسل يضعونه x خدمة �لدنيا، 
�هم Bيضا يستمتعو� به. ² من هذ� �لعسل 
�من كل �ملعا�6 �للطيفة - �لl �نو�ا  -
� يذكر�نه ¿ عند �للقاS. فما B ،َّ¿� �يكتبو
Bقدمه لكم هو x �حلقيقة هد�يا.. شا6كتم 
�ّ¿ 6حيقها،  �يصل  َّ¿� �6ساzا   x يعاp
على  ينطبق  �ملثل  �هذ�  بينكم.  �;عه B  ²
كل من يشغل منصب �خلالفة x �جلماعة 
� مقا� �خلليفة ليس ��إلسالمية �أل�دية. 
�منا �مقا� تقدمي �zد�يا لآلخرين فحسب، 
 iمن هذ�هو مقا� تلقِّي �zد�يا منهم Bيضا. 
تلك  مستمر�  بصو�6  Bتلقى  فإ¦  �لوجهة 
�ملعا¦ �لl هي خالصة عقل �جلماعة x كل 
³BاS �لعا�.  فإ�G ما كتب �¿ Bحد �إلخو� 
x مسألة ما، فإ¦ ال Bنظر �ليها Bبد� على 
� عقو� يستحق �إل�اH.. ظنا B 6��Bا غر
 eليس لديه ما يعلم J(لرجل �لعا� �B eم
من  منهم  �لقر�يني  بعض   ��� �ياi.. كال 
 ¿���6B �G) �لكتابة �ال µط حرفا ��حد�، 
 Sلبسطا� Sليكتب له.. من هؤال iغ� Hسأ
من يكتب �¿ نقاطا من �حلكمة ��ملعا�6 
عا6مًة،  نشو�  نفسي  يغمر  ما  �لربانية 
 �B ينبغي  لذلك  ֲדا.  �Bنتفع  �¦ ألتقبلها �
 �تتذكر�� �لغذ�S �مللكي �لذJ تصنعو�، فإ
خليفة �لوقت يستمد منه �لقو�، �تز)�) به 
)�ئما  تقدمو�   �B فعليكم  �لر�حية.  قد�6ته 

6حيق فكركم للخليفة. 
تقع x خطأ  فعندما  �ضافية.  ميز�  �هنا¤ 
ما �يهد) فكر¤ بإحد�( ضر6 ما �kس 
� فكر¤ هذ� x طريق B خلليفة بنو6 �لوحي�
عنه  kيد   �B 6بك﴾  ﴿سبل  مع  يتفق  ال 
فإ� �خلليفة سو� kّذ¤6 �ينبهك لتجنب 
هذ� �لنو� من �لزهو6، فال تشر/ منه ألنه 

 �G� له  مهلك  �لسم  هذ�   �B  �6B� سم، 
من  �ألسلو/  هذ�  عن  �يبتعد  يتوقف   �
يفهم  ح¹  له  Bبني   �B  H��Bحا �لفكر.. 
يظهر  نا)�6  قلة   Sباستثنا� عنه.  �يرجع 
�حلب  بكل  ��ابية  �ستجابة   ��أل�ديو
�خلطأ  B)6كنا  لقد  �هللا،  �يقولو�: جز�كم 

�لذJ كنا نرتكبه �نتو/ عنه. 
�ضحه B �B 3(6B Jهذ� هو �ملوضو� �لذ 

لكم على ضوS هذi �آليا3 �لكرمية. 
� ميكننا من �لتدبر ��لتفكر B � عسى �هللا 
� �عل كل B�Bكثر �Bكثر x هذi �ملو�ضيع 
 x فر) منا ³لة.. خاضعة لوحي �هللا، تس�
سبله بالتو�ضع، �تأكل من �لثمر�3 �لر�حية 
�لطيبة، �ُتخرO منها شر�با سـائغا شافيا، 

خاليا من �لفسا) ��لضالH؛ �للهم uمني. 
(ملخص خطبة �جلمعة بتا6يخ ٥-١-١٩٩٠)

� �لنحل تشر/ من B ال حتسبو��;هر سا�. 
�منا x حاال3 نا)�6 ��لزهو6 �لطيبة فقط، 
ال kد( Gلك. �ملا كا� �ملوضو� يتعلق 
 iهذ يرينا   qتعا �هللا   �فإ  ...Xللنا بالع|� 
�لتجربة x �لنحل. قد تصنع �لنحل عسًال 
شديد �خلطر بل قد يكو� قاتًال x بعض 
 �B لباحثني� �ألحو�H. لقد �كتشف بعض 
مثل هذ� �لعسل موجو) x بعض �ملناطق، 
�هللا  بفضل  هو  عامة  بصفة  �لعسل  �لكن 
 iهذ ��قصدJ من بيا .Xللنا Sشفا qتعا
ينتج  قد  "�لعسل"  عن  �لباحث   �B �خل|� 
� يبقى �ملرS حتت B J6�ً©ا. لذ� من �لضر
 Jلذ� �لوقت..  خليفة   JB �لوحي  هد�ية 
 Jلذ�� عليكم..  حفيظا   qتعا �هللا  Bقامه 
Bفكا6كم،  خالصة  �ليه  تقدمو�   �B ينبغي 
�ملَلكي..   Sَلغذ�� �ليه  مو�  َقدِّ uخر  بتعب�   �B
�لوال Gلك  .Sليه كل شي� تقدمو�   �B ال 
ما �جد خليفة �لوقت فرصة للتفكر. فلو 
�أل�ديني  �ملسلمني  من  ماليني  عشر�   �B
�هللا  بفضل  ��لباليني  �ملاليني   q� تضاعفو� 
�خلليفة كل شيS على   q� �كتبو�  ،qتعا
Bنه خالصة فكرهم.. فمن �ملستحيل عليه 
� يقرiB كله �لو قر��S سطحية متعجلة. B
عليك   �بأ تذكر¤  �مللكي   Sلغذ�� فمسألة 
تلّخص   ² �ألمو6،  تلك   x �لتفكر  �ًال B
ظفر3  Bنك  حتس  �عندما  جوهرها؛ 
بتوجيه من �هللا تعاq مبسألة علمية عظيمة 
على   Åلعر� تستحق  �Bا  �تر�  لطيفة.. 
kميك  �لسو�  �ليه  ْمها  فقدِّ �خلليفة.. 
�خلليفة من �خلطأ �B �Gحسَّ بأ� هنا¤ خطأ 
� �ختلط بفكر¤ بعض �لفكر B (غ� مقصو

�لسا� �لسو� يبينه لك. 
 Bحيانا يرسل �¿ بعضهم ما kسبه حكمة 
عظيمة، �ال يتمكن من Æ6ية ما فيها من 

شديد  عسًال  �لنحل  تصنع  قد 
بعض   I قاتًال   �يكو قد  بل  �خلطر 
 Xهذ  �بيا من  'قصد@  �ألحو��.... 
قد  "�لعسل"  عن  �لباحث   �6 �خل\� 
ينتج kًا. لذ� من �لضر'!@ 6� يبقى 
خليفة   @6 �لوحي  هد�ية  حتت  �ملر[ 
�لوقت.. �لذ@ 6قامه �هللا تعاb حفيظا 
عليكم.. '�لذ@ ينبغي 6� تقدمو� �ليه 
مو�  خالصة 6فكا!كم، 6' بتعب. Uخر َقدِّ
تقدمو�   �6 ال  �ملَلكي..  �لغذ�َ[  �ليه 
ما 'جد  =لك  'لوال  �ليه كل شي[. 
 �خليفة �لوقت فرصة للتفكر. فلو 6
عشر� ماليني من �ملسلمني �ألtديني 
تضاعفو� �b �ملاليني '�لباليني بفضل 
كل  �خلليفة   b� 'كتبو�   ،bتعا �هللا 
شي[ على 6نه خالصة فكرهم.. فمن 
'لو  كله   X6يقر  �6 عليه  �ملستحيل 

قر�[� سطحية متعجلة. 
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ميكن �� نقّسم موضو� �خلالفة بصفة عامة 	� ما يلي:
١.  تعريف �خلالفة 
٢.  ضر'&% �خلالفة 

٣.  قيا) �خلالفة 
�ما&�+ �خلليفة   .٤

٥.  صالحيا+ �خلليفة 'سلطته
٦.  قضية عز3 �خلليفة .... 

�تنا'3 كل هذ= �ملو�ضيع بشر8 موجز،  ��'سأحا'3 
'�هللا �ملوفِّق '�ملستعا�.

تعريف �خلالفـة
�'3 سؤ�3 يتباG& للذهن هو تعريف �خلالفة، �H ما هو �ملر�G من 
�خلالفة '�H شيP يسمى نظا) �خلالفة؟ فاعلمو� �� �خلالفة كلمة 
عربية تع] لغوًيا �ملجيP بعد �حد �' خْلفه، �' �لقيا) مقاَ) شخص 
_خر �' �لنيابة عنه. �ما ^ �ملصطلح �لدي] فكلمة �خلليفة ُتستخد) 

مبعنيني:
 ،bُيبعث من عند �هللا إلصال8 �لنا Hلذ� eما: �ملصلح �لرباf'� 
 ،gملع� ֲדذ�  �هللا   Pخلفا يسمَّو�  '�لرسل   Pألنبيا� فإ� kيع  'عليه 

ألoم يعملو� ُنّو�ًبا لـه �، 'ֲדذ� �ملعm gَّى �ُهللا _Gَ'�G' (G خليفًة 
^ �لقر_� �لكرمي.

مصلٍح   '�  ٍّsن مقاَ)  يقو)   Hلذ�  tلصا� �لبا&  �لرجل  vلك  ثانيا: 
&'حٍي بعد 'فاته ليكمل مهمته 'يقوk Gاعته، مثلما قا) �بو بكر 

� خليفًة بعد &سو3 �هللا � 'بعد= عمر �.

ضر��� �خلالفـة
'�لسؤ�3 �لثاe هو عن ضر'&% �خلالفة، �H ألH غر} يتأسس 
نظا) �خلالفة؟ فاعلمو� �نه ال {لو فعل من �فعا3 �هللا من حكمة، 
بينما  �إلfية،  �لنو�ميس  �سب   �G'د� �إلنسا�  عْمر  كا�  'ملا 
تقتضي مهمُة �إلصال8 '�إلشر�� على شؤ'� �ملؤمنني 'تربيتهم 
لتتم  �لنبو% نظا) �خلالفة  �مًد� طويال، لذ� فقد سّن �هللا تعا� بعد 
مهمة �لنs بعد 'فاته بو�سطة خلفائه. فكأ� �لبذ& �لذH ُيزَ&� بيد 
�لنs، ينّميه �هللا عن طريق �خللفاP ليسلم من �ألخطا& �ل� حتد� به 
�'3 �ألمر ح� يصبح G'حًة عظيمة. 'من هنا يتضح �� نظا)  ^
قا3 سيدنا  له، 'fذ�  'تتمة  �لنبو%  لنظا)  فرٌ�  �حلقيقة  �خلالفة ^ 
(كنـز  خالفٌة".  تبعْتها  	ال  قط  نبوٌ%  كانت  "ما   � �هللا  &سو3 

(١١٩ � bGلسا� Pلُعّما3، �جلز�

تر!ة: �لد�عية �مد ��د نعيم
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(نجل سيدنا � حمد �)
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قيا" �خلالفـة 
مبا �� نظا) �خلالفة فرٌ� لنظا) �لنبو% 'تتمٌة له، لذلك فقد توّلى �هللا 
�لنبو%، 'vلك لكي يتو� منصَب  � 	قامته بنفسه، كما هو حا3 
�خلالفة َمن كا� ^ علم �هللا �ألصلَح '�ألجد& حلمل هذ� �حلمل بني 
�ملوجوGين 'قت �النتخا�. 'مبا �� kاعة �ملؤمنني تكو� قد نشأ+ 
بعد بعثة �لنs 'تكو� قد ترّبت حتت فيو} �لنبو%، لذلك �عل �هللا 
لكي �د'� ^ صد'&هم  �خلليفة  �نتخا�  نصيبا ^  �يضا  للمؤمنني 
�نشر�حا '�نبساطا̂  مؤ��&ته '�المتثا3 أل'�مر=. 'هكذ� فإ� �نتخا� 
�نتخا� �خلليفة  يتم  �خلليفة يصطبغ بصبغتني بشكل غريب، حيث 
 Pملؤمنني ^ �لظاهر، لكنه ^ '�قع �ألمر يأ� حتقيًقا لقضا� Hيد�على 
 %Pصاحب �لكفا �	هللا 'قد&=، �يث يتحكم �هللا̂  قلوֲדم 'يصرفها �
 Pلك نسب �هللا تعا� �ختيا& �خللفاv ملطلوبة لذلك �ملنصب، 'ألجل�
�نا �جعل  e	 �&نفسه ^ كل موضع من �لقر_� �لكرمي، 'قا3 مر� �	
�لنs � عن خالفة �� بكر  �خلليفة، '	شا&ً% 	� هذ= �حلقيقة قا3 
�: "يأ� �هللا '�ملؤمنو� 	ال �با بكر" (مسلم، فضائل �لصحابة). 'قد 
بّين �ملسيح �ملوعوG � هذ� �ألمر نفسه ^ كتابه "�لوصية" حيث 
قا3 	� �هللا �قا) �با بكر � بعد 'فا% �لنs �، فأنقذ �جلماعة �ملوشكة 
 Hيا&.... 'قا3 'هو يتحد� عن نفسه: "سيكو� ِمن بعدoعلى �ال
 ���فر�G _خر'� تظهر ֲדم قد&% �هللا �لثانية". لقد ثبت ِمن هنا قطًعا 
لر�H �ملؤمنني �يضا Gخًال ^ �ختيا& �خلليفة، لكن '�قع �ألمر �� قد& 

�هللا يعمل عمَله.

�ما��' �خلليفـة
�خلليفة  معرفة  ֲדا  ميكن  �ل�  �ألما&�+  عن  �لتسا�3  ينشأ    
�لقر_�  با&�تني �سب  للخليفة �حلق عالمتني   �� فاعلمو�  �حلق. 
'�حلديث، ُ�'ال¡ا هي تلك �ل� vُِكر+ ^ سو&% �لنو& ^ قوله 
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد  َننَّ َلُهْم Gِيَنُهُم �لَِّذH �ْ&َتَضى َلُهْم َ'لَُيَبدِّ تعا�: ﴿َ'لَُيَمكِّ
 �� H�َخْوِفِهْم َ�ْمًنا َيْعُبُد'َنِني ال ُيْشِرُكوَ� ِبي َشْيًئا﴾ �)لنو&:(٥٦.. 
�هللا سيقّوH 'يعّز� �لدين باخللفاP �لصاGقني 'يبّد3 خو� �ملؤمنني 
�مًنا، 'هؤالP �خللفاP يعبد'نه 'حد= فقط 'ال يشركو� به شيئا. 
ُيعر�  �ملاGية فإ� �خلليفة �حلق  بأ¦ا&ها  ُتعر� كل شجر%  فكما 

بأ¦ا&= �لر'حية �ل� قّد&ها �هللا له منذ �أل�3. 

يتم   �� �نه �ب  �حلديث، 'هي   ^ +G&' فقد �لثانية  �لعالمة  �ما 
 '� �ملؤمنني  �لظر'� �الستثنائية - بإkا�  �نتخا� �خلليفة - عد� 
يعمل  �هللا   Pقضا �� فيه  مما ال شك  �لساحقة، 'vلك ألنه  �ألغلبية 
عمله، 	ال �� �هللا حسب تدب©= �حلكيم �عل لر�H �ملؤمنني Gخال ^ 
�ختيا& �خلليفة ^ �لظاهر كما قا3 &سو3 �هللا � عن خالفة �� بكر 
"يدفع �هللا 'يأ� �ملؤمنو�" (�لبخا&H، كتا� �ملرضى).. �H لن يَد� 
قدُ& �هللا �حًد� لُينتَخب خليفًة غَ© �� بكر، كما �� kاعة �ملؤمنني لن 
تتفق على غ©=. فالعالمة �لثانية لكل خليفٍة حقٍّ �� �ملؤمنني ينتخبونه 
 ªلديُن. 'هنا� به  ثانيا، 'يتقّو»  بعمله  ينصر= �هللا 'يؤيد=  �'ًال،   

عالما+ �خر» ال يتسع �ملجا3 لذكرها هنا مفصال.

بركـا' �خلالفـة
	� نظا) �خلالفة - كما vُِكر �عال= - نظا) جدُّ مبا&ªٍ ُيطِلع �هللا به 
قمَر �لنبو% بعد غر'� سها ^ �لظاهر، 'يعصم �جلماعة �إلfية 
�حلديثة �لوالG% ِمن �ضر�& تلك �لصدمة �ل� تقع عليها كالكا&ثة 
بعد 'فا% �لنs. 	� مهمة �لنs كما يثبت من �لقر_� �لكرمي تتمثل 
^ تعليم kاعة �ملؤمنني Gينًيا 'تربيتهم &'حيًّا '�خالقيًّا 'َلمِّ لهم 
'تنظيمهم، باإلضافة 	� تبليغ �fد�ية، 'كل هذ= �ألعما3 تنتقل 
مي �جلماعة من �لتشرv)، 'ُيبقيها   ̄Hخلليفة �لذ� �	 sبعد 'فا% �لن

منظومة ^ سلك  '�حد متني.
'عال'ً% على vلك فإ� شخص �لنs يشّكل ألفر�G �جلماعة مركًز� 
&'حًيا أل'�صر �حلب '�إلخال�، يتعلمو� به G&ًسا vهبيا للوحد% 
'�لتضامن '�لتكاتف، '�خلليفُة يتسبب ^ جتدb&G Gُّ �لوفاP هذ�، 
�خلليفة -  تال�)  �ل�  �جلماعة   � �هللا  قد 'صف &سو3  'لذلك 
 ،� لكوoا متحد% على يد '�حد% - �oا نعمة كب©%، '�هتّم ֲדا جدًّ
'لعن �لذH ¯ا'3 خلق �لُفرقة فيها، فقا3 �: "َمْن َشذَّ شذَّ ^ 
'ُيحِد�  �جلماعة  عن  ينشّق   Hلذ�  ��  H�  ..(ª&ملستد�) �لنَّاِ&." 
'يقو3  نفسه.  على  �لنا&  با�  يفتح  فإنه  '�لتشتت  �لُفرقة  فيها 
�لر�شدين   Pموضع _خر: "عليكم بسّن� 'سّنة �خللفا ^ � sلن�
�ملهديني" (مشكل �آلثا& للطحا'H، با� بيا� مشكل ما &'H عن 
&سو3 �هللا � ^ �لزما� �لذH �ب على �لناb فيه �إلقبا3 على 
�يها �ملسلمو�، �ب �� تّتبعو� سّن�  H�خاصتهم 'ترª عامتهم).. 



٤٨

 Hتتبعو� ^ �من خلفائي من بعد ��^ �ألمو& �لدينية، كما �ب 
سنتهم �يضا، ألoم سينالو� �fد» من �هللا.

فنظا) �خلالفة نظا) جد مبا&ª يؤHG 	� 'حد% �جلماعة '�ملركزية 
	ليهما، كما  �حلاجة  بأمس   %Gلوال� �حلديثة  �للتني تكو� �جلماعة 
يتجلى بفضل �خلالفة نو& �لنبو% على &�b �جلماعة. 'هذ= من �ك³ 

�لنعم '�عظم �ل³كا+.

صالحيا' �خلليفـة
�ما فيما يتعلق بصالحيا+ �خلليفة فيجب �� تتذكر'� نقطة �ساسية 
الستيعا� هذ� �ألمر، 'هي �� �خلالفة مؤسسة &'حية ينـز3 فيها 
حق �ُحلكم من �ألعلى 	� �ألسفل (�H ِمن �هللا تعا� 	� خليفته 
^ �أل&})، 'مبا �� نظا) �خلالفة فرٌ� للنبو%، 'من ناحية �خر» 
قد �كتملت �لشريعة 	� �ألبد، لذ� فإ� �خلالفة حتظى بصالحيا+ 
�� �خلليفة ¯و�  H�'�سعة �Gخل حد'G �لشريعة '�لسنة �لنبوية.. 
 G'ية 'تنسيقها ضمن حدfسَع �لصالحيا+ لتنظيم �جلماعة �إل'�

�لشريعة �إلسالمية '�Gخل نطا� سنة نبيه �ملتبو�.
سعة  من  يتعجبو�  �ملعاصر%  بالدميقر�طية  �ملعجبني  �لشبا�   �	
صالحيا+ شخص '�حد، 'يقولو�: كيف ميكن �� ميلك شخص 
'�حد صالحيا+ '�سعة هكذ�؟ 'لكن عليهم �� يفكر'� �� �خلالفة 
 Pمنا هي جز	'  ،HنيوG  '� Gميقر�طي  نظا)   H� من  ِقْسًما  ليست 
لنظا) Gي] '&'حاe يتفر� حقها من حق �هللا، 'تكو� يد �هللا مع 
 G'مت �حلد�G خر» ما��خللفا�G Pئما. هذ� من ناحية، 'من ناحية 
�لشرعية �لقوية �يطة باخلليفة 'ال يستطيع �� يتجا'� حد'G سنة 
نبيه �ملطا�، فكيف �و� 	�vً �العتر�} على سعة صالحياته؟ 'من 
�ملؤكد �� شخص �خلليفة بعد �لنs نعمة '&µة، '	� كثر% �لرµة 

'�تساعها مدعا% لل³كا+ ال لالعتر�}. 
 ^ يتدخل  �يًضا  �ملؤمنني   H�&  �� مبا  �يضا،  �إلسال)  'يقو3  هذ�، 
�نتخا� �خلليفة̂  باG¶ �لنظر لذ� عليه �� يستش© �ملؤمنني̂  �لقضايا 
�fامة. 	نه ليس ملَزًما بالتقيد مبشو&ִדم̂  كل �ألحو�3، لكنه ُمطاَلٌب 
على  للجماعة  �لدينية  �لتربية  تستمر  لكي  'vلك  �ملشو&%،  بأخذ 
�لصعيد �لسياسي 'غ©= من ناحية، 'من ناحية �خر» تتولد �لبشاشة 
'�النبسا¸ �كثر ^ �جلماعة بقبو3 مشو&ִדم ^ �ألمو& �ليومية. �ما 
^ �أل'ضا� �خلاصة فليبَق مبدُ� ﴿فإ�v عزمت فتوكل على �هللا﴾ �يضا 

سا&Hَ �ملفعو3. هذ= نكتة لطيفة، 'لكن قليل هم �لذين يتفكر'�.

 مسألة عز- �خلليفـة
	� �لذين ال يد&كو� منـزلة �خلالفة 'مكانتها �لسامية يتخبطو� 
�خلالفة  يعت³'�  	oم  �خلليفة.  عز3  مسألة   ^ لسفاهتهم  �حيانا 
نظاما Gنيويا مثل �ألنظمة �لدميقر�طية �ألخر»، 'من َثمَّ يبحثو� 
عن طريٍق لعز3 �خلليفة حسب �لضر'&%. هذ� �خليا3 ينّم عن جهل 
للخالفة.  �حلقيقية  �ملنـزلة   ª�&G	 عد)  عن  ناجم  'هو   ،Pغبا'
�حلقيقة - كما vكرنا _نفا - �� �خلالفة نظا) &'حاe يستند 	� 
قد& خا� من �هللا كتتمٍة للنبو%. ال جر) �� فيه - حسب مشيئة 
�حلقيقة  لكنه ^  �لنظر،   ¶Gبا �يضا ^   bلنا�  P�&خًال آلG - هللا�
يقو) مبشيئة �هللا �خلاصة،   	� �خلالفة من �mى �لنعم �إلfية؛ فال 
 � �هللا  قا3 &سو3  'fذ�  �ألحو�3.  من  �خلليفة �ا3  لعز3  ºا3 
ُيَقمُِّصَك  �َهللا  َلَعلَّ  	ِنَُّه  ُعْثَماُ�  "َيا   :� عثما�  خالفة   �	 مش©� 
 ،Hلترمذ� َلُهم" (سنن  َتْخَلْعُه  َخْلِعِه َفال  �َ&�ªَ'Gُ َعَلى َ َفِإْ�  َقِميًصا 
 ª&كتا� �ملناقب). 'هذ� �حلديث �ملوجز يتضمن فلسفة �لقيا) �ملبا
لعز3  سُتبَذ3  �ل�  �خلبيثة   Gجلهو� عن  �للثا)  مييط  كما  للخالفة، 

�خلليفة.
�نه 	�v كا� �هللا تعا� هو �لذH {تا&  ^ Pلسفها� Pال يفكر هؤال  
�خلليفة، 'مع vلك ير'� �نه �و� �لنقا« حو3 عزله، فِلَم ال �و� 
�لنقا« حو3 عز3 �لنs، '�لعياv باهللا؟ فاحلق �� عز3 �خلليفة ال 
فقط  'حيد  سبيل   ªهنا oائيا.  �لبحث  بسا¸  على  ميكن طرحه 
�ال 'هو �� يرفعهم �هللا من �لدنيا باملو+. تذكر'�  ،Pلعز3 �خللفا
سؤ�ال  'ليس  �خلالفة،  إلقامة  فر�  �خلليفة  عز3  قضية   �� جيد� 
مستقال، فإ�v ثبت بصو&% قطعية �� �هللا هو �لذH �عل �خلليفة - 
كما يعلن �لقر_� مر�&� 'كما صّر8 بذلك &سو3 �هللا � ¼صو� 
خالفة �� بكر � 'خالفة عثما� � - فمن �ملحا3 �� ينشأ ^ 
�، 'لو للـحظة '�حد%، �لسـؤ�3 عن عز3 Gقلب �ملؤمن �لصا

�خلليفة. 
 Gبالتمر ألتباعه  يسمح  '�لنسق �يث ال  �لنظا)  Gين  �إلسال)   �	
ُسّد%   �	 يصِلو�  �لذين  �لعاGيني  �لدنيويني  باحلكا)  �إلطاحة   '�
تر'�   �� _بائهم، "	ال  يرثونه عن   '�  bلنا�  H�بناPًَ على & �ُحلكم 
ُكْفًر� َبَو�ًحا"، ^ تصرفاִדم.. كما قا3 &سو3 �هللا �.. فكـيف 
هيها+  �لطاهرين؟   sلن�  Pخلفا' �هللا   Pخلفا ¼لـع  يـسمح 

هيها+!...."
("�لفرقا�" �لصاG&% ^ &بو%، عدG مايو/يونيو ١٩٦٧)  
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إلسال� �
سع �ها�،  �� موضو� 
خلالفة 
جو
نبه  �حد   �
ملقا  
هذ    ��تنا� �سو# 

ملتعد0/، �هو: كيف ,تا* 
هللا تعا' 
خلليفة. 
غ8 �نه 7د* قبل معاجلة 
ملوضو� �3 �2كر 
�3 هنا@ نوعني من 
خلالفة: 
خلالفة 
لربانية 
 3� 
ألفضل  من  �لعله  
لبشرية،  
خلالفة �
من   Eبشي 
لنوعني  هذين  من  كال   Gنشر


لتفصيل.

١. �خلالفة �لربانـية

خلالفة  
لنو� من  2لك  
لربانية هي  
خلالفة 
 
هذ �ينقسم  
خلليفة.  فيه  
هللا  ,تا*   Mلذ

 3� Nما  فهو  قسمني،   'N  Q*بد� 
الختيا* 

يكو3 
ختيا*
 مباشر
 �� غ8 مباشر:
تلك  هي  مباشر  بطريق  
لربانية  
خلالفة   -�

خلالفة 
لZ ,تا* 
هللا تعا' فيها 
خلليفة بغ8 
�3 يشتر@ �حد من 
لنا]  عملية 
الختيا*. 

 Qهذ من  مثالني  
لكرمي  
لقر^3  لنا  �يذكر 
 �  �0^  �مثا هو   �
أل�  �
ملثا 
خلالفة. 
حيث يقو� تعا': ﴿2ْNِ�َ َقاَ� َ*بَُّك لِْلَمالِئَكِة 

َألْ*lِ َخِليَفًة﴾ (
لبقر/:٣١) Nِنِّي َجاِعٌل 

0
�0 � حيث يذكر  �
لثاo هو مثا �
ملثا�
 كتابه 
لعزيز: �

 lِ*َْأل
   َخِليَفًة  َجَعْلَناَ@  Nِنَّا   0ُ�ُ
0َ ﴿َيا 
(٢٧:u) ﴾ َفاْحُكْم َبْيَن 
لنَّاِ] ِباْلَحقِّ

فإنه  مباشر/  
خلليفة  تعا' ,تا*  
هللا   3� �مبا 

هللا.  خليفة  Nنه   �فيقا  ،� Nليه  ُينَسب 
هو   �*سو �كل   zن كل  فإ3  2لك  �على 

لنبو/ هي  3� M� ،هللا

قع 
ألمر خليفة � 
 حقيقتها خالفة *بانية مباشر/، ,تا* 
هللا 

لنz) بطريق مباشر، 3�0  M�) خلليفة
فيها 
�3 يشتر@ �حد من 
لنا]  عملية 
الختيا* 
هذQ. �من 
ملعر�# �3 
لرسو� � 2كر عن 

."Mملهد

إلما� 
ملهدM �نه: "خليفة 
هللا 


لربانية هي  
خلالفة  
لثاo من  
لقسم   - }
تلك 
لZ ,تا* 
هللا تعا' فيها 
خلليفة بطريق 
  
خلالفة   Qهذ على  �ُيطلق  مباشر.  غ8 

إلسال� 
سم "
خلالفة 
لر
شد/"، �هي 
خلالفة 

لرسو�، �لذلك فهي  �� zلن

لZ تلي بعثة 

لرسو�، فيقا� عن  �� zلن
ُتنسب N' 2لك 
 "�
خلليفة Nنه "خليفة 
لنz" �� "خليفة 
لرسو

�� "خليفة 
ملسيح".

خلالفة  Qهللا � هذ
 ��قد َ�صف سيدنا *سو
 �بأ�ا "خالفة على منها� 
لنبو/". كذلك قا
خالفة.  تبعتها  Nال  نبو/  من  تكن   � Nنه   �
ب�   3�  � له  ^خر  حديث  من  نعلم  �ن �
Nسر
ئيل كانت تسوسهم 
ألنبياE، كلما هلك 
نz خلفه نz، ��نه � ليس بعدQ نz. �من 
هذين 
حلديثني يتضح لنا �3 كلمة "خليفة" 
 zلن
لفظ ميكن �3 ُيطلق على 
لنz �على غ8 
يكو3  قد  خليفة  ,لفه   zفالن  .E

لسو على 

II;‹˜à¸\;∫;Ï…˜£\

ZÏ�Ë÷£\;!\;Ñ]i¨;ÀË—;

بقلم: �ألستا� مصطفى ثابت
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مباشر،  بطريق  
هللا   Q*تا, خليفة   M� نبيا.. 
كما خلف سليما3 0
�0 عليهما 
لسال�. �قد 
,لف 
لنz خليفة ال يكو3 نبيا.. �M خليفة 
مباشر.  غ8  بطريق  �لكن  �يضا  
هللا   Q*تا,

ملع�.. فإنه � لن ,لفه خليفة يكو3  
�ֲדذ

نبيا، �Nمنا �لفه خالفة على منها� 
لنبو/.
سو*/  من  
لثامنة  
آلية    تعا'  
هللا  �يذكر 
 �قا 
لذين   Eألنبيا
 ��لئك   Eا��  ،}

ألحز
 2N ،لنبيني
عنهم حصًر
 Nنه �خذ منهم ميثا� 

يقو� تعا':
َ ِميَثاقُهْم َ�ِمْنَك َ�ِمْن  ﴿2ْNِ�َ َ�َخْذَنا ِمَن 
لنَِّبيِّني
َمْرَيَم  
ْبِن  َ�ِعيَسى  َ�ُموَسى  N�َِْبَر
ِهيَم   Gٍنُّو

(٨:}
َ�َ�ْخْذَنا ِمْنُهْم مِّيَثاًقا َغِليًظا﴾ (
ألحز
 
�Eهم من جا Eألنبيا
 Eملالحظ �3 هؤال
 �من 
 Gايتها، فنو� على *�] �مة من 
ألمم �
� كا3 على *�] �مته، �كا3  �ايتها 
 َّ3Nِ�َ﴿ عنه:  تعا'   �يقو � كما  Nبر
هيم 

ِمْن ِشيَعِتِه إلْبَر
ِهيم﴾ (
لصافا�:٨٤)
�مة   [�* على   � موسى  كا3  �باملثل 
 � مرمي   
بن  عيسى  �كا3  Nسر
ئيل  ب� 

هللا   �*سو سيدنا  كا3  ��يضا  ^خرها،   

ألمم،  ^خر  
إلسالمية  
ألمة   [�* على   �
�ايتها،   � 
ملوعو0   
ملسيح  بينما كا3 
  �نا  ُ�ّمٌة  ִדِلُك  "كيف   :�  �يقو كما 

بن مرمي  ^خرها" (كنـز  
ملسيح � ���ا 


لد* 
ملنثو*) ،�
لعما
 Eألنبيا
 Eخلالفة بعد �يع هؤال
�قد تأسست 

 على *�] كل �مة � �ايتها، �Eلذين جا

 �� نبو/  خالفة  
خلالفة   Qهذ كانت   E
سو

خالفة على منها� 
لنبو/.

٢. �خلالفة �لبشرية

حلكم  نظم  من  نظا�  هي  
لبشرية  
خلالفة 

جلمهو*ية   �� 
مللكية  كالنظم  
لسياسية، 


لتا*يخ  
خلالفة  Qغ8ها، �قد تأسست هذ�
 Zل

إلسالمي على يد بعض 
ألسر 
إلسالمية 
 M� ،/شد

خلالفة 
لر Eنتها
تولت 
حلكم بعد 

خلالفة على منها� 
لنبو/، �2لك  Eنتها
بعد 

خلليفة 
لثالث �
لر
بع *ضي  �بعد �3 مت 
غتيا


هللا تعا' عنهما.

خلالفة ليست خالفة  Qفإ3 هذ ��بطبيعة 
حلا
 
هذ   
خلليفة  ,تا*  ال  تعا'  فاهللا  *بانية، 
�ال  مباشر..  بطريق  ال  
لسياسي..  
لنظا� 

حلكم  نظا�  يتر@  �Nمنا  مباشر.  غ8  بطريق 

حلاكم،   M� 
خلليفة،  تعيني  �يتم  للنا]، 
 lُيفر حسبما   �� 
لنا]   Q*يقر حسبما 
عليهم، سو
E كا3 2لك 0ميقر
طيا، �� �*
ثيا، 
�� 0كتاتو*يا �� باغتصا{ 
لسلطة عن طريق 


النقالبا� 
لعسكرية. 

خلالفة  من  
لنو�   
هذ  �
ملقا يعا¤  �ال 

لبشرية، فهي ال تشتر@ مع 
خلالفة 
لربانية 
لفظ "
خلالفة"    M� ..السم فقط
 Nال 
هنا  نتحد¦  ال  فإننا   
هذ �على  فحسب. 

لد�لة  *ئيس  على  فيه  ُيطلق  نظا�  عن كل 

خلالفة خالفة  Qكانت هذ E
لقب خليفة، سو
�موية �� عباسية �� فاطمية �� عثمانية �� �ية 

خالفة �خر§. 
كذلك فإننا لن نعا¤ موضو� 
خلالفة 
لربانية 
مباشر..  بطريق  
خلليفة  فيها  
هللا  ,تا*   Zل

 �نتنا� سو#  �Nمنا  
لرسل، �  Eألنبيا
  M�
خالفة  هي   Zل
 
لربانية  
خلالفة  نظا�  فقط 
على منها� 
لنبو/، �
لZ ,تا* 
هللا تعا' فيها 


خلليفة بطريق غ8 مباشر.

)'ية �ملوضو# 
هذ
 �مر على جانب كب8 من 
أل¨ية، �من 

هللا  ,تا*  كيف  نفهم   3� لنا   M*لضر�


ملوضو� مهم بالنسبة لنا �ن  

خلليفة. �هذ


ملسلمني 
أل©ديني، أل3 
خلالفة على منها� 

جلماعة   Qهذ   تأسيسها  ُ�عيد  قد  
لنبو/ 

ملسيح  Qهللا تعا' عبد

ملبا*كة بعد �3 بعث 
Nننا  �حيث   .�  Mملهد
 
إلما� � 
ملوعو0 

لبيعة،  بعهد  معر�#  هو  مبا  
خلليفة  نعاهد 
نفهم مقا� 
خلالفة فهما   3� لنا  
ملحتم  فمن 

صحيحا.
للمسلمني  �يضا   M*لضر�
 من  فإنه  كذلك 
عامة �3 يفهمو
 كيف ,تا* 
هللا تعا' 
خلليفة 
 نظا� 
خلالفة على منها� 
لنبو/، �هو نظا� 
�نه   � 
هللا   �*سو عنه  2كر   Mلذ
 
خلالفة 

خلالفة  �سو# ُيعا0 تأسيسه بعد �3 تتحو
 'N 
لنبو/  منها�  على  خالفة  من   �  Qبعد
 ،lّحكم عا� Mªحكم ج� ¦*
حكم متو
حيث قا�: "... » تكو3 خالفة على منها� 


لنبو/."

إلسال�  
�مما يؤسف له �3 
لكث8ين ممن 0خلو

هللا � �  � عهد 
خلالفة بعد �فا/ *سو

هللا تعا' هو 
لذM ,تا* 
خلليفة،  3� 
يد*كو
�بسبب جهلهم هذ
 ثا*�
 على 
خلليفة 
لثالث 

3مبا )� �هللا تعا- ,تا+ �خلليفة مباشر( 
فإنه ُينَسب �ليه �، فيقا6 �نه خليفة 
3كل   Aن كل  فإ�  �لك  3على  �هللا. 
 D( ،هللا�ألمر خليفة �قع �3 G سو6 هو+
)� �لنبو( هي G حقيقتها خالفة +بانية 
 D() �خلليفة  فيها  �هللا  ,تا+  مباشر(، 
 M�3 )� يشترN ،بطريق مباشر (Aلن�
 .Qالختيا+ هذ�عملية  G Uلنا�حد من (
3من �ملعرX3 )� �لرسو6 � �كر عن 
."Dملهد�هللا �نه: "خليفة ( Dملهد� Zإلما�
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سيدنا عثما3 بن عفا3 �، �كما نعلم فإ3 

ملسلمني.  Mبع ُقتال بأيد

خلليفة 
لثالث �
لر
�من �جل 2لك *فع 
هللا عنهم نعمة 
خلالفة 

خلالفة   Qهذ 
نتهت � 
لنبو/..  منها�  على 

لر
شد/. �لو ��م فهمو
 حقيقة مقا� 
خلالفة 

هللا تعا' هو 
لذM ,تا* 
خلليفة،  3� 
��0*كو

حلد 
لذM �ضع  
ملا �خذִדم 
جلر�/ N' هذ

لر
بع، � 
لثالث  
خلليفة  حليا/  مأسا�ية  �اية 
 0
يز0 ظل  بشر®  
ملسلمني  �حد/  ��صا{ 

.
عمقا �
تساعا N' يومنا هذ

)سئلة حتتا[ �- )جوبة

هللا تعا' ,تا* 
خلليفة بطريق غ8  3N حيث�
��م  يبد�  
لذين  
لنا]   Mيد� على  مباشر.. 
ينتخبونه.. فال بد �3 تنشأ 
لعديد من 
ألسئلة 

 �2ها3 بعض 
لنا]:
 Mلذ
 هو  تعا'  
هللا   3N  �ُيقا كيف  )3ال: 

لنا]   3� 
ألمر  ظاهر   3� مع  
خلليفة  ,تا* 

هم 
لذين ينتخبونه؟ 
,تا*   Mلذ
 هو  تعا'  
هللا  كا3   
2N ثانيـا: 
مباشر/ كما   Q*تا, فلما2
 ال  فعال،  
خلليفة 


لرسل؟ � Eألنبيا
,تا* 

هللا ليكو3  Q*تا, Mلذ
ثالثـا: من هو 2لك 

خليفة �ما هي 
لصفا� 
لZ تتوفر فيه؟ 

جلماعة  0
+�بعـا: ملا2
 ال يشتر@ �يع �فر

 عملية 
النتخا{؟ 
ينتخبو3  
لذين  ��لئك  هم  من  خامسـا: 


خلليفة؟ 

خلطأ؟  من  معصو�  
خلليفة  هل  ساNسـا: 
��M نو� من 
ألخطاE ميكن �3 تصد* عن 


خلليفة؟
Nجابة   'N �حتتا�  هامة  
ألسئلة   Qهذ كل 

ألسئلة  Qكال من هذ �شافية، �لسو# نتنا�

على حد/ �نقد� 
إلجابة عليه.

ÿÂ¯\;ÿ\ıâ’\

 Mلذ
 هو  تعا'  
هللا  يكو3   3� ميكن  كيف 
 3N  �يقو 
ألمر  ظاهر   3� مع  
خلليفة  ,تا* 


لنا] هم 
لذين ,تا*�نه؟

طريقا� للمعاجلة 
 ..�

لسؤ  
هذ على  لإلجابة  طريقا3  هنا@ 
ֲדا  يقو�   �
ألعما بعض   3� بيا3  هو   �
أل�
تكو3   �
ألعما  Qهذ نتائج  �لكن  
إلنسا3، 
من فعل 
هللا تعا'. �
لطريق 
لثاo هو بيا3 �3 
هنا@ �عماال يقو� ֲדا 
هللا تعا' �لكنها تتجلى 

إلنسا3. �بالطبع فال بد  Mتظهر على �يد�

خلليفة  
ختيا*  حالة    �نه  على  نªهن   3�
فإ3 
هللا تعا' هو 
لذM يقو� باالختيا*، ��3 

إلنسا3 
لذM يدµ بصوته Nمنا يفعل 2لـك 


هللا تعا'. /0
تنـفيذ
 إل*

�ألNلة من �لقر�d �ملجيد
�لدليل �أل63:

 Gبالشر �
لطريق 
أل� 
لقر^3 
ملجيد   �يتنا�

لتبيا3، فيؤكد على �3 هنا@ �عماال يقو� �
من  تكو3  نتائجها  �لكن  
إلنسا3،  ֲדا 
َما  ﴿َ�َفَر�َْيُتْم  تعا':   �فيقو تعا'،  
هللا  فعل 
َتْحُرُثو3َ * �َ�َْنُتْم َتْزَ*ُعوَنُه َ�ْ� َنْحُن 
لزَّ
ِ*ُعو3َ﴾ 


لو
قعة:٦٤-٦٥))
سو#  �Nم  بينهم  فيما  
لفالحو3   ��يقو
 3N  �� 
لعا�،   
هذ  
�كذ  
كذ يز*عو3 

لعا� كا3 ¸صوال  

لذM ¹*عه هذ �
ملحصو
 ،l*أل
 ºر¦   Gفالفال  .
�هكذ  ،
جيد
 Qيتعهد� 
لز*�،   Mير�� 
لبذ*،  �يز*� 
�لكن   ،�
ملحصو �ºصد  
لرعاية، � بالعناية 

هللا تعا' يقو� Nنكم ال تز*عوN� ،3منا �ن 

هللا تعا' ينسب N' نفسه  3� M� ..3عو*

لز


لز*
عة.  �هو   Gلفال
 به  قا�   Mلذ
 
لعمل 
يتبع   3�  Gلفال
 على  
ملحتم  من  أل3  ملا2
؟ 

لنظا� 
لذM �ضعه 
هللا تعا' للز*� كي ينمو 
�على  
لز*�،  ينمو  فلن  �Nال   ،Q*ا» �ºقق 

حلقيقي هو 
هللا تعا'، ألنه  �*
هذ
 فإ3 
لز
ال   Mلذ
 
لز*
عة  نظا�  �ضع   Mلذ
  � هو 
 .�
تباعه لكي �7 
إلنسا3 
ملحصو بد من 
فإنه ºقق  
لنظا� 
إل�ي  
إلنسا3  يتبع  �حني 


لنتيجة 
لZ يريدها 
هللا تعا'.
 من 
ملستحيل ألحد �3 يز*� �شجا* 
ملاجنو 
كند
 مثال خال� فصل 
لشتاE حيث تنخفض 
�قل من   'N 
ملناطق  بعض    /*

حلر 0*جة 
 �  3N 
لصفر.  حتت  مئوية  0*جة  �*بعني 
يستطع 
إلنسا3 �3 يب� مكانا يوفر فيه نفس 
 ،/*

حلر 0*جا�  �نفس  
جلوية،  
لظر�# 
 Eلرطوبة، �نفس كمية ضو
�نفس 0*جا� 
  
ملوجو0/  
لتربة  نو�  �نفس  
لشمس، 
فإنه  
ملاجنو،  �شجا*  فيها  تنمو   Zل
 
ألماكن 

عة *¹   
إلنسا3  ينجح   3� 
ملستحيل  من 
 .Eلشتا
 �شجا* 
ملاجنو  كند
 خال� فصل 
�على 2لك.. حني يتبع 
إلنسا3 نظاما �ضعه 
يرضى  معينة  نتيجة   'N  �للوصو تعا'  
هللا 

لنتيجة هو من فعل  Qهللا، فإ3َّ حتّقق هذ
عنها 
 ..µإلنسا3. �بالتا

هللا تعا' �ليس من فعل 
لكي نضمن �3 يكو3 
خلليفة من 
ختيا* 
هللا 
تعا'.. ال بد �3 نتبع 
لنظا� 
لذM �ضعه 
هللا 

لغاية  Qحتققت هذ 
تعا' الختيا* 
خلليفة. فإ2
من  �ليست  تعا'  
هللا  فعل  من  تكو3  فإ�ا 

فعل 
إلنسا3.
من  بد  ال  معينا  نظاما  تعا'  
هللا  �ضع  �قد 
 

تباعه لكي يتفضل � باختيا* 
خلليفة. �هذ

لنظا� يقتضي حد�¦ عد/ �مـو*، )e3ـا 
��¨ها �3 يأ½ نz مبعوثا من 
هللا تعا'، فإ3 

خلالفة على منها� 
لنبو/ ال تقو� Nال على Nثر 
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لنN zنشاE �اعة من  
بعثة نz، » يتو' هذ

ملؤمنني تقو� على 
إلميا3 
لصحيح �
لتقو§ 


حلقيقية �
لعمل 
لصا¾. 
ثانيـا: �ال يقع 
الختيا* على �3 يرشح �حد 
نفسه  يرشح  من  أل3  
خلالفة،  ملقا�  نفسه 
 Q8غ من  �فضل  نفسه  ير§  
خلالفة  ملنصب 

ملنصب، �
لقر^3 
لكرمي ينهى عن  
لشغل هذ
و
 �َْنُفَسُكْم  
ملسلك 2N يقو�: ﴿َفال ُتَزكُّ 
هذ
ُهَو َ�ْعَلُم ِبَمِن 
تََّقى﴾ (
لنجم:٣٣)، �قد �*0 
 :�
حلديث عن َعْبد 
لرَّْحَمِن ْبِن َسُمَرَ/ َقاَ 
ْبَن  
لرَّْحَمِن  َعْبَد  َيا   :� 
هللاَِّ   �َ*ُسوُ ِلي   �َقاَ
َعْن  ُ�ْعِطيَتَها  َفِإ3ْ  
ِإلَماَ*َ/،   �َتْسَأْ ال  َسُمَرَ/، 
َغْيِر  َعْن  ُ�ْعِطيَتَها   3ْNِ�َ Nِلَْيَها،  ُ�ِكْلَت  َمْسَأَلٍة 
كتا{   ،M*لبخا
) َعَلْيَها.“  ُ�ِعْنَت  َمْسَأَلٍة 

إلما*/ ُ�ِكَل Nليها).  �
ألحكا�، با{ َمن سأ
 �للحصو  Q8غ مع  �حد  يتنافس  �ال  فيجب 
 Q8ملنصب، فإ3 من يتنافس مع غ
 
على هذ
�يستخد�  
لناخبني   �
�صو على   �للحصو

قع 
ألمر: �  ��سلو{ 
لدعاية لنفسه يقو
فأنا  ^خر  تنتخبو
 شخصا  �نا �ال   oنتِخبو
"
*فض  حني  Nبليس  مقولة   Qهذ� منه"،  خ8 


خلضو� آل�0 � ¹
عما �نه خ8 منه. 
ثالثـا: 
لتضر� �ما� 
هللا تعا' �3 يتو' بنفسه 
توّفر  بعد   � 
ختيا* 
خلليفة، �2لك بدعائه 

الستجابة     uإلخال
� 
إلميا3  صـد� 
 M0َِسَأَلَك ِعَبا 
2َNِ�َ﴿ :�له، فهـو 
لذM قا
2َ
 0ََعا3ِ Nِ �ِ
 َعنِّي َفِإّني َقِريٌب ُ�ِجيُب 0َْعَوَ/ 
لدَّ
َفْلَيْسَتِجيُبو
 ِلي َ�ْلُيْؤِمُنو
 ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُد�3َ﴾ 
َيْعَبُؤ  َما  �يضا: ﴿ُقْل   ��قا 
لبقر/ :١٨٧)، )

ِبُكْم َ*بِّي َلْوال 0َُعاÀُُكْم﴾ (
لفرقا3:٧٨). 
بد  ال   Zل
  �

خلطو 
إلنسا3 كل  
�ذ   
فإ2
ال   Zل
 
ملتطلبا�  بكل  ��ّفى  
�ا2ها،  من 
مناu منها، فإ3 
هللا تعا' يتفضل عليه �يقو� 

إلنسا3  يتبع   �  3N �لكن  
خلليفة.  باختيا* 

 
لنظاَ� 
لذM �ضعه 
هللا تعا' حق 
التبا� 
كل خطو
ته، فإ3 
هللا تعا' ال يتدخل بفضله 
 عملية 
الختيا*، �Nمنا يتر@ 
ألمر كله حتت 
حكم 
لقو
نني 
لعامة 
لZ �ضعها � لكافة 


خللق �عامتهم 3�0 
خلاصة.

:fلثـا�لدليل �

لذM يقدمه لنا 
لقر^3 
ملجيد  oلثا
�ما 
لدليل 

لشأ3، فيؤكد على �3 هنا@ �عماال  
 هذ
 Mهللا تعا'، �لكنها تتجلى على �يد
يقو� ֲדا 

إلنسا3. فهي تبد� كأ�ا من فعل 
إلنسا3، 
 �يقو تعا'.  
هللا  هو  
حلقيقي  
لفاعل  �لكن 
ْبُهُم 
هللا  ُيَعذِّ 
لعزيز: ﴿َقاِتُلوُهْم   كتابه  �

ِبَأْيِديُكْم﴾ (
لتوبة:١٤)

أل�
ئل  للمسلمني  نزلت  
لكرمية  
آلية   Qهذ

لذين كانو
 يقاتلو3 
ملشركني 
ملعتدين، فقد 

ִדم على 
ملسلمني �
ستثا*� E
تفاقمت 
عتد

لعذ
{ عليهم.  �غضب 
هللا �
ستدعت نز�
 0
0¹
0
ئما ُسّنة 
هللا تعا'؛ فكلما  Qكانت هذ�
غّي 
ملعا*ضني �
ملنكرين ألنبيائه �*سله.. حّل 
ֲדم 
لعذ
{، ��خذهم غضب من 
هللا. فحني 
¹
0 غّي مشركي مكة، �جتا�¹ عد�
�م كل 

لعقا{ 
إل�ي  �
حلد�0، كا3 ال بد من نز�
 Q0هللا عبا

آلية 
ملذكو*/ يطمئن  عليهم. �

ملؤمنني بأ3 عقابه على �شك 
لنـز�� على 
 �
Nنز بدًال من  �عد
ئهم �معا*ضيهم، �لكن 
مع  
ألمر  كا3  كما  مباشر/  عليهم  
لعقا{ 
 Ãلو� Gنو قو�  مثل  
لسابقني   Eألنبيا
  E
�عد
�موسى عليهم 
لسال�، فإ3 
هللا تعا' سو# 
 Mبأيد مكة  مشركي  على  عقابه   �ُينـز

ملشركني  

ملؤمنني. فال بد للمؤمنني �3 يقاتلو
 32N .ملؤمنني
 Mهللا بأيد

ملعتدين حÄ يعذֲדم 

لفعل  
فالفعل هو فعل 
هللا تعا'، �لكن هذ


ملؤمنني. Mإل�ي سو# يتجلى على �يد


 �هذ
 يوضح ÅالE �3 هنا@ �عماال من تصرُّ# 

ملؤمنني   Mيد� ُيظهرها على  تعا' �لكنه  
هللا 

لذين يطيعونه �يقومو3 بتنفيذ ��
مرQ. فلو � 
 
يقم 
ملؤمنو3 بطاعة 
هللا تعا'، �لو ��م 
متنعو
ا*بة 
ملشركني، فما كا3 
هللا ليظهر فعله  عن̧ 
على  
إل�ي  فعله  يتجلى  �Nمنا  �يديهم،  على 
 ،Qمر
�يدM �حبائه 
ملخلصني 
لذين يتبعو3 ��
�يقومو3 بتنفيذ �صاياQ �تعاليمه. يقو� تعا': 
 2ْNِ هللا َقَتَلُهْم َ�َما َ*َمْيَت
﴿َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َ�َلِكنَّ 

(١٨:�َ*َمْيَت َ�َلِكنَّ 
هللا َ*َمى﴾ (
ألنفا
هنا يوجه 
هللا تعا' حديثه للمؤمنني �يؤكد 

ملشركني   
قتلو 
لذين  هم   
ليسو ��م  �م 

ملعتدين، �Nمنا ينسب N' نفسه. �من 
ملعر�# 
طبعا �3 
ملؤمنني هم 
لذين قامو
 بقتا� �هل 
مكة، �لكن 
هللا تعا' يقو� Nنه هو 
لذM قتل 

ملعتدين. فلما2
 نسب 
هللا تعا' 
لفعل  Eهؤال

ملؤمنني هم   3� يبد�  �نه كا3  N' نفسه مع 
حني  
ملؤمنني  أل3  
لعمل؟   
ֲדذ  
قامو 
لذين 

لعمل Nمنا قامو
 به تنفيذ
 ألمر 
هللا  
قامو
 ֲדذ
تعا'، �
تبعو
 كل ما �مرهم 
هللا به لتحقيق 
 

ألمر، �على 2لك فإ3 حتقق نتيجة هذ 
هذ

لعمل يقو� به 
هللا نفسه، �ال يكو3 
ملؤمنو3 


هللا �. /0
*N لتنفيذ /
سو§ �0

لقر^3    
هني ªل
� 
أل0لة  من  
لكث8  هنا@ 
 Gلدالئل يتبني بوضو

ملجيد، �بد*
سة تلك 
طاعة هللا  ما..  بعمل  يقو�  
إلنسا3 حني   3�
 
هذ فإ3  �تعاليمه،   Qمر
�� �متبعا  تعا'.. 
به..  يقو�  
إلنسا3   3� يبد�   Mلذ
 
لعمل 

قع 
ألمر �ال � يصبح من فعل 
هللا تعا' 
Æر0  سو§  
حلالة   Qهذ   
إلنسا3  يكو3 

0ته �حتقيق *N هللا تعا' لتجلي
�سيلة يتخذها 
مشيئته. �هذQ هي نفس 
لوسيلة 
لZ يتخذها 
يتخذ   � فهو  
خلليفة،  
ختيا*    تعا'  
هللا 

0ته �Nقر
* مشيئته.*N *إلنسا3 �سيلة إلظها
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خلليفة،  ,تا*   Mلذ
 هو  تعا'  
هللا  كا3   
2N
فلما2
 ال ,تا*Q مباشر/ كما ,تا* 
ألنبياE؟ 

هللا  يتخذ  �حد، �ال  ينتخبهم  
ألنبياE ال   3N

إلنسا3َ �سيلة الختيا* 
لنz.. فلما2
 ال  �


ختيا* 
خلليفة؟  يتبع نفس 
ألسلو{ 

�لرgانية 3�لرحيمية
� ال بد من 

لسؤ 
لكي نفهم 
إلجابة على هذ
�3 نفهم مع� صفتني من 
لصفا� 
إل�ية.. 

¨ا "
لر©ن" �"
لرحيم".
عامة  *©ة  صفة  هي  
لر©ن" " صفة   3N
 Zل
 
لصفة  �هي  
حلية،  
ملخلوقا�  جلميع 
على  �Nنعاماته  بركاته  تعا'  
هللا  ֲדا  ُيظهر 
 E

عتبا* ألعماله.. �M سو M� 3�0 3إلنسا

كا3 
إلنسا3 مؤمنا �� كافر
، 3N كا3 يعبد 
مستحقا  كا3   
2N  ،Q0بوجو يكفر   �� 
هللا 
تعا'  
هللا  فإ3  �� غ8 مستحق،  نعمه  لتلقي 
 �ينعم على 
إلنساÈ 3الص فضله من خال

�و
E مثال � Eلضو
صفته "
لر©ن". فاحليا/ �
يوفرها 
هللا تعا' للصا¾ �
لطا¾، �للمؤمن 

إلنسا3 �  3N .لعاصي

لكافر، �للمطيع ��
 �
,لق 
�و
E �� يعمل عمال يستحق به نو

لنعمة، �لكن 
هللا تعا' بر©انيته ��جد  Qهذ
فهو  نفسه.  
إلنسا3  قبل �جو0   Äح E

�و
� يتجلى على 
لنا] ��عني بنعمه ��فضاله 


لعامة من خال� صفته "
لر©ن". 
عامة  صفة  ليست  فهي  
لرحيم" " صفة  �ما 

إلنسا3  يقو�   3� تقتضي  �Nمنا  للجميع، 
بعمل ما حÄ تتجلى عليه نعمة 
هللا �فضله. 
�تنطوM حتت صفة "
لرحيم" صفاٍ� كث8/ 
تشتر@ كلها مع صفة "
لرحيم"  �3 على 

إلنسا3 �3 يقو� بعمل ما ليتجلى 
هللا عليه 


لصفا�. فالر
�¹ مثال صفة *حيمية،  Qֲדذ

لر�¹  لطلب  
إلنسا3  يسعى   3� تقتضي 
�¹. �
لغفو* �يضا 
فيتجلى 
هللا عليه بصفة 
لر

إلنسا3  يتوقف   3� تقتضي  *حيمية،  صفة 
عن فعل 
ملعصية �يند� عليها �يطلب 
ملغفر/ 
من 
هللا تعا'، فيتجلى عليه � بصفة 
لغفو*. 
غ8 �3 
هللا تعا' هو مالك يو� 
لدين، �هو قد 
يغفر ملن يشاE من عباQ0 ح3N� Ä � يطلب 

حلالة ال  Qهذ 
لعبد 
ملغفر/، �لكن  2لك 

لرحيم" " صفة  حتت  
لغفو*  صفة   Mتنطو

�لكنها تنطوM حتت صفة "
لر©ن".
 Q0لعبا Nال  تعا'  
هللا  7ليها  ال  �مو*  �هنا@ 

ملؤمنني، �تظهر من خال� صفته "
لرحيم"، 
�هي تقتضي بطبيعة 
حلا� �3 يكو3 
إلنسا3 

إل�ية  
لصفا�  تلك  فإ3  �Nال  ��ال،  مؤمنا 
ال تتجلى عليه، �3N � يقم 
إلنسا3 
ملؤمن 
معينة،  صفة  ظهو*  يقتضيها   Zل
  �باألعما
 �خال من  عليه  تتجلى  ال  
لصفة   Qهذ فإ3 

*حيمية 
هللا تعا'.
�على هذ
.. فإ3 
ختيا* 
لنz يتم عن طريق 
 Äم هو:  هنا   �

لسؤ� 
لر©انية.  
هللا  صفة 
عندما   zلن
 ,تا*  Nنه  نبيا؟  تعا'  
هللا  ,تا* 

حلاجة تكو3 � ،Q0تكو3 هنا@ حاجة لوجو
فيختا*   ،
�جو* ظلما   l*أل
 متتلئ  عندما 
ينتشر  حني  �عدال.  قسطا  ليمألها  نبيا  
هللا 

أل*l.. ال يكو3 هنا@   �
لفسا0 �
لضال

هللا،  من  
لفضل � 
لنعمة   �
نو يستحق  َمن 

ستحقا�   3�0� فضله،  Èالص   � �لكنه 
من 
إلنسا3، يتجلى بصفة "
لر©ن" فيختا* 
 zلن
 ,تا*  فهو  �لذلك  
لنا]،  �د
ية  نبيا 


ختيا*
 مباشر
 من خال� صفة 
لر©انية. 
�لكن بعد �3 ينجز 
لنz مهمته �ينشر *سالته 

ملستقيم،  
هللا  طريق  على  
ملؤمنني  �7مع 
فإ3   ،l*أل
   
ملؤمنني  �اعة  �يؤسس 


ملؤمنني بصفته  Eهللا تعا' يتجلى على هؤال


لرحيم" �,تا* �م 
خلليفة.. ملن؟ للمؤمنني "
 3
هذ 
لصاحلا�.  �يعملو3  يؤمنو3  
لذين 
,تا*  لكي  تو
فر¨ا  
لو
جب  
لشرطا3  ¨ا 
2N يقو� تعا': ﴿َ�َعَد  
لربانية،  
هللا 
خلالفة 
اِلَحاِ�  
لصَّ  
َ�َعِمُلو ِمْنُكْم   
^َمُنو 
لَِّذيَن  
هللا 
 M� ..(لنو*:٥٦
) ﴾lِ*َْأل
لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي 

لوعد ليس عاًما مطلًقا، بل هنا@ شرطا3  3�
ينبغي توفر¨ا ��ًال ليحقق 
هللا �عدQ �,تا* 

لشرطني  هذين  �جو0  
نتفى   
2N� 
خلليفة. 
بأ3  
لوعد  فإ3  2
 غا{ �حد¨ا.. N  Äح ��

ملتطلبا3   3
,تا* 
هللا 
خلليفة ال يتحقق. هذ
¨ا 
إلميا3 �
لعمل 
لصا¾. 
إلميا3 �حدQ ال 
يكفي، �
لعمل 
لصا¾ بغN 8ميا3 ال قيمة له. 
�ما 
إلميا3 فيع� 
إلميا3 باهللا �مالئكته �كتبه 

لقد* � 
آلخر  
ليو� � *سله)  (�يع  �*سله 

لعمل  2لك  هو  ما  �لكن..   .Qشر�  Q8خ
 Äح تعا'  
هللا   /0
*N تقتضيه   Mلذ
 
لصا¾ 
يتجلى على 
ملؤمنني بصفته 
لرحيمية �,تا* 
 �

لسؤ  
هذ على  
إلجابة   3N 
خلليفة؟  �م 

�إلنسا� حني يقوZ بعمل ما.. طاعة 
هللا تعا-.. 3متبعا )3�مرQ 3تعاليمه، فإ� 
�إلنسا�   �( يبد3   Dلذ� �لعمل  هذ� 
 G -تعا �هللا  فعل  من  يصبح  به   Zيقو
 G �إلنسا�  يكو�  3ال  �ألمر  3�قع 
هذQ �حلالة سوl mرN 3سيلة يتخذها 
3حتقيق  �+�Nته  لتجلي  تعا-  �هللا 
�لوسيلة  نفس  هي   Q3هذ مشيئته. 
�ختيا+   G تعا-  �هللا  يتخذها   pل�
�إلنسا�  يتخذ   � فهو  �خلليفة، 
3سيلة إلظها+ �+�Nته �3قر�+ مشيئته.
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   �Eجا  Zل
 
آليا�  نفس    موجو0/ 
سياقها ^ية 
الستخال#.

ما هو �ملقصوN بقوله:
﴿3عمـلو� �لصـاحلـاs﴾؟

يقو� تعا'  سو*/ 
لنو*:
2َ
 0ُُعو
 Nَِلى 
ِهللا Nِ ْلُمْؤِمِنَني
 �﴿Nِنََّما َكا3َ َقْوَ
َسِمْعَنا   
َيُقوُلو  3ْ�َ َبْيَنُهْم  لَِيْحُكَم  َ�َ*ُسوِلِه 
َ�َ)َطْعَنا َ�ُ��لَِئَك ُهُم 
ْلُمْفِلُحو3َ * َ�َمْن يُِّطِع 
ُهُم  َفُأ�لَِئَك  َ�َيتَّْقِه  َ�َيْخَش 
هللا  َ�َ*ُسوَلُه  
هللا 
�َْيَماِنِهْم  َجْهَد  ِباِهللا   
َ�َ�ْقَسُمو  * 
ْلَفاِئُز�3َ 
َطاَعٌة   
ُتْقِسُمو ُقْل الَّ  لََيْخُرُجنَّ  َ�َمْرَتُهْم  لَِئْن 
ُقْل   * َتْعَمُلو3َ  ِبَما  َخِب8ٌ  
هللا   َّ3Nِ  Ã مَّْعُر�َفٌة 
 
َتَولَّْو َفِإ3ْ   �
لرَُّسوَ َ�َ)ِطيُعو�  
هللا  َ)ِطيُعو� 
 x ْلُتْم  ُحمِّ مَّا  َ�َعَلْيُكْم  َل  ُحمِّ َما  َعَلْيِه  َفِإنََّما 
Nِالَّ   �
لرَُّسوِ َعَلى  َ�َما   
َتْهَتُد�  Qُُتِطيُعو  3ْNِ�َ

ْلُمِبُني * َ�َعَد 
هللا 
لَِّذيَن ^َمُنو
 ِمْنُكْم  Íُْلَبَال

 lِ*َْأل
 اِلَحاِ� لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  
لصَّ 
َ�َعِمُلو
َننَّ  َ�لَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  
لَِّذيَن  
ْسَتْخَلَف  َكَما 
لَنَُّهْم مِّْن  
ْ*َتَضى َلُهْم َ�لَُيَبدِّ Mلَِّذ
َلُهْم 0ِيَنُهُم 
ُيْشِرُكو3َ  َال  َيْعُبُد�َن�   Ã َ�ْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد 
ُهُم  َفُأ�لَِئَك  2َِلَك  َبْعَد  َكَفَر  َ�َمْن  َشْيًئا   Î

لزََّكاَ/   
َ�^ُتو َالَ/  
لصَّ  
َ�َ�ِقيُمو  * 
ْلَفاِسُقو3َ 
َ�َ)ِطيُعو� 
لرَُّسوَ� َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمو3َ﴾ (سو*/ 


لنو*: 
آلية ٥٢ - ٥٧)

آلية ٥٦  
لوعد باالستخال#  Eلقد جا
 Zل
 
أل*بع  
آليا�   � 
لنو*.  سو*/  من 
سبقتها �
آلية 
لZ تلتها.. جاE 2كر 
لطاعة 
�طعنا،  يلي:  كما   ،�
مر سبع  �مشتقاִדا 
 ،Qتطيعو  ،
�طيعو  ،
�طيعو طاعة،  يطع، 

لعزيز  
لكتا{    ºد¦   ��  .
��طيعو
بأكمله �3 جا�E مشتقا� لفظ "
لطاعة" 
 
 ست ^يا� متتالية Nال  هذ �
سبع مر

ملوضع ºتوM على  

ملوضع، �2لك أل3 هذ

ضر�*/  على  تنص   Zل
 
الستخال#  ^ية 
 � 
هللا  يقيم  لكي  
لصا¾  
لعمل � 
إلميا3 
 3� يريد  تعا'  
هللا  �كأ3  
لر
شد/.  
خلالفة 

لصاحلة هي  حتقيق  �يؤكد على �3 
ألعما
 ،�للرسو 
لطاعة � هللا،  
لطاعة  
لطاعة.. 

هللا   Q*تا,  Mلذ
 للخليفة  
لطاعة   µبالتا  «
فهي   �
لرسو �طاعة  
هللا  طاعة  �ما  تعا'. 
منكم﴾،   
^منو 
لذين ﴿ صفة    متضمنة 
هي  
لصاحلة   �
ألعما تكو3   
هذ �على 

هللا تعا'. فبد�3  Q*تا, Mلذ
طاعة 
خلليفة 

لطاعة لن تكو3 هنا@ �عما� صاحلة،  Qهذ
�3N � تكن هنا@ �عما� صاحلة، فلن تكو3 
هنا@ خالفة ,تا*ها �يستخلفها 
هللا تعا'. 
فعندما ُيفقد �حد 
لشرطني 
لو
جب تو
فر¨ا 
2
 ُفقد
 كال¨ا، فلن يقيم N �� ،لوعد
لتحقق 

.l*أل
 
هللا 
خلالفة 
لربانية 

إلسال�  من  
أل�'  
ملرحلة    *�ينا  لقد 
حرما3   'N 
خلليفة  طاعة  عد�   §0� كيف 

لربانية.  
خلالفة  �جو0  نعمة  من  
ملسلمني 
لقد كانو
 مؤمنني.. يؤمنو3 باهللا �يؤمنو3 
 عمل 
لصاحلا�.  
برسوله، �لكنهم فشلو

لطاعة 
لو
جبة للخليفة،  E
0�  
لقد فشلو
�كانت 
لنتيجة �3 *فع 
هللا تعا' عنهم نعمة 

لر
بع، � 
لثالث  
خلليفة  مقتل  بعد  
خلالفة 
منها�  على  
خلالفة  نعمة  
نتهت  �بذلك 


خلالفة 
لربانية 
لر
شد/.  M� ،/لنبو

عظمى،  نعمة  للخليفة   � 
هللا  
ختيا*   3N
 
منو
 �عملو �هي ال تتنـز� Nال على 
لذين̂ 
بو
جبا�  
ملؤمنو3  يقم   � 
فإ2 
لصاحلا�، 
�لن  
خلليفة،  
هللا  ,تا*  لن  
لطاعة..   Qهذ

خلالفة من  بنعمة  
ملؤمنني  
هللا على  يتجلى 
خال� صفته "
لرحيم"، فهي نعمة خاصة.. 
ال ُينعم ֲדا 
هللا تعا' Nال على 
ملؤمنني 
لذين 

يعملو3 
لصاحلا�.
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ليكو�  �هللا   Q+تا,  Dلذ� �لك  هو  من 
خليفة، 3ما هي �لصفاs �لp تتوفر فيه؟

�يضا  تأ½   �

لسؤ  
هذ على  
إلجابة   3N
من 
لقر^3 
ملجيد حيث �مرنا 
هللا تعا' �3 
�2*ياتنا  �¹
جنا � من  لنا  يهب  بأ3  ندعو 
 
فما2 Nماما.  للمتقني  7علنا   3�� �عني  قر/ 
يع� قوله تعا': ﴿َ�
ْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني Nَِماًما﴾ 


لفرقا3:٧٥))
Nنه يع� ببساطة: �
جعل لنا من بني 
ملتقني 
Nماما.  للمتقني  منا  
جعل �  :�� Nماما، 
يسمع  هل  هو:  
آل3  ينشأ   Mلذ
  �

لسؤ�
له؟  يستجيب  ال   ��  Eلدعا
  
هذ  � 
هللا 
 Ãبالطبع هو يسمع �يستجيب، �لكن بشر
 
�3 يكو3 
لد
عو3 من 
ملؤمنني ��3 يكونو

من 
لطائعني للخالفة.
تصيب  *به،   *
جو  'N 
خلليفة  ينتقل  حني 
�يأخذهم  شديد/،  صدمة  
ملؤمنني  �اعة 

لعائلة    
لو
لد  �فا/   3N عظيم.  خو# 
يصيب �فر
0ها Ïز3 كب8، كذلك فإ3 �فا/ 

أل{ 
لر�حي جلماعة 
ملؤمنني يصيبهم بأ� 
�حز3 كب8ين، �ينتا{ 
جلميع خو# �قلق 
 �
Nنز  تعا'  
هللا  �: هل سيستمر Àتسا�

لقلق  3N خليفة �م؟ Q*فضله عليهم باختيا
يسا�*هم، �
حلز3 يعصف ֲדم، �يسائلو3 
 Mلذ
 للخليفة  �نفسهم: هل كانو
 مطيعني 
 ،Q*

آل3 جلو Q*ختا
 Mلذ

هللا �م، � Q*ختا

�� كانو
 من 
لعاصني 
لفاسقني؟ �Nم �يعا 

هللا تعا'، �يدعونه Ïُرقة شديد/  'N 3يتجهو
Nليه  �يتوبو3  �نفس حزينة،  مكلو�  �قلب 
 3� �يرجونه  �2نوֲדم،  معاصيهم  كل  من 
�يتوسلو3  �سيئاִדم،  �خطاEهم  �م  يغفر 
Nليه �3 يهديهم �يوفقهم، �يدعونه قائلني: 
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يا *{ �قم لنا 
لشخص 
لذM تريد �نت �3 
يكو3 خليفة لنا.

�على هذ
 فإN 3قامة 
خلالفة ليست من فعل 
�ليس  �عال،  عز  
هللا  فعل  من  �Nا  
لنا]. 

لنا] سو§ �سيلة لد§ 
هللا تعا' ُيظهر � 
بأصو
ִדم  يدلو3  �Nم  مشيئته.  خال�م  من 
  باَحلب   Gلفال
 يلقي  كما  متاما  فقط، 

حلقيقي هو 
هللا تعا'..  �*

لتربة، �لكن 
لز
 �بقتا 
أل�
ئل  
ملسلمو3  قا�  كما  متاما 
 �
هللا ينـز }

ملشركني 
ملعتدين، �لكن عذ


ملؤمنني. Mملشركني بأيد
 Eعلى هؤال

�لغرy من �لدين

ملؤمنني يدعو3 
هللا تعا' �3 يوفق قا0ִדم  3N
 3� 
خلليفة  بانتخا{  يقومو3  
لذين سو# 
تعا'  يريد 
هللا  َمن  يدلو
 بأصو
ִדم  حق 
 ��3 7عله خليفة �م. �هنا ينبغي لنا �3 نسأ
ليس  
لدين؟  من   lلغر
 هو  ما  سؤ
ال: 
يكو3   3� على   
مقصو* 
لدين  من   lلغر

 
ملرE فاضال ��3 يعيش حيا/ طيبة �ºيا 

ألساسي من 
لدين  lلغر
Æتمع سعيد؛ بل 

هللا  �بني  بينه  عالقة  
إلنسا3  يقيم   3� هو 

خلالق  
تصا� بني  تعا'، ��3 يكو3 هنا@ 
 lلغر
 

ملخلو�. �º � 3Nقق 
لدين هذ�
�Nنه  
لدين،   
هذ ملثل  لإلنسا3  حاجة  فال 
 �لدين ميت ال قيمة له لو � ُيقم عالقة 
تصا
بني 
إلنسا3 �
هللا تعا'. �
إلسال� 0ين حي، 
لإلنسا3  ميكن   Qحد� 
إلسال�   ��من خال


لعالقة بينه �بني خالقه. Q3 يقيم هذ�
حني  �نه  يقتضي  
لعالقة   Qهذ ��جو0 
�قلق..  �حز3  كر{    
إلنسا3  يكو3 
�تلم  جلل  خطب  باإلنسا3  ºيط  حني 

إلنسا3  يكو3  حني  خط8/،  مصيبة  به 
 Qفيدعو تعا'  
هللا  هد
ية   'N حاجة   

�ينا0يه *
جيا �3 يسمع 0عاQE، فال بد �3 

�د
ية  Qيهب عبد� Eلدعا
 
يسمع 
هللا هذ
عند  
لصديق "  :�يقو فاملثل  يطلبها،   Zل


هللا َ�ِليُّ 
لَِّذيَن ﴿ :�
لضيق"، �
لقر^3 يقو

لبقر/:٢٥٨). �ليس شيE �شدَّ ) ﴾
^َمُنو
�ملًا على 
ملؤمنني من �فا/ خليفتهم.. �فا/ 
Nما� 
ملتقني؟ 3N �كثر 
لنا] تقو§ �صالحا 
 Qملؤمنني، �صا*� هذ
قد غا{ عن �اعة 
 
فقَد *�سه. فما2  Mلذ
 
جلماعة كاجلسد 
يفعل 
ملؤمنو3؟ �Nم يلقو3 بأنفسهم على 
َ�ِعّنا  *بنا  Nليه:  �يتوسلو3  *ֲדم،  عتبا� 
�َ�ِغْثنا �
ْهِد ��لئك 
لذين يدلو3 بأصو
ִדم 

لشخص 
لذM تريد �نت �3  
لكي ,تا*�

جتعله خليفة لنا.
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 G �جلماعة   N�فر( }يع   Mيشتر ال  ملا�� 
عملية �النتخا|؟


نتخا{ 
خلليفة ليس �مر
 مفتوحا جلميع  3N

جلماعة، �ال يشتر@ فيه كل شخص  0
�فر

لسا0سة  بلغ  ��M شخص، �ال كل من 
من   �� 
لعمر،  من  عشر  
لثامنة   �� عشر 

لبلد �� 2
@. ال!  
كا3 يتمتع مبو
طنة هذ
3N نظا� 
نتخا{ 
خلليفة ,تلف عن نظا� 


لدميقر
طيا� 
لدنيوية.  
النتخا{ 
3N �اعة 
ملؤمنني تدعو 
هللا تعا' �3 7عل 
منهم  7عل   3�� Nماما،  
ملتقني  من  �م 
للمتقني Nماما. �Nما� 
ملتقني هو �شد 
لنا] 
فإ3ّ   
تقو§ ��كثرهم صالحا، �على هذ
من ُيدµ بصوته إلما� 
ملتقني هذ
 ال بد �3 

لتماسا   3N 
ملتقني.  من  نفسه  هو  يكو3 

هللا تعا' لكي ,تا* � جلماعة  'N ُيرفع

ملؤمنني خ8 
لنا]، فمن 
لو
جب �3 يرفع 
تعا'،  
هللا   'N 
اللتما]   
هذ 
لنا]  خ8 
متاما كما 
ختا* موسى � سبعني *جال 
 
من بني خ8 
لنا] من قومه لكي يرفعو

ملغفر/. � بالعفو  
لتماسا  تعا'  
هللا   'N
هم  �حدهم  
ملتقني  صفو/  فإ3  �لذلك 
 /0
*N تتجلى   3� يستحقو3 شر#  
لذين 
فقط هم  
ملتقني  �يديهم. صفو/  على  
هللا 

لذين يتصل 
هللا تعا' ֲדم �,ªهم عمن 
 Eهؤال  3N عليهم.  خليفة  7عله   3� يريد 

نتخا{ 
خلليفة ال بد  
لذين يشتركو3 
��3 يكونو
 قد بلغو
 �على مر
تب 
لتقو§، 
�هم بذلك يكونو3 على صلة باهللا تعا' 
مبشيئته  عليهم  ليتجلى   Q0عو ما   
2N  Äح
فإنه يتجلى عليهم فعال مبشيئته، �,تا* �م 

�� �ختيـا+ �هللا � للخليفـة نعمة 
عظمـى، 3هي ال تتنــز6 �ال على 
 ،sلصاحلا� 3عملـو�  dمنـو�  �لذين 
 Qهذ sجبا�ملؤمنـو� بو�يقم  � �فـإ�
�لطاعة.. لن ,تـا+ �هللا �خلليفة، 3لن 
يتجلى �هللا على �ملؤمنني بنعمة �خلالفة 
من خال6 صفته "�لرحيم"، فهي نعمة 
خاصة.. ال ُينعم ֲדا �هللا تعا- �ال على 
.sلصاحلا� يعملـو�  �لذين  �ملؤمنني 

عند 2لك يتجلى 
هللا بصفته "
لرحيم" �يقيم 
 Mنه يهدN .عد ֲדا� Zل
مر/ �خر§ 
خلالفة 

ملؤمنني �,ªهم عن 
لشخص 
لذM يريد 
هو �3 يقيمه. �كل ما يفعله هؤالE هو ��م 

لشخص 
لذM تقتضي  
يدلو3 بأصو
ִדم �ذ
 .l*أل
 �3 جتعله خليفة  
إل�ية  
ملشيئة 

ختيا*  �لكن  فقط،  بأصو
ִדم  يدلو3  �Nم 

2لك 
لشخص يتم من ِقَبل 
هللا تعا'. 
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الختيا*،   
هذ عن  �,ªهم  
ملتقني،  Nما� 
 ،Qو� متيل  ��فكا*هم  قلوֲדم  �7عل 
يدلـو3  ��م  هو   Eهؤال يفعله  ما  �كل 
Nماما  تعا'  
هللا   Q*ختـا
 ملن  بأصو
ִדم 

للمـتقـني.

�النتخاباs �لدميقر�طية 3�نتخا| �خلليفة
3N عملية 
نتخا{ 
خلليفة �تلف متاما عن 

لغربية  
لدميقر
طيا�    
النتخا{  نظم 

لZ تقو� فيها 
ألغلبية من 
لنا] باختيا* 

النتخابا� على  Qمن ميثلهم. تعتمد هذ

ألسا]  �ما  
الختيا*،  عملية    
لنا] 
فهو  
خلليفة  
نتخا{  عليه  يقو�   Mلذ

على  
النتخا{   
هذ �يعتمد  
لتقو§، 
 3� كما  
الختيا*.  عملية    تعا'  
هللا 

النتخابا� 
لدميقر
طية تقو� على ترشيح 

لنا]،  ينتخبهم  لكي  �نفسهم   0

ألفر
�هذ
 ,الف �مر 
هللا تعا' 
لذM �ى عن 
 :� ��3 يزكي 
إلنسا3 نفسه، حيث يقو
و
 �َْنُفَسُكـم﴾. كذلـك فإ3  ﴿فَال ُتَزكُّ
يعـتمد  
لدميقر
طية  
النتـخابا�  ُلبَّ 
على 
لدعاية 
النتـخابية 
لZ يقـو� ֲדا 
كل من يرشـح نفسه �ا، �هو يعـتقد 
نفسـه  *شح   Mلذ
 
آلخر  من  �نه خ8 
حـاله  بلسا3   �يقـو فهو  �يضا، 
�قـاله كما قا� Nبليس من قبـل: "�نا 

خ8 منه".

mال خالفة +بانية بال تقو

لتقو§  على  
النتخا{  تقم عملية   � 3N
فإ3 
لنظا� كله ينها* �ال يقو�، �ال ميكن 

هللا تعا' لقو� حا�0
 عن  /0
*N 3 تتجلى�
يشتر@  ال  
لتقو§  فبد�3  
لتقو§.  طريق 

هللا تعا'  عملية 
النتخا{، �ُيَر0 
ألمر 

يريد�نه  من   
ليختا*� 
لنا]   'N كله 
حسب �غلبية 
ألصو
�. �على هذ
 فليس 
بالضر�*/  يكو3  
لنا]  ينتخبه  من  كل 
من 
ختيا* 
هللا تعا'. ال بد �3 يتم 
ختيا* 
 Mلذ

لشخص حسب 
لنظا� 
إل�ي  
هذ
يشتر@   3� يرضى   Äح تعا'  
هللا  �ضعه 
 
� مع 
ملؤمنني  عملية 
النتخا{. فإ2
ُ�جد� �اعة 
ملؤمنني 
لZ �قامها مبعو¦ 

*تبطت  
2N� ،'هللا تعا

لسماE بأمر من 

لتقو§ �
لتزمت  Ãبربا Qملؤمنني هذ
�اعة 
 �بشرطي 
إلميا3 
لصحيح �
لقيا� باألعما
 �
E
Nجر متاما كل  غابت   
2N� 
لصاحلة، 
 � 
2N� ،خلليفة

لتنافس �
لترشيح ملنصب 
يقم �M فر0 بعمل �ية 0عاية 
نتخابية لنفسه 
تقو§  
لنا]  �كثر  
شتر@   
2N�  ،Q8لغ  ��
 
2N� ،}النتخا
من بني 
ملؤمنني  عملية 
 
� ُيدِ� هؤالE بأصو
ִדم Nال بعد �3 ,ر�

�د
ية   Qيسـألو� تعا'  
هللا  عتبا�  على 

نتـخا{  بذلك  مت   
2N� 
لتوجـيه، �
Nمـا�  ليكو3  تقـو§  
لنا]  �كثر 
فقـط..  �حينئذ  فحـينئذ..  
ملتقـني، 

لشخـص من 
خـتيا* 
هللا  
يكو3 هـذ

تعـا'.  

لعا�  �قا0/   �
لد�  EساÀ* 
نتخا{  �ما 
 µبالتا�  ،oلربا
 
لنظا�   
ֲדذ يتم  ال  فإنه 
فإ3 
لشخص 
لذM يتم 
نتخابه ليس ُمَعّينا 
من ِقَبل 
هللا تعا'. نعم قد يكو3 
نتخابه 
0ميقر
طيا، �لكنه ليس *بانيا، ألنه � يتم 

قع �   هتلر   3N  .oلربا
 
لنظا�  حسب 

لسلطة عن طريق 
النتخا{  'N Eألمر جا


لنظا�  حسب  يتم   �  Mلذ
 
لدميقر
طي 

لرباo، فلم يكن للتقو§ �جو0  2لك 

لتقـو§..  تغيب  �عنـدما  
النتخا{، 

يغـيب فـضل 
هللا �يـضا.

äŸ]£\;ÿ\ıâ’\
من هم )3لئك �لذين ينتخبو� �خلليفة؟

�eيئة �النتخابية

 3N� 
لتقو§.  على  يعتمد  كله  
ألمر   3N
� توجد 
لتقو§ فال �جو0 ملشا*كة 
هللا 
�هنا  
النتخابية.  
لعملية   Qهذ   تعا' 

لذين  ��لئك  هم  من  ^خر:   �
سؤ ينشأ 
�كيف  
خلليفة؟  
نتخا{    يشتركو3 
2لك   
بلغو قد  ��م  يقني  على  نكو3 
 
هذ �جل  من  
لتقو§؟  من   µلعا
 
ملقا� 

نتخا{  "Æلس  تسمى  معينة  جلنة  هنا@ 
 @

الشتر تنا� شر#   Zل
 
خلليفة" �هي 

نتخا{ 
خلليفة. ليس �ا عد0   عملية 

لذM 7ب  
لوحيد   Ãلشر
 معني، �لكن 
�3 يتوفر  �عضائها هو �3 يكونو
 على 

مقا� عظيم من تقو§ 
هللا.

لرفيق 
ألعلى  'N � �حينما 
نتقل 
لرسو

ملهاجرين  من  
ملسلمني   E¹عما 
جتمع 

ألنصا* 
لذين كانو
 على قمة 
لتقو§.. �
�قبيل   .��� خليفًة  بكر  �با   

ختا*��
�فاته، *
G �بو بكر يسأ� �يستش8 كل 

لتقو§، �كأنه �  Gلصال
 فيه  يعر#  من 
من  
لتقو§   µ�� بني   Eباستفتا قا�  قد 

طمأ3 �3 �يع  Äألنصا*، ح

ملهاجرين �
بن  عمر  يرتضو3  
ملتقني  
ملؤمنني   Eهؤال
للمتقني،  Nماما   Qبعد ليكو3 من  
خلطا{ 
�بعد �3 
ستخا* 
هللا *ّشح عمَر خليفة من 
بعدQ. �ما عمر بن 
خلطا{ � فقد �مر 
Nما�  
ختيا*  تتو'  
نتخابية  هيئة  بتشكيل 

ملتقني، �كانت مكونة من ستة �فر
0 من 
كبا* صحابة 
لرسو� � �من بني 
لعشر/ 

هللا   �تو *سو 
لذين � باجلنة،  
ملبشرين 

� �هو *
l عنهم.
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إلسال� من جديد.. بعد  EحياN ¹من �
سيدنا  �مر   ..�  Mملهد
 
إلما�  بعثة 
�يضا   �  oلثا
 
خلليفُة  
ملوعو0  
ملصلُح 
  @

الشتر تتو'  
نتخابية  هيئة  بتكوين 

خلليفة  �0خل  
خلليفة، »  
نتخا{  عملية 
تعديال�  قو
عدها    
هللا  *©ه  
لر
بع 
�تتكو3  
أل�ضا�.  تغ8   'N  
نظًر هامة 

إلسال�   
خدمو 
لذين  من  
للجنة   Qهذ

جلماعة بإخالu �تقو§ خدماٍ� با*¹/ �
 Mملجلس ال يقو� بأ
 

لعا� كله. هذ 

لرفيق   'N 
خلليفة   �
نتقا بعد  Nال  عمل 
بد  �ال  سويًّا،   QÀعضا� فيجتمع  
ألعلى. 
7و¹  �ال  
خلالفة.  مركز     
7تمعو  3�
ألحد �3 يرسل صوته عن طريق 
�اتف 

لفاكس �� 
النترنت، بل ال بد له من  ��

ملجلس،   
هذ  Eعضا� بقية  مع  
حلضو* 
�هنا@  
ملتقني،  صحبة    بذلك  فيكو3 
�فا/  فاجعة  تأث8  بنفسه  يعاين  سو# 

خلليفة، �سو# يعاo من 
أل� �
حلز3 ما 
يساعدQ على 
لتقر{ من 
هللا تعا'. هنا@ 
 ..}* يا  �يدعو:  �يدعو  يدعو  سو# 
 Mلذ

هدo يا *{.. ألنتخب 
لشخص 

تريد �نت �3 جتعله Nماما للمتقني.
�بطبيعة 
حلا�.. ال ميكن 
لقطع بأ3 كل 

�يئة 
النتخابية يكو3  Qهذ من يشتر@ 

ملر
تب 
لعليا من  'N بالضر�*/ قد �صل

لتقو§، �لكن ال بد �3 تكو3 �غلبيتهم 
Nلز
ًما  ليس  ^خر..  جانب  �من  كذلك. 
من  فر0  بكل  يتصل   3� تعا'  
هللا  على 

�يئة 
النتخابية، �لكنه حتما ال بد  0
�فر

�3 يوجه 
ألغلبية منهم. 

من �لذD ,ـتا+؟

�يئة  
ملتقني 
لذين يشتركو3  E3 هؤالN


النتخابية يسألو3 
هللا تعا' عمن يريد �3 
يتلقو3  منهم  
لعظمى  
ألغلبية �  ،Q*تا,
�يوجههم  صد�*هم   Gيشر ما   � منه 
للتصويت ملن 
ختا*Q � ملنصب 
خلالفة، 
�كل ما يفعلونه هو ��م يدلو3 بأصو
ִדم 
 باالختيا*؟  قا�   Mلذ
 فمن  �جله.  من 


حلقيقة Nنه 
هللا تعا'.
لديك   3�  lلنفتر مثاال..  هنا  �لنأخذ 
فهو  
لفاكهة..  من   �
«ر فيه  صحنا 
من  �«ر/  �تفاحة،  برتقالة،  على   Mتوº

ملو¹، ��خر§ من 
لكمثر§. �طلب منك 

لبعض �3 �تا* Nحد§ «ا* 
لفاكهة من 

لصحن لتقدمها ألبيك. �كا3 من 
ملمكن 
«ا*  من  �نت   Q*تا� ما  ألبيك  تقد�   3�
2هبت  2لك  من  بدال  �لكنك  
لفاكهة، 
N' �بيك �سألته �يا من «ا* 
لفاكهة يريد. 
فتنا�لت   ،Gلتفا
 «ر/   'N 
أل{  فأشا* 
فمن  له.  �قدمتها  بيد@  
لتفاحة  �نت 

لذM قا� باالختيا* هنا؟ هل هو 
ختيا*@ 
هـو   �� 
لفـاكهة،  قدمت   Mلذ
 �نت 

خـتيا* �بيـك 
لذM �طلـعك عـلى 


ختـيا*Q؟ 
هذ
 ما ºد¦ متاما  عملية 
نتخا{ Nما� 

نتخا{  
ملتقني.. �لكنه ليس ما ºد¦ 
�ال  
جلمهو*يا�،   EساÀ*�  �
لد� قا0/ 
تنظيم   M�   شخص   M� 
نتخا{   
�� 0ي� غ8 �اعة  
جتماعي  �� سياسي 

ملؤمنني، Nمنا هو ºد¦ فقط عند 
نتخا{ 
على  يقو�   Mلذ
 
النتخا{  فهو  
خلليفة، 
على  
لتقو§   Qهذ �تتوقف  
لتقو§، 
مد§ عمق 
لعالقة بني 
إلنسا3 �خالقه. 
يقو�   Mلذ
 هو   � فإنه  2لك..  �على 
يـقر*   Mلذ
 �هـو  باالخـتيا*، 


ختـيا* 
خلليـفة.

شرX عظيم.. 3حتذير كب�


هللا  3� 'N إلشا*/ هنا
لعله من 
جلدير 
تعا' قد �ضفى على 
ملؤمنني شرفا عظيما 
2N جعلهم يشتركو3 معه  عملية 
ختيا* 

خلليفة. �ما  حالة 
ختيا* 
لنz.. فلم 
يكن للمؤمنني �جو0 بعد، �لذلك فإنه 
� ,تا* 
لنz بنفسه.. مباشر/.. 3�0 
 3� بعد  �لكن  �حد.  معه  يشتر@   3�

لنz مهمته ينشئ �اعة 
ملؤمنني،  M0يؤ

لشر#  
فإ3 
هللا تعا' ُيضفي عليهم هذ
 عملية  @

لعظيم بأ3 يدعوهم لالشتر

ختيا* 
خلليفة. �*غم �3 
خليا* 
لنهائي 
  @
له �، Nال ��م يتبا*كو3 باالشتر
 3� 
ملمكن  
لعملية. �قد كا3 من   Qهذ
 @

شتر  3�0 مباشر/  
خلليفة  
هللا  ,تا* 
�جو0   �N¨ا 
ملمكن  من  �كا3  �حد، 

هللا  ¸بة  �لكنها  كلية،  
ملؤمنني  �اعة 

هللا  ينعم   3� Nال   Óتأ  Zل
 
جلماعة   Qذ�

لªكة.  Qهذ �

لشر# �نو 
عليهم ֲדذ
فمن خال� شفاههم.. �عن طريق *فع 
�يتم  
لكرمية،  
0ته *N تتجلى  �يديهم.. 
 
ختيا* 
هللا إلما� 
ملتقني، 
لذM يستمر 
قيا0/ �اعة 
ملؤمنني على 0*{ 
لتقو§ 


إلميا3 �
ليقني.�
�يضا  يتضمن  
لعظيم  
لشر#   
3N هذ
حد¦   
2N �نه  �هو   ،
كب8  
حتذير
�اعة    
لتقو§  مستو§   Ôتد  3�
2
 � تقم بو
جب 
لطاعة N �� ..ملؤمنني

يرفع  فقد  للخليفة،  
لكاملة  
لتامة 
7د�3  �ال  عنهم،  
لشر#   
هذ 
هللا 

حلكيم،   *

لقر �م  ليتخذ  معهم  
هللا 

لصائب  باالختيا*  عليهم  �يتجلى 

لشخص 
خلليفة.
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هل �خلليفة معصوZ من �خلطأ، D(3 نو# 

من �ألخطا� ميكن )� تقع من �خلليفة؟


خلالفة  موضو�    
�ا�  
آلخر  
جلانب 

لZ ميكن �3 حتد¦ من  Eألخطا
هو نو� 
2
 كا3 
خلليفة معصوما من N خلليفة، �ما


 .Eبالنسبة لألنبيا �
خلطأ كما هو 
حلا
ثالثة   'N  Eألخطا
 تقسيم  
ملمكن  �من 

لدنيا،  بشؤ�3  تتعلق   Eخطا�  :�
�نو

ملؤمنني  �اعة  مبصا¾  تتعلق   Eخطا��

هللا  شريعة  بتنفيذ  تتعلق   Eخطا�� ��منها، 

تعا'.

�ألخطا� �لp تتعلق بشؤ�3 �لدنيا
 zلن
2
 كا3 
هللا تعا' هو ,تا* كال من N

خلليفة.. فإ3 كال منهما ميكن �3 تقع منه �

لZ تقع من 
آلخر.  Eألخطا
 �
نفس �نو

لZ ميكن �3 تقع من 
لنz؟  Eألخطا
فما هي 

هللا تعا' ,تا* 
لنz �د
ية 
لنا].. ال  3N

لشؤ�3 
لدنيوية، فال بأ]   
ليكو3 خب8

لZ تتعلق  Eألخطا
�3 تقع من 
لنz بعض 
�3 ,طئ   zلن
 يعيب  �ال  
لدنيا،  بشؤ�3 
 �مر من �مو* 
لدنيا كما ,طئ غQ8 من 
 zلن

لبشر، فليس من 
ملفترl �3 يكو3 
بكل شيE عليما -�هنا@ بعض 
لر�
يا� 
من  �مر    �خطأ   �  zلن
  3N  �تقو  Zل

�مو* 
لز*
عة، حيث 
قترG على 
لصحابة 
عد� تأب8 
لنخل- �ال ºط 2لك من قد* 

لنz � �ال ينا� من شأنه، فليس ضر�*يا 
�3 يتلقى 
لنz �حيا من 
هللا تعا'  شؤ�3 
 :�
لدنيا، �من 
ملعر�# عن 
لنz � �نه قا

"�نتم �علم بأمر 0نياكم." (مسلم)

   zلن
 من  خطأ  يقع   3� ميكن  �كما 

لدنيا، كذلك ميكن �3 يقع خطأ  شؤ�3 
من 
خلليفة  �مر من 
ألمو* 
لدنيوية. �ال 

لنو� من   

خلليفة  هذ� zلن
 فر� بني 

.Eألخطا


)خطا� تتعلق �ماعة �ملؤمنني
 Zل
 Eألخطا

لنو� 
لثاo من 
ألخطاE هو 
حد¦  �قد  
ملؤمنني.  �اعة  بأمو*  تتعلق 
يقو0   � 
هللا   �*سو سيدنا  كا3   3� مر/ 
�هي  له  غز�/   ���   
ملؤمنني  جيش 
 ªكا3 ُيعت �
لرسو 3N غز�/ بد*. �حيث
 �

لقائد 
ألعلى للجيش.. Ïسب 
لتعب8
يتخذ   3� عليه  فكا3  
حلديثة..  
لعسكرية 

لصائبة 
لZ تضمن سالمة ��من  �
*

لقر

لقائد  
ختا*   3� �حد¦  
ملؤمنني.  �اعة 

ألعلى للجيش مكانا يعسكر فيه 
جلنو0، 
فلم  يكن صائبا.  
الختيا* �  �لكن 2لك 
 
يكن من مصلحة 
جليش �3 يعسكر  هذ
�حد   Gقتر
�  .Eملا
 يبعد عن   Mلذ
 
ملكا3 
^خر  مكا3    
جليش  ُيعسكر   3� 
جلنو0 
 }

ألعلى صو 
لقائد   @*0�� ،Eملا
 7ا�* 
  �عسكر  
جليش  فانتقل   ،Mجلند
  M�*

 .Mجلند

قترحه 2لك  Mلذ

ملكا3 
�ال ننسى هنا �3 2لك 
لقائد 
ألعلى كا3 

هللا   Q*ختا
 �قد   ،� 
هللا   �*سو سيدنا 

لبشر  تعا' مباشر/ 3�0 تدخل �حد من 
 عملية 
ختيا*Q. �كا3 هو قائد 
جليش 
 �
*

ألعلى 
ملسؤ�� عن 
�ا2 كافة 
لقر

لZ تكفل سالمة 
جليش �كسب 
ملعركة. 
 3� غ8  تكتيكيا..  خطأ  �خطأ  �لكنه 
فتم  
خلطأ  تصحيح   Gقتر
 صحابته  �حد 
�نه  نر§   
�هكذ 
لفو*.  على  
لتصحيح 
  
خلليفة   ��  zلن
 ,طئ   3� 
ملمكن  من 

�مر من 
ألمو* 
لZ تتعلق Åماعة 
ملؤمنني، 
يتم تصحيحه  
خلطأ ال بد �3  
�لكن هذ
يتنبه   � 

لفو*. �3N حد¦ �3 �حد على 

ختا*   Mلذ
 تعا'  
هللا  فإ3  
خلطأ،  لوقو� 
2لك 
لنz �� 2لك 
خلليفة.. يتو' توجيه 
 
ينتج عن هذ ما  
ألمو* Ïيث 7عل كل 

خلطأ من سوE �� معانا/ جلماعة 
ملؤمنني.. 

جلماعة،   Qذ� �بركة  خ8   'N  �يتحّو
هي  
خلطأ   
�ذ 
لنهائية  
ملحصلة  فتكو3 

حتقيق مصلحة عظمى جلماعة 
ملؤمنني.
�ليست هذÆ Qر0 كلما� نابعة من عاطفة 

خلالفة، � 
لنبو/  ملقا�   �

الحتر� 
ملحبة 
بكل  
لZ ظهر� �جتلت  
حلقيقة  �لكنها 
�ضوG خال� حيا/ 
لرسو� �؛ فقد حد¦ 

ملسجد  يدخل  �نه  *Àيا     �  §�*  3�

حلر
� �يطو# بالكعبة مع صحابته، فظن 

لرÀيا.  لتحقيق   
 توًّ يذهب   3� عليه   3�

ملسلمني  من   ١٥٠٠ صحبة    فخر� 

ملدينة  من  
ملضنية  
لطويلة  
لرحلة   
�بد��
*فضت  قريًشا   3� غ8  
ملكرمة.  مكة   'N
بذلك  ناقضة  مكة،   �بدخو �م   Gلسما


لتقاليد 
لعربية 
لZ تكفل � #
كافة 
ألعر
 E
لألعد  Äح 
لكعبة   �حو  #

لطو حق 

يتضمن  �لعظيم   Xلشر� هذ�   ��
 ��� )نه  3هو  كب��،  حتذير�  )يضا 
 mلتقو�  mمستو تد�   �( حد� 
تقم   �  ���  3( �ملؤمنني..  }اعة   G
�لكاملة  �لتامة  �لطاعة  بو�جب 
 Xلشر� هذ�  �هللا  يرفع  فقد  للخليفة، 
ليتخذ  معهم  �هللا  �د�3  3ال  عنهم، 
عليهم  3يتجلى  �حلكيم،  �لقر�+  eم 
�خلليفة. لشخص  �لصائب  باالختيا+ 
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 3N بل   .Gسال بغ8  مساملني   
�Eجا  
2N
�هل مكة لبسو
 جلو0 
لنمو* عالمة على 
 حر{  �تصميمهم 
لشر] على 
لدخو
مع 
ملسلمني لر0هم عن مكة. �قد �*سل 

لرسو� � عثما3 بن عفا3 ليحا�� Nقنا� 
 #
بالطو للمسلمني   Gبالسما مكة  �هل 
عنا0هم،  �صّر�
 على   سال�، �لكنهم 

لرعب  
��شاعو
 �3 عثما3 قد ُقتل ليلقو

 قلو{ 
ملسلمني.
عثما3  مقتل   ªÈ  �  �
لرسو �ع  �ملا 
طلب من 
ملسلمني �3 يبايعوQ على �خذ 
فبايعوQ �هم على  
ملو�،   �� عثما3  ثأ* 

لرÀيا  يقني من حتقق �عد 
هللا لرسوله 

ملسجد 
حلر
�. �تطو*� 
ألمو*  �بدخو
بسرعة منذ*/ بوقو� حر{ ضر�] بني 

ملمكن  من  �كا3  مكة،  ��هل  
ملسلمني 
�3 ُيقتل 
ملئا� من 
جلانبني بسبب 
خلطأ 
لوقو�  �حد  يتنبه   �� 
لرÀيا،  تفس8   
2لك 
خلطأ. �قد �0*@ 
لرسو� � 2لك 
 lحني عا0 عثما3 � ُيصب بأ2§، �عر
�3 ميتنع من  
لصلح على  عليه �هل مكة 

لعا�.  2لك     �

حلر 
ملسجد   �0خو
 
فر
حو 
لعو0/  على  
ملسلمو3   lعتر
�
7ا0لو3 
لرسو� ¸تجني بأ3 
هللا �عدهم 
*�Àسهم  ¸لقني   �

حلر 
ملسجد   �بدخو
كما  
هللا  بوعد   �
لرسو فأقر  �مقصرين. 

هللا   3�  'N �شا*  �لكنه  
لرÀيا،     Eجا
تعا' � ºد0 موعد
 لتحقق 
لرÀيا  2لك 
�خطأ  فقد   32N  .µلتا
 
لعا�     �� 
لعا� 
 تفس8 
لرÀيا، �ترتب على  � �
لرسو
2لك 
خلطأ خر�� 
ملسلمني  2لك 
لعا� 

لسفر » 
لعو0/  Eملشا� �حتمل عنا
�تكبد 
 
�حد �أل3   .�

حلر 
ملسجد   �0خو  3�0

خلطأ، فإ3 
هللا تعا'  
� يتنبه لوقو� هذ


ملحصلة  ��جر§ 0فة 
ألمو* Ïيث تتحو

خلطأ فتكو3 ملصلحة �اعة  

لنهائية �ذ
صلح  
هللا   �*سو �قع   
�هكذ 
ملؤمنني. 
 

حلديبية 
لذM �ثبتت 
أليا� �نه كا3 خ8

عظيما ملصلحة 
إلسال� �
ملسلمني.
�يضا  نتعلم  
لعظيم  
لد*]   
لعلنا من هذ
كا3  لقد  
لكاملة. � 
لتامة  
لطاعة  �¨ية 

ملسلمو3 على شفا حفر/ من 
لنا* بسبب 
 3N Äح ،� �تر00هم  تنفيذ �مر 
لرسو
 �
لرسو� 0خل N' �¹جته �� سلمة �قا
�ا: "هلك 
لقو�". �لكن 
هللا تعا' �نقذ 

ملؤمنني من 
�ال@ حيث �جر§ على لسا3 
يذبح   3�  �  �للرسو نصيحة  سلمة   ��
 
2N ..مه، فلما فعل
قربانه �يتحلل من Nحر
�يتحللو3  طاعته    يتسابقو3  باملؤمنني 
لقد  2بائحهم.  �ينحر�3  Nحر
مهم  من 
من  كا3  
لطاعة  عد�  من  حليظة  كانت 
�خيمة،  عو
قب   'N  M0تؤ  3� 
ملمكن 
س8   Qجتا
 غّير  بفضله  تعا'  
هللا  �لكن 
مصلحة  فيه  ملا  
لنهاية    لتصب  
ألمو* 

�اعة 
ملؤمنني.

)خطا� تتعلق بأمو+ �لشريعـة
 Eألخطا
�ما 
لنو� 
لثالث من 
ألخطاE فهو 

لZ ُترتكب Õالفة أل�
مر 
لشريعة. ��ن 
نعلم �يعا �3 
لصال/ 
ملفر�ضة هي Öس 

لظهر � *كعتا3،  فيها  
لصبح   :�
صلو
�مر  ما   
هذ  .
�هكذ *كعا�..  �*بع 

مر �� حسب   � 
هللا   �*سو سيدنا  به 

لشريعة 
لZ �نز�ا 
هللا تعا' عليه. �لكن 
يصلي   �  �
لرسو كا3   3� مر/  حد¦ 
 3� بعد  فسلم  
لظهر،  صال/  باملؤمنني 
�0§ *كعتني فقط، مما حد
 باملؤمنني �3 

هللا؟   �*سو يا  
لصال/  �قصر�   :Qيسألو


لصال/  E
0� �ملا �0*@ 
لرسو� �نه �خطأ 
قا� ��كمل 
لركعتني �معه 
ملسلمو3.


خلطأ  حق 
لشريعة ميكن  
32N فمثل هذ
�º 3د¦ من 
لنz �� من 
خلليفة، �لكنه 
ال ºد¦ �بد
 Nال نتيجة للسهو �� 
لنسيا3. 

خلليفة � zلن

لبشر معرl للنسيا3، � 3N
 Eألخطا
 Qلبشر، �لكن مثل هذ
 ¨ا من 
ال بد �3 يتم تصحيحها على 
لفو*، متاما 

لZ تقع  Eألخطا

لتو تصحيح  كما يتم 

لصال/. �ال  
لقر^3 من 
إلما�  /E
 قر

خلليفة  من   ��  zلن
 من  يصد*   3� ميكن 
 �� نية   Eبسو 
لشريعة  بأمو*  يتعلق  خطأ 

عن قصد.
 

مع� �لعصـمة
من  معصو�   zلن
  3� نسمع  ما   
كث8
 Qملعاصي، غ8 �3 هذ

*تكا{ 
لذنو{ �

لعصمة ليست شيئا خا*جيا ُيفرl على 
منه  تنبع  
لعصمة  �Nمنا  عنه.  *غما   zلن


لطبيعية  
لنتيجة  �هي  2
ته،  من  �تنطلق 

هللا  �جو0  يد*@  Nنه  تعا'.  هللا  لطاعته 
حياته،  حلظا�  من  حلظة  كل    تعا' 
 � 
هللا  لوجو0  
ملتو
صل   @

إل0*  
�هذ
 �� 
لذنو{   #

قتر من  ºفظه   Mلذ
 هو 

إل�ية.  
لعصمة  نسميه  ما  
ملعاصي، �هو 
فكيف ميكن للنz �3 يتعمد معصية ��
مر 


هللا تعا'؟ Nنه ملستحيل.
 Mلذ
كذلك فإ3 
خلليفة هو 
لشخص 
على  يشر#  لكي  تعا'  
هللا   Q*ختا


لشخص  �هو  
ملؤمنني،  �اعة  �مو* 
أل3  يصلح  �نه  تعا'  
هللا   §�*  Mلذ

�هل  �كثر  فهو  للمتقني،  Nماما  يكو3 

أل*l تقو§ �صالحا، �على كتفيه 
�اعة  على  
حلفا×  مسؤ�لية  تقع 
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ملؤمنني �قيا0ִדا �و ^فا� �على ��*فع 
من مقاما� 
لتقو§ �
لصالG. فكيف 
معصية  يتعمد   3� 
لرجل   
�ذ ميكن 

هللا تعا' �
*تكا{ Õالفة �مر 
هللا عن 
فعندما  مستحيل.   
هذ قصد؟   Eسو
�جل حتقيق  تعا' *جال من  
هللا  ,تا* 

حلماية 
لر�حية جلماعة 
ملؤمنني، فمن 

لرجل   
هذ عن  يتخلى   3� 
ملستحيل 

هللا   3� �لنتذكر  عصمته.  من  �ºرمه 

لصا0قني  
ملؤمنني  Ïفظ  �عد  تعا' 
 َّ3N﴿  :�فقا 
للعني،  
لشيطا3  �ثر  من 
ُسْلَطا3ٌ﴾  َعَلْيِهْم  َلَك  لَْيَس   M0ِِعَبا
للشيطا3  يكن   � فإ3  
حلجر:٤٣)، )
من سلطا3 على 
لعبا0 
ملتقني، فكيف 
Nما�  على  سلطا3  للشيطا3  يكو3 

ملتقني؟ كال » كال.. هذ
 غ8 ممكن 


لبتة.

لشأ3.. ليس هنا@ من فر�  
 هذ�
 3� ميكن  ما  فكل  
خلليفة، �  zلن
 بني 
 3� ميكن  خطأ  من   zلن
 من  يصد* 

يصد* من 
خلليفة �يضا.

ألمر متاما..  
�حني ند*@ �نفهم هذ

خلالفة  مقا�  �¨ية  ند*@   3� نستطيع 
ليس  فهو  �مكانته،   Q*قْد� �عظمته، 
فما  
لنبو/.  لªكا�   0

متد سو§ 
 2N 
أل©ديني  
ملسلمني  حظَّ  �عظَم 

لعظمى.  
لنعمة   Qֲדذ عليهم  
هللا  مّن 

لفرحة 
لZ يشعر�3 ֲדا، �
لبهجة  3N
ميأل   Mلذ
  G

النشر� تغمرهم،   Zل

 Mلذ
 
الطمئنا3 � 
لرضا � صد�*هم، 

ختيا*  يتم  حني  �جد
�م    يفيض 
تسا�يه  �ال  فرحة،  تعدله  ال  
خلليفة 
 3N لفضل
 
ֲדجة، �سو# يستمر هذ


هللا تعا' N' يو� 
لقيامة. Eشا

3z|^;ÿ\ızà

�2ها3   'N يتبا0*  قد  �خ8   �
سؤ هنا@ 
2
 كا3 
خلليفة معصوما من N :لبعض منا

Õالفة  
ملعاصي �من � 
لذنو{  
*تكا{ 
نية،  خبث   �� قصد   Eبسو 
هللا  شريعة 
طاعة  على  
لعهو0  بعض  تنص   
فلما2
من  به  يأمر  ما  كل   
خلليفة   ��  zلن


خلليفة ميكن  3� 
معر�#؟ �هل يع� هذ
 M� ..#للمعر� يأمر مبا هو Õالف   3�
�هل  تعا'؟  
هللا  لشر�  Õالف  هو  ما 
 
حلالة يكو3 لكل فر0 
حلق  Qهذ 
من  
لصا0*  
ألمر  كا3   
2N ما  يقر*   3�
ليطيعه  معر�#  غ8   �� معر�فا  
خلليفة 

�� ال يطيعه؟
به   Qمر^ ما  كل    "يطيع�  
لتعب8   3N
 �من معر�#" قد 
ستعمله سيدنا *سو

شتر@ فيها  Zل

لبيعة 
أل�'  
هللا � 

سبعو3 *جال �
مر�تا3 من �هل 
ملدينة. 

ملعر�#  
لقر^3 
ملجيد يذكر 
لطاعة �
 :� سيا� ^ية 
الستخال#، حيث يقو
 3� M�..﴾َطاَعٌة مَّْعُر�َفٌة 
﴿ُقْل َال ُتْقِسُمو
معر�#.  هو  فيما  
لطاعة  هو  
ملطلو{ 
 zَّلن
 �َيَُّها  ﴿َيا  تعا':  قوله    �كذلك 
 3ْ�َ َعَلى  ُيَباِيْعَنَك  
ْلُمْؤِمَناُ�   @َEََجا  
2َN
�ال  َيْسِرْقَن  َ�ال  َشْيًئا  ِباِهللا  ُيْشِرْكَن  ال 
 َ َيْأِتني َ�ال  َ�ْ�ال0َُهنَّ  َيْقُتْلَن  َ�ال  َيْزِنَني 
َ�َ�ْ*ُجِلِهنَّ  �َْيِديِهنَّ  َبْيَن  َيْفَتِريَنُه  ِبُبْهَتا3ٍ 
 ﴾... َفَباِيْعُهنَّ َمْعُر�ٍ#   َيْعِصيَنَك  َ�ال 


ملمتحنة:١٣))
  َيْعِصيَنَك  ﴿َ�َال  قوله:  مع�  فما 
يكو3   3� 
ملستحيل  من  َمْعُر�ٍ#﴾؟ 
2
 �مرִדن N هو �3 ال يعصينك 
مع� هذ

ملعر�#  بغ8  �مرִדن   
2N �ما  مبعر�#، 
�يكو3  عليهن،  
لطاعة  حق  لك  فليس 

من حقهن عد� طاعتك. 
معر�#،  هو  فيما  تعا'  
هللا  طاعة   3N
معر�#،  هو  فيما   �
لرسو �طاعة 
ال  معر�#..  هو  فيما  
خلليفة  �طاعة 
 �� �
هللا تعا' �� �3 
لرسو 3� 
تع� �بد
يأمر مبا هو Õالف  
خلليفة ميكن �3  3�
للمعر�#. ال.. �Nمنا يع� 2لك �3 
هللا 
Nال  يأمر   3� 
خلليفة ال ميكن � �
لرسو�
مبا هو معر�#. فإ2
 صد* من 
هللا �مر، 
�� صد* �مر من 
لرسو� �� من 
خلليفة، 
فإننا نكو3 على يقني بأ3 2لك 
ألمر هو 
حتما من 
ملعر�#. �حينما نطيع 
ألمر 
 �� �
لرسو 
لذM يصد* من 
هللا �� من 
بأننا  يقني  على  نكو3  فإننا  
خلليفة  من 
نطيع فيما هو معر�#، فلن يصد* من 
ما  Nال  
خلليفة  من   ��  zلن
 من   �� 
هللا 
هو معر�#. �على هذ
 فاملؤمن يكو3 

 Q+ختا�  Dلذ� �لشخص  هو  �خلليفة 
�هللا تعا- لكي يشرX على )مو+ }اعة 
 m(+  Dلذ� �لشخص  3هو  �ملؤمنني، 
�ماما  يكو�  أل�  يصلح  )نه  تعا-  �هللا 
 mتقو  y+أل�هل ( )كثر  فهو  للمتقني، 
مسؤ3لية  تقع  كتفيه  3على  3صالحا، 
�حلفا� على }اعة �ملؤمنني 3قياNִדا �و 
 mلتقو� sفا� )على 3)+فع من مقاماd
3�لصال�. فكيف ميكن eذ� �لرجل )� 
يتعمد معصية �هللا تعا- 3�+تكا| �الفة 
)مر �هللا عن سو� قصد؟ هذ� مستحيل.
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مطمئنا N' �نه حني يطيع �مر 
هللا �� تعليم 
 Qخلليفة فإ3 طاعته هذ

لرسو� �� توجيه 


ملعر�#. هي 
مقا�  عظمة   'N عظمة  يضيف   
هذ  3N
نعلم   3� نعمة  من  �عظَمها  فما  
خلالفة، 
�مر  هو  
خلليفة  من  يصد*  �مر  كل   3�

ملسيح  �طلق  فقد  لذلك  باملعر�#. 

لقد*/ " 
سم  
خلالفة  نعمة  على  
ملوعو0 

ختيا*  هي  
أل�'  
لقد*/   3N 
لثانية". 

لقد*/ 
لثانية هي 
ختيا* 
خلليفة، � ،zلن

�تلك  مباشر  بطريق  *بانية  خالفة   Qهذ
�ليس  مباشر،  غ8  بطريق  *بانية  خالفة 
Nحد§   3� سو§  بتاتا  فر�  من  بينهما 

هللا   Q*تا, من  بو
سطة  تتجلى  
لقد*تني 
تعا' من خال� صفته "
لر©ن"، �
لثانية 
من  تعا'  
هللا   Q*من ,تا بو
سطة  تتجلى 

خال� صفته "
لرحيم".

 مناطق تنبت فيها �*

لكث8ين منا ¹ 3N
 
�شجا*  
شاهد� �لعلهم  
ألشجا*، 
Nليها  يصل   3� �ماكن ال ميكن   تنبت 

ألشجا*، حيث تنبت  Qنسا3 ليز*� هذN
بني   ��  �
جلبا منـزلقا�    
ألشجا* 
حتيط  صغ8/  جزير/  على   �� 
لصخو* 
يستطيع  �ال  جانب،  كل  من   Qمليا
 ֲדا 
 �*¹ Mلذ

إلنسا3 �3 يقف عليها، فمن 
�هنا@  تعا'.  
هللا  Nنه  
ألشجا*؟   Qهذ
بيديه،  
إلنسا3  غرسها  �خر§  �شجا* 

هللا  ¹*عها   Zل
 
ألشجا*  متاثل  �هي 
تعا'، �ليس هنا@ من فر� بني 
ألشجا* 

لZ يز*عها 
هللا تعا' مباشر/ �
ألشجا* 

لZ يز*عها 
هللا تعا' عن طريق 
إلنسا3. 
ليس هنا@ من فر� بني  �يضا..   
�هكذ
 3� 
خلليفة.. سو§  
ختيا* � zلن
 
ختيا* 

عن  يتم  
آلخر � مباشر/،  يتم  �حد¨ا 
 zلن
 
لفر� بني   3N 
لنا].  طريق صفو/ 

خلليفة هو فر�  نو� 
ملهمة 
لZ يقو� �
ֲדا كل منهما. فالنz يأ½ ليضع 
ألسا] 

لذM تقو� عليه �اعة 
ملؤمنني، �
خلليفة 
نفس  على   Eلبنا
 �ُيعلي  يب�  لكي  يأ½ 

ألسا] 
لذM �ضعه 
لنz. فالعملية كلها 
يرسي  ضخم..   Eبنا Nقامة  عملية  كأ�ا 

لنz �ساسه، » يأ½ 
خلليفة 
أل�� فيب� 
فيب�   oلثا
 
خلليفة  �يأ½   ،�
أل� 
لطابق 
 ،Eلبنا
 يعلو   Äح  
�هكذ  ،oلثا
 
لطابق 

ملبا*كة  كالشجر/  شاÕا..   Eًبنا �يص8 

لسماE، تؤ½  
لZ �صلها ثابت �فرعها 

�كلها كل حني بإ32 *ֲדا.

+جل عظـيم
ظفر  ¸مد  
لسيد  ُسئل   3� مر/  حد¦ 

جلليل   Îلصحا
 �هو  سؤ
ال..  خا3  
هللا 

لبا*  
أل©دية  
بن � 
ملوعو0،  للمسيح 

لر�حانية، � 
لتقو§     �مثا هو   Mلذ

 كما �صل N' �على 
ملناصب 
لعاملية 

ملديد، حيث تقلد  Qلطويل �عمر
تا*,ه 
من  
لثالثينيا�    �هو  
لو¹ير  منصب 
عمرQ، كما �نه صا* ��� �¹ير للخا*جية 
�كا3  تأسيسها،  بعد  باكستا3  �0لة   
لألمم  عشر  
لسابعة  
لد�*/  *ئيس 
 �
لعد قاضيا  ¸كمة  
ملتحد/، �
خت8 

لد�لية » *ئيسا لقضاִדا. باختصا*، كا3 

لدين   Gجنا Qيتلو Gتا*,ه حافال بنجا
Nليه  ُ�ّجه   Mلذ
  �

لسؤ �كا3  
لدنيا. �
 �
طو  Gلنجا
 لك  
هللا  كتب  "لقد  هو: 

لنجاG"؟   
هذ سبب  هو  فما  حياتك، 

 :��بد�M� 3 تر00 �تأ3ٍّ قا

"ألنــي طــو�6 حـيـاتـي
كنـت مطيعـا ملقـاZ �خلالفـة".

ما )عـظـَمها ِمن �جـابـة! 
3ما )عظَمـه ِمن +جـل!

حبل  Ïق  هي  
لربانية  
خلالفة   3N
 0
�فر �يع  به  
عتصم   
2N  Mلذ
 
هللا 
فإ3   ،
يتفرقو  3� بغ8  
ملؤمنني  �اعة 
تعا' سيكو3 حاميهم �حافظهم  
هللا 
 .
�ناصرهم �
ملد
فع عنهم �0ما ��بد

هللا  Ïبل  
لتمسك    هي  جناִדم   3N
 هذ
، �تقدمهم �
0¹ها*هم Nمنا هو 

هللا �م،  Qميد Mلذ

حلبل  

لتمسك ֲדذ
فإ3  
حلبل   
ֲדذ متسكهم   �خال �من 
عليهم Åميع  
إلنعا�   
هللا سيستمر 
0ينهم  �م  نن  �ليمكِّ �بركاته،  نعمه 

*تضى �م، �ليبدلنهم من بعد  Mلذ


خوفهم �منا. 


هللا � �3 يوفقنا لالنتفا� من  �نسأ
ننا  بركا� 
خلالفة، �عساQ � �3 ميكِّ
نعمة  �قْد*  �عظمة  مقا�  فهم  من 
ننا  ميكِّ  3�  �  Qندعو كما  
خلالفة. 
 ..
هذ 
هللا  Ïبل  
لتمسك  من  �يعا 
بفضله  علينا  يدمي   3�� 
خلالفة،  حبل 

خلالفة..  بركا�   �نز�  *

ستمر
هللا  �Nخـالصنا  طاعتنا   *
باستمر
 Mلذ
 �للخـليـفة  �لـرسـوله 
^مني،   « ^مني  تعا'.  
هللا   Q*تـا,
�^خـر 0عـو
نا �3 
حلمـد هللا *{ 


لعـاملـني.
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لقد بّشـر �هللا �ملؤمنني # "ية �الستخال� 	نه سـيقيم فيهم �خلالفة ما ��مو� حائزين 	على مستو� 
�لر1حانيـِة �1ألعمـاC �لصاحلة. 1قد 	ّكد �هللا تعا; # هذ: �آلية 	نه هـو �لذ6 5تا4 �خلليفة، 01/ 
كا/ يعطي �ملؤمنني - تشـريفا Pم - فرصًة لُيدلو� بر	يهم عند �النتخاK. 1لكن مما ال شـك فيه 
	/ �هللا تعا; يتحّكم # قلوK �ملؤمنني فينتخبو/ بتوجيه منه شـخصا يكو/ قد �ختا4: � سـلفا. 

1من منن �هللا على �ملؤمنني 	نه Z5 -تلميحا 	1 صر�حة- بعضا منهم 4جاال 1نساX، صغا�4 1كبا�4، ليكونو� 
شهد�X على aلك حني يظهر هذ� �لقد4 �إلPي بصو4^ حقيقية �1ضحة، 1ليتقو� به 0ميا/ ]اعة �ملؤمنني. 

1مـن شـيمة هـؤالX �ألبـر�4 �1لصلحا X	bـم يعتـ1Z/ �لعلم �لـذ6 يتلقونه مـن �هللا تعا; 
ֲדـذ� �خلصـوg 	مانة مقدسـة fتفظو/ ֲדـا # صد41هـم، 1ال ُيظِهرb1ا على �لنـاd.. قبل 
 .hقا4ֲדم. 1هذ� هـو �لطريق �ألسـلم �1ألحو	أل�1/.. 0ال علـى بعـض �ملقرَّبـني جد� مـن �

قـد 	�4 �ُهللا تعـا; بفضله �خلاg مئاn مـن �إلخو^ �1ألخـو�n صغا�4 1كبـاm #1 �4تلف 
	tـاX �لعـا�r4 s �1ضحة جليـة تؤكد 	1 تفيـد بأنه � هو �لـذ6 ينتخب �خلليفـة. 1فيما 
يلـي نو�4 بعـض هذ: �ألنباX �1ملبشـر�n �1لـر�r �لصا�قة، على سـبيل �ملثـاC ال �حلصر.

0عد��: �لد�عية عبد �ملجيد عامر

ÓÙÖ’\Â;k\Öçe∏\Â;Ô]e›¯\ÓÙÖ’\Â;k\Öçe∏\Â;Ô]e›¯\
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١. نبوX^ �ملسيح �ملوعو� �:
لت � كتا� "تريا� لقلو�" �يا�  "لقد سجَّ
كث-, +قد شاهدمت حتققها بأ! �عينكم. لقد 
يهّزكم  5ميانكم +ال  يتقو6   7�  7أل+ حا7 
لصا>قني  من  فيكم   75 عاصفة.   +�  DEلز
لذين M Nتاجو IJ K5ية �ية، ال شك �7 هللا 
هم مئا� آليا� بفضله، +لكن لو J� Kتعا
 N تظهر �ية +حد, العتU+V صا>قا +لكانو
لدين �ية  Jنو Xملولومعي. فمثال N يطلب 
�ية بل مبجر> �7 `ع >عوX قاD: �مّنا. لقد 
 ،�+Jلفايق مع �نه من نسل  دِّ تصّرf كالصِّ
لشا!،  K5 با بكر كا7 سافر�7 � <J+ حيث
 Vلطريق خ  � بلغه   kسفر من  عا>  +حني 
مللفوظا�، ) ".Jًفآمَن فو ،� qلن>عو6 

(٥٥ t ٢ u حلديثةلطبعة 

٢. r4يا �لسيد^ نو�K مبا4كة بيغم (�بنة 
�ملسيح �ملوعو� �) 

 xخ�  yحدثت  :� �}د  بش-   Eمر  X+ير
 <J� حني   � حضرته   7� بيغم  مباJكة 
 Dألخ-, � حياته قالسفر K5 الهوJ للمر, 
|ا: "5نy مهتم بأمر ها!، فا>عي من �جله، 
ملنا!  فر�ْ� �   ".yيVفأخ IJيا  J�يِت   �5+
لبيت  من   Xلعلو لطابق   K5 صعدْ�  ��ا 
 kلدين جالسا +� يد Jهنا� موالنا نو �ْ�J+
لكتا�، ففيه  كتا�، +قاD |ا: "نظرX هذ
5|اما� ملسيح ملوعو> � لx تتعلق �، 
+�نا �بو بكر". +� ليو! لتا� سأ|ا ملسيح 
ملوعو> �: هل J�يِت شيئا؟ فذكرْ� له 
(س-,  ُألمِِّك...  يه  تُقصِّ ال   :Dفقا IJياها، 

 (٣٧ t ٣ u Xملهد

٣. نبوX^ �لشهيد صاحبز��: 
عبد �للطيف �

لكابلي:  J}د نو�لسيد  6+J
ناEًال  خا7"  "عجب  لسيد  كا7  مر,   ��"
عندنا، فاستأ�7 ملسيَح ملوعو> � � لعو>, 
للطيف  عبد  لشهيد   K5 جا�   � بيته،   K5
+�خkV �نه قد ستأ�7 ملسيح ملوعوَ> � � 
 Dلدين. فقا Jَنو Xملولولعو>,، +N يستأ�7 
لدين �يًضا  Jَ7 تستأ�7 نو�لشهيد: ال بد له 

.� kبعد D+ألألنه سيكو7 هو خلليفة 
على   �Jَ< لعو>َ,  لشهيد   <J� +عندما   
من  صفحا�  بضع  لدين   Jنو  Xملولو يد 
صحيح لبخاXJ، +قاD لنا: لقد >Jسُته على 
لتملذ, على يدk، ألنه  fُليكو7 � شر kيد
سيكو7 هو خلليفة أل+D بعد ملسيح ملوعو> 
بُأّ!  J�يتها  للطيف  عبد  ستشهاِ>   �ُ(�حد  .�

لطبعة جلديد,) ،٩-١٠ t ١ u ،yعي

 nيا 0حد� �لسيد�r4 .٤ 
لسيد �مو> عاN من قا>يا7:  X+ير

عند   Dيقو  � لدين)   Jنو (موالنا  "كا7 
قد   Kتعا هللا  كا7  خلالفة:   Xمنكر �كر 
ليو!.  من  سنة  ثالثني  قبل   xالف�  Vخ�
 xل X+-لبهفإ7 بنَة �ٍ� للسيد جنم لدين 
قد  لوحي +إل|ا!  تتلقى كثً- من  كانت 
ُ�خVْ� من عند هللا تعاK قبل ثالثني عاما 
 ،� ملوعو>  ملسيح  خليفة  سأكو7   yن�
+كا7 �لك حني N يكن لنا� يعرفو7 من 
لكلما�  +لعل   .� ملوعو>  ملسيح  هو 
|اتف: �ين  Dإل|ا! هي: "قالx تلقَّتها � 

لدين خليفُة ملسيح"؟  Jنو Xملولو
لدين  جنَم  لسيد  فسألُت   :X+لر  Dيقو
 :Dألمر شيئا؟ فقا شخصيا: هل تعرf عن هذ
 Jنو Xملولوكنت �عرf قبل ثالثني سنة �7 
لدين سيكو7 خليفة ملسيح ملوعو>، أل7 بنة 
لدين سيكو7  Jنو Xملولو�خي قد ُ�خِبرْ� �7 
ملسيح  fحد يعر�يكن  N خليفًة، +�لك حني
لفضل" ٢٢ �� " �." (جريد,  ملوعو> 

(١٩٤٠

٥. شها�^ م� ~مد سعيد 
 Jمد صا>� �، �ر� xملفكتب لسيد 

جريد, "بدJ" � مقاD ما يلي: 
حيا,   � لنا�  من  كث-   Jنظا�  7� حلق "
 Jنو �و  تّتجه  كانت   � ملوعو>  ملسيح 
لدين �، حيث كانو ير+7 �نه هو ألحق 
�شهر  بضعة  فقبل   .� �الفته   Jألجد+
 7� لدين: ما� عسى   Dجه كماسألy خو
ال  ليو!،  ملوعو>  ملسيح  توّفي  لو  Mد� 

� ÿÂ¯\;Ï�Ë÷£\;;flÁÅ’\;ÑÊ›;;]›ÅËà;;Ï…˜|;fl¡;k\Ñ]çe’\
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`ح هللا؟ أل7 ألعد� يقولو7 5نه ميلك لقو, 
على  +�ِعهم  حد + سلك   � لنا�  خلرِ� 
جلماعة مشر+طة  k7 حيا, هذ�حد,، +يد +
بأ7 ¢لفه بعدk شخص يتمتع بالقو, نفسها. 
 � Kهللا تعالقو, موجو>, بفضل  kفقلُت: هذ
 Kهللا تعالدين، +بعدk سيهبها  Jنو Xملولو
جلماعة قوية � لظاهر،  kفإ7 هذ لغ-k، لذ
 .DEلز  +� هز,  �ية  من  عليها   fخو +ال 
�نا مستعد من صميم   :Dجه +قافأيدU خو

لدين. Jنو Xملولوقلq للبيعة على يد 

١. نبوX^ 4سوC �هللا �
لوJ>, ¤قـه هي  � 75 �هـم لنبـو�
حلديث  � <J+ هللا �، فقد DسوJ ,نبو�
هللا  بن عمر Jضي  هللا  عبد  لشريف عن 

عنهما:
"ينـزC عيسـى �بن مـرمي 0; �أل�4 

فيتـز1� 1يوَلد لـه."
(مشكا, ملصابيح، با� نز+D عيسى)

 هذ � � شر¦  ملوعو>  ملسيح   Dقا+
حلديث: 

"قد 	خZ 4سوCُ �هللا � 	/ �ملسيح �ملوعو� 
يتز1� 1يوَلد له، ففي هذ� 0شا4^ 0; 	/ �هللا 
يعطيـه 1لد� صاحلا يشابه 	با: 1ال يأبا:، 

1يـكو/ من عبا� �هللا �ملـكَرمني." 
لر+حانية  خلزئن  إلسال!،  كماال�  (مر�, 

(٥٧٨t ملجلد ٥

 D+� 7ملوعو> � فإ+عندما تو� ملسيح 
كلمة تفوkَ ֲדا ملولوX سيد �مد �حسن 
�نت  كانت:  لدين   Jنو  Xملولو �ماَ! 
لذX نقل  Jلقطالصديق ألكV. كنا � 
 K5 نتقل من عربة�جثمانه �، +كنت 
�خر6 عند كل �طة ألّطلع على نطباعا� 
 K5 جلميع مائلةلنا�، فوجد� �7 قلو� 
لدين 5مامنا. +لقد  Jنو Xملولو�7 يكو7 
U م- �مد سعيد مذكر, سجلها � J�

>فترk حيث +J> فيها:

بسم �هللا �لر�ن �لرحيم
لصال, +لسال! على Jسوله �مٍد +�له ��عني+

�ن.. ملوّقعني �>ناk.. جاهز+7 كلنا للبيعة 
لعاملني، موالنا  �J DسوJ على يد خليفة
هللا بر+¦ منه. فلو  kيد�لدين،  Jِنو Xملولو

ُقبل �لك لكا7 مدعا, لسعا>تنا +شرفنا. 
م- �مد سعيد، حلافظ �}د هللا، حلافظ �مد 
عبد   ،«Vش شيخ  حلي،  عبد  سيد  5سحا�، 
 ،kهللا شالر}ن، د+! �مد �شرf، سيد +� 
 خد �ش.(جريد, "بدJ" ٢ حزير7 عا! ١٩٠٨)Eمر

هللا قائال 5نy سأقيم جلماعتك  Uنبأ�لقد ”
بقر�  +سأخصه  شخصا  �Jيتك  ِمن 
حلق،  يز>هر   fسو +بوسطته  ++حيي، 
تلك   فانتظر+ لنا�.  من  لكث-  +سيقبله 
 � f7 كل مبعو� ُيعر� أليا!. +علمو
قبل �لك شخًصا  للنا�  يبد+  بينما  نه +�
 �جر من   °عتر �ل  يكو7   +� عا>يًّا 
 Xلذ إلنسا7  شأ7  شأنه  خا>عة.   Jفكا�
قبل  لبطن   � علقة   +� نطفة  ²ر>  يكو7 
ِخلْلقة." (لوصية،  �7 يصبح 5نسانا كامل 
|امش) ٣٠٦ t ٢٠ u لر+حانيةخلزئن 

+قاD � �يضا: 
D حيًّا E ما Xلذ ،D+أل yب"قبل �7 يولد 
`ه �مو> �}د، ُ�خِبرُ� بوال>ته � + �Eَُير
لكشف، +J�يت `ه "�مو>" مكتوبا على 
لنبو�,   kهذ طبعُت  عندها  ملسجد.   Jجد
على +�J �خضر ألنشرها، فطِبعْت بتاJيخ 

� È›]m’\;Ï�Ë÷£\;]›ÅËà;Ï…˜|;fl¡;k\Ñ]çe’\

٢. نبوn�X �ملسيح �ملوعو� � 
� >يسمV/كانو7 لثاU ١٩٠٥ كتب ملسيح 
ملوعو> � � كتيبه ”لوصية“ نبو�ً, هامًة 

:� Dعن حضرته � حيث قا

Å∂^;ÄÊ⁄•;flÁÅ’\;3çd;\ÜÖŸ;;ÎÖït
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(تريا�   ".!١٨٨٨ عا!   D+أل كانو7   ١
(٢١٤t ١٥ u لر+حانيةلقلو�، خلزئن 

تضرعاتك  "`عُت   :Dقا+  Uبّشر هللا 
سألَت  ما  معطيك   U5+ +>عوتك، 
ما   �J<� +ما  ملنَعمني.  من  +�نت   yم
+فتٍح  +قربٍة  +فضٍل  J}ٍة  �ية  �عطيك؟ 
ملظفَّرين.  من  �نت  عليك  فسال!  +َظَفٍر. 
5نا نبشر� بغال� `ه عنمو�يل(١) 1بش�. 
ملقربني.  +من  لعقل  >قيق  لشكل  �نيق 
 Dينـز لفضل + لسما�،  من  يأ» 
+طيب   �Jمبا+  Jنو +هو  بنـز+لـه. 
 Xيغّذ+ لVكاِ�،  ُيفشي  ملطهرين.  +من 
َخللَق من لطيبا�، +ينصر لدين. +يسمو 
+يعرu +يرقى، +يعاµ كلَّ عليل +مرضى، 
من  �ية  +5نه  لشافني.  من  بأنفاسه  +كا7 
 �يا»، +َعَلٌم لتأييد»، ليعلم لذين كذبو
حلق  +ليجي�  ملبني،  بفضلي  معك   U�
لباطل بظهوkJ، +ليتجلى  مبجيئه، +يزهق 
قدJ» +يظهر عظمx، +يعلو لدين +يلمع 
هني، +لينجو طال� حليا, من �كفِّ Vل
�صحا�  +لُيبَعث   ،Jلنو+ إلميا7  مو� 
 كفر+ لذين  +ليعلم   ،Jلقبو من   Jلقبو
باهللا +Jسوله +كتابه ��م كانو على خطأ 
لك  فسُيعطى  ملجرمني.  سبيل  +لتستبني 
+نسلك  +�Jيتك  ُصْلبك  ِمن  �كي  غال! 
+يكو7 من عبا>نا لوجيهني. ضيف �يل 
 ٍ يأتيك من لدنا. نقيٌّ ِمن كلِّ َ>7ٍJَ +َشني
+َشناJٍ +شرJ,، +عيٍب +عاJٍ +عرJ,، +من 
لطّيبني. +هو كلمة هللا. ُخِلَق ِمن كلما� 
قد  +�هني +حسني.  فهيم  +هو  متجيديٍة. 

 kJُصد+ حلًما،  +باطُنه  علًما،  قلُبه  ُمِلَئ 
مسيحي،  نَفٌس  لـه  +ُ�عطَي  سلًما، 
الثنـني،  يو!  ألمني.  بالر+¦   �Jبو+
 ¦+J� الثنني، يأ» فيكفوًها لك يا يوَ! 
 .�Jمبا +لٌد صا½ كرمي �كي  ملباJكني. 
آلخر. مظهر حلق +لَعال�، + D+ألَمظَهُر 
 kJلسما�. يظهر بظهو كأ7 هللا نزD من 
ممسو¦   Jنو يأتيك  لعاملني.   �J  Dجال
بعطر لر}ن، لقائم حتت ظل هللا ملنا7. 
يفّك Jقا� ألسا6J +ينجي ملسجونني. 
+ُينَشر  +برهانه،  `ه  +ُيرفع  شأنه،  يعظم 
5ما!  ألJضني.  �قصى   K5 +MJانه   kكر�
معه شفا�  +يأ»   ،!�قو منه   �Jَيبا ُهماٌ!، 
ينمـو  �نا!.  به  +ينتفع  َسقا!،  يبقى  +ال 
 K5 يرفع � ،!سريًعا سـريًعا كأنه ِعـر>
نقطته لنفسية لx هي لـه مقا!. +كـا7 
عال!.   J<قا  kJقّد مقـضًيا،   �مـًر
 t ،لتبليغهللا خ- ملقدJين." ( �Jفتبـا

(١٤١-١٤٣

� C1خلليفة �أل� n�X٣. نبو
	. قاD � � خطبة �عة:

�متالك  ال  باحلفظ،  جدير,  نقطة  "هنا� 
نفسي من �كرها، �ال +هي �U قد تشرفُت 
-J}ة  خلوجة سليما7(٢)  بزياJ, حضر, 
بالقر�7  شغوًفا  كا7   Xلذ عليه-  هللا 
لكرمي، +�كّن له حبًّا كبً-، +�صبح خليفة 
 Dبن ٢٢ عاًما، +طا D(لشيخه) +هو ال يز
ألمر  عهد خالفته ٧٨ سنة. فاحَفُظو هذ
جيًد، فإنy قد �كرُته لكم ملصلحة معينة 

 ٤٢١ t Jهللا". (حيا, نو+نصيحًة لوجه 
(١٩١٠/٧/٢٧ "Jنقًال عن جريد, "بد

 K5 بذلك  يلمح   � �7 حضرته  لوضح 
 ،k}د بعد�لدين �مو>  بش- E-خالفة م
 fنه شغو�جة سليما7 � فهو ُيْشِبه خلو
، +�نه  بالقر�7، +�7ّ خلليفة أل+M Dبه جدًّ
 ،kلعشرينيا� من عمرخلالفة �  Kسيتو

.+�7 خالفته ستطوD جد
 ١٩١٠  D+أل يناير/كانو7   ١٩  �  .K
فجأ,   �  D+أل خلليفة  صحة   �Jتدهو
من  بسقوطه  �صابه   Xلذ جلر¦  بسبب 
 fباستخال +صيًة  فكتب  حلصا7،  على 
 �  ،kبعد �}د  �مو>  لدين  بش-   E-م
+قد  لوصية.   kهذ فمز�  حتسنت صحته، 

لوصية: kلفضل" عن هذكتبت جريد, "
حلصا7  عن   �  D+أل خلليفة  سقط  "ملا 
+�صيب   ،� ملوعو>  ملسيح  نبو�,  +فق 
حالته   �Jتدهو J�سه،   � شديد  Áر¦ 
جلر¦  !J+ 7� ليلٍة +ظن ��  لصحية جدًّ
بد� يتجه K5 قلبه، فطلب على لفوJ قلًما، 
 fٍقٍة شيًئا ++ضعه � ظرJ+ كتب على+
�يًضا،  شيًئا   fلظر على  +كتب  +�غلقه، 
�}د   Jتيمو لشيَخ   fلظر  هذ �عطى   �
لذX كا7 يقو! �دمته- قائال: "�5 مُت -
فاعَملو ¤سب ما هو مكتوٌ� فيه. +¤سب 
ية لشيخ تيموJ �}د كا7 مكتوًبا على +J
 Xلذ لظرf: "على �سو, �� بكٍر، باِيعو
 لظرf. فلما ُفتح هذ ُكِتَب `ه � هذ

لظرf كا7 مكتوًبا فيه: "�مو> �}د". 
 Dيلو�  ٦ قا>يا7  لفضل" " جريد,  (من 

(٦ t ١٩١٤
�. كتب خلليفة لثاU � +هو يتحد� 

عن جللسة لسنوية عا! ١٩١٣: 
جللسة  على  قليلة  �يا!  نقضا�  "بعد 

٦٢ t١١ u لر+حانيةللفظ +J> � كتا� �خر للمسيح ملوعو> � بقر�, "ِعّماَنوئيل. نُظْر "�جنا! �ִדم"، خلزئن  (١) هذ

|ندية، +تو� قبيل بعثة ملسيح ملوعو> �. ,Jلقا � Kهللا تعاخلوجة سليماJ- 7}ه هللا- �حد �+ليا�  (٢)

-------------------------



٦٦

لسنوية.... كا7 (خلليفة أل+D �) يلقي 
>Jسا من مسند �}د بن حنبل، فقاD �ثنا� 
كتا�  حنبل  بن  �}د  مسند   75  :�Jلد
منـزلًة،   XJلبخا صحيَح  +يضاهي  قيم 
بَنه +  kتالميذ �حد   7� ملؤسف  +لكن 
نفس  على  ليست  يا� +J فيه  �>خال  قد 
 kِّنز�  7�  <+� +كنت  لصحة،  من  لدJجة 
�لك �  يتم   N +لكن  منها،  لكتا�   هذ
عهد   � يتم  �لك  +لعل  لألسف،   Xعهد
 kهذ  � �}د).  �مو>   Eمر  X�) "ميا7ْ" 
ألثنا� حضر ملولوX سيد سْرَ+J شاk �يضا، 
 فأعا> � قوله �مامه، +قاD له: N يتم هذ
لعمل � عهدX، فعليك �7 تكمله � عهد 
لكال! قبل +فاته  "ميا7ْ". لقد قاD � هذ

(١٧٠t لصد�بشهرين." (مر�, 
+قاD � �يضا:

"لقد كتب خلليفة أل+D � عy �نه كا7 
 Dملوعو>". كذلك .... قاملصلح " UVيعت
نستطع   N لنا�:  من   كثً- ²لس �ع   �
لو  +لكن  حنبل،  بن  �}د  مسند  تنـزيه 
يتم �لك � عهـد   fفسو Kتعا هللا  <J�
حضـر, ميا7ْ. +قد قاD � هذ � كانو7 
مرضـه  قبل  +�لك   ،١٩١٤ عا!   Uلثا
لفصل،  Dلقوألخ- ¤و� شـهرين."   (

(٥٦ t
ألمَر   هذ علي  ش-   Xملولو صّد�  +لقد 
 kشا  J+سر  Xملولو من  `عُت  لقد   :Dقا+
لفضل،  (جريد,  باملسند."  ملتعلقة  لقصة 

�+D نيسا7 ١٩١٤)
حلا>َ� �  +قد نشر ملولوX ش- علي هذ
ملولوX سيد  من  بتصديق  لفضل" " جريد, 

سر+J شاk +� حياته، كما يلي: 
 D+أل خلليفة  سيدنا  عن   yصلت+ "لقد 
بنه  بوسطة  لدين   Jبد  XJ<يُة شو+J  �

قها  صدَّ +قد  �}د.  لدين   Dا�  XJ<شو
لتصديق  ملولوX سيد سر+J شاk خطيا +هذ

 .Xموجو> عند
كما  بكلماته   kشا  J+سر سيد  ها +J +قد 

يلي:  
"كا7 خلليفة أل+D �، � بدية �يا! مرضه 
 �Jلدملرضى +يلقي  µتوفِّي فيه، يعا Xلذ
� بيته. +� �حد أليا! حضرُ� ²لسه حني 
كا7 يتحد� عن �مر +لنا� ُمصغو7 5ليه. 
ألما! خلسة >+7 5لقا� لسال!  K5 فتقدمت
جهر، لكنَّ حضرَته U�J، فتوجه �5 +سلَّم 
علّي � قاD: كنت �قوD 75 مسند �}د بن 
يا� +J ت 5ليه حنبل كتا� قيِّم، +لكن ُ>سَّ
+كنت  له.  تلميذيِن  بسبب  ֲדا  موثو�  غ- 
لعيب على �سا�   �نزهه من هذ  7�  Xنو�
مهمٌة   �5 لت  ُ+كِّ آل7  +لكن  لصحيحِني. 
 K5 ¤يث ال �جد +قتا ألموJ �خر6. � نظر
تقدمي � لسن �صبحت على يقني �نy لن 
�5 +فقك هللا   :� Dعلى �لك. � قا Jقد�
 Xلذ � Uلثاخلليفة  K5 � Eمنه (مش-
كا7 جالسا بالقر� منه، +كنُت جالسا مع 
لعمل فأجنْزk؛ +سيجزيك  خلليفة لثاU) |ذ

 .هللا جز� كب-
 Xلذعندها قا! ملرحو! شو>XJ بدJ �ش - 
 Jكا7 جالسا �مامي بالضبط � حللقة - +>
+جا�Æ+ Uس �  نصفها   K5 حللقة   Dحو
 لقوD حلضرته مهم جد ��U قائال: 75 هذ
 X7 تسجله عند�. فأخرجُت >فتر�ب Ç+
+سجّلت فيه قوله هذ. � �حصيُت جلالسني 
ملجلس، فكانو ٦٠ شخصا، 5ضافة 5ّ�  �
هللا  Jضي   Uلثا خلليفة +  D+أل خلليفة +

عنهما." 
 t ٥u لدين َمِلك(�صحا� �}د لصال¦ 

(١٤١- ١٤٢

٤. �14ية بنت �ملسيح �ملوعو� �
هللا  بيغم Jضي  مباJكة   �نو لسيد,   Dتقو

عنها:
 Jصد" مؤسسة  فيها  كانت   xل أليا!   �"
جلسة  كانت  لتأسيس  قيد  �}دية"  �جنمن 
 +� �عضائها  النتخا�  بيتنا   uJخا  Xجتر
لوضع قونينها -ال ��كر جيد فيما �5 كانت 
قد تأسست عندها �+ كانت قيد لتأسيس- 
على �ية حاD، كا7 سيدنا �خي ألكV يأ» 
ملسيَح  X�) kV¢+ من حني آلخر uJخلامن 
 .Éالجتما ملوعو> �) مبا ÇرX � هذ
ملؤمنني   !�  J< باحة  يتمشى �   � كا7 
حني جا� �خي �خر مر, +قاD حلضرته � 
شيئا +خرu. فجا� �... K5 �مي ملحترمة 
-+كنُت قد مشيت خلفه فوقفُت خلفه قريًبا 
مستقيما  +قوًفا  قفا + فتحّدَ�   -kظهر من 
بد+7 �7 يدير عنقه، +لكنه كا7 � لظاهر 
¢اطب �! ملؤمنني فقاD: "�حيانا ¢طر ببا� 
لناَ� �الفة "�مو>"، � �فكر �7  Vخ�7 �

مشيئة هللا تعاK ستظهر تلقائيا � حينها". 
+خالقي  مالكي  باهللا  حلًفا   Dقو�+  .......
لذX سأمثل �مامه كما  Xألبد+ �Eأل+5|ي 
 ،Dقو�جلميع، +هو شاهد على ما سيحضر 
+قد قر� +قت حضوXJ 5ليه: 75 هذ حق 
+صد�، +ال فر� بني ما قاله � +بني ما 
قلُت. +U5 أل�كر كل كلمة بالضبط +هي 
 Kتعا هللا  مبشيئة   yه�+  qقل على  منقوشة 
 منذ �لك لوقت +N �نَسها. +كأU � هذ
لوقت �يضا �6J كيفية +قوفه +�`ع صوته، 
+كأ7 ملشهد ماثل �مامي كأنه حد� ليو! 
للحظة.... +بنا� على �لك لقد  kبل � هذ
تلقى من  قد   � �نه  تا!  يقني  كنُت على 
�مو>."  سيدنا  خالفة  عن  لعلم   Kتعا هللا 

(١٩٦٤ J(جريد, لفضل بتاJيخ ١٩ ��
 



٦٧

	1ًال. P0اماn �ملسيح �ملوعو� �
١. +J> � كتابه "حقيقة لوحي" 5|اما� تالية 
لك."  نافلة  بغال�  نبشر�  "0نا  له:  حفيد  عن 

(٩٩t ٢٢u لر+حانية(حقيقة لوحي، خلزئن 
 :� Dقا+

 � ُنشر  +قد  �خر  5|اما  عنه  تلقيت  "+كذلك 
قبل مد, طويلة، +هو:  َحلكم" + Jجريدَتي "بد
 ."Xعند من  نافلًة  لك  نافلًة  بغال!  نبشر�  5نا 
 t  ٢٢u لر+حانية  خلزئن  لوحي،  (حقيقة 

(٢٢٨- ٢٢٩
ملسيح ملوعو> � � تفس- "نافلة"  Dقد قا+

لصفحة نفسها 5نه بن  البن(٣).  �
إل|ا!  +Jغم �7 ملسيح ملوعو> � طّبق هذ
 ،� Uلثاعلى"نص- �}د" البن أل+D للخليفة 
يكن   N فإنه   لذ مبكر،  سن   � ُتوفِّي  �نه  5ال 
مصدقا لتلك إل|اما� عند هللا، أل7 �حد �`ا� 
إل|اما� هو "ÊM"، +قد  � ,<Jحلفيد لو هذ
 ملسيح ملوعو> 75 ملر> منه �نه سُير�E عمر Dقا

(٦٢٦ t ,جلديدطويال. (لتذكر,، لطبعة 
لقرئن +نتخاُبه خليفًة ثالًثا + � فأثبتت ألحد
للمسيح ملوعو> � �7 ملر> من البن خلامس 
 ناصر �}د لذX ُ+لد Eملوعو> هو مرلنافلة +

.١٩٠٩ UلثابتاJيخ ١٥ نوفمV/تشرين 

ثانًيا. نبوn�X �خلليفة �لثا� � 
 Vسبتم/Dيلو�٢٦  � � Uلثا	: كتب خلليفة 

 ناصر �}د Jسالة E١٩٠٩ قبل +ال>, جنله مر
جا� فيها ما يلي: 

هللا تعاK �نه س-Eقy �نا �يضا بنا  UVخ�لقد "
يكو7 ناصَر لدين +يكو7 متحمسا خلدمة لدين 
ئما." (جريد, "لفضل" ٨ 5بريل/نيسا7 ١٩١٥)<
/Vيخ ١٥ نوفمJ}د ُ+لد بتا�ناصر  E7 مر�علًما 

تشرين لثاU عا! ١٩٠٩. 
 :� Dيقو+ :K

"عند لعو>, من لسفر، +�غلب ظ y�U كنت 
حينها � Eيو�J، شاهد� � لرIيا �U �مرُّ � 
 �ألضو مثل   Jً+ّ<  ضوً� �مامي  +J�يت  طريق 
لتوجيه   uألبر ب على  ُتَركَّ  xل  ,Jلدّ+ لقوية 
هللا �. �  Jنه نو�يا Iلرلطائر�. ففكرُ� � 
ظهر �مامي با� مفتو¦، فخطر ببا� �نه لو قا! 
 Jُإل|ي لد+ Jلنولبا� ++قع عليه  �حد � هذ

إل|ي � كل �J, من جسمه. �  Jلنو لدخل 
 ناصر �}د +قف على عتبة هذ  yب  7� J�يت 
لبا� +خرu منه  K5 Jلدّ+ Jُلنو  Jلبا�، فد
قتحم � جسم ناصر �}د. � J�يت + Xضو� قو
 yب +بد�  لبا�،  عتبة  من   Dنز �}د  ناصر   7�
5ليه، +J�يت +هو يتقد!   منوJ �}د يتقد! Eمر
 K5 Ìليم ÉJلذعيه ممد+>تا7، J� 7� لبا� K5
ليساJ، +كا7 لسيد  K5 6ليسر ÉJلذليمني +
 Eجنبه. فتقد! مر K5 هللا خا7 ميشيلعزيز ظفر 
لضو�  JمنوJ �}د ++قف على عتبة لبا�، فد
 Dيتقد! 5ليه +ينـز �ملاضية +بدكما فعل � ملر, 
على جسمه. عندها متنيت لو �مسك لسيد ظفر 
هللا فيه  Jد لِيدخل نو{� Jمنو Eهللا خا7 بيد مر
 منه. � �>�J +جهي قليال +J�يت Jً+يضا مر�
 Eمر بيد  �مسك  قد  خا7  هللا  ظفر   Xعزيز  7�
هللا،  حلمد   :qقل  � فقلت   ،Ìليم �}د   Jمنو
 منوJ �}د � Eهللا خا7 بيد مرلقد �مسك ظفر 
تسر�  قد  إل|ي   Jلنو +يكو7  مناسب،  +قت 
 Jمنو Eمبر J+يضا مر�جسمه  K5 - هللا- بإ�7 
�}د. � ستيقظت. (جريد, "لفضل" ٨ تشرين 

أل+D/�كتوبر ١٩٥٥)
�: +قاJ" :� D�يتy � بيت لدعا� �ثنا� جللو� 
ألخ- � لصال, +>عو� هللا تعاK قائال: �Jجو 
 �  .� 5برهيم  عاقبة  مثل   xعاقب تكو7   7�
نفسه.  بالدعا�  +>عو�  قمت � }ا� شديد 
5`اعيل  م- �مد  فيه  يقف  با�  فجأً,  ُفتح   �
 <+يشع ضو�. +5`اعيل معناk: "`ع هللا"، +ملر
من عاقبة 5برهيم هو �7 هللا تعاK �قا! بعد +فاته 
نائبِني له +Æا 5سحا� +5`اعيل عليهم لسال!. 
لعرفا7 ) |ا."   تفرحو  7� Çب   ,Jبشا  kهذ+

;!\;„∂Ñ;;n’]m’\;Ï�Ë÷£\;;]›ÅËà;;Ï…˜|;fl¡;k\Ñ]çe’\;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

َلُه  ﴿َ+َ+َهْبَنا   :� 5برهيم  عن   Kتعا هللا   Dيقو  (٣)
5ِْسَحاَ� َ+َيْعُقوَ� َناِفَلًة﴾ (ألنبيا� ٧٣).. �X �7 يعقو� 

كا7 نافلة �X حفيًد إلبرهيم.

-------------------------
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(٢٨٨ t ٤ u !لعلو Jإل|ي، �نو
 :� Dقا+ :�

+عندما  خللفا�،  يقيم   Xلذ هو   Kتعا هللا   75"
لنا�   Jكبا بأعنا�  �مَسَك  خليفة   yجعل
+�خضعهم لبيعx، منهم جدX +جد» من �مي، 
+�خي  عمي،  +E+جة  لد»، ++  ،� +خاال7 
هللا �7 يكو7 ناصر �}د  <J� ألكV �يضا. +�5
هو خلليفة فال بد �7 يبايعه �لٌف مثل ميا7ْ بش-  
 fحد، +لسو�}د(٤)، ناهيك عن بش- �}د +
 ".(٥)DسوJ !غال Dمثا�لوًفا من � Kهللا تعا kُيكِر

(جريد, "لفضل" ٣٠ متوE عا! ١٩٥٦)

 Cثالًثا: تصريح �لسيد علي ~مد مسلم، ساهيو�
 U� قو�  على  هللا  +ُ�شهد  باهللا  حلًفا   Dقو�"
ملنا! � عا! ١٩٢٩ +قفا بالقر� من  � yيت�J
Áانبها  لبقعة  خل < جلنة، +�  بقعة صغ-, � 
لشرقي شجرٌ, حتتها �Jبعة كرٍ� مصفوفة Ïاال 
لكرسي  لغر�. +على   kباجتا هة  +جنوبا +موجَّ
ملسيح  سيدنا  Çلس   Dلشما جانب  من   D+أل
 D+ألملوعو> � +Áانبه أليسر Çلس خليفته 
 بش- Eمر Uلثالدين، +يليه خليفته  Jموالنا نو
 k}د. +هذ�ناصر  E}د، يليه مر�لدين �مو> 
لبقعة مفر+شة باحلشيش ألخضر. +Çلس على 
 kشا J+سر XملولوألJ° �ما! لكرسي ألJبعة 

ملولوX ش- علي Ïاال +جنوبا." +

�4بًعا: r4يا �لسيد شو�64 �1 ��� خا/ 
"J�يتy � قا>يا7 +قد جتمع فيها �نا� �خر+7 
لثاJ Uضي هللا + D+ألكث-+7 مبن فيهم خلليفة 
+هو  �}د  ناصر   Eمر بقرֲדما  +Çلس  عنهما، 
خلليفة  لدين   Jنو  Xملولو  Dفقا لسن.  صغ- 

 K5  مش-  �مر ثال�  أل+Dُ � }ا� شديد 
 ناصر �}د: يا �مو>، هذ سيكو7 مِلًكا، Eمر
 هذ �مو>،  يا  مِلًكا،  سيكو7   هذ �مو>،  يا 

سيكو7 مِلًكا."
 

خامًسا: r4يا خد�ة بيغم (4بو^) 
هنمائي بيغم: �كتب بيانا مقر+ًنا J ,لسيد Dتقو
 كث- كنت  �لك:  على  هللا  +ُ�شهد  باحللف 
بيغم  لسيد, خدÇة  ملرحومة  �مي  من  �`ع  ما 
 :Dْتها قبل ٣٥ عاما تقريبا. فكانت تقو�J ياIJ
J�يت جدX (قاضي شا> �ت عباسي) جالسا 
على لكرسي البًسا لباسا فاخر +طربوًشا �}ر 
لبا�  لنا� � تركيا عا>,، فطر� �حٌد  يلبسه 
J+ kقة قد كتب عليها شي� بأحرf �هبية. J�+
فقالت �مي � نفسها: تبد+ لوJقة �يلة، Çب 
� 7�6J ما� ُكتب عليها. +حني نظر� +جدْ� 

مكتوبا عليها: 
ئيل، خلليفة لثاU: �مو>، Vج :D+ألخلليفة "

خلليفة لثالث: ناصر لدين"
لرIيا مسجلة � كتا� "لتابعني ألصحا�  kهذ 
ملرحو!   Xلد+ +لكن   ،١٢  t  ١  u �}د" 
(قاضي شا> �ت عباسي) N يذكر عندئذ سم 
 هذ (لصاحب  لرIيا  كتب  حني  لدين  ناصر 
كا7   Uلثا خلليفة   7� �لك  +سبب  لكتا�) 
موجو> فينا بفضل هللا تعاK، +�كُر سم "ناصر 

 .لدين" حينها N يكن مناسبا �بًد
+عندما قر�ُ� كتا� "لتابعني ألصحا� �}د" 
 :Dيا، فقاIلرقلت لولدN :X ُينشر فيه جز� من 
+لكن  مناسبا،  ليس  حلا�  لوقت   �  kنشر  75
 q7 تكت�عندما يتحقق �لك � عصر� فعليك 

ملركز جلز� ملتبقي من لرIيا. K5

خا/..  �لستا4  عبد  موالنا  كْشف  سا�ًسا: 
�ملعر1� بالشيخ �لصا�..  الهو4

جلماعة  �عال!  من  خا7   Jلستا عبد  كا7 
معر+فا  +كا7  +5|اما�،   fكشو +صاحب 
نيك  لسيد  كتب  لقد  لصا½".  لشيخ " باسم 
�مد خا7 لغزنوX من Jبو, حا>ثا عنه +قع عا! 

١٩٣٢، +هو كما يلي: 
� مر, كا7 لشيخ لصا½ جالسا � ملسجد �"
جالسا  +كنت  لعصر  صال,  ينتظر   "�Jملبا"
قريبا منه. +بعد برهة من لزما7 الحظت �نه قد 
صّو� نظرK5 k جهة بتركيز شديد، +N �سأله 
 ناصر �}د Eعندها شيئا، +لكن شعرُ� بأ7 مر
لشيخ لصا½ +جهه   Jكا7 مير من هنا�، فأ>
 K5 لشيخ5ليه. +بعد لفرÐ من لصال, �هب 
لضيافة فسألُته: ملا� �>Jَ� +جَهك  Jغرفته � >
لقد حد�   :Dقا �ثنا� جلوسك؟   � �Jلو  K5
 :Dقا+ مالٌ�   Uجا� لقد  غريب.  حا>�  ليو! 
 � `ه ناصر �}د، +سيصبح شخصا كب- 75

.kعصر
kJ مفx �مد صا>� E !يا�+ ثالثة �بعد يومني  �
شاهد�  لقد  لصا½:  لشيُخ  له   Dفقا ملحتر! 
 Uلثا خلليفة  بن  �}د  ناصر   Eمر  7�  مشهد
بعد،  سيكوJ 7جال كب-، +لكن M Nن +قته 
 � +سيكو7  +قته،   �  كب- Jجال  سيص-  بل 

 .Jسلطة +قتد
� قاD � �يضا: كل �لك سيتحقق � حياتك. 
�مد   xملف كشفه  لصا½  لشيخ  �كر  فعندما 
�نه  شك  ال   Dقا+ قوله  ألخ-  �كد  صا>� 

.سيصبح شخصا كب-
 �Jبشا �5ا  قائال:  لصا½  لشيخ   yنصح  �  
5|ية +سيحققها هللا � حينها، فال تستعجل � 

�مرها، +ال تذكرها للنا� آل7. 
 ،Xلصا½ عندلشها>, كانت �مانة لشيخ  kهذ 

+ها �نا �سلِّمها K5 صاحبها.
 .� Uلثا(٤) هو البن لثاU للمسيح ملوعو> � +أل� ألصغر للخليفة 

لفتنة ضد خلالفة � عا! ١٩٥٦. ,J5ثا � �J(٥) شخص شا

-------------------------
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١. نبوX^ �خلليفة �لثا� �
� لز+جته   Uلثا خلليفة  Dقا � مر, � 

"ُ�! طاهر" Jضي هللا عنها: 
هللا تعاK بالوحي �7 "طاهر"  UVخ�لقد "

سيكو7 خليفة � يو! من أليا!." 
(A Man Of God P 208)

٢. كشف 	مة �لرشيد بيغم، 4بو^
"�قوD حلًفا باهللا لذX ال Mلف به كذًبا 
عُت � عا! ١٩٤٠ �+   ̀U5 ،7مللعونو5ال 
 +مؤثر ضحا + لغيب صوتا  من   ١٩٤١

:Dيقو
"حضر, لسيد ميا7ْ طاهر �}د 

سيكو7 خلليفة لربع."
 � موظفا  E+جي  كا7  أليا!  تلك   �
"�نباله"،  مدينة   � حلديدية  لسكك 
+�Jسلته  كتبُته   � حلا>�.   ֲדذ فأخVته 
خلليفة  سيدنا  ملحبو�  5مامنا   K5 بالVيد 
 7� Çب   :�جلو  � فكتب   .�  Uلثا
طي   6Iلر+  fلكشو  kهذ مثل  تبقى 
 EوÇ +ال  خلليفـة،  حيا,   � لكتما7 

�كـرها عـلى ملأل.
لثالث -J}ه  خلليفة  نُتخب  عندما   �
يعy من  تعاK كا7  هللا  لعل  هللا- قلت 
خليفًة  سيهبنا  �نه  �}د"  "طاهر  سم 
نُتخب  عندما  +لكن   .مطهَّر  طاهًر
 طاهر �}د خليفة نكشفت حلقيقة Eمر
 qقل فغمرْ�  هللا.  كال!  +حتقق  Áال� 
فاحلـمد  عظيمة.  سعـا>,  +J+حـي 

هللا � حلمد هللا.

              
٣. r4يا �لسيد بركت علي ننغلي، 4بو^

Jئيس  كنت  -حني   ١٩٤٥ عا!   �  
جلماعة � قرية ١٠٦ � لوقعة � �افظة 
 U� يت مناما�J -7خا7ْ بباكستا Jحيم ياJ
لكائن �  ÉJلشاقف (� قا>يا7) غر� +
جلانب لغر� من حديقة لسيد م- �مد 
+J�يت  لشر�،  ناحية  متَّجًها  5سحا� 
هللا  Jنّو ..(Uلثا ملصلح ملوعو> (خلليفة 
 �مرقدk.. قا>ًما من ملدينة K5 بيت لنو
لسال!"،   J<" ملسمى  خا7  علي  �مد 
+معه ²موعة من لنا� +هم شو>XJ فتح 
�مد، +مفx �مد صا>�، +ملولوX سيد 
+حني  علي.  ش-   Xملولو+  ،kشا  J+سر
قتربو مy خطر ببا� �7 مصافحة حضرته 

�ثنا� لنـزهة قد ال تكو7 مسموحا ֲדا. 
+بينما �نا � �لك �5 قتر� سيدنا ملصلح 
 kفتوّجه �5 +مّد يد ،ملوعو> � مy جد
 � +صافحُته،  5ليه  فتقدمت  للمصافحة، 
ملدينة. +بينما  K5 ملجموعة kتقدمت هذ
�نا +قف � �لك ملكا7 �5 جا�� �اعة 
منها  فتقد!   ،K+أل جلماعة   �J+ �خر6 
 ،�5  kيد +مد   Xو� �}د  ناصر   Eمر
فصافحته. +بينما �نا +قف � ملكا7 نفسه 
 طاهر Eجا�� �اعة ثالثة، فتقد! منها مر
+صافحته.  فتقدمت   ،�5  kيد +مد  �}د 
قد+!  J�يت  لثالثة  جلماعة   J+مر +بعد 
 <E لبصـر، مما�اعـا� كثـ-, مد6 
>فـعة  ملشـهد   Dحتو  � من حـ-». 
 K5 X<يـؤ ÉJمشهد شـا K5 ,حـد+

.,Vֲדشتـي مق

٤. r4يا �لسيد عبد �ملنا/ شاهد �لد�عية 
�إلسالمي �أل�د6، كر�تشي

”J�يت � لرIيا عا! ١٩٥٢ جنوما كب-, 
+ُتقدِّ!  إلحصا� + لعد  تفو�  +كث-, 
مشهد خالبا. +J�يتy قا>ما K5 مسجد 
جلماعة إلسالمية أل}دية � قرية ”�}د 
 طاهر �}د يظهر فجأ, Eمبر نغر“، +�5
هللا يشّع ِمن +جهه +�نفه +عينيه. ال  Jُنو+
ليو!.   K5 ملشهدEلت �شعر مبتعة �لك 
+�نا   كث- �}د  طاهر   Eمر �حب   y5ن
له  يهب   fسو  Kتعا هللا   7� يقني  على 
 Eلتحرير: ٤ متومكانة عظيمة.“ (تاJيخ 

عا! ١٩٨٢)
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٥. r4يا �لسيد نص� 	�د قمر، �لوكيل 
�إلضا# للنشر �1لتو�يع بلند/: 

 7"J�يت � ملنا! صبا¦ يو! ٧ يونيو/حزير
١٩٨٢! �U قد �هبُت أل>� صال, لفجر 
ملسجد ملباJ � �Jبو,، +جلسُت �  �
متاما. (+كا7   �ملحر �ما!   Uلثا لصف 
من عا>, خلليفة لثالث J}ه هللا �7 يدخل 
من لبا� لغر� من ملحر� +يسّلم على 
لقبلة،  يستقبل   �  ،Dٍعا بصو�   Jحلضو
فيؤ! لصال, +يعو> بعدها، +لكنJ (y�يت 
ملنا! �نه >خل ملحر� � بدًال من �7  �
يقف على ملصّلى مستقبال لقبلة كعا>ته.. 
 � ++قف  ملصلني   kباجتا قليال  تقد! 
ملصلني على عكس  K5 متوجًها �ملحر
ملعتا>. +لغريب � ألمر �نه ليست على 
J�سه عمامة بل عليه قبعة سو>� تقليدية 
يلبسها بعض لنا� � باكستا7، +كذلك 
كلها  بيضا�  +ليست  قص-,  �يضا  حليته 
 yب +شعر  �سو>  شعر  فيها  بل  هي  كما 
جلبة  البسا  ليس  +كذلك  �بيض.  +شعر 
لطويلة لتقليدية لx يلبسها خللفا� عا>,، 
 kJE+ �بيض  +قميص   Dسر+  � هو  بل 
صحته  كانت  مفتو¦.  لطو�  مع   D+أل
+قف  +حني  شابا.  يبد+  +كا7  جيد, 
+قف   �ملحر  � قليال  متقدما  حضرته 
حوله  تكونت   +هكذ �يضا،   Jحلضو له 
نصف حلقة تقريبا. +�نا +قف � جلانب 
ألمين � حللقة بز+ية ٣٠ تقريبا. +كنُت 
ملنا! �ستغر� +�تسا�D �7 حضرته يأ»  �
ئما البسا لعمامة +جلبة لتقليدية +حليته <
 kهذ +بينما Òطر  طويلة....  بيضا�  �يضا 
ببا� جر� على لساU كلما�:  لفكر, 
على  ملنا!  نتهى + خلليفة".  �نه  "ال شك 

ملقا!.  هذ
كا7 حضرته J}ه هللا مريًضا جًد +مقيًما 
 � Jبه  J}ة   K5 فانتقل  �با>.  5سال!   �
 .١٩٨٢ 7ليو! لثا U�X ٩ يونيو/حزير
 K5 لطاهر  لتا� جي� Áثمانه  ليو!   �+
لظهر �اعًة  ليو! صليت   هذ Jبو,. � 
 �ملسجد ملبا�J، +بعدما فرغت من �> �
إلخو,  على  نظر,  �لقيت  لسنة   xكعJ
فإ� ¤ضر,  ملسجد،  باحة  ملوجو>ين � 
البسا  لصال,   � قائم  �}د  طاهر   Eمر
 D+أل  kJE+ ألبيض  لقميص +  Dلسر+
قبعة  J�سه  +على  مفتو¦،  لطو�  مع 
تقليدية +حليته �يضا كما J�يت � ملنا!. 
ملشهد نفسه لذX كنت  yما! عي� Jفد
لساU بصوJ, عفوية  J�يته، +جر� على 
كلما� قلتها � ملنـا!: "ال شـك �نه 

خلليفة". 
+بالفعل نُتخب حضـرته خليفًة � ليو! 

لتا�.

�لرشيد،  عبد  مر��  �لسيد  r4يا   .٦
�ملوظف # 1كالة �لتبش� بربو^

 �  Uلثا خلليفُة  نصح   ١٩٥٤ عا!   �
 qلن على  لصال,  من   Jباإلكثا لشبا� 
 �  qلن على  لصال,  من  فاÒذُ�   .�
�صو!  بد��  كما  يومية،  +عا>,   <ًJْ+ِ
أليا!  �حد   �+ خلميس. + الثنني  يوَمي 
 � qلنغفو� قليال � �ثنا� لصال, على 
 Uملنا! كألسحوJ، فر�يت �  D+ُبعد تنا
لقمر  +ضوُ�   ،“�Jملبا” ملسجد  �>خل 
+كلما  +صو�.  حد�  كل   � منتشٌر 
 �<<E � qلن�سرعت � لصال, على 
 qلن +J�يت   .ضوً� لقمر   <<E+ متعة، 

� جالسا +مال�ه تشبه مالمح بابانانك، 
 Jألبصا يبهر   Jنو هالة من   � به  +حتيط 
لنظر  علّي   Dستحا  Óح ملعانه،  لشد, 
K5 +جهه لكرمي Jغم بذ� كل جلهو>. 
 D+أل+J�يت ملسيَح ملوعو> � +خلليفَة 
 .�  qلن من  ألمين  جلانب   � جالسِني 
 qلن� خرجت هالة من لنوJ من جسم 
 J+مر � D+ألخلليفة  K5 صلت++ �
ملصلح  +J�يت   .� ملوعو>  باملسيح 
 � Jألطهاملوعو> � جالسا �ما! هؤال� 
+سط لصف +�شعة لنوJ تقع عليه �يضا. 
 E}د +مر�ناصر   Eلس مرÇ �  kبعد+
طاهر �}د J}هما هللا تعاK. � شاهد� 
ال  +لكن  �خرين،   tشخا� لتسعة   Jصو

�حفظ مال�هم. 
 ،�  Uلثا خلليفة   K5 لرIيا   kهذ كتبت 
IJيا  مباJكة،  IJيا   :�جلو  �  Dفقا
�يضا:   Dقا+  .جد مباJكة  IJيا  مباJكة، 
قابلت  +ملا   بش- �}د. Eبلقا� مر عليك 
 بش- �}د � `ع مy ما شاهدُ� Eمر
�كثر من ١٥ مر,، +ظل يطر¦ علّي �سئلة 
 :Dقا  �  .XياIJ له  �حكي  +�نا  كث-, 
نتخا�  عند   � �حد.  على  تقصْصها  ال 
خلليفة لثالث J}ه هللا كتبُت لرIيا 5ليه، 
 Dموالنا جال بوسطة   �جلو فأJسل � 
على  تقصْصها  ال  فيه:   Dقا Ïس  لدين 

�حد. 
 طاهر �}د � ملنا! Eيت مر�J كنت قد
�حيانا:  له   Dقو� فكنت  عمامًة،  البسا 
 :Dيقو فكا7  لعمـامة.  تلبس   7� �Jجو 
 لذ لعمامة،  جبا� +  �<� �ستطيع  ال 
 Eمتو  ٥ لتحرير:  (تاJيخ  �لبسـها.“  ال 

(!١٩٨٢
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١. 1حي �ملسيح �ملوعو� �
يا  معك   U5"  :� 5|اماته  ِمن  �+ًال:   

(٦٣٠ t ,لتذكر) ".J+مسر
ثانًيا: +قد كتب � ما يلي: "لرIيا: J�يُت 
عمامة  لبس  قد  �نه  ملنا!   � �}د  شريف 
 +Áنبه Jجال7 +قفا7، فقاD �حدÆا مشً-
 Dملِلُك قا>!". فقاK5 شريف �}د: "ها هو 
آلخر: "+لكنه سيصبح قاضًيا قبل �لك". 

(٥٨٤ t ,لتذكر)
 �ثالًثا: +قد كتب �: "قبل بضع سنو
 لكشف عن بy هذ Nمر, � عا �قلت �
مكاننا  آل7 �  �نت  جلْس  �}د:  شريف 

(٤٠٦ t ,لتذكر+�ن ننطلق".  (
+حًيا � مر°  تلقيت   :�  Dقا+ بًعا: J
 fخال على  هللا   kر "عمَّ �}د:  شريف 
لتوقع."   fخال على  هللا   kمَّر� لتوقع. 

(٦٠٩ t ,لتذكر)

٢. قاC �خلليفة �لر�بع - J}ه هللا - عند 
 منصوJ �}د - +هو بن E-فا, حضر, م+
 شريف �}د � ++لُد خلليفة E-حضر, م
لوحي ملذكوJ �نًفا:  K5 خلامس - مش-
 شريف �}د N ُير�E عمر طويال، E-75 م
 N نه� �قّل عْمًر من 5خوته. كما  بل كا7 
ئما �7 < 6J� لذلك كنُت+ ،,Jإلما َّDيتو
 Jمنصو E-إل|امني ينطبقا7 على مهذين 
حيث  �لك،  على  شاهد,  +حياته  �}د، 
+لكن   ،Jمر خط-,  قلبية  بنوبا�  ُ�صيب 
 Óح لتوقع،   fعلى خال  kر عمَّ  Kتعا هللا 

هللا  kمَّر� � .Dألطبا� يصابو7 بالذهوكا7 
 لتوقع �يضا، حيث صاJ �م- fعلى خال
�ليا � غيا� خلليفة ٤٥ مر,. +آل7 عندما 
 مسر+J �}د ناظًر �على E-بَنه مجعلُت 
+�مً- �ليا � باكستا7، نتقل �هK5 y +حي 
ملسيح ملوعو> �: "جلْس �نت آل7 � 
مكاننا". فأJجو من جلماعة كلها �7 تدعَو 
 E-مل  kبعد  � �}د،   Jمنصو  E-م حلضر, 
مسر+J �}د بأÇ 7عله هللا نائبا حقيقيا، +�7 
 � آل7  �نت  جلْس " لوحي:  عليه  ينطبق 
مكاننا" نطباقا كامال، +�M 7فظه هللا >ئما 
+ينصرk بعونه. (ملخص خطبة جلمعة ١٢ 
لعاملية  لفضل" " جريد,   ،١٩٩٧  Vيسم<
يناير/كانو7   ٣٠ عد>  لند7،  ألسبوعية، 

ير/ شبا� ١٩٩٨)V٥ ف-Uلثا

٣. �14ية �ملولو6 غال� 4سوC �لر�جيكي �
لسيد �مد �نوJ.. من �ملانيا:  Dقا 

 �  Uلثا خلليفة   7� لد» +  yتVخ� لقد 
 DسوJ غال!   Xَملولو مر,   �� �Jسل 
غوجرنوله  �افظة   � قريتنا   K5 جيكي J
 Xللمولو جد»  فقالت  قضيٍة.   � ليفصل 
ملسيح  بصحبة  حظيَت  لقد   :DسوJ غال! 
 ��حد من  شيئا  ْثنا  فحدِّ  ،� ملوعو> 
تلك لصحبة. فقاD: كنا �� مر, جالسني 
 �Jملبامع ملسيح ملوعو> � � ملسجد 
 شريف �}د قا>ًما، Eينا مر�J+ ،7قا>يا �
 :�  Dفقا  ،صغ- طفال   �يومذ +كا7 
 Eملِلك قا>!. قلنا: بل هو مرنظر+، ها هو 
مِلًكا،  سيكو7   :�  Dفقا �}د.  شريف 
 75+ مِلًكا،  بنه  فسيكو7  يكن هو   N 75+
بالتأكيد.“  َمِلًكا   kيكن فسيكو7 حفيد N

(تاJيخ لتحرير ٣٠ �� عا! ٢٠٠٣)

٤. �14ية �لسيد مقصو� �حلق من لند/
�بانا   7�  yْتVفأخ بأمي  ليو!  تصلُت  لقد 
 � ملتوفَّى  حلق،   Jنو ملن-  (�بو  ملرحو! 
قبل  �خVها   (١٩٩٥  D+أل كانو7   ٣٠
+فاته بعامني �+ ثالثة �عو! بعد �7 ستيقظ 
J�يت   :Dفقا أليا!،  �حد  لنو! صبا¦  من 
لليلة � ملنا! غرفًة Çلس فيها �فر> عائلة 
ملسيح ملوعو> � � حلقة، فأتى خلليفة 
�حدÆا   ،7ِعقد  kيد  �+ هللا  لثالث J}ه 
صغ- +لثاU �كV نسبيا، فألقى نظرته على 
 J+مسر  Eمر �لبس   � حللقة   � جلالسني 

!\;‰ÅÁ^
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خوJشيد   Eمر +�لبس  لكب-،  لعقَد  �}د 
�}د لعقَد لصغ-.“ 

 Kهللا تعا+بعد بيا7 لرIيا قاD �بو�: يبد+ �7 
يريد �7 يكلِّفهما مبها! كب-, خلدمة >ينه. 
 Uيا ألIلر kيضا: لقد �كرُ� لِك هذ� Dقا+
ال �>XJ سأكو7 حًيا عند حتققها �! ال.“ 

يكو7   7� ميكن  +قالت:  �مي  �ضافت   �
هنا� فر� � لكلما� لx بّينُت ֲדا لرIيا 
+لكن ملدلوD نفسه.  (تاJيخ لتحرير: ٢٨ 

(٢٠٠٣ ��

٥. �14ية �لسيد فؤ�� ~مو� خا/، �لنر1يج
 منصوJ �}د ملحتر! Eيت بعد +فا, مر�J

بأيا! قليلة لرIيا لتالية: 
لسكينُة + |د+ُ�   k<يسو مكانا  "J�يت 
قبل �  من  مثله   J�  N  Xلذ لباهر   Jُلنو+
 J+مسر Eيت مر�J � .«حيا � Nلعا هذ
�}د +قًفا � جهة البسا لباسا �بيض +هو 
لربع  خلليفة  جا�  فجأً,   � شبابه،  عز   �
+�عطى  �خر6  جهة  من  مسرعا  هللا  J}ه 
جه J<� د، � عا> على{� J+مسر Eقلمه ملر

بسرعة. 
 xج+E  �ُVخ� صباحا  ستيقظت  عندما 
تبشر  لرIيا   7�  qقل  � +ترسخ  J�يت  مبا 
 K5 سافرُ�   � ملستقبل.   � سيحد�  مبا 
باكستا7 مع E+جx +�+ال>X ألقابل سيدنا 
 ,Jلصو مسر+J �}د +�6J بأ! عيy تلك Eمر
+حني  لرIيا.   � شاهدִדا  قد   xل ملباJكة 
قابلته تذكر� ملشهد نفسه لذX شاهدته � 

طمئنانا كامال."  qطمأ7 قللرIيا +

٦. r4يا �لسيد^ 	مة �لنص� من�، 4بو^ 
حني   ١٩٩٧ عا!   K5 لكال!   هذ يعو> 
ملنا!  فر�يت �   ،J<قا  غال! Eمر سُتشهد 

خطوُ�   7� +بعد  كب-,  صالة  >خلت   U�
+J�يت  توقفُت  خلها <  �خطو بضع 
حلقة   � >Jسا  يلقي  +هو  لربع  خلليفة 
لبا�،   K5 ++جُهه  ألJ>ية،  للغة  تعليم 
�، فالتفُت Jلوألثنا� ُنوِ>يُت من  kهذ �+
 K5 نظر� ��فبد .� +N �جد �حدJلو K5
فجأً,  يغيب  به   �5+ �خر6  مر,  حضرته 
+Çلس على كرسيه شخص �خر +هو � 
بتركيز،  5ليه  �نظر  فظللُت   ،kعمر منتصف 

+بعد �7 مألُ� عيy برIيته ستيقظُت. 
�>عو  5منا ظللُت  �قصص IJياX ألحد،   N
 �J 5ليه � +قلت: يا Éتضر�+ Kهللا تعا
َمن كا7 �لك لشخص لذ X�Jيَتy +جَهه 
مع �U ال �عرفه +N �`ع به. � تلك أليا! 
كنت Jئيسة ”جلنة 5ما� هللا“ � منطقتنا، 
ملحترمة   (٦) لسبو¦  َ�َمة  لسيد,  +كانت 

Jئيسة جلنة 5ما� هللا � Jبو,. 
مكتب   K5 مر,   �� �هبُت   7� � حد� 
 J+مسر  Eمر) باكستا7   � جلماعة  �م- 
�}د) ألستأ�نه � �7 تقو! عضو� ”جلنة 
خلليفة  ملزJعة   ,Jبزيا حّينا  من  هللا“  5ما� 
لربع -J}ه هللا- لوقعة بالقر� من قرية 
 Eَفع مرJ+ لطلب”�}د نغر“. +ملا قّدمُت 
مسر+J �}د J�سه ليخاطبy تفصدُ� عرًقا 
ِمن قمة J�سي  K5�Õص قدمي من شد, 
 XلذلذهوD، أل7 لوجه هو نفس لوجه 
 XياIJ ملنا!. عندها قصصُتكنت J�يته � 
لز+جي، � قصصتها � ليو! لتا� للسيد, 
لتحرير:  (تاJيخ  ملحترمة.“  لسبو¦  �مة 

5بريل/نيسا7 ٢٠٠٣)

٧. �لسيد مسعو� 	�د، ִדربا4كر، �لسند 
 ،�سنو قبل Õس  لتالية  لرIيا  شاهد� 
 � ++ضعتها  +Jقة  على  كتبُتها  +كنت 

ظرf +�حكمُت 5غالقه. 
 � J�يت � ليلة ١٤ �� ١٩٩٨ +� حو
لربع  خلليفة   7� ليًال  حلا>ية عشر,  لساعة 
 J+مسر  Eمر  k<+صاحبز  - هللا  J}ه   -
�}د، لناظر ألعلى � مؤسسة صدJ �جنمن 
بباكستا7، +قفا7 مًعا حوD طا+لة +معهما 
لربع -J}ه  �نا� �خر+7. فأعطى خلليفُة 
 :Dد شيئا يشبه قلًما، +قا{� J+مسر Eهللا- مر
"هو لذX سيكتب من آل7". � ستيقظُت. 

(تاJيخ لتحرير: ٦ �ياJ عا! ٢٠٠٣)
 

�لد�عية  ~مو�،  	�د  ناصر  �لسيد   .٨  
�إلسالمي # الهو4 

�قوD حلفا باهللا J U5�يت صبا¦ يو! جلمعة 
لرIيا  � ١٩٩٩ Vسبتم/Dيلو�يخ ١٧ Jبتا
جلامعة  K5 هللا جا�خلليفة لربع J}ه  7�
أل}دية بربو, +فحص لترتيبا� فيها كما 
لسنوية  جللسة  ترتيبا�   � لفحص  يتم 
أل}دية  !عا>,. � قابله �عضا� ²لس خد
ملؤ>X من غرفة  �+هم مصطّفو7 � لر+
ملكتبة. فبد� حضرته مقابلتهم،  K5 ,ألساتذ
 مسر+J �}د +�نا +قف Eمر k�J+ ميشي+
�k. عندما �كمل خلليفُة لربع J}ه هللا J+
+قف  لصف،  نصف  من  �كثر  مع  ملقابلة 
 مسر+J �}د: Eملر Dلصف +قابنفسه � 

Çب �7 تقابل لبقية بصفتك خليفة. 
� J�يت لرIيا نفسها مر, �خر6 بعد فتر, 
 D+ألقص-, غ- �7 لفر� لوحيد � ملشهد 
ملر, قابل  kبع هذلثاU هو �7 خلليفة لر+
على  جالسا  أل}دية   !خد ²لس  �عضا� 
 J+مسر  Eمر+ �نا  +قفت  بينما  لكرسي،  .Kهللا تعا(٦) هي حر! خلليفة خلامس نصر 

-------------------------
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� كرسيه. � قا! خلليفة لربع من J+ د{�
 مسر+J �}د، Eجلس عليه مر�لكرسي +
على  ++ضعها  J�سه  من  لعمامة  خلع   �

 مسر+J �}د، � ختفى.  Eمر ��J
لرIيا للمر, أل+K �كرִדا  kيت هذ�J حني
 Jكة ناصر"، � خطر ببا� فوJمبا" xلز+ج
حلديث عن خليفة �خر � حيا,  EوÇ نه ال�
�ال  منها  موثقا  فأخذ�  ملوجو>،  خلليفة 

  .ها ألحد �بد تقصَّ

٩. r4يا �آلنسة 	مة �لقدd1 شوكت بنت 
�لد�عية عبد �لستا4 خا/، 4بو^ 

"غفوُ� لفتر, +جيز, بعد �>� صال, لظهر 
بتاJيخ ٢٠ نيسا7 عا! ٢٠٠٣، +J�يت � 
 <ملنا! حشد كب- من لنا� يضم �يع �فر
لربع  خلليفة  سيَدنا  +J�يت  �يضا.  �سرتنا 
بيضا�،  تقليدية  جبة  البسا  هللا-  -J}ه 
 � yيت�J+ ،هو يبتسم+ Jجهه يشّع نو++
 Eمر حضر,  J�يت   � منه.  قريب  مكا7 
مسر+J �}د قائما �ما! حلشد +هو يلّو¦ 
خلليفة لربع  � Dم +يسّلم عليهم. � قا|
 مسر+J �}د Eمر K5 هللا-: "سلِّمي-J}ه 
 Dلدعا�"، +قالرسائَل ملحتوية على طلب 
�يضا: "75 هللا كرمي". فتقدمُت K5 حضر, 
لرسائل  5ليه  +سّلمت  �}د   J+مسر  Eمر
فنظر  �بيض.   fظر  �  Xعند كانت   xل

".yخذها م�حضرته 5ّ� بلطف +

(�بن  من�  	�د  عمر  شيخ  r4يا   .١٠
�لد�عية �ملرحو� شيخ نو4 	�د من�) �ملقيم 

# 1�4لبند6
 ..Dقو� ما  تعاK على  هللا  "�قوD.. +ُ�شهد 
5نJ y�يت � كانو7 لثاU عا! ١٩٩٩ IJيا 

+فيما يلي مضمو�ا: 

إلسالمية  جلماعة  مركز   � �>خل   yيت�J
+J�يت  باكستا7،  �با>  5سال!  أل}دية � 
لسيد �يو� (�حد �عضا� جلماعة � 5سال! 
فقلت  لكب-,،  لغرفة   uJخا قفا + �با>) 
يصّلو7؟  لنا� + هنا  قف + �نت   ملا� له: 
 7ْ�5 قلُت:  ملقِبل.  خلليفة  �حر�  �نا   :Dقا
َ>ْع y�kJ �نا �يًضا. فوفق على �لك بعد �7 
 �صر�J على �لك بشد,، +�خذ مy +عًد
فحني   .�حد بذلك   Vخ� �ال  على   مؤّكًد
 J+مسر  Eمر حضر,  J�يت  لغرفة  >خلُت 

�}د قا>ما، � ستيقظت."
 

شكو4..  صوفية  �لسيد^  r4يا   .١١
�لساكنة # منطقة "جوهر تا1/" الهو4

هللا ما  kملؤمنني نصركتبت K5 سيدنا �م- 
يلي: 

5حد6   �+  .كث- ملنا!   � كم J� "كنت 
ملر� J�يت قبل +فا, حضر, خلليفة لربع 
 �}د Eملرحو! مر) X7 جد�هللا- -J}ه 
من   Jلغفا عبد  لشهيد )  Xجد+ >ين)، 
لربع -J}ه  خلليفة  �با>) +حضر,   Jحيد
لربع  خلليفة   UJفأ مًعا.  جالِسني  هللا- 
�Jبع قطعا� نقدية حجُمها يسا+X حجم 
�تأمل  فبد��  تعرفينها؟  هل   :Dقا+  Jلدينا
قطعة  كل   K5 +�شرُ�  نعم،  +قلُت:  فيها 
هو   +هذ  ،D+أل خلليفة  هو   هذ +قلت: 
لثالث،  خلليفة  هو   +هذ  ،Uلثا خلليفة 
+هذ هو خلليفة لربع (أل7 صوJهم كانت 
U حضرته J�  � لقطعا�)،  على  منقوشة 
سيكو7   Xلذ  هذ  :Dقا+ خلامسة  لقطعَة 
لكال!   هذ  Éبسما فقلقُت  آل7.  خلليفَة 
مسح  عندها  �`عه؟   Xلذ  هذ ما  +قلت: 
J�سي  هللا-  -J}ه  لربع  خلليفة  حضر, 
آل7 هو خلليفة، +عليك �7  :Dبلطف +قا

تطيعيه +ال تقلقي �بد، +سوf يكو7 كل 
.!شي� على ما ير

 مسر+J �}د Eنتم (سيدنا مر�  � >خلتم 
هللا) +نظرمت 5ّ� بلطف  kخلامس نصرخلليفة 
 K5 ملنتشرين+معكم �اعة كب-, من لنا� 
 Jنتم متر+7 من بينهم بكل +قا�لبصر، +مّد 

+هيبة. ما شا� هللا!"

١٢. �لسيد^ صفّية حليمة �0اعيل، قا�يا/ 
لساعة   �حو  ،٢٠٠٣ نسيا7   ٢٣  �"
لثالثة +لنصف ليال �يقظ E+جي �خاk من 
لنو! با>ية على  Jُغرفتنا +�ثا K5 لنو!، فجا�
آلJ 7�يت � ملنا! �7 سيدنا  :Dجهه، +قا+
ها   :Dقا+ جا�  هللا-  لربع -J}ه  خلليفة 
هو  +سيكو7  Jبو,   � ألعلى  لناظر  هو 
على  ُبثَّ   �  .Uيقظتمو�  � لكم،  خلليفة 
تقريبا.  ساعة  بعد  نفسه  إلعال7   MTA

فسرJنا كث- بتأييد هللا تعاK لتحقق لرIيا، 
“.+ندعو هللا �7 ينصر حضرته نصر عزيز

١٣. r4يا �لسيد ~مد ���1 نعما/، حيد4 
"با�، باPند

 xهل بي�ليلة ٢٢ نيسا7 كنت مع بقية  �
+كنت   ،MTA على  ملباشر  لبث  �شاهد 
نتخا�  عملية  أل7  �يضا،   Kتعا هللا  �>عو 
�Jبع  فصليُت  بد��.  قد  كانت  خلليفة 
لساعة لثانية  �Jكعا� لصال, لتهجد حو
 .,Jملأثولربع ليال، +J>َّ>� بعض أل>عية +
لطّي   Xيد مد>ُ�  لنهو°   �<J� +حني 
ضحة + ,Jلسجا>, +عندها شاهد� بصو
 7ِيد منها  �يٍد،  ثال�  فيه  J�يت   مشهد
لثالثة  ليد + هللا-  -J}ه  لربع  للخليفة 
خلاَمت   7� �يضا  +J�يت  جلديد.  للخليفة 
خنصر  لربع �  خلليفة  يلبسه  كا7   Xلذ
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 kجلديَد � يدليمÌ قد �لبَسه خلليفَة  kيد
 ,Jبصو �ليمÌ. +كذلك J�يت بقعة سو>
ضحة � جلانب خلاJجي لليد جلديد,. +
 kخِذ�فع حضرته يديه للدعا� بعد J حني �
آلخر+7  6�J+ يُت�J K+أللعاملية  لبيعة 
 kيد خنصر  ُظْفِر  على  نفسها  لبقعة  معي 

“.Ìليم

�1جة  �4ن  طاهر^  �لسيد^  r4يا   .١٤
�لسيد عزيز �لر�ن، هد�4فيلد، بريطانيا

 ٢٠٠٣ 5بريل/نيسا7   ١٦  � `عت  لقد 
سيسو>  جلمعة  يو!  "بعد   Dيقو صوتا 
 طاهر E-حلز7". +بعد �لك تو� سيدنا م
�}د J}ه هللا خلليفة لربع للمسيح ملوعو> 
لسبت ١٩ 5بريل/نيسا7. � � يو!  � �
لرIيا   � `عت  5بريل/نيسا7   ٢١ الثنني 
فسألت  �}د“،   J+مسر”  :Dيقو صوتا 
ستيقظت.   � َمن؟“  ”َمن؟  لقلق  بدفع 
تقريبا  لنصف + لربعة  لساعة  +كانت 

صباحا.  
     

تشيمه"،  �هللا  "0كر��  �لسيد  r4يا   .١٥
	ملانيا 

كتب K5 حضر, �م- ملؤمنني ما يلي:
�نكم  ملنا!  J�يت �  "Jمبا � عا! ١٩٩٧ 
 xل�تيتم K5 بيتنا لكائن � Jبو,، +لعمامة 
-J}ه  لربع  خلليفة  عمامة  هي  تبلسو�ا 
هللا- +كذلك للبا� لذX تلبسونه هو �يضا 
لباسه. فنا>يُتكم قائال: يا سيدX. � قلت: 
معكم  يكو7   7�  7+< +حدكم  �تيتم  لقد 
 �X حا�J، كيف حد� �لك؟ قلتم: هذ
فضل هللا لذX نزD علّي. � شعرُ� لVهة 
 K5 صعد�  قد  J+حكم  كأ7  لزما7  من 
لشكر هللا تعاK. � هزEتكم  �لسما� أل>

من يدكم +ستفقتم +مشيتم. +ُ�خِبرُ� � 
ما كنت  �}د".   J+مسر" `كم   7� ملنا! 
 K5 يتكم من قبل. � سافر��J +� قابلتكم
Jبو, مر,.. +�قوD حلًفا باهللا.. U5 +جدتكم 
متاما كما كنت قد J�يتكم � ملنا!. +لقد 
  N�Jَ مثله Jملنا! نوJ�يت � +جهكم � 

من قبل."

١٦. r4يا �لسيد نعيم 	�د ُخّر�.. �لد�عية 
�إلسالمي �أل�د6 ֲדولند� 

كنت  حد + بيو!  خلليفة  نتخا�  "قبل 
 مستلقيا بعد صال, لفجر فر�ْ� عيy مشهد
 J+مسر Eيت حضر, مر�J لقد .لن �نساk �بد
قَفني معا. + k}د شا�لسيد خالد �}د +
 Jلنو+� �ثنا� �لك نزلْت من لسما� �شعة 
سيدنا  +جه  على  ++قعت  لبيا°  لناصعة 
 Jلكرمي نو مسر+J �}د، فصاJ +جهه Eمر
متجسد. عندها �يقنت �7 حضرته سيكو7 

خلليفة خلامس للجماعة. 
هللا  kملؤمنني - نصر75 مالمح سيدنا �م- 
لنوJ عليه  D+يتها بعد نز�J هي متاما كما -

من لسما�."

�1جة  شفيق  4ضو�نه  �لسيد^  r4يا   .١٧
�لسيد قاضي شفيق 	�د، �لنمسا 

خلليفة  حضر,  فيه  ُتوفِّي   Xلذ ليو!   �"
 ,Jبصو �تابع  كنت  هللا-  -J}ه  لربع 
 MTA شاشة  على  ملباشر  لبثَّ  مستمر, 
 K5 سافر  قد  E+جي  كا7  +ملا  لبيت.   �
فكنت  +فا, حضرته   Vاعه خ` Jفو لند7 
+حيد, � لبيت +�تابع لبث ملباشر � كل 
حلظة +ثانية. +عندما ُعقد� جلسة ²لس 
يتضرعو7  إلخو,  +كا7  خلليفة  نتخا� 
طالبني   �ضطر+ قلق   �  Kتعا هللا   K5

جديد  جتلٍّ  مشاهد,  +منتظرين  J}ته 
�نظاJهم  مصّوبني  خلالفة) ) لثانية   ,Jللقد
عقد  (حيث  بلند7  لفضل“ ” مسجد   K5
�نا  كنت  خلليفة)،  نتخا�  جلنة   Éجتما
 �+ .MTA شاشة Vع ��يضا �تابع ألحد
من   �Jلو  K5  Xسندُ� ظهر� ألثنا�   kهذ
قليال. +ال  لتعب +إلJها� +غفو�  شد, 
�>XJ فيما �5 كنت � حالة لنو! �+ ليقظة 
 نزD من لسما� Jًحد, نوJ �5�يت >فعة +
 Jلنو ألJ° بسرعة ل�V، فدخل هذ K5
بسرعة هائلة K5 مكا7 جلسة جلنة نتخا� 
 7� ببا�  خطر  نفسه  لوقت   �+ خلليفة. 
 fر¤ يبد�   fسو جلديد  خلليفة  سم 
لنوJ � ملح لبصر �  ”!“. � >خل هذ
 � جلجلْت   �  .“J+مسر” `ه  شخص 
لقد  لساU كلما�:  صدXJ +جرْ� على 
 kهذ  �+  .kJبنو  kمأل+ خليفته  هللا   Jختا

ألثنا� ستيقظت +ختفى ملشهد �يضا. 
 qعلى قل Kستوبد� جسمي يرجتف بشد, +
 �Jيت +ما مر�J لرعب على مانوÉ من 
به من حالة غريبة. +لكy كنت متأكد, �7 
 kJيبق 5ال 5ظها N+ Jهللا تعاK قد Òذ لقر
 Xلذلنا�. فاتصلت هاتفيا بز+جي  على 
مسجد   uJخا لغف-  حلشد  ضمن  كا7 
لقصة كلها +قلت  له  ”فضل“، +سر>ُ� 
 Jختا+ حكمه   Jصد� قد   Kتعا هللا   75
خليفته +N يبق 5ال 5عال7 `ه، +قد �>خل 
لعا>يني   k<عبا من  عبد   �  kJنو  Kتعا هللا 
+جعله من خلوt. عندها قاE � D+جي 
�7 ُ�غِلق |اتف أل7 هنا� 5عالنا على +شك 
لصد+J على ما يبد+. +بعد حليظا� J�يت 
ملشهَد نفسه لذX كنت  MTA على شاشة
قد شاهدته � ملنا!، حيث ُ�عِلن �7 حضر, 
 kبنصر  Kتعا هللا   kيد�  مسر+J �}د- Eمر
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 �Jبا خامسا.  خليفًة  نُتخب  قد  لعزيز- 
مقر+نا   مديد  عمر +EJقه  هللا � صحته، 

 .kبقا� Dطا�لعافية، +بالصحة +
عُت `ه قبل نتخابه +ما كنت  N �كن قد̀ 
�عرفه قط، بل حلق �نه N يكن E+جي +ال 
 D+أل kينا�J+ ه +5منا `عنا عنه` fعر�نا �
خلالفة.  منصب   Kتعا هللا   kقلَّد حني  مر, 
+هكذ تقّو6 5مياننا �كثر من �X قبل بأ7 

خلليفة.“ Jتا¢ Xلذهللا تعاK هو 

١٨. r4يا �لسيد ~مد 	مني جو�هر 	م� 
�جلماعة، مو4يس 

لطائر,   � كنت  حني  لسبت  ليلة   �”
للدعا�   Kتعا هللا   yلند7، +فَّق  K5 متوجها 
كث-، فتضرعُت 5ليه قائال: يا �J، �نا عبد� 
 yخلَت<� +لكنك  حليلة،  +عدمي  لضعيف 
يا   Uفاْهِد خلليفة،  نتخا�  ²لس  ضمَن 
نتخا�  ²لس  �عضا�  �يَع  ْهِد +  ،�ّJ
�7 يكو7  �نت   �َJقر َمن   لينتخبو خلليفة 
خلليفة. � صليُت � لطائر, صال, لتهجد 
ØاJ Uكعا� بني لساعة لوحد, +لربعة، 
لنو!. +� �ثنا� لنو! جر�  K5 �ُخلد� �
مرتني،   “J+مسر” كلمة   Uلسا على 
+خطر� لكلمة نفسها ببا� �يضا، فتيقنت 
 N yن�لك مع �+ ،Kهللا تعا�نه توجيه من 
�كن �عرf عن حضرته من قبل كث-، بل 
على  مقتصر,  عنه  لبسيطة   xمعرف كانت 
�نy كنت قد قر�� �نه يشغل منصب لناظر 

ألعلى +�م- جلماعة � باكستا7. 
 yيشيو� كا7 � �هJمن مو Xقبل سفر
سم شخص �خر، +لكN y ��كرk ألحد. 
+عند +صو� K5 لند7 كتبُت على +Jقة: 
”مسر+J“، +كتبُت �يضا �7 هذ هو السم 
لذX خطر ببا� بني لساعة لوحد, +لربعة 

لوJقة  kلطائر,. +ضعت هذحني كنت � 
� ظرf +�حكمُت 5غالقه +نا+لته Jئيَس 
 Xلذأل}دية � موJيشيو�  !²لس خد
كا7 يسافر معي، +قلت له �M 7تفظ به معه 
ئما +سآخذk منه فيما بعد. +عندما كنت <
 fلظرخل مسجد ”فضل“ بلند7 كا7 <
 fيعر يكن   N+ ُيفَتح،   7� +بد+7  ¤وEته 
+حني  خله. < +Jقة  على  مكتو�  هو  مبا 
ُسمح لنا باخلر+u من ملسجد بعد نتخا� 
 هللا نصر kد، نصر{� J+مسر Eحضر, مر
عزيز، +بيعِة �عضا� ²لس النتخا� على 
أل}دية  !يدk، �هبُت J K5ئيس ²لس خد
 fلظر يفتح   7� منه  +طلبت  مبوJيشيو� 
+ير6 ما هو ملكتو� على +Jقة فيه. +قد 
 6�J مبلغه حني �الستغر+ J+لسربلغ به 
لوJقة  kمكتوبا عليها. هذ “J+كلمة ”مسر
لت موجو>, عندk +هو على �لك من E ال

لشاهدين.“

١٩. r4يا �لسيد^ بشر� طيبة يوسف.. 
�لبحرين

”كنت مرهقة +مكتئبة جد من شد, حلز7 
لربع،  خلليفة  ملحسن  5مامنا   �فر على 
ليًال  لدعا�  J}ه هللا، +كنت عاكفة على 
بضعف  �شعر  كنت  +لذلك   ....Jًا�+
�نعس  ¤يث  لصال, + لدعا�   � شديد 
 Uلسا على   Xجتر+ �خر6،  +�ستفيق  مر, 
كلما�: ”مسر+J �}د، مسر+J �}د“، 
 yه�+ qيستو� على قل Jلشعو +كا7 هذ

لفتر, ال بأ� ֲדا.“

٢٠. r4يا �لسيد 	¡د كميل.. فلسطني
�م-  عو>,  شريف  �مد  ألستا�  كتب   

�اعة فلسطني ما يلي:

تصلت   ٢٠٠٢ عا!   Jيا�مايو/ شهر   �
باأل� �²د كميل +طلبت منه �7 يأ» معي 
 Eجو  75  Dفقا لند7،   � لسنوية  للجلسة 
يستغر�   kجتديد+ نتهت صالحيته،   kسفر
 fضا�لسياسية. + Éأل+ضاطويال بسبب 
�نه سوf يستخ- +يقرJ بعدها. +بعد �7 

ستخاJ J�IJ 6يا قاD عنها:
”J�يُت نفسي مبقّر خلالفة � مكا7 +سع، 
كرسي  على  Çلس  شخصا  فيه  +J�يت 
كا7  بل  لربع،  خلليفة  هو  +ليس  خلالفة 
شخصا غ-k. +كا7 ينظر K5 ميينه، +كانت 
حليته قص-, جد، +كا7 لو�ا �سو> +�بيض، 
7، +كا7 ++كا7 حتت عينيه هالتا7 سو>

“.(PEACH) يلبس معطفا لونه بيج
+حني �علمy برIياk تأملُت |ا، حيث فهمت 

منها �7 خلليفة قد قتر� �جله.
خلليفة  نتخا�   � شاJكُت   7� +بعد 
 kيد�خلليفة..  ,Jخلامس +ُعدُ� +معي صو
�²د �  باأل�  لتقيت  لعزيز..   kبنصر هللا 
أل� هاU طاهر، فعندما J�6 �²د  Dمنـز
نفس  هو   هذ  :Dمذهو +هو   Dقا  ,Jلصو
لشخص لذJ X�يته � ملنا!. لكن لفر� 
 � k5يا لذJ X�يته البسا  ملعطف  �7 لو7 
ملنا! هو بيج، �ما � لصوJ, فهو �خضر. 
كا7  لقد  لعظيم!  هللا  سبحا7  فقلت: 
ملعطف لذX لبسه حضرته ليلة النتخا� 

لونه بيج.
 

عو�^،  ناصر  �لقا�4  عبد  r4يا   .٢١
سو4يا

عند +فا, خلليفة لربع -J}ه هللا- كنت 
هللا يوميÚ ل-حم خليفتنا حلبيب،  K5 بتهل�
الثنني  يو!   �+ خامس.  �ليفة  +ُيَطْمئننا 

J�يت بعد صال, لفجر لرIيا لتالية:
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 K5 7ناسا ²تمعني � قاعة يبتهلو�يت �J 
 Jيديهم لألعلى الختيا� هللا تعاK +يرفعو7 
 :Dيقو+ Kهللا تعاخلليفة، +�5 ֲדاتف Mمد 
 Jفقلت � نفسي فو .J+مسر �Jخلليفُة مبا
ستيقاظي: ال ميكن �7 يكو7 هنا� خليفتا7 
 � +قت +حد؛ +َ+َقَر � قلq �7 هنا� �حد
ألستا�  فسألت  جلماعة.   �  J+مسر `ه 
حلافظ عبد حلي: هل تعرf شخصا `ه 
 :Dفقا .مسر+J؛ فقد J�يت لليلة كذ +كذ
 K5 نتظْر + �حد،  على  IJيا�  تقصص  ال 
 Kهللا تعالغد. +كم سعدُ� عندما ُ�علن �7 
قد +ّفق جلماعة النتخا� خلليفة خلامس 
 <E هللا- +كم kد -نصر{� J+ه مسر`+
 �5 �يًضا؛  هذ من يقيÁ yماعx +باخلالفة 
5ماًما  ليكو7   kتضاJ من  مبعرفة  هللا   yشرَّف
+جه  J�يت  عندما  حلقيقة   �+ +خليفة. 
بأ7  شعر�  هللا-   kنصر- خلامس  خلليفة 
صوJته قد نطبقت � �كر» عندما J�يت 
D ¢اطبنا E ما Xلذ Kيا. فاحلمد هللا تعاIلر
علينا  نعمه  يزيد   7�  �  kندعو+ +ير}نا، 
حليا,   Jمصد فهي  خلالفة،  نعمة  +خاصة 

لكل من �من باهللا +Jسوله.

 ..n4يا �لسيد ش� علي خاْ/ بشاr4 .٢٢
	مريكا

بنفسه �الفة سيدنا   Kتعا هللا   Uر "لقد بشَّ
لنعا�   yغلب لقد  �}د.   J+مسر  Eمر
نتخا� خلليفة، +عندما  قبل   �ثال� مر
على  جر�   K+أل لغفو,  من  ستفقُت 
�}د"، +جر� �   J+مسر" لساU كلمة: 
 مسر+J �}د"، +� ملر, Eلثانية: "مرملر, 

 مسر+J �}د". Eلثالثة: "ليِعْش مر
للمسيح  خليفًة  نتخابه  يكن   N لو   :Dقو�
 من هللا تعاK ملا حد� J ملوعو> � مقدَّ

قابلت  قد  كنت  ما   Uأل حد�،  ما   �
حضرته من قبل، +N تكن بيy +بينه عالقة 
حÓ ��كر `ه، بل حلق �7 هللا تعاK قد 
هللا.   kنصر نتخابه  على  مسبقا  +هنأ   �Jبا
+كا7 � �لك >حض لكل نوÉ من لشك 

لريبة.“+

~مو�  ناصر  �لسيد  �لد�عية  r4يا   .٢٣
	�د.. غينيا كوناكر6

Jسالته  �}د �  ناصر �مو>  لسيد  كتب 
ملؤJخة � ١٠ �ياJ عا! ٢٠٠٣ ما يلي: 

”قبل سنتني تقريبا حني كنت موظفا � غينيا 
 ,Jهنا� صو  7� ملنا!  J�يت �   Xكوناكر
 yملها شخص +يريM qخش Jكب-, � 5طا
عمامة.  يلبس  شخص   ,Jصو +هي  5ياها، 
لشخص؟ عندها  فتسا�لت: َمن يكو7 هذ
`عت صوتا يقوD: هذ هو خلليفة ملقِبل. 
�خر6  مر,  فسمعت  `ه؟  ما  سألت:   �
�كرُ�  �}د.   J+مسر  Eمر  :Dيقو صوتا 
 yفنصح ،Xعيتنا � كوناكرلرIيا لد kهذ
قائال: ال تذكْر IJيا� ألحد 5ال حني Mد� 
قا>يا7،   “Jبد” (جريد,  بالفعل.“  �لك 

 (٢٠٠٥ Uلثاعد> ٢٠ يناير/كانو7 

٢٤. r4يا �لسيد ~مد عبد �هللا َسْبر�، 
	ملانيا

 xلسفر مع عائل �<J� ٢٠٠٢ Vيسم< �
بسبب  قلًقا  كنت   yلك+ باكستا7،   K5
 N+ �Jأل yلسائد, هنا�، فأصاب f+لظر
ملنا!  لفجر. فر�يت �  �َنم 5ال قبيل صال, 
 ,Jصو لغر�  جدJها  +على  كب-ً,،  غرفة 
+معها   � ملوعو>  للمسيح   جد كب-, 
 Uلثا+ D+أل !بالترتيب صوJُ خلفائه لكر
فيه   J5طا هنا�  +بعدها  لربع. + لثالث +

 Xلذ مسر+J �}د E-م k<صوJ, صاحبز
كا7 +قتها لناظر ألعلى لـِ ”صدJ �جنمن 
�صّلي  +�خذُ�  حل-,   yفأخذت �}دية“. 
تتحر�،   ,ُJلصو فأخذ�   .�  qلن على 
فقلت � نفسي: �هي صوJته �! �نه نفسه 
ألثنا�  k؟ +� هذJإلطا �J+ ينظر 5ّ� من
 � .Jكا7 ضو� قوX يقع على لصوJ, مر

ستيقظت.

٢٥. كشُف �لسيد سيد خالد 	�د شا:، 
ناظُر �ملاC، 4بو^

+ير6:  يسمع   Xلذ باهللا   مستشهًد  Dقو�
لقد >عوُ� هللا تعاK +�نا جالس � جلسة 
نتخا� خلليفة +قلُت: يا 5|ي، 5نا موقنو7 
�نك �نت لذX جتعل خلليفة، +لكن لوقع 
�ننا �ن لذين ند� بأصوتنا، فلرمبا تنتا� 
¤سب  بصو»  �>ليت  قد   U� فكر,   qقل
 Uفاهِد مشيئتك،  ¤سب  +ليس   xغبJ
�نا  +بينما  خلليفة.  سيكو7  َمن   UVْخ�+
 yعي عن  شي�  كل  ختفى   �5 �لك   �
+J�يت   ،X<بوجو إلحسا�  فقد�   Óح
 J+مسر Eفقط هو حضر, مر شخًصا +حًد
هاتًفا  `عت  كما   ،(Kتعا هللا   kيد�) �}د 
 yلت عE � .“د{� J+مسر Eمر” :Dيقو
لغفو,، ++جد� لنا� جالسني �مامي  kهذ
كما كانو من قبل.“ (تاJيخ لتحرير: ١٦ 

(٢٠٠٥ UلثانوفمV/تشرين 

 xل  6Iلر من   Dملقا  هذ ُ�ِعّد  (ملحوظة: 
ناظر   ،kد شا{� ألستا� سيد �مو>  5لينا  بعثها 
Jبو,،  �}دية  �جنمن   Jبصد إلJشا> + إلصال¦ 
شد 5ما! مسجد لفضل J ملجيبألستا� عطا� +
 kهذ +�J لذينبلند7، +ما بعثه 5لينا بعض إلخو, 

لتقو6") " :6Iلر
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جـلّيـْه ظهرْ�  ــد�  �� تعـاليـم 
الحــْت ــز  ــع �ل ـــا�  �  � ـــس  ��
ــل يــو� ــُل ك ــأَف ــو( ت ــك �ـــس �ل�
صديقي ــا  ي ــي  ه ــا  م  0�123 �مــا 
نفو4 مبشرقها  فــِرحــْت  لــقــد 
حق ــ>  ــغ ل تــغــا1  ال  نــفــو4 
ح< �لــعــلــم  ــَي  ــْق ُس �هللا  ســقــاهــا 
ح< ــد  ــج �مل سبيل   � ــت  ــام ــه ف
3ْضحى للَخلق،  ــا  م �هللا،   Iتــعــا
Jال  Kـــــر� �ألع  �13 ال   Nمــــا�
كــانــو� ــــا�  �ألي ــف  ــال س  � �هـــم 
ــه) (ط  SَT َســلِّــْم   ،Vــــا 1ب فــيــا 
X2فــؤ� 23َمـــى  ــا  م  Xعينا  �31
عليه ــت  ــان ك ـــا  �م ــا  ــن ك ـــا  �م
ــْت ــاع �ض ـــي�  ش �ال  فأمسينا 
ــا ــَن ــْت 3ت �هللا  1_ــــة  ـــْن  ـــك �ل
ــاَ( ــا2ي ــن ق ــا م ــو1ه ــرa ن ــش �م
ــى ــرجَّ 2يــــا1 جــا�نــا مــنــهــا �مل
3تــانــا ــد  ق ــــُد)  _3) �هللا  فسيف 
ح< ــــال�  �إلس ــــَة  �1ي ــي  ــل ــع �ُي
N ــي ــح، �_ــل ــري ــا �ل ــه ــك، 3ي ــرب ب
ــرًّ� ــني ط ــل ــَق ــث ــُد �ل ــي ــْد س ــّم k
حيًّا  Vــــا l3ك مــا  �هللا  ــيُّ  ـــ ــب ن
Vُـــو ـــُه ـــرمي 3لَّ ــا بــن م ــدن ــي �س
قــالــو� عليه  �ملــســلــمــو(  ـــا  �3م
عنه  )Tـــر ـــق �ل  � �هللا   Sــــا �ق
عيسى  )3 يــشــهــد  �هللا   Kــا ــت ك
ــي ــُوفِّ ُت Jال  ــل  ــرَس م ــن  م ـــا  �م
ح<  oـــر ـــع �ل ــــه  Jل  Vـــا ـــوف ت
ـــا4ٍ 3ن 2عــــو�   �rًJ فــبــاطــلــة 
���ِســـ> ــنــو�  ــِه َت ال  �حلـــق،   tـــا 2ُع
تبالو� ال  ــــاًال  1ج ــم  ــاك ــن ــرف ع
3نتم ــو�  ــي �ل �ملــســلــمــو(  فــِنــعــم 
uٍ13 ــل  ك  �  ��ــر ــش ��ن  ��ــ> ــس ف
2�ًمـــا oــر ــع ـــَه �ل ــا Jل �َصــــلِّ ي
vًعا ــوَ(  ــك �ل ـــا1  3ن ــن  م ــْد  ــم k
ــى �ملــرجَّ على  ـــالُ�،  س ــا  ي ــْم،  ــلِّ �س
ــا( ــا2ي ــن ق ـــى م ــن 3ت ــد0 م ــي ــب ُع

ــْه ــwيَّ ـــوaَ �ل ــا ف ــو1ُه ــرaَ ُن ــأش َف
ــْه ــوي ــا ق ــه ــُت ــعَّ ــٌة 3ِش ــا1ك ــب م
ــْه ــدّي ــْرَم ــسَّ �ل ــَي  ــه ف تلك  ـــا  �3م
ــْه؟ ــدي ــ> �ــِس �أل_ ــي غ �هــل ه
ــْه ــيَّ ــق ــــــtٌ�ّw ن مـــطـــهَّـــرtٌ م
ــْه ــيَّ �ف  |1 ـــَدْ�  ـــاَه ع ــا  م على 
ــْه ــيَّ ــزك �ل منابعه  ــن  م ــــا  1��ه
ـــْه ـــدّي �أل_ {ـــو  �هللا  هـــد�هـــا 
ــْه ــّي ــُرب ــْع ــَي �ل ــا1  ــدي �ل  � غــريــًبــا 
ــْه ــّي 1ع ـــم  �ُه �لصليب  ــا2  ــبَّ ــُع ب
ــْه ــwيَّ �ل ــل  ك على   ��ســـا2 �هــم 
ــا �أل_ــدّيــْه ــز�ي �عــرِّْفــُهــم م
ــا �لــســّنــيــْه ــن ـــــر� مــو�ضــي �rكَّ
�لــعــلــّيــْه ــة  ــا1ك ــب �مل مناقبنا 
ــْه ــقــصــّي ��ل ــة  ــب ــقــري �ل ممالكنا 
ـــوُ� نـــو1 �أل_ــدّيــْه ــرa ض ــأش ف
ــا1 �ملــشــرقــيَّــْه ــدي ــال ــْم ب ــِع ــأَن ف
�لبلّيْه ــر  ش ــن  م ــَن  ــدي �ل ليحِمي 
�لعصّيْه ـــم  �ألم ــَل  ــاط ب ليزهق 
ــْه ــديَّ _3 ــا  ــاله ع  � ـــرِِ�  ـــرف ت
ـــى حتــيَّــْه ــل مــرَســٍل l3ك ــَض ألف
مطيَّْه  �ْ ــــدَّ ُش ــه  ل ــن  َم ــل  ــض �3ف
ــْه ــّي lك  u13  �  Vــــا l3ك ـــا  �م
�لــwيَّــْه  ُّK1 ـــه  Jن ـــو�  ـــال �ق
�لعلّيْه  ���ــا ــم ــس �ل  � ــو  ه نعم 
ـــْه ـــديَّ ــت عــلــيــه �أل_ ــال مبــا ق
ــل �لـــقـــر�( �أل�لـــّيـــْه ــث ــال م خ
ــْه ــزّي ــى م ــل ــد 3ع ــم k 0ــــا �ه
جليَّْه  tًظــاهــر ــــاِ�  �آلي نـــر� 
ــْه ــدّي ــد �أل_ ــو� ض ــق ــــا1�� �ل 3ث
ــْه ــwيَّ �ل ــل  ك  � ــن  ــدي �ل لنشر 
ــْه ــّي ــا 3ب ــاه ــن ــرف ــم ع ــك ــس ــف �3ن
ــْه ــّي ــوص �ل ــد  ــم k ــن  ع حفظتم 
ـــْه ـــدّي ــة بـــــذ�1َ �أل_ ــا1ك ــب م
�لبهيَّْه ــد11  ــال ب ــا�  ج ــن  م على 
ــْه ــّي ــل ــة ج ــم ــظ ــع بـــأنـــو�1 م
ـــا� �لــســنــيَّــْه ـــد�ي ــو� �� ــب ــن �ي
ــْه ــدي �أل_  � ـــا،  ـــن 1َبَّ �بــــا0ْ1 

�ألستا� �ملرحو� ��د عبد �لر�ن �بو غدير �ملصر� ÏÁÅ∂¯\;ÑÊ›
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ٌ� َقطُّ �ال تبعْتها ِخالفٌة."   �هللا �: "َما َ�اَنت ُنُبوَّ �من سنة �هللا �ملستمر� منذ �لقد0 /نه ُيقيم �خلالفَة بعد �لنبو� �ما قا� !سو
(كنـز �لعما�، � ١١ �قم �حلديث ٣٢٢٤٦ � ٤٧٦)

�هللا � @ �لقر?< �ل=رمي يبشر �ملؤمنني باخلالفة 7غايتها �لسامية: �7قا

�لرسو� � باملر�حل �ملختلفة  Fليما< � حيث /خ�7بشر نبيُّنا � @ مناسباM عديدٍ� باخلالفة @ ?خر �لزمن، كما @ !7�ية حذيفة بن 
."�ِ �لُنُبوَّ Nِمنها Oِخالفًة عل" � Qملوعو��لY متّر ֲדا �خلالفة بعدU، 7قد Tى خالفَة �ملسيح 

 (مسند 34د �قم �حلديث: ٧٩٣٩، !مشكو- �ملصابيح، كتا$ �لرقا&، با$ �إلنذ�� !�لتحذير) 

 :� Qملوعو��ملسيح  � 7يقو
�لذكر. ��خر� ֲדذZ يث /يًضاQألحا��ألمة، 7 Uئمة @ هذ�ر7� /< هناb ?ياM �ث`� @ �لقر?< �لكرمي تبشر باخلالفة �لد  "تذكَّ

�لظن باإلسال0 /�ثر من /< ُيعتQ Fيًنا ميًتا  eمن سو bلثابتة باعتبا!ها ثر�7 عظيمة. 7ليس هنا� 7هذ� ي=في /7لئك �لذين يقبلو< �حلقائق 
7ُيَظّن /< بر�اته nصو!� بالقر< �أل7ّ� فقط".  (شهاB- �لقر@?، �خلز�ئن �لر!حانية، 8لد ٦ � ٣٥٥) 

�هللا � ب=ل 7ضوtٍ @ �تابه "�لوصية" حr قا�: "فأنا قد!� �هللا �ملتجسد�. 7سيأo من  ��ملسيح �ملوعوQ � قو� !سو t7قد شر 
�عني ملجيئها wتمعني". Q لثانية�بعدx ?خر7< يكونو< مظاهر قد!� �هللا �لثانية، لذلك �نتظر7� قد!� �هللا 

(�لوصية، �خلز�ئن �لر!حانية، � ٢٠ � ٣٠٥-٣٠٧)

;ÏÁÅ∂¯\ ;∫ ;Ô]�÷£\ ;g]}i›\
; fiÖëi¶; fi~ÁÑ]h;

(�لنو�:٥٦). 
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ضريح سيدنا �ملسيح �ملوعو� �
 � "ֲדش� مق
	" بقا�يا�

�نتقل �ملسـيح �ملوعو� � �ل� 
�!ـة �هللا تعالـ� � ٢٦ �يـا�/

مايو عـا' ١٩٠٨، � �لسـاعة 
"�لبناية  �1لربع صباحا �  �لعاشر2 
ظهر4  1قد  بالهـو�،  �أل!دية" 
�لقـد�2 �لثانية 1فق �لنبو;�4 بعد 
يو' من 1فاتـه، �A � ٢٧ �يا�. 
 :Eقد تلقى 1حًيا يقو � I1كا
"حا�ثة � �لسـابع �1لعشـرين" 
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 �ملسألة �أل!y �لK !�جهت �جلماعة بعد 
�نتخا$  هي   �  Bملوعو� �ملسيح  !فا- 
4نظا�  ~انت  �لبد�ية  فمنذ  خليفتهم.. 
�جلماعة ~لها ترتفع yd موالنا نو� �لدين 
بش�   �Yم� يقو�   .yتعا �هللا  مشيئة  !فق 
 M  Bملوعو� �ملسيح   Mتو "ملا   :� 34د 
 uن �ملولو� نو� �لدين �ملحترPالهو�، � ي
فلما  فيها،   �  Mتو  Kل� �لغرفة   M
جبينه، ^ خر�  !قّبل  باألمر Bخل  4ُخِبَر 
�مد  �لسيد  له  فقا�  بسرعة.  �لغرفة  من 
4حسن عند �لبا$ بأB$: "4نت صديقي." 
فأجابه: يا شيخ، Bْعك عن هذ�، سُيقض� 
 hيا?. (س�- �ملهد� �جلزBقا M هذ� �ألمر

�أل!� �لطبعة �أل!ل� � ١١)
!بعد ��Bّ عل� سؤ�� �لسيد �مد 4حسن 
 u�ُخد منه  �لتمس  هنا�  من  !خر!جه 
يأخذ   ?4 �ملحز!نو?  �آلخر!?  �جلماعة 
نفسه  يصبِّر  !هو  �جلو�$   Bفأعا بيعتهم، 
!يكتم ما ف� صد�� من حز? !�4 لفر�& 
ف�  �ألمر  هذ�  "سُيقض�  !قا�:  سيد� 
حزير�?   ٧ "�َحلPَم"  (جريد-  قاBيا?." 

 (١٩٣٩ � ١٤
 � ن�  �لرحيم  �ملولو� عبد  !ير!U عن 
 z4ّثر قد   �  Bملوعو� �ملسيح  !فا-   ?ّ4
�جلماعة  !4صابت  كثً��  �لنا�  نفو�   M
كا?  �لذ�  �لشخص  لPن  !حز?،  ֲדّم 
هو  للجماعة   Jلص�! �لطمأنينة  مبعث 
 uأليا� تلك  ف�   .� �لدين  نو�  �ملولو� 
 M �Bا? �ملولو� �مد سعيد �حليد�@با~

�ملتو�ضع  �لعبد  !4نا  هو  فالتمس  الهو�، 
!�ملولو� غالu �مد من حضرته 4? يأخذ 
!�نصرفو�  "��هبو�  4جابنا:  لPنه  بيعتنا، 
�يًعا yd 4عمالكم، 4ما 4مُر �لبيعة فُيفَصل 
بعد �لوصو� yd قاBيا?. !بعد 4? �نُتخب 
موالنا نو� �لدين � 4!َ� خليفة للمسيح 
�ملوعوB � بإ�ا� 4هل �لبيت !�جلماعة 
�لنا�."  من  �لبيعة  4خذ  قاBيا?   M ~لها 

(تا�يخ �أل3دية، � ٣ � ١٧٨) 
عند !فا- �ملسيح �ملوعوB � كا? معظم 
�ملولو�  يبايعو�  4فر�B �جلماعة يريد!? 4? 
كانو�  �ملعا�ضو?  !حت�   ،� �لدين  نو� 
يعتJ!نه خليفًة له �. !قد !�فق خو�جه 

4يًضا  علي  �مد  !�ملولو�  �لدين  ~ما� 
 � �لدين  نو�  �ملولو�  يكو?   ?4 على 
خليفةًً له �، كما سجل �ملولو� �مد 
 "zتابه "حقيقة �خلالفا~ M �علي �4يه هذ

حيث قا�: 
الهو�،   M  �  Bملوعو� �ملسيح   Mتو"
قاBيا?،   yd �ملبا��  جثمانه  ُنِقل  !عندما 
�لدين M �حلديقة،  4خ�J خو�جه ~ما� 
نو�  �ملولو�  يكو?  بأ?  �قتر�حا  �ة   ?4
�لدين خليفًة للمسيح �ملوعوB �. فقلت 
~ل  من  به  جدير  !هو  صو�$  هذ�  له، 
ّ̂ قا� �: هنا� 4مر @خر !هو  �لنو�حي. 
4? يبايع �يُع �أل3ديني عل� يد�. فقلت: 
"ما �حلاجة للبيعة؟ d? �ُجلدB �لذين يدخلو? 
M �جلماعة هم !حدهم يبايعونه، !هذ� ما 
!�M B كتا$ "�لوصية". فقا� � خو�جه 
�ملحترu: "هذ� حلظة حرجة، فأخش� 4? 
تتشتت �جلماعة، !ال ��4 �4 حر� ف� 
بيعة �أل3ديني عل� يد �ملولو� نو� �لدين 
(حقيقة  4يًضا."  4نا  معه  فاتفقُت   .uملحتر�

�خلالفاz، �جلزh �أل!� !�لثا�، � ٣١)
 بعد dقنا� �ملولو� �مد علي، 4خذ خو�جه 
"صد�   h4عضا ~با�  معه  �لدين  ~ما� 
4جنمن 34دية" �آلخرين مثل شيخ �3ت 
�هللا، !�لدكتو� �مد حسني، !م�Y� �مد 
 yd �بي£، !�ملولو� �مد علي، !!صلو
بيت �لسيد نو�$ �مد علي خا?...... 
�لعرفا�  علي  يعقو$  �ألستا�  فأ�سل 
�ألمر!هي  4حسن  �مد  �ملولو�  dل� 

فيها  �لK ُ!ضع  �ملؤمنني    u4 بيت  با$ غرفة من 
 � Bجلثما? �لطاهر للمسيح �ملوعو�

� ÄÊ¡Ê∏\;wËâ⁄÷’;ÿÂ^;Ï�Ë÷|;ÍÂ3‚e’\;flÁÅ’\;ÑÊ›;]›ˆÊŸ;Ì÷¡;‹ÊŒ’\;ƒ]µbً
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�لصحابة  بايع  4نه ~ما  عليه  !4شا� 
قبل   � �لصديق  بPر   ¤4 يد  عل� 
علينا  !Bفنه،   � �هللا  تPفني �سو� 
4يًضا 4? نبايع عل� يد �ملولو� نو� 
�ملولو� �مد  فأيد�   .uملحتر� �لدين 
علي �ملحترu !طلب منه 4? يستش� 
حضر- مياْ? بشَ� �لدين �موB 34د 
فأجا$  �حلديقة،  من  فُدِعي  4يًضا، 
هو  َمن  هنا�  "ليس  �حابة:  بPل 
(نو�   uملحتر� �ملولو�  من  4فضل 
�لدين)، !¦ب 4? يPو? فينا خليفٌة، 
هو  �لدين  نو�  �ملولو�  يPو?   ?4!
من  خو§  فهنا�  !dال  خليفتنا، 
للمسيح   uا¨d !هنا�   .zخلالفا�
"ستنقسم  يقو�:   �  Bملوعو�
�هللا  !سيPو?  فرقتني  dل�  �جلماعة 
نتيجة  هو  !هذ�  !�حد-،  مع   �
!صل   hللقا� هذ�  بعد   ".zخلالفا�
م�  !سألو�  �حلديقة،   yd  hهؤال
خالفة  فأّيد   ،uملحتر� نو�$  ناصر 

نو� �لدين �ملحترu 4يًضا. ^ حضر خو�جه 
من  مند!ًبا  �ملؤمنني   u4  yd �لدين  ~ما� 
"ال  !قالت:  !�فقت  4يًضا  فهي  �جلماعة، 
 u4حد 4فضل ِمن �ملولو� نو� �لدين �ملحتر
�ستشا�-  !بعد   ".Bملوعو� للمسيح  خليفًة 
خو�جه   hجا �إل¦ا¤  !�Bِّهم  �لبيت  4هل 
 Bملوعو� �ملسيح  صحابة  مع  �لدين  ~ما� 
 uل� حضر- موالنا نو� �لدين �ملحترd �
من  !�لتمسو�  �ملستدير-*،  �لغرفة   M
حضرته 4? يأخذ �لبيعة. فبعد تفك� قليل 
قا� ¨م: "سأجيبPم بعد �لدعاh." فطلب 
 M �Pتوضأ !صّل� �~عتني... !ب! hملا�
 hهؤال كا?  بينما  شديًد�،   hاPب  �Bسجو
!حني  �لبيت.   hِفنا  M ينتظر!نه  �لنا� 

تأخر �ّ~ر� �لنا�، فقا� ¨م بعد 4? فر© 
حيث  dل�  نذهْب  "تعالو�  �لصال-:  من 
جثما? سيدنا � !حيث ينتظر dخو�ُننا 
�آلخر!?. فجاh حضر- �ملولو� نو� �لدين 
فيها  ُ!ِضع   Kل� dل� �حلديقة  �لصحابة  مع 
جسد� � �ملبا�� !�لنا� كانو� 8تمعني 
حوله. فقاu مفK �مد صاB& �ملحترu !قر4 
4فر�B �جلماعة من سيدنا  فيه  �لتمس  طلًبا 
نو� �لدين � 4? يأخذ �لبيعة، !~ا? هذ� 
�لطلب قد !ّقع عليه �يع ~با� �جلماعة. 
(١٨٨-١٨٩  �  ٣  � �أل3دية،  (تا�يخ 

 
خطا� موالنا نو! �لدين قبل �النتخا�

تال  !�لبسملة  !�الستعا�-  �لشهاBتني  بعد 
ِمْنُكْم  ﴿َ!ْلَتُكْن   :yتعا �هللا  قو�  حضرته 

4ُمٌَّة َيْدُعوَ? dَِلى �ْلَخْيِر َ!َيْأُمُر!َ? 
َعِن  َ!َيْنَهْوَ?  ِباْلَمْعُر!ِ§ 
�ْلُمْنَكِر﴾، ^ 4لقى خطابا مؤثر� 

جد� قا� فيه: 
 �Yنا �أل¨d 34ُد �هللا �لذ� هو"
 yd يأ  ن®  كل   ?d �ألبد�. 
�لدنيا ليقوu مبهمة، !حني ينجزها 
يتوفا� �هللا تعاy. !�ملشهو� عن 
موسى � 4نه ماM z طريقه 
B!? 4? يصل بالB �لشاu. !قا� 
 Yلن® � قد 4ُ!تيُت مفاتيح كنو�
 Mلكنه � تو! ،Uقيصر !كسر
B!? 4? ير�ها. !�حلق M ?4 مثل 
مكنونة.  4سر�ً��  �ألمو�  هذ� 
�لنا�  سيستغر$  4يًضا  !�آل? 
كث�-   h4نبا هنا�  !يقولو?: 
 �  (�  Bملوعو� (للمسيح 
تتحقق بعد. U�4 4? من سنة �هللا 
تعاy 4نه ينجز !عو�B تد�¦يا، 
   h4حياًنا °اطب شخًصا بشي!
�هللا  سنة  من  كذلك  مثيَله....  به  !يع± 
!قت   yd ل  تؤجَّ  �Bعو! بعض   ?4  yتعا
@خر، !لذلك قا� تعاy: ﴿ُيِصْبُكْم َبْعُض 
قوله   M جيًد�  ر!�  فكِّ َيِعُدُكْم﴾.  �لَِّذ� 
تعاy ﴿َبْعُض �لَِّذ� َيِعُدُكْم﴾، فهو يش� 
 ?4 ليس ضر!�ًيا  4نه  مبع³  �لسر  هذ�   yd
تتحقق كل �لوعوM B حيا- �لن®. لقد قا� 
�3ة  �جليال�   �Bلقا� عبد  �لشيخ  حضر- 
�هللا   ?4  �4 يوّفي"..  !ال  "َيِعُد  عليه:  �هللا 
تعاy يعد M بعض �ألحيا? بوعد، !لكنه 
 yلظاهر، فيظن �جلاهل 4نه تعا� M ققه ال́ 
� يِف بوعد�، مع 4? !عد� 4! ِمْثله يتحقق 

حتًما M �لوقت �ملناسب. 
ر!� M حيا �لسابقة، فإ� ما �بتغيُت   فكِّ

حضر- �حلا� �حلكيم نو� �لدين �لبه�!�

�
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�ملولو�  ُعيِّن  �ماما. عندما  �كو�   �� قط 
عبد �لكرمي �ماًما للصال! تنفسُت �لصعد�َ�؛ 
مسئولية  من  متحر+�  نفسي  3جد1   4�
 5+  ��3 جيد�،  حال7  �علم   :� كب;!. 
�علم مA Bقيقة �مر�. ? تر�3<: طو�> 
مناصب  من  منصب   E +غبة  �يُة   Hحيا
 ،5+  Bع يرضى   �� �+غب  �3منا  �لدنيا، 
�3<عو �هللا تعاR �� Sقق P هذM �ُألمنية. 
نفسها،  بالرغبة  قا<يا�   E �قمت  3لقد 
3من �جلها �يضا �قيم 3سأستمر E �إلقامة 

ֲדا.
طويال  �فّكر  عديد!  �ياما  �مضيت  لقد 
3فا!  بعد  حالتنا  تكو�   ��  Mعسا فيما 
جهد�  بذلت  فقد  3لذلك   ،� �مامنا 
لكي يستكمل fمو< (١) <+�سَته مبا يؤهله 
 h+من بني �قا jثالثة �شخا nلذلك. هنا
سيدنا �pد �، �oُ3ّم fمو< �لذ� هو 
��3صر  معه   P3 �يضا،   B�3ب �خي  مبثابة 
حب خاصة. t من ناحية صلة �لقر�بة فإ� 
�لسيد م; ناصر نو�h (٢) هو fل �حتر�منا 
�لثالث  �3لشخص  �يضا.   � �3حتر�مه 
هو نو�f hمد علي خا� (٣). �ما من بني 
fمد  �لسيد  فإ�  �آلخرين  �لدين   zخد�
فهو  بذلك،  �لنا}  �حق  من  هو  �حسن 
ِمن نسل +سو> �هللا �، 3قد خَدz �لدين 
باخلجل.  يشعر  مثلي  شخصا  �عل  مبا 
 E !;لقد �ّلف +غم سنه �لكب;! كتًبا كث
تأييد حضرته �، 3هذM خدمة ينفر< ֲדا 
�ملولو� fمد علي،   nهنا t .Mهو 3حد

�لذ� يقوz �دما1 جليلة تفو� تصّو+�. 
ِمن بني  كل هؤال� موجو<�3 هنا، �3ما 
�لسيد سيد   nملقيمني خا+� قا<يا� فهنا�
حامد شاM، �3ملولو� غالz حسن، 3غ;�ا 

�لكث;.
�� هذM مسؤ3لية ثقيلة 3خط;! �يضا، 3ال 
 ،Sلها �ّال من �قامه �هللا تعاp يقو� على
ألنه يكو� مؤيَّد� بوعو< �هللا �لعظيمة �ل7 
تكو� له سنًد� p Eل تلك �ملسؤ3ليا1 
يتحتم  فاآل�  �لظهر.  تقصم  �ل7   zجلسا�
متحدين  نكو�   �� 3نسا�،  +جاال  علينا، 
متكاتفني. 3لتحقيق هذM �لوحد! فلتبايعو� 
�لذين 4كرُتهم  �ألتقيا�  �3حد� من هؤال� 
لكم، 3سو� �كو� معكم من �ملبايعني. 
 ،zعا بشكل  �لصحة  3معتل  �نB ضعيف 
كما �� طبعي ال يتال�z مع هذ� �ملنصب، 
�ملسؤ3لية   Mهذ pُل  �لسهل  من  3ليس 

�جلسيمة.
�ملوعو<)  �ملسيح   ��) حلضرته  كا�  لقد 

� �+بع مهما1: 
�ألS3: عبا<ته.

�لثانية: تربية عائلته.
�لثالثة: �كر�z ضيوفه.

هدفه  كا�  �لذ�   zإلسال� نشر  �لر�بعة: 
�حلقيقي. 

�ما �ملهمة �ألS3 من هذM �ملهاz �أل+بع.. 
3ال  به،  خاصة  فهي   ..� عبا<ته   ��
تقع علينا مسؤ3لية بصد<ها، فهي ستبقى 
�لدنيا   Mهذ E 1باخلدما zقا معه، 3كما 
3تبقى  �ملو1.  بعد  ֲדا   zسيقو كذلك 
�3صعبها  �ها � مهما1،  ثال�  بعدها 
(بني  خالفا1   nفهنا  .zإلسال� نشُر 
 E3 .>ملسلمني) �يضا عال3! على �إلحلا�
�اعتنا   Sتعا �هللا  �ختا+  قد  �لوقت  هذ� 

لرفع هذM �خلالفا1. قد تظنو�ا مسئولية 
�لوطأ!  شديد!  هي  بل  3هّينة،  سهلة 
فعًال.  Rملها  من  على  �لعب�  3ثقيلة 
�3حد   �� �خترمت   �4� �نكم  باهللا،  �3ُقِسم 
 Bفإن 4كرُتهم،  �لذين   zلكر�� هؤال�  من 
مستعد ملبايعته معكم. �ّما ��4 �صر+مت على 
 Bمبايع7 �نا، فا�عو� 3عو�.. �� �لبيعة تع
بيع �ملر� نفسه لغ;M. 1�4 مر! �شا+ علّي 
 S� !>حضرته � �� �قلع عن فكر! �لعو
 ،E3بعدها �+تبط به � كل شر ،B3ط
 E تعلق كل فكر�، فلم �فكر M3به 3حد
3طB بتاتا. لذلك فإ� �لبيعة �مر صعب، 
يتخلى عن �يع حرياته  �ملر� بعدها  أل� 
3طموحاته، 3يضعها E يد شخص �خر. 
3ألجل 4لك فإ� �هللا تعاS �ى �إلنسا� 
عبًد�؛ 3ما <�z يصعب على �إلنسا� pل 
عب� �لعبو<ية فيما يتعلق بنفسه هو، فما 
بالك Aمله فيما يتعلق باآلخرين؟ 3نظًر� 
�لوحد!  فإ� حتقيق  �لطبائع،  �ختال�   S�
�3لتر�بط Rتا� �S �هو< كب;. لقد كنت 
<�ئما   h�3الستغر�  hإلعجا� بعني  �نظر 
حضرته  يبذoا  كا�  �ل7  �ملجهو<�1   S�
يتحمل  �عتال> صحته كا�  فرغم   ،�
هذM �ملسئولية �جلسيمة، فكا� يكتب نثًر� 
3نظًما، 3يؤلف كتبا، 3يقوz بالعديد من 
�ألعما> �ملهمة �ألخر�. �نا E ِمثل سّنه 
تقريبا، 3لكنه كا� Rظى بتأييد �هللا E كل 
يوz، �ما حال7 فال تستحق �لذكر. يقو> 
ِبِنْعَمِتِه ِ�ْخَو�ًنا﴾.. ��  تعاS: ﴿َفَأْصَبْحُتْم 

كل 4لك يتوقف على فضل �هللا.
كب;!  فتنة   �� 3هو  مهم؛  بأمر  ركم  4�ُكِّ
قد �نتشرE 1 �لعرE h �من سيدنا �5 
بكر � �4 ثا+1 �لفنت �3لضجيج E كل 
3”جو�ثة“،  �3ملدينة  مكة  عد�  ما  مكا� 

 � �pد  fمو<  �لدين  بش;  م;��   S� بذلك  يش;   (١)
�ملؤمنني   z� �3جته  من   � �pد  لسيدنا  �ألك¤  �لنجل 

نصر! جها� بيغم +ضي �هللا عنها.
(٢)    �3لُد z�ُِّ �ملؤمنني حرzِ �ملسيح �ملوعو< �.

(٣)  ��3 �بنة �ملسيح �ملوعو< � �لك¤�.
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 ،Bكا? 4هل مكة 4يضا على !شك �لفسا!
 Kل� �لنفُس  تلك  طيبًة  كانت  كم  !لكن 
فلما��  dميانا  �لنا�  @خر  4نتم  ¨م:  قالت 
عائشة  !تقو�   .�B�تد�� 4ّ!َلهم  تكونو? 
!قع  �لذ�  �جلبل  عنها:   yتعا �هللا  �ضي 

على 4¤ لو !قع على غ�� لتمّزَ& �dًبا.
مؤلفة  �اعة  �ملنو�-  �ملدينة   M !كانت 
من عشرين 4لف شخص، !لكن �لن® � 
كا? قد 4مر مسبًقا ببعث جيش، لذ� فقد 
 U�4سلهم (4بو بكر �)، !من ناحية 4خر
!مع  �كرنا�،  ما  على  قومه  حالة  كانت 
�لك U�4 �ُهللا تعاy يَد قد�ته، !حتقق قوله 
َننَّ َلُهْم Bِيَنُهُم �لَِّذ� �ْ�َتَضى  تعاy: ﴿َ!لَُيَمكِّ
َلُهْم﴾. !�آل? قد حد½ حاB½ مماثل، لذ� 
�4يد 4? تتوحد كلمتكم قبل Bفن جثمانه 
�لطاهر �. لقد كا? على �لصحابة بعد 
يبذلو�   ?4  � بكر   ¤4 Yمن   M � �لن® 
�لقر@?.  4¼ُّها �ُع  كث�-،  كب�-   �Bًجهو
!d? �ع �لقر@? M �لظر!§ �لر�هنة يع± 

c ?4تم بالعمل به بوجه خا�. 
!dنه  �لزكا-،   uنظا  � بكر  4بو   u4قا  ^
َلعمٌل جّباٌ� !عظيم. d? نظاu �لزكا- ¹اجة 
yd طاعة M 4قصى �Bجاִדا، !تليها تربية 

�لعائلة. 
فباإل¦اY هنا� 4مو� كث�-. !�آل?، مهما 
 ?4 فعليكم  !طبائعكم،  ميولكم  كانت 
تطيعو� �يع 4!�مر�. فإ? كا? هذ� �ألمر 
مقبوال لديكم، فإ� 4حتمل هذ� �ملسئولية 

طوعا 4! كرها.
d? �لشر!È �لعشر- للبيعة قائمة على حا¨ا، 
تعليم  خا�،  بوجه  dليها،  4ضيف  !dن± 
!توف�  �لزكا-   uنظا !تقوية  �لكرمي  �لقر@? 
�لو�عظني، !غ�ها من �ألمو� �لK سيلقيها 
�هللا تعاM y قل® بني حني !@خر. ^ ال بد 

4? يكو? تعليم �لدين !�لتد�يس M �ملد�سة 
!4حتمل   .Kمو�فق!  Kغب� حسب  �لدينية 
هذ� �ملسئولية لوجه �هللا !حد� �لذ� قا�: 
�ْلَخْيِر﴾.  dَِلى  َيْدُعوَ?  4ُمٌَّة  مِّنُكْم  ﴿َ!ْلَتُكْن 
�لوحد-،   M كله  �خل�   ?4 B�ئما  !��كر!� 
أل? �جلماعة �لK ال dماu ¨ا مّيتٌة." (جريد- 

�لبد� قاBيا?، ٢ حزير�? ١٩٠٨ � ٧) 
!بعد 4? �نتهى سيدنا نو� �لدين من كلمته 
 zْلتهليل !�لتكب�، !سر� zنطلقت هتافا�
مستقبل  على  �لطمأنينة   É!� �جلميع   M
�جلماعة، قا� �جلميع متفقني بقلب حزين: 
4مَ�نا  فلتPن  4!�مر�،  �يع   M سنطيعك 
!خليفًة للمسيح �ملوعوB �. فبايَع على 
�ملPا?   M 34د�  Kمائ! 4لف  يد� حو�� 
نفسه، !هكذ� ظهرz �لقد�- �لثانية. !بعد 
بيعة �لرجاِ� بايعته �لنساhُ، !قد ~انت سيد- 
(جريد-   .zملبايعا�  �!ّ4 �ملؤمنني   uّ4  hلنسا�

�َحلPَم قاBيا?، ٢٨ 4يا� ١٩٠٨)
 !ير!� �لدكتو� عطر �لدين �B!يش 4نه بعد 
 ��Bل� �ملدينة مع شوd �لدفن ~نُت عائًد�
فتح �مد سيا� !شيخ �مد تيمو�، فوضع 
عند  ~تفي  عل�  يد�  خلفي  ِمن  شخٌص 
�أل!�  �خلليفة  به   �d! �لPب�-،  �حلديقة  بئر 
عطر  "ميا?  فسأل±:   ،Bملوعو� للمسيح 
�لدين! هل بايَع± �مد علي؟" قلت: نعم، 
قد بايع. فأخzُJ �فاقي M نفس �لوقت 4? 
4م� �ملؤمنني سأل± عن بيعة �ملولو� �مد 

علي. (4صحاُ$ 34د، � ١٠ � ١١) 
M ٢٨ 4يا� عاu u١٩٠٨ 4صد�z جريد- 
"�َحلPم" نشر- خاصة عن قياu �لقد�- �لثانية، 
!ُنشر فيها �ضر ظهو� �لقد�- �لثانية. !ُنشر 
dعال? هاu ِمن ِقبل خو�جه ~ما� �لدين ينّص 
عل� خJ !فا- �ملسيح �ملوعو�d! � Bا� 
4ّيد�  �لبه�!�  �لدين  نو�  بيعة  �جلميع عل� 

�هللا تعال� بنصر� �لعزيز. !فيما يلي نّصه: 
”قبل h�B4 صال- �جلناY- على حضرته � 
 M لة  �ملسجَّ !صايا�  على   hًبنا! بقاBيا?، 
 h4عضا  É�القتر !!فًقا  "�لوصية"،  كتيب 
 M ينBمؤسسة "صد� 4جنمن 34دية" �ملوجو
قاBيا?، !طبًقا ملشو�- 4قا�$ سيدنا �ملسيح 
�ملوعوB �، !بإ�ٍ? من �لسيد- u4 �ملؤمنني 
�ملوجوBين   uلقو� فإ? كل  عنها،  �هللا  �ضي 
 ١٢٠٠ حينئذ  عدBهم  �لبالغ  بقاBيا?، 
شخصا، قد قبلو� �يعا سيَدنا حا�َّ �حلرمِني 
�هللا  سلمه   - �لدين  نو�  �حلكيم  �لشريفني 
 ،� Bنائًبا !خليفًة للمسيح �ملوعو - yتعا
�ملناسبَة  هذ�  !قد حضر  يد�.  على  !بايعو� 
 -ُBلسا� 4جنمن،  صد�  مؤسسة   h4عضا ِمن 
 ،uملحتر� 4حسن  �مد  �ملولو�  �ألفاضل: 
�لصاحبز��B م�Y� بش� �لدين �موB 34د، 
 �Yم�  .B خا?،  علي  �مد  �لنو�$  جنا$ 
شا�،  حسني  �مد  سيد   .B بك،  يعقو$ 
�لعبد  !هذ�  �لدين،  �شيد  خليفة  �لسيد 
 ?4 �غم  �لدين)"  كما�  (خو�جه  �ملتو�ضع 
حاB½ !فا- حضرته � قد !قع فجأ-، !4? 
�لوقت إلْطال� �إلخو- على �لك كا? ضيقا 
Îتلف  من  �إلخو-  تو�فد  قد  4نه  dال  جد�، 
�نبالة، جالندهر، كفو�ִדلة،  فيها:  مبا  �ملد? 
 ،Bبا@ !Yير  غوجر�نو�له،  الهو�،  4مرتسا�، 
غو�B�سبو�  بطاله،   ،z�غجر جامو?، 
على حضرته  كب�-   B�4عد !غ�ها، !صّلى 
� صال- �جلناM -Y الهو� !قاBيا?. !كل 
قد  4عال�  عدBهم  ل  �ملسجَّ �حلضو�   hهؤال
�لدين) خليفًة  (نوَ�  باإل�ا� حضرته  قبلو� 
للمسيح �ملوعوB. !نبعث هذ� �لرسالة بغية 
dطال� �يع 4فر�B �جلماعة 4نه يتحتم عليهم 
يد سيدنا  على  فوً��  يبايعو�   ?4 قر�hִדا  بعد 
dما  !�ملهد�،  �ملسيِح  خليفِة  �ألمة  حكيِم 
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باحلضو� شخصيا 4! عن طريق �ملر�سلة.
!فيما يلي ~لماz �لبيعة: 

"4شهد 4? ال dله dال �هللا !حد� ال شريك له 
(z�٣ مر) 4شهد 4? �مد� عبد� !�سوله!

�يع  على  �لدين  نو�  يد  على   uليو� 4بايع 
 Bملوعو� �ملسيح  سيدنا  كا?   Kل�  È!لشر�
!4ُِقّر  عليها.  �لبيعة  يأخذ   Bملعهو� !�ملهد� 
لتعلُّم  جهد�   Uقصا� سأحا!�  4ن±  4يضا 
�لقر@? �لكرمي !تعليمه !�لعمل به، !كذلك 
قد�  جاهز�  !4كو?  �لصحيحة.  �ألحاBيث 
!�لنفس.  باملا�   uإلسال� لنشر  �الستطاعة 
!سو§ 4!�ظب على Bفع �لزكا- بكل Bقة 
!�هتماu، !سأسعى إلنشاh عالقة �حلب بني 

�إلخو-. 
dليه  !4تو$  �نب  من كل  �هللا �¤  4ستغفر 

(z�٣ مر)
َ�$ِّ �d ظلمُت نفسي !�عترفت بذن®، فاغفر 
�لذنو$ dال 4نت."  فإنه ال يغفر  � �نو¤، 
34دية،  4جنمن  �لدين، سPرت� صد�  (خو�جه ~ما� 

جريد- "�َحلPم" قاBيا? بتا�يخ ٢٨ 4يا�١٩٠٨) 
 ١٩١٠  uعا �لسنو�  �الجتما�  !مبناسبة 
ما  �لبيعة   zكلما  yd  � �خلليفة  4ضا§ 

يلي: 
!لن  4سر&،  !لن  �لشر�،  �4تكب  "لن 
4قر$ �لسيئاz، !لن 4ّتهم 4حد�، !لن 4ضيع 
 ،z�لصغا�. !سأ!�ظب على �لصلو� Bأل!ال�
!سأكو? مستعد� ألh�B �لزكا- !�حلج ¹سب 

قد��." 
4يضا:  4ضيف   ?4 �4يد  كنت   �d !قا�: 
 U�4 !لكن±  بيننا"،  �ملحبة  ننشر  "سو§ 
يتشاجر!?  �ألحيا?  بعض   M �لنا�   ?4
فيما بينهم، فخشيت 4? °الفو� �لعهد بعد 
dبر�مه، !dخالُ§ �لعهد يؤyd �B �لنفا&." 

(حيا- نو�، � ٣٣٧)

�نتخا�  عن  �لدين   ��ما خو�جه  7�ية !
��خلليفة �أل7

"قليلو? من �جلماعة �أل3دية يعرفو? 4ن± 
4نا 4ّ!� َمن �لتمس من موالنا نو� �لدين، 
 ?4 �ملقربني،  4حبا¤  قبل  !ِمن  ِقبلي  ِمن 
´مل عْبhَ �خلالفة. � يPن هذ� بسبب 
مصلحة شخصية، بل ~انت هنا� dشا�- 

من �¤، !فيما يلي تفصيلها: 
بتا�يخ   �  Bملوعو� �ملسيح   Mُتو "لقد   
�eيا  �4يُت  4يا� عاu ١٩٠٨. كنت   ٢٦
ليلة بني ٢٣ ! ٢٤ مايو/4يا�.   M عجيبة
 Kل� ½B�ما ~نت �4يد 4? �4~ر هذ� �حلو
 Kل� ½B�ن بعض �حلوPيا، !لeلر� M 4يتها�
ببا�  فخطر  �eيا�،  صّدقت  قد   zظهر
سليم  34د�  لPل  بينة   -Bشها هذ�   ?4
 !4 تسعة  !معي  4ن±  �4يُت  لقد  �لفطر-. 
عشر- 4! 4حد عشر شخًصا @خر!?، منهم 
4سر-  ِمن  ~لّّنا  4ننا   ..uملحتر� علي  �مد 
َملPية، !لPن تلك �ألسر- �لK ننتمي dليها 
سلطٌة  !قامت   ،Ïلعر� من  مِلُكها  ُعز� 
فاعُتJنا  �أل!�،  �لعصر  !�نتهى  جديد- 
ُ~نا  �ملِلك.   U4سا� 4شخا�  �لتسعة  Ðن 
M قلق شديد، �d 4ُخِبْرنا 4?َّ َمِلَك �لسلطِة 
 yd ْمنا فُقسِّ ليحPم علينا.  يطلبنا  �جلديد- 
حزبني، !4ُِمرنا 4? منُثل 4ماu �مللك �جلديد 
 -Bبالتنا!$. فحضر �حلز$ �أل!� حتت قيا
!�لذ�  �لغرفة.  خا��  !ُ~ّنا  علي،  �مد 
فهمُت ِمن لقائهم هو 4? �ملِلك قا� ملحمد 
ملا   �!Bفانقا شيًئا،  !4صحابه   uملحتر� علي 
 zُقيل له، !خرجو� بعدها صامتني. ^ 4ُمِر
4? 4حضر مع 4صحا¤ �أل�بعة 4! �خلمسة. 
فلّما Bخلت غرفة �ملِلك فإ�� باملِلك �جلديد 
بوقا�   �d فنظر  �لدين.  نو�  �ملولو�  هو 

!صالبة !جرU �حلو�� �لتا�: 

4نت  َمن  تعر§  هل  �لدين:  نو�  �ملولو� 
!ما مPانتك M هذ� �لوقت؟

 Kية �لP4نا: نعم! 4علم جيًد� 4? �ألسر- �ملل
!�آل?  عصرها،  �نتهى  قد  4عضاhها  ~نا 

Ðن 4سرU �ملِلك.
�ملولو� نو� �لدين: ما �4يك لو ُفعل بك ما 
 ?4 M باألسر� �ملِلكيني؟ ما �4يك -ًBيفعل عا
ُتنَفو� من 4!طانكم !ُتسَكنو� M بالB 4خرU؟

�فعْل  مكتر½)  !غ�  شديد  (بغضب  4نا: 
 ?4 نستطيع  ال   U4سر فنحن  تريد،  كما 
4? عصرنا قد  نعلم  نفعل �4َّ شيÐ .hن 
توّلى، !�آل? Ðن 4سرB�4 ��d .Uنا غَ� هذ� 

فال نستطيع. فافَعل ما شئَت.
يرجتف  !جسمي  هذ�  بعد  !�ستيقظت 
نفسي  على  �لتحكم  4ستطع   �! !يرتعد، 
�لتهجد،  !قت  �لوقت  !كا?  4مد.   yd
 ^ 4!ًال،  �لرeيا  هذ�  !كتبت  فاستيقظُت 
 .Éلصبا�  Ñح �الستغفا�   M �نشغلت 
!بعد �لصباÉ، ملا خر� م�Y� (�4 �ملسيح 
 M ليه تلك �لو�قةd قّدمُت (� Bملوعو�
4!� فرصة �النفر�B به، -!من كا? يد�� 
بكل  يومني  بعد  ستتحقق  �لرeيا  هذ�   ?4
!ضوÉ- فلم متْل طبيعته yd تصديقها !فق 
مشيئة �هللا، فاكتفى بقوله: "َمن �U4 نفسه 

."� M �ملناu 4سً�� َمِلكًيا فهذ� مبا�� جدًّ
!�4يُته  �لدين  نو�  موالنا  على  Bخلُت   ^
تلك �لو�قة، فخّفض �4سه لدقائق،̂  !ضع 
بتأ!يله   �Jسأخ" قائال:  جيبه   M �لو�قة 
بعد �لتدّبر". !� متّر على هذ� �لرeية ٢٤ 
 y3ة �هللا تعا� yd نتقل �ملَِلُك� Ñساعة ح
 uنفس �ليو M! .ثا� َمِلٍك جديٍد@ zظهر!
يعقو$   �Yمل� �لرeيا  هذ�  حكيت  كنت 
بيك !B. �مد حسني !�لشيخ �3ت �هللا، 
لوجه  �لك  على  يشهد!�   ?4 ميكن  فهم 
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�هللا تعاy. قصا�U �لقو�، بعد �لتفر© من 
�لوفا-  ֲדذ�  �ملتعلقة  �¨امة  باألمو�   uلقيا�
�ملفاجئة �كبنا �لقطا� yd قاBيا?، فسألُت 
�لدكتو��?  معنا  !كا?  �هللا  �لشيخ �3ت 
فأجاب±  �خلليفُة؟  َمن سيكو?  �ملذكو��?: 
�لشيخ بسرعٍة: "هو �لذ� قد 4ُخِبرzَ عنه 
قبل يومني"، !كا? يش� yd تلك �لرeيا. 
فلّما !صلنا yd قاBيا? !�جتمعنا M �لغرفة 
�مد  موالنا   hسترضا� بعد   * �ملستدير- 
34د،   Bمو�  �Yم�! �ألمر!هي  4حسن 
باحلضو�  �لدين  نو�   -Bسيا من  �لتمسنا 
هنا�. M تلك �للحظة � 4قل له 4? يقبَل 
�خلالفة، بل �لتمسُت منه قائال: هل تذكر 
�لو�قة �لK 4عطيتك قبل 4مٍس !كا? فيها 
جي®.   M Y�لت  !ما  نعم،  فقا�:  �eيا؟ 
فصّلى  �حلني.  �لك  4تى  فقد   ��ًd فقلت: 
ناصر  م�   �َ4� 4سأ�   ?4 !4مر�  �كعتني 

نو�$، !u4ُِّ �ملؤمنني. 
�حلديقة خاطب±   M 4لقا� �لذ�  !�خلطا$ 

فيه !قا�: 
!�لكسال?،  �لغفلة  4!طا?  �تركو�  "�آل? 

 ."Èقطنو� 4!طا? �لعمل !�لنشا�!
d? كلماته هذ� تش� yd تلك �لرeيا 4يضا، 
 ?4  � !ال حضرته  4علم  4كن   � !لكن 
هذ� �لكلماz ليست �ستعا�-، بل ستتحقق 
حرفيا؛ فها 4نا �ليوM u 4!�!با. !من �لعجب 
4? نفسي مضطربة قلقة منذ 4مٍس، !4تذكر 
بيK.. 4ع± بيK لند?. سبحا? �هللا! سبحا? 
4!طانكم  من  ُتنَفو�   ?4  M 4يك� "ما  �هللا! 
حتققت  كيف   ".U4خر  Bبال  M !تقطنو� 
 uملحتر� علي  نو�$ �مد   ?d �لرeيا!  هذ� 
4يًضا على علم ֲדذ� �لرeيا. !حضر- �حلكيم 

4? يشهد  4يًضا ميكن  �أل!�)  �خلليفة   �4)
!قبل  !قعت.  قد  �ألحد�½  هذ�   ?ّ4 على 
 yd �ليه 4? ُيرِسَل 4حًدd شهرين، ملا كتبُت
لند? ملساعد 4شرz مر- 4خرyd U تلك 
4نه ¦ب   yd يا تش�eلر�  ?d يا !قلتeلر�
4شخا�  Ô !4سة  �4بعة  هنا�  يكو?   ?4
!يقطنو?  4!طاcم  بأمر�  يتركو?  @خرين 
معي �لبالB �ألخرU، فلما�� ال تأمر بذلك؟ 
عندما 4خرجَت± من �لوطن فكا? معي �4بعة 
Ô !4سة �جا�ٍِ @خرين." (تا�يخ �أل3دية، 

(٣، � ١٩٢-١٩٤ �

� Qملوعو�7صية �خلليفة �أل7� للمسيح 
u�B عهد خالفة موالنا �حلكيم نو� �لدين 
!سبعة  شهو�  !تسعة   z�سنو Ôس   �
يوًما، حقق خال¨ا dجناz�Y عظيمة  عشر 
�لكرمي  !�لقر@?   uإلسال� نشر  سبيل   M

!تبليغ Bعو- �أل3دية خا�� �¨ند.
M ٤ شباÈ عاu ١٩١٤ شعر حضرته � 
َسْرَ!�  سيد  �ملولو�  فأمر  شديد،  بضعف 
!�لو�&،   -Jملح�! �لقلم  ُيحِضر   ?4 شا� 
شيًئا  يكتب  !بد4  4خذ¼ا  4حضر¼ا  فلما 
من  كث�  كا?  !عندها  مضطجع.  !هو 
�إلخو- موجوBين هنا� مثل مولو� �مد 
على، B. م�Y� يعقو$ بيك، مولو� سيد 
سر!� شا�، قاضي سيد 4م� حسني، نو�$ 
 �Yم� �حلي،  عبد  ميا?  خا?،  على  �مد 
بش� �لدين �موB 34د، B. �حلافظ خليفة 
�شيد �لدين، كما كا? هنا� بعض �إلخو- 
ميا?  مثل  !خا�جها  قاBيا?  من  �آلخرين 
شر�© Bين 4حد كبا� �اعة الهو�، حكيم 
عيسى"،  "مرهم  صاحُب  حسني  �مد 
B!لت   ��Bشو عا�،  �بو$  ُمنشي 

خا?....، !شو��B شّجهو خا?....

كا?  قص�ً-.  !صيًة  4!ًال  حضرته  فكتب 
�لقلم غ� جيد، فأمر بإحضا� قلم �لي. 
^ كتب !صية بيد� !نا!َلها �ملولو� �مد 
عاٍ�.   zبصو فقر4ها  عليه.  ليقر4ها  علي 
 ?4 فبعد   .zٍ�مّر ثال½  يقر4ها  بأ?  فأمر� 
فر© من قر�h- �لوصية ثال½ مّر�zٍ، 4مر� 
4? يسلِّمها yd نو�$ �مد علي خا? فهو 
´تفظ ֲדا. فسّلم �ملولوُ� �مد علي �لو�قة 
�ألصلية yd نو�$ �مد علي 4ماu �حلضو�. 
("�َحلَكم" قاBيا? ٧ @��� ١٩١٤، � ٥)

ÏzËêÊ’\;k]z⁄z÷z—

بسم �هللا �لر{ن �لرحيم 
�مدU 7نصّلي على !سوله �لكرمي

 7?له مع �لتسليم.

7عيه:  بكامل  �ملتو�ضع  �لعبد   �هذ يكتب 
�هللا. �< /طفا�  �ال �له �ال �هللا nمد !سو
�هللا حافُظهم.  .�صغا!، 7ليس @ بيتنا ما
 7/ Mلصدقا�ينبغي /< ال تتم تربيتهم من 
�م  ُيجَمع  بل  7�ملساكني،  �ليتامى   ��/مو
 Qأل7ال�  UQيسّد 7سو�  حسٌن،  قرٌ� 
 .Qأل7ال��ألكفاe، /7 ُتجَعل ُكت� 7قًفا على 
�جلميع،  لد�  nبوًبا  َتقيًّا،   Yخليف 7ليكْن 
�ملسيح  ألصحا�  7ُمساnًا  عامال،  عاِلًما 
�لقد�مى منهم 7�جلدQ. كنت  � Qملوعو�
ناصًحا  /يًضا  هو  فليكْن  للجميع،  ناصًحا 
7�حلديث.  �لقر?<   �ُ!Q 7ْليستمرَّ  /مينا. 

7�لسال0 عليكم 7!{ة �هللا 7بركاته.

 نو! �لدين
 ٤ @��� ١٩١٤ 

("�َحلَكم" قاBيا? ٧ @��� ١٩١٤، � ٥)  .� Bبيت �ملسيح �ملوعو M غرفة *
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�جلمعة)   uيو)  ١٩١٤  ���@  ١٣  M  
تدهو�z حالة 4م� �ملؤمنني بشكل خط� 
بش�   �Yم� كا?  �لصبح.  طلو�  منذ 
خدمته  على  ساهًر�  34د   Bمو� �لدين 
�لبيت (�لذ�  � ليًال !cاً��، فأتى من 
 ��B كا? �خلليفة فيه !�لذ� كا? يسمى
�لسالyd (u �ملدينة قلًقا، !قا� لألÖ عبد 
 yd ��هْب  "4خي!  �لقاBيا�:  �لر3ن 
الهو�، فقد �4سلنا �لطبيب �مد حسني 
صاحُب "مرهم عيسى" yd الهو� منذ 
!لكنه  هنا�،  من  �ملسك  ليحضر  4مس 
 M خليفة �ملسيح ?d .?آل� Ñَيُعد ح �
�ملسك،  له  !نريد  جًد�،  شديد  ُضعف 
!dال  معه،  فُعْد  �لطريق   M لقيَته  فإ�� 
 M �ملسَك  !4حِضر  الهو�   yd فا�هْب 
4سر� !قٍت." فقا� �ألÖ: �لوقت ضيق 
�حلصا?  عربة  توصل±   ?4 �ملحا�  !من 
 yd طة �لقطا� قبل �نطالقه. فذهب� yd
 yd جًة. فسافر عليها��ّB بيته !4حضَر له
 Öلوقت �لذ� يكو? �أل� M! ."بطاله"
(عبد �لر3ن) قد !صل yd الهو� �شتد 
�. (تا�يخ �أل3دية �  مرk �خلليفة جدًّ

(٣ � ٥١١

Qملوعو�7فا� �خلليفة �أل7� للمسيح 
!4خً�� حانت �لساعة �لK كانت ترجتف 
بتصو�ها قلو$ �ملؤمنني !تفيض عيوcم 
Bمًعا، فانتقل 4م� �ملؤمنني yd �3ة �هللا 
�لساعة   M  ١٩١٤  ���@  ١٣  M  yتعا
�لثانية !�لثلث بعد �لظهر !هو يصّلي. dنا 

هللا !dنا dليه ��جعو?.
�بَنه ميا?  �ملؤمنني  !قبيل !فاته Bعا 4م� 

عبد �حلي !قا� له:
"e4 �dمن بـ ال dله dال �هللا �مد �سو� 

�يع   ?4 !e4من  عليه،   z4مو! �هللا، 
صاحلني.  كانو�   � �لرسو�  صحابة 
من  هو  �لبخا��  صحيح   ?4 !4حسب 
!e4من   .yتعا �هللا  عند  �ملرضية  �لكتب 
 B34د هو �ملسيح �ملوعو uغال �Y4? م�
!عبد �هللا �ملختا�. لقد 4حببته � جًبا 
ً�ا ح�d Ñ � 4حبك بقد� ما 4حببت 
 �d! yهللا تعا� yd uَلقو� k4فّو .�B4!ال
على يقني 4نه لن ُيضيَعهم. 4!صيك بتال!- 
 zلقر@? !تعليمه !�لعمل به. لقد شاهد�
كثً�� من �ألشياh، !لكن ما !جدz شيًئا 
مثل �لقر@?. ال شك 4? هذ� �لكتا$ من 
عند �هللا تعاy. 4ستوBعك �هللا." (جريد- 

�لفضل قاBيا? ١٨ @��� ١٩١٤ � ١)
4!صى  �حلي  عبد  البنه  !صيته  !بعد    
 uملحتر� �Yبنته "4مة �حلي" 4? تقو� مل��
(م�Y� بش� �لدين �موB 34د) 4? يهتّم 
4يًضا.   hلنسا�  M �لقر@?   ��B  hبإلقا

(تا�يخ �أل3دية � ٣ � ٥١٢)
هذ�   M �حلشر   uكيو �لنا�  �حتشد 
�خلليفة  فر�&   �4  ?4 شك  ال  �لقرية.. 
 M! مؤمن.  كل  قلب  على  كب��  كا? 
�ليوu �لتا� بعد !فاته �نُتخب م�Y� بش� 
للمسيح  ثانيا  خليفة  34د   Bلدين �مو�
�ملوعوB. !قد مّرz تلك �لساعاz �لسّت 
!�لعشريو? على �اعة قاBيا? كالقيامة. 

(تا�يخ �أل3دية � ٣، � ٥١٣)

� بش` �لدين nموQ /{د Z`خطا� م
�جتمع    � �أل!�  �خلليفة  !فا-   uيو  M
"نو�"  مسجد   M �لظهر  عند  �إلخو- 
صال-  !بعد  �هللا.  بذكر  قلوֲדم  لتطمئن 
 Bمو� �لدين  بش�   �Yم� 4لقى  �لعصر، 
 z�� ?بالشجو مليئة  34د كلمة !جيز- 

 uبعد �جلماعة  نصح  حيث  كب�،  تأث� 
خطر  �لوقت  هذ�  أل?   ،zخلالفا� �كر 
 ?4! ،hالبتال� بساعة  متّر  جًد�، !�جلماعة 
 hبالبكا على �جلميع 4? يتضرعو� yd �هللا 
 ،uهذ� �لظال M البتها�، ليهب لنا �لنو��!
!يسدB خطانا !يهدينا yd �لصر�È �ألفضل 
�ملبا��. !حّث 4يًضا على صياu يوu �لغد 
 hلدعا�  M  uليو� مثل  �لغد  ينقضي   Ñح
!�كر �هللا �. فأخذ �لنا� يبكو? خال� 
 hلبكا�  z�4صو ��تفعت   Ñح خطابه، 
 Bسا! �ملسجد،  Y!�يا  كل  من   Ö�لصر�!
�!يًد�  فانتـشر!�  �لقلوَ$،  �الطمـئناُ? 
�!يًد� yd 4ماكن dقامتـهم B�عـني �هللا 
تعاy. (تا�يخ �أل3دية � ٣ � ٥١٤-

(٥١٥

 �عال< ِمن قبل �ملولوn xمد علي
 M 4عّد  قد  علي  �مد  �ملولو�  !كا? 
"dعال?  بعنو�?:  صغً��  كتيًبا  �لسر 
عديد-  Y�ًُما  منه  !جعل   "� جدًّ مهّم 
�جلماعة.   B�4فر  yd بالJيد  إل�سا¨ا 
�لو�قع  بل  بكثر-،  �لكتيب   �ِّY! !قد 
�ألماكن   yd  Ñح �4سلو�   �hمالY  ?4
�خلليفة.  !فا-  بقر$  شعر!�  ملا  �لنائية 
!كا? �توU هذ� �إلعال?: d? �جلماعة 
 ?d خلالفة، بل� uنظا yd ليست ¹اجة
تكفي  34دية"  �جنمن  "صد�  مؤسسة 
�نتخا$  ميكن  4نه  غ�  �ألمو�،   -��Bإل
من  �لبيعة  ألخذ  !�لك  4مً��،  شخص 
غ� �أل3ديني، !�حتر�ًما لوصية �خلليفة 
طاعته  تكو?  لن  �لرجل  !هذ�  �أل!�. 
صد�  مؤسسة   !4 �جلماعة  على  فرًضا 
4جنمن 34دية، بل تكو? dما�ته !سياBته 

�د!B- !مشر!طة. 
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حضر� مر� بش� لدين 	مو� ��د �

 ١٩١٤ ��� ١٤ �جلماعة  ��ملا جتمع �فر
� مسجد لنو� النتخا. خلليفة بعد صال� 
لعرقلة  �يًضا  خلالفة  منكر7  جتمع  لعصر، 

 ٩٥٠  =حو 7كا<  النتخا.. 
على   Bليو �لك   �7ّقع  قد  �جال 
جلماعة،   � خليفة  من  بّد  ال  �نه 
�7< طاعته 7جبة علينا Gيًعا كما 
 � ملوعو�  ملسيح  طاعة  كانت 
7جبة على جلميع.  M7أل7خلليفة 
لبدية قر� نو. 	مد علي خا<  �
 هذ  �  �  M7أل خلليفة  7صية 
شخص،  �لفي  ضّم   Vلذ حلشد 
 Xالجتماحيث نصح جلماعة على 
 Zعلى يٍد 7حٍد�. فا�تفعت ألصو
صاحب،  "ميا<  جانب:  كل  من 
بش�   م��  V�) صاحب"  ميا< 
موالنا   Bفقا ��د).  	مو�  لدين 
7هو  ألمر7هي  �حسن  	مد  سيد 
جلماعة �7لقى كلمة  �لكب�  eلعا
�fية  مبيًنا   ،Zألصو  gذh مؤيد� 
خلالفة 7ضر�7ִדا، 7قاj�� :M �نه 
 M7أل خلليفة  بعد  �< جنتمع  ينبغي 
� على يد م�� بش� لدين 	مو� 
ملنصب.   ֲדذ ألجد�  فهو  ��د، 
فا�تفعت ألصوZ من كل صو. 

��د،  	مو�  لدين  بش�   م�� تأييد   �
�7علن جلميع �qم متفقو< على خالفته.

لساعة  �ُبويَع م�� بش� لدين 	مو� ��د 
 ٢٠٠٠ =خلامسة uال لربع، حيث بايعه حو

 M7أل��دV حv صال� جلنا�� على خلليفة 
لبيعة بعد كل صال�.  Zستمر w .�

(١ x ،١٩١٤ ���(جريد� لفضل قا�يا< ١٨ 

 ١٩١٤ ��� ١٣ � zهللا تعا� zu ��ة 
بعد صال� جلمعة. uنا هللا u7نا uليه �جعو<. 
 ���  ١٤  �7 ألعلى.  بالرفيق  �حلْقه  للهّم 
لدين  بش�   م�� نُتِخب   ١٩١٤
 gبنصر zهللا تعا gمو� ��د -�يد	
لعصر  صال�  بعد  خليفًة  لعزيز- 
� مسجد لنو�. 7� نفس لوقت 
 .Vد��  ٢٠٠٠  =حو بايعه 
7بعد uلقا� كلمة 7جيز� 7لدعا�، 
جلنا��  صال�  ملؤمنني  �م�  صلى 
لساحة  � � M7ألعلى خلليفة 
7ُ�فن  لثانوية،  للمد�سة  لشمالية 
بيمني ضريح ملسيح ملوعو� �. 
مدخله.  ْع  77سِّ ُنُزَله   Bْكر� للهّم 
 �ضر7  >�  يستطيعو  e 7لذين 
 يبايعو  >� عليهم  ملناسبة   gֲדذ
 Vملهد خليفَة  ميكن  ما   Xبأسر
 م��  g�صاحبز ملؤمنني  �7مَ� 
-سلمه  ��د  	مو�  لدين  بش� 
لبيعة Zما كلما� .g�7يد zهللا تعا

 M7�7 خطا. �لقاg حضرته فسو� 
ملؤمنني    Bّ�ُ  >u جلرئد.   � ُتنشر 
.gقد بايعتا  M7أل7�7جة خلليفة 


ملعـلـنو�
   (هنا� ��ا� حو= ١٠٠ صحا�

 �7ُّلهم ملولوV سيد 	مد �حسن ألمر7هي، 
7لثا� نو. 	مد علي خا<)

(١٩١٤ ���(جريد� لفضل قا�يا< ١٨ 

ِقبل  من  
لثا�  
خلليفة  لبيعة  
�ا�  
إلعال� 
� �١٠٠ صحا" للمسيح 
ملوعو

هللا  ��7ة  عليكم   Bلسالإلخو�! �يها 
7بركاته.

لقد نتقل �م� ملؤمنني خلليفة ألM7 نو� لدين 
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 ��خلطا� �لتا!�ي �أل7
 Qملوعو�للخليفة �لثا� للمسيح 

�لثا�  بعد توليه منصب �خلالفة قا� �خلليفة 
� M 4!� خطابه: 

 " �¿عو� يا 4صدقائي، e4 �dمن dميانا كامال 
 ?4 e4من   �d! له.  !�حد ال شريك  �هللا   ?4
!لن  �لنبيني،  !خامت  �هللا  �سوُ�   � �مًد� 
!�حد- من  نقطة   Ñينسخ ح َمن  بعد�  يأَ 

شريعته.
 hألنبيا� سيِد  �ملحبو$  ِلسيد�   ?d 4حبائي، 
يصل   ?4  hللمر ميكن  ¹يث  عظيًما  شأًنا 
مرتبة   yd  � له  �لكاملني   hلوفا�! باالّتبا� 
يبلغ  !حد�   � �مًد�   ?4  uجر ال   .hألنبيا�
 &Bمه �لصاBخا ?d من �لعظمة !�لشأ? ¹يث
ميكن 4? يصبح باتباعه �لكامل نبًيا. هذ� هو 

dميا�، !4قو� هذ� باليقني �لكامل.
^ e4من 4? �لقر@? �لكرمي هو �لك �لكتا$ 
!هو   ،� �مد  على  نز�  �لذ�  �ملحبو$ 

خامت �لكتب !خامت �لشر�ئع. 
^ e4من 4? �ملسيح �ملوعوB � كا? �لك 
"مسلم"،  !�B خM �J صحيح  �لذ�  �لن® 
صحيح   M ُ�كر  �لذ�   uإلما� نفس  !كا? 
 ?4 ميكن  ال  dنه  قو�  !4كّر�  �لبخا��. 
�ِقتد!�   .uإلسال� شريعة  من   hشي ُينَسَخ 
بأعما� �لصحابة �لكر�u -�ضو�? �هللا عليهم 
!منو��   � �لن®  B4عية  �ر-  فإcم  �4عني- 
لتربيته �لكاملة. d? �إل�ا� �لثا� �لذ� �نعقد 
�لر�شد-.  �خلالفة  على  كا?   � �لن®  بعد 
 uتا�يخ �إلسال �!eقة !�قرB 4َْمِعنو� �لنظر بكل
 uها� �لذ� حققه �إلسالBYستجد!? 4? �ال
M عهد �خللفاh �لر�شدين بد4 ينكمش حني 
@لت   Ñح �مللوكّية،   yd �خلالفة  حتّولت 
حالة �إلسالu !�ملسلمني M هذ� �ألياu كما 

تشاهد!?. ^ بعد ثالثة عشر قرنا �4سل �هللا 
� �ملسيَح �ملوعوB � على منها� �لنبو- 
¹سب 4نباh �لن® �، !بعد !فاته بدz4 نفس 
�خلالفة �لر�شد- مّر- 4خرU. لقد كا? حضر- 
�جلماعة  ¨ذ�  خليفة   �َ!4 �لدين  نو�  موالنا 
-جعل �هللا مثو�� M 4على عليني، !4نز� عليه 
�3اz !بركاz ال ُتعد !ال ُتحصى، !كما 
كا? قلبه عامًر� ¹ب �سو� �هللا � !حب 
�ملسيح �ملوعوB �، حÑ جرz هذ� �ملحبة 
4حبته  �هللا مع  M كل ��- من كيانه، َ�عه 
�ألطها� هؤالM h �جلنة 4يًضا- فبايْعنا �يًعا 
سيزBهر   uإلسال�  ?d �إلميا?.  ֲדذ�  يد�  على 
مستمر-.  �خلالفة  B�مت  ما  !�!حًيا  ماBًيا 
!حيث dنكم 4صر�مت علّي بأعلى صوتكم 4? 
34ل هذ� �لِوYَ� !عJمت عن �لك بالبيعة على 
يد�، فر4يت من �ملناسب 4? 4صرÉ 4مامكم 

بعقيد." 
 M باخلو§  dن± ألشعر  4قو�،  !�حلق  4قو� 
 B�! قل®، !4جد نفسي ضعيفة جًد�. !لقد
M �حلديث ال تطلب من خاBمك ما ال تقد� 
على �لقياu به، !قد جعلتمو� �آل? خاBًما، 
4ن±  4علم  4نا  4ستطيع.  ال  مبا  تطالبو�  فال 
ضعيف !مقصر، فكيف ميكن± B4 ?4عي بأن± 
�حلّق !�لصد&؟  �لعا� !نشر   Bبإ�شا  uسأقو
dننا قلة، !4عد�h �إلسالu ُكْثٌر، !لكن @مالنا 

M فضل �هللا !�3ته !كرمه كب�-. 
ما Bمتم قد 3ّلتمو� هذ� �حلمل، فا¿عو�! 
4عينو� بقو- h�B4 M هذ� �ملسؤ!لية، !ما هي 
dال 4? تسألو� �هللا فضله !توفيقه، !4طيعو� 

�بتغاh مرضا- �هللا � !�متثاًال ألمر�.
م±   zصد� فإ��  ضعيف،  dنسا?   �d  
 zصد�  ��d! ع±،  فاصفحو�   z�تقص�
منكم 4خطاh فإ� 4قسم باهللا �4 سأتغاضى 
!عملكم  عملي   ?d عنكم.  !4صفح  عنكم 

!حتقيق  �جلماعة  هذ�  �قي  هو  �ملشتر� 
هذ�  4نشأمت  قد  Bمتم  فما  عملًيا.  4هد�فها 
 .hلعالقة معي فعليكم 4? حتافظو� عليها بوفا�
�هللا  بفضل  عنكم  !سأعفو  ع±،  فاعفو� 
@مركم  فيما  !�ّتباعي   Kبطاع عليكم   .yتعا
!�لعيا�   - لكم  قلت   ?d �ملعر!§.  من  به 
باهللا - d? �هللا ليس بو�حد، فأستحلفكم باهللا 
ليس  !�لذ�  له  شريك  ال  �لذ�   - !حد� 
 - �يًعا  4نفسنا  بيد�  !�لذ�   hشي كمثله 
 Bبوجو 4خJتكم   ?ْd! 4بًد�.  تطيعو�  ال   ?4
�لنبو- فال تتبعو�. !d? قلُت لكم   M عيب
فأنشدكم  �لكرمي  �لقر@?   M نقصا هنا�   ?d
باهللا 4? ال تقبلو� قو� 4بًد�. !d? قلت لكم 
 Kل�  �  Bملوعو� �ملسيح  تعاليم  °الف  ما 
4بًد�.  4بًد�  تطيعو�  فال   ،� �هللا  من  تلقاها 
 M غ� �4 4قو� ^ 4قو� لكم: ال تعصو�
!عملتم  !�ّتبعتمو�  4طعتمو�  لو  �ملعر!§. 
�هللا   ?4 فاعلمو�  هذ�،  عهدكم  تقوية  على 
B4عيُتنا �يًعا.  بفضله، !ُتستجا$  سينصرنا 
4نا 4ثق بر¤ ثقة عظيمة، !4!قن يقيًنا كامًال 
 uيو M ُتكم 4!َ� 4مسJ4ن± سُأنَصُر. لقد 4خ
مرضُت   �4 فيها  �4يت   Kل� �eيا�  �جلمعة 
!4حسست بأ� M فخد�، !ظننت 4ن± �مبا 
 ،Kغرف با$  فأغلقُت  بالطاعو?.  مصا$ 
!فكرz قلًقا !قلت: ما هذ� �لذ� ´د½؟ 
 Bقد !عد �ملسيَح �ملوعو yهللا تعا� ?d قلت!
�: "�d 4حافُظ كلَّ َمن M �لد��،" !قد 
حتقَق هذ� �لوعد M حياته، !�مبا ال يتحقق 
 � �لطاهر  �إلنسا?  �لك  أل?  مسيحه،  بعد 
 �d �لك   M 4نا  !بينما  ظهر�نينا.  بني  يعد 
�B4كت �4 لست M �ملناu، بل 4نا M يقظة، 
4نظر yd جد��?  !عينا� مفتوحتا?. كنت 
�لغرفة !4بو�ֲדا، !U�4 4ثاثها. فر4يت �َهللا � 
!4نا M هذ� �حلالة.. فهنا� نو� 4بيض !بّر�& 
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منبعث من �ألسفل !صاعد yd �ألعلى، ليس 
�لنو�  cاية، فخرجت من هذ�  بد�ية !ال  له 
يٌد ֲדا كأ� بيضاh مليئة باحلليب، فُسقيُته، 
فاستفقُت فوً��، !� يبق ¤ yd .�ٍ4 �4 هنا 
4َْحِك   �! �لرeيا،  هذ�  لكم   zُكر� كنت 
لكم �جلزh �لثا� منها @نذ��، لكن سأحكيها 
 Uلكأ� جر� تلك  ُسقيُت  فلما  �آل?.  لكم 

على لسا� فو��: لن تضّل 4ُمK 4بًد�.
dخو،  4نتم  بل  4ُمة،   � ليست  4نه  !�حلق 
نظًر�  �لكلمة على لسا�  !لكن جرz هذ� 
yd �لعالقة �لK هي بني �مد �سو� �هللا � 
!�ملسيِح �ملوعوd .� B? �ألمر �لذ� 4قامه 
كأمانة   �d ُ!ّكل  قد   �  Bملوعو� �ملسيح 
كثً��،   yتعا �هللا  فاBعو�  �ملقد�.  موعد�   M
قاBيا?  لزيا�-  !�سعو�   ،zلعالقا� !!ّطد!� 
 Bها مر�ً��. لقد ¿عُت �ملسيَح �ملوعو!�!Yُ!
� مر�ً�� يقو�: d? �لذ� ال يأ yd هنا 

بكثر- فأخشى على dميانه.
فاسعو�  d? نشر �إلسالu هو هدفنا �أل!�،   
�هللا  4فضا�  مطر  علينا  لينـز�  مًعا  لذلك 
!dحسانه. 4قو� لكم، ^ 4قو� لكم، ^ 4قو� 
لكم: ما Bمتم قد بايعتمو� �آل?، !4نشامت معي 
هذ� �لعالقة بعد �ملسيح �ملوعوB �، فعليكم 
4? تكونو� 4!فياM h هذ� �لعالقة، !��كر!� 
بل  B4عيK حتًما،   M �4كركم B4عيتكم،   M
 �  hعاB  zُعوB ما   �d B�ئًما،  �َكْرُتكم  قد 
�4كر فيه 4فر�B �جلماعة، غ� �4 سأBعو لكم 
 hآل? 4كثر من قبل. � يتحمس قل® للدعا�

من قبل dال !Bعوz فيه لأل3ديني.
�لذين  يأتيه  عمًال  تعملو�  ال  �¿عو�،  4ال   
نعيش   ?4 B4عيتنا  فلتكن  �هللا.  عهد  ينكثو? 

مسلمني !منوz مسلمني، @مني."
 ١٩١٤ ���@  ٢١ قاBيا?  �لفضل  (جريد-   

(٢-٣ �

�لقو�عد �جلديد� النتخا�
�خلليفة 7َخْلفّيتها 

 É!رØ  � �لثا�  �خلليفة  4صيب   ?4 بعد 
ما  على  صحته  تعْد   � شقي،  بيد  �قبته   M
 k١٩٥٥ يعا� من �ملر uعا M فأخذ ،u�ير
باستمر��، فذهب yd 4!�!با للعال�، فسنحْت 
�خلالفة،  ضد  �لفتنة  إلثا�-  فرصة  للمفسدين 
!بد4!�   ،uأليا� تلك   M جهوBهم  !تكثفت 
يشيعو? بني �لنا� علنا 4? �خلليفة قد 4صبح 
جديًد�.  خليفًة  ننتخب   ?4 !علينا   ،�Yًعجو
الهو�،  من  خو�شيد  34د   Bمسعو  -Bشها)

جريد- �لفضل �بو- ٢٨ يوليو ١٩٥٦)
!M تلك �ألياu �فع هؤالh �ملفسد!? 4صو�ִדم 
 � �لثا�  للخليفة  �لتفس�ية  �لد�!�  ضّد 
بر�4  !ليس  !�حد  شخص   �4� dنه  !قالو� 
 M �خلليفة  مع  �خلال§   Yو¦ !4نه  �جلماعة، 
(تا�يخ  �لك."   yd !ما  �ألساسية،  �ملسائل 

�أل3دية � ١٩ � ١٧) 
 yd �خلالفة   uنظا ضد  �ملؤ�مر-  بلغت  لقد 
 hهؤال !عّين   .١٩٥٦uعا بد�ية   M منتهاها 
 M شخًصا - �¿ه "�هللا َ�كها" !كا? موظًفا
"�لبناية �أل3دية" بالهو� - ليمهِّد طريًقا ¨ذ� 
فقاØ uولة سّرية M فر!� �جلماعة  �ملؤ�مر-. 
(تا�يخ �أل3دية � ١٩  �لبلد كله.   M -ملنتشر�

(٢٠، ١٩ �
 M "جريد- "�لفضل M � فنشر �خلليفة �لثا�
٢٥ يوليو عاu ١٩٥٦ �سالًة باسم �جلماعة 

حتد½ فيها عن مؤ�مر�z �ملنافقني، !قا�: 
 ��d جلماعة 4? يقر�!� �آل? فيما� B�على 4فر" 
كا? �لذ� يتم³ مو هو صديق ¨م u4 عد! 

¨م. عليكم 4? حتكمو� بصر�حة، !4? حتكمو� 
4يًضا ما �d� كا? �لذين يو�لو? هذ� �لشخص 
4صدقاh لكم u4 4عد�h، فإ? � تقضو� بشكل 
قاطع فسو§ 4ضطر أل�d Bّليكم بيعتكم ... 
4ليس من قّلة �حلياh 4? يعتJ!� �لشخص �لذ� 
يتم³ مو !Yمال�hَ 4صدقاhً ¨م من ناحية، 
 ".....Uمن ناحية 4خر hيلتمسو� م± �لدعا!

(تا�يخ �أل3دية � ١٩ � ٢٩-٣٠)
�جلماعة  ُتبِد   � �لرسالة،  هذ�  نشر  !بعد   
بل  فحسب،   � �لثا�  للخليفة  dخالصها 
 z�Bامة !�لشها¨� zليه بعض �ملعلوماd �4سلْت
�لضر!�ية عن هذ� �لفتنة. !نتيجة ¨ذ� �لن��? 
�لعناصر  توّحدz كل  �ملنافقو?  4!قدها   Kل�
 z4ملخالفة للجماعة لتزيد �لطني بّلة، ^ بد�
تث� M �جلر�ئد قضية نيابة �خلليفة M حياته، 
 .Ñش  zمفتريا! كث�-   zشاعاd !4ُشيعْت 

(تا�يخ �أل3دية � ١٩ � ٩٢-٩٨)
�أل!�  تشرين   ٢١ M! ..§!لظر� هذ�   M
بعقد   � �لثا�  �خلليفة  4!صى   ،١٩٥٦
�حتفا� يوu �خلالفة M ٢٧ 4يا� مبناسبة قيامها 
M �جلماعة للتذك� بأ¼ية �خلالفة !بركاִדا.

�لسنوية عاu ١٩٥٦ قدu 4م�  ^ M �جللسة 
!�لك  �خلليفة  النتخا$  نظاًما   � �ملؤمنني 
�إلسالمية  "�خلالفة  بعنو�?  خطابه  خال� 

�حلقة"، حيث قا� فيه: 
فيما  سأبينه  (�لذ�  �إلسالمي  �ملنهج  "!فق 
النتخا$  �لسا�ية  �لقاعد-  4لغي  فإ�  بعد) 
�خلليفة.. �4 �نتخا$ �خلليفة ِمن ِقبل 8لس 
عندما  4نه  4ُعلُن  �لك  من  !بدًال   ،Uلشو��
�ملستقبل   M �خلليفة  �نتخا$  !قت  ´ني 
فينبغي 4? يشا�� M �نتخابه ُنّظاُ�* مؤسسة 
 hُها، !�لوكالeُصد� 4جنمن 34دية"، !4عضا"
M مؤسسة "�لتحريك �جلديد"، !4فر�Bُ عائلة 
 �e4بنا  �4)  hُألحيا�  �  Bملوعو� �ملسيح 

* ُنّظا� �ُع ناظر !يع± �ملسؤ!� عن شعبة من شعب 
مؤسسة "صد� 4جنمن 34دية"، 4ما �ملسؤ!� عن شعبة 

من شعب مؤسسة �لتحريك �جلديد فيسمى !كيًال.
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!بعد  �لنظر   -Bعاd !بعد  بناته)،   ��!Y4!
هذ�   yd 4ضيُف  �إلخو-  بعض  �ستشا�- 
�لذين   �  Bملوعو� �ملسيح  صحابَة  �لقائمة 
بعد  34دية"  4جنمن  "صد�  مؤسسة  متنحهم 
حتّر� �ألمر !ثيقًة تثبت c4م صحابته �، 
�جلامعة  !عميَد  �ملبشرين،  جامعة  !عميَد 
 h�جلماعة، !�يَع 4مر� Kأل3دية بربو-، !مف�
!�لسند،  �لبنجا$   zافظا�  M  zجلماعا�
كر�تشي،  !4مَ�  �لغربية،  باكستا?  !4مَ� 
�لنظر   -Bعاd !بعد  �لشرقية.  باكستا?  !4مَ� 
 zملحافظا�  hَ�4مر �لقائمة  هذ�   yd 4ضيُف 
�ملنصب مّرتني -  تولو� هذ�  �لذين  �لسابقني 
!d? � يكونو� 4مر�h !قَت �النتخا$ لبعض 
 M خدمو�  �لذين  �لدعا-  !�يَع  �ألسبا$، 
قبل  من  بعد  فيما  ُيّتهمو�   �! لسنة  �خلا�� 
�لدعا-   hهؤال قائمة  !نشُر  �جلماعة،  مركز 
�جلديد".  "�لتحريك  مؤسسة  مسؤ!لية  هو 
!كذلك �لدعاَ- �لذين خدمو� على �ألقل سنة 
 !4  zملحافظا� صعيد  على  �لدعا-   hساeكر
4قاليم باكستا?، !مسؤ!لية نشر قائمتهم تقع 
!لكن  34دية".  4جنمن  "صد�  مؤسسة  على 
بشرÈ 4? ´ضر كل هؤالh !قت �النتخا$. 
 M يعلن   ?4  Uلشو�� سكرت�  !�جب  !ِمن 
سائر �لبلد 4? يصل هؤالh على �لفو�، !َمن 
� يصل بعد �لك فهذ� شأنه، !لن يؤثر غيابه 
M �النتخا$، !لن ُيقبل منه �4 عذ� بأنه � 
�حلضو�   ?d مناسب.  !قت  قبل  dخبا��  يتم 
!قت �النتخا$ هو مسؤ!لية �ألعضاh !ليس 
على �لسكرت� dحضا�هم، dمنا عليه �إلعال? 
قد  dنه   Uلشو�� سكرت�  قا�  !لو  فحسب، 
سليًما.  �النتخا$  فسيكو?  باإلعال?،   uقا
 � dنه  4حدهم   !4 منهم  8موعة  قالت   ?d!
ُيخَبر فال قيمة لقوله قانوًنا !ال شرًعا. !�لقر�� 
�لذ� يتخذ� هؤالh �يًعا سيكو? مقبوًال لكل 
�جلماعة، !َمن عا�ضه ِمن �جلماعة فقد بغى.

4حد  !�نُتخب  �خلليفة  �نتخا$  حا?   ��d!

منذ  4بّشر�  فأنا  �لقو�عد،  هذ�  !فق  خليفًة 
�آل? 4نه لو �نُتخب !فق هذ� �لقو�عد فإ? �هللا 
سيكو? معه، !كل من قاu ضد� -كبً�� 4! 
صغ��- فإنه سُيها? !ُيدمَّر، أل? هذ� �خلليفة 
!�ملسيح   � �لن®  4مر  لتحقيق  dال   uيقو لن 
�إلسالمية،  �خلالفة  باستمر��   �  Bملوعو�
�لقر@?   Bعو! لتحقيق   uسيقو dنه  فحيث 
!�لرسو� � !�ملسيح �ملوعوB � فعليه 4? 
�لثا�  �خلليفة  (خطا$  4حًد�...."  °شى  ال 
� M �جللسة �لسنوية ١٩٥٦ � ١٤-١٦ 

بعنو�? "�خلالفة �إلسالمية �حلقة")
4علن  �لذ�  هذ�  �خلليفة  �نتخا$   uنظا  ?d!
 hعنه �خلليفة �لثا� � قد قّدمه 8لس علما
 ،É�صو�- �قتر M ،منه ?�d أل3دية، !بعد�
�جلالندهر�   hلعطا� 4بو  موالنا  قر�4  حيث 
 ٢١ M Uملجلس �لشو� y!جللسة �أل� h4ثنا
ما�� عاu ١٩٥٧، فأيد� �يع 4عضاh 8لس 
 M � قد !�فق عليه 4م� �ملؤمنني! ،Uلشو��
 M ملنعقد�  Uلشو�� (تقرير 8لس  نفسها.   �جللسة 

�بو- M ٢١-٢٣ ما��/@��� ١٩٥٧)
�خلليفة  �كر  فقد  �النتخا$  بآلية  يتعلق  !فيما 
�لثا� � عد- 4مو� 4¼ها: 4!ًال: 4? يتر�4 جلسَة 
�نتخا$ �خلليفة �ألقدuُ خدمًة للجماعة ِمن بني 
ُنّظا� "صد� 4جنمن 34دية" ! !كالh "�لتحريك 
�جلديد"، !ثانًيا: 4? يتم �نتخا$ �خلليفة بأكثرية 

4عضاh 8لس �النتخا$ �حلاضرين.   
كانت صحة 4م� �ملؤمنني � معتّلة منذ بضع 
سنو�z، !منذ 4!�خر عاu ١٩٥٩ � يستطع 
خطب  يلقي   !4 �لصال-   M �لنا�   uّيؤ  ?4
لعالجه،  جهد�  �جلماعة  تأُ�   � �جلمعة. 
 ،� �هللا   yd !�البتها�  �لتضر�   z4كثر!
 hمسا M! .ال مؤقًتاd لكن � تتحسن حالته!
�ليوu �لسابع من نوفمJ/تشرين �أل!� ١٩٦٥ 
�شتد مرضه، !بعد منتصف �لليل �B�BY شد-، 
 � Bعائلة �ملسيح �ملوعو B�كا? معظم 4فر!
M �لك �لوقت منهمكني M �لدعاM h غرفته. 

نوفمJ/تشرين   ٨  M! سبق.  �لقد�  !لكن 
�أل!� M �لساعة �لثانية !�لثلث صباًحا، �نتقل 

.y3ة �هللا تعا� yd 4م� �ملؤمنني
بعد ¿ا� خJ !فاته، بد4 �أل3ديو? �جاال 
!نساh يتو�فد!? yd �ملركز M �بو-. !قد ُغِسل 
!شا��  �لفجر.  صال-  بعد  �ملبا��  جثمانه 
�ألعلى،  �لناظر  34د  عزيز   �Yم� ُغسِله   M
 uغال Mهللا خا?، !صو� !�لدكتو� حشمت 
!�لسيد  �لدين Úس،  جال�  !موالنا  �مد، 
خا?  �ملالك  عبد  !موالنا  شا�،   &�Yلر� عبد 

!موالنا �مد 34د جليل. 
ِقَبل م�Y� عزيز  ُنِشَر �إلعال? عن !فاته من 
�لر3ن  عبد  !�ألستا�  �ألعلى  �لناظر  34د 
�لفضل  جريد-   M �خلا�،  �لسكرت�  4نو� 
�لثا�  �خلليفة  4قامه  �لذ�  �خلالفة   uنظا !فق 
�يع  !4ُخِبَر   ،١٩٥٦  uعا �جلماعة   M  �

4عضاh 8لس �نتخا$ �خلليفة 4يًضا.

�إلعال< عن �جتما  wلس �نتخا� �خلليفة
8لس   M  � �لثا�  �خلليفة   zتعليما !فق   
�جتما�  سينعقد   ،١٩٥٧  uعا  Uلشو��
 ٨  M �هللا،   hشا  ?d �خلليفة،  �نتخا$  8لس 
 M الثنني�  uيو �لثا� ١٩٦٥  نوفمJ/تشرين 
 hلعشا� بعد صال-  !�لنصف  �لسابعة  �لساعة 
M �ملسجد "�ملبا��" بربو-. ُيلتمس من �يع 
يصّلو�   ?4 �خلليفة  �نتخا$  8لس   h4عضا
 M  uُتقا  Kل�! "�ملبا��"،  �ملسجد   M  hلعشا�
�لساعة �لسابعة متاًما. !بعد �لصال-، سيجلس 
 M !ُيشا�كو?  �ملسجد   M فقط   hألعضا�

فعالياz �الجتما�.
  Uعبد �لر3ن 4نو�  - سكرت� 8لس �لشو�

م�Y� عزيز 34د
�لناظر �ألعلى لصد� 4جنمن 34دية باكستا? 

     ٨ /٦٥/١١    
(١٩٦٥ � ٤ Jجريد- �لفضل �بو- ٩ نوفم)
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بعد 4? مت �نتخا$ �خلليفة �لثالث للمسيح 
ِقَبل  ِمن  �لتا�  �إلعال?  ُنِشَر   �  Bملوعو�

:Uسكرت� 8لس �لشو�
 ..uنعلُن لأل3ديني �يًعا 4نه قد �نعقد �ليو"
بعد   ..١٩٦٥ �لثا�  نوفمJ/تشرين   ٨
بربو-  "�ملبا��"  �ملسجد   M  hلعشا� صال- 
قد  �لذ�  �خلليفة  �نتخا$  8لس  �جتما� 
عّينه �خلليفة �لثا� �، برئاسة م�Y� عزيز 
4جنمن 34دية.  �ألعلى لصد�  �لناظر  34د 
!¹سب �لقو�عد �ستحلف كّل عضٍو على 
 �Yم� hُلتمّسك باخلالفة،̂  �نتخب �ألعضا�
للمسيح  خليفًة  �ّبه-  -سّلمه  34د  ناصر 
 h4مً�� للمؤمنني. لقد بايعه 4عضا! Bملوعو�
�لوقت.  نفس   M �خلليفة  �نتخا$  8لس 
^ بعد �لك 4لقى 4م� �ملؤمنني خطاًبا، ^ 
بايعه �أل3ديو? �ملوجوB!? هنا� - !كا? 
عدBهم حو�� ٥ @ال§- M �لساعة �لعاشر- 
!�لنصف ليال. ندعو �هللا تعاy 4? يتقّبل مّنا 
هذ� �النتخا$ !يبا�� فيه. !هكذ� �جتمعنا 
!�حد  يٍد  على  �حلرجة  �ملرحلة  هذ�   M
�لو��M -B كتا$   -hلنبو� مّر- 4خرU !فق 

"�لوصية". !�حلمد هللا."
سكرت� 8لس �لشو�U (عبد �لر3ن 4نو�) 

(١٩٦٥، � ١ Jجريد- �لفضل �بو- ١٠ نوفم)
 hهذ� �الجتما� ٢٠٦ 4عضا M لقد شا��
M 8لس �نتخا$ �خلليفة، !� يستطع ٣٥ 
عضو� �ملشا�كة لكوcم خا�� باكستا? 4! 
�الجتما�  هذ�  �نتهى  !قد   .kملر� بسبب 
M �لساعة �لعاشر- !�لنصف ليال، ^ 4خذ 
 ١٧ �بو-  �لفضل  (جريد-  �لبيعَة.  �خلليفة 

(١٩٦٥ � ٣ Jنوفم

�;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ⁄÷’;n’]m’\;Ï�Ë÷£\;g]}i›\

حضر- مرY� ناصر 34د - �3ه �هللا - ُيلقي 4!� خطا$ بعد �نتخابه 

�خلطا� �أل7� للخليفة �لثالث 
 ?4 �ملنتَخب  للخليفة   uيلز �لبيعة،  4خذ  قبل 
يتعهد حالًفا باهللا بالكلماz �لتالية �لK قّر�ها 

�خلليفة �لثا� �: 
باخلالفة  e4ِمن  4ن±   uلقيو� �حلي  باهللا  "4ُقِسم 
�خلالفة  °الفو?  �لذين  !4حسُب  �أل3دية، 
على �لباطل. سأبذ� قصا�U جهد� لتستمّر 
@لو  !لن  �لقيامة.   uيو  yd �أل3دية  �خلالفة 
4قصى   yd  uإلسال� Bعو-  تبليغ   M ُجهد� 
Ð4اh �أل�ضني. !سأحافظ على حقو& كّل 
34د� غنًيا كا? u4 فقً��. !سأبذ� كل ما 
!�جلماعة   z�لذ� نطا&  على  بوسعي  كا? 
 B�4فر بني  !�حلديث  �لقر@?   uعلو لنشر 

".hجلماعة �كو�� !نسا�
 -h�تني !قرBخلليفة �لثالث، !بعد �لشها� uفقا

سو�- �لفاحتة !�BBّ هذ� �لعهد «ضو� !ِ�قة، 
^ قا�: 

صميم  من  4مامكم  �BBُّته  قد  لعهٌد  "dنه 
�لغيب،  عاِ�   ،uلقيو� �حلي  باهللا  مؤمًنا  قل®، 
4نه ملعو? من °د�. !سأسعى قد�  !موقًنا 
�ستطاعK لتبليغ �إلسالu، !سو§ 4تعامل مع 
كّل !�حٍد منكم باملؤ�سا- !ُحسِن �لنية. !مبا 
فأ�جو  كب�-،  مسؤ!لية  علّي  4لقيتم  4نكم 
!مشو��تكم،  بدعائكم  تساعد!�   ?4 منكم 
ليوفق �ُهللا عبًد� عدمي �حليلة مثلي للعمل على 
تبليغ �أل3دية !نشر �إلسالu !قياu �لتوحيد، 
!ُينـزَ� بر3ته على قل® نوً�� ¿ا!ًيا، !يعّلم± 

ما ال يستطيع �إلنسا? 4? يتعلمه بنفسه.
�d قليل �لعلم، !عدمي �جلد!U، !ليس لد� 
 zُتعد�� �¿ي   Éقُتر� !ملا  قو-.  !ال  معرفة 
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ح �¿ي؟  !قلُت M نفسي: َمن 4نا حÑ ُيرشَّ
!M نفس �لوقت خطر ببا� d ?4مامنا �حلبيب 
عليه  �هللا  4سبغ  �لذ�   �  Bملوعو� �ملسيح 

نعمه !بركاته قا�: 
!لسُت   kأل��  -B!B 4نا  �حلبيب،  "d¨ي 

dنساًنا."
َ̈ه ֲדذ�  d dمامنا �حلبيب قد خاطب   u�B فما
�لكلماz، !�عتJ نفسه "B!B- �أل�k"، فمن 
dنه  يقو�  �لذ�  �لرجل  باملقا�نة مع هذ�  4نا 
"B!B- �أل�k". !مع �لك قلت M نفسي ال 
شّك 4ن± لسُت بشيh، !�4 مثل �لتر�$ بال 
قيمة، !لكن �هللا تعاy قا�B على 4? ¦عل هذ� 
�لتر�$ نوً�� d? شاh، !يضع فيه قو- !طاقة 
ال يتصو�ها 4حٌد، !يضع فيه ملعاًنا !بريًقا ال 

يوجد M �لذهب !�ألملا�.
4بّين   zكلما لد�  ليست  باختصا�،   
!سأسعى   .hبالدعا فَأعينو�  ضعفي.  ֲדا 
 ?d .كل !�حد منكم yd جهد� أل? 4ُحسَن
�الختال§ ميكن 4? يقع بيننا �غم 4ننا dخو-، 
!لكن ¦ب 4? ال يكو? هذ� �الختال§ سبًبا 

للشقا& !�لفرقة !تشتُّت �جلماعة.
 Bملوعو� �ملسيح  4سر-  من   Bٍفر كلُّ  تعّهَد  لقد 
لن  c4م  !بعد�  �لثا�  �خلليفة  !فا-  عند   �
!c4م  �جلماعة،   M خال§  ينشأ   ?4 يسمحو� 
سيقدمو? M هذ� �لسبيل كّل تضحية، !4? من 
�ملستحيل 4? يضحو� مبصاÛ �جلماعة من 4جل 
كل  على  مصاحلها  سيفّضلو?  بل  مصاحلهم، 
شيM h كل حا�. لقد كتب �هللا للخليفة �لثا� 
� جناًحا عظيًما، !قد قاu باملهمة �لK فّوضها 
�هللا dليه 4حسَن قياu، !!�جبنا �آل? 4? نضاعف 

هذ� �لنجاحاz، !ال ند� جذ!ִדا Üبو. 
يتكلم   ?4 باألمس   hألصدقا� 4حد  حا!� 
4نا  له:  فقلت  �ملوضو�،  هذ�  حو�  معي 
عائلة  من  4حٌد  لن يضحي  4نه  لك،  e4ُّكد 
من  �جلماعة   Ûمبصا  �  Bملوعو� �ملسيح 
هو  4سرته  من   Bٍفر كّل   ?d مصاحله.  4جل 

فلن  !للجماعة،   Bملوعو� !للمسيح  هللا، 
´د½ �4 ضعف 4! فتنة بسببنا. 

!4نتم  علّي،  �هللا  !ضعها   Kل� فاملسؤ!لية 
ضعيف-  عبد  -!4نا  حلملها  �نتخبتمو� 
�هللا  ليوّفق±   hبالدعا تساعد!�   ?4 فعليكم 
حلملها كما ينبغي، !4ال تتوقف خدمة �لدين 
!نشر �إلسالu، بل يتطو� هذ� �لعمل بفضل 
على   uإلسال� يغلب   Ñهر حBيز!  yتعا �هللا 

كّل �ألBيا? �لباطلة M �لعا�. 
أل?  لكم،  !ناصًحا  مو�سيا  ستجد!ن± 
�خلليفة �لثا� � قد �ّبانا على هذ� �لنحو. 
 zآل?، !لقد شعر� zJكنُت صغً�� !قد ك
يتمّنى B�ئًما  طو�� ُعمر� 4? حضرته كا? 
4? يصبح 4!ال�B منبع �خل� للعا�، !ال يتضر� 
منهم 4حد، !قد عّبر عن 4منيته هذ� M بيت 

شعر له !تعريبه: 
d¨ي �4جو 4ال ترU عيو� من جانبهم dال 

�خل�.
^ d? �ألu �لK !جدִדا لتربيK، � ¦د 4حٌد 
للن®   z�ملطهر�  ��!Yأل� !4ستث±  قط  مثلها 
 yتعا �هللا  �ضي  �ملؤمنني-   َّu4ُ ֲדا  4ع±   ،�
عنها- فكانت ُترّبي تربيًة ليست بوسع 4بر� 
 َّu4ُ  ?4 جيًد�  4تذكر  �لنفس.   hعلما من  عا� 
كانت  عنها-   yتعا �هللا  �ضي  �ملؤمنني- 
فكانت  !4خًتا)،  (4ًخا  يتيمني  طفلني  تر¤ 
تغّسلهما بنفسها !ُتفلِّي �لقمَّل من �4سهما. 
4تذكر حÑ �ليوu تلك �لغرفة �لK كانت فيها 
ال  !لكن  عليها،  معهما  فجلست  �ملائد-، 
��B4 ما�� حد½ ¤ �d �متنعت من �جللو� 
معهما. فلم ُتعط± u4 �ملؤمنني �لطعاM u �لك 
�ليوu حÑ �ضطر�z أل? 4طلبه بنفسي عند 
�ملساh. !كا? M هذ� ��B بأ? �لذ� يقو� 
فإ? عباB �هللا  يتيم !مسكني،  dنه  �لنا�  عنه 

يرْ!? �عايته !3ايته !�جًبا عليهم."
�هللا  -4يد�  �لثالث  �خلليفة  فر©   ?4 !بعد 
 hلقاd! يد �لعهدBبنصر� �لعزيز- من تر yتعا

يتلّكأ   �!  ،hِألعضا� �يُع  بايعه  �خلطا$، 
�لثا�  تشرين   /Jنوف �لفضل ١٧  (جريد-  4حٌد. 

(�١٩٦٥ ٢-٣

مر� �خلليفة �لثالث 77فاته
غا�B �خلليفة �لثالث �بو- M ٢٣ مايو/ 4يا� 
 uسالd yd لساعة �لثامنة صباًحا� M ١٩٨٢
@باB للذها$ d ydسبانيا. !كا? لديه 4عما� 
كث�- قبل مغا�Bته، فقا� ال بد c4ُ ?4يها قبل 

�لذها$. 
حالته   zhسا 4يا� ١٩٨٢  مايو/   ٢٦  M!
بسبب   hلعشا� صال-  بالنا�  يصلي  !هو 
ضغط �لدu، فصّلى جالًسا.̂  �zB�BY حالته 
سوh� يوًما بعد يوM! .u ٣١ مايو/4يا� 4حّس 
�حلسن   Bمو� .B فشّخص  �لتنفس،  بضيق 
نو�� بعد �لفحو� للقلب بأنه قد 4صيب 
بنوبة قلبية. !M ٣ حزير�? u١٩٨٢ فحصه 
فقا�  �لشه�،  �لJيطا�  جنكيز  ستيو?   .B
dنه كا? مصاًبا مبرk �لسكر�، !4صبحت 

حالته خط�- بسبب نوبة قلبية.
!M ٥ حزير�? بدz4 حالته تتحسن يوًما بعد 
 z٨ حزير�? ١٩٨٢ تدهو� M لكن! ،uٍيو
فجأً- M �لساعة �لثانية عشر- dال ُ�بعا بالليل، 
 yd فتوقف �لقلب عن �لعمل. !�نتقل حضرته
�3ة �هللا تعاM y �لساعة �لو�حد- dال �بعا ليلة 

٩ من حزير�?. dّنا ِهللا َ!dِّنا dِلَيِه َ��ِجُعو?. 
4ُبلغت �يُع فر!� �جلماعة بوفاته -�3ه �هللا- 
كل  من  �بو-   yd يتو�فد!?  �أل3ديو?  فبد4 
�ملبا��  4ُحضر جثمانه  �لبلد. !M ٩ حزير�? 

من dسالu @باyd B �بو- بعد صال- �لفجر. 
 zخلميس ١٠ حزير�? ١٩٨٢ ُعقد� uيو M!
صال-  بعد  �خلليفة  �نتخا$  8لس  جلسة 
�لظهر M �ملسجد "�ملبا��". !قبل �النتخا$ 
4ُِخَذ �لعهد من 4عضاh 8لس �نتخا$ �خلليفة 
34د  طاهر   �Yم� فانُتخب  �لقو�عد.  !فق 

.� Bخليفًة ��بًعا للمسيح �ملوعو
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�نتخا� �خلليفة �لر�بع !{ه �هللا
�جتما  wلس �نتخا� �خلليفة 

�إلعال?  ُنِشَر  �لثالث  �خلليفة  !فا-  ُبعيد 
�نتخا$  8لس  �جتما�  عن  �لتا� 
34د  منصـو�   �Yم� ِقَبل  ِمن  �خلليفة 
4جنمن  "صـد�  لـِ �ألعلى"  "�لنـاظر 

34ـدية": 
�نتخا$  8لس  �جتما�  "سينعقُد   
�خلليفة - d? شاh �هللا - M ١٠ حزير�? 
١٩٨٢ يوu �خلميس M �لساعة �لو�حد- 
�ملسجد   M لظهر� بعد صال-  !�لنصف 
"�ملبا��" بربو-. !على كّل 4عضاh 8لس 
�نتخا$ �خلليفة 4? ُيصّلو� صال- �لظهر 
M �ملسجد "�ملبا��" M �لساعة �لو�حد- 
سيجلس  �لصال-  !بعد  !�لنصف. 
 M ليشـا�كو�  فقط  �ملجلس   h4عضا

�الجتما�.

 مرY� غالu 34د 
 Uسكرت� 8لس �لشو�

    ١٩٨٢/٦/٩

مرY� منصو� 34د 
�لناظر �ألعلى صد�

 �جنمن 34دية باكستا? �بو- 
١٩٨٢/٦/٩ 

 
(جريد- �لفضل �بو- ٩ حزير�? ١٩٨٢ � ١)

�نتخا�  wلس  سكرت`  ِقبل  ِمن  �عال< 
�خلليفة عن �نتخا� �خلليفة �لر�بع 

ِقَبل  �لتا� ِمن  ُنِشَر �إلعال?  بعد �النتخا$ 
.Uسكرت� 8لس �لشو�

 " ُيعَلُن لأل3ديني �يًعا 4نه بعد صال- �لظهر 
يوu �خلميس.. ١٠ حزير�? ١٩٨٢.. �نعقد 
عينه  �لذ�  �خلليفة  �نتخا$  8لس  �جتما� 
�خلليفة �لثا� � برئاسة م�Y� مبا�� 34د 
�لقو�عد  M �ملسجد "�ملبا��" بربو-. !!فق 
�لتمّسك  على   hألعضا� كّل  �ستحلف 
- 34د  طاهر   �Yم� �نتخبو�   ^ باخلالفة، 

 Bملوعو� للمسيح  ��بًعا  خليفًة  �ّبه-  سّلمه 
�خلليفة  �نتخا$  8لس   h4عضا  ?d  .�
قد بايعو� M نفس �لوقت. ^ ُسِمح لباقي 
�أل3ديني بدخو� �ملسجد، فبايعو�، !كا? 
عدBهم ما بني ٢٠ yd ٢٥ 4لف شخص. 
!بعد �لبيعة u4َّ �خلليفة �لر�بع صال- �لعصر. 
ندعو �هللا تعاy 4? يتقّبل مّنا هذ� �النتخا$ 
!يبا�� فيه. يا �حيم يا �3ن! يا كرمي يا 
!B!B! نشكر� على 4نك كّرمتنا بفضلك، 
! يا قّيوuُ! نشهد  !بّدلَت خوفنا 4مًنا. يا حيُّ
 M �ملذكو�-  !مهديك  مسيحك   -hنبو  ?4
كتابه "�لوصية" قد حتّققت مّر- 4خرU بكل 

عظمة !شوكة. !هللا �حلمد.
uلسال�!

 �لعبد �ملتو�ضع
 م�Y� غالu 34د

Uسكرت� 8لس �لشو�
.hال �لربع مساd خلامسة� M ١٠ حزير�? ١٩٨٢

7� خطا� للخليفة �لر�بع بعد توليه �خلالفة / 
�نتخا$  8لس   h4عضا من  �لبيعة  4خذ  قبل 
�خلليفة، �BBّ م�Y� طاهر 34د �خلليفة �لر�بع 
�لعهد ¹سب قو�عد �نتخا$ �خلليفة،̂  4لقى 
فيهم خطاًبا بليًغا M �ملسجد "�ملبا��"، !هذ� 
!�لبسملة  !�الستعا�-  �لتشهد  فبعد  نّصه: 
قا� 4م� �ملؤمنني: "4خ�J سكرت� (8لس 
�لشو�U) 4نه حني �نُتخب �خلليفة �لثالث -

�3ه �هللا تعاy، !!ّفقنا 4? نستمر M حتقيق 
خطاًبا  4لقى   -� هللا  �لصاحلة  4عماله  كّل 

قصً�� 4!ًال، ^ 4خذ �لبيعة.
ال 4قو� لكم dال 4? تدعو� � !لكم ﴿َ�بََّنا 
َعنَّا  َ!�ْعُف  ِبِه  لََنا  َطاَقَة  ال  َما  ْلَنا  ُتَحمِّ َ!ال 
َ!�ْغِفْر لََنا َ!�ْ�َحْمَنا 4َْنَت َمْوالَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى 

�ْلَقْوuِ �ْلَكاِفِريَن﴾ 
ِمن  يرجتف  !كب�ٌ-  صعبٌة  مسؤ!لية  هذ� 
3لها �لقلب، !يتذكر �ملرh �ملقولة �لشه�- 
�لK قا¨ا عمر � M حلظاته �ألخ�-: "�للهّم 

 ." ال ِلَي َ!ال عَليَّ
صحيح 4? �هللا هو �لذ� °تا� �خلليفة، !هذ� 
4عتقد  !سأظل   ،uيو  �!ّ4 ِمن  به  e4من  ما 
 .zملو�  Ñح yبفضل �هللا تعا Bهذ� �العتقا
dنه حلقٌّ 4? ال Bخل لإلنسا? M هذ� �ألمر. 
4حد   u4ما مسؤ!ال  لسُت  خليفًة   Kبصف!
منكم 4! �4 فرB من �جلماعة، !لكن هذ� 
 � �هللا   u4ما مسؤ!ٌ�  ِبُحرية، ألن±  ليست 
4خطائي،  جتهلو�   ?4 �ملمكن  من  مباشر-. 
تعلمو?  !ال  قل®   M ما  تعرفو?  ال  ألنكم 
�لغيب، !لكن �ّبي 4علم ما M سويد�h قل®، 
فإنه لن يتقّبل �ألعذ�� �لباطلة. لن يناله � 
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dال َما َحَكمُت به بالوفاh !�إلخال� !�ضعا 
 Kقب�  zْحتر� لقد  عي±َّ.  نصب   Uلتقو�
هو  من   u4ما لكنها خضعت   ،hلضعفا� من 
هذ�  بيد�.  �آل?  !هي  �لكو?،   M  Uألقو�
�إلصر ليس بسهٍل. d? جسد� كله يرجتف 
من تصو��، !ال �4يد dال 4? يرضى ¤ �ّبي، 
!´يي± ما Bمُت 4سلك ُسبل �ضا�، !ُيوّفق± 
4ال 4فّكر «ال§ مشيئته !ال 4خالفها عملًيا 
مطلقا،  ببا�  �لك  °طر  !ال  للحظة،  !لو 
!4? 4صو? حقو& �جلميع، !4حكم بالعد� 
ال  4نه  4عر§  ألن±   ،uإلسال� يطلب  كما 
ميكن �إلحسا? dال بالعد�، !ال ميكن بد!? 
يكو?  �لذ�  �ملجتمع  تشكيل  �إلحسا? 
 ��  hيتاd" يسّمى  !�لذ�  باجلنة،  مشاֲًדا 

�لقرß". فاBعو� � �يًعا.
قبل �لبيعة Bّ!4 4? يأ �لسيد شو��B �مد 
ظفر �هللا خا? !يضع يد� M يد� (للبيعة) 
 Kل� �ليد   ?4  K4مني  ?d �لصحابة.  عن  نيابًة 
ملسْت يَد� �ملسيح �ملوعوB � تكو? هي 
�ليد �أل!y �لK تقع على يد�. فألتمُس من 
شو��B �مد ظفر �هللا خا? �ملحترu 4? يأَ 

(للبيعة)، ^ ستبد4 �لبيعة."
فبايع �يع 4عضاh �ملجلس على يد� �ملبا�كة. 
^ 4ّمهم M �لدعاh «ضوٍ� !خشوٍ�. !بعد 
مبصافحة   hألعضا� �يع  تشّر§   hلدعا�
�خلليفة �لر�بع. (جريد- �لفضل ١٩ حزير�? 

(١٩٨٢ � ٢-٣
 M 8لس �نتخا$ �خلليفة hلقد بايعه 4عضا 
بدخو�  لأل3ديني  ُسِمح   ^ �لوقت.  نفس 
�ملسجد، فبايعو� حيث بلغ عدBهم من ٢٠ 
 َّu4 ٢٥ 4لف شخًصا. !بعد 4خِذ �لبيعة yd
�خلليفة �لر�بع صال- �لعصر. ^ ُنقل جثما? 
 "-Jمق Kֲדش" yd خلليفة �لثالث �3ه �هللا�
4م�   َّu4َ !Bفنه  عليه  �لصال-  !بعد  بربو-، 

 .�Jق على   hلدعا�  M �أل3ديني  �ملؤمنني 
حزير�?   ١٠ �بو-  �لفضل  جريد-  (ملحق 
١٩٨٢ � ١، جريد- �لفضل ١٢ حزير�? 

(١٩٨٢

هجر� �خلليفة �لر�بع من باكستا<
 M ٢٩ نيسا? هاجر �خلليفة �لر�بع - �3ه 
�هللا - yd لند? بعد صد!� �ملرسوu �لتشريعي 
 M باكستا?   M �لقاBيانية"  "حظر  باسم 
 zلعقوبا�  k٢٦ نيسا? ١٩٨٤. فبعد فر
على �أل3ديني بسبب هذ� �ملرسوu، �نعقد 
�جتما� طا�à ملجلس �لشو�M U الهو� 
�خلليفة.  بتوجيه   ١٩٨٤ 4يلو�   ٩  M
!ُشكلت هذ� �للجنة لد��سة مسألة �نتقا� 
باكستا? كي  �خلليفة خا��  �نتخا$  هيئة 

ال يؤّثر سعي �ألعد�M h هذ� �النتخا$.
 !بعد� شّكلت جلنة خاصة 4خرU للتشا!� 
M 4!�خر ١٩٨٥ M لند? للبحث M تقرير 
�للجنة �أل!y. !قّدمت �للجنة �لثانية تقريرها 

�للجنة �أل!y من جو�نب  بعد �B�سة تقرير 
 ١٠  M! �خلليفة.  4!�مر   hضو على   U4خر
4يلو� ١٩٨٥ تقرَ� بعد �ملشو�- من 4صحا$ 
هنا�  ليس  4نه  �جلماعة،  من  !�لفكر  �لر�4 
ملجلس  �ألساسية  �لقو�عد  تغي�   yd حاجة 
 zتعديال 4ُجريْت  4نه  dال  �خلليفة  �نتخا$ 
�لر�هن،  للوقت  �لطا�ئة  �لظر!§  !فق  هامة 
�خلليفة  يأمر   � ما  �ملفعو�  سا�ية  !ستبقى 
بنسخها. فعلى سبيل �ملثا� 4? يكو? �نتخا$ 
ُقّدمت   zلتعديال� !هذ�  لند?.   M �خلليفة 
"8لس   h4عضا  yd �ملؤمنني  4م�  4!�مر  !فق 
�لشو�U النتخا$ �خلليفة" M ١٠ 4كتوبر/

�خلليفة  شّكله  �لذ�   ١٩٨٥ �أل!�  تشرين 
�ملجلس  فقدu هذ�  �ألمر،  �لر�بع خاصة ¨ذ� 

توصياته yd 4م� �ملؤمنني، فصاBَ& عليها.
�ملؤمنني  4م�  4صيَب   ١٩٩٧ منتصف   M  
 yd تتدهو� بوعكة صحية، !ظلْت صحته 
من  �لصال-   uّيؤ  ?4 يستطع   �  Ñ١٩٩٩ح
4!�خر 4غسطس/@$ yd 4!�ئل سبتمJ/4يلو� 

�خلليفة �لر�بع للمسيح �ملوعوB ُيلقي 4!� كلمة بعد �نتخابه



٩٥

حضرُته  فأمر   .١٩٩٩
م�Y� خو�شيد 34د �لناظر 
 ��Bلألمو� �خلا�جية !شو
�ألعلى  �لوكيل  �هللا  3يد 
(�للذين  �جلديد  للتحريك 
 -Bلعيا لند?   yd 4تيا  قد 
ير�جعا   ?4 �ملؤمنني)  4م� 
�خلليفة.  �نتخا$  قو�عد 
�4ُِسلت  4!�مر�  !¹سب 
 yd �ملدققة  �لقو�عد  هذ� 
جلنة تضم 4عضاh مؤسسة 
34دية"  4جنمن  "صد� 
"�لتحريك  !مؤسسة 

�جلديد"  !"�لوقف  �جلديد" 
فبعد  �ملشو�-.  4جل  من 

مشو�- 8لس �لشو�U، 4بقى 4م� �ملؤمنني 
 M �للجنة  �قترحتها   Kل�  zلتعديال� �يع 
عضوية  عن   ١٩٨٥ �لثا�  تشرين   ٢٣
جلنة �نتخا$ �خلليفة M �لقر�� �¨اu ملجلس 
 ���@  ٢٣  ،٢٢  ،٢١  M �ملنعقد   Uلشو��
بعض   U4جر حضرته   ?4 dال   ،١٩٥٧
 zلتعديال� بعض  على   Uألخر�  zلتعديال�
�ملقترحة M "8لس �نتخا$ �خلليفة". !هذ� 
 yd لقو�عد �ملذكو�- �ملو�َفق عليها �4ُِسلت�

�يع 4مر�h �جلماعة M �لعا�. 
 hجلديد- صا� 4عضا� zبعد هذ� �لتعديال!

8لس �النتخا$ كاآل: 
4جنمن  صد�  "مؤسسة   hُ4عضا! ُنّظاُ�   
34دية" باكستا?، !كالhُ !4عضاhُ مؤسسة 
باكستا?،  34دية  4جنمن  �جلديد  �لتحريك 
4عضاh مؤسسة �لوقف �جلديد 4جنمن 34دية 
باكستا?، 4م� �اعة قاBيا?، 4عضاh مؤسسة 
�جلامعة  قاBيا?، عميد  صد� 4جنمن 34دية 
�جلماعة،   Kمف بربو-،  �أل3دية  �إلسالمية 

4م� �اعة بنغالBيش، 4م� �اعة كر�تشي، 
 M zملحافظا�  Uجلماعة على مستو� h�4مر
باكستا?، 4مر�h �ملحافظاz بباكستا? سابًقا 
 � ?d! هذ� �ملنصب M لذين عملو� مرتني�
 h�4مر �خلليفة،  �نتخا$  !قت   h�4مر يكونو� 
 Jلعا�، �البن �ألك� �!B تلفÎ M جلماعة�
لكل صحا¤ من �لصحابة �أل!�ئل للمسيح 
�ملوعوB � شريطة 4? يكو? من �ملبايعني 
�لدعا-  من   Bعد  yd باإلضافة  للخليفة، 
من  باملئة   ٢٥ يسا!�  �لقد�مى  !�ملبلغني 

4عضاh 8لس �النتخا$.

مر� �خلليفة �لر�بع �ألخ` 77فاته
�ملؤمنني  4م�  �هب   ٢٠٠٠ حزير�?   M  
d ydند!نيسيا M جولة. !بعد عوBته ظلت 
صحته جيد- حÑ �جللسة �لسنوية بJيطانيا، 
!لكن M 4!�خر 4يلو� ٢٠٠٠ بدz4 صحته 
 yd �لذها$  عليه  صعبا  !4صبح  تتدهو�، 

�ملكتب !�ملسجد للصال- بسبب مرضه.

4م�  �نتقل  �لثا�  !M تشرين 
�ملؤمنني مؤقًتا yd (B���لضيافة) 
ها�،  جريسن  شا��   ٤١
!M 4يا� ٢٠٠١ عاyd B بيته. 
صحته  كانت   ٢٠٠١  M!
!لكنها  مقبولة   uعا بشكل 
 ،٢٠٠٢  M تتدهو�   z4بد
 h�بإجر  hألطبا� عليه  !4شا� 
 M عملية جر�حية، فأجريت
 .٢٠٠٢ �أل!�  تشرين   ٣
ما  نوعا  صحته  فتحسنت 
بعد �لعملية �جلر�حية �لناجحة 
حضرته   Bعا!  ،uلد� لو�يد 
yd بيته M ٧ تشرين �لثا� 

.٢٠٠٢
�ملؤمنني  4م�  حضر  �أل!�،  كانو?   ٥  M
 yd لعملية �جلر�حية�! k4!� مّر- بعد �ملر
�لنهائي   hللدعا بلند?  "�لفضل"  مسجد 
�لقر@? M �مضا?. !M ٦ كانو?  لد�� 
 ١٣  M! �لفطر،  عيد  خطبة  4لقى  �أل!� 
بعد  �عة  خطبة   �!4 4لقى  �أل!�  كانو? 
"�لفضل". !قد حتّسنت  مرضه M مسجد 
 yd 4!�خر ٢٠٠٢  من   uعا بشكل  حالته 
هذ�  من   ١٨  M!  .٢٠٠٣ dبريل/نيسا? 
 M -لشهر 4لقى 4م� �ملؤمنني �خلطبة �ألخ��
حياته. !M نفس �ليوu عقد 8لس �لعرفا?. 
!M ١٩ نيسا? ٢٠٠٣ M �لساعة �لتاسعة 
4م�  �نتقل  لند?  بتوقيت  !�لنصف صباًحا 
�ملؤمنني yd �3ة �هللا تعاd ،yثر نوبة قلبية، 

تا�ًكا ماليني �لنا� يذ�فو? �لدمو�.
34د  من�  �ألستا�  �خلا�  سكرت��  قر4 
�يه    �مي  قنا-  على  !فاته  dعال?  جا!يد 
من ِقَبل "�لناظر �ألعلى" م�Y� مسر!� 34د 

.uملحتر�

�ستقبا� حضر- �خلليفة �لر�بع للمسيح �ملوعوM B مطا�   "هيثر!" لند? 
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�الجتما�  �نعقد   ٢٠٠٣ نيسا?   ٢٢  M
مسجد   M �خلامس  �خلليفة  النتخا$ 

"�لفضل" بلند?.

 eعال< ها0 ألعضا�
wلس �نتخا� �خلليفة

M ٢١ نيسا? u٢٠٠٣ ُنِشَر �إلعال? �لتا� 
�لقنا- �مي  "�لفضل" �بو- !على  M جريد- 
 �يه M �أل!قاz �ملختلفة ِمن ِقَبل �لناظر 

.uمسر!� 34د �ملحتر �Yألعلى م��
سيدنا   ?4 �أل3ديو?  �إلخو-  4ُخِبَر  "لقد 
للمسيح  �لر�بع  �خلليفة  34د  طاهر   �Yم�
 y3ة �هللا تعا� yd قد �نتقل � Bملوعو�
M ١٩ نيسا? ٢٠٠٣ صباًحا. dنا هللا !dّنا 

dليه ��جعو?.
سينعقُد �الجتما� ألعضاh 8لس �نتخا$ 
�يع  فعلى  �هللا.   hشا  ?d لند?   M �خلليفة 
يِصلو�   ?4 �خلليفة  �نتخا$  8لس   h4عضا
 �4  ?!B لند?   M "�لفضل"  �ملسجد   yd

تأخ�. 
�خلليفة  �نتخا$  8لس   h4عضا �يع  على 
خاشعني  �ّبهم  يْدعو�   ?4 !�أل3ديني 
�جلماعَة،   yتعا �هللا  ´فظ   ?4 خاضعني 
�خلليفة.  �نتخا$  8لس   h4عضا !يهد� 

@مني."
uلسال�! 

م�Y� مسر!� 34د
�لناظر �ألعلى ِلصد� 4جنمن 34دية باكستا? 

�بو-
(جريد- �لفضل �بو- ٢١ نيسا? ٢٠٠٣ � ١)

�;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ⁄÷’;äŸ]£\;Ï�Ë÷£\;g]}i›\

�عال< ها0
!M ٢٢ نيسا? ٢٠٠٣ 
�لتا�  �إلعال?  ُنِشَر 
"�لفضل"  جريد-   M
ِمن  ثانية  مّر-  بربو- 
ِقبل م�Y� مسر!� 34د 
�ألعلى  �لناظر   uملحتر�

باكستا?.
8لس   hألعضا ُيعَلُن   "
 ?4 �خلليفة  �نتخا$ 
ملجلس  �الجتما� 
�نتخا$ �خلليفة سينعقد 
 ٢٠٠٣ نيسا?   ٢٢  M
لند?.   M  hلثالثا�  uيو
�ملغر$  صال-  سُتجَمع 

!�لعشاM h �لساعة �لثامنة 
�ملسجد   M !�لنصف 

"�لفضل"، !بعد �لصالتني سينعقد �جتما� 
�لتاسعة  �لساعة   M خلليفة� �نتخا$  8لس 
لند?.   M "�لفضل"  مسجد   M !�لنصف 
 M 4? ´ضر!�  �للجنة   h4عضا فعلى �يع 

هذ� �الجتما�. 
 u٢٣ نيسا? ٢٠٠٣ يو M -Yُتصّلى �جلنا!
�أل�بعاd M hسالu @باB تلفو�B. !فيما يلي 

هذ� �لJنامج (!فق �لتوقيت �ملحّلي): 
 M :صال- �لظهر !�لعصر، !�لبيعة �جلماعية

�لساعة �لو�حد- !�لنصف. 
!بعد�  �لثانية.  �لساعة   M  :-Yجلنا� صال- 

سيتّم �لدفن d? شاh �هللا.
 yd يِصلو�   ?4 �أل3ديني  �إلخو-  على 

عشر-  �لثانية  �لساعة   M  Bبا@  uسالd
 hنامج. !على �يع 4عضاJحلضو� هذ� �ل
�ملجلس !�إلخو- 4? يْدعو� �ّبهم خاضعني 
 M تأييد� !نصر� zخاشعني 4? ُيظهر @يا
 M !يعينها  �جلماعة  !´فظ  خطو-،  كّل 

كّل حلظة. @مني!" 
 توقيع عطاh �ملجيب ��شد سكرت� 8لس 

�نتخا$ �خلليفة
�بو-   �ألعلى  �لناظر  نائَب  �لسيد  (مالحظة: 

�نشْر هذ� �إلعال? M جريد- "�لفضل".  
(توقيع) م�Y� مسر!� 34د ٤/٢١/ ٢٠٠٣

 (جريد- �لفضل �بو- ٢٢ نيسا? ٢٠٠٣ � ١)

سيدنا مرY� مسر!� 34د بعد �النتخا$ !هو ُمرتٍد 
معطف سيدنا 34د �
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� Bخلليفة �لر�بع للمسيح  �ملوعو� -Yيصلى جنا Bخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�

�خلامس  �خلليفة  �نتخا�  عن  �إلعال< 
�لعزيز Uهللا تعا¡ بنصر� Uيد/

 ֲדذ� �ملناسبة ُنِشَر �إلعال? �لتا� ِمن قبل 
سكرت� 8لس �نتخا$ �خلليفة.

صال  بعد  4نه  �يًعا  لأل3ديني  "ُيعَلُن 
�ملغر$ !�لعشاM h يوu �لثالثاh ٢٢ نيسا? 
�نتخا$  8لس  �جتما�  �نعقد   ٢٠٠٣
�خلليفة �ملقّر� من قبل �خلليفة �لثا� للمسيح 
�ملوعوB �، برئاسة شو��B 3يد �هللا، 
!¹سب  لند?.  �لفضل  بيت  مسجد   M
8لس  من  عضٍو  كّل  �ستحلف  �لقو�عد 
�نتخا$ �خلليفة بتمّسك �خلالفة. فانتخبو� 
م�Y� مسر!� 34د - سّلمه �ّبه - خليفًة 
8لس   h4عضا  ?d  .�  Bملوعو� للمسيح 
�نتخا$ �خلليفة قد بايعو� M نفس �لوقت. 
�ملسجد"  بدخو�  لأل3ديني  ُسِمح   ^
من  عدBهم  يبلغ  حيث  فبايعو�  �لفضل". 
 y١١ 4لف شخص. ندعو �هللا تعا yd ١٠

4? يتقّبل مّنا هذ� �النتخا$ !يبا�� فيه.
 يا �حيم �3ن! يا كرمي يا !B!B! نشكر� 
على 4نك كّرمتنا بفضلك، !بّدلَت خوفنا 
 -hنبو  ?4 نشهد   !uُقّيو يا   ! حيُّ يا  4منا. 
 M �ملذكو�-  !مـهديك  مسيحـك 
مّر-  حتّققـت  قد  "�لوصيـة"  كتا$ 
!جـال�.  عـظـمة  بـكل   U4خـر

!هللا �حلمد.
.uلسال�!

 �لعبد �ملتو�ضع

 عطاh �ملجيب ��شد
Uسكرت� 8لس �لشو�

٢٢ نيسا? ٢٠٠٣
(جريد- �لفضل �بو- ٢٤ نيسا? ٢٠٠٣ � ١)

Qملوعو�7� خطا� للخليفة �خلامس للمسيح /
بعد تولِّيه �خلالفة قاu م�Y� مسر!� 34د -

 M $يد �لعهد �ملقرَّ� �ملكتوBسّلمه �ّبه- بتر
قو�عد �نتخا$ �خلليفة، للخليفة �ملنتَخب. 

ّ̂ بعد �لشهاBتني !�الستعا�- تال 
تال!ִדا  !خال�  �لفاحتة،  سو�- 
 È�ْهدنا �لصر�﴿ yقوله تعا BBّ�
4نعمت  �لذين   È�صر �ملستقيم 

ّ̂ قا�:  .zٍ�عليهم﴾ ثال½ مّر
 �ّd  kُفّو �لذ�  �ألمر   ?d"  
لقد  شيًئا.  عنه  4علم  ال   ،uليو�
!معرفة  علَم  !الحظتم  ¿عتم 
 Bملوعو� للمسيح  �لر�بع  �خلليفِة 
�، !لكن هذ� �لعبد �ملتو�ضع 
�لعلم.  من  نو�   �4 لديه  ليس 
على كّل حا� ليس M �لقو�عد 
عند�  ليس  لذ�  لالعتذ��،  8ا� 
 M 4لتمس! صامًتا.  4قبله   ?4 dال 
يقني  على  كنتم   ?d حضرتكم، 
 �B4? يؤ �ملتو�ضع يستطيع  �لعبد  4? هذ� 
 ?4  ،kلغر� ¨ذ�  !�نُتخب  �لفريضة  هذ� 
ضعيف  dنسا?  dن±   .hبالدعا تساعد!� 
هذ�  تستمّر   ?4 ميكن  ال  �حليلة.  عدمي 

!صو� حضر- مرY� مسر!� 34د ألh�B صال-
Bعلى �خلليفة �لر�بع للمسيح �ملوعو -Yجلنا� 
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��عو   �� 	هللا   
�ّفق بالدعا�.  �ال  	جلماعة 
لكم، ��حقق 	لعهد 	لذ� ُعِهد �� 	آل�. 
تساعد�'   �� حضرتكم  من  ��لتمس 
	لر	بع  	خلليفة  كلما6  �كّر8  بالدعا�. 
	هللا  بيد  	آل�  "�ّ� 8قب9  	ملوعو�:  للمسيح 
باألعما@   Bقو� أل�  	هللا   
�فق  ".Cمباشر

	ل9 يرضى ֲדا."
Iلس  �عضا�  Jيع  من  	لبيعة  �خذ   Lّ
	النتخاR. �قبل 	لبيعة سأ@ عن مMN	 عبد 
 Nيد �م U Vفأتى ��ضع يد ،Bملحتر	حلق 	

 ".	Nًْ�ُ] كث	خلليفة: "	ملؤمنني. فقا@ له 	
 L باأل�8ية  	لبيعة  كلما6   ��ّ8  Lّ

باالنكليزية. L قا@: "تعالو	 ندُ]."
	هللا   Vيد�- 	خلليفة   cشّر 	لبيعة  �خذ  بعد 
 Rنتخا	لس I �َلعزيز- �عضا	 Vبنصر fتعا

	خلليفة باملصافحة �	ملعانقة. 
 fهللا تعا	 Vملؤمنني �يد	 Nمن �م �g� بعد L
عن  	خلليفة   Rنتخا	 Iلس   Nُعلن سكرت�
	نتخاR 	خلليفة 	خلامس U مكّبر 	لصو6. 
L ُفتحت �بو	R 	ملسجد للعامة. �قبل �خذ 
	لبيعة 	أل�f من عامة �فر	� 	جلماعة �لقى 
 Cقنا jع Cُبّث مباشر 	حضرته خطاًبا �جيًز
	مي  r	f� q كل �pا� 	لعاo؛ فقا@ بعد 

	لشها�تني �	الستعاCg �قر	�C 	لفاحتة: 
�	حًد	:  شيًئا  	جلماعة  �بنا�  من  "�لتمس 
ز�	  ز�	 على 	لدعا�، 8َكِّ U هذV 	ألياB 8َكِّ
ز�	 على 	لدعا�، �	�عو	  على 	لدعا�، 8َكِّ
�ّيد 	هللا   .	Nكث 	عو�	  ،	Nًكث 	عو�	  ،	Nًكث
تعاf 	جلماعة بنصرV 	لعزيز، �تستمّر قافلة 

	جلماعة � f	�Mها8ها �8قيها. (zمني)"
نيسا�  �بريل/   ٢٤ 	لفضل   Cجريد)

(٢٠٠٣
	خلامس  	خلليفة  قا@  	خلالفة،  تولِّي  بعد 

	جلمعة  خطبة   U  � 	ملوعو�  للمسيح 
 f�  	Nًمش  ٢٠٠٣ نيسا�   ٢٥ بتا8يخ 

	خلليفة 	لر	حل 8�ه 	هللا: 

مشهد ��@ بيعة عاملية يأخذها 	خلليفة 	خلامس للمسيح 	ملوعو� �

 qلبشر	 �� Bليو	حل، كّلنا نشهد 	لر	يها � "
	ل9 ُبّشر6 	جلماعة ֲדا قد حتققت حرفًيا. 
 Bلقيا 	ملرصو�  كالبنيا�  	جلماعة  فهّبت 
	خلالفة �	ستحكامها، ��بد6 منا�g �فا� 
��خال� ال نظN �ا على هذV 	ملعموC8. يا 
 ،Cجلماعَة كالعا�	 V8َْ] هذ	ي، يا قدير، ��
كما �عدִדا." (خطبة 	جلمعة ٢٥ نيسا� 

٢٠٠٣ U 	ملسجد 	لفضل لند�)
�Jالًيا  تا8ً�ا  	ملقا@  هذ	   U قّدمنا  لقد 
	إلسالمية  (	خلالفة  	لثانية   C8لقد	 لظهو8 
	أل�دية) منذ مئة عاB، �	نتخاR 	خللفا� 
 ��  .� 	ملوعو�  	ملسيح  نبو�	6  �فق 
تا8يخ 	خلالفة 	إلسالمية 	أل�دية منذ مئة 
عاB ليشهد على �� يد نصرC 	هللا � كانت 
�	ئًما مع 	جلماعة 	إلسالمية 	أل�دية. �� 
	لقدC8 	لثانية �بدية، �ستستمر هذV 	خلالفة 
على منها� 	لنبوf� C يوB 	لقيامة، �� شا� 

.fهللا تعا	

سيدنا مرM	 مسر�8 ��د بعد 	نتخابه
 خليفة خامسا للمسيح 	ملوعو� �
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سـالُ�  �لقا	يـا�  �بـوَ�  يـا  لـك 
حولـُه  �ملبـا��  �ألقصـى  ��ملسـجد 
طالـع صبـٌح  �ملهـد'ِّ  �منـا�( 

كأنـه  �لنفـو/   1 يسـر'  ��لوحـي 
6�ִדـم باعـو�  حو��يـو�  قـو� 
شـباֲדا ;يـُن  �ملوعـو	  ��ملصلـح 
فيهمـا �لنبـو(  �حـي  مـن  عينـا� 
متحديـا يافًعـا  �خلالفـة  Gـل 
غشـا�ً( �حلنيـف  �لديـن  عـن  �جـال 
قدسـّية ��حـة  �ألGديـة 

خفاقـة  ��يـة  �ألGديـة 
ها	يـا  فخـو��  ֲדـا  �لزمـا�  ميشـي 
Sاهـد كل   ��	 �ألGديـة 

خطبـة  �ملنابـر   Uفـو �سـالحه 
ُ�ماَتهـا �لسـها�  عـن  سـألت   �6X�

تبدلـت  كيـف  �إلسـال�  Zمـة  يـا 
نباتكـم  ـر�\  بالسَّ ُيـرَ�^  حتَّـا� 
مهلهـال بـا_  �لعـر`  �كالمنـا 
عربيـة بلهجـة   aجـا ��لذِّكـُر 
عاليـا �حلضـا�(  Sـد  ֲדـا  �dـا 

    
 eنـX GZـد،  مسـر��  سـيد'  يـا 
�Gـًة للخالفـة   gتتـو مـن  يـا 
hبـة  iتقـاjل� بـال	  مـن  لـك 
�	عـى  �6X �kصـو�  �ألسـد  Zيهـا  يـا 
معَلـٌن �لjيـة   1 خطابـك  هـذ� 

��إلكـر�ُ�  iإلجـال� بـه  يسـعى 
��أل�حـاُ� �ألحـال�  تتألـف 
��آل��ُ�  mلطـ� Xليـه  تصحـو 
�صامـو� هنـا�  صلـو�   nأل� قـو_ 
Zعـالُ� �لتقـى   \�	 علـى  فهـم 
�إلkـاُ� ;�نـه  مـالًكا  oطـو 
ـاُ� بسَّ  pحـا ��جـه   - Zمـل 
�سـاُ�  iجلـال� مـن  عليـه   - بطـال 
�إلسـالُ� يقينـه  بنـو�  فزهـا 
�ألقـو�ُ� تتفيَّـأُ  ظلهـا   1
�ألنسـاُ�  Uتترقـر حوkـا  ِمـن 
�أليـاُ�  uتتحـد �مبجدهـا 
��ألحـالُ�  Uألخـال� سـاحاִדا 
تقـاُ� �لبيـا�  سـفر  مـن   ،aُعصمـا
��ألقـالُ� �لكلمـا_  فسـهامنا 
Zحـكاُ� �Zُبِدَلـت  �حليـا(،  بكـم 
غمـاُ� �آلخريـن   �َ�; �ُيِظـلُّ 
�لنّظـاُ� �ال  هنـا،  �ألصمعـيُّ  ال 
يقـاُ� حيـث  �ملجـد   iظـال �Zخـت 
�ألقـو�ُ� سـاحها   1 فتسـابقت 

�كالُ� تلفُّـٌت  منـا'  Zقصـى 
�هامـو� �لسـبيل  ضلـو�   6X  - للخلـق 
�لشـاُ� شـذ�ها  مـن  ُتهـد'  �كتلـك 
ُحطـاُ� �هـي  �خللـق  نفـو/  ُبعثـت 
ُيقـاُ� �ملسـلمني  Sـد  �عليـه 

;;‹̌˜à;‡]ÁÄ]Œ’\;ƒ̨ÊdÑ̌;]Á; Ž”’
                      

�ألستا� موسى �سعد عو
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١٠٢

عا�   �  � لديـن  نـو�  مـوالنا  �لد 
١٨٤١ � مدينة "ֲד��" � �افظة شا� بو� 
با2ند (حالًيا �افظة سرجو(ها بباكستا!). 
سم �لد� غال� �سو8 �سم �لدته نو�4ت. 
لفقه  �قر< كتب  لكرمي   !Bلقر تعليم  تلقى 
البتدئية باللغة لبنجابية من �لديه. �تلقى 

لتعليم البتدئي � ملد�سة.
لكب�  <خيه  مع  الهو�   � <قا�   :١٨٥٣

سلطا! <Pد، �تعّلَم لفا�سية.
 � "نا�مل"  مبد�سة  لتحق   :١٨٥٨
 مديًر عمل   W فيها.   YرZ� �لبند] �
(بند  مدينة  "��نيكلر" �  لثانوية  للمد�سة 
(bا!) <�بع سنوa. �� هذ� ألثنا[ تعلم )
لعربية من <حد لشيوd ،fضافًة cd <نه بد< 
dله  لسيد  لشه�  لطبيب  من  لطب  يتعلم 

(ين. �قا� بزيا�h مد! عديدh با2ند.
ֲדوبا8،  <طبا[  من  لطب  تعلَم   :١٨٦٤

�(2ي، �الهو�.
حلرمني لشريفني �حج  cd ١٨٦٥:  سافر
�تلقى   aسنو oس   pهنا مكث  لبيت. 

خال2ا علو� لدين من علمائهما.
 cd يستمع  �<خذ  2ند،   cd عا(   :١٨٧٠
لشه�  rلعالs كا! يلقيها  !Bلقر t��)
جامعة  مؤسس  لنانوتو]  قاسم  �مد 

.hلشه�"(يوبند" 
 vفخا "ֲד��"،  �طنه   cd جا[   :١٨٧١
<سلوبه  �كا!  ملشايخ،  مع   hعديد  aٍمباحثا
هني من zلخلالفية تقدمي  aملوضوعا� هذ� 
لفقهية  لكتب  تفضيل  �عد�  لكرمي   !Bلقر
على لقرB!. �� معظم ملباحثاa ُم~ خلصو� 
 a)> منتهاها  ملعا�ضة ضد�  فبلغت  با2زمية. 

cd �ا�الa طر(� �قتله، �لكن هللا سلَّم.
"ֲד��"   � فتح   :١٨٧١-١٨٧٢
<نه  لطب  من  به  قا�  ما  فأ�8  مستوصًفا. 
<هل  كا!   �d لعيو!  لشفا[  ُكحًال  صنع 
 ملنطقة يصابو! � عيو�م بكثرh، فأفا( هذ
� صيته كطبيب حا��. �>� ،لكحل كثً�
لكحل مشهوً� ح� ليو� باسم  ال يز8 هذ

كحل "لنو�".
 hلسيد على  أل�8  قرنه  ُعقد   :١٨٧٢
مكر�  لشيخ   sملف بنت   �  � فاطمة 

لقرشي لعثما�.
١٨٧٧: � <�خر هذ� لسنة بتد< لعمل � 

�ئاسة جامو! �كشم� كطبيب مَلكي.
لقرB! �نشاطاته  t��) ]لقاd >بتد :١٨٧٩

لدعوية � جامو!.
صد� كتابه "فصل خلطا� � مسألة فاحتة 
 � لفاحتة   h]قر فرضية  حو8  لكتا�" 

 .hلصال
لرسائل" " كتابه  صد�   :١٨٨٠-١٨٨١
 cd كتبها ..!Bلقر لتشيع �نسخ   على ًّ)�
صديٍق له كا! قد تشيَع، حيث <ثبت فيه <! 

ال نسخ � لقرB! مطلًقا. 
لكرمي  !Bلقر١٨٨١: حفظ ١٤ جزً[ من 
�حفظ  سفر � كشم�،  <ثنا[  شهر  خال8 

لباقية فيما بعد. ]ألجز
ملوعو(  ملسيح  على  تعرَ�   :١٨٨٢
هني ألPدية"، zل� من خال8 كتابه "

�dعالناته عنه.
باسم  جلنة  الهو�   � تأسسْت   :١٨٨٤
"Pاية إلسال�" للدفا� عن إلسال�، �تعليم 
لطر�  �فق   aلبنا� ملسلمني  لشبا� 
 لدين عضًو نو�  ملولو]  إلسالمية، فصا� 
� هذ� للجنة. �كا! مرتد مسيحٌي "عبد هللا 
جيمز" <ثا� ثالثة عترضاa على �سو8 هللا 

�، فأصد�a هذ� للجنة لر( على مطاعنه 
ملسيحي".  لثالثة  ألسئلة  على  لر( " باسم 
ملسيح   )�)� على  <�ًال  لكتا�  شتمل 
ملولو] نو� لدين،  )�)� W ،� )ملوعو

ملولو] غال� ن� ألمرتسر]. )�)� W
للمسيح   cأل�  hبالزيا� تشر�   :١٨٨٥

ملوعو( � � قا(يا!.
ملوعو(  ملسيح  مع  لثا�  لقا��    :١٨٨٦
يؤلف   !>  � حّثه حضرته  �، حيث 
كتاًبا � لر( على مطاعن ملسيحيني، فألف 
<هل  ملقدمة  خلطا�  "فصل  باسم  كتاًبا 

لكتا�"، �ُنشر � عا� ١٨٨٨.
ملوعو(  ملسيح   cd كتب  لسنة  تلك   ��
� �سالًة تا��يًة �هي لs نقلها � � 

كتابه "فتح إلسال�"، �هذ تعريبها:

"موالنا، مرشدنا، �مامنا!
�لسال' عليكم ���ة �هللا �بركاته       

يا عا7َ �جلنا4، /3عو �هللا تعا1 /0 /بقى + 
 9��ألهد �/حقق  �لوقت،   Aطو حضرتك 
 + �Eد3  كإما'  /جلها  من  ُبعثَت   Lل�
/ستقيل   Pفإ  7 Sحَت  لو  �لزما0.   �هذ
Wا�،  ليل  �/بقى + حضرتك   Lظيف� من 
 +  Aجتو/� شيٍ\  كل  فأتر^  /مرت`   �a��
�حلق،  �لدين   1�  cلنا�  dلدعو كله   eلعا�
 fفًد نفسي  �لسبيل.   �هذ  +  iمو/  jح
+ سبيلك./نا �كل ما عندl ليس 7 بل 
بكل   Aقو/  ،lمرشد�  lسيد لك.  هو 
ُ/نفَق كل ما7 �ثر�m + سبيل  لو   oٍصد
كا0   �a��  .l3�مبر  iُفز فقد  �لدين  نشر 
منـزعجني  �أل�دية"  �هني wل�" مشتر� 
 7 فاSح  �لكتا4..  طباعة  توقف  بسبب 
ما  منهم  /3فع من جيـ} لكل ��حد   0/
 0� lمرشد� lلكتا4. سيد�3فع من {ن 
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١٠٣

�لعبد �ملتو�ضع �خلجوA يلتمس منكم  �هذ
�لتماf �هو /Q /نوi - �/عت�u من  Aقبو
حسن حظي- /0 /حتمل كل نفقاc طباعة 
�هني �أل�دية"، � لينَفْق ما ُيجَمع من uل�"
 0� حاجاتكم.  على  �بح  من  �لكتا4  بيع 
مستعدٌّ  /نا   .* فا��قية  نسبًة  �بينكم   bبي
�لسبيل. فا3ُْ� 7  �لبذA كل ما عندi + هذ
�لصّديقني." (فتح �إلسال�،  cمو c0 /مو/

�خلز�ئن �لر�حانية ] ٣   ٣٦) 

�لسيالكو¡  �لكرمي  عبد  �ملولو[  تتلمذ  �قد 
�ّ�سه صحيح  يد� � كشم&، حيث  على 

 � �لثا�  �لرجل  �Dصبح  �لبخا�[. 
حياj �ملسيح �ملوعو� � بعد موالنا 

نو� �لدين �. 
١٨٨٧: يونيو/ حزير�- كتب مقاًال 
"�ملنشو�  �£ها   jجريد  � عظيًما 
 cعتر�ضا� على   ��� �ملحمد[" 
�لقسيس "ִדومس ها�<" على كتا� 

للمسيح �ملوعو� �. 
١٨٨٨:  ٧يناير/كانو- �لثا�: سافر 
جامو-   ef  � �ملوعو�  �ملسيح 
�لدين،  نو�   jحضر  jلعيا� �كشم& 
�ظيفته  من  �ستقالته  يقد�   -D فأ��� 
منعه  �لكنه   ،� ملساعدته  ليتفر§ 

من �لك.
�لثانية  ©�جته  على  قر�نه  ُعقد   :١٨٨٩
جا-  SDد  �لصو�  بنت  بيغم"   ªصغر"
�للدهيانو[، �قد �هب �ملسيح �ملوعو� � 
مع موكب ©فافه ef "لدهيانه". �كا- �لصو� 
SDد جا- من كبا� �لصلحا_ صاحب طريقة 

* يع�: كما f -Dسال� عمر �لفا��� � كا- سبًبا لعز 
�إلسال� ��لن� �، كذلك Dُحّب D -Dكو- سبًبا لقوتك.

----------

صوفية �كا- له مريد�- كث&�- جًد�، �هو 
قبل   � �ملوعو�  �ملسيح  من  طلب  �لذ[ 
 t :>يأخذ بيعته، فامتنع � �قا -D ��عو�
fعال-  قبل  �لصو�  فتو�  بعد.  بذلك  �Dَمْر 
�عوª �ملسيح �ملوعو� �، فأخذ �D< بيعة 

� بيت �لصو� � لدهيانه.
٢٣ ما�D  ���H/vخذ �ملسيح �ملوعو� � من 
�لناv �لبيعة �Dسس �جلماعة �إلسالمية �ألSدية، 
حيث بايع � �ليو� �أل�< ٤٠ شخًصا، فكا- 

مـوالنا نـو� �لديـن �D< �ملبايعني. 
�ل|�هني  "تصديق  كتابه  صد�   :١٨٩٠
 cدية" �ً�� على كتا� �8ند�سي �لباندSأل�

ليكهر�� "تكذيب �ل|�هني �ألSدية".
نظرية  "�لرّ� على  ُطبع كتابه  �لسنة   �� هذ

�لتناسخ".
�أل�<  �يسم|/كانو-   ٢٧  �  :١٨٩١
سافر حضرته � مع �ملسيح �ملوعو� � 
ef الهو� حيث Dلقى � خطاًبا ��ئًعا Dما� 
:ش"،  م&�-  "منشي   ���  �  vلنا� Hال� 
كلمة،  بإلقا_   � �ملوعو�  �ملسيح   �Dمر  Y

فألقى خطاًبا حو< صدقه �. 

 

يتحد® حضرته � عن بيعته �يقو<: 
�لفر�سة �لM توهب للنy ال توهب  0�” 

لغ��. عندما /خذ �ملسيح �ملوعو3 � 
�لبيعة /مسَك بيدi ِمن /سفلها، /ما  bم
يصافح  كما  /يديهم  فأمسك  �آلخر�0 
�لبيعة ملدgٍ طويلٍة،  bملر^ صاحبه. فأخذ م�
�لشر�� كلها. �] ُ/3�`  g^��طالبb بقر
ميزW gلك + حينها، /ما �آل0 فقد �تضح 
�تشحيذ   ،١٥٣    نو�   jحيا) �ألمر.“ 

�أل�ها- ] ٧ �لعد� ١٠   ٤٧٧)

بالتماv من حضرj نو� �لدين �، كتب  
له �ملسيح �ملوعو� � بيد� �لكلماc �لتالية 
للبيعة �أل�e باللغة �أل��ية  (�نظر ef نص 

�لرسالة  :ط يد� � على �ليمني):
"/تو4 �ليو' على يد /�د من كافة Wنو� 
�لسيئة �لM كنت متو�طا فيها،  k��عا3
 0/ صميم  �عز'   m3صا بقلب  �/تعهد 
/سعى بقد� �ستطاعM �فهمي /0 /جتنب 
 ،k1 �خر حلظة + حيا� �لذنو4  �يع 
 c��سأ�ثر �لدين على متع �لدنيا �ملذ
�لنفس. �/تعهد /0 /سعى جاهد� للعمل 
 +  g�ملنشو� للبيعة   gلعشر� بالشر�� 
Wنو�  من  تعا1  �هللا  �/ستغفر  �إلعال0، 

�لسابقة. 
/ستغفر �هللا ��، /ستغفر �هللا ��، /ستغفر 
�هللا �� من كل Wنب �/تو4 �ليه. �/شهد 
له  شريك  ال  �حد�  �هللا  �ال  �له  ال   0/
 Q� ِّ4� .سوله�عبد� � ��/شهد /0 �مًد
ظلمُت نفسي، ��عترفُت بذنy، فاغفر 7 

Wنو�، فإنه ال يغفر �لذنو4 �ال /نت."



١٠٤

لضيو�  قا�يا-  بيًتا �  ب²    :١٨٩٢
�جللسة �لسنوية.

جامو-  �الية   �  � �ظيفته  �نتهت 
بيت  بنا_   � فشر�  �كشم&، 
."��مستوصف ضخم له � مدينة "ֲד&

خال<  �أل�<:  �يسم|/كانو-   ٢٨
 uجللسة �لسنوية �نُتخب �ئيًسا للجنة �ل�
من  ³لة  fصد��  fمكانية  تبحث  كانت 

���Dبا لنشر �عوj �إلسال�.
 ef سافر  fبريل/نيسا-:   :١٨٩٣
 jلزيا� قا�يا-   ef  rهنا �من  الهو�، 
 -D منه  فطلب   ،� �ملوعو�  �ملسيح 
بيته  يكن   t بينما  قا�يا-،   � ميكث 
�مستوصفه � "ֲד&�" قد �كتمل بنا�´ا 
بعد. �كا- قد �Dحَي ef �ملسيح �ملوعو� 

� عن موالنا نو� �لدين:

"ال َتْصُبَو0ّ �1 �لوطْن 
 فيه ُتها0ُ �ُتمتَحْن"

بشكٍل   �  �بأمر قا�يا-   � فأقا�   
 ef jيفكر بعد �لك � �لعو� t� ،ئم��
فتح   �  Dبد� حياته.  طو�<  Dبًد�  �طنه 
 v��� �fلقا_  قا�يا-   � مستوصٍف 

.rحلديث هنا�� -Hلقر�
�هتم بتعليم �Dال� �ملسيح �ملوعو� �. 
كتيب   � �ملوعو�  �ملسيح  Dلف 

"بركاc �لدعا_" بالتماv منه �.
يونيو/حزير�-:    ٥  ef مايو/Dيا�   ٢٢
�حلو��   �  � �ملوعو�  �ملسيَح  ساعد 
 ªلذ� �ملقدسة)  (�حلر�  باسم  �لشه& 

خاضه ضد �ملسيحيني.
 jًقصيد� مقاًال  كتب   :�H/غسطسD
�ملوعو�  �ملسيح   µمد  � �لعربية  باللغة 
 :� كتابه   � نشر´ا  �قد   ،�

"كر�ماc �لصا�قني". 
Dلقى  �أل�<:  �يسم|/كانو-   ١٨٩٤

�خلطا� � �جللسة �لسنوية � قا�يا-.
١٨٩٥: سافر ef جامو- �كشم&، حيث 
 jًمر �لوظيفة  كشم&  مها��جا  عليه   xعر

ثانيًة، �لكنه �فض.
�لذ[  �لقيم  �لبحث   � عظيمة  بذ< جهو�� 
قا� به �ملسيح �ملوعو� � إلثباD c- �للغة 

.cللغا� �D لعربية هي�
"منن  كتا�   � �ملوعو�  �ملسيح  Dلف 
 eعلن فيه بنا_ على �حي �هللا تعاD� ،"نSلر�
�أللسنة. �قد شكر   �D �لعربية هي  �للغة   -D
�ملسيح �ملوعو� � �لذين ساعد�� � هذ� 
�لبحث �على �Dسهم موالنا نو� �لدين حيث 

قا< �:  
�لذين  Dصدقائي  هنا  Dشكر   -D  · بد  "ال 
ساعد�� � fثباD c- ¸يع �للغاc تفرعت 
 -f ُسر��  بكل  فأقو<   .jحد�� لغة  من 
 cثباf ¹ث   � جاهد��  �أل�فيا_  Dصدقائي 
يو�   ef جهو�هم  �سُتقد�  �أللسنة   rشتر��
 ،jم سيؤتو- ثو�� �آلخر�D علمD� ...لقيامة�
أل�م شا�كو� � حرٍ� سينتصر فيها �إلسال� 
يستحق  منهم  ��حٍد  فكل  عظيًما.  �نتصاً�� 
يقبل   -D  eتعا �هللا  فأ�عو  �إل8ي...  �لوسا� 
من  �يبعدهم  لنفسه،  ��تا�هم  جهو�هم، 
�لنجسة، �«فظهم، �يهب 8م حبه،   jحليا�
Dعلُم  ��هللا  Hمني...   Y Hمني  معهم.  �يكو- 
من جاهد Dكثر، �هو لن يضيع Dجر �لعاملني، 
 hأل� �جتهد  قد   uي��� علمي  �فق  �لكن 
�ملولو[ نو� �لدين ��ألh �ملولو[ عبد �لكرمي 
Dكثر من غ&هم. فهما عند[ منذ عدj شهوٍ� 
�ملولو[  يساعد   t� Dعما8ما.  كل  تا�كني 
لنا   ªشتر� بل  فحسب  هذ�   � �لدين  نو� 
 j&خ� ¸ع  �هكذ�  باإلجنليزية،  قيمًة  كتًبا 

 قا< �ملسيح �ملوعو� �:

"ما �لُت مذ ُ/ِمرcُ من �لر4، �ُ/حييُت 
عيا0   1� َ/ِحّن  �لعجب،   iW �حلي  ِمن 
 1� �لعطشا0ِ  حنَني  �ال  �لدين،  /نصا� 
ليلي   + /صر�  �كنت  �ملَعني.  �ملا^ 
�Xا�i، �/قوA يا �4 من /نصا�i؟ يا 
فلما  مهني.  فر3   Q� /نصا�i؟  من   4�
�متأل منه جو � ،c�تو�تَر �فُع يد �لدعو
 c�فا� تضرعي،  ُ/جيَب   ،c��لسما�
�� صديقا   Qفأعطا �لعاملني.   4� �ة �
�خالصة   ،Q�/عو عني  هو  صد�قا، 
ُخلصاQ، �ساللة /حبائي + �لدين �ملتني. 
هو  �لدين.  نو�  �لنو��نية  كصفاته  �Tه 
نسًبا،  فا��قي  �ُقَرشي   ،�مولًد  i��ََبه
�لنجيبني  W�ية  �من  �إلسال'   g3سا من 
 Aَجلْذ�  1� بوصوله  فوصلُت  �لطيبني. 
كاستبشا�  به   cستبشر��  ،mملفر��
ُ/نسيُت  �لقد   ،m��بالفا  (�) �لسيد 
 + ��جدته   ،Qلقا�  Q^جا مذ   ،Q�/حز
�ما  �لسابقني.  من  �لدين   gنصر سبل 
نفعb ماA /حٍد كماله �لذi �تا� لوجه 
 0��ألقر سبق  قد  من سنني.   kيؤ� �هللا، 
�جلد�¥، �مع Wلك � �uلت��عة �uل� +
�لُعَلَق هللا  نَبذ  حلمه /�سخ من َ�ضو¥. 
تعا1، �جعل كل �هتشاشه + كال' �4 
�لعلم � ِشْرعَته،   Aَلبذ� �/يت  �لعاملني. 
قوته،  �لتوكل � س�ته،  �حللم � ُنْجعَته، 
�ما �/يت مثله عاملًا + �لعاملني، �ال + 
ُخلِق ِمْمالmٍ من �ملنِعمني، �ال + �هللا �هللا 
مثله مذ  �ملنفقني. �ما �/يت عبقرًيا  من 

كنت من �ملبصرين."  
(�لتبليغ،   ١٤٩-١٥١)
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 jليمني: حضر� من  �لو�قفو0 
�لناسخ،  علي  كر�  منشي 
حضرj �ملولو· عبد �هللا �لعر� 
�لعر�)،  �لصحابة  (Dحد 
علي،  $مد  �ملولو[   jحضر
�لدين  معر�]  ميا-   jحضر
فضل  حكيم   jحضر عمر، 
�ين �لبه&�[، حضرj حكيم 
مرهم  (صاحب  حسني  $مد 
عيسى)، حضرj شيخ يعقو� 
 uمف  jحضر �لعرفا�،  علي 
عبد   jحضر �لرSن،  فضل 

�لرحيم (Dسلم من �لسيخ) 

 jليمني: حضر��جلالسو0 من 
�لنعما�،  �حلق  سر�]  ب& 
�لدين  قطب  حكيم   jحضر
�لبد�ملهي، حضرj موالنا ش& 
علي، حضرj ملك ش& $مد، 

صحا� ال نعر� �£ه

*  "�يرj بابا نانك" �سم قرية مقدسة لدª �لسيخ، فيها Dشيا_ 
كا- يستعملها مؤسس طائفتهم "بابا نانك". �قد كشف �هللا 
� على �ملسيح �ملوعو� � D- "بابا نانك" كا- قد Dسلم. 
��ملعر�� D -Dتبا� "بابا" ��ملسلمني �ختلفو� عند �فاته حو< 
طريقة �فنه. �معلو� لدD ªتباعه Dنه كا- يلبس قميًصا خاًصا 
كتب عليه Hياc من �لقرH- �لكرمي ��لشها�تني، �قد تعايش مع 
كبا� �لصوفية �ملسلمني، �سافر ef �لكعبة �حجَّ �لبيت، كما 

ُعثر على مصحف ضمن مقتنياته.

-----------------------------

�لكتب �لثمينة 8ذ� �لغرx. جز�هم �هللا خً&� ��هللا 
�لرSن،  (منن  Hمني."  �ملحسنني.  Dجر  يضيع  ال 

�خلز�ئن �لر�حانية ] ٩   ١٤٣-١٤٤)
 � �ملوعو�  �ملسيح  سافر  سبتم|/Dيلو<:   ٣٠
نانك،  بابا  قميص  لر�ية  نانك"*  بابا   jير�"  ef
�لقافلة.   �هذ  � �لدين  نو�  �ملولو[   rشا� �قد 
١٨٩٦: سافر حضرته � ef ֲדا�لبو�، ��لتقى 
 -D علًما  شريف.  جاجر�-  فريد  غال�  باخلو�جه 
Hمنو�  �لذين  �لقالئل  �لصوفية  من  كا-  �خلو�جه 

�D< صو�j ¸عت �خلليفة �أل�< � مع �ملسيح �ملوعو� �  � يونيو/حزير�- ١٨٩٩ - على �لكر�سي من �ليمني: حضرj مفu $مد صا�� 
�لبه&�[، حضرj م&©� بش& SDد (جنل �ملسيح �ملوعو� �)، حضرj م&©� $مو� SDد (جنل �ملسيح �ملوعو� �)، سيدنا �ملسيح �ملوعو� � 

�� حضنه جنله حضرj م&©� شريف SDد، حضرj �ملولو[ نو� �لدين، حضرj �ملولو[ عبد �لكرمي �لسيالكو¡، حضرj ب& منظو� $مد

;

Ï¬⁄°\;Ï÷Ş¡

+ ١ يناير/كانو0 �لثاQ ١٨٩٦ نشر �ملسيح �ملوعو3 � �عالًنا من قبل 
�ملسـلمني �1 نائب َمِلِك �©ند �ّضح فيه /¨ية يو' �جلمعة + �إلسـال'، 
�لتمس منه /ª 0عل يو' �جلمعة عطلة �ملسلمني �ألسبوعية. فأ�صى � �
�آلخرg، �لكن  4��إلعال0 ل�ثو� ثو �َ̂ خاصـًة /0 يوّقعو� على هذ �لعلما
 «��القتر ��ملؤسـف /0 �ملولوi �مد حسني �لبطالوi �/مثاله خالفو� هذ
 ١٩١١ + � .gحلاقد�كالسابق، فضعفت هذ� �حلركة بسبب تصرفاִדم 
�ملِلك  1� � Aأل���مبناسـبة تتويج �ملِلك جو� �خلامس /�سل �خلليفة 
مذكـرgً بضر��g جعل �جلمعة عطلة للمسـلمني، �Wلك بنا^ على �©ا' 
�باQ، �نشر �عالًنا باسم �ملسلمني + �©ند، كي يرفع �ملسلمو0 �منظماִדم 
�إلعال0، ��جتمع مسلمو �©ند حلماية  �صوִדم + حقه. فرحب �جلميع ֲדذ
 gندية على منح �جا�©��فقت �حلكومة � ��لشـعا� �إلسالمي. �هكذ �هذ
�ملسـيح �ملوعو3 � قبل ١٥ سنة.  �3�يو' �جلمعة للمسـلمني كما /�
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باملسيح �ملوعو� �.
 tلعا� "�Dيا-  ملؤمتر  برئاسته  �أل�<:  �يسم|/كانو-   ٢٨-٢٩
 jملولو[ عبد �لكرمي �لسيالكو¡ � $اضر� Dلعظيمة" بالهو� قر�
�ملسيح �ملوعو� � �لشه&j باسم "فلسفة تعاليم �إلسال�". �قد 

�فتتَح موالنا نو� �لدين � هذ� �ملؤمتر �ختمه :طابه.
�ملسيح  �بيت   � بيته  �لشرطة  �´ت  fبريل/نيسا-:   :١٨٩٧
�ملوعو� � للتفتيش بعد مقتل ليكهر�� �لبيشا��[، �لذ[ ُقتل بيد 
تلميذ له t يعثر عليه بعد �لقتل، ��لك ¹سب نبو_j تلقاها �ملسيح 
�ملوعو� � بشأ- مص&� بعد D- طالبه بأ- ُيِرَيه Hية على صد� 

�إلسال� ��لرسو< �. 
�ليا�  كابنت  $كمة   � بشها�ته   �  e�D  :�H/غسطسD  ١٣
ضد   rكال� ما�تن  �لقسيس  �فعها   uل� �لقضية  بصد�   vغلو��

�ملسيح �ملوعو� � متهًما fيا� بإ�سا< شخص الغتياله.
١٥ سبتم|/Dيلو<: Dمر �ملسيح �ملوعو� � بتأسيس مد�سة خاصة 
للجماعة باسم "تعليم �إلسال�" بقا�يا-، �Dمر Âمع �لت|عاc 8ا، 
فكا- �D< �مللبني لند�ئه � هو موالنا نو� �لدين حيث �عد بدفع 

١٠ ��بياc شهرًيا. 
٢٧ �يسم|/كانو- �أل�<: Dلقى � خطاًبا � �جللسة �لسنوية بقا�يا-.

على �لكر�سي من �ليمني: شيخ �Sت 
�لسيالكو¡،  �لكرمي  عبد  �ملولو[  �هللا، 
سيدنا �ملسيح �ملوعو� �، �ملولو[ غال� 
حسن �لبيشا��[، موالنا نو� �لدين �� 

حضنه م&©� بش& SDد
�جلالسني  جان�  على  �لو�قفا-  �لطفال- 
شيخ  بن  �حلميد  عبد  �لكر�سي:  على 
�لدين  بش&  م&©�   jحضر �هللا،  �Sت 

$مو� SDد
�جلالسو0 من �ليمني: �. خليفة �شيد �لدين، 
صا��  $مد   uمف  ،��H f£اعيل  سيتهـ 
�لبه&�[، م&©� خد� :ش، شيخ موe :ش، 

شيخ عبد �لر©�� بن شيخ عبد �لرSن
�لو�قفو0 + �خللف من �ليمني: �لطبيب 
تا]  منشي  �لالهو�[،  8fي  فضل 
©�جة  (��لد  نو��  ناصر  م&  �لدين، 
علي  حامد  م&   ،(� �ملوعو�  �ملسيح 
$مد  غال�  ماستر  �لسيالكو¡،   �شا

�لسيالكو¡

صو�Dُ jخذc � يو� fلقا_ �خلطبة �إل8امية

مد�سة  لتأسيس   j&كب جهوً��  بذ<  �لثا�:  يناير/كانو-   ١٨٩٨
تعليم �إلسال� �تكميلها، فقا< �ملسيح �ملوعو� � مبناسبة �فتتاحها 
� ٣ كانو- �لثا�: "f- َمن �قترµ تأسيس هذ� �ملد�سة هو نو� �لدين 

�م&©� خد� :ش".
 �يسم|/كانو- �أل�<: Dلقى � خطاًبا ��ئعا بعنو�- "ضر��j �إلما�" 

خال< �جللسة �لسنوية.
١٨٩٩: تصّوَ� � مع �ملسيح �ملوعو� � � �D< صو�jٍ ¸اعيٍة.

لقد تلقى حضرته � خال< هذ� �لسنة حو�· ثالثة Hال� �سالة من 
 jتلف �ألسئلة، فأجا� عليها من خال< جريدÃ يسألونه vش� �لنا

"�َحلكم" �D بعث fليهم �ألجوبة بال|يد.
١٩٠٠: حا�< � من خال< �ملر�سلة fقنا� �ملتصو� �لشيخ ب& مهر 
علي شا� �لغولر�[ �ملعا�x للمسيح �ملوعو� � بقبو< حتّديه لكتابة 

تفس& �لقرH-، �لكنه هر� بأعذ�� ��هية.
١١ fبريل/نيسا-: قا� موالنا نو� �لدين �موالنا عبد �لكرمي �لسيالكو¡ 
بكتابة �خلطبة �إل8امية �لD uلقاها �ملسيح �ملوعو� � باللغة �لعـربية 
مرجتال كخـطبة عيد �ألضـحى � �ملسجـد �ألقصى � قا�يا-. 

٢٨ مايو/Dيا�:  Dُلقي � قلب �ملسيح �ملوعو� � D- ُتب² منا�jٌ بيضا_ 
�  قا�يا- �فق �حلديث �لنبو[: (ينـز< �ملسيح عند �ملنا�j �لبيضا_ 
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�ملسجد �ألقصى �لذ[ Dلقى فيه 
�ملسيح �ملوعو� � �خلطبة �إل8امية � ١٩٠٠/٤/١١

مكا- fلقا_ �خلطبة �إل8امية � �ملسجد �ألقصى �قد Dش& fليه بلوحتني

;ÏËŸ]6¸\;ÏeŞ£\

كتب �ملسيح �ملوعو� � على غال� �خلطبة �إل8امية ملا ُطبعْت:

  "هذ� هو �لكتا4 �لذi ُ/ِ©مُت حّصة منه من �4 �لعبا3، + يو' عيٍد من 
�لر�» �ألمني، ِمن غ� مد3 �لترقيم  mحلاضرين، بإنطا��ألعيا3. فقر/ته على 
�لتد�ين. فال شك /نه �ية من �آلياc، �ما كا0 لبشر /0 ينطق كمثلي مرجتًال �
مستحضًر� + مثل هذ� �لعبا��c. �كا0 �لناf يرقبو0 طبعه �قبَة يوِ' �لعيد، 
بعد  مقصو3هم  �هم �/  iلذ� هللا  فاحلمد  �ملريد،   mملشتا� بعيو0  �يستطلعو0 
��نه صنيعة  �لثما�،  من  /غصانه  مذّللة  كبستا0  مطلوֲדم   ���جد� �النتظا�، 
بعدما  �لسعاg3، ��نه غيث من �هللا   1�  fلنا� تبليغ  �حسا0 �حلضرg، �مطية 
�ملد�نة من  gملنتقا�/ْمَحَلِت �لبال3، �عم �لفسا3، �لن جتد هذ� �ملعا�9 + �آلثا� 
�لثقاc، بل هي حقائق /�حيت �7ّ من �4 �لكائناc. ��نه �ظها� تا'، �هل 
بعد �ملسيح كتٌم، �هل بعد خامت �خللفا^ على �لسر ختٌم؟ �ليس من �لعجب /0 
تسمع من خامت �ألئمة نكاًتا ما ُسمعت من قبل من علما^ �مللة، بل �لعجب كل 
�ملسيح �ملوعو3 ��إلما' �ملنتظر �َحَكُم �لناf �خامت �خللفا^، �  kلعجب /0 يأ�
�لكuيا^، �يتكلم كتكلم �لعامة من �لعلما^،  gمن حضر gمبعرفة جديد kال يأ

�ال يفّرm فرقا بّينا بني �لظلمة ��لضيا^.
��T Qيت هذ� �لرسالة: ُخْطَبـًة ِ�ْلَهاِميَّـًة.. َ�ِ�نِّي ُعّلمُتها �َ©اًما مِّن �َّبِّي َ�َكاَنْت �َيًة."

�كتب �ملسيح �ملوعو� �:
 "+ يو' ١١ �بريل (نيسا0)١٩٠٠ صبا» عيد �ألضحى تلقيت �©اما: 
�خطْب �ليو' بالعربية، قد ُ/عطيَت �لقوg". �تلقيت �©اما (بالعربية): "كال' "
�لعيد إللقا^ خطبة �لعيد  g4 كرمي"... فقمت بعد صال�فِصحْت من لد0 /ُ
باللسا0 �لعر�، �يعلم �هللا /نb /�تيت قوg من �لغيب. ��خلطا4 �لعر� 
�لفصيح �لذi كا0 ¶ر من فمي ��جتاال كا0 خا� نطاm قد�k كلّيًة. 
�ال /ظن /بًد� /0 شخصا + �لدنيا يقد� -من 0�3 �©ا' �باQ خا·- على 
�لقا^ خطا4 ֲדذ� �لفصاحة ��لبالغة يبلغ عدg صفحاc من 0�3 /0 يكتبه 

على ��m /�ال. 
 fلنا�عندما /لقيُت هذ� �خلطبة �لعربية �لT Mيتها (�خلطبة �إل©امية) بني 
كا0 عد3 �حلضو� قر�بة مائM شخص.. سبحا0 �هللا! كانت عني غيبية 
يتكلم  /' كا0 مالكا  �ملتكلم  /نا  � كنت W� ما   i�3/ تتدفق عندئذ، �ال 
�لكال'. كانت �جلمل  �بلساQ؛ ألنb كنت /علم /0 ال 3خل 7 + هذ
 gا معجزX� ...7 ر من فمي تلقائيا، �كل �لة منها كانت �ية» gجلاهز�

معرفية /��ها �هللا تعا1، �ال /حد يستطيع /0 يقد' نظ�ها.
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 ١٩٠٠ �يا�   ٢٨  
 فنشر  �مشق).  شرقي 
�لصد�. فت�� موالنا نو�  �&عالًنا مفصال ֲדذ
�لدين مبئة �4بية 4قد3 بيته لبنا- �ملنا�+ هنا(، 
فنا-   
 ُتب9   <� قر�  �ملوعو�  �ملسيح  4لكن 

�ملسجد �ألقصى. 
١٩٠١: ١٥ يوليو/متوF سافر حضرته � 
غوْ���سبو�   L&  � �ملوعو�  �ملسيح  مع 

 .+Nلشه� ��بصد� قضية �جلد
4كا> �بنا- عم �ملسيح �ملوعو� � ملحدين 
 .Uلطر� W4نه بشXيؤ �4معا�ضني له، 4كانو
 �ً�� سّد4��_ مر+ �قامو� �ما3 ���هم جدX4
 `Xبيته �، فـتأ L& cملؤ��به �لطريق 
هو �4صحابه طويًال، حيث كا> عليهم �> 
يسلكو� طريًقا طويًال بعيًد� ليصلو� &L بيته، 
ُهد3   �شهًر  ١٨ �نقضا-  4بعد   Nألخ�  
4

�جلد�� jُكم من �ملحكمة.
موالنا  بيت   
 4ُلد_   :mn/غسطس�  ١
4قد  �حلّي"،  "َ�َمة  ُسميت  بنت  �لدين  نو� 
تز4جها �خلليفة �لثاs للمسيح �ملوعو� � 

عا3 ١٩١٤.
 <nلقر��لسنة �كمل حضرته ترxة  zهذ 

�لكرمي باللغة �أل��ية، 4لكن } ُيطَبع منها &ال 

�جلز- �أل�4 فقط، X4لك 
 عا3 ١٩٠٧.
عقد  �علن  سبتم�/�يلو�:   ١٢  :١٩٠٢
� بشN ��د جنل �ملسيح �ملوعو� FNمل <�قر

.�
 <�٢ �كتوبر/تشرين �أل�4: �علن عقد �لقر
��د.  �مو�  �لدين   Nبش  �FNمل �أل�4 
4شا�( 
 موكب Fفافه &L قرية "ُ�ْ�كي". 
من   ٥ بتا�يخ  قا�يا>   L& �ملوكب   4صل 
نفس �لشهر. فهنأ موالنا نو� �لدين �ملسيَح 

4�� جنله.F ملوعو� � على�
 
٢٤ �كتوبر/تشرين �أل�4: ُسجل خطابه 

."��"فونو غر
�شتر`  قد  خا>"  علي  "نو�m �مد  4كا> 

فيه  يسجل   <�  ����4  "��غر "فونو   Fجها
 � 4كا>  صوته.   � �ملوعو�  �ملسيح 
�ملخترعا_ �جلديد+ كلها  zئًما &منا هذ�يقو� �

 ��ا-  zإلسال3 4ننشر�من �جلنا لنخد3 ֲדا 
قصيد+  4كتب  �لفرصة   zهذ فانتهز  �لعا}، 
باللغة �أل��ية قا� 
 مطلعها ما معناz: ينطلق 
�jثو� عن �هللا  <ْ� "���لصو_ من "فونو غر
�للسا>.  بثرثر+  ال  �لقلب  صميم  من   Lتعا
 .mلعذ�فسجلها �ملولوc عبد �لكرمي بصوته 
كما �مر � موالنا نو� �لدين �> يسجل 
كلمة 
 بيا> �اسن �إلسال3. � �عا � 
�لناطق،   Fجلها�  �هذ لُيريهم  ��ند�4  بعض 
4ُيسِمعهم ما ُسجل فيه من �اسن �إلسال3. 
�أل�4: صد�_ جريد+  �كتوبر/تشرين   ٣١
�لدين  نو�  موالنا  فيها  فساهم  "بد�"، 

بقلمه.
بافتتا�   � قا3  مايو/�يا�:   ٢٨  :١٩٠٣

كلية "تعليم �إلسال3" 
 قا�يا>.
 ُطبع تفسzN � لسو�+ �جلمعة.

�ملسجد   
 �لكرمي   <nلقر�  �4�� �لقى 
�ألقصى" طو� �لسنة."

يستطع   {  :sلثا� يناير/كانو>   ٦  ١٩٠٤
 <nلقر�بسبب � &لقا- ���  �لكرمي 
�ملسيح  فدعا  مرضه، 
�ملوعو� � لشفائه 

.�Nًكث
ف��ير/شبا�: ُنشر 
حلضرته  كتابا> 
"نو�  �حد�ا 
 sلثا�4 �لدين" 

4قد  �ملسيح"  &لوهية  "&بطا� 
مرتّد  متنّصٍر  �لفه   mكتا على   ��ً� كتبهما 

بعنو�> "تر( �إلسال3". 
�ملسيح  مع   � سافر   :mn/غسطس�  ٢٠
�ملوعو� � &L الهو� بشأ> قضية �فعها 

 �مشيًد  � �ملوعو�  �ملسيح  قا� 
jضرته �:

�كتب هنا بضَع ُجمٍل مليئة باحلب "
�ها �فاقر )ملولو$،  حضر(  كتبها 
ُمنح  قد  �نه  لتعلمو)  �3معا2  بتدبر 
�)ليقني  �)لصد6  )لصد8  )نشر)9 

بفضل )لرAن. �فيما يلي كلماته:
)ملسيح  حضر(   Dيع) جي،   (FGم”  
�8يد 8ضا )هللا ��نا عبٌد لك،  (Nملوعو(
 23  .O  Pيرضا ملا  مستعد  �نا   .Qتعا
3نسا2   RٍN  Q3 Sاجٍة  مهمتك  كانت 
)ملحّب  )حليلة  )لعدمي  )لعبد  فهذ) 
للَخلق يريد �2 يقوR ֲדذ) )لعمل.“ مت 

كالمه جز)P )هللا.
 23 حضر( )ملولو$ متفا2ٍ ` )جلهد، 
�)لتضحية   ،aNأل(� �)لتو)ضع، 
�)لنفس، �هو ال يتكلم بنفسه،  gباملا
بل تتكلم 8�حه." (�nاs فيصله (�ُحلكم 

�حلاشية) ٥٠-٥١ � (c4لسما�

�ملولوc كر3 �ين.  zضد
 
٢ سبتم�/�يلو�: �لقى � خطبة �جلمعة 
الهو� فسر فيها سو�+ 
�ئًعا.� �Nًلكوثر تفس�

نيسا>،   ١٩٠٥
 :<�4حزير �يا� 
�ملسيح  مع  �قا3 
 
  � �ملوعو� 
بسبب  بستانه 
 ��بزلز  Nلشه�  ���لزلز

."zكانغر"
بسبب  4صيًة  كتب   :<�حزير يونيو/   ١٥



١٠٩

�ملر� �لشديد.
�حلي  عبد  �بُنه  ختم   :<�حزير يونيو/   ٢٧
 ٢٨  
4 مر+،  أل�4  �لكرمي   <nلقر�  +-�قر
�ملناسبة بأمر  zقا3 حضرته 4ليمة ֲדذ� <�حزير

من �ملسيح �ملوعو� �.
 
 �اضر+  �لقى   :sلثا� نوفم�/تشرين   ٥

��ي jضو� �ملسيح �ملوعو� �.
�ملسيح  عّينه   :sلثا� يناير/كانو>   :١٩٠٦
�ملشرفة  �للجنة " لـ  �ئيًسا   � �ملوعو� 
على مصا¡ "ֲדش  مق�+".. �c مق�+ �هل 

�جلنة.
٢٩ يناير/كانو> �لثاs: عّينه �ملسيح �ملوعو� 
�جنمن  "صد�  ملؤسسة  �ئيٍس   �4�  �

��دية".
 <�قر عقد  �علن   :sلثا� نوفم�/تشرين   ١٥
�ملوعو�  �ملسيح  (جنل  ��د  شريف   �FNم
علي  �مد   m�نو �بنة  بيغم"  "بوFينب   (�

خا>.
 � �لقى  �أل�4:  �يسم�/كانو>   ٢٨
خال�  �إلما3"  "ضر�4+  حو�  خطاًبا 
قا�  �ليو3  نفس   
4 �لسنوية.  �جللسة 
"تشحيذ  £لة  عن  �جلمعة  قبل خطبة   �
 Nبش  �FNم ¤ر�ها  كا>  �ل   �ألXها>" 
�ملجلُة   zهذ "ستز�4  ��د:  �مو�  �لدين 
على  4ستعمل  �ئعة، � مبعلوما_   mَلشبا�

تقوية �4�صر �ُألخّو+ بينهم."
صد� كتابه "مبا�¥ �لصر�". � طبع ثانية 
بعنو�> "مبا�¥  بإضافا_ مفيد+   ١٩٠٧ 


�لصر� 4�لنحو".
صال+  صلى   :sلثا� يناير/كانو>   ١٩٠٧

�لكسو� 
 قا�يا>.
�جلز-  sته � ملعاxبريل/نيسا>: ُنشر_ تر&

�لكرمي باللغة �أل��ية. <nأل�4 للقر�
4كتب  بذلك   � �ملوعو�  �ملسيح  فُسرَّ   

&ليه: 

")لسالR عليكم �A8ة )هللا �بركاته. حيث 
 mهنا� ،Pعمر�3نه ال ضما2 حليا( )إلنسا2 
حاجة ماسة Q3 ترrة )لقر2q، لذ) فإo) قمَت 
 P2 مثل هذ� u8�ֲדا نلت ثو)ًبا كبGً)، بل 
)خلدمة تزيد ` )لعمر. ما R(N قد �N8 عن 
 gعما8هم تطو�  2� )لنبو$  خد)R )حلديث 
 2�بسبب خدمة )حلديث، فإ| على يقني 
 2qلقر(  RNخا عمر   `  m8يبا سو{  )هللا 

�Aد. Rغال (FGم .Rلسال(�)لكرمي." 
(١٩٠٨ � ١١ ��Xn جريد+ "بد�" قا�يا>، ١٩)

 � حضرته  �علن   :mn/غسطس�  ٣٠
� مبا�( ��د جنل �ملسيح FNم <�عقد قر

�بنه عبد �حلي. <ِ��ملوعو� �، 4قر
 �FN٤ سبتم�/�يلو�: مر� م L& من ٢
�لدين  نو�  موالنا  فشا�(  ��د،  مبا�( 


 عالجه.
 � �لقى  �أل�4:  �يسم�/كانو>   ٢٨

�جللسة �لسنوية 
 قا�يا>. 
خطاًبا 
عقد  �علن  ف��ير/شبا�:   ١٧  ١٩٠٨
على  خا>"  علي  �مد   m�"نو  <�قر
بنت �ملسيح �ملوعو� � نو�m مبا�كة 

بيغم. 
��: مت تشكيل "£مع �ألحّبا- Xn/١٩ ما��
موضوًعا   � كتب  4قد   ."<�4�إلخو
 "<�4�إلخو �ألحبا-  من  �لتما� "  <�بعنو
بعد &Xٍ> من �ملسيح �ملوعو� �، 4قد 
 ���هد سبعة  �ملوضو�   �هذ  
 Xكر 
4�حلب  ،Uالتفا�هي: �لتعا4>، 4�الحتا� 4
4�ملساملة  �لعربية،  �للغة  4تر4يج  �إل�ي، 
4�ليسر.  �لعسر   
 4�أل�عية  4�لتشا�4 
 ��ذ �يًضا  بطاقة   ١٤٠٠  � طبع  كما 
يصبح  حني  �نه   cينو 4كا>  �لغر�، 
شخص،   ١٤٠٠ �ملجلس   �هذ �عضا- 
�ملوعو�  �ملسيح  من  يطلب  فسو� 

 zهذ Lهللا تعا�� �عا- خاصا ليحقق 
4�لغايا_. 4لكن �هللا يفعل ما  ���ألهد
يشا-، حيث Xهب �ملسيح �ملوعو� � 
 � .Lهللا تعا�&L الهو� 4�نتقل &L ��ة 
�خلت كل �جلماعة حتت سيا�ته بصفته 

�خلليفَة �أل�4 للمسيح �ملوعو� �.
�جلمعة  خطبة   � �لقى  &بريل/نيسا>:   ٢٤
 
  � �ملوعو�  �ملسيح  حيا+   
  +Nألخ�
�مللي-  �لفلق  تفسN سو�+  فيها  بني  قا�يا>، 

باملعا��.
مايو/�يا�: طلَبه �ملسيح �ملوعو� � خال� 
&لقا-   
 فاستمر  الهو�،   L&  Nألخ�  zسفر

�لكرمي هنا(. <nلقر� �4��
١٥ مايو/�يا�: خا� نقاًشا مع �ملف  غال3 
 cلناصر�مرتضى �مليانوc حو� حيا+ �ملسيح 

� 44فاته.
كبا�   -�غد مأ�بة   L& ُ�عي  مايو/�يا�:   ١٧
�لقو3 من الهو� 4ُبلغو� برسالة �حلق. �4لقى 
 � 4حضرته   � �ملوعو�  �ملسيُح  فيها 

خطابني. 
١٧ مايو/�يا�: مكث � 
 الهو� لعال� 
 Nألخ��ملسيح �ملوعو� � بدً-� من مرضه 

حW 4فاته.
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".... فيـا �حبائـي، ما 
N)مت سنة )هللا )لقدمية هي 
�نه تعـاQ ُير$ قد8تني، 
لكي �طم بذلك فرحَتني 
فمن  لألعد)�..  كاoبتني 
)هللا  يغّير   2� )ملسـتحيل 
تعاQ )آل2 سنته )ألFلية، 
لذلـك فال حتزنـو) ملا 
�خ�ُتكم به �ال تكتئبو)، 
 (�o3 ال بد لكم من �2 تر
 23�)لقد8( )لثانية �يًضا، 
�يئها خـG لكم، أل�ا 
 Rيو Q3 لن تنقطع�N)ئمة 
)لقيامة. �23 تلك )لقد8( 
)لثانية ال ميكن �2 تأتيكم 
�نا، �لكن  8Nغـا�ما � 

 È›]ÁÄ]Œ’\;Å∂^;‹˜≈;\ÜÖŸ;]›ÅËà
،� cملهد��ملسيح �ملوعو� 4�إلما3 

�حي للمسيح )ملوعوN �، )لتذكر( � ٦٣٠)) * 

عندما �8حل سو{ يرسل )هللا لكم )لقد8َ( 
)لثانية، )ل� سـو{ تبقى معكم Q3 )ألبد."

�لوصية، �خلز�ئن �لر4حانية � ٢٠ � ٣٠٥)) 



 

"مـن سـنة )هللا )جلا8ية، �منـذ �2 خلق 
)إلنسا2̀  )أل�8 ما g(F يبد$ هذP )لسنة 
�مرسـليه،  Pنبيا���2 )نقطاٍ�، �نه ينصر N
�يكتب �م )لغلبة، كما يقوg: ﴿َكَتَب )هللا 
 N(ملر(�َألَْغِلَبنَّ َ�َنا َ�8ُُسِلي﴾ (�ملجا�لة:٢٢)، 
من )لغلبة هو �نه كما �2 )لرسـل �)ألنبيا� 
�2 تتم حجة )هللا على )ألS �8يث  2�يريد
 Qمتها، فإ2 )هللا تعا�ال يقد8 �حٌد على مقا
يظهر صدقهم بالبينـا�، �يز�8 بأيديهم 
بذ8( )حلق )لذ$ يريد�2 نشـرP ` )لدنيا، 
�نه ال يكمله على �يديهم. بل يتوفاهم  Gغ
 $َNقٍت يصحبه )خلوُ{ من )لفشـل با� `
)لر�$، فُيفسـح بذلك )ملجاgَ للمعا8ضني 
�يسـتهزئو) �يطعنو) �يشنعو).  (�ليسخر
�حينمـا يكونو2 قد �خرجـو) كل ما ` 

جعبتهم من سخريٍة �)سـتهز)ٍ� ُيظهر )هللا 
 aيهيئ من )ألسبا�تعاQ يَد )لقد8( )لثانية، 
ما تكتمل به )ألهد){ )ل� كانت o Q3لك 

)حلني غG مكتملٍة Q3 حد ما."   
�لوصية، �خلز�ئن �لر4حانية � ٢٠ � ٣٠٤)  )  
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مقا3 ظهو� �لقد�+ �لثانية (�خلالفة) 
 حديقة "ֲדش  مق�+". 
هنا 4ُضع جثما> حضر+ �ملسيح �ملوعو� � �ملبا�(، 
c4Nلبه�4بايع كثN من �إلخو+ حضر+ �حلكيم نو� �لدين 



�عطـا| O8 صديقـا صد�قـا..... ) ـه كصفاتـه )لنو8)نيـة نـو8 )لديـن...... �ملا "

�يقنت �نـه Nُعائي )لذ$ � ،O8 يـا�q يـًة منq يته��قع نظـر$ عليه، 8�جـا�| �القـا| 

�ْشـِرaَ حّسـي �نّبأ| َحَدسـي �نه من عبـاN )هللا )ملنتخبـني...... ُ��R عليـه، (N�كنـت 

� كشجر ُ�Fعَج من � ،Rكالغريب )ملستها Pجد�� R9 )إلسـال��من qيا� كماله �نه ملا 8�u جر

ا، �قاR لنصر( )لدين كاملضطرين، �صّنف كتًبا )حتو� على  �شعَر ¥ًّا، �)نكد8 عيشه غمًّ ،Rملقا(

3فاN( )ملعا| )لو)فر( �)نطو� على )لدقائق )ملتكاثر(، �� ُيسمع مثلها ` كتب )أل�لني... 

§د ِلُلقيـا| بكماg ميل )جلنا2 كوجد )ملثر$ بالعقيا2. يأ¦ من بـالN ناFحة على �قد)R )ملحبة 

�)ليقني. فًتى طيب )لقلب، �بنا �ªبه، يسـعى 3لينا ©هـد طاقة �لو �جد فو)6 ناقة. )نثاg )هللا 

�)ملسلمني. له بقل» ُعلق عجيبة،  Rيد ببقائه )إلسال���صائل )لِصال� � )(Fعليه من جو)ئز )ملجا

�قلبه َنفو9ٌ غريبة. تا8 ` ح» �نو)� )ملالمة �)لتعنيف، �مفا8قة )ملألف �)ألليف، �يتس¬ لـه 

هجر )لوطن لسما� كالمي، �يَدُ� )لتذكر للمعاهد حلب مقامي، �يتبعD ` كل �مر$ كما يتبع 

حركة )لنبض حركة )لتنفس...

�P(8 ` كشف �سر)8 )لتنـزيل �فهم منطوقه �مفهومه ��)هللا 3| �u8 ` كالمه شـأًنا عجيبا،  

�نزgْ عليه بركا� من )لسما�، �)حفظه  ِّa8 .من )لسابقني. 3منا هو بستا2 من بساتني )لدين )ملتني

�نت �8حم )لر)Aني. �من شر�8 )ألعد)�، �ُكْن معه حيثما كا2، �)8حْم عليه ` )لدنيا �)آلخر(، 

qمني ± qمني." ;(�لتبليغ � ١٤٩- ١٥٨ طبعة بريطانيا ٢٠٠٤)

ÏË›\ÑÊfi’\;„h]�ë—;„4\

flÁÅ’\;ÑÊ›;



ِبسِم �ِهللا �لرَّ�ِن �لرَِّحيِم

4�لصال+  �لدين.  يو3  مالك  �لرحيم،  �لر�ن  �لعاملني،   m� هللا  �حلمد 
�ألصفيا-،  �صفى  4�ألنبيا-،  �لرسل  سّيد   3�n 4ُلد  سّيد  على  4�لسال3 

�مد خامت �لنبيني، n4له �4صحابه �xعني.
نو�  �ألمني،   cلقو� �هللا   L& �ملُفتقر  �لضعيف  �لعبد  فيقو�  بعد..  �ما 
�لدين.. عَصمه �هللا من �آلفا_، ��4خله 
 Fُمر+ �آلمنني، 4جعله كا�ه: 
نو8 )لدين.. &s قد كنُت َلِهجُت ُمْذ ��يُت �ملفاسد من �هل �لزما>، 
�لدين، 4يرجم  �4شاهد_ تغيُّر �أل�يا>، �> UFَ��ُ �±يَة �جل °ّد� هذ
 mكتا 
ر �ملؤمنني  �ملُنية أل> �هللا قد بشَّ zلشياطني. 4كنت ��جو هذ�
 ��لقائلني: ﴿4ََعَد �هللا �لَِّذين nَمُنو� ِمْنُكْم 4ََعِمُلو Uمبني، 4قا� 4هو �صد
َقْبِلِهْم﴾  �َألْ�ِ� َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن  
لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِلَحاِ_  �لصَّ
�لعاملني. 4كذ� قا� �لذc ما ينطق عن ��و` &> هو  m� خر ما قا�n L&
�ألمة  zهذ 
�ألمني �: "&> �هللا يبعث  U4لصد�&ال 4حٌي يوَحى 4هو 
على ��� كل مئة سنة َمن °ّد� �ا �ينها"، فكنُت ِلر�ِته من �ملنتظرين. 
 mُليقني، فكنُت �جو��حلق 4 ���لُبْغية بيَت �هللا مهبَط �نو zفقصدُ_ �ذ

�ل���c، �4قطع �لصحا�c، �4ستقرc عبًد� من �لعبا� �لرّبانيني.
�لبقعة �ملبا�كة �ملكّرمة شيخي �لشيخ �لسيد حسني �ملهاجر  
مُت   فتوسَّ
 
4 ،cألنصا���لتقّي، 4شيخي �لشيخ �مد �خلز�جي  �لو�� �لز�هد 
�لغ·  �لَطّيبِة تشرفُت بلقا- شيخي 4سيدc 4موالئي �لشيخ عبد  طابَة 
�أل�دc، 4كلهم كانو�، كما �ظن، من �ملّتقني، جز�هم �هللا  cملجد��
�لعاملني. 4هؤال- �لشيو¸ - ��هم   m� مني ياn ،-�عّني �حسن �جلز
 ��لتقو` 4�لعلم، 4لكن } يكونو �هللا - كانو� على �على �ملر�تب من 
�لز4�يا  
�لدين من �لقائمني، 4ال لُشبهاִדم مستأصلني، بل  -�على �عد

متعبدين، 4مبناجا+ �ֲדم ُمتخّلني.
�لعلما- َمن توّجه &L �عو+ �لنصا�`، 4�آل�ية، 4�ل���ة،  
4ما ��يت 
�ملضّلني. بل ��يُت  Uلِفر�4�لدهرّية، 4�لفالسفة، 4�ملعتزلة، �4مثا�م من 
�لعلو3 �لدينية،  ���ند ما ينيف على تسع مئة �لف من �لطلبة �فضو 

ِبطانًة   �4�ºذ4 �أل�4بية،  4�أللسنة  �إلنكليزية،  �لعلو3  عليها   �4�ختا�4

من �4> �ملؤمنني، Fْ�َ4َيَد ِمن ستني �لف �لف �سالة ُطبعت 
 مقابلة 
�ملصيبة، 4عليها نسمع �ملشايخ �4تباعهم �«م  zملسلمني. هذ��إلسال4 3
 m�4صحا �لكما�  �هل  َ�ْيَدِ>  4�ملناظر�_ خال�  �لدعو+   <& يقولو> 
�ليقني. 4ُعلما±نا.. &ال من شا- �هللا.. ما يعلمو> ما ُيفَعل بالدين �4هل 
 Xلبا�¥ -نعو� mملتكلمو> منتهى تدقيقاִדم مسألة &مكا> كذ��لدين. 4
 zملعاندين. 4مع هذ� �لكافرين �4ّ� مكائد  لتبكيت  4�متناعه ال  باهللا- 
�هللا  �ألكمل ��ة   cXألجّل �4ستا� �لشيخ  فنشكر مساعي  �لشكو`، 
4�لسيد �إلما3  ،Lهللا تعا��ملّكي، 4�لدكتو� F4ير خا>، ��هما  cند��
 ،cلكانفو�� علي  �لسيد �مد  �لفِطن  4�لزكي   ،cلدهلو� �ملنصو�   ¼�
4�لسيد �للبيب مصنُِّف "تنـزيه �لقرn>"، �4مثا�م سّلمهم �هللا، فشكر 
�لشاكرين. لكن جها�هم مع شعبة 4�حد+ من   Nهللا سعيهم 4هو خ�

�إل�ية. _�¾الفي �إلسال3، � ما كا> باآليا_ �لسما4ية 4�لبشا�
�لدهر قائٍم  ��4كنُت حريًصا على �±ية َ�ُجٍل.. �cْ َ�ُجٍل 4�حٍد من �فر
�لوطن �4نا  L& ملخاصمني. فرجعُت�لتأييد �لدين 4&فحا3  �ملضما�  

�ملتعطشني  4من   ،cَتْسيا� بعصا   cا�»  Uَ�4 َ�خِبُط  �لَوَلها>  كا�ائم 

�لطالبني.
�لسيد  mجا-ت· بشا�+ من جنا X& ..لصا�قني�فبينما �نتظر �لند�- من 
4مسيح  �لزما>،   c4مهد �ملئة،  £ّد�   ، �ألبلِّ �حل�  4�لعاِلم   ، �ألَجلِّ
�لد�4�>، مؤّلف ")ل�)هني". فجئُته ألنظر حقيقة �حلا�، فتفّرسُت �نه 
�لدين، فقا�  �نتدَبه �هللا لتجديد   cلذ� �لَعْد�، �4نه  �َحلَكم  �ملوعو�  هو 
�ملِّنة �لعظيمة، لك  zعلى هذ �َلبَّْيك يا 3لَه )لعاملني. فسجدُ_ هللا شكًر

�حلمد 4�لشكر 4�لنعمة يا ��حم �لر��ني. 
4غِشيت·  ��فُته،  غمرْت·   Wح بيعته،  4�ستحسنُت  �ّبَته،  �خترُ_   �
موّ�ته، 4صرُ_ 
 حبه من �ملشغوفني. فآثرُته على طا�
 4تاِلدc، بل 
�ألقربني. �صÁ قلÀ علُمه 4عرفانه،  Â�4عّز ،cلد�على نفسي �4هلي 44
فشكًر� ملن �تا� Ã ُلْقيانه. 4ِمن سعا�+ َجّدn s� cثرُته على �لعاملني، 
فشّمرُ_ 
 خدمته تشمNَ من ال يألو 
 ميد�ٍ> من �مليا�ين، فاحلمد هللا 

�ملحسنني. N4هو خ َّÃ& حسن� cلذ�

 � flÁÅ’\;ÑÊ›;]›ˆÊ∏;ÎÅËëÕÂ;ÿ]ŒŸ
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على �لكر�سي: صحا# ال نعرفه، منشي �هللا �ّته �لسيالكو�، ميا� نظا� �ين �لسيالكو�، سيدنا �ملسيح �ملوعو� �، 
�لطبيب حسا� �لدين .- حضنه م)*� بش) �لدين 4مو� '&د، ميا� فضل �ين �لصائغ �لسيالكو� .- حضنه م)*� بش) '&د

على �لكر�سي: منشي عبد �لعزيز �لدهلو@، �. 4مد <=اعيل خا� �لغو9يا8، سيدنا �ملسيح �ملوعو� �، 
�. م)*� يعقوF بيك، م)*� نيا* بيك �لكالنو9@ 

:
�جلالسو على �أل�
جامو�،  من  �لدين   Fشها نعرفه،  ال  صحا# 
ميا�  �لسيالكو�،  �هللا  عبد  4مـد  منـشي 
منشي  �لســيالكو�،  �لشرطي  �ين  4مد 
م) 4مد  �لسيالكو� .- حضنه  9حيم Nش 
عنها)،  �هللا  9ضي  �ملؤمنني   �' (شقيق   Vسحا>
 Wضيا قاضي  �لو*يرYبا�@،  4مد  جا�  شيخ 

�لدين �لقاضي كو�

:�لو�قفو
�أل.` <_ �خلامس ال نعرفهم، شيخ غال� حسني 
�لسيالكو�،  '&د   b9بشا ميا�  �لسيالكو�، 
سيد <9شا� شاc �لسيالكو�، حكيم فضل �ين 
�لبه).@، ميا� غال� '&د �لناسخ، شيخ 4مد 
'كd �لسيالكو�، ميا� خد� Nش �لسيالكو�، 

شيخ مو_ Nش �لسيالكو�

:
�جلالسو على �أل�
نعرفه،  ال  صحا# 
خا�  علي  9ستم  منشي 
 �9.9' منشي  �جلالندهر@، 
منشي  �لكبو9ִדلو@،  خا� 
�لناسخ، شو�9@  علي  كر� 

فضل �ين

�لو�قفو: صحا# ال نعرفه، 
�لعرفا8،  شيخ يعقوF علي 
شو�9@  نعرفه،  ال  صحا# 
ال  صحا#  Nش،  مو_ 

نعرفه، �. فيض علي صابر
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كر�  منشي   :
�أل� على   �جلالسو
 Fيعقو شيخ  علي،  ش)  موالنا  <iي، 
من  4مد  ش)  ملك  �لعرفا8،  علي 
 -. نعما8  �حلق   kسر� ب)  جامو�، 
حضنه �بنه، مفl فضل �لر&ن، صحا# 

ال نعرفه

�لو�قفو: ملك غال� حسني �لرهتاسي، 
مهر  �لبد.ملهي،  �لدين  قطب  �ملولو@ 
4مد  �لطبيب  �لبطالو@،  Nش   nن
حسني (صاحب مرهم عيسى)، عبد �هللا 
فضل  �لطبيب  عر#)،  (صحا#   Fلعر�
�لدين �لبه).@، عبد �لرحيم ('سلم من 
�لسيخ)، ب) منظو9 4مد �للدهيانو@ .- 

حضنه �بنته، .م)*� <=اعيل بيك

�ليمـني:   من   
�أل� �جلالسو على 
'حد  �لسيالكو�،  �لدين  pس  �لطبيب 
ب)  �لنعما8،  �حلق   kسر� ب)   F9قا'
 Fيعقو 4مد  �لنعما8،  �حلق   kسر�
الهو9،  من  حسني  4مد  �لطبيب  بن 

�لطبيب 4مد حسني من الهو9
 

م)*�   .� نعرفه،  ال  �لو�قفو: صحا# 
ب)  �لر&ن،  فضل   lمف بيك،   Fيعقو
�لدين  فضل  �لطبيب  4مد،  منظو9 

�لبه).@

على �لكر�سي من �ليمني: م)*� بش) '&د، ميا� معر�k �لدين عمر، مفl 4مد صا�V �لبه).@،
 �ملولو@ نو9 �لدين،  سيدنا �ملسيح �ملوعو� � .- حضنه م)*� شريف '&د، 

�ملولو@ عبد �لكرمي �لسيالكو�، �ملولو@ 4مد علي، .يليه م)*� بش) �لدين 4مو� '&د

على �لكر�سي من �ليمني: صحا# ال نعرفه، شو�9@ مو_ Nش �لسيالكو�، سيدنا �ملسيح �ملوعو� � .- 
حضنه م)*� شريف '&د، شيخ نو9 '&د (صاحب مطبعة 9ياi� sند)، فيض '&د من جامو�
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٣٠ مايو/�يا� برئاسة م��� بش� �لدين �مو� 
�نعقد �#! �جتما� لـ "صد� �جنمن  �'د 

�'دية" 1 عهد �خلليفة �أل#! �.
�سس �م� �ملؤمنني � نظا4 بيت �ملا!.

يونيو/حزير�@: حث �م� �ملؤمنني � �لنّسا: 
�جلماعة  مركز   1 �إلقامة  على  �أل'ديني 

ليساHو� 1 نشر كتب �جلماعة 1 #قتها. 
 IJ  � �ملؤمنني  �م�  �عا  يونيو/حزير�@: 
�ملسيح   LكرM  1 �ينية"  "مد�سة  تأسيس 

�ملوعو� �.
١٨ يوليو/متو�: �مر �م� �ملؤمنني � بإعد�� 
تصل  كي  �ملبايعني   VاWبأ كاملة  قائمة 

 .Xكل �'د IJ جلماعة� Yمطبوعا
يوليو/متو�: #هب �م� �ملؤمنني � عقا�] 1 

"ֲד�]" لِلجماعة.
�كتوبر/تشرين �أل#!: �عتكف �م� �ملؤمنني 
 b#�� لقى�# ،dملبا��ملسجد �1 �مضا@ 1 
 Vٍ�جز� ثالثة  بتفس�  فيها  قا4  �لكرمي   @kلقر�

منه يومًيا.
٢٠ نوفمp/تشرين �لثاn: نشر حضرته ثالثة 
"جنم  #هي:   � �ملوعو�  للمسيح  كتب 
�uدL" #"�لp�هني �أل'دية" (�جلزV �خلامس) 

#"�ملسيح �لناصر 1 X�uند".
�أل#!:  �يسمp/كانو@   ٢٨  IJ  ٢٦ من 
جلسٍة   !#�  1  Xد'�  wالk ثالثة   dشا�
خطابني  �لقى  حيث   ،� عهد]   1 سنوية 
"�لعلو4  بعنو�@  بعد  فيما  ُنشر�  �جللسة،   1

�لر#حانية".

 �pلت�  IJ �جلماعة   � �ملؤمنني  �م�  �عا 
لبناV قاعة #�سعة مع �ملستوصف �لذX تدير] 

�جلماعة. 
نظا4   Xُمنِكر قبل  من   Y�مر�ملؤ�  Yبد�
فنصحهم   ،� �أل#!  �خلليفة  ضد  �خلالفة 

بقلٍب ��4ٍ.
�جلماعة  تأسست  نفسها  �لسنة  هذ]   1#
#كانت  Jفريقيا.   1 �أل'دية  �إلسالمية 
عا4  �لشرقية  Jفريقيا   1 �خلت  قد  �أل'دية 
�لقا��  شبه  �هل  من  كث�  هاجر   MJ  ١٨٩٥
�لعمل، #كا@ من  �uندية IJ هناd من �جل 
بينهم �لعديد من �صحا� �ملسيح �ملوعو� � 
�لشيخ  فيض علي،   .� �. �'ت علي،  مثل 
نو� �'د، �.�مد WJاعيل �لغو�ياn، �لشيخ 
حامد علي، بابو �مد �فضل مؤسس جريد� 
Jفريقيا   1 �جلماعة  فشكلو�  #غ�هم،  "بد�" 
هجر�   Yستمر�# �Wي.  بشكٍل  �لشرقية 
�إلخو� IJ هناd 1 عهد �خلليفة �أل#! �يًضا، 
حيث هاجر �ملزيد من �صحا� �ملسيح �ملوعو� 
� �آلخر#@ �يًضا، #1 عا4 ١٩٠٨ �صبح 
�ملسلمني �أل'ديني هناd ٦٠ شخًصا.  عد� 
كا@ ١٢ شخًصا منهم من �صحابه � بينما 

٤٨ شخًصا بايعو] من خال! �لرسائل.

١٩٠٩
�م�  من   @ٍMبإ  :nلثا� يناير/كانو@   ٢٤  
�ملؤمنني � نشر م� ناصر نو�� Jعالًنا 1 
 IJ �بعة مباٍ@ نظًر�� Vبنا جريد� "بد�" عن 

 

قا! �خلليفة �أل#! �:
"ال يظنَّنَّ �حدكم �نه يؤمن �ضر� م��� 
غال( �)د مسيًحا $مهدًيا موعوً��، فما 
�حلاجة 56 �لبيعة على يد نو/ �لدين؟ .... 
Aب على كل $�حد �? يرسل بيعته خطًيا 
ا من تلك �ألفضاD �ملذكو/�  ليناD حظًّ
P قوD �لنN �: "يد �هللا مع �جلماعة". 

(جريد� "بد�" ٩ متو� ١٩٠٨)

ÏË≈]ê;‡Ç̌
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 Qحد مؤلفا� P نقطة حكمـة Vهنـا"
سـيدنا �)د � �/يد شرحها لكم. 
 Yَّفيمـا يتعلق بتعيني �خلليفـة فقد فو
� هـذ� �ألمر 56 �هللا تعـا5، $من 
�أل/بعة  قاD لألشـخا[  ناحية �خر` 
عشر (�d �عضاc مؤسسة صد/ �جنمن 
�)دية) 6نكم بصو/� iاعية مبثابة خليفة 
�لنهائي  �لقر�/  هو  $قر�/كم  �ملسـيح، 
 o .لـد` �حلكومة �يضا Dهـو �ملقبو$
�فع �هللا تعا5 هـؤالc �لـ ١٤ 56 �? 
يبايعو� على يد شخص $�حد، $�مرهم 
بأ? يقبلـوs خليفًة rـم، $هكذ� iع 
vلكـم. u o يقتصر �ألمـر على �لـ 
١٤ شـخصا فقط بـل مت i6اw كل 
�لقو( على خالفـ{؛ فمن خالف �آل? 
تعا5.....  هذ� �إلiاwَ فقد خاَلَف �هللا 
ِ��عو� بُأُ�? صاغية �نكم لو خالفتم �آل? 
هذs �ملعاهد� النطبـق عليكم قوD �هللا 
تعا5 ﴿فَأْعَقَبهم نفاًقا P قلوֲדم﴾ .... 
6نـ� ال �طُر� هؤالc �لنا� من �جلماعة 
P �لوقـت �حلـا� لعلهـم يفهمو?، 
لعلهـم يفقهـو?، لعلهـم يفقهو?".

 (جريد� "بد�" ٢١ �كتوبر ١٩٠٩)

١٩٠٨
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غا�ية  مياًها  �خلالفة  "ليست 
 * .“dكا? ”�لكيسر�ُتشتر` من 
 sهذ P Y6نكم لن تنتفعو� من �خلو
�لقضية. $لن Aعلكم �حد خليفًة، 
كما ال ميكن �? يصبح �حد خليفًة 
P حيا�. عندما �موQ فلن يقو( 
6ال من يشاc �هللا، $سيتو5 �هللا � 
بنفسه 6قامته..... لقد جعل� �هللا 
عز�  �آل?   Dملحا� $من  خليفًة، 
 ?� �حد  بوسع  $ليس  بأفو�هكم، 
ر$�  فتذكَّ �صر/مت  $لو  يعزل�. 
�? عندd �مثاD خالد بن �لوليد، 
��عو�!  كاملرتدين.  $سيعاقبونكم 
�لعر�،   P مستجابٌة  ��عي{   ?6
$6? /� ينجز �عما� قبل �عائي، 
فَمن حا/ب� فقد حا/� �هللا تعا5. 

فانبذ$� هذs �ألفكا/ $توبو�."

(خطا� �م� �ملؤمنني بالهو� 1 "�لبناية �أل'دية" 
نقًال عن جريد�  يو4 ١٦ حزير�@ عا4 ١٩١٢، 

"بد�" قا�يا@ ١١ يوليو ١٩١٢ � ٤)
 *�سم صاحب �ل كا@ يبيع �مليا] �لغا�ية

� nلثا�خلليفة �نُتخب فيه � Xلذ�مسجد نو� 1 قا�يا@ 

بناية مستشفى "نو�" �حلا�، #قد مر مبر�حل عديد� 

� �م� pليها 1 قا�يا@. #قد تJ حلاجة� ��شتد�
�ملؤمنني � مببلغ ٢٦٠ �#بيًة uذ� �لغر�. 
بالقر�  مسجٌد  �أل�بعة،  �ألبنية  هذ]  من 
�ملسجد  نفس  (#هو  �لطال�"  "سكن  من 
نو�)،  باسم مسجد  بعد  فيما  �شتهر   Xلذ�
بـ"مستشفى  #Wي  للرجا!  #مستشفى 
بنا�]  #�كتمل  تطو�   @� #بعد  ناصر"، 
نو�"،  "مستشفى  بـ  Wي   ١٩١٨ عا4 
 4� "مستشفى  Wي   Vللنسا #مستشفى 
 V�لفقر� (مساكن   Vلضعفا�  ���# �ملؤمنني"، 
 ��ملشر# هذ�  تكاليف   Yُقد�# �ملهاجرين) 

ناصر  م�  سعى  #قد  �#بية.  �لف  بعشرين 
 ��ملشر# هذ�  إلجنا�  كثً��  �ملحتر4  نو�� 

#سافر IJ �ماكن عديد�  1�uند.
٣١ يناير/كانو@ �لثاn: �ثا� منكر# �خلالفة 
�جنمن  "صد�  مؤسسة   @� با�عائهم  فتنة 
�م�  فأمر  �خلليفة،  على  حاكمة  �'دية" 
ملناقشة   Lلشو�� �لس  بعقد   � �ملؤمنني 
ممثلي   من   ٢٥٠ فيه   dشا� #قد  �ألمر، 
�تلف فر#� �جلماعة. #�لقى � خطاًبا عن 
�جنمن  "صد�   @� بوضوٍ�  #�علن  �خلالفة، 
�ملسيح،  خلليفة  تابعتا@  #�جلماعة  �'دية" 

 Xد'� كل  على  #�جبٌة  �خلليفة  بيعة   @�#
#على �عضاV "�جنمن" �يًضا. #ֲדذ] �ملناسبة 
 Xملولو�ألشخـا� -كا@ �مر � بعَض �
�مد علي من بينهم- بتجديد �لبيعة، فبايعو] 

ثانية. 
فp�ير/شبا�: ُنشرb#��" Yْ �لقرk@" ألم� 

�ملؤمنني �.
١ ما�Mk/b��: كانت �غبة �م� �ملؤمنني � 
كليٍة   IJ  "Yإلسالميا� "مد�سة  ُتحوَّ!   @�
مؤسسة  �لس  #قد4   .Lملستو� عالية  �ينية 



١٢٠

�جتماعه   � توصياته  SDدية"  Dجنمن  "صد� 
 ١٩٠٩ عا�   Çف|�ير/شبا  ١٣  � �ملنعقد 
لتحقيق Dمنية Dم& �ملؤمنني. Y � �لو�حد من 
���H ُ�ضع حجر �ألساv لبنا_ مد�سٍة SDديٍة 

�£ًيا.
 ef �جلماعة   � �ملؤمنني  Dم&  �عا  مايو/Dيا�: 
�لت|� بثالثني Dلف ��بية لبنا_ "سكن �لطال�"، 

�قد ت|� ِمن عند� مببلغ ٦٠٠ ��بية. 
�8ند�سي �.  �لدكتو�  قا<  مايو/Dيا�:   ٢٥
جيتر جي مبناسبة تو©يع �لشها��c � جامعة 
�لبنجا� D- �أل��ية ليست لغًة ���جًة إلقليم 
�لبنجا�، لذ� فليكن �لتد�يس باللغة �لبنجابية 
 µ(لغة �لسيخ) � �لبنجا�. �كا- هذ� �القتر�
مؤسسة   cفعقد للمسلمني،  جد�  خطً&� 
Dم&  برئاسة  جلسة  SDدية"  Dجنمن  "صد� 
�ملؤمنني ��فقت على قر�ٍ� بعثته ef �حلكومة 
بأ- �للغة �أل��ية مناسبة جًد� � ³ا< �لتعليم 
 � ֲדا  ��لتعليم  خاصة،  �لبنجا�  fقليم   �

�ملد��v ضر��[ ال©�ها� �لعلم."
Dكتوبر/تشرين �أل�<: قا< Dم& �ملؤمنني � 

� خطبة عيد �لفطر:
�ملسيح  عهد   � بطاقة   ١٤٠٠ "طبعُت 
�ملوعو� � ֲדد� D -D¸ع ١٤٠٠ شخص 
�لربا�  بالفضل  يبايعونه كجماعة، �«ظو- 
:لو    � �هللا  فأكرمنا  باجلماعة.  �خلا  
�لنية، �©�� هذ� �جلماعة من ١٤٠٠ شخٍص 

¹اجٍة  �آل-  ��جلماعة  �آلال�.   cمئا  ef
 Çٌهذ� منو� ،jالحتا� ��التفا� ��لوحد� ef
قا�يا-،٢١  "بد�"   jخلليفة." (جريد� بطاعة 

تشرين �أل�< ١٩٠٩   ١٠) 
�لثا�: �ال�j  م&©� ناصر  ١٥ نوفم|/تشرين 
فيما  �ملوعو�  للمسيح  �لثالث  (�خلليفة  SDد 

بعد).
يناير/   ١  ef �أل�<  كانو-  �يسم|/   ٢٩  
Dلقى   � �ملؤمنني  Dم&  بأمر  �لثا�:  كانو- 
علما_ �جلماعة $اضر�c � الهو� �ً�� على 

$اضر�c �ملسيحيني.
� هذ� �لسنة:

* Dسس  م&©� بش& �لدين $مو� SDد "جلنة 
 cإل�شا�" �كا- هدفها �لر� على �عتر�ضا�

�ألعد�_.
* �Dسل �لدكتو� $مد fقبا< D efم& �ملؤمنني 

� �ألسئلة �لتالية ��جًيا منه �إلجابة عليها:
١. هل يستطيع �حلاكم غ& �ملسلم D- يسن 

�لقو�نني لشعبه �ملسلم؟
٢. هل يستطيع �لقاضي غ& �ملسلم D- «كم 

� قضايا �ملسلمني �فق �لقانو- �إلسالمي؟
بالشريعة  �اللتز��  للمر_  ضر��[  هل   .٣

�ملحمدية ح� يسمى مسلًما؟
لقد تعطلت قو�نني �جلز�_ �إلسالمية...   .٤
�قد صا�c �لبال� �إلسالمية $كومة من قبل 
�حلكا� غ& �ملسلمني... فما هو �حلكم عن 

fسال� هؤال_ �ملسلمني؟
بالتفصيل،  عليها   � �ملؤمنني  Dم&  فأجا� 

�فيما يلي ملخص Dجوبته:
 ،jلكرمي نظا� كامل للحيا� -Hلقر� -D ال شك
�لكنه ال يريد �لقضا_ على �أل�يا- �ملختلفة 
بسبب �خلالفاc، بل يريد بقا_ها. D -fصل 
�لقانو- �إلسالمي موجوٌ� � �لقرH-، �لكنه 

�ضع تفاصيله يقع حتت طاعة e�D �ألمر.
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(خطبة عيد �لفطر، ١٥ تشرين �أل�< ١٩٠٩، 
نقًال عن جريدj "بد�" قا�يا- ٢١ تشرين �أل�< 

(١٩٠٩   ١١
بيت �خلليفة �أل�< � ֲד&j، �كا- قد �هبه للجماعة 

 ��f عني �حلاكم قاضًيا غ& مسلم، فيكو- هذ� 
�لقاضي هو �حلاكم � �حلقيقة، Dما t ��f يعيَّن 
من قبل �حلاكم �ألعلى بل ُعني من قبل بعض 
�لر�سا_ �ملحلني فطاعته Dيًضا ��جبة، ��ليل ما 

Dقوله موجو� � �لقرH- �لكرمي.
بأ��مر  للعمل  �سٌم  هي  �ملحمدية  �لشريعة   -f
�لقرH- �لكرمي، �Dحكا� �لن� ��خللفاِ_ �لر�شدين، 
��لصحابِة، �Dئمة �لدين مثل �إلما� �D حنيفة، 

��إلما� يوسف، �$مد، �©فر، �حسن.
تد�Ëًيا، ��لذين  يز���  �إلميا-   -D  ªير  -Hلقر�
به من  fال �هللا" �يؤمنو-  fله  يقولو- فقط "ال 
صميم �لقلب، فهم مسلمو- ef حد ما. (تا�يخ 
(٣٠٧-٣٠٩   jدية ] ٣، �لطبعة �جلديدSأل�



١٢١

١٩١٠
 �  �عهد  � �لثا�:  يناير/كانو-   ٢١
شا�كت �ألSدياc � صالj �جلمعة أل�< 
 � �ألخ&  �لصف   � صّلني  حيث   ،jٍمر

�ملسجد �ألقصى.
يناير/كانو- �لثا�: �قترµ حضرته � بعث 
�فد لنشر �لدعوj � سنغافو�j �سريالنكا، 
�قد ُ�ّفقت �جلماعة للعمل بنصحه � عصر 

�خلليفة �لثا� �.
�ملوعو�  �ملسيح  كتا�  ُطبع   :Çف|�ير/شبا

.jجلة �لنو�" أل�< مر" �
 � �ملؤمنني  Dم&  Dسس   :���H/vما�  ٥
حا�j "��� �لعلو�" � قا�يا- بوضع حجر 

�ألساv لـِ "مسجد نو�".
١١ما����H/v: شا�D rم& �ملؤمنني � � 
�ملسجد  لتوسيع  �لعمل  Dثنا_  �لتر��  Sل 

�ألقصى.
Dشخا   �Dبعة  ُعني   :���H/vما�  ٢٥
لتوصيل صوD cم& �ملؤمنني خال< خطبة 
�جلمعة ef �حلضو�، �قد �ُتبع هذ� �لطريق 

أل�< مرjٍ � تا�يخ �جلماعة.
 µم& �ملؤمنني بافتتاD بريل/نيسا-: قا�f ٢٣
 jحجر عندها  �كا-   - "نو�"  مسجد 
Dلقى   Y فيه.  �لعصر   jبأ��_ صال  -jحد��
 �ّD  Y �لكرمي،   -Hلقر� تفس&   � ��ًسا 

�حلضو� � �عا_ طويل. 
 ef � م& �ملؤمننيD ٢٤ يوليو/متو©: سافر
"ملتا-" من Dجل �إل�ال_ بشها�ته � قضية، 
�كا- �D< سفر له بعد تولّيه �خلالفة. �قد 
على  Dمً&�  SDد  $مو�  م&©�    � عني 

قا�يا-. 
٢٧ يوليو/ متو©: Dلقى � خطاًبا ��ئًعا � 
قاعة مد�سة "Dجنمن fسالمية" بالتماv من 
��سا_ ملتا-. عند �لعو�D jقا� � � الهو� 

"�إلسال�  بعنو�-  خطاًبا  �Dلقى  Dيا�  بضعة 
��أل�يا- �ألخرª" � "�لبناية �ألSدية" � 
 ef ٣١ يوليو/متو©. �� نفس �ملسا_ عا�

قا�يا-.
بشَ&  م&©�  حضرُته  َعّين  سبتم|/Dيلو<: 
للمد�سة  �ئيًسا  SDد  $مو�  �لدين 
عا�  ح�  �دمها  فظل  �ألSدية، 

.١٩١٤
Dم&  سقط  �لثا�:  نوفم|/تشرين   ١٨
 µرÂ �Dصيب  �حلصا-،  عن   � �ملؤمنني 
�ملوعو�  �ملسيح  �كا-  ُصدغه.   � شديد 
 � �حلا�ثة   �هذ عن  ��يا   ªD� قد   �
قا<:  حيث  عا� ١٩٠٣   ���H/vما�  ١٦
Dحٌد  سقط  قد  Dنه  ليًال  �ملنا�   � "�Dيُت 
من ¸اعتنا عن �حلصا-، ��ستيقظُت بعد 
�لك." (�لتذكرj �لطبعة �لر�بعة ٢٠٠٥   

(٣٨٥
Dمر Dمُ& �ملؤمنني � م&©� بشَ& �لدين $مو� 

SDد D- يؤّ� �لصلو�c خال< مرضه.
م&©�   � عني  �أل�<:  �يسم|/كانو-   ٢
مؤسسة  �ئيَس  SDد  $مو�  �لدين  بشَ& 

"صد� Dجنمن SDدية" مكانه. 
�أل�<:  من ٢٥ ef ٢٧ �يسم|/ كانو- 
عد�  كا-  قا�يا-.   � �لسنوية  �جللسة 
�ملؤمنني  Dم&  �Dلقى   ،٢٥٠٠ �ملشا�كني 

.cفيها ثالثة خطابا �
(م&©�  Dلقى  �أل�<:  كانو-  �يسم|/   ٢٦
فيه  نّبه  خطاًبا  SDد)  $مو�  �لدين  بش& 
�خلطبا_  بعض   -D  µٍضو� بكل  �جلماعة 
�ألSديني يتحاشو- � خطبهم عمًد� ِ�ْكَر 
�ملسيح �ملوعو� �. �قا<: "ملا�� تتركو- 
بنشر  نقو�   -D علينا  �ملميزj؟  عالمتكم 
�لدعوj � �لعاt بد�- D[ خو� �D عذ� 

f �Dخفاٍ_.

 ١٩١١ 
صحة   cتدهو� �لثا�:  يناير/كانو-   ١٩
�خلليفة �أل�< � بسبب �جلرµ فجأj، فكتب 
�لدين $مو�  بش&  باستخال� م&©�  �صيًة 
SDد بعد�، Y حتسنت حالته �لصحية، فمز� 
"�لفضل"   jجريد كتبت  �قد  �لوصية.   �هذ

عن هذ� �لوصية:
"ملا سقط �خلليفة �أل�< � عن �حلصا- �فق 
 µرÂ �Dصيب   ،� �ملوعو�  �ملسيح   j_نبو
�لصحية  حالته   cتدهو� �Dسه،   � شديد 
� �ظن D- ��� �جلرµ بدD يتجه  ��c ليلٍة جدًّ
�كتب  قلًما،  �لفو�  على  فطلب  قلبه،   ef
�Dغلقه،  ظرٍ�  ��ضعه �  شيًئا  ��قٍة  على 
Dعطى   Y Dيًضا،  شيًئا  �لظر�  على  �كتب 
هذ� �لظر� �لشيَخ تيمو� SDد -�لذ[ كا- 
يقو� :دمته- قائال: "��f مُت فاعَملو� ¹سب 
ما هو مكتوٌ� فيه". �¹سب ���ية �لشيخ 
تيمو� SDد كا- مكتوًبا على �لظر�: "على 
Dسو�D j بكٍر، باِيعو� �لذ[ ُكِتَب �£ه � هذ� 
�لظر�. فلما ُفتح هذ� �لظر� كا- مكتوًبا 
فيه: "$مو� SDد". (جريدj "�لفضل" قا�يا- 

٦ Dيلو< ١٩١٤   ٦)
Dسس   � �ملؤمنني  Dم&  بإ�-   :Çف|�ير/شبا
باسم  جلنة  SDد  $مو�  �لدين  بش&  م&©� 
Dيًضا  "Dنا  �ملؤمنني:  Dم&  "Dنصا� �هللا"، فقا< 

عضٌو � هذ� �للجنة". 
�جلماعة   � �ملؤمنني  Dم&  Dمر   :���H/vما�
بالت|� جلامعة "عليكر�" �إلسالمية، �D Yسل 

Dلف ��بيٍة من قبل �جلماعة.
�لشيَخ   � �ملؤمنني  Dمُ&  Dمر   :���H/vما�
يعقو� علي �لعرفا�، ��لشيخ $مد يوسف 
 v8ند�� (لغة  �لسنسكريتية  �للغة  بتعلُّم 

�لدينية) على نفقته �خلاصة.
 >�D  � �ملؤمنني  Dم&  Dلقى  ١٩مايو/Dيا�: 



١٢٢

خطبة للجمعة بعد مرضه قا� فيها: 
"قد مضت ستة شهوٍ" (على مرضي)، �هذ� 
إللقا,   /0) 2ذ1  فيها  1هللا  يوفق4  مر6   ��0
ستة  خال�  بالتجربة   8 تبني  لقد  1خلطبة). 
"فاقي   >? 1هللا.  ?ال  نافع  ال  0نه  هذ�  0شهر 
حا�لو1 كث1Jً 1لقياG HدمF، �لك4 الحظت 
0نه لوال فضل 1هللا ملا حدP شيٌ,. لقد Nعتم 
كث1Jً 0< هذ1 1جلرT سيندمل بعد يومني �0 
(�هنا  يندمل   V �لكنه   ،H0يا ستة   �0 0"بعة 
لقد  جرحه).   Yَ1لنا 1ملؤمنني   Jُ0م  \"0
ُ̂ كث1Jً، �الحظُت 0نه ال [دP شيٌ,  فّكر
1خل`6  بعد  فأنصحكم  لذ1  1هللا.  بفضل  ?ال 
�1ليقني 0< ُترضو1 1هللا تعاi، فإ1g 0صبح 1هللا 
لنا 0صبح كل شيٍ, لنا، �?نه تعاi ال يصبح 
لعبد� ?ال بالتقو\. فإk"0 1gمت 0< يكو< 1هللا 
عظيمٌة  لثر�6ٌ  1لتقو\   >? فاتقو�.  لكم   �
1حلكم  (جريد6  1ألمنيا^."  كل  ֲדا  تتحقق 

قاkيا<،٢٨/٢١ 0يا" ١٩١١) 
يوليو/متوw: عند تتويج 1مللك جو"t 1خلامس، 
مذكر6  بإ"سا�  1جلماعة  1ملؤمنني   J0م 0مر 
1لعطلَة  1جلمعة   Hيو جتعل  بأ<  1حلكومة   i?
 ,1k0 يتمكنو1 من  للمسلمني ح}  1ألسبوعية 
هذ1  على  1حلكومة  فو1فقت  1جلمعة،  صال6 

.١٩١٣ H1" عاg~ � 1لطلب مو1فقة جزئية
١ سبتم`/ 0يلو�: سافر تشوk"/ �مد ظفر 
 Jعه 0مkّلند< للد"1سة 1لعليا، فو i? >1هللا خا
حا"  بدعا,  سرير�  على  �هو   � 1ملؤمنني 
طويل، �نصحه بقر6,1 سو"6 يوسف بكثر6 

خال� ?قامته هنالك.
 J0م 1ستأنف  1أل��:  تشرين  0كتوبر/   ٩
1ملؤمنني � ?لقا, Y�"k 1لقر~< � 1ملسجد 

1ألقصى ��0 مر6 بعد مرضه.
 � kهذ� 1لسنة ُنشر^ قصائد 1ملسيح 1ملوعو ��

1لعربية � كتا� باسم "1لقصائد 1أل�دية".

 ١٩١٢
0ملى  حزير1<:  يونيو/   i? ف`1ير/شبا�  من 
1لسيد  على  حياته   6Jس  � 1ملؤمنني   J0م
ْ̂ باسم  "0ك` خا< 1لنجيب ~باk/"، �ُنشر
�اية   � 1لدين"  نو"  حيا6   � 1ليقني  "مرقا6 

هذ� 1لسنة.
١٠ ما"k :"1g~/Yعا 0مJ 1ملؤمنني ملن حضر 
برضا  �بّشرهم  خاصا،  kعاً,  للقر~<  kَْ"َسه 

 .i1هللا تعا
 J0م بعث  ?بريل/نيسا<:   ٢٩  i?  ٣ من 
1ملد<   i? 1جلماعة  علما,  من  �فًد1  1ملؤمنني 
على  يّطلعو1   >0 0جل  ِمن  1لك`\  21ندية 
0سلو� 1لتعليم � 1ملدY"1 �نظامها. �كا< 
هذ1   J0م �0د   kمو� 1لدين   Jبش  1wJم

1لوفد.
١٥ يونيو/ حزير1<: سافر 0مJ 1ملؤمنني � 
?i الهو" لوضع حجر 1ألساY لبيت "شيخ 
"�ت 1هللا". �كا< 1ملسيح 1ملوعوk � قد 
�لكنه  بنفسه،   Y1ألسا حجر  بوضع  �عد 

1نتقل ?i "�ة 1هللا تعاi قبل ?يفائه �عد�.
١٦ يونيو/ حزير1<: 0لقى 0مJ 1ملؤمنني عد6 
خطابا^ � الهو" بّين فيها مسألة 1خلالفة. 
�خال� مكوثه � الهو" 1w"� 1ملولو/ ظفر 
"wميند1""،  جريد6  �مدير  �ر"  خا<  علي 
بنبو6  تقولو1   V  1g? قائال:   � عليه   T1قتر�
بينكم �بني  1لوفا�  1جلماعة، سُهل  مؤسس 
1ملسلمني 1آلخرين. فأجابه 0مJ 1ملؤمنني: لو 
V يّدِ� حضرته بالنبو6 لكا< كالH 1لن� � 
خطًأ ?g 0خ` � حديثه 1لشريف 0< 1ملسيح 
1ملوعوk ن�. (�لة "1لفرقا<" قاkيا<، كانو< 

1لثا� ١٩٤٢ � ١٠)
يوليو/متوw: �ضع 0مJ 1ملؤمنني � مع 0بنا, 
1ملسيح 1ملوعوk � حجر 0ساY 1ملب� 1جلديد 
ملد"سة "تعليم 1إلسالH" 1لثانوية... �قد كا< 

;
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"�نصحكـم �� �ال��ها مسـتحيل �ال 
بإما&. فحـ$ # �الجتماعا� �لصغ�� 
عند �إلجنليز ُينتخب مسئولو� ,+سا(. 
فلتعلـم �ألمة �إلسـالمية �� ���هاها 
Eا? بد,� بإما&. لقد ُ,جه �Bّ سـؤ�?: 
هل Kو� �جلهـا� # هذG �أليا&. فقلت: 
 �L� و�K مكا�، ,�منـا O� # ـو�K ال
كا� فيهم �ما& يأمرهـم فيطيعونه. ,ال 
 Gيوجد �ماٌ& عند عامة �ملسـلمني # هذ
�أليـا&.... �Y �نصحكم، ,ُ�شـهد �هللا 
سـوله ,مالئكته على �Y �قو? هذ� ,
نصحا لكم، ال طمًعا # هد_ �, شيٍ(، 
فال يسـا,ّنكم شـكٌّ # قـوB، ,�ال 
سـتصبحو� من �ملخطئني. يقو? بعض 
 # �� g�ملقيمني هنـا للقا�مني من �خلا
�جلماعة �ألlدية خالفا�.... �ال jجل 
�ألكاLيب؟   Gهـذ من  �لوقحو�  هؤال( 
�oم ال يعرفو� من سـيكو� خليفًة. من 
�ملمكن �� يكـو� �خلليفة بعدO �فضل 
مu، ,يؤيدG �هللا تعاs بطرq rٍتلفة. فما 
�متم جتهلو� هذG �ألمو فلما�L تقولو� 
هذ� �لكال&؟ هل سُينتخب �خلليفة �لقا�& 
بانتخابكم؟ هل �خلليفـة �حلاB �نُتخب 
بانتخابكـم؟ هذ� �ألمر ليـس بيدكم، 
ففوِّضـوs� G �هللا تعـاs... فيكم �ماٌ& 
�ُ}ه نو �لدين. هل �نتم مسـئولو� عن 
حياته؟ فلما�L ُتَوْلِولـو� قبل ,فاته؟ �ْ� 
كا� فيكم حياٌ( فـال تقولو� مثل هذ�."
 (جريد6 1لفضل قاkيا<، ٢٢ تشرين 1أل�� ١٩١٣ � ١٥)
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”يقاA 7 �0 مهمة �خلليفة تقتصر 
 �/  gجلنا��  �/  gلصال� يؤ'   0/ على 
 �يعقد �لِقر�0 /� يأخذ �لبيعة. �0 هذ
�ال  قائله،  جهِل  على   Aيد �ألمر 
�عليه   ،g^سا� ��تكب  قد  /نه  شك 
/0 يتو4 ��ال فإنه يضّر نفسه..... 
 ^��يذ  �هذ بتصرفكم   QيتموW� لقد 
شديًد�، �/سأمت �1 منصب �خلالفة.“ 

(حياj نو� (�لتر¸ة �لعربية)   ٤٠٢)

� يضع حجر �ألساv بعد �لدعا_، Y يأمر 
Dبناَ_ �ملسيح �ملوعو� �، �هم م&©� بش& 
�لدين $مو� SDد �م&©� بش& SDد �م&©� 
شريف SDد، D- يضع كل ��حٍد منهم لبنًة. 
�كا- يدعو كثً&� � �لبد�ية ��لنهاية. فهكذ� 
�عا ست مر�cٍ. لقد كا- نز�< مطر �لرSة 
Dثنا_ �لدعا_ عالمًة على �ستجابته. �قا< Dم& 

�ملؤمنني � ֲדذ� �ملناسبة:
�Dبعو-  �عا   ��f Dنه  كتا�   �  cDقر "لقد 
شخًصا ¸اعًة فإ- �هللا تعاe يقبل �عا_هم، 
 ،eبعني بفضل �هللا تعا�D كثر منD -ن �آلÆ�
فليُتْب  �نًبا،  ��تكب  قد  بعضنا  يكو-  قد 
�هللا  ُيخِر]   -D ¸يًعا  سندعو   Y �نوبه.  من 
��لصلحا_  �ألتقيا_  �ملد�سة   �هذ من   eتعا
�خد�� �لدين. لقد �عوcُ لكم �ألجيالكم 
�لقا�مة." (جريدj "بد�" قا�يا-، � Dغسطس 

(١٩١٢   ٢
يوليو/متو©: صد� �جلز_ �أل�< من خطبه � 
�لثا�  �جلز_  �صد�  نو�"،  "خطب  بعنو�- 
�لسنة   �هذ من  �لثا�  تشرين  شهر   � منها 

نفسها.
١٩ سبتم|/Dيلو<: بدD cDقو�< Dم& �ملؤمنني 
 jجريد  � ُتنشر  ش�   cمناسبا  �  �
"بد�" باسم "كال� �ألم&". �كانت تشتمل 

�س&ته،  �مذّكر�ته،  �لقرHنية،  ���سه  على 
���Dمر�، ��سائله. 

�لدين  بش&  ٢٦ سبتم|/Dيلو<: سافر م&©� 
 .ªمصر ��لبال� �لعربية �ألخر ef دSD مو�$

�قد �ّ�عه Dمُ& �ملؤمنني � بدعا_ حا�.
٧ نوفم|/تشرين �لثا�: قا� م&©� بش& �لدين 

$مو� SDد بأ��_ فريضة �حلج.
�ملؤمنني  Dم&  Dمر  �لثا�:  نوفم|/تشرين   ١٤
 rألتر�� �جلرحى  �لت|عاc إلعانة  � Âمع 

� حر� �لبلقا-.
٢ �يسم|/كانو- �أل�<: �Dسل � فهرًسا 
ألهم �لكتب �لعربية �أل�بية ef �لدكتو� $مد 
 �هذ  vD�  � ��كر  طلبه،  على  بناً_  fقبا< 

�لقائمة: �لقرH- �لكرمي �صحيح �لبخا�[.
١٤ �يسم|/كانو- �أل�<: Dمر Dم& �ملؤمنني 
"تعب&  بعنو�-  جديد  كتاٍ�  بتأليف   �

.jجلديد� cلر�يا" على ضو_ �الختر�عا�
�أل�<:  �يسم|/كانو-   ٢٧  ef  ٢٥ من 
ُعقدc �جللسة �لسنوية � قا�يا-، �قد Dلقى 

Dم& �ملؤمنني � فيها خطابني.
� هذ� �لسنة �نضم نو� $مد نو��يا $ر� 
�جلريدj �لفرنسية "�[ fسالمز" ef �جلماعة 
�إلسالمية �ألSدية، �هو من ��Dئل �ألSديني 

.vمو�يشيو �

ملد�سة  �لطلبة  سكُن 
تعليم �إلسال� �لثانوية، 
�قد �ستـوe علـيها 

�لسيخ عند تقسيم
�8ند �£وها 

�ملد�سة �لثانوية
  ]D..خلالصة�

�لسيخية. 

١٩١٣
م&©�   jحضر عا�  �لثا�:  ١٢يناير/كانو- 
بش& �لدين $مو� SDد من �حلج، �قد خر] 

.jم& �ملؤمنني � الستقباله مسافة بعيدD
١٤ يناير/كانو- �لثا�: خطب Dم& �ملؤمنني 
� � حفلة �ستقبا< حضرته مبناسبة عو�ته 

من �حلج. 
خاصة  غرفة  ببنا_   � Dمر   :Çف|�ير/شبا
�ملؤمنني -�ضي   �D �لقرH-، ��هبت   vلد�

.x8ذ� �لغر xٍ�D هللا عنها- قطعة�
 v�� بإلقا_  �ملؤمنني  Dم&   Dبد  :���H/vما�

صحيح �لبخا�[.
�لوفد   � �ملؤمنني  Dم&  بعث   :���H/vما�
�لبنغا<، فقا� �لوفد Âولة   ef &أل�< للتبش�

تبليغية هناr �ستغرقت ١٧ يوًما.
١٨ يونيو/حزير�-: Dصد� م&©� بش& �لدين 
£اها  �قد  "�لفضل"،   jجريد SDد  $مو� 

Dم& �ملؤمنني ֲדذ� �السم. 



١٢٤

٢٥ يوليو/متو�: �صل �� �جنلتر	 "شو��� 
فتح ,مد سيا'" 	لذ� بعثه �م� 	ملؤمنني 

�  لدعو4 	إلسال1.
٢٦ يوليو/متو�: بعث حضرته � 	ألستا7َ 
سيد �ين 	لعابدين �D 	هللا شاB، �	لشيَخ 
 Fسا	ملصر� �� مصر للد�	ن Hلر	عبد 

	لعليا L 	للغة 	لعربية.
ناصر   �م  Nقتر	 سبتمP/�يلو':   ١٨
ترRة  نشَر   � 	ملؤمنني   ��م نو	T على 
�	لكتب  	لبخا��  �صحيح   YZلقر	
	ألخرa، �بنا\ مسجد نو� ��	ٍ� للفقر	\ 
�	ملساكني، �مستشفى، فُسر �م� 	ملؤمنني 

باقتر	حاته.
بني   Fجر مناظر4  بعد  سبتمP/�يلو': 
علما\ 	جلماعة �	خلصوL 1 قرية "�ִדو	'" 
L ,افظة غو��	سبو�، �خل �هل 	لقرية 

كلهم L 	ألHدية. 
 Fٌمقاال  Fُنشر  :qلثا	 تشرين   /Pنوفم
سّريٌة بعنو	Y "�ظها� 	حلق" من الهو� ِمن 
قبل منكر� 	خلالفة، فغضب �م� 	ملؤمنني 
� غضًبا شديًد	، ��َمر جلنة "�نصا� 	هللا" 
بكتابة 	لر� عليهم. فُنشرF 	ملقالة 	أل�� 
L 	لر� عليهم بتا�يخ ٢٣ نوفمP/تشرين 

.qلثا	
	أل�':   Yكانو/P٢٨ �يسم �� من ٢٦ 
عقدZ Fخر جلسة سنوية L حياته فألقى 
باإلضافة  خطابني   � 	ملؤمنني   ��م فيها 

�� خطبة 	جلمعة. 
بد� صد�� ملحق عر| �سبوعي جلريد4 
"بد�" باسم "مصا{ 	لعرT" لنشر 	لدعو4 
L 	لبال� 	لعربية، �كاY ~ر�ها 	لصحا| 

.Tلعر	ملحيي 	لعر| عبد 	
�صل صوF 	ألHدية �� فنلند	 ��' مر4 

.Yهللا خا	سطة تشو��� ,مد ظفر 	بو

١٩١٤
L هذ	 	لعا1 تر	جع 	ملولو� 	لبطالو� عن 
فتوa 	لتكف� ضد 	جلماعة �ثنا\ شها�ته 
 B\بنا�له، �بعث 	نو	كوجر L كمة, L

�� قا�ياY للد�	سة. 
يناير/كانوY 	لثاq: بإYٍ7 من �م� 	ملؤمنني 
مشر�ًعا  �Hد  ,مو�   	��م �ضع   �
��ليا لنشر 	إلسال1، ��قا1 صند�ًقا ماليا 

."�باسم "	لدعو4 �� 	خل
من  ُكلِّف  قد  علي  	ملولوa ,مد   Yكا
 YZلقر	 qة معاRتر �	جلماعة بإعد	ِقبل 
	ملؤمنني،   ��م فظل  باإلجنليزية،  	لكرمي 
	ملولو�   Bعّد� ملا  يستمع  مرضه،  �غم 
,مد علي من مالحظاF باللغة 	أل��ية 
 �� بعد  فيما  ~و�ا   Yكا حيث   -

	إلجنليزية - �يعطيه تعليماته.
 ��م مر�   :qلثا	  Yيناير/كانو  ١٧
ظل  7لك  �مع   ،�	ألخ مرضه  	ملؤمنني 
�صحيح  	لكرمي   YZلقر	  ���� يلقي 

	لبخا�� قد� 	ملستطا�.
٨ فP	ير/شبا�: قا' �م� 	ملؤمنني �: 
 L ديةHأل	هللا تعا� بنشر 	 qلقد بّشر"

�فريقيا".
٢٧ فP	ير/شبا�: ُنقل �م� 	ملؤمنني � 
 �	�"  Yخا علي  ,مد   T	نو بيت   ��

	لسال1" لتغي� 	جلو مبشو�4 	ألطبا\.
٢ ما��/7Z	�: بد� � يشعر بالضعف 

	لشديد.
 � 	ملؤمنني   ��م شعر   :�	7Z/ما��  ٤
"َسْرَ��  	لسيَد  فأمر  فجأ4ً.  بالضعف 
فأتى   .	Pًح� قلًما  ُيحِضر   Yبأ  "Bشا
بالقلم �	حلP �	لو��، فأخذ � 	لو�� 
�كتب  	لسـرير  على  مستلق  �هو 

	لوصـية.

;

;!\;◊et

ÏŸ¯\;ÎÅtÂÂ

"�نصحكـم �� تعتصمو� 	بل �هللا، 
�لقر�� منهًجا لكم، ���  �تتخذ�� 
بينكم، أل� �لشجا&  ال يقع شجا& 
مينع �لفيض �إل6ي. لقد هلكت �مة 
موسـى � < �ل=ية بسبب هذ� 
�لعيب (�لشجا&)، �ما �مة &سوA �هللا 
� فقد جتنبو� هذ� �لعيب فحالفهم 
�لنجاL. ��آل� قد جا�G H&كم < 
�ملرO �لثالثـة. فلتكونو� بيد Mمامكم 
كما يكو� جثمـا� �مليت بيد من 
يغسله، ��� تكو� نياتكم �&غباتكم 
ميتًة، ��&بطوها بإمامكم كما ُترَبط 
�لقاطـرO بالقطـا&، ] �نظر�� هل 
_رجو� من �لظال[ �[ ال. �ستغفر�� 
كث�bً، ���ظبـو� على �لدعاH، �ال 
�لوحـدO، �ال تقصر�� <  تتركو� 
�ل= �حسـن معاملة �آلخرين. لقد 
�جـدمت هذ� �لزمـن بعد ١٣٠٠ 
سنة، �لن يعوG هذ� �لزمن iM يو[ 
�لقيامة، فاشكر�� على هذj �لنعمة، 
أل� �لشـكر يزيـد �لنعمة: ﴿لئن 
(Mبر�هيم:٨)،  ألnيَدنكم﴾  شكرمت 
�ما مـن ال يشـكر فليتذكْر قوله 
تعـاM﴿ :iّ� عذ�q َلشـديٌد﴾ " 

(ُخطب نو� � ١٣١)



١٢٥

١١ ما��D :���H/vصى Dم& �ملؤمنني � 
حرمه -�ضي �هللا عنها- �كتب 8ا شيًئا 
على ��قة، �قا<: �قرئيه فيما بعد، فهو 
ففتحت   .jآلخر�� �لدنيا  خز�ئن   µمفتا

�لو�قَة بعد �فاته، �كا- مكتوًبا عليها:
١. �لتِزمو� بالصلو�c �خلمس.

٢. �كرهو� �لشرrَ كر�هية تامة.
�خيانة  ��لسرقة،  �لكذ�،  جتّنبو�   .٣
�لص|،  �قلة  ��لبخل،  ��جلشع  �ألعني، 
Ëب  بل  �َخللق،  من  ��خلو�  ��جلنب، 
D- تز����� بفضل �هللا تعاe � �لتمسك 
��لصد�،  �هللا،  ��حد�نية   ،jبالصال
��8مة،  �لبصر،  �غض  ��لعفا�، 
��الستقامة."  ��لص|  ��لشجاعة، 
نيسا-   ١٠ قا�يا-،  �لنو�   jجريد)

(١٩١٤
١٣ ما����H/v: بأمر من Dم& �ملؤمنني 
$مو�  �لدين  بش&  م&©�  صلى    ،�

 � j&د خطبة �جلمعة، �كانت �ألخSD
عصر موالنا نو� �لدين.

١٣ ما����H/v: � صباµ يو� �جلمعة 
تدهو�c حالة Dم& �ملؤمنني �. �ُبعيد 
 � eة �هللا تعاS� ef  جلمعة �نتقل� jصال
 .jلساعة �لثانية ��لثلث، �هو � �لصال�

fنا هللا �fنا fليه ��جعو-.
بش�   �م�� بيعة  متْت   :��W�/f�١٤ما
ثانيا  خليفًة   � �د / �مو3  �لدين 
�لعصر  gملوعو3 � بعد صال�للمسيح 
+ مسجد "نو�". Y صلى �خلليفة �لثا� 
صالj �جلنا©j على �خلليفة �أل�< � بألَفْي 
مد�سة  ساحة   �  jDمر�  ٣٠٠  � �جل 
�لساعة   �� �لثانوية،  �إلسال�"  "تعليم 
 �سيد Âنب   � ُ�فن  �بًعا  fال  �لسا�سة 
 "j|مق  uֲדش"  �  � �ملوعو�  �ملسيِح 

� قا�يا-. 

!\;”¡ÄÊià^

قبـل �فاته 3عا /مـ� �ملؤمنني � �بَنه 
"ميا0 عبَد �حلـي" �قاA له:" �Q /�من 
�هللا،  Aسـو�هللا �مد �بـ ال �لـه �ال 
�/موc عليـه، �/�من /0 �يع صحابة 
�لرسـوA � كانو� صاحلني. �/حسب 
/0 صحيـح �لبخا�i هـو من �لكتب 
 ��ملرضية عند �هللا تعا1. �/�من /0 م��
غال' /�د هو �ملسيح �ملوعو3 �عبد �هللا 
 [ bجة /ن�. لقد /حببته � لد�ملختا�
/حبك بقـد� ما /حببت /�ال�3. /فّو¿ 
�لقوَ' �1 �هللا تعـاQ�� 1 على يقني /نه 
�لقر�0   gبتال� /�صيـك  ُيضيَعهم.  لن 
 ��تعليمه ��لعمل بـه. لقد �/يت كثً�
من �ألشـيا^، �لكن ما �جدc شـيًئا 
�لكتا4  �مثل �لقر�0. ال شـك /0 هذ
من عنـد �هللا تعا1. /سـتو3عك �هللا." 
(١٩١٤   ١ ���H لفضل قا�يا- ١٨� jجريد)

;8 Žt;∫Ê’\ ;]zzfiŒÁÅê;‡b"
;ÑÊ›;fËeŞ’\;ÍÊzz’Ê∏\;!\;∫
;„’\ÊŸ_d;È›Å¡]âÁ;%;flÁÅ’\
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;Ô\ÖzzŒ�’\ ;ã]zze’ ;ÓÅzzhÑ\Â
;∫ ;äzz÷pÂ ;„zzfiöÂ ;‘ÖzzhÂ
 ".„zzh]π;‹ÊzzÁ ;∞b;‡]zzÁÄ]Õ

(�إلعال- ٤ تشرين �أل�< ١٨٩٩، 

(٢   ٣٠٨ [ ،cمن ³موعة �إلعالنا
 � Aأل��ضر¾ا �ملسيِح �ملوعو3 � �خليفِته 



(١) نبو�� �لرسو
 � عن �ملسيح �ملوعو� �
(٢) �حي للمسيح �ملوعو� �، �قد ���� كلمة

 "عنمو�ئيل" + كتا' &خر: "عمانوئيل".
(٣) �حي للمسيح �ملوعو� �

 � ÄÊ¡Ê∏\;wËâ⁄÷’;È›]m’\;Ï�Ë÷£\;;=ÄÊ¡Ê∏\;w÷ë∏\=

;=;3çdÂ;(٢);◊Á\Ê⁄fi¡;„4\;‹˜∆d;‘Ö flçe›;]›b;=

(٣);;=; ŽÔ]⁄â’\;;;;;;;ÿá›;!̨\;‡_—̨; ŽÔ˜¬̨ł’\Ą̂;œ ˛ ł¢\;Ö̌‚̨ łæŸ̨;=

  (١);=;„’;Å’ÊÁÂ;s flÂáiÁ;=

flŸ
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١٢٩

3هب   ١٨٨٦ �لثا5  يناير/كانو7   ٢٢  +
�لتوجيه  على  بناً�   � �ملوعو�  �ملسيح 
للتعبد  بو�“  ”هوشيا�  مدينة   CD �لربا5 
 Cتعا �هللا   Gبشر حيث  يوًما،  �Kبعني   Lهنا
 ١٨٨٦ Mير/شبا�Nباالبن �ملوعو�. �+٢٠ ف
نشر �ملسيح �ملوعو� � �لنبو�� عن �البن 
صا�  كما  �ملوعو�“  ”�ملصلح   �K �ملوعو� 
فبحسب  �للقب.  ֲדذ�  �جلماعة   +  �Yًشه
�لبشا�� �إل[ية ُ�لد سيدنا مY]� بشY �لدين 
�لثا5  يناير/كانو7   ١٢  + K_د  `مو� 
١٨٨٩ عند مY]� غالK a_د �لقا�يا5 � 

��لسيد� نصر� جها7 بيغم + قا�يا7.
Kقيمت   :١٨٨٩ �لثا5  يناير/كانو7   ١٨

عقيقته.
حضرته   hخر  :١٨٨٩  ��3&/iما�  ٤
�ملسيح  مع  له  سفر   
�K  + قا�يا7  من 
�Kثنا� هذ�  CD ”لو�هيانه“.   � �ملوعو� 
� �جلماعة  �ملوعو�  �ملسيح  �لسفر Kسس 
 ��3&/iما�  ٢٣  + �أل_دية  �إلسالمية 
 ،pللو�هيانو� جا7  K_د  �لصو+  بيت   +
�ملسيح  يد  على   aليو� 3لك   + بايع  حيث 
�ملوعو� � ٤٠ شخصا بيعة توبة من Kجل 

.sلتقو�
١٨٩٥: بدK حضرته يتعلم قر��� �لقر&7 من 

 .pد �هللا �لناغفو�_K حلافظ�
ختمه  مبناسبة   :١٨٩٧ يونيو/حزير�7   ٧
للقر&7 �لكرمي أل�
 مر� Kقاa �ملسيح �ملوعو� 
�ملشهو��  � حفلة كب�Y �نظم قصيدته 

”`مو� كي &مني“.
 “aإلسال� ”تعليم  مبد�سة  �لتحق   :١٨٩٨

+ قا�يا7.

�تشر~ مببايعة �ملسيح �ملوعو� � بشكل 
��ي + �لسنة نفسها. 

+ ١٨٩٧ Kقيمت + قا�يا7 ند�� للشبا' 
�أل_ديني فصا� حضرته من Kعضائها �لستة 
�K �لسبعة �ملتحمسني، �كا7 موالنا �حلكيم 
�كا7  عليها،  مشرًفا   p�Yلبه� �لدين  نو� 
 Gئيٍس [ا، �بعد� 
�K ساتذ� �ملد�سةK حدK
 ��3&/iما�  ٣  +� �ئيًسا.  حضرته  ُعني 
�ئاسة  [ا حتت  �جتماٍ�   
�K عقد   ١٨٩٩

حضرته.

 صو�� �K يونيو/حزير�7 ١٨٩٩: �لُتقطت
يظهر  Kصحابه،  مع   � �ملوعو�  للمسيح 

 .� G�ِفيها حضرته جالًسا على يسا
حضرته  ١٩٠٠:كا7  Dبريل/نيسا7   ١١  
ضمن �حلاضرين + صال� عيد �ألضحى حني 

Kلقى �ملسيح �ملوعو� � �خلطبة �إل[امية.
Kصيب   :١٩٠٠ �لثا5  نوفمN/تشرين 
�ملسيح  �ُبشر  �لشديد�،  باحلمى  حضرته 
 � 
�ملوعو� � بشفائه �حًيا. �قد قا

للمولوp عبد �لكرمي �لسيالكو� �: 
مو� K_د  قبل ثالثة KياK aصيب بشY �لدين̀ 
باحلمى �لشديد�، �عندما �K 7K ���Kعو له 
�لكرمي)  �ملولوp عبد   pK) نكK ببا� خطر 
�لدين،  نو�   pملولو� �كذلك  مريٌض  Kيضا 
”ِلألْتَباِ�   :�D فُأ�حي  للثالثة  فدعو� 
 +  Lعا�� �ستجيب  قد   pK َ��ألْ�الِ�“.. 
�لطبعة  (�لتذكر�،  �Kتباعك.   Lال��K حق 

�لر�بعة � ٦٦٤)
قر�7  ُعقد   :١٩٠٢  
�أل� Kكتوبر/تشرين 
بنت  ناصر)   aK) بيغم  مبحمو��  حضرته 
موالنا   aقا� �لدين،  �شيد  خليفة  �لدكتو� 

�حلكيم نو� �لدين � بإعال7 هذ� �لعقد.

 �Kال� �ملسيح �ملوعو� عليه �لصال� ��لسالa من aK �ملؤمنني نصر� جها7 بيغم 
�ضي �هللا عنها 

�لدين   Yبش  �[Yم K_د،   Yبش  �[Yم �ليمني:  من 
 �[Yد، م_K Lمبا� �[Yد �+ حضنه م_K مو�`

شريف K_د �خلفه مY `مد Dسحا� 
مبا�كة  نو�'  �خللف   +� �ملؤمنني)،   aK (شقيق 

بيغم حتملها خا�مة

من �ليمني:
�لدين   Yبش  �[Yم حضر� 
 �[Yد، حضر� م_K مو�`
 �[Yد، حضر� م_K Yبش
شـريف K_ـد، حضر� 
بيغم،  مبا�كـة  نـو�' 
حضر� مY]� مبا�K L_د
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١٣٠

 يناير/كانو7 �لثا5 ١٩٠٥: تقدaَ المتحا7 
”Kْمِرْتَسر“.   +  ��3&/iما�  + �لثانوية 
�كا7 ضمن �ألسئلة + �ستما�� �لتسجيل 
 
فقا �لطالب؟  ��لد  عمُل  هو  ما   :
سؤ�
�ملسيح �ملوعو� �: "�كتبو�: هناL فرقة 
Dسالمية K_دية يبلغ عد� Kعضائها ثال�ئة 
�Dمامهم،  قائدهم   Gفأبو تقريًبا،  فرٍ�  Kلف 
�عمله Dصال� �لقوa“. (3كر حبيب للسيد 

مف� `مد صا�� � ٢٤٤-٢٤٥)
�لدين  تتلمذ على يد موالنا نو�   :١٩٠٥
�صحيح  �لكرمي  �لقر&7  منه   i���  ،�

�لبخا�p �علم �لطب.

 D[اaٍ باللغة �لعربية �كا7 �K تلّقى حضرته
عشر�.  ست   �K سنة  عشر�  عمرG ¡س 
يقو
 حضرته + هذ� �لصد�: ”Kُ[مُت من 
 7D" :� حيا� �ملسيح �ملوعو� + Cهللا تعا�
 aيو  CD كفر��  �لذين  فو�   Lتبعو� �لذين 
ليخطر  يكن   ¢ �قت  �3لك +  �لقيامة"، 
من   aيو �خلالفة +   Cسأتو  5K Kحد   
ببا
�ألياa. فأخNُ� �ملسيح �ملوعو� � ֲדذ� 
Kنو��  (�ملوعو�،   ."Gعند فسجله   ،aإل[ا�

(١٧ � ٦٨٠ h aلعلو�
٢٨ Dبريل/نيسا7 ١٩٠٥: �sK حضرته + 
�لر�يا Kنه قد �Kحَي CD �ملسيح �ملوعو� �: 
"5D مع �ألفو�h &تيك بغتة“، �+ �لصبا� 
3كر 3لك حلضرته �، فتبني 7K حضرته 
�لبا�حة.  �لوحي  هذ�  تلقى  قد  فعًال   �

(�لتذكر�، �لطبعة �لر�بعة � ٤٥٧)
مع   aقاK �مايو/Kيا� ١٩٠٥:  Dبريل/نيسا7 
�ملسيح �ملوعو� � + �حلديقة بعد �قو� 
�Kثنا�   ،“Gكانغر  
”]لز�  Yلشه�  
�لزلز�
Dسحا�،  �مY `مد  مر£ حضرته  3لك 
بشفائهما   � �ملوعو�  �ملسيح  فُبشر 

بالوحي: ”سالa قوال من �' �حيم“. 

 
Kكتوبر/تشرين �أل�  ١١
حضر�  ُتو+   :١٩٠٥
�لكرمي  عبد   pملولو�
فبكى   ،� �لسيالكو� 
حضرته كث�Yً، أل7 �ملسيح 
�ملوعو� � كا7 يعتز به  
حضرته  تعهد  �قد   .�Yًكث
¤دمة   aليو� 3لك  منذ 

�لدين. يقو
 حضرته: 
 pملولو� حضر�  �فا�   7D”
 �Yغ قد  �لكرمي  عبد 
كليًة،  حيا�   sر¥
�لدين  شؤ�7   CD فملُت 
�خدمة �جلماعة �إلسالمية 
 
�أل_دية. ��حلق ��حلق Kقو
Dنه ¢ يؤثر + ¥رs حيا� 
 p3ستاK حيا�  مثل  شي� 

 pملولو� ��فا�  �لدين  نو�   pملولو�  aملكر�
عبد �لكرمي. شعر� عند �فاته كأ7 ��حه 
قد تقمصْت +َّ. (جريد� ”�َحلكم“ �لعد� 
للخالفة  �لفضي  �ليوبيل  مبناسبة  �خلا� 

(١٩٣٩ � ١٠-١١
كتب   :١٩٠٥  
�أل� �يسمN/كانو7 
� + كتيبه ”�لوصية“  �ملوعو�  �ملسيح 
 
قا حيث   � حضرته  عن  هامًة  نبو�ً� 

:�
”لقد Kنبأ5 �هللا قائال Dن§ سأقيم جلماعتك 
بقر¨  �سأخصه  شخصا  �3يتك  ِمن 
�حلق،  يز�هر  سو~  �بو�سطته  ��حيي، 
تلك  فانتظر��   .iلنا� من   Yلكث� �سيقبله 
�ألياa. ��علمو� 7K كل مبعو© ُيعر~ + 
��Kنه بينما يبد� للناi قبل 3لك كشخص 
جر��  من  �عتر�£  `ل  يكو7   �K  pعا�
بعض �ألفكا� �خلا�عة. شأنه شأ7 �إلنسا7 

�لذp يكو7 ¥ر� نطفة �K علقة + �لبطن 
�ِخلْلقة."  كامل  Dنسانا  يصبح   7K قبل 
 �  ٢٠  h �لر�حانية  �خلز�ئن  (�لوصية، 

٣١٥ هامش)
�ملسيح  عينه   :١٩٠٦ �لثا5  يناير/كانو7 
�ملوعو� � عضًو� + ”¥لس �ملعتمدين“ 
 Kبد� K_دية“،  Kجنمن  ”صد�  ملؤسسة 
��ألا©  �ملقاال�  بكتابة   � حضرته 

�لعلمية.
٧ ف�Nير/شباM ١٩٠٦: نظم Kبياًتا ��جتاليًة 
مY `مد   h��[ مبناسبة  �عاٍ�  على شكل 

Dسحا� �.
ما�i/&��3 ١٩٠٦: بد�K ¥لة ”تشحيذ 

 �ئيس �K أل3ها7“ تصد� �كا7 حضرته�
Kلف  �ملجلة   Gֲדذ �للتعريف  [ا،  حترير 
على ١٤   sحتو� قيًما  مقاال   � حضرته 
صفحة �ُنشر + عد�ها �أل�
. + �لبد�ية 

 ١٩٠٤ aخر عا��K + د_K لدين `مو�� Yبش �[Yحضر� م
aحني كا7 + �لصف �لعاشر + مد�سة تعليم �إلسال



١٣١

مذكر��  فيها  ينشر   � حضرته  كا7 
�ملسيح �ملوعو� � ����D� G[اماته �Kقو�له 
ُيطبع من قبل، ��ألا©   ¢ pلذ�  Gشعر�
�ل� كا7 � يقوa ֲדا. �ظلت تصد� حتت 
ُتنشر  �ئاسة حضرته CD ١٩١٤. �ظلت 
بنفس �السم CD ١٩٢٦ 7K CD مت �¥ها 
 +� �أل��ية.  �أل�يا7“  ”مقا�نة  ¥لة   +
”�بو�“،  من  Dصد��ها  جتديد  مت   ١٩٥٧

.
�ُخصصت لألطفا
Kلقى  �لثا5 ١٩٠٦:  ٢٥ �يسمN/كانو7 

 خطاٍ' عاa �3لك + �جللسة �K حضرته
�لتوحيد)  �لسنوية، �قد ُنشر بعنو�7 (نبع 
ُنشر + صو��   ² ”�َحلكم“،  جريد�   +

كتا'.
١٩٠٧:  Kلف حضرته ًثا مفصال بعنو�7 
(حو��يا7ِ   “pحو��  �� كى  ”مسيح 
للمسيح)، �قا�7 فيه بني تضحية حو��َيني 
�حو��يني   pلناصر� �ملسيح  حو��يي  من 
 Gمن حو��يي �ملسيح �ملوعو� �³ا صاحبز��
عبد �للطيف �لشهيد ��ملولوp عبد �لر_ن 
�لكابو�، �قد ُنشر مقاله + ¥لة ”تشحيذ 

�أل3ها7“.
+ �سط ١٩٠٧ علَّمه �ملالL تفسY سو�� 
�لفاحتة. يقو
 حضرته ֲדذ� �لصد�: ”�Kيت§ 
 3D �لشر�   CD متوجًها  ما  مكا7ٍ   + ��قفا 
 iعت صوًتا من �لسما� مثل صلصلة �جلر�
�K كأنه صو� �فيع يطن كما يصد� من 
Dناٍ� من µاi حني يدقه Kحد. فأخذ �لصو� 
ينتشر �يرتفع �Kنا شاهٌد ح¶ سا� �لصو� 
يتجسد  �لصو�  �Kيُت  �فجأ�  كله،  �جلو 
 ،Lيتحر �إلطا�  Kخذ   ² Dطا�،  شكل   +
�طفق يظهر من خالله صو�� �جوٍ� ·يٍل 
 Lتتحر �لصو��  شرعت   ²  ،
�جلما ��ئع 
Kمامي،  ظهر  شي�  منها  قفز  ما  �سرعا7 

 Cسل§ �هللا تعا�K هللا، �لقد� Lنا مالK 
�قا
Dليك ألعلمك تفسY سو�� �لفاحتة. فقلت: 
فلما  �يعّلم،  �يعّلم  يعّلم  �جعل  علِّْم§! 
 :
�صل D﴿ CDياL نعبد �DياL نستعني﴾ قا
فسر��  قد  كلهم  �ملفسرين  من  �لسلف   7D
 7K �Kيد  �لسو�� CD هنا فقط، لكن§   Gهذ
Kعلمك تفسY ما بعدها من �آليا�، فقلت: 
 Yتفس علم§   7K  CD يعلم  فأخذ  علْم§! 

سو�� �لفاحتة بكاملها.
3Kكر  كنت   aلنو� من  صحو�  �عندما 
لكن§ ¢ Kسجلُه.   ،Lملال� ما عّلم§  بعض 
�+ �ليوa �لتا� 3كرُ� هذG �لر�يا للخليفة 
3Kُكر  كنت  Kن§  �KخNته   ،�  
�أل�
لكن§ ¢ Kسجله،   ،Lملال� ما علم§  بعض 
�خلليفة:   
فقا 3ه§.  عن  غا'  قد  ��آل7 
ليتك  لنفسك،  كله  بالعلم  �حتفظَت  لقد 

تذكرَ� منه شيًئا �عّلمتنا Kيضا.
 7K CD حلقيقة� + Yلر�يا تش� Gكانت هذ
 a3ه§ كنـًز� من علو ���K قد Cهللا تعا�
�لقر&7 كبذ�ٍ�، فمنذ 3لك �ليوa فصاعًد� ¢ 
½د© �ال مر� 7K فكر� + سو�� �لفاحتة، 
�هللا  �Kعطا5  Dال  مفاهيمها  بيا7   ���K  �K
�هللا  فإ7  جديد�.  �علوًما  معا�~   Cتعا
معضال�  ·يع   � حل  قد  بفضله   Cتعا
 aنو�� �لعلوK “لقر&7 �لكرمي.“ (”�ملوعو��

 (١٧ � ٥٧٠ h
 sK�  :١٩٠٧  ��3&/iما�  ٨  :١٩٠٨
 
�قا لإل[اما�  �فتًر�  �لر�يا   + حضرته 
Kحٌد Dنه �فتر D[اما� �ملسيح �ملوعو� �، 
 7K فيه ر�ٍ~ جلية ﴿�عسى �قد ُكتب 
 Yتغ  ² لكم﴾.   Yخ �هو  شيًئا  تكرهو� 
Kثا�  قد  مسجًد�   Lهنا  7K  sKفر �ملشهد 
�لناi ضجة ضد صاحبه، فقا
 حضرته � 
ساندُتكم   �3D �لضجة:   pYمث Kحد  ¿اطًبا 

 يقو� سيدنا 
خلليفة 
لثا� �:

لكرمي  
لقر��  تعلمت  قد  
هللا  "بفضل 
من 
ملالئكة، ,ميكن( )� )قو� بكل ثقة 
بناً< على 
لعلم 
لذ7 ,هب( 
هللا تعا4 )نه 
)فضل  
ألA@ من هو  ليس على ,جه 

هللا   �E, 
لقر��.  مسائل  بيا�   H م( 
 IاJباإل فضله  مبحض  علم(  قد  تعا4 
ما  
لكرمي  
لقر��  مفاهيم  من  
لوحي ,
 Aُتثا  Rل
  Sضا

العتر Xيع  على   Zّير

لقر�� 
لكرمي، ,ال يسع , Iإلسال
على 

لقر��  مبحاسن  يقتنع   �( Eال  
لسامع 


لكرمي.“
(٢٣ ما�i/&��3 ١٩٤٤، �خلطا' 

 �  ١٧  h  aلعلو� Kنو��  ”لدهيانه“،  ألهل 

�Kصبحت منكم فسيستا� �ألمY م§. �+ 
للمسيح  �لر�يا   Gهذ 3كر  حني  �لصبا� 
�ملوعو� �، قلق كث�Yً �قا
: 7D �ملر�� من 
�ملسجِد �جلماعُة، فقد يكو7 ِمن ·اع� من 
يعا�ض§، فعليك 7K متلي علي هذG �لر�يا. 
�فتر   +  � �ملوعو�  �ملسيح  سجلها   ²

D[اماته. (بركا� �خلالفة � ٣٤-٣٧)
٢٧ Dبريل/نيسا7: سافر حضرته مع �ملسيح 
 aقاK� الهو� CD 7ملوعو� � من قا�يا�

معه + �لبناية �أل_دية بشا�� بر�ند�©.
٢٦ مايو/Kيا�: تو+ �ملسيح �ملوعو� �، 
�لطاهر  جثـمانه  عند  حـضرته   aفقا
�قطع على نفسه �لعهد بأنه سيـنذ� حياته 

.aمهمته �خدمة �إلسال 
+ �ستكما
٢٧ مايو/)ياA ١٩٠٨: حسب 
لنو
ميس 

خلالفة   7( 
لثانية   ^Aلقد
 )قيمت  
إلJية 


أل`دية، ,بايع حضرُته 
خلليفَة 
أل,�. 



١٣٢

سبتم	/�يلو�:   �� يونيو/حزير��  من 
نشر�   � �ملوعو�  �ملسيح  $فا!  عند 
$�عتر�ضا�،  تعليقا�  �جلر�ئد  بعض 
فكتب حضرته � مباحث هامة $مفعمة 
باملعا=> بعنو��: (تعليقا� �جلر�ئد على 
$فا! �ملسيح �ملوعو� �) A @لة ”تشحيذ 
�ألGها�“ أل=بعة �$ Eسة �شهر، =� من 
�ملعترضني.  �عتر�ضا�  خالLا على Kيع 
حضرته  كتب  �لسنة   Qهذ نفس   A$

مو�ضيع �خرS مترعة باملعا=>.
 A Tلقى �خلطا� �يسم	/كانو� �أل$�: 

.١٩٠٨ Zجللسة �لسنوية لعا�
بد�  �لثا]:  نوفم	/تشرين  من   ١٩٠٩
$كا�  �إلنكليزية،  باللغة  مقاال�  يكتب 

�ملولوc شb علي � ير�جعها.
A هذQ �لسنة نفسها خاA e نقاd مع 
�لقسيس ”$$�“ (عميد �لكلية �لتبشbية 

�ملسيحية بالهو=) حو� مسألة �لنجا!. 
 h=�  iلقا� بد�   :jير/شبا�	ف  ١٩١٠
�ملسجد   A  Tملغر� صال!  بعد   �lلقر�

بقا�يا�.
�جللسة   A  Tخلطا� �لقى   :=�Gl/h=ما
 A ُعقد�   nل�  ١٩٠٩  Zلعا �لسنوية 
�جللسة   Qهذ  iثنا�$  .١٩١٠=�Gl/h=ما
�نشأ @لًسا باسم ”�جنمن �=شا�“ من �جل 

.Zإلسال� iلر� على �عتر�ضا� �عد��
 �� �أل$�  �خلليفة  سافر   :tيوليو/متو  ٢٤
 A للجماعة �bًُملتا�“ $عني حضرَته �م”

قا�يا�.
�$� خطبة  �لقى حضرته   :t٢٩يوليو/متو

Kعة A قا�يا�.
�أل$�  �خلليفة   eمر :Tl/غسطس�  ٢٦

� فأمر حضرَته بأ� يؤZ �لصال!، فصلى 
 .Qi�=$

�خلليفة   Qمر� �لثا]:  نوفم	/تشرين   ١٨
�لصلو��   A عنه   Tينو  ��  � �أل$� 
بالناh $غbها من �ألمو= A �ياZ مرضه 
~ر{  $�صابته  �حلصا�  عن  سقوطه  بعد 

غائر A $جهه. 
�خلليفة  عينه  �أل$�:  �يسم	/كانو�   ٢  
=ئيًسا ملؤسسة ”صد= �جنمن   � �أل$� 

��دية“. 

 A لني كل ماGيقومو� لنصر! �ين �هللا با
$سعهم. $قا� �خلليفة �أل$� �نا �يًضا عضٌو 
A هذ� �ملجلس. ُعقد �الجتما� �الفتتاحي 

Lذ� �ملجلس A ٦ �بريل/نيسا�.
يونيو/حزير��: بأمٍر من �خلليفة �أل$� � 
 “ctوL�” �� هب حضرتهG مشو=ته$
$قابل هنا� �لقسيس ”ليكسن“ $ناقشه 
$عندما  �لثالو�،  عقيد!  حو�  ساعتني 
نشر   “ctوL�” من  حضرته  =جع 
تفصيل هذ� �حلو�= بعنو�� ”ֲדا=c $عظ“ 

(�لوعظ �جلبلي).
سبتم	/�يلو�: �لقى حضرته خطبة �لعيد 

A حضو= �خلليفة �أل$� �.
�بريل/نيسا�:  ٢٩  ��  ٣ من   ١٩١٢

كبا=  من  $فًد�   � �أل$�  �خلليفة  بعث 
علماi �جلماعة A جولة باLند حتت �ما=! 

حضرته.
�أل$�  �خلليفُة  $�عه  سبتم	/�يلو�:   ٢٦
$بال�  مصر   ��  Qسفر عند  بأ�عيته   �
�لثا]  نوفم	/تشرين   ٧  A$  ،Tلعر�
 iخل حضرته مكة �ملعظمة $تشر> بأ���

فريضة �حلج، $قابل شريف مكة. 
�لثا]   يناير/كانو�   ١٢  A  :١٩١٣
قا�يا�،   �� �حلج  من  حضرته  =جع 
طويلًة  مسافًة   � �أل$�  �خلليفة  فخر� 

الستقباله.
�خلليفة  �شتر�  �لثا]:  يناير/كانو�   ١٤
�أل$� � A مأ�بة �ُقيمت مبناسبة عو�! 
خـطاًبا.  $�لقى  �لسـفر  من  حضرته 
 Qسفر �حو��  حضـرته  بني   Qبعد$

للحج.
 Q=شعـا� @موعة  ُنشر�  مايو/�يا=: 
بعنو��: ”كـالZ �مو�“ أل$� مـر!.

 

 �  ”عندما تو� 
ملسيح 
ملوعو� 

لنا� سو� يعترضو�  ��خطر ببا� 
معا'ضٌة  ضد)   �تبد (سو�  عليه، 
شديد4ٌ، لذ
 فإ� �(0 ما قمت به � 

قًفا ) تعهد8  �ن;  هو  
لوقت  ?لك 
 
?@” قائال:   � سرير)  مقدمة  عند 
�ناضل  فسو�  Eيًعا،   �
لنا تركك 

لعاL بأEعه (حدI (لن Gبه ملعا'ضة 

(عد
ئه“.  �حد 
(جريد! ”�َحلكم“ �لعد� �خلا� مبناسبة �ليوبيل  

�لفضي للخالفة ١٩٣٩ � ١٠)

�لثا]:  يناير/كانو�   ١٩  :١٩١١
تدهو=� صحة �خلليفة �أل$� � بسبب 
�جلر{ فكتب $صيًة بأ� يكو� ”�مو�“ 
خليفًة بعدQ، $$ضعها A ظرٍ> مغلٍق، � 

مزقها بيدQ عندما حتسنت صحته.
ف	�ير/شباj: بإGٍ� من �خلليفة �أل$� � 
�نشأ حضرته @لس ”�نصا= �هللا“ للذين 



١٣٣

نيسا� ١٩١٢ 	 لكهنو، 
على �لكر�سي من �ليمني: 
 ،�شا  �َسْرَ! سيد  موالنا 
�لدين  بش&  م&(�  حضر* 
4مو3 12د، شيخ يعقو- 

علي �لعرفا6. 

9اعة  من   ;2 �لو�قفو�: 
�ملحيي  عبد  لكهنو، 
�لعر-)، 2;  (صحا@ من 
�حلافظ  لكهنو،  من 9اعة 
سيد  قاضي  علي،  �!شن 
!�لطفال�  حسني،  2م& 
�جلالسا� من 9اعة لكهنو

غ&  �ليمني:  من 
�!شن  �حلافظ   ،L!معر
 �علي، موالنا سيد َسْرَ!
علي  يعقو-  شا�، شيخ 
م&(�  حضر*  �لعرفا6، 
بش& �لدين 4مو3 12د، 
!	 �خللف: قاضي سيد 
2م& حسني، !شا- من 

لكهنو 

حضر* م&(� بش& �لدين 4مو3 12د 	 لكهنو 	 نيسا� ١٩١٢ 

!فد  �جلماعة 	 جولة باTند حتت Qما�* حضرته 



(كال� �مو� � ١٨٠ مطبعة �لرقيم بريطانيا ١٩٩٦)

 
  


    





  

  

   





   




 

           



   

 



 




   






 
 


  


 


  





  

   











  




    





 


  

  



 







  

   











     











  


   






 ���




 














 


 ���

   
  

 

  




 


 

   


   



 

 



  







 

  







 




 













 

  

 








  

   





 










  



 
 







    



�����	
������
�
� �
� ��

�
������

�
����

�
�

 �� !"� #�$
�
� 


  �%&
�

'��() �
*+
�
,
�
-.&/01�

� $��23
$�456�

�
�78
�
9

�
:;  �=�

�
>?�@

A*
B
CD �A*+�,EF"





١٣٦

� ١٤ ما��/���� ١٩١٤ تو
 م��� بش� 
�لدين 'مو% $#د � منصب �خلالفة، �بايعه 
بعد  بقا%يا*  ”نو�“  مسجد   � �أل#ديو* 
صال> �لعصر. : $لقى حضرته خطاًبا، �صلى 
”مد�سة  ميد�*   �  � �أل�?  �خلليفة  على 
�جٍل  $لفي  يضم  حشٍد   �  “Gإلسال� تعليم 
جثمانه  ُشيع  حيث  تقريبا،  �مر$>  �ثالPئة 
فُدفن � جو��   ،“<Rمق  Sֲדش” 
U �لطاهر 
�لسا%سة  �لساعة   �  � �ملوعو%  �ملسيح 

 .Yًلربع مسا��
بد��   Zلثا� �خلليفة  شرَ\  ما��/����:   ١٧
سو�>  من  بدً$  �ألقصى،  �ملسجد   � �لقر�* 

�ملجا%لة.
 ?�$ 'مو%  سيدنا  $لقى  ما��/����:   ٢٠

خطبة بعد $* تقلد منصب �خلالفة. 
 b٢١ ما��/����: $لقى خطاًبا ��خًر� باملعا�
حو? �خلالفة �ُنشر بعنو�* ”َمن �لذc يقد� 

على $* يُر% مشيئة �هللا؟“.
جلسة   ?�$  gُعقد Uبريل/نيسا*:   ١٠

لـ“صد� $جنمن $#دية“ برئاسة حضرته.
 kملبا�� �ملسجد   � عقد  Uبريل/نيسا*:   ١٢
�جتماٌ\ ملند�n oيع فر�\ �جلماعة � �lند. 
بعنو�*:  بعد  فيما  ُنِشَر  خطاًبا  $مامهم  فألقى 

”منصب �خلالفة“.  
 �  Zلثا� �خلليفة  $مر  Uبريل/نيسا*:   ٢٧
لند*   
U uبالذها شو%�c فتح 'مد سيا? 
تا�ًكا مدينة ”��كنغ“، �هكذ� تأسس مركز 

�لدعو> �إلسالمية � لند* بشكٍل %�ئم.
 ��%  YلقاU حضرته  بد$  Uبريل/نيسا*:   ٢٧

 .cصحيح �لبخا�
Uبريل/نيسا*: $لف حضرته كتيًبا باللغة �لعربية 

”�لدين �حلي“، �نشر � �لبال% �لعربية. 
 Yكانت $عما? بنا :Zتشرين �لثا/R٢٧ نوفم
”منا�> �ملسيح“ بقا%يا* ال تز�? متوقفة منذ 
�من �ملسيح �ملوعو% �، فأعلن حضرته عن 
�جلمعة �ضع  �بعد خطبة  �كتماlا،  مشر�\ 

لبنًة بيد� �ملبا�كة.

١٩١٥
يناير/كانو* �لثاZ: نشر حضرته كتيًبا بعنو�* 
”ال يكو* عو* �هللا تعا
 Uال مع �لصا%قني“.

٢١ يناير/كانو* �لثاZ: $لف حضرته ”�لقو? 
�لفصل“ �%ًّ� على �ملنشقني عن �جلماعة �لتابعة 

للخالفة.
�لد�عيَة  حضرُته  بعث  ف�Rير/شبا�:   ٢٠
�لسيَد صو� غالG 'مد   cإلسالمي �أل#د�

 .kمو�يشو� لفتح مركز �لدعو> هنا 
U
 Yللجز تفس��  ُطبع  �أل�?:  %يسمR/كانو* 
�أل�%ية  باللغتني  �لكرمي  للقر�*  �أل�? 

��إلجنليزية.

 ٢٨ %يسمR/كانو* �أل�?: $لقى U من ٢٥
حضرته ٤ خطاباg � �جللسة �لسنوية، �قد 
ُطبعت فيما بعد باسم ”$نو�� �خلالفة“. �كا* 

عد% �حلضو� � �جللسة ٤٠٠٠ فر%.
�ملسيح  �سالة  �صلت  �لسنة  هذ�  نفس   ��
طريق  عن  ”س��ليو*“   
U  � �ملوعو% 
قاG بقبو? �حلق هناk هو  �لكتب. �$�? من 

�إلماG موسى غابر.

flªÕ;;Ï…˜£\;∫;w⁄ö^;%

يبايع�،   
� �حد   �� بطلب  �تقد�   �”
النتخا�  يسعى   
� �حد  من  �لتمس   $%
'لك  يزعم  َمن  هنا,   
كا  0'�% خليفة، 
فليعلن على 0ملأل، أل
 من %0جبه �
 ينقذ 
0جلماعة من هذ0 0خلد0= %�
 $ يفعل 'لك 
فهو حتت لعنة 0هللا، %عليه يقع %باA هال, 
0جلماعة. يا '%K 0لنفوJ 0لطاهرH، يا َمن 
باهللا  �نا �علن حالًفا  0لظن، ها   
ال يسيئو
 ،
�نسا  K� عند  0خلالفة   P �طمح   $  S�
 
%ليس 'لك فحسب بل $ �Wُ= 0هللا قط �
جعل�  قد  تعا�   
كا فإ'0  خليفة،  Zعل� 
خليفة فهذ^ مشيئته، %ليس نتيجة �مني]. 

 طلب %W هذ^ 0ملسؤ%لية َّa� cْلقد ُعهد
 dقاe 0هللا تعا� بأمر^ قد جعل 
م�، بل �
0لكثjين تعنو a، فكيف �Wّe �مر 0هللا من 
�جلكم؟ هو 0لذK جعل� خليفة كما جعل 
 dُألستغر  S�% قبلي،  من  كانو0  0لذين 
لقد  مثلي.  مقّصر   
�نساٌ �عجَبه  كيف 
 
0ُهللا �، %0آل
 ليس بوسع �حد � eضي 
هذ^  �لبسنيه.   K0لذ 0لقميص  ع�  uلع 
 
� على   eيقد  K0لذ  0' %من  eبانية،  هبة 
يْنز= م� هبة 0هللا هذ^؟ سيكو
 0هللا معي� 
 Kقو ماِلكي  لكن  �S ضعيف،   .Kjنص%
 H0لقو ميلك   �e لكن  ضعيف،   S� جد0. 
كلها. �S عدمي 0حليلة، لكن َمِلكي خالُق 
0ألسباd كلها. �S بال ناصر %معني، لكن 
 
� لنصر{  0ملالئكة   Aُينـِز سو�   �e
شا�. �S بال ملجأ، لكن حافظي هو َمن ال 
حاجة a بعد^ �� �K ملجأ.“ (كو
 هي 
جو خد0 كى كا� كو e%, سكى. (�K َمن 


 مشيئة 0هللا)%W Aو� 
� eيقد K0 0لذ'
 ($نو�� �لعلوG �ملجلد ٢ � ١٤-١٥) 

١٩١٤

١٣٦



١٣٧

١٩١٦
�ملسيح  �اما	  من  كا�  ما��/����: 
جا�	   ��) �ئي“  ”تائي   �  ��ملوعو
#&جة �لعم). &) تكن #&جة م$#� غال� 
 �  ��ملوعو �ملسيح  �خو  (&هو   ��قا
�ملسيح  صدقت  قد  �لثا6)  �خلليفة  &عم 
�ملوعو� � ح? �لك �لوقت، فدخلت 
C �ألEدية C عهد �خليفة �لثا6، &هكذ� 

حتقق �لوحي �ملشا� ليه.
 Lلتقى �ملستشر� :P&كانو� �أل/Rيسم� ١٦
 C Vضرته  ما�غوليث“  ”مستر  �لشه$ 

قا�يا�.
 Xمنا�” بنا�  �كتمل   :P&أل� �يسمR/كانو� 
�ملسيح“، &ُ&ضع حجر نصٍب تذكا�� �ا. 

١٩١٧
 cمف �لسيَد  بعث حضرُته  ما��/����:   ١٠
i لند� ��عيًة سالميًّا �Eديًّا. L�jمد صا

�ألسا�  حجر  &ضع  يونيو/حزير��:   ٢١
ملستشفى ”نو�“ بقا�يا�.

�يسمR/كانو� �أل&P: �علن حضرته عن  ٧
قد�  لألمر  &�متثاال   ،Xحليا� &قف   q&مشر

.q&٦٣ شابا �نفسهم �ذ� �ملشر
�بنا�  من  �ثنا�   "Pكابو"  C �ستشهد 
صاحبز��X عبد �للطيف �لشهيد: jمد سعيد 

جا� &jمد عمر جا�.
١٩١٨

بعنو��  كتيًبا  حضرته  نشر  يوليو/متو#: 
ظها� �حلقيقة“. ”

سبتمR/�يلوP: ُطبع كتيب ”حقيقة �ألمر“ 
من تأليف حضرته.

 “Pكابو”  C �لسنة  هذ}   C �سُتشهد 
&�لسيد  �Eد  سلطا�  �لسيد  �Eديا�: 

حكيم �Eد.

١٩١٩ 
�لنظا�   X���إل �لثا6:  يناير/كانو�   P&�
 C حضرته  �سس  للجماعة  �ملركز� 
مؤسسة ”صد� �جنمن �Eدية“ �&�ئر ش? 
ش$  ”�ملولوَ�  &عَني  ”نظا��	“،  باسم 

علي“ ”�لناظر �ألعلى“ فيها. 
ُقتل   Pهو� ِمن  برصاصٍة  ف�Rير/شبا�:   ٢٠
ملُك �فغانستا� �ألم$ حبيب �هللا خا� �لذ� 
بأمر} �سُتشهد �لسيد عبد �للطيف �ً�ا، &كا� 

 .� �من �جّل صحابة �ملسيح �ملوعو
 Xاضرj حضرته  �لقى  ف�Rير/شبا�:   ٢٦
�إلسال�“   C �خلالفا	  ”بد�ية  بعنو��: 

بالكلية �إلسالمية بالهو�.
علما�   i حضرته  &جه  ف�Rير/شبا�: 

�يوبند“ �عوX للمباهلة فتحاشوها.”
من ١٥ i ١٧ ما��/����: ُعقد	 C هذ} 
�لقى   .١٩١٨ لعا�  �لسنوية  �جللسة  �أليا� 
 Pحو خطاًبا  منها  يو�   P&�  C حضرته 
 C لعرفا� �إل�ي“، &قد ُنشر فيما بعد�”

كتا�.
شبه  ملسلمي  حضرته  قد�  مايو/�يا�: 
حركة  عن  قيمة  �قتر�حاٍ	  ��ندية   Xلقا��

”�لعصيا� �ملدC “6 ��ند &نتائجها. 
بعنو��  كتيًبا  �لَف   :Pيلو�/Rسبتم  ١٨

”مستقبل تركيا &&�جب �ملسلمني“. 
 :P&أل� �يسمR/كانو�   ٢٩  i  ٢٦ من 
خطاًبا  �لسنوية  �جللسة   C حضرته  �لقى 

بعنو�� ”قدُ� �هللا“.

١٩٢٠
حضرته  �علن  �لثا6:  يناير/كانو�   ٦
مسجد  لبنا�  �لتRعا	   L&صند فتح  عن 
”�لفضل“ بلند�، فقد� �بنا� �جلماعة ٧٨ 
�سترلي�).  جنيه  �لف   ١٢) �&بية  �لف 

;Ï…˜|;]‚i¬eh;ˆb; žÎÊe›;;;flzŸ;;]Ÿ 
�لثا6  �خلليفة   �  ��ملوعو �ملصلح   Pيقو

 :� �للمسيح �ملوعو

”غوجر	�“:  من  �خوتنا  �حد  "�خ�� 
لنا  قا�   �  �	ملوعو 	ملسيح  تو%  حينما 
*قعتم  ”لقد  	حلديث“:  ”�هل  مشايخ  �حد 
	آل7 % 	لفخ أل7 	لن6 � قا� ما من نبو3 
خالفة  فيكم  تكو7  *لن  خالفة،  تبعتها  �ال 
ألنكم مثقفو7 ثقافة غربية فلن تنتهجو	 Dج 
 Jليو	  %  :KدLأل	 Nلك  يقو�  	خلالفة“. 
قد  	جلماعة   7� تقو�  برقيٌة  *صلْت   Vلتا	
*بايعْته.  	لدين خليفًة   Zَنو  Kملولو	 	نتخبت 
فلما �خ� 	ألLديوN 7لك 	لشيخ بذلك قا�: 
�7 نوZ 	لدين Zجٌل مثقٌف ألجل Nلك قامت 
	خلالفة % _اعتكم، *�N	 	ستمر� 	خلالفة 
بعدb فسوa نر`. فلما تو% 	خلليفة 	أل*� 
قا� هذ	 	لشيخ: كا7 	ألمر % 	ملر3 	ملاضية 
eتلًفا، سنر` 	آلN� 7	 قاJ �حٌد خليفًة. *% 
	ليوJ 	لتاV *صلت برقيٌة -كما يقو� Nلك 
 .Kجلماعة قد بايعت على يد	7 � -KدLأل	
فقا� 	لشيخ: يا �صدقائي، �مركم عجيب، 
بو	طن  يكشف   7� على   Zيقد �حد  ال 
/Rيسم� ٢٧ C �قلوبكم.“  (خطا� �ملصلح �ملوعو

 Xيا�، جريد�كانو� �لثا6 ١٩٤٥ مبناسبة �جللسة �لسنوية بقا
�لفضل ١٧-١٨ بريل/نيسا� ١٩٤٦)

حليهـن  �لسيد�	  بعض  نزعت  &قد 
 Pبعض �ألطفا qRعن ֲדا، كما تـRتـ&

مبـصـر&فهم.
 C حضرته  خطا�  بريل/نيسا�:   ١١
”سيالكو	“ بعنو�� ”�إلسال� �ين �لعا) 

C �ملستقبل“. 



١٣٨


خلليفة 
لثا� �، �مف� �مد صا�� 
لبه���  

،�طال* (ند�نيسيو� من 
جلامعة 
أل!دية � قا�يا
 من 
ليمني: بكر 7يو* 
لسومطر�، �مد 7بو بكر بغند� مها2
جو، حضر- 
خلليفة 
لثا� �،

2
توبوC �منغ، موالنا 2!ت علي �7= 
ملبشرين � (ند�نيسيا 


خلليفة 
لثا� �



١٣٩

�بريل/نيسا�: ��� على مطاعن �ل
	فيسو� 
حضرته  "لف  �إلسال#  على  �يو“   #��”
	قد  	�ملعا�*،  بالعلو#  مفعمة  مقاال2ٍ 

ُطبعت فيما بعد.
�ألمريكية  �حلكومة  ?حت  مايو/"يا�: 
فيها   Aبالدخو  Cمد صا�E Fللمف  �Hًخ"

للدعوI� J �إلسال# فيها.
بإعد��  حضرته  "مر  يونيو/حزير��:   ٢١
 �Nًستا" علي  �	شن  �حلافَظ  	عني   Jلدعا�

 .Uلطال� VؤالX
 Y قا# حضرته �حتفاًال" :Aيلو"/
٩ سبتم
”�هر# ساله“ (حيث كا� حضرته يقيم 
Y تلك �أليا#) فرًحا بشر�V "�` للمسجد 

Y لند�.
"لقى   :A	أل� �يسم
/كانو�   ٢٨-٢٩
 Y �لسنوية  �جللسة   Y �خلطب  حضرته 
مسجد ”نو�“ بقا�يا� 	نشر2 فيما بعد 

بعنو�� ”مالئكة �هللا“.

١٩٢١
٩ ف
�ير/شباl: بعث حضرُته موالنا عبد 
�لرحيم نH ِمن لند� �I غانا لفتح مركز 

.pهنا Jلدعو�
 I� حضرته  سافر   :Uq/غسطس"  ٢٢
 Vللدعا  Hكشم بسرينغر  خانيا�“  ”Eلة 

 .� tملسيح �لناصر� 
على ق

 

”�� �لر�ئي يقو� مستغرًبا: كيف حظي 
هذ� �لرجل باحلكم على مئا� �أللو� من 
ر�0 قليال هل فقدمت  �لنا4. لكن باهللا فكِّ
من حريتكم شيئا؟ هل يستعِبدكم 7حد؟ 
يعاملكم   07 ُحكمه؟  عليكم  يفر@   07
معاملَة �ألتباF �0لعبيد �0ألسرD؟ هل Cة 
فرL بينكم 0بني �لذين J يبايعو� �خلليفة؟ 
 Mلظاهر! لكن هنا� O Lة فرC كال ليس
فرL كبT 0هو: �7 هناM شخصا يتأJ ِمن 
7جلكم، Y0بكم، 0يعتW 7حز�نكم 7حز�نه 
المه، 0يدعو 0يبتهل �] Zبه من  0^المكم̂ 
7جلكم. 7ما 07لئك �لقو` فال 7حد _م. �نه 
 Jز� من 7جلكم، 0يتأY0 ،حريص عليكم
من 7جلكم، 0يتقلب على 7عتاc �هللا من 
7جلكم، 7ما 07لئك �لقو` فليس هناM من 
 cتعلمو� كيف يضطر يفعل _م gلك. 
�ملر�g� i مر@ 7حد 7قربائه، فهل ميكنكم 
 ��7 تقّد�0Z حالة شخص قد مر@ �آلال

بل مئا� �أللو� من 7قاZبه؟“
(١٥٦ w بركا2 �خلالفة، "نو�� �لعلو# �ملجلد ٢)

١٩٢٢
xلس   A	" عقد  �بريل/نيسا�:   ١٥-١٦
 pشتر� قا�يا�   Y للجماعة شو�y �?ي 

فيه ٣٠ من قا�يا� 	٥٢ من خا�جها.
٢٥ �يسم
/كانو� �أل	A: "سس حضرته 
تنظيًما فرعًيا لسيد�2 �جلماعة باسم ”جلنة 
 Jملؤمنني �لسيد� #"ُ �ماV �هللا“ حتت �ئاسة 

نصر2 جها� بيغم �ضي �هللا عنها.

١٩٢٣
٧ ما��/Nq��: "علن حضرته �جلهاَ� ضد 
حركة ”شدهي“ (حركة هند	سية كانت 
�عتنقو�  �لذين  �Xنو�  ��جا�   I� تسعى 

�إلسال# �X� Iند	سية). 
 yا��  Y �جلماعة  ُ"سست   :��Nq/ما��

�هو� �لسيد Eمد "مني خا�.
سبتم
/"يلوA: نتيجة جلهو� مضنية بذلتها 
حركة   Vا�� ”�آل�ية“  "علن  �أل�دية 

”شدهي“.
١٨ �يسم
/كانو� �أل	A: تأسيس مركز 

�لدعوY J "ملانيا.
Eمو�  �لشيخ  كا�   :A	أل� �يسم
/كانو� 
�لعرفا� قد غا�� �I مصر Y ف
�ير/ "�د 

”قصر   Jجريد فأصد�   ،١٩٢٢  lشبا
�لنيل“ �ألسبوعية من هناp من "جل نشـر 

 .Jلدعو�

١٩٢٤
من   Jعـو� حضرته  تلقَّى  مايو/"يا�:   ١٤
مسؤ	� مؤمتر �أل�يـا� بوميبـلي لنـد�.

Ïz¡]Ş’;\;;flzŸ;;Åzd;ˆ 

”�لتأكيد على طاعة �إلماrZ �0خلالفة ال يعq �7 ما Yكم به �ألمT 07 �خلليفة يكو� صو�ًبا على �لد�0`، بل قد ُيخطئا� O بعض �ألحيا�، 
0مع gلك قد 7ُِمرنا بطاعتهما، �g من �ملحا� �7 يستقر �لنظا` بدg �0لك. ما �y` �لنx � يقو�: قد 7خطئ 7نا، فكيف ميكن خلليفٍة 

.“rTلك ال بد من طاعته، �0ال حدثت فتنٌة كبg �7 7مٍر �لبتة؟ فقد �طئ �خلليفة 7يًضا، 0مع O �7 يدعي 7نه ال ُيخطئ Tٍ07 7م
(٨٩ w مسؤليا2 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية، "نو�� �لعلو# � ٥) 



١٤٠

Í̌ łÅ°̨\;‰áqfiÁ;]Ÿ;áqfiÁ flz’
�ُينـِز�  مشيئته،  عليه  �هللا  يكشف  �لذ�   ��”
عليه �حيه، �&عله خليفة هذ! �جلماعة ��ماًما 
باستشا(ته  تعملو�   �- &ب  �لذ�  هو  /ا، 
ستباَ(0  به  تتمسكو�  ما  �بقد(  �بتوجيهاته، 
�إلما8  بأهد�:  يتمسك  �لذ�   �� -عمالكم... 
هو �حد! ميكن -� ينجز عمال مفيد� للجماعة، 
-ما �لذ� ال يكو� على صلة باإلما8 فلن ينجز 
ما ميكن -� ينجز! �َجلْدُ� �لو كا� متمكنا من 
علو8 �لدنيا بأسرها.“ (جريد� �لفضل ٢٠ نوفم� 

(١٩٤٦ � ٧

€‚h]∆÷d;gÊ¬ç’\Â;€Ÿ¯\;√Ë⁄°;‹˜à¸\;«Ë÷eh;∫;w⁄ö^ 

”-(يد -� يكو� منا -ناVٌ يتعلمو� Rيع �للغاO �يتقنوUا حT نبشر R Sيع �للغاO بكل سهولة.... �M مصمٌم على نشر 
 ،Wأل� مهم_ هي تبليغ �إلسال8. -[(0 متاًما -نه -مر عظيم يقتضي �لبذ� �لكث ،Oكل �للغا S يع �لشعو: ��ألممR بني bلدعو�
 cيوفق dهذ! �ملهمة، فهو �لذ� سو f� gقا[ٌ(، �هو �لذ� فو i) �� .على يقٍني تا8 -� �هللا هو �لذ� سيوفر �لوسائل cلكن

�مينحc �لقوb ألقو8 ֲדا حق �لقيا8“.  (*نو�' �لعلو$، منصب �خلالفة، � ٢ � ٣٥)

*بنا< �جلماعة > قا;يا: يو;عو: *م9 �ملؤمنني قبل سفر2 01 */'/با عا$ ١٩٢٤

٢٤ مايو/*يا': *علن حضرته للجماعة عن 
سفر2 01 */'/با لوضع خطٍة ;�ئمٍة للدعو� 

> �لبال; �لغربية. 
�لشه9   Qُملستشر� جا<  مايو/*يا':   ٢٨

W/مير للقا< حضرته > قا;يا:. 
Xاضر�  حضرته  *عدَّ  يونيو/حزير�::   ٦
�حلقيقي)  �إلسال$   ^* (�أل_دية..  بعنو�: 

لتلقى > مؤمتر �أل;يا: بلند:.
شهز�;2  حضرُته  *'سل   :Wيوليو/متو  ١٢
�للدهيانو^ 01 1ير�: لتأسيس  عبد �ملجيد 
�ملولو^  �لدعو� هناg، /*'سل معه  مركز 
ليتوجها  خا:  *مني  /Xمد  حسني  ظهو' 

ُتوفِّي  /قد  للتبليغ.   l'اm  01 1ير�:  من 
شهـز�;2 عبد �ملجيد �للدهيانو^ > 1ير�: 
 �  oلثا� �خلليفة  فسما2  �لدعو�،  *ثنا< 

شهيًد�.
قا;يا:  حضرته  غا;'   :Wيوليو/متو  ١٢
مكو:  /فد  مع  */'/با   01  u/أل� لسفر2 
من عشر� *فر�; بينهم شقيقه مر�W شريف 

*_د. 
*فر�;  مع  حضرته  xهب   :Wيوليو/متو  ٢٨
بالقطا'.  �لقاهر�   01 بو'سعيد  من  �لوفد 
 '�W/  yملقد� بيت   01 حضرته  xهب   {

مقاما| �ألنبيا< > فلسطني.



١٤١

٤ *غسطس/��: /صل حضرته 01 ;مشق 
 01 gبالقطا' قا;ما من حيفا، /مكث هنا
٩ *غسطس/��، /��x صيته هناg بشكل 

�ستثنائي، /حتققت 1جنا�Wٌ| كث9ٌ�. 
١٦ *غسطس/��: /صل حضرته 01 مينا< 
1يطاليا ”برندW سي“، //صل 01 '/ما ليال، 
قابل حضرته  /قد  *يا$.  *'بعة   gهنا /بقي 
/بلغه  موسولي�،  �إليطا�   >�'Wلو� 'ئيس 
*صحا�  كهو�   '�W/ �إلسال$،  'سالة 

�لكهف.
٢١ *غسطس/��: /صل حضرته 01 فرنسا 

/> �ليو$ �لتا� /صل لند:.
*جرl مند/با �جلريدتني:

     “ Star ” و “ Evening Standard” 

;عو�  بلغ  حيث  حضرته،  مع  مقابلًة    
�إلسال$ > �ملؤمتر �لصحفي، /قر* 'سالته > 

حشٍد كب9ٍ *ما$ با� �إليو�: �مللكي. 
٢١ سبتم�/*يلوu: لقا< حضرته مع �لعقيد 
�لعقيد  نفس  /هو  ;/غلس،  /ليا$  مانتيغو 
 <  � �ملوعو;  �ملسيح  بّر*  �لذ^  �لشه9 
قضية �لقتل �ل� 'فعها ضد2 �ملسيحيو: > 

”غو';�سبو'“. 

 < حضرته   gشتر�  :uسبتم�/*يلو  ٢٢
�جللسة �الفتتاحية ملؤمتر ”/ميبلي“.

”/ميبلي“  مؤمتر   <  :uسبتم�/*يلو  ٢٣
Xاضر�  خا:  �هللا  ظفر  Xمد  شو;'^  قر* 

حضرته.
٢٨ سبتم�/*يلوu: ُقرئت Xاضر� حلضرته 

عن س�9 �لن� > ”لند: فيلد“.
٣ *كتوبر/تشرين �أل/u: خطب حضرته > 

�جللسة �لنهائية ملؤمتر *;يا: �لعا�. 
حجر  /ضع   :u/أل� *كتوبر/تشرين   ١٩

�ألساy ملسجد ”�لفضل“ > لند:.

حضرته > لند: عا$ ١٩٢٤ /صوu حضرته بالقطا' > Xطة فيكتو'يا للقطا' بلند: ١٩٢٤

شو;'^  ;ين،  'حيم  ميا:  �لو�قفو�: 
شريف   �W9م �ملحامي،  شريف  Xمد 

*_د، �ملولو^ عبد �لرحيم ;';

�لر_ن  عبد   :g)أل� على  �جلالسو� 
شيخ  �هللا،  حشمت   .;  ،oلقا;يا�

oيعقو� علي �لعرفا

 �لوفد �ملر�فق ألم9 �ملؤمنني > مؤمتر /ميبلي لند:

على �لكر�سي: شيخ عبد �لر_ن �ملصر^، 
 oلثا� �خلليفة   ،uسيا Xمد  فتح  شو;'^ 
�، �ملولوx l/ �لفقا' علي خا: جوهر، 

�حلافظ '/شن علي



١٤٢

حضرته يضع 
�ضع  عند  لوحًة 

حجر �ألسا� 
ملسجد �لفضل 

لند* 

سيا?،  'مد  فتح   c�%شو �لو�قفو*: 
�لر#ن  شو%�c علي 'مد، حكيم فضل 
%ين،  عزيز  بابو  نيج�يا)،   � (�لد�عية 
 uيعقو شيخ   ،�  Zلثا� �خلليفة  حضر> 
 .% �لدين،  تقي  �لعقيد   ،Zلعرفا� علي 
عبد  �لدين،   µهللا، سر%�� مصبا� حشمت 
�لر#ن �لقا%ياZ، �ملولوc عبد �لرحيم نّير 
 c�%فريقيا)، شوU 
U ¶عية مبعو�% ?�$)
فريد   Gغال ملك  �ملحامي،  شريف  'مد 
 uنو� ملك  �Uجنلتر�)،  $ملانيا   � (�لد�عية 
 kمبا�  cملولو� ֲדنو،  غالG حسني  �لدين، 

علي �لبنغا±
علي  �لفقا�   ��  cملولو� �لكر�سي:  على 
خا* جوهر، 'مد ظفر �هللا خا*، شيخ عبد 
�لر#ن �ملصرc، لوفتس ه� (سكرت� مؤمتر 
�ميبلي)، �حلافظ ��شن علي، �ملولوc 'مد 
شريف  م���  $مريكا)،   � (�لد�عية  %ين 

$#د، �ملولوc عبد �لرحيم %ْ�% 
حضرته مع �لوفد �ملر�فق له �بعض �لدعا> ��لضيوb مبناسبة مؤمتر �ميبلي � لند*  ١٩٢٤ �

حضرته يصلى بعد �ضع حجر $سا� مسجد �لفضل بلند* � ١٩ $كتوبر   ١٩٢٤



١٤٣

٢٤ $كتوبر/تشرين �أل�?: صلى $�? nعٍة 
� لند*.

حضرته  بد$  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٢٥
 
U سفر� من 'طة قطا� ”��ترلو“ عائًد�

�lند.
حضرته  �صل  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٢٦
 � صال>   ?�$  kهنا صلى  با�يس.   
U

مسجد بَنْته �حلكومة. 
 
U صل حضرته� :Zتشرين �لثا/R٢٣ نوفم

قا%يا*.
 gكانو* �أل�?: �نعقد/R٢٨ %يسم 
U ٢٦

�جللسلة �لسنوية، �قد حضرها ١٥ $لًفا. 
 uكتا $لف حضرته  �لسنة  هذ�  نفس   ��
ملِك  على  �حلجة   Gإلمتا �ألم�“  ”%عو> 
 cلذ� خا*،  �هللا  $ما*  �ألم�  $فغانستا* 
�سُتشهد $#ديا* � بلد� � ٣١ $غسطس 
�هللا  عبيد  موالنا  ترnه  �قد  سبتمر.   ٤�


 �لفا�سية.U بسمل

١٩٢٥
�سُتشِهد  ”كابو?“   � ف�Rير/شبا�:   ٥
$#ديا* �ملولوc عبد �حلليم ��لقا�¸ نو� علي 

 قا%يا* U ¶%هذ� �حلا Rا. فلما �صل خnً�

 ”بيت �لدعاY“ �%عا U هب حضرته لتو��

lما.
�ملشر�\  حضرته  $علن  ف�Rير/شبا�:   ١٠
�خلا� جلمع تRعاg قد�ها مائة $لف ��بية 

لنشر %عو> �إلسالG � $���با. 
٢٧ يونيو/حزير�*: $�سل �لسيَد �يَن �لعابدين 
قا%يا*  من  �لدين ¹س  شا� �جال?  �هللا   ±�
�فلسطني،  سو�يا   � �لدعو>  مركز  لفتح 


 %مشق � ١٧ يوليو/متو�.U فوصال
١٦ يوليو/متو�: حتد© حضرته علماY ”%يوبند“ 

$* يبا���� � بيا* معا�b �لقر�*.

حضر> �ملصلح  �ملوعو% �  �بعض $عضاY �لوفد، �على $قصى �ليمني 'مد ظفر �هللا خا*

‹˜à¸\;Öç›;ÃÅ‚d;]dÂÑÂ^;∞b;Ö�â’\;r]i›

قاA حضرته � P ١٠ ف�0ير/شبا¯ ١٩٢٥:
 K0لذ 
لند  P 
لقد طلبت منكم قبل  انية �شهر �
 تشj%0 عليَّ بشأ
 مؤمتر 0ألWيا
بيد  %�eساله   Aمقا بكتابة  �كتفي   %� بنفسي  �'هب  فهل  فيه؛   Hلقا� ²اضر� م�  ُطلب 
بعض 0إلخوH. فأجاd ٩٠٪ من �فرW0 0جلماعة بأنه ينبغي 0نتها³ُ هذ^ 0لفرصة ألWعو �هل 
0لغرd �� 0إلسال� بنفسي. %0قترحت 0جلماعة تأمني نفقاc 0لسفر 0لكبHj باالقتر�0، 
 cسافر% cغم 0لصعوباe µ0تدفعها 0جلماعة من ت�عاִדا 0خلاصة. %قد َقِبلُت هذ0 0القتر%
�� بريطانيا. %غ� عن 0لبيا
 كيف باe, 0هللا تعا� P هذ0 0لسفر %جعله سبًبا لد%�0 صيت 
0جلماعة 0أل�دية، %�على به كلمتها P �يع �·ا� 0لعا$، %�Wخل هيبتها %عظمتها P £ال� 
قاWيا
 �� عشر   P نا جالٌس�% ليحد¸  $ يكن  
 هذ0 �  
ليعرفو 
 0جلميع �  .d0لقلو
سنوc0 �% ¹س عشرH سنًة ح» لو �نفقنا مئاc 0آلال� من 0لر%بياc. %لكن ليس كل 
هذ0 �ال بذHe، أل
 حتقق 0لنبو�c0 0لوHWe0 منذ ثالثة عشر قرًنا $ ينته هنا بل ستظهر نتائج 

(٩ � ٣٢-٣٣ ² Gهللا“ $نو�� �لعلو� 
U cشا� 0هللا. (”َمْن $نصا� 
هذ0 0لسفر �كثر %�كثر �

١٩٢٦
٢٩ يناير/كانو* �لثاZ: أل�? مر> $لقيت � 
�جتما\ بقا%يا* �خلطب بـ ٢٤ لغة. �� 

�لنهاية $لقى حضرته خطاًبا.
�لس�  �فتتح  �أل�?:  $كتوبر/تشـرين   ٣

”�لفضل“  مسـجَد  �لقا%�  عبد  شيخ 
بلند*. 

  � $لقيت  �أل�?:  %يسمR/كانو*   ٢٦
 gجللسة �لسنوية خطابا� Gجلسة ليلية � $يا

بـ ٤٧ لغة عاملية.



١٤٤

١٩٢٧
ما��/����:   ٥  
U ف�Rير/شبا�   ٢٦ من 
مسلمي  لتوجيه  الهو�   
U حضرته  سافر 
�lند ��Uشا%هم Uثر مؤ�مر�l� gند�� ضد 

�ملسلمني.

٢٨ ف�Rير/شبا�: �شترk حضرته � جلسة 
.uملجلس �لتشريعي للبنجا�

٢ ما��/����: $لقى حضرته 'اضر> بعنو�* 
��ملسلمني  �lند��  بني   gخلالفا� "حل 

�منهج �ملسلمني � �ملستقبل".

خطبه   � حضرته  �حتج  يونيو/حزير�*: 
بشد> حني نشر �lند�� ضد �لرسو? � 
كتاًبا بعنو�* ”�نغيال �سو?“ ($c �لرسو? 
Uليه  مسيئة   gمقاال�  (gمللذ��  � �ملنغمس 

� � جريد> lم. 
�ملحكمة  حكمت  يونيو/حزير�*:   ٢٢
�سو?“،  ”�نغيال   uكتا مؤلف   <Y�Rب
فانتقد 'رُ� جريد> Muslim Outlook حكَم 
�ملحكمة، فُرِفعْت ضد� قضية، فتو
 �لسيد 
'مد ظفر �هللا خا* �لدفـا\ عن 'ـر� 

�جلـريد> بأمر من $م� �ملؤمنني �.
�إلسالمية  �جلماعة   g�%مبجهو  :u�/غسطس$
�أل#دية $قيمت �لر�بطة �لسياسية �إلسالمية � 

لند* ملساند> �ملسلمني �نيل حقوقهم باlند.

١٩٢٨
�لفرنسية   gلسلطا�  gمر$ ما��/����:   ٩
موالنا جال? �لدين ¹س باخلر�² من %مشق 

 حيفا �$سس U خال? ٢٤ ساعة، فذهب

هناk مركز �لدعو> � ١٧ ما��/����.

١٩٢٦ Gبـ ٤٧ لغة خال? �جللسة �لسنوية بقا%يا* عا gلذين $لقو� خطابا� Yلعلما�

Zسالة حضر> �خلليفة �لثا� 
U *يطانيني يستمعوRل� gمئا
 �لS يقر«ها $حد %عاتنا مبناسبة �فتتاµ مسجد �لفضل



١٤٥

�جلامعة  حضرته  �فتتح  مايو/$يا�:   ٢٠
�إلسالمية �أل#دية (معهد تأهيل �لدعا>) 
بقا%يا*، �عي¼ن موالنا سيد 'مد َسْرَ�� 

شا� $�? عميٍد lا.
جال?  موالنا  �لتقى  يونيو/حزير�*:   ٣
�لدين ¹س باحلا² 'مد �ملغرo �لطر�بلسي 
� حيفا، فا½ر� مع تلميذيه � �جلماعة 

�إلسالمية �أل#دية علًنا. 
حضرته  من  بتوجيه  يونيو/حزير�*:   ١٧
� بد$g �جللساg �لعامليـة حو? س�> 

�لن´ �.

١٩٢٩
�حتد  �جلماعة  »هو%  ف�Rير/شبا�:   ٢٨
�lند   � للمسلمني  �ملمثال*  �حلزبا* 

”جناµ ليغ“ � ”شفيع ليغ“.
يوليو/متو�: �هب حضرته لعيا%> خو�جة 

كما? �لدين � الهو�.
١٥ %يسمR/كانو* �أل�?: جاY �لدكتوُ� 
�لقسيسني من هولند�،  كرمير، �هو $حد 


 قا%يا* ملقابلة حضرته.U

١٩٣٠
 cولندl� �لقنصل   ��� Uبريل/نيسا*:   ٥
 �” كتب:   : قا%يا*،  Uند�ياسا  مستر 

$جد � قا%يا* شيًئا غ� �لِبر“.
�لسائح  �صل  �أل�?:  %يسمR/كانو* 
فيها  �مكث  قا%يا*   
U  kفريد�  Zألملا�
�لة   � �لر�ئعة  تعليقاته   gُنشر شهرين، 

”مقا�نة �أل%يا*“.
 gسيد�  g$بد �لسنة  هذ�  نفس   ��
 � يشتركن  �هللا“   YماU ”جلنة  �جلماعة 

�لس �لشو�©.
$#د  'مو%  شيخ  $صد�  �لسنة  هذ�   �

”�لعا�  جريد>   Zلعرفا�
�إلسالمي“ من �لقاهر>.

٢٥ %يسمR/كانو* �أل�?: على يد 
حضرته � بايع م��� سلطا* $#د 
�ملوعو%  �ملسيح   Yبنا$  Rك$ (�هو 

.(
� من ��جته �أل�

١٩٣١
٣ ف�Rير/ شبا�: $سس �لد�عية 
موالنا   cأل#د� �إلسالمي 
 � �لدعو>  مركز  علي  �#ت 

جا�� بإند�نيسيا.
 � �نعقد  يوليو/متو�:   ٢٥
”¹له“ مؤمتر لزعماY �ملسلمني، 
حيث �نتخبو� حضرته � �ئيًسا 

للجنة كشم�.
لقاY حضرته   :u�/غسطس$  ١
لو�%  �lند  ملك  بنائب 

”�لنغتو*“.
مركز  ُ$سس  سبتمR/$يلو?: 

كوملبو،   � نظامي  بشكل  �لتبش� 
سيال* (سريلنكا).

%يسمR/كانو* �أل�?: ُ%عي حضرته 
�لعا�  مسلمي  مؤمتر   �  kلالشتر�
فيه   kفاشـتر �ملقـد�،  ببيت 
¹ـس  �لدين  جـال?  مـوالنا 

بأمٍر من حضـرته.

١٩٣٢
على  حضرته  حثَّ  ف�Rير/شبا�:   ٥
مسلمي  ملساعد>   gعاRلت� تقدمي 

كشم�.
مؤمتر  حضرته  تر$�  ف�Rير/شبا�:   ١٣

”جلنة كشم�“ بالهو�.

حضر> �ملصلح �ملوعو% � 

حضر> م��� سلطا* $#د 
�البن �ألكR للمسيح �ملوعو% �



١٤٦

١٩٣٣
حضرته  �كب  �لثا�:  يناير/كانو�   ١
$#فر�� عائلة �ملسيح �ملوعو� � �لطائر� 

أل$& مر�. 
(هب  حضرته  ألمر  �متثاًال  ما�0/-(��: 
عبُد  موالنا  بلند�  �لفضل  مسجد  9ما8ُ 
 ; جنا>  علي  @مد  لزيا��   ��� �لرحيم 
مكتبه بلند�، $حثه على �لعو�� C� D9ند 
لنيل  �Cند0$  ضد  �ملسلمني  ملساعد� 

حقوقهم.
جنا>  علي  @مد  #لقى  9بريل/نيسا�:   ٦
بلند�،  �لفضل  مسجد   ;  Nلشه� خطابه 

حيث #علن �لعو�� C� D9ند.
من   � حضرته  �ستقا&  مايو/#يا�:   ٧
�ئاسة جلنة كشمN بسبب مطاعن �ملشايخ 
�ألحر��يني �لذين �ندسو� فيها بتخطيط من 

�Cند0$.
موالنا  �فتتح  �أل$&:  �يسمZ/كانو�   ٣
”سيدنا  مسجد  �جلالندهر\  �لعطا[  #بو 
 &$# $هو  حيفا،   ;  Nلكباب�  ; @مو�“ 
$كا�  �لعربية،  �لديا�   ; #^د\  مسجد 
موالنا جال& �لدين aس قد $ضع حجر 

#ساسه ; ٣ 9بريل/نيسا� سنة ١٩٣١.

١٩٣٤
�لسيخ  عقد  مايو/#يا�:   ٢٨  D9  ٢٦ من 
�جلماعة  فيه  هد�$�  قا�يا�   fقر �جتماًعا 
�إلسالمية �أل^دية. فقا8 حضرته ; نفس 
�للغة   D9 ترiته  مع  كتيب  بإعد��  �لليلة 
 k�ًّ� على ما #ثا��ية“ (لغة �لسيخ) p�لغو�”

.qلسيخ ضد �إلسال8 من �عتر�ضا�
 rحضرته ; �جتما s: �شتر�٣١ مايو/#يا

”iعية كشمC� Nندية“.
٢ يوليو/متوv: #علن حضرته عقد قر�� جنله 


لسياسة � 
�ند بنا� على توجيه 
خلليفة  �� �عو)' 
لقائد 
ألعظم !مد علي جنا

لثا9 8مبجهو)
5 موالنا عبد 
لرحيم )/) �ما. مسجد 
لفضل بلند( 

ֲדجر� �لقائد �ألعظم @مد علي جنا> من �Cند باq مسلمو �Cند 
 fبعض �لقلو sنه كانت هنا# Nر$مني من قيا�� سياسي عظيٍم، غ@
�لرقيقة �ل� تأملت ملغا��� هذ� �لقائد �لكبN، $متنت عو�ته، $على 
�#سهم �خلليفة �لثا� �، �لذ\ بعث �لد�عيَة عبَد �لرحيم ��� 
ليذهب D9 لند� مر� #خر� ; ٢٣ ما�0/-(�� ١٩٣٢، $يلتقي 

بالقائد �ألعظم @مد علي جنا>. لكن 
عن   kعجز على  #ّكد  �ألعظم  �لقائد 

(لك $قد8 مZ��q كث�N، $لكنه � ميلك #ما8 �الئل 9ما8 �ملسجد $$ْعظه 9ال 
�القتناr بقوله، $(لك ; لقائهما �ألخN �لذ\ �ستمر ثال� ساعاq، حيث 
�ضي بالعو�� D9 حلبة �لسياسة. $مت �التفا� على #� يلقي �لقائد �ألعظم 
كلمًة عن ”مستقبل �Cند“ ; مسجد �لفضل بلند� مبناسبة عيد �ألضحى 
موالنا  بلند�  ”�لفضل“  مسجد  9ما8  $يقو8   ،١٩٣٣ 9بريل/نيسا�   ٦  ;
عبد �لرحيم ��� بتنسيق هذ� �خلطاf $نشرk $طباعته. كا� �الحتفا& ��ئًعا 
 qكما #شا� ،qمن ش� �ملجاال qلشخصيا� �فيه كبا sجد� �شتر
ֲדذ� �خلطاi fيع �لصحف �لZيطانية �ملشهو��. $قد �ستهل �لقائد 
�ألعظم خطابه قائال: ”لقد حث� �إلما8 (#\ 
فصاحته   �9$ بلند�)،  �لفضل  مسجد  9ما8 
للفر��.  تترs � �اال  $بالغته $تشجيعه � 
على  #قو8   �# على   �Zج# هذ�  $عظه   �9$
�لة   qنشر $قد  �لسياسية“.  �ملنصة   kهذ
�حلا��  هذ�   Zخ �للندنية“  تاميز  ”صند\ 
9بريل/نيسا�   ٩  ; �لصا��  عد�ها   ; �Cا8 
١٩٣٣: ”ُعقد �جتماr كبN -خر ; ساحة 
مسجد على شا�r "ميلر$v" بـ"$ميبلد�"، #لقى فيه �لقائد �Cند\ 
�لبا�v @مد علي جنا> خطاًبا عن مستقبل �Cند، $#بد� حتفظاته على �لقرطا0 �ألبيض �Cند\ من 

�ملنطلق �لقومي.“ 
$#صبح خطابه هذ� حديث �لصحافة �لعاملية، حيث علقت عليه �جلر�ئد �لتالية:

Madran mail، 7th April 1933; Hindus madras 7th April 1933; Evening Standard 7th April 

1933; Egyptian Gazette Alexandria; West Africas 15th April 1933; Statesman Calcutta 8th 

April 1933; Sunday Times 9th April 1933;

� غا�� �لقائد �ألعظم بريطانيا عائد� C� D9ند، $#�ض حركة تأسيس باكستا� �ما0ٍ $�ة 
جديدتني، �ألمر �لذ\ #�� D9 تأسيس �$لة باكستا� ; ١٩٤٧. 

 ��� �لرحيم  عبد  موالنا 
9ما8 مسجد �لفضل لند�



١٤٧

حضر> م��� ناصر $#د �قر�* حضر> م��� 
�خلامس  �خلليفة  سيدنا  (��لِد  $#د  منصو� 
�حث  $#د)،  شريف  م���  سيدنا  ��بن 
� خطابه $فر�% عائلة �ملسيح �ملوعو% � 

على خدمة �لدين. 
٦ سبتمR/$يلو?: غا%� حضر> م��� ناصر 
له  فكتب  �لعليا،  للد��سة  Uجنلتر�   
U $#د 

حضرته � توجيهاg على ٣٠ صفحة.
�أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٢٣  
U  ٢١ من 
�ملشايخ  كا* ”�ألحر��“ (�هم حزu من 
��ملو�لني  جلماعتنا  �ملعا�ضني  �لسياسيني 
تأسيس  لفكر>  ��ملعا�ضني  للهند�� 
عقد  عن  كلها  �lند   � $علنو�  باكستا*) 
سيدّكو*  $¬م  مهّد%ين  قا%يا*   � مؤمتر 
 ،kقا%يا* %ّكا، �يهدمو* منا�> �ملسيح هنا
فلم  مهدها.   � �أل#دية  على  �يقضو* 
تو�طأ  بل  حيا%ية،   uلبنجا� حكومة  تكن 
معهم حاكم �لبنجاu (�إلجنليزc)، فأقامو� 
مبساعدته مؤمترهم � قرية ”�جا�>“ �ملجا��> 

مسجد سيدنا 'مو% � �لكباب�

� Zيقابل �خلليفة �لثا Zعبد �لر#ن �لقا%يا oلصحا� 

 Zحضرته � باحتجا² قانو Gلقا%يا*. فقا

 �عتر�b �حلكومة � ¬اية U ©%$ شديد، مما
بعقد  لألحر��  ¥احها   � ªطئها   bملطا�
�ملؤمتر � قا%يا* � هذ� �لظر�b �حلرجة. 
كا* هذ� �ملؤمتر سبًبا لذلك �ملشر�\ �لعظيم 
كله،  �لعا�   � �لدعو>  مر�كز  شبكة  لنشر 

�لذc ¥ي بالتحريك �جلديد.
/R٧ %يسم� Zتشرين �لثا/R٢٣-٣٠ نوفم

مشر�\  حضرته   Gقد �أل�?:  كانو* 

قاA حضرته عن ”0لتحريك 0جلديد“:
”لقد تلقينا 0لبشاc0e عن 0لتطوc0e %0إلجناc0³، %ستتحقق حتًما �
 شا� 0هللا تعا�، %لكن 
حتققها -حسب سنة 0هللا تعا�- يتطلب 0لتضحياc %0¼ا' 0لتد0بj 0لال³مة �يضا %فق 
�حكا� 0لشر=. %لقد قرcُe بعد 0لتفكj 0لكثj �ال تكو
 هذ^ 0لتضحياc �لز0ميًة بشكل 
 W%�% .يًة، ح» يستطيع كل شخٍص 0لعمل حسب ظر%فه %�خالصهe0ختيا 
عا� بل تكو

 �طالب 0جلماعة باملتطوعني، %سأستدعي 0لذين يشتركو
 P هذ0 0ملشر%= برضاهم �
 c0ملؤهال K%' قد ال يشتر, بعض jنه بسبب هذ0 0لتخي�غبتهم. %مما ال شك فيه e%
0ملطلوبة P هذ0 0ملشر%=، لكن 0لذK ال يقو� ֲדذ^ 0ملهمة eغم قدeته سيكو
 مسؤ%ال �ما� 

 0الشترP ,0 هذ0 0ملشر%= موقو� على 0لرضا %0لرغبة.““� e0هللا تعا�، %لن ُيقبل منه عذ

خطب  ثال¶   � �جلديد“  ”�لتحريك 
Uعال* ١٦ %يسمR/كانو*  بالتفصيل. �� 

�أل�? ¥ا� ”�لتحريك �جلديد“. 

١٩٣٥
�لسنة  هذ�  بد�ية  من   :Zلثا� يناير/كانو* 
�ملسلمني  الضطها%  جديد>  موجة   g$بد
 uضر $حد�¶  حدثت  فقد  �أل#ديني، 
�قتل ��جم �نفي �منع من %فن �ملوتى �من 



١٤٨

ُشرu �ملاY، ��ستيالY على �ملساجد � �lند 
كلها. فأمر حضرته $فر�% �جلماعة بالتحلي 


 $قصى حد.U Rبالص
 cسُتشهد �أل#د� :Zلثا� ١٦ يناير/كانو* 

�لشيخ $#د �لفرقاZ � �لعر��.
٦ مايو/$يا�: غا%� ثالثة من �لدعا> قا%يا* 
”�لتحريك  مشر�\  حتت  بعثة   ?�$  �
�جلديد“. فذهب �ملولوc غالG حسني $يا� 
 
U �لغفو�  عبد  ��لصو�  سنغافو�>،   
U


 �ليابا*.U لصني، ��لصو� عبد �لقدير�
م���  �غتيا? حضر>  'ا�لة  يوليو/متو�:   ٨

شريف $#د (جنل �ملسيح �ملوعو% �).
٣٠ سبتمR/$يلو?: عقد سيدنا 'مو% قر�نه 
بالسيد> مرمي صديقة بنت �لدكتو� م� 'مد 

U¥اعيل �. 
مر>  أل�?  ُطِبعت  �أل�?:  %يسمR/كانو* 
�موعة lUاماg �ملسيح �ملوعو% � ��«�� 

�كشوفه � كتاu بعنو�*: ”�لتذكر>“.

١٩٣٦
 ?�$ �أل#دية   
U �نضم  Uبريل/نيسا*:   ١٠
 Juluis �لدكتو�  �هو  هنغا�يا،  من  شخٍص 

(�ملسيحي)، �ُسمي مبحمد $#د ظفر.
١٨ Uبريل/نيسا*: غا%� �ملولوc 'مد �لدين 

 $لبانيا إلنشاY مركز �جلماعة فيها.U *قا%يا

١٧ سبتمR/$يلو?: هوnت سيا�> حضرته، 
لكن �هللا تعا
 بفضله #ا� �حفظه.

�أل#دية   
U �نضم   :Zلثا� نوفمR/تشرين 
�لشرقية.  $فريقيا  من   cعبيد  cعمر �لشيُخ 

�صا� ��ير �لعد? � بلد�.

١٩٣٧
٨ يناير/كانو* �لثاZ: حث حضرته �جلماعة 
من  'ذً��  �جلمعة  خطبة   � �أل%عية  على 

نشوu �حلرu �لعاملية �لثانية.
يوليو/متو�: $سس �ملولوc 'مد �لدين مركز 

�جلماعة �أل#دية � يوغوسالفيا.
جتديد  مت  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ١٣
 cملولو� بيد  س��ليو*   � �لدعو>  مركز 

نذير $#د علي.
حضرته  حث   :Zلثا� نوفمR/تشرين   ١٩
 uصحا$  gيا��� حلفظ  �لعمل  على 
 gملسيح �ملوعو% �، فُد�نت � سجال�

عديد>. 
�جلسلة   Yثنا$ �أل�?:  %يسمR/كانو*   ٢٨
حو?  خطابا  حضرته  $لقى  �لسنوية 
”�النقالu �حلقيقي“، �$خذ من �أل#ديني 
 � Yلنسا� بأ%�Y حقو�  ميثاقا بأ* يقومو� 
 .٢٧٩٩٨ �حلضو�  عد%  كا*  �مل��¶. 
�$ثناY هذ� �جللسة قّدG شو%�c 'مد ظفر 
�هللا خا* �قتر�µ �الحتفا? باليوبيل �لفضي 

خلالفته � ١٩٣٩.

ثلة من $فر�% �جلماعة مع حضرته � 'طة �لقطا� � $مرتسر، �على يسا� حضرته �ألستا� جال? �لدين ¹س

حضـرته يدعـو



١٤٩

١٩٣٨
حضرته  $لقى   :Zلثا� يناير/كانو*   ٧
 gلصو�  Rمك بو�سطة  �جلمعة  خطبة 
بقا%يا*،  أل�? مر> � �ملسجد �ألقصى 
 ���% فيه  ُتبّث   Gٌيو سيأ¤  $نه  �تنبأ 
�لقر�* ��حلديث من قا%يا* �سيسمعها 
�لنا� � ش� $كناb �لعا� عR �سائل 
 <Yلنبو� هذ�  حتققت  �قد  �التصا?. 

بالفضائية �إلسالمية �أل#دية.
 :Zلثـا� يـناير/كانو*   ٣١
 Gخد� ”�لـس  حضـرته  $سـس 

�أل#ديـة“.

١٩٣٩
١٥ ف�Rير/شبا�: �سُتشهد � $فغانستا* 
فضل %�% �بن �± %�% ، : �سُتشهد �± 
�لظاملو* جثثهما   µهو �آلخر، �طر %�%

.Yلعر�� �
�هللا  عبد  �نضم  ف�Rير/شبا�:   ١٩

 نظاG �لوصية، �كا* $�? U gسكا��
.bֲדذ� �لشر bجنلتر� تشرU من cد#$

فرعي  تنظيم  تأسيس  مت  ف�Rير/شبا�: 
�ُسمي   ،gلصغ���  gأل#ديا�  gللبنا

"ناصر�g �أل#دية".
 bعلى شر $ُقيمت حفلة  ف�Rير/شبا�: 
 gشخصيا� سعو%   ?� فيصل  �ألم� 
مسجد   � �لعربية  �لد�?  من  مرموقة 

 موالنا جال? �لدين ¹س ��ألم� فيصل �? سعو%
 (�لذc صا� ملكا الحقا) � مسجد �لفضل

 Gليا� مونتيغو  �لضابط  �لقاضي  مع  �لدين ¹س  �ألستا� جال?   
١٩٣٩ Gغلس � مسجد �لفضل عا�%

LTNT;Ï…˜£\;◊ËdÊËd;ÿ]�itˆ\ 
(٢٨ %يسمR/كانو* �أل�? � �جللسة �لسنوية ليوبيل �خلالفة)

مبناسبة مر%e ٢٥ عاًما على تقلُّد 0خلليفة 0لثاS منصب 0خلالفة %مبناسبة مر%e ٥٠ عاًما على 
تأسيس 0جلماعة 0إلسالمية 0أل�دية، 0عُت� ٢٨ Wيسم�/كانو
 0أل%A من �يا� 0جللسة 0لسنوية 
عا� ١٩٣٩ يو� 0الحتفاA بيوبيل 0خلالفة. فوصل �فرW0 �يع فر%= 0جلماعة مع �لويتهم �� 
ِقبل فر%عهم ألمj 0ملؤمنني،  مكا
 0جللسة P قاWيا
. %قد� ١٤ فر0Wً كلماc 0لشكر من 
ا مببلغ ٢٧٠ �لف  معربني عن �خالصهم %%الئهم له. Á قد� شوKeW ²مد ظفر 0هللا خا
 صكًّ
e%بية �� �مj 0ملؤمنني � من ِقبل 0جلماعة تعب0jً عن شكرها ֲדذ^ 0ملناسبة لينفقها حيثما شا�. 
فأعلن حضرته P خطابه عن �نفا¡ هذ0 0ملبلغ لنشر 0أل�دية. %ֲדذ^ 0ملناسبة eُفع لو�0 0أل�دية 
﴿%لقد  0لقر£نية:  0آلية  0ملسيح %بدe %جنمة مع   Heمنا 0للو
، %عليه   Wسو� أل%A مرH، %هو 

نصركم 0هللا ببدeٍ %�نتم �'لة﴾.

 ُصنع هذ0 0للو�0 من قماÂ شاe, �صحاdُ 0ملسيح 0ملوعوW � %صحابياته P �يع مر0حل 
�نتاجه بد0�ً من e³= 0لقطن Á قطفه %ندفه %غزله %نسجه. %P هذ^ 0ملناسبة 0لتاueية eفع 
حضرُته لو�0 0أل�دية P 0جللسة �ما� £ال� 0حلضوe، %�خذ منهم ميثا¡ حفظ 0للوe% �0فعه �� 

0ألعلى 0Wئًما، Á �لقى خطابا. %ֲדذ^ 0ملناسبة eُفع لو�0 خد�0 0أل�دية %جلنة �ما� 0هللا �يًضا. 

"�لفضل" بلند*.
مايو/$يا�: عني حضرته � حضر> م��� 
�إلسالمية  للجامعة  عميًد�  $#د  ناصر 

�أل#دية.  



١٥٠

صو�> �ملصلح �ملوعو% � �لُتقطْت عند 
١٩٣٩ Gليوبيل �لفضي خلالفته عا�

حضرته على �ملنصة �على ميينه حضر> �ين �لعابدين �± �هللا شا� 

حضرته يرفع لو�Y �أل#دية � ٢٨-١٢-١٩٣٩ � �جللسة �لسنوية 

'مد ظفر �هللا خا* Çطب � �ليوبيل �لفضي 

حضرته يؤGّ �لدعاY � �حتفا?مشهد من �الحتفا? باليوبيل �لفضي
 �ليوبيل �لفضي خلالفته 

حضرته Çطب مبناسبة �ليوبيل �لفضي خلالفته 



١٥١

١٩٤٠
حضرته  �بتكر   :Zلثا� يناير/كانو*   ٢٦
تقومي  �هو  �لشمسي،   cجرl� �لتقومي   �
¹سي يبد$ من هجر> �لرسو? � بدًال من 
 � حضرته   Èب �قد   .� �ملسيح  ميال% 
س�>   � با��>  $حد�¶  على  �ألشهر   Yا¥$
مميز � س�ته  فجعل كل حد¶   ،� �لن´ 
�حلد¶.  فيه  �قع   cلذ� للشهر  �ً¥ا   �

 صلح U <شا�U) هذ� �ألشهر هي: �لصلح�

 �سائل �لن´ � U <شا�U) حلديبية)، �لتبليغ�

 خطبة حجة U <شا�U) *ألما� ،(kمللو� 
U

 �ستشها% ٧٧ U <شا�U) <%لو%�\)، �لشها�
صحابيا غدً�� � �لرجيع �بئر معونة)، �lجر> 

 �lجر> �لنبوية)، �إلحسا* (Uشا�> U <شا�U)

 Uطال� سر�µ قبيلة طيY تقدير� لذكر© U
 Yفا� 
U <شا�U) Yلوفا� �لطائي)،  كرG حامت 
�لصحابة للن´ � � ��g �لرقا\)، �لظهو� 
عالمة  كانت   Sل� مؤتة  معركة   
U (Uشا�> 

 على بدY ظهو� �إلسالG)، تبوU) kشا�> �$

 �ملؤ�خا> U <شا�U) Yإلخا� ،(kغز�> تبو 
U
 
U <شا�U) <بني �ملهاجرين ��ألنصا�)، �لنبو

 فتح مكة). U <شا�U) لبعثة �لنبوية)، �لفتح�

ندعو �هللا تعا
 $* يأ¤ �ليوG �لذc تصبح فيه 
هذ� �ألشهر ��ئجة � �لعا�.

�ملحطة  �غبة  على   Yًبنا ف�Rير/شبا�:   ١٩
مقاال  حضرته  كتب   "cبومبا"  � �إل��عية 
بعنو�* "ملا�� $«من باإلسالG"، فأ�يع، : ُنشر 

باللغة �إلجنليزية $يًضا.
م��*  �حلا²  �ستشهد   :u�/غسطس$  ١٤

ªش ���جته �طفلته � "$نباله".
على  �ملظا�  �lند��  صب  سبتمR/$يلو?: 
فأ�سلت  "كانغر�"،  'افظة   � �ملسلمني 
�جلماعة $ناًسا ملساعدִדم �نفِخ ��µ �حلرية 

فيهم.
حضرته  $كمل  �أل�?:  %يسمR/كانو*   ٢٠
 
U من سو�> يونس �Yًتفس� سو� �لقر�* بد

سو�> �لكهف.

١٩٤١
١٤ Uبريل/نيسا*: جاY ملُك �الية ”بتياله“ 


 قا%يا*، �قابل حضرته �.U
حضرته  بي¼ن  �أل�?:  %يسمR/كانو*   ١٢
�ملستقبل   � سيضطر  $نه   RË  Sل� �«يا� 
�جلبا?  بني   %��  
U قا%يا*  من  للهجر> 

�قد حتققت  مركًز� جديًد�.   kهنا �يؤسس 
هذ� �لر«يا حني هاجر حضرته مع �جلماعة 

 باكستا* نتيجة تقسيم �lند �$نشأ مدينة U
 ٢٠  � للجماعة  �جلديد  �ملركز  ”�بو>“ 

سبتمR/$يلو? ١٩٤٨.

١٩٤٢
١١ مايو/$يا�: �%ًّ� على تسا«? عبد �لكرمي 
 gشلتو 'مو%  �لعالمة  $ف�   cأل#د� خا* 
فتو��   gُنشر� �ملسيح،  بوفا>  �أل�هر  شيخ 
 � �لصا%�>  �ألسبوعية  ”�لرسالة“  �لة   �
�جلهاg ضغًطا  عليه بعض  �لقاهر>. فضغط 
على   %� لكنه  فتو��،  عن  ليتر�جع  شديًد� 
 ،gحلقا  ٥  � �ملعا�ضني   gعتر�ضا� nيع 
 � gفتو�� ��%� على �العتر�ضا  gُنشر :

كتابه ”�لفتا�©“.
٢٩ مايو/$يا�: �سُتشهد خوشحا? خا* � 

”صو�o“ بـ ”مر%�*“.
كبا�  من  جلنة  حضرته  كّو*  مايو/$يا�: 
�لعلماY إلجنا� تفس� �لقر�* باللغة �إلجنليزية 

بسرعة على ضوY مالحظاته �لتفس�ية.
�لد�عية  �صل  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ١

١٩٤٠ Gطب � �جللسة �لسنوية � قا%يا* عاÇ حضرته



١٥٢


 فلسطني.U مد شريف' c�%شو
٤ نوفمR/تشرين �لثاZ: �½ر� �ألستا� من� 
�لوصية،   Gنظا  �  Gلشا� بال%  من  �حلص¡ 

.Gهذ� �لنظا � kيشا� oكا* $�? عر�

١٩٤٣
 � �لعر�قيل  ُ�ضعت  يونيو/حزير�*:   ١٧
 µُجر� ،"cRجلسة للجماعة � موضع "بام
ما يقا�u ٥٠ $#ديا. �� ٩ نوفمR/ تشرين 
�لثاZ ُ$%ين ١٣ $#ديا، �مثلو� $ماG �ملحكمة 
�حلكومة   *$ غ�  مر>،  Ìسني  من  $كثر 
تسحب   *$  
U  bملطا� ¬اية   �  gضطر�

هذ� �لقضية � ١٩٤٤.
$غسطس/�u: قامت �جلماعة ªدماg ��ئعة 
$ثناY �لقحط � �اليَتي "�لبنغا?" �"ُ$�يسه". 

١٩٤٤
� ليلة �لسا%� من يناير/كانو* �أل�? �� 
الهو�   � �لو�قع  $#د  بش�  �لشيخ  بيت 
 � �ملؤمنني  $م�  حضر>  على  �هللا  كشف 
 <Yنبو  � �ملذكو�  �ملوعو%  �البن  $نه  �لر«يا 
 ٢٠  � ֲדا   
%$  Sل�  � �ملوعو%  �ملسيح 

ف�Rير/شبا� ١٨٨٦.
حضرته  $علن   :Zلثا� يناير/كانو*   ٢٨
أل�? مر> $نه ”�البن �ملوعو%“ $� ”�ملصلح 
”�ملسجد   � �جلمعة  خطبة   Yثنا$ �ملوعو%“ 

�ألقصى“ � قا%يا*.  
�جلماعة  �حتفلت   :Zلثا� يناير/كانو*   ٢٩

بيوG �ملصلح �ملوعو% � قا%يا* أل�? مر>.
”�ملصلح  جلسة   gعقد ف�Rير/شبا�:   ٢٠
�ملوعو%“ � مدينة ”هوشيا� بو�“، �$لقى 
فيه حضرته خطابا جالليا. كما عقدg فيما 
بعد �جتماعاg مماثلة � مد* هندية $خر©.

 G$ <حضرته �لسيد G٥ ما��/����: �فا> حر

W„i�Ë÷|Â;„÷ËmŸ;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;]›^”  

0ملسيح  ”�نا  0لكشف:  حالة   P قلت �ن�  باهللا  مقسما   Aقو�” هوشا�بو�:  قا? حضرته � 
 c0%0eكانت 0لعذ Kنا 0لذ� S� هذ0 0لكشف P مثيله %خليفته.“ %بأمر من 0هللا قلت W0ملوعو
ينتظر
 ظهوe^ منذ ١٩ قرنا. فامتثاًال ألمر 0هللا ُ�علُن حالًفا باهللا تعا� �نه قد 0عت�S 'لك 
 Wيبلِّغ 0سم 0ملسيح 0ملوعو 
0البن 0ملوعوP W نبو�H 0ملسيح 0ملوعوW �، %0لذK من مهامه �
� �� �كنا� 0ألeضني. ال �قوS� A 0ملوعوW 0لوحيد، �% لن يأ{ موعوW £خر �� يو� 

 موعوWين £خرين سُيبعثو
 �يضا، � � W0ملسيح 0ملوعو c00لقيامة، بل يظهر من نبو�
%منهم 0لذين سيأتو
 بعد قر%
، ليس هذ0 فحسب، بل �
 0هللا قد �خ�S �نه سو� يرسل� 
 W00لشر,، %0ملر ^W³من يسو P 0لدنيا µخر�، %سو� £{ إلصال� Hيضا �� 0لدنيا مر�نا �
من 'لك �
 0هللا سيقيم شخصا مياثل� e%حا %كفا�H، فيقو� بإصالµ 0لدنيا متأسيا بأسو{. 
فسيأ{ 0آلتو
، %سيأتو
 P ميعاWهم حسب %عد 0هللا. %ما �قوله �نا هو �
 0لنبو�H 0ل] نزلت 
على 0ملسيح 0ملوعوP � W هذ^ 0ملدينة ”هوشياeبوP “e 0لبيت 0ألمامي %�علنها حضرته 
 ،َّP قد حتققت Hهذ^ 0لنبو� 
� ..c0٩ سنو Aعنه �نه سيولد خال Aمن هذ^ 0ملدينة، %قا �
%لن يكو
 �حد غKj مصد0َ¡ هذ^ 0لنبو�H. فإ
 هذ^ 0لنبو�H ليست للمستقبل، %�منا هي 
كما كتب 0ملسيح 0ملوعوW � الW³ياW �ميا
 �هل هذ0 0لزما
، فكا
 من 0لال�³ �
 تتحقق 

هذ^ 0لنبو�P H هذ0 0لزما
 %بأ� �عني �ناJ ُنشرP c ³منهم.“ 
(١٧ � ١٦١-١٦٢ ² Gإلعال* �جلليل عن %عو© �ملصلح �ملوعو%، $نو�� �لعلو�)

 
قا? حضرته � الهو�: ”...... P بد0ية هذ^ 0لسنة %P ليلة 0لساJW من شهر يناير/كانو
0لثاS بالتحديد �خ�S 0هللا تعا� بإ¤امه �ن� �نا 'لك 0ملصلح 0ملوعوW 0ملذكوP e نبو�H 0ملسيح 
0لنائية،   H0لبعيد  W0لبال  �� 0لو0حد  0هللا   cصو سيصل  بو0سطته   K0لذ %�نا   ،�  W0ملوعو
 � W0هللا � %0سم 0ملسيح 0ملوعو Aسوe سُيمحى 0لشر, بو0سط]، %سيصل 0سم ²مد%
�� �كنا� 0ألeضني، %ال سيما بالW 0لغرd حيث 0منحى 0سم 0لتوحيد. فسُيعلي 0هللا تعا� 
0هللا   Sخ�� فحني  0ألبد.   �� هنا,  من  %0لكفر  0لشر,  %ميحق  �نا  بو0سط]  هنا,  توحيد^ 
بذلك �خذc �علن هذ0 0ألمر على 0ملأل P 0لعا$. فاليو� %P هذ^ 0جللسة ُ�قسُم بذلك 0إلله 
0لو0حد 0لقهاe 0لذK ال يكذP d 0لقسم باÅه �ال 0مللعو
، %0لذK ال ينجو 0ملفترK عليه من 
 P “تيمبل” =eنفس هذ^ 0ملدينة بـ١٣ شا P Sخ��0هللا قد  
� Aقو�ه %Åقسم با�عذ0به.. 
بيت 0ملحامي شيخ بشj ��د �S �نا مصد0¡ 0لنبو�H عن 0ملصلح 0ملوعوW، %�نا 'لك 0ملصلح 
0ملوعوW 0لذK بو0سطته سيصل 0إلسال� �� �قاصي 0ألeضني، %يستتب �مر 0لتوحيد P 0لدنيا. 
 W0ل] تنبأ ֲדا 0ملسيح 0ملوعو 
فقد ُعقدc هذ^ 0جللسة إلخباeكم �
 0لنبو�H 0لعظيمة 0لشأ
� P ١٨٨٦ قد حتققت، %مئاc 0آلال� من 0لناJ 0لذين ترسخت �قد0مهم P 0إلسال� 
عن طريقي، %0لذين قد ترسخو0 على 0لتوحيد %�صبحو0 �بو
 0هللا %eسوله كلهم شهد�0 
 
على 'لك. ِليشهِد 0ملسيحيو
 على �
 0لنبو�H قد حتققت، %لَيُكن 0آلeيو
 شهد�0 على �

0لنبو�H قد حتققت، %ليكن 0ملسلمو
 شهد�0 على �
 0لنبو�H قد حتققت.“ 
(١٧ � ٢٣٨-٢٣٩ ² Gملصلح �ملوعو%، $نو�� �لعلو� <Yنا �ملصد�� لنبو$)



١٥٣

بيت شيخ بش� $#د �ملحامي � الهو�، حيث $�حى �هللا 

 �خلليفة �لثاZ �  $نه هو �ملصلح �ملوعو% U كبا� �جلماعة مع حضرته � بيت �ملحامي شيخ بش� $#د بالهو�

١٩٤٤ Gهوشيا� بو� عا 
U صو? حضرته�
 لالحتفا? بيوG �ملصلح �ملوعو% 

حضرته يؤGّ �ملصلني � هوشيا�بو� خال? �حتفا? حتقق نبوY> "�ملصلح �ملوعو%" �لشه�>، 
��أل�? � يسا� �لصو�> هو م� 'مد Uسحا�

حضرته Çطب � جلسة "�ملصلح �ملوعو%"
 � هوشيا� بو�

حضرته Çطب � جلسة �ملصلح �ملوعو% 
� لو%هيانة � ٢٣-٣-١٩٤٤



١٥٤

صو�> خلطاu حضرته � جلسة �ملصلح �ملوعو% � %lي، �يظهر خلف $م� �ملؤمنني جنله %. م��� منوَّ� $#د،  �خلف �حلا�� يظهر م��� بش� $#د البًسا 
عمامة �نظا�>، �$ماG �ملنصة 'مد ظفر �هللا خا* جالًسا

حضرته Çطب � جلسة 
"�ملصلح �ملوعو%" بدlي، 
��لف� �جلالس هو حضر> 

م��� طاهر $#د

حضرته � فناY كلية تعليم �إلسالG، ��لثاZ على يسا� حضرته هو موالنا سيد َسْرَ�� شا� منظر لرفع لو�Y �لس خد�G �أل#دية



١٥٥

طاهر ($G �خلليفة �لر�بع �#ه �هللا).
�لقائد  تصريح  �جلر�ئد   gنشر مايو/$يا�:   ٥
�ألعظم 'مد علي جناµ $* �لقانو* يسمح 
لأل#ديني بعضوية �لر�بطة �إلسالمية (مسلم 

ليغ)، �$* يتمتعو� »ميع �حلقو�.
٢٤ يوليو/متو�: $علن حضرته � عقد قر�نه 
على بشر© بيغم (مهر �با) بنت �لسيد عزيز 

 .kهللا شا� � �ملسجد �ملبا��
�حلامد  عبد  �لشيخ  حا�?  يوليو/متو�:   ٣٠
للر�بطة  �جتما\   �  Gيقد  *$  Zلبد�يو�
طر%   µقتر�� ليغ)  (مسلم  �lندية  �إلسالمية 
باتفا�  $¬م  على  عضويتها  من  �أل#ديني 
�لعلماY خا�جو* عن نطا� �إلسالG، فعا�¨ 
 µهذ� �القتر� µلقائد �ألعظم 'مد علي جنا�
�� يسمح له بتقدميه." (جريد> "�ميند��" ١ 

(١٩٤٤ u�/غسطس$
على  حضرته  حث  �أل�?:  $كتوبر/تشرين 
عاملية،   gلغا  ZاP  
U *لقر�� Zة معاnتر
�للغة   
U �لترnة   gنفقا بدفع   Gسأقو �قا? 
 cلناصر� �ملسيِح  (خليفَة  �لبابا  �إليطالية أل* 

�) يسكن � Uيطاليا. 
حضرُته  نصح   :Zلثا� نوفمR/تشرين   ٨
�خلالفة  تبقى  بأ*  �لقا%مني   Yَخللفا�
يكو*   *$ �ينبغي  منفصلتني،  ��حلكومة 
��لعمل  �ألخال�  على  مشرِفني   Yخللفا�

بأحكاG �لقر�*.

١٩٤٥
حضرته  طالب   :Zلثا� يناير/كانو*   ٥  
منها خلدمة  فر%�  تنذ�   *$ $سر> $#دية  كل 

�لدين.
١ ف�Rير/شبا�: �ختا� حضرته ٢٢ ممن �قفو� 
حياִדم ليبعثهم خلدمة �إلسالG خا�l� ²ند، 

�٩ �خرين لالختصا� � علوG �لدين.
٢٦ ف�Rير/شبا�: $لقى حضرته خطابا ��ئعا 
بعنو�*: "نظاG �القتصا% � �إلسالG" � مدينة 

�لطالu �أل#ديني بالهو�. 
�لقائد  طالب  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٢٢  
�أل�?  $كتوبر/تشرين   ١٨  � �ألعظم 
�ملسلمني $* يدعمو� حزu �لر�بطة �إلسالمية 
(مسلم ليغ) � �النتخاباg، فأمر �خلليفة � 
�جلماعة بدعم حزu �لر�بطة �إلسالمية بكل 
 *$  uما � �سعهم ح� يستطيع هذ� �حلز
 cلسياسي �لوحيد �لذ� uيدعي �ق $نه �حلز

ميّثل nيع �ملسلمني باlند.
قا%يا* ٩  �أل�?: غا%�  ١٨ %يسمR/كانو* 
�ثنا* �  Uليهم  �نضّم  
 $���با، كما U <عا%

�لطريق. 
من  عديد  �سُتشهد  �لسنة  هذ�  �خال? 

�أل#ديني � Uند�نيسيا.

١٩٤٦
%عم  حضرته  ألمر  �متثاال  ف�Rير/شبا�: 
�أل#ديو* مرشحي حزu �لر�بطة �إلسالمية 
� �النتخاباg �إلقليمية � كل مكا*. ففا� 
�حلزu � �لبنجاu � ٣٢ %�ئر> �نتخابية من 

$صل ٣٣.
�ألستا�  حضرته  بعث  Uبريل/نيسا*:   ١٤
عثما*  'مد   cملولو�� خليل  Uبر�هيم  'مَد 


 Uيطاليا �صقلية.U عيتني�%
"جو*  �لسيد  قا%يا*   
U  Yبريل/نيسا*: جاU
 Gإلسال� ��عتنق  بريطانيا  من  ��تشر%"  برين 
بش�  حضرته  �¥ا�  �أل#دية،   
U ��نضم 

 Uجنلتر� U د ��تشر%، فتعلم �لدين : ُبعث#$

 .Zكأ�? %�عية بريطا
١٠ يونيو/حزير�*: �صل �لد�عية كرlU Gي 
ظفر، ��لد�عية شو%�c 'مد Uسحا� ساقي 
�إلسالمية  �لدعو>  مركز   Yإلنشا مد�يد   
U

� Uسبانيا.
يوليو/متو�: �ستشهد شريف %�تسا مع $سرته 
 cنه $�? $#دU لبانيا، �قا? عنه حضرته$ �

شهيد � $���با.

كبا�  حضرته  قابل  ٢٤-٢٧سبتمR/$يلو?: 
�لساسة باlند منهم �لقائد �ألعظم 'مد علي 
عن  معهم  �حتد¶   cغاند ��لسيد   µجنا

مستقبل �lند.
 

١٩٤٧
�لر«يا   � حضرته   Rخ$ُ ف�Rير/شبا�:   ٢٥
 g$فبد .uلبنجا� � gعن �ندال\ �ضطر�با
 
U  g%فأ �لتا±،  �لشهر   �  gالضطر�با�

 .١٩٤٧ u�/ند � $غسطسl� تقسيم
 uلبنجا�  Y���� �ئيس   Gقد ما��/����:   ٢
ممهًد�  �ستقالته،   “gحيا خضر  ”ملك 
�لطريق الستقال? باكستا*. �قد $%© حضر> 
شو%�c 'مد ظفر �هللا خا* %��� كب�� � 

هذ� �ملهمة.
�lند��  بني  ��لقتل  �لعنف  ن��*  �شتعلت   

��ملسلمني � مناطق كث�>. 
��لشغب  �لعنف  $عما?  بسبب  ما��/����: 
� �لبنجاu �نقطعت قا%يا* عن سائر �لعا� 

كلية من بد�ية هذ� �لشهر.
”�ياست“  جريد>   gنتقد� مايو/$يا�:   ١٦
�لصا%�> � ”%lي“ موقف �أل#ديني �ملنحا� 

 باكستا* �كتبت $* �أل#ديني سيعاَملو* U
فر%  كابو?.   � عوملو�  كما  باكستا*   �
�ملسجد   � $لقا�   uخطا  � حضرته  عليها 
�ملبا�k بقا%يا* � ١٦ مايو/$يا� �قا?: Íن 
 
سنساند �ملسلمني على كل حا?، ��هللا تعا

سينصر nاعتنا.
�lند  حكومة  $علنت  يونيو/حزير�*:   ٣

�لRيطانية خطة تقسيم �lند.
يونيو/حزير�*: �ختا� �لقائد �ألعظم 'مد 
ظفر  تشو%�c 'مد  جناµ حضرَ>  علي 
�إلسالمية  �لر�بطة   uليمثل حز �هللا خا* 
�lند  بني  �حلد�%  حتديـد  جلنة   �

�باكـستا*.
حضر>   Gقا يوليو/متو�:   ٣٠  
U  ٢٦ من 



١٥٦

تشو%�c 'مد ظفر �هللا خا* بالدفا\ �لر�ئع 
عن حقو� �ملسلمني $ماG جلنة حتديد �حلد�%، 
 µجنا علي  'مد  �ألعظم  �لقائد  به  فأشا% 

��لصحافة �ملسلمة. 
 S٢٨ يوليو/متو�: ُب¡ حائط طي¡ حو? ”ֲדش
مقR>“ بقا%يا* حلر�ستها من هجماg �لسيخ 

��lند��.
٥-٨ $غسطس/�u: �جه حضرته �جلماعة 
 ١١  Gيو ح�  �ملتو�صلة  �خلاصة  لأل%عية 
$غسطس/�u، �هو يوG �لبت � مسألة ضّم 


 باكستا* $� �lند. U *قا%يا
�ألعظم  �لقائد   uخطا  :u�/غسطس$  ١١

'مد علي جناµ �لتا�Çي ملجلس 
 µصر cلذ� ،Zلباكستا�  uلنو��
باكستا*   � �ملو�طنني  بأ*  فيه 
شخص  �كل  سو�سية،  كلهم 

يتمتع �رية �لعبا%> ��لعقيد>.
ُقطعْت   :u�/غسطس$  ١٢
 : قا%يا*،  عن  �لقطا�  خدمة 

خدمة �لRيد : خدمة �لRقية.
١٢ $غسطس/�u: جلأ �ملسلمو* 
 uلبنجا� من  كب�>  بأعد�% 
�قا%يا*،  ”بتاله“   
U �لشرقي 
 *�Rُتعت تز�ال*  ال  كانتا  �للتني 

 �لك �حلني. U *ضمن باكستا

�لقا�>  شبه  �نقسمت   :u�/غسطس$  ١٤

 %�لتني مستقلتني باكستا* ��lند.U نديةl�

بني  لالتفاقية  خالًفا   :u�/غسطس$  ١٧
كلف“  ”�يد  ضمَّ  ��ملسلمني  �lند�� 
�إلجنليزc -�ملشرb على حتديد �حلد�% بني 
مثل  مسلمة  $كثرية   g�� مناطَق  �لبلدين- 
 “gبتانكو“� �”غو�%�سبو�“  ”بتاله“ 
�lند،  من   �Yجز قا%يا*   gفغد �lند،   
U
مع $* $هلها �أل#ديني كانو� قد �فعو� َعلم 
 Gيا$ ثالثة  منذ  فيها   Zملبا� على  باكستا* 

فرحني باستقالlا.

٢١ $غسطس/�u: شن �لسيخ هجوما على 
 oغر �لو�قعة  ”�جنو�*“  �أل#دية  �لقرية 
 ،٣٩  µجر�  ٥٠ �سُتشهد  حيث  قا%يا*، 
�قد ُ$خليت �لقرية بعد $* قاG �لسيخ بنهبها.


 $فر�% U صد� حضرته$ :u�/٢٢ $غسطس
�جلماعة $�? �سالة $طلعهم فيها على $حو�? 

 خدمة �لدين ��لتمسك U قا%يا* ��ّجههم

باخلالفة �أل#دية. 
قرية  على   Gجوl� ُشن   :u�/غسطس$  ٢٣
”فيض �هللا جك“ �أل#دية ¹ا± قا%يا* �مت 

UخالY �لقرية بعد �لنهب.
خطبته  حضرته  $لقى   :u�/غسطس$  ٢٩

 Yعلن م��� بش� $#د � $نه يسمح للنسا$
 bشر�U باكستا* حتت 
U <جرlلصبيا* با��
مساجد   � �جلماعي   Yلدعا� �مت  �جلماعة. 
 
U لثامنة ��لنصف� �لساعة  قا%يا* كلها � 

�لتاسعة.
 Zلثا� �خلليفة  غا%�   :u�/غسطس$  ٣١

 الهو� � �لساعة U قا%يا* مهاجر� �
�لو�حد> ��لربع، �عني م��� بش� $#د 
 
U حضرته  فوصل  قا%يا*.  على  $مً�� 
باكستا* حتت �عاية �هللا، �$قاG � ”�تن 
�ملسيح  عائلة  $فر�%  مع  بالهو�   “Îبا

�ملوعو% �.
 ١٦  
U سبتمR/$يلو?   ١ من 
م���  $لف   :Zلثا� نوفمR/تشرين 
بعنو�*:  مذكر�ته  $#د  بش� 
�ملظا�  عن  قا%يا*“،   gيوميا”
قا%يا*.  ضد  مو�ست   Sل�
�ُنشرg فيما بعد باللغتني �أل�%ية 
��إلجنليزية �%�* فيها ٦٧ �ز�>، 
�لباكستانية  �لصحافة  �نشرִדا 

بعنا�ين با��>. 
 Yلو�” نقل  مت  سبتمR/$يلو?:   ٣


 باكستا*. U “أل#دية�
حضرته  $لقى  سبتمR/$يلو?:   ٥
خطبة �جلمعة �أل�
 � باكستا*.

خطابا  حضرته  $لقى  سبتمR/$يلو?:   ٦
�حلكومة   Gما$ ��ضع  صحفي،  مؤمتر   �

مقترحاg قيمة بصد% Uسكا* �لالجئني.
�لس  حضرته  عقد  سبتمR/$يلو?:   ٧
 “Îلشو�© �لطا�¸ للجماعة � ”�تن با�
$لقى  مند�با.   ١٥٠ فيه   kشتر� بالهو�، 
 gساعا  ٥ �ستغر�  خطاًبا  فيه  حضرته 
متتالية. �قدG مشر�\ UنشاY مركز جديد 
مئة  بالتª \Rمس  Uياها  مطالًبا  للجماعة 

$لف ��بية.
 � �لشرطة  ¿فر  �ئيس  سبتمR/$يلو?:   ٨

X0ئهe% 0إلما� ُجّنٌة ُيقاَتل ِمنZ<
 
َعناَ �بًد0 �نكم.. %�ْ
 المستم  ”ال تنسو0 هذ^ 0حلقيقة 
ُيقاَتل  ُجّنٌة  ”0إلما�   
� يذّكركم  0إلسال�   
فإ 0لسما�، 

 تقاتلو0 خلفه، �ما �'0 $ � P 0ئه“. �منا سالمتكمe% ِمن
 cبناً� على �ططا 0لعد%  %%0جهتم  ُجّنًة  0إلما�  تتخذ0% 
عقولكم فلن تنجحو0 �بًد0. 0علمو0 �
 0لنجاµ مقدe ملن 

Zاهد P سبيل 0إلسال� P طاع].“
 (جريد> ”�لفضل“ ١٩٦٥/١٠/١١)

�ألخ�> بقا%يا*، �حّث على �لتركيز على ٥ 
$%عية بشكل خا�.

 � $#د  بش�  �لشيخ   
U �سائل  �كتب   
الهو� �RÇ ֲדا عن $حو�? قا%يا*.

�سالة  حضرته  كتب   :u�/غسطس$  ٣٠
 � �أل#ديني  nيع   
U فأ�سلها  �لو%�\، 
عن  فيها  RÇهم  �”غو�%�سبو�“  قا%يا* 


 باكستا*.U هجرته
٣٠ $غسطس/�u: شن �لسيخ هجوًما على 
بو�“،  ”هشيا�  مبحافظة  ”سر�عة“  قرية 

فاستشهد ٣ من �أل#ديني.
٣١ $غسطس/�u: �متثاال ألمر $م� �ملؤمنني 



١٥٧

قا%يا* طلب من �أل#ديني UخالYها.
١٠ سبتمR/$يلو?: قا? �ئيس ¿فر �لشرطة 
� قا%يا* لأل#ديني مر�ً�� U¬م قد �قترفو� خطأ 
فا%حا بدعمهم فكر> �ستقال? باكستا*، �ال 

بد lم من $* يتحملو� مغبة خطئهم.
 
U �لنا�   µنز سبتمR/$يلو?:   ١١-١٢
عد%  ��صل  �ملجا��>،  �لقر©  من  قا%يا* 


 ٥٠ $لًفا.U لالجئني�
حضرته   Gقد سبتمR/$يلو?:   ١٢
مشر�\ �ستئجا� ٢٠٠ شاحنة لنْقل 

 باكستا* ال U *أل#ديني من قا%يا�
 gفاستمر ��لصبيا*،   Yلنسا� سيما 
 Rلسلسلة شهرين، ��صل $ك� هذ� 
موكب � ١٢ $كتوبر/تشرين �أل�?، 

حيث كا* يضم ٧٢ شاحنة.
�لشرطة  %�Áت  سبتمR/$يلو?:   ١٢
قا%يا*  �لالجئني �  �ملسلمني  �lندية 
باكستا*،   
U �لسفر  على  �ملزمعني 
ح�  �ألسلحة  منهم   g�%صا�

�ملرخصة. 
١٣ سبتمR/$يلو?: �عتقلت �لشرطة 
�lندية شو%�c فتح 'مد سيا? ناظر 

�لدعو> ��لتبليغ � قا%يا*.
١٤ سبتمR/$يلو?: �� قا%يا* �عُتقل 
ناظر  شا�  �هللا   ±� �لسيد  حضر> 

�ألمو� �لعامة.
١٥ سبتمR/$يلو?: بد$ صد�� جريد> 

”�لفضل“ �ليومية � الهو�.
٢١ سبتمR/$يلو?: فر¨ حظر �لتجو? � 
 gصلو� Y�%$ من  �أل#ديو*  �منع  قا%يا*، 

�لفجر ��ملغرu ��لعشاY � �ملساجد.
 gبيو �لشرطة  فّتشت  سبتمR/$يلو?:   ٢٢

خليفة �ملسيح �$#ديني �خرين � قا%يا*.
٢٣ سبتمR/$يلو?: بأمر $م� �ملؤمنني هاجر 


 الهو�، �عني U *م��� بش� $#د من قا%يا
.kم��� عزيز $#د ”$م�� 'ليا“ هنا

قطعة  عن  �لبحث  بد$  سبتمR/$يلو?:   ٢٥
 Gقد باكستا*.   � �أل#دية  ملركز   ¨�$
 � Gعزيز $#د باجو� �لقاضي �لعا c�%شو
”سرغو%�“ �قتر�حه $* �ملكا* �لذc تقع فيه 

”�بو>“ حاليا هو �ألنسب.
مسؤ�±  كبا�  �عُتقل  سبتمR/$يلو?:   ٢٩

�جلماعة � قا%يا*. 
�ملسلمو*  ُمنع  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٢

 باكستا*، U <جرl� قا%يا* من 
U *لالجئو�
��لشاحناg �أل�بع �لS كانت قد ُ$�سلت 

من الهو� جللبهم ُ�%g من ”بتاله“.
٣ $كتوبر/تشرين �أل�?: شن �الb �لسيخ 
�لشرطة،  من  بدعم  قا%يا*  على  هجوما 

فأبلى �لشباu �أل#ديو* بالY حسًنا �غد�� 
�ملثا?.  ��لتضحية عدمية  �لشجاعة  قد�> � 
��سُتشهد �هاY ٢٠٠ من �أل#ديني �غ�هم 

من �ملسلمني. 
 ?�$ غا%�  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٤
يضم  قا%يا*  من  �لالجئني  من  موكب 
 Gألقد�� على  مشيا  شخص  $لف   ٤٠
$ميا?  ستة  سفر  �خال?  باكستا*،   
U
�سُتشهد مئاg منهم ��خُتطف 

 .Yعد% كب� من �لنسا
٥ $كتوبر/تشرين �أل�?: �ملوكب 
�لثاZ لالجئني �ملحتوc على ١٠ 
 
U قا%يا*  غا%�  مسلم   bال�

باكستا*. 
$جR �جليُش �أل#ديني � قا%يا* 

على �خلدمة �إلجبا�ية.
�حُتلت  $كتوبر/تشرين �أل�?:   ٥
�$خلى  �جلماعة   gبنايا ش� 
 � ��جتمعو�  بيوִדم  �أل#ديو* 

�لبيوg �سط قا%يا*.
٦ $كتوبر/تشرين �أل�?: �ملوكب 
�ملحتوc على  لالجئني -  �لثالث 
 bال�  ١٠  �  bال�  ٨ بني  ما 
�تعر¨  قا%يا*،  غا%�   - مسلم 

للهجوG � �لطريق. 
ُنشر  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٧
$�ضا\  عن   � حضرته  مقا? 
قا%يا* بعنو�* ”قا%يا*“ على شكل كتيب، 

Uال $* �حلكومة �lندية صا%�ته.
٨ $كتوبر/تشرين �أل�?: سافر حضرته من 
�ملركز  موقع  ل�©  ”سرغو%�“   
U الهو� 
�جلديد للجماعة (�بو>)، فلما �$© �ملنطقة 
قا? U¬ا مثلما شاهدִדا � �لر«يا � ١٩٤١ 

Uال $نه ينقصها �جلما? �ألخا�.
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١٠ $كتوبر/تشرين �أل�?: $ُلقيْت $�بع قنابل 
 gعلى ”�ملسجد �ألقصى“ بقا%يا*، �نفجر

�ثنتا* منها �$حلقتا $ضر��� بفرÏ �ملسجد.
حضرته  قر�  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ١٨
 uيتنا�  *$� قا%يا*  من  �أل#ديني  Uخر�² 
٢٥٠ $#ديا على حر�سة �ألماكن �ملقدسة 
 ٣١٣ 
U فيها، : ��% � هذ� �لعد% ��صل
بد�  معركة  حضر��  �لذين  �ملسلمني  بعد% 

�ُسّمي هؤالY ”%���يش قا%يا*“.
طالب حضرته  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ١٨
ببذ?   “cغاند” مستر   
U له  �سالة   �

جهو%� لتوف� �ألمن ألهل قا%يا*.
حضرته   Gقد �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ١٩
مشر�\ توف� �حلر�ماg ��ألحلفة ��ألفرشة 

��أللبسة للمهاجرين.
حضرته  كتب  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ١٩
”كشم�“  بعنو�*  �لفضل  جلريد>  مقاال 
لضم   gلصو� به  ��فع  �با%“،  �”حيد� 


 باكستا*. U “كشم�”
٢٢ $كتوبر/تشرين �أل�?: نشر �خلR �آل¤ 

� جريد> ”نو�ئي �قت“ �لباكستانية:
لقد ضاقت �حليا> على �ملسلمني � قا%يا*، 
ُتسلَّم   ��  ،kهنا مسلم   ٢٠٠ ��ستشهد 
 bختطا�  
U Uضافة  ��يهم،   
U جثثهم 
كما  $مو�lم،  �¬ب  نسائهم  من  �لعديد 
��ملطبعة   ،Gإلسال� تعليم  مد�سة  �حُتلَّت 
�أل#دية ��ملكتبة �ملركزية. (”نو�ئي �قت“ 

٢٤$كتوبر/تشرين �أل�? ١٩٤٧ �٣)

�للو�%  $علن  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٢٧
�lند   
U بينت“ ضم ”كشم�“  ”ما�نت 
�لذين  �ملسلمني  $هلها  �غبة  عكس  على 
حضر>   Gفقا �لساحقة،  �ألغلبية  يشكلو* 
�خلليفة �لثاZ � � خطبه باحتجا² شديد 
$نه  �لك  من  تبني  لقد  �قا?  �لك،  على 
لضم  سلًفا  منسوجة  مؤ�مر>   kهنا كانت 

 �lند �$* �تفاقية ”�يد كلف“ U كشم�
بتقسيم �ملناطق �سب �ألكثرية �ملسلمة � 

تكن Uال خدعة.
�لقائد   Gقا �أل�?:  %يسمR/كانو*   ٢٧
'مد  بتعيني   µجنا علي  'مد  �ألعظم 
خا�جـية  ��يـر   ?�$ خا*  �هللا  ظفر 

لباكستا*.

�ملسجد �ألقصى بقا%يا* � ١٠-١٠-١٩٤٧ بعد $* $لقى فيه $عد�Y �إلسالG قنابل 



١٦٠

١٩٤٨
��د  
سيم   ��م 
صل  ما��/����:   ١٥
(�بن �خلليفة) %$ قا�يا! مع ١٤ فر��، ليعيش 
حيا.  هنا1  يعشيو!  �لذين  �آلخرين  مع  هنا1 

�لد��
يش 
@رسو! مركز �جلماعة.
 Aلثا� �خلليفة  حضر.   Dقتر� ما��/����:   ٢٦
�Gية  لغة  �أل��ية  %عال!  �حلكومة  على   �

لباكستا!.
 P أل�ديني�١٥ مايو/�يا�: كتب حضرته %$ 

�لكباب بعدZ بيع ���ضيهم لليهو� بأU Vن. 
"%سر�ئيل"  
لة � تأسيس  عند  مايو/�يا�:   ١٦
�لف حضرته كتيبا بعنو�! "�لكفر ملة 
�حد." 
�عا فيه �ألمة �إلسالمية %$ �الحتا� الستئصا_ 
�لعربية   $% ترeتها   fُنشر
 �لصهاينة،  فتنة 


�عت P �لبال� �لعربية. ُ

 !� على  حضرته  
�فق  سبتمk/�يلو_:   ١٦

ُيسّمى �ملركز �جلديد لأل�دية "�بو." .
١٩ سبتمk/�يلو_: 
صل موكبا! من الهو� %$ 
��p "�بو."، الفتتاD �ملركز �جلديد لأل�دية.

 Dالفتتا حضرته  
صل  سبتمk/�يلو_:   ٢٠
 P �با�  فيصل  طريق  عن  الهو�  من  "�بو." 
 P لظهر�ُقيمت صال. �
�لساعة �لو�حد. 
�لثلث، 
�لساعة �لو�حد. 
�لنصف تقريبا، u �لقى حضرته 

P قا�يا! �شتر1  ،wبالدعا Zقا
كلمة �فتتاحية 

�لوقت. 
x�ُت  نفس   P wلدعا�  P يش
�لد��
}سة �كباz صدقًة، ��بعة منها P ��بع �
�يا 
حضرته   Zقا  Vلذ� 
سطها   P 
�حد 
 "�بو." 
بذxه. u بايع شا� تركي 
�Gه {مد �فضل 
�جلديد.  للمركز  Uر.   _
� �لتركي 
كا!  خا! 
الهو�.   $% حضرته  �جع  �لعصر  صال.  
بعد 


قد �شترP 1 هذ� �حلفل ٦١٩ فر�� .
ُشيد  �لصال.  حضرته  فيه   َّZ�َ  Vلذ� 
�ملكا! 
"�ملسجد  يدعى  مسجد   ١٩٥٨  Zعا  P فيه 
 �
حد ��خل  �آل!  �صبح   Vلذ�  ،"Vلتذكا��


يش ���
قا�يا!

ÎÊzzzdÑ
كا� �ملصلح �ملوعو� (�خلليفة �لثا�) � قد ��� ��يا � ١٩٤٤ عن هجرته من قا�يا� 
1>قامة مركز جديد للجماعة. 1قد حتققت هذ' �لر�يا بعد تأسيس �1لة باكستا�. فوفق هذ' 
�لّر�يا هاجر حضرته من قا�يا� �1قاI � الهو� فترF ،C جاD< E �بوC � ٢٠ سبتم?/�يلو= 
 � �Mت �لذبائح، �1نتشر ��يج ��عية �لقرRفُذ ، ١٩٤٨ �1فتتح هذ' �ملدينة بشكل �Vيٍّ

.Zهذ� �لقفر غ[ \] �لز�
�ملكا� �لذ] تقع فيه �بوC حالًيا كا� ُيسّمى "جك �غيا�"، 1بعد شر�E هذ' �أل�_ من 
 Cحضر g�1قتر ،Cلبلد� �حلكومة ُعقد �جتماZ لـ"صد� �جنمن �kدية" الختيا� �سم hذ' 
1كلمة  \لك.  على  �خلليفة  فو�فق  �ملرتفعة،  �أل�_   [�  "Cبو�" �سم  pس  �لّدين  جال= 
"�غيا�" �لبنجابية تعs �يًضا �أل�_ �ملرتفعة. r يكن � هذ� �ملكا� سو� شجرC �1حدC من 
�شجا� �لسمرC عند موقف �حلافالw هناv، 1كانت �أل�_ كّلها قاحلة قفر�E، غ[ �tا قد 
�نقلبت �آل� بفضل �هللا تعاD< D مدينة خضر�w�\ E حد�ئق 1بساتني بعد جهو� ٦٠ سنة. 

1عد� سكا� �بوC حالًيا يقا�� ٤٥ �لف نسمة، ٩٥٪ منهم من �ملسلمني �ألkديني.

مستشفى "فضل عمر". 
 fعقد  :_
�أل �يسمk/كانو!   ٢٥-٢٦
�جللسة �لسنوية P الهو�، 
قد �لقى حضرته 
�يسمk/كانو!   ٢٥  P
 خطابني.  فيها 
غوثية  �هللا  عبد  �لشيخ  �جللسة  حضر   _
�أل
بفلسطني  �ألعلى  للمف�  شخصيا  مند
با 
�لفلسطي�   
�لسف �حلس�  سليم  
�لسيد 

قد  بك.  �حلميد  عبد  �لسيد  �فغانستا!   P
�لقى �لشيخ عبد �هللا غوثية كلمًة P �جللسة 

باللـغة �لعربـية.



١٦١

مسجد "يا�غا�" (�V �ملسجد �لتذكا�V) بربو.

$
صو� لربو. "�ملركز �لثاA للجماعة" P �يامها �أل

$
حضرته مع صحفيني P �بو. P �يامها �أل حضرته يؤZّ �لصال. عند 
صوله %$ �بو. ليستقر فيها

$
َعَلُم �جلماعة يرفر� P �جو�w �بو.  P �يامها �أل



١٦٢

١٩٤٩
٢٧ فk�ير/شبا�: �هب حضر. �خلليفة مع 
٤ صحفيني %$ جبهة P كشم الستطال� 
�اهدV كتيبة "�لفرقا!". 
كانت �حلكومة 
�لباكستانية طالبت �لشعَب مبساعد. �جليش 
 Zفكا! حضرته � قد قا ،لتحرير كشم
باسم  �جلماعة   wبنا� يضم  فيلق  بتشكيل 
 ،"�لفرقا!" ملحا�بة عد
�! ��ند P كشم

.Aلباكستا�جليش �لفيلق %$ قيا�. �سّلم 

 _
ّ� fنعقد�من ١٥ %$ ١٧ %بريل/نيسا!: 

جلسة سنوية P �بو..
٢١ %بريل/نيسا!: ُ�
حَي %$ حضرته بيت 

شعر معنا�:

يا حبي�، >� قد�v قد �جر� �ملاE من 
حتت �قد�مي عند �النصر��.

�أل�ضية  �لقطعة  من  �لعذ�   wملا� فخر�   
�ملضخة  ُنصبت  حيث  حلضرته،  �ملخّصصة 

�ملائية �أل
$ P �بو..
%بريل/نيسا!: بد� "���
يش" قا�يا! -�لذين 
�آل!-  ح�   wلسجنا� حيا.  يعيشو!  كانو� 
�رجو! %$ �حلا��f �ألخر� 
�أل�يا�، بيد 

�ّ! �حلكومة فرضت بعض �لقيو� عليهم.
٢٧ �غسطس/��: فتح �لد�عية �شيد ��د 

كا!  لبنا!،   P �أل�دية  مركز  �جلغتائي 

�لسيد فائز �لشها� �
_ ��دV هنا1.
 $%  Aلثا� �خلليفة   wجا سبتمk/�يلو_:   ١٩
�بو. لإلقامة ֲדا %ال �نه بسبب مرp حرمه 
مّرً.  الهو�   $% �جع  صديقة  مرمي  �لسيد. 
نوفمk/تشرين   ٧  $% هنا1  
بقي  �خر�، 
�لثاA، لكنه كا! يأ£ %$ �بو. إللقاw خطب 

�جلمعة.
حضرته  
ضع   :_
�أل �كتوبر/تشرين   ٣
 ٩ P .ملبا�1" بربو�ملسجد "�حجر �سا� 

 ٦٩ �ملناسبة  هذ�   P 
�شتر1  �حلجة،   V�
من �صحا� �ملسيح �ملوعو� �. 

 ١  $%  _
�أل �كتوبر/تشرين   ٣٠ من 
�جتماٍ�   _
ّ� ُعقد   :Aلثا� نوفمk/تشرين 

�علن  �أل�دية،   Z�خّد ملنّظمة   Vسنو
من  �ملنّظمة   ��س نفسه  هو  �ّنه  حضرته 

�آل! فصاعًد�.

١٩٥٠
"�بو."   P حضرته  
ضع  مايو/�يا�:   ٣١
 ،"Zإلسال� "تعليم  مد�سة  �سا�  حجر 
�جنمن  "صد�  
مؤسسة  �خلالفة،  
قصر 
�جلديد"،   "�لتحريك  
مؤسسة  ��دية" 


"جلنة %ماw �هللا".
١٥ يونيو/حزير�!: بعد ��دنة على جبهة 
xل  
�مر �  fصد�  كشم  P �حلر� 
يونيو/حزير�!.   ١٥  P �لفرقا!"  "كتيبة 

P ١٧يونيو/حزير�! ُقرئت �سالة خاصة 
للقائد �ألعلى للقـو�f �ملسلحة �لباكستانية 

�شا� فيها §دماf كتيبة �لفرقا!. 
 !�  fأل�ديا� حضرته  �مر  ٧يوليو/متو�: 

يتحملن نفقاf بناw مسجد P هولند�. 
 ��م حضر.  
لد ُ سبتمk/�يلو_:   ١٥
للمسيح  �خلامس  (�خلليفة  ��د   �
مسر

�ملوعو� �).
٢٦ نوفمk/تشرين �لثاA: سافر حضرته %$ 
 ،�  _
�ألّ �خلليفة   ���  ��� حيث   "�"ֲד

."�
�لقى خطاًبا بني �هل "ֲד

١٩٥١
١٣ مايو/�يا�: �ضرZ �ملعا�ضو! �لنا� P مسجد 
باكستا!،   P  "Vند�Gُ" مدينة   P �جلماعة 


جرحو� �أل�ديني فيه 
ªبو� �ألثا©.
�غسطس/��: مت بناw �ملسجد �ملبا�1 بربو..

١٩٥٢
eاعتنا   fعقد فk�ير/شبا�:   ١٦-١٧
�لسنوية  جلستها   "fسيالكو" {افظة   P
�تبا� �ملشايخ  �لغوغاw من  �أل
$، فهاeها 
�ملتعصبني 
�صابو� ٤٠ ��دًيا ¬ر
D بليغة، 

مما ��� %$ %لغاw سائر �لk�مج �ملتبقية.
٢٠ %بريل/نيسا!: ُتوفيت حضر. �Z �ملؤمنني 
 Zحر) عنها  �هللا  بيغم �ضي  نصرf جها! 
"ֲדش�   P فُدفنت   ،(� �ملوعو�  �ملسيح 
مقk. " بربو. P ٢٢ %بريل/نيسا! صباًحا.

يونيو/حزير�!: طالب حز� "�ألحر��"   ٢
�قلية  �أل�ديني  باعتبا�  صحفي  مؤمتٍر   P
غ مسلمة 
%قالة {مد ظفر �هللا خا! من 

منصب 
�ير �خلا�جية.
٢٢ يونيو/حزير�!: �صد� مف� مصر �لشيخ 
 °
حسنني {مد ³لو� بإمياwٍ من �مللك فا�
 fفُنشر خا!،  �هللا  ظفر  {مد  بكفر  فتو� 
P جريد. "�جلديد." P ٢٢ يونيو/حزير�!. 
 °
فا� �مللَك   ُ́ ��ال  w���لو� �ئيُس  فطالب 
يستنكرها   µ 
لكنه  �لفتو�،  هذ�  برفض 
�لقا�.  �حتج  
قد  �ستقالته.  ��ال´   Zفقد
�ملصريو! 
�لصحافة بشد. ضد هذ� �لفتو� 
من  خا!  �هللا  ظفر  {مد  قدمه  مبا  مشيدين 

�لعر�  �إلسالمي   µللعا جليلة   fٍخدما
خاصة، مما ��� %$ تر�جع مف� مصر عن 
�لفتو� ª Pاية �ملطا�، 
ُ�حيل مف�  هذ� 
�طيح  كما  سنتني،  بعد  �لتقاعد  على  مصر 

بامللك فا�
° �يًضا فيما بعد.

١٩٥٣ 
٢٣ فk�ير/شبا�: �ندلعت �ضطر�باf ضد 
�جلماعة P باكستا! �لغربية 
ال سيما P %قليم 
�ملعا�ضني  �ملشايخ  �تبا�  قبل  من  �لبنجا� 


حز� "�ألحر��". V�
خاصة �ملو�



١٦٣

حضرته P طريقه  لالشتر�P 1 �جللسة �لسنوية �أل
$ P �بو.

جنا�. حضر. �Z �ملؤمنني �لسيد. نصرf جها! بيغم �ضي �هللا عنها

حضرته P كلية تعليم �إلسالZ بربو.، 
معه بعض �ساتذִדا حضرته مبناسبة �فتتاD كلية تعليم �إلسالZ بربو.

حفلة �لتكرمي حلضرته P مدينة كويته ١٩٤٨

حضرته P �جللسة �لسنوية  P �بو.



١٦٤

�حلكومة  فرضت  فk�ير/شبا�:   ٢٧
 P .لصا���لفضل" �على جريد. " �حظر

الهو� ملد. سنة.
��ديني  ستة  �ستشهد  ما��/����:   ٣

(بينهم �مر�تا!) P %ند
نيسيا.
منظو�  �ألستا�  �سُتشهد  ما��/����:   ٥

��د P الهو�.
"�لنو�"  مسجدنا  هوجم  ما��/����:   ٦
�أل�ديني   fُنهبت {ال
  ،"Vلبند
��"  P

.!�
ُ�شعلت فيها �لن
٦ ما��/����: 
قعت P �لبلد كله �عما_ 
عنف 
قتل 
�غتيا_ 
حر° ضد �أل�ديني، 


�سُتشهد P الهو� ثالثة ��ديني. 
 $% �سالة   � حضرته  بعث  ما��/����:   ١٩
حيث  �لبوليس  ضابط  بو�سطة  �لبنجا�  حاكم 

قا_ له: 
"ال شـك �� �قبـ� � يـد حاكمك 
1لكـن �قبـة حاكمـك � يـد ��." 
١ %بريل/نيسا!: �عُتقل حضر. م�� شريف 
 ��م 
حضر.   (Aلثا� �خلليفة  (�خو  ��د 
ناصر ��د (�خلليفة �لثالث فيما بعد) 
ُ�طلق 

سر�حهما P ٢٨ مايو/�يا�.
١ %بريل/نيسا!: فتشت �لشرطة قصَر �خلالفة 
بربو. 
مكاتب مؤسسة "صد� �جنمن ��دية"، 


�عتقلت �لسيد �ين �لعابدين 
´ �هللا شا�.
حجر  حضرُته  
ضع  يونيو/حزير�!:   ٢٦
 ���
 بربو.   "Zإلسال� "تعليم  كلية  �سا� 

�إلقامة للطال�.
 P �أل�ديني  �ضطها�  تفاصيل  هنا1 
جلنة  �عدته  تقرير   P  fُنشر  ١٩٥٣
حتت  �حلكومة  شّكلتها  �ل�  �لقضا. 
بعنو�!:   من {مد  �لقاضي  �ئاسة 
 $% 
قدمته  �لتحقيق"،  {كمة  "تقرير 

حكومة �لبنجا�.

١٩٥٤
من ١٣ %$ ١٥ يناير/كانو! �لثاA: سجلت 
{كمة �لتحقيق لفنت �لبنجا� بيا! حضر. 

 .� Aلثا�خلليفة �
شخٌص  �خلليفَة  هاجَم  ١٠ما��/����: 
�ملسجد   P بسكني  �حلميد  عبد  يسمى 
�ملبا�1 بربو. 
هو جالس P �ملحر�� ُبعيد 
�قبته   P فأصابه  �لعصر  صال.  من  �لفر�« 

بعد  عميق.   Dر¬ �لو�يد  حبل  قر� 
�سالة  حضرته  ��سل  �لبيت   $% �لوصو_ 
 kخ 
��يع   .w�يذ%  V� �ملهاجُم  يؤَ��  بأال 
 µلعا�  P fعا�إل��  kلبشع ع�  Zجو�� هذ� 
 fلشخصيا�
 �لدين  �جا_  
ند�  كله، 

�لبا��. ֲדذ� ��جوZ تنديًد� شديًد�.
 ��م �لثاA: عني حضرُته سيدنا  نوفمk/تشرين 
.Vملركز�هللا" �ناصر ��د �ئيًسا ملجلس "�نصا� 

١٩٥٥
٣ فk�ير/شبا�: ��سل حضرته -مع نائب 
هد�يت"-   !����" %ند
نيسيا  eاعة  �ئيس 
"حقيقة  كتا�  ³طوطة  من   fصفحا  ٨
 $%  � �ملوعو�  �ملسيح  §ط  �لوحي" 
��سل  
قد  تkًكا،  %ند
نيسيا   P �جلماعة 

حضرته معها �سالة بتوقيعه �. 
/kسبتم  ٢٥  $% ما��/����:   ٢٣ من   

من  �لعال�  بغية  
با �
�  $% سافر  �يلو_: 
طاهر   ��م جنله  
��فقه  �لرقبة،   P %صابته 
�جل  من  بعد)  فيما  �لر�بع  (�خلليفة  ��د 

�لد��سة �لعليا P %جنلتر�.

شاهد  ،f
٧ مايو/�يا�: مرَّ حضرته � بب

f بالطائر. �ثا� بعلبك �لقدمية.. u غا�� ب
 u ،٨ مايو/�يا� P ما
�
%$ جنيف عk �ثينا 

تابع �لرحلة %$ �يو�يخ بالسيا�..
١٠ مايو/�يا�: �جِرVَ حلضرته فحص ط¼ 

P مستشفى بزيو�يخ. 
نذير  موالنا  �لد�عية  توّفي  مايو/�يا�:   ١٩
-xسب  فُدفن  س�ليو!،   P علي  ��د 
قا_  حيث  "بو"  مدينة   P هنالك  �غبته- 
بأ!  �أل�ديني  �لشبا�   Vستنا� قبو�نا   !ّ%
 � Aلثا�خلليفة �ملناطق. لّقبه �هذ�  �يفتحو

بـ"�لقائد �لناجح".
بد�   � حضرته  من  بتوجيٍه  مايو/�يا�:   ٢٠
حلفر  �لعمل  خا!  �هللا  ظفر  {مد   Vشو��

�سا� �ملسجد P هولند�.
حضرته  مقابلة   fُنشر يونيو/حزير�!:   ٨
 .Vلسويسر� �لتلفا�   kع �إلجنليزية  باللغة 

 .Zإلسال�ليوغوسالفيني �عتنق �حد �

 $% حضرته  
صل  ٢٥يونيو/حزير�!: 
�سلم  يونيو/حزير�!   ٢٦  P
 "هامبو�«". 
�لصيت  ��ئع   Aملا� مستشرٌ°  يد حضرته  على 

�لقى حضرته �خلطا�  .�
ُسمِّي �بً ،Kamoor

باللغة �إلجنليزية P حفلة �ستقبا_، 
حّث على 
بناw مسجٍد P �ملانيا P �لقريب �لعاجل.

 $% حضرته  
صل  يونيو/حزير�!:   ٢٩
 P  "Vالها"  P �خلطبة  
�لقى  "هولند�"، 
لند!   $% توجه  هنا1  
من  يوليو/متو�،   ١


صل %$ هناP 1 ٣ يوليو/متو�.

 P ألضحى� عيد  خطبة  �لقى  يوليو/متو�:   ٣٠
مسجد �لفضل بلند!، حضرها ٥٠٠ شخص.

٢٦ �غسطس/��: غا�� حضرته � لند! 
 P طاهر ��د ��عائد� %$ �لوطن. 
بقي م

لند! من �جل �لد��سة. 
١٦ سبتمk/�يلو_: حث حضرته � على 
قف 

با، 
طالب بوقف �
� P Zإلسال�حليا. لتبليغ �


ال� �أل
ال� خلدمة �لدين.�
�أل
ال� 
٢٥ سبتمk/�يلو_: 
صل حضرته %$ �بو.، 
فو� 
 P .َإلخو� َّZ�َ ملبا�1 حيث�ملسجد �صوله قَصد 


�لدعاw  مستقبًال �لقبلة §شو� عظيم.



١٦٥

�بنا�  بني  حضرته 
�يظهر  �جلماعـة 
م���  ميينـه  على 
ناصـر �#د �!. 
مـ��� منّو& �#د 

حضر3 �ملصلح �ملوعو! �على يسا&- طبيبه �خلا(
 !. حشمت �هللا 

 حضرته Kطب @ �حلفلة �أل�E لتو�يع �لشها!�A @ كلية تعليم �إلسال: بالهو&، 
��جلالس هو حضر3 م��� ناصر �#د عميد �لكلية

حضرته Kطب 
@ جلسة سنوية

�

حضرته  مع �ألحبة



١٦٦

 Oمسجد �لفضل بلند Rحضرته قر

حضرته بني �#ديني سو&يني @ Vثا& بعلبك

حضرته @ هولند� �على ميينه !. م��� منو& �#د �يليه سيد م� !��! �#د 

مع حضرته @ سويسر� !. م��� منّو& �#د، ظفر �هللا خاO ��لد�عية مشتاW �#د باجو-

حضرته @ مدينة "�لبندقية"، Zيطاليا 

حضرته @ هولند� عا: ١٩٥٥ 



١٦٧

١٩٥٥ Oخلفه حرمه �على ميينه ظفر �هللا خا� Oحضرته @ لند Oطب @ مسجد �لفضل، لندK حضرته

@ �يو&^ 
عا: ١٩٥٥ 

حضرته @ حديقة "كيو غا&!نز" بلندO، �معه _مد ظفر �هللا خاO يظلِّله_مد ظفر �هللا خاO مع حضرته �ثنا� &حلته  EZ ��&�با ١٩٥٥

 مع حضرته 
مبايعوO جد!
 �بعض �عضا�
 �لوفد �ملر�فق

 ��لدعا3



١٦٨

١٩٥٦
٢٠ يناير/كانو! �لثاA: �مر حضرته مؤسسَة "صد� �جنمن ��دية" بصيانة ثيا� �ملسيح �ملوعو� � لألجيا_ �لقا�مة، 
�خk �نه ينوV �! ُيعطي 

�خلالفَة �لك �خلاَمت �لتا��ي للمـسيح �ملوعو� � �ملكتوَ� عليه ﴿�ليس �هللا بكاٍ� عبد�﴾، u �عـلن فيما بعـد مبنح �جلمـاعة %يا�. 

Ïl˜m’\;#\Ê£\
� ÄÊ¡Ê∏\;wËâ⁄÷’;

كا� للمسيح �ملوعو� � ثالثة خو�مت 
1ّ�عْتها I�ُُّ �ملؤمنني على �بنائها بالقرعة 

بعد 1فاته �. فكا� خامت
 "‰Åe¡;Ã]“d;!\;äË’^" 

�خلليفة  �ملوعو�  �ملصلح  نصيب  من 
�لثا� �، 1كا� خامت

;j⁄¬›^ ;9’\ ;9⁄̨¬Ž› ; łÖ—̌Ç\̌"
;9∂Ñ ;ÍĄ̊Ę̈d ;”’ ;ǰàÖ≈ ;G”Ë÷¡

"ÈhÑÅÕÂ
 من نصيب م[�� بش[ �kد �، 

1كا� خامت 
 (sهللا يكفي� :[�) "äd;∞ÊŸ"
من نصيب م[�� شريف �kد �. 

كا�   � �ملوعو�  �ملسيح  تو�  1حني 
�1جلدير  بس".   Dمو" خامت  البًسا 
مسر�1  م[��  �حلا�  >مامنا   �� بالذكر 
�لعزيز-  بنصر'   Dتعا �هللا  -�يد'  �kد 
 ��1 فقد  �لثالثة،  من  خاَمتِني  يلبس 
خامت "موD بس"، من �بيه (مر�� منصو� 
�kد �بن مر�� شريف �kد)، �ما خامت 
 D< ليس �هللا بكاٍ� عبد'" فهو ينتقل�"

�خلليفة تلقائيا. 
خامتا! للمسيح �ملوعو� � P %صبعي �خلليفة 

�حلا´ سيدنا مر�� مسر
� ��د -�يد� �هللا- 
هو يأخذ �لبيعة
 

�
��

�
��

��	

��
�
��
�
��



١٦٩

�بوَ.   ���  :Aلثا� يناير/كانو!   ٣٠-٣١
�ملتحد.   fلواليا� من  با��ين   wعلما ثالثة 

فيسو� بر
نو� kل�هم 

سيا �
�ألمريكية 

فيسو� ستكمن (�مريكا) kل�
)لينن غر��( 
ملقابلة  (�مريكا)  �ميk�يس  
فيسو� kل�

 Zخلطب �ما� �ملؤمنني. كما �لقو� حضر. �م

.Zإلسال�طال� كلية تعليم 
٢٦ ما��/����: فرضت حكومة %سبانيا �حلظر 
�لد�عيَة  بذلك  
�بلغت   ،Zإلسال� تبليغ  على 
�لسفا�.  بو�سطة  ظفر"  %�ي   Zكر" �إلسالمي 
 Aلثا� �خلليفة  حضر.  فحث  �لباكستانية. 
باكستا!  حكومة  %بريل/نيسا!   ٢٠  P  �
 Zإلسالمية على �! تقد�ألخر� � fحلكوما�


�حتجاجها على هذ� �ألمر �ملجحف. 
"�هللا  يدعى  شخص  �ثا�  يوليو/متو�:   ٢٥
فنشر  �خلليفة،  ضد  فتنة   �Äمال�
 �خا" 
�خلليفة � %عالًنا �اسًيا P جريد. �لفضل 
�ليومية P ٢٥ يوليو/متو�، فأعربت �جلماعة 

�خلليفة  للخالفة  
الئها 
 %خالصها  عن 

بشكل ��ئع.
٢١ �كتوبر/ تشرين �أل
_: �صـد� حضرته 
توجـيهاته بأ! حتتفل �جلماعة بيوZ �خلالفة 
فتحد�  
بركاִדا،  �Åيتها  لبيا!  سنة  كل 

لذلك يوZ ٢٧ مايو/�يا�.
٢٨ �يسمk/كانو! �أل
_: P �خر يوZ من 
خـطابا  حضـرته  �لقى  �لسنوية  �جللسة 
حـو_ "�خلـالفة �إلسالمية �حلقة"، مبيًنا 
�ملنهج �جلديد النتخا� �خلليفة فقا_: "منذ 
�آل� �بّشر �لشخص �لذ] سو� �عله �هللا 
خليفة ثالثا �نه >\� قاI مؤمًنا باهللا، 1تصد� 
له �حٌد، 1>� كانت �حلكوماw، فسُتسحق 

سحًقا".
P هذ� �جللسة �لسنوية منح حضرته ثالثًة 
من علماw �جلماعة لقب "خالد �أل�دية"، 

�لدين  جال_  موالنا  
هم 
 wلعطا� �بو  
موالنا  Æس، 
عبد  
�ملحامي   ،Vجلالندهر�

�لر�ن �لغوجر�£.   

١٩٥٧
%ثر   :Aلّثا� يناير/كانو!   ٢٦

الية  ضم  عن  ��ند  %عال! 
�جلماعة  قامت  %ليها   كشم

P �بو. باحتجا� �Gي.
 wضو  P ما��/����:   ٢١
خطابه � P �جللسة �لسنوية 
�لس  
�فق   ١٩٥٦  P
تا��ي  قر��  على  �لشو�� 
حو_ طريقة �نتخا� �خلالفة 


قو�عد�، فوّثقها �خلليفة. 
�خلالفة   Zبيو �الحتفا_  مت  مايو/�يا�:   ٢٧

بشكل �Gي أل
_ مرٍ.. 
�ملبّشرين  جامعة  �مج  ّمت  متو�:  يوليو/   ٧
باجلامعة �إلسالمية �أل�دية، 
عّين حضر. 


� ��د عميًد� �ا. �� ّسيد م
 :_
�أل �يسمk/كانو!   ٢٧
�جلماعة  ألفر��  حضرُته  بني 
"�لوقف   �
مشر تفاصيل 

�جلديد". 
�ستشهد P هذ� �لعاZ ٣ من 
 P ثنا! منهم�جلماعة � wبنا�

�فغانستا!.

١٩٥٨
نشر   :Aلثا� يناير/كانو!   ٧
بصد�  �سالته  حضرته 
�لوقف 
�لت�k �ملا´ xسب 
�جلديد،  �لوقف   �
مشر

لو  ح�  �لو�جب  ֲדذ�   Zسأقو %ن�  
قا_ 
�ضطر�f لبيع مالبسي 
بي�.

مستشفى  حضرته  �فتتح  ما��/����:   ٢١
"فضل عمر" بربو.. 


با�
�ستقبا_ �م �ملؤمنني عند �لعو�. من �


با�
� P نزهة P حضرته



١٧٠

١٩٥٩
١٧ �بريل/نيسا�: �لقى حضرته 	خر خطبة 
يذهب   ��  �"ستطا $ما  حياته.   % 'عة 

للجمعة بعد -لك لشد( مرضه. 

١٩٦٠
"لقسيس  جا4  "لثا6:  يناير/كانو�   ٢
غر"هم  بلي  "لدكتو@   Aلشه" "ألمريكي 
 E"فتحد  ،Iهنا  J"اضرK $�لقى  ليبAيا   L�
"لدعا4،   % يبا@يهم  أل�  "ألNديو�  "لدعا( 

فلزQ "لصمت.

١٩٦١
 "SAم "نتقل   :T$أل" VيسمU/كانو�   ٢٦
 Vملوعو" "ملسيح  (جنل   � �Nد  شريف 

�) �N@ Lة "هللا % �ياQ "جللسة. 

١٩٦٢
aلس  قر@   :@"-	/c@ما  ٢٥  L�  ٢٣ من 

"لشو@h �قامة "V"@ "ليتامى". 
�مة  "لسيد(  $ضعِت   :j	/غسطس�  ٢٥
 (�  Vملوعو" "ملسيح  بيغم (كرمية  "حلفيظ 
 % بزيو@يخ   "VموK" ملسجد   cسا� حجر 

سويسر".

Ø⁄÷â⁄÷’;„iËêÂ;

* عا( ١٩٥٩ مر' �خلليفة �لثا� � فظن �نه مالٍ� �به.. كتب ألبنا �جلماعة 
�لعمل خلدمة �إلسال( -�لتمسك  �لعا; -صية حّثهم فيها على مو�صلة   * �>ا

بنعمة �خلالفة �إلسالمية �لر�شدC، نقتبس منها قوله: 
"كنا �Rال ال ُيعتّد بنا، فشّرفنا �هللا تعاL كرًما منه -فضال -جَعلنا HاF Cَينه. 
كنا ضعفا عدميي �حليلة، فمنحنا �هللا تعاL �لقوC -�ناT بنا مستقبل �إلسال(.

نبيه  قوC، -مع Rلك فر' �هللا علينا نشر �Zه -�سم  فقر� بال حو\ -ال  كنا 
�ملصطفى � `L �قصى �طر�[ �أل�'.

لقد كانت مهمة صعبة عجز �مللوf عن Hلها، -لكننا Hلناها، ليس بكفاتنا -`منا 
بفضل �هللا تعاH�- Lته -بركته o بnكة �سوله خامت �لنبيني �. ; تكن بأيدينا �ية 
 pخز� qلذ� sم، "فسبحاtR�- )إلسال� -سائل -لكنه تعاL نصرنا -�خزp �عد�

�ألعاqF". -`� لو�ثق بأs �هللا تعاL سيظل ناصر� لإلسال( `L يو( �لدين.
 � Fملسيح �ملوعو�- qسيدنا �ملهد zبنا- -��جو �s يتابع �بنائي -بنا}.. -�بنا
�إلسال(   لو� -�فع  �أل�'  �طر�[  �قصى   L`  � �سم |مد  تضحياִדم حلمل 

خفاقا `L �ألبد.
-بنفس �لثقة -�لرجا.. �عهد `L كل مسلم �Hدs� q �مل هذ~ �ألمانة. `s كل 
�لnكاz تنبع من �خلالفة. �لنبوC تز�� �لبذ�C، فتتعهد �خلالفة منوها -نشرها * 

�لعا; ��ع. فاعتِصمو� ֲדذ� �لنظا( �لسما-q، -لتنتفع من بركاته �لدنيا كلها.
 .Cكم �هللا -�عزكم * هذ~ �لدنيا -* �آلخرH� .لكم C�هذ~ هي -صي� �ألخ

 ."zفو� بعهدكم ح� �ملو-�
م��� |موH� Fد ١٧ �يا�/مايو ١٩٥٩     

 حضرته % حفلة q"$S جنله مSA" $سيم �Nد "جلالس على ميينه



١٧١

حضرته يؤQ "لصال( % "جللسة "لسنوية بربو( 

  مع حضرته ثلة من �بنا4 'اعة كر"تشي، باكستا�

حضر( مSA" شريف �Nد �

 حضرته قاQV للجلسة "لسنوية % @بو(



١٧٢

 ١٩٦٣
�إلسالمي  �لد�عية  قابل  فk�ير/شبا�:   ١٦
�أل�دV موالنا كرZ %�ي ظفر نائَب �ئيس 

.Zإلسال�بلَّغه �عو. 
%سبانيا، 
 ��م  wألنبيا� قمر  �نتقل  سبتمk/�يلو_:   ٢
بش ��د � (جنل �ملسيح �ملوعو� �) 

%$ جو�� ��ة �هللا تعا$.

١٩٦٤
١٤ ما��/����: مبناسبة مر
� ٥٠ سنة على 
 µلعا� P fحتفاال� fُعقد Aلثا�خلليفة �عهد 

بأeعه إلحياw �كر� �خلالفة 
�لشكر هللا .

١٩٦٥
بني  �حلر�  �ندلعت  سبتمk/�يلو_:   ٦
للرئيس   � فأّكد حضرته  باكستا! 
��ند، 
�لباكستاA {مد �ّيو� خا! �ملساعد. 
�لعو! 
للجماعة.  توجيهاته  
�صد�  �إلمكا!،  قدَ� 
�ميا  باكستا!  عن  بالدفا�  �أل�دّيو!   Zقا
قياZ. لقد ُمنح ثالثة ضّبا� ��ديني P �جليش 
 w�للو�
�لباكستاA (�للو�w �ختر حسني ملك، 
جنجوعه)  �فتخا�   w�للو�
 ملك،  �لعلي  عبد 
 P Zسا
 kك� Aهو ثا

ساZ "هال_ �جلر�." 
�للو�w �ختر حسني  �لباكستاA. كا!  �جليش 
فاتح جبهة "تشمب جو�يا!"، كما �ّ! �خا� 
معركة   P �نتصر  ملك"  �لعلي  "عبد   w�لّلو�
 ،fبسيالكو "تشِوند�"  جبهة   P  fلدّبابا�
�حلر�  بعد   fللّدبابا معركة   kك� 
كانت 
 �لعاملية �لثانية. كما �! قائد �لفيلق خليفة من
�لدين ��د �أل�دV قاZ بتدم �لر���� �ملهم 
ناصر   w�لّلو�
 xياته.  مضحيًّا  "�مرْتَسر"   P
 w�لو �تبة  من  �لوحيد  كا!   Vأل�د� ��د 
�ثناw هذ� �حلر� على   Dٍ
�لذV �صيب ¬ر

�جلبهة. 

II;Ï…˜£\;k]—Öd;flŸ

;G%]¬’\;∫;‹˜à¸\;«Ë÷eh

%]¬’\;∫;ÓÖ|^;Ï¡]µ;Í^;]·áqfih;ˆ;Ï⁄‚Ÿ;È·Â

:� Aلثا�خلليفة �قا_ 
 Zإلسال�بتبليغ  Zحدها تقو
من بركاf �خلالفة �! �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
 .µلعا� P اعة �خر�e V� هي مهمة ال تنجزها
P �لعاP µ �لعصر �حلاضر، 
فقد كتبْت جريد. "�لفتح" �ملصرية - �غم معا�ضتها جلماعتنا معا�ضًة شديدً.: 
"ال شك �ننا نعتk �جلماعة �أل�دية عد
. لإلسالZ، لكنها تقوZ مبا µ يقم به ح� 
كبا� ملو1 �ملسلمني خال_ ثالثة عشر قرًنا، 
هو تبليغ �إلسالZ". %! هذ� �إلجنا� 
للجماعة ليس %ال بفضل �ملسيح �ملوعو� � 
بسبب %ميانكم �نتم. كانت هنا1 
 fهللا تنـز_، فأجنز� fبركا fجتمعا �خذ�كا! هنا1 %ميانكم، فلما 
نبوw�ته 
 !
Äجلريد.. تقر�ملسلمني كما كتبت �ال كبا� ملو1 
�جلماعة ما µ ينجز� �حٌد 
 !
كل يوZ �! �جلماعة تتطو� 
تز�هر يومًيا بفضل �هللا تعا$، 
لسو� تتطو�
�كثر %! شاw �هللا تعا$، 
لن تبقى تkعاتكم �لسنوية مليونني �
 مليونني 
نصف 
مليو!، 
%منا ستكو! عشر. ماليني 
عشرين مليوًنا 
}سني مليوًنا، 
ملياً�� 
مئة 
 P Zإلسال�لدعا. من نشر �كثر، عندها ستتمكنو! مبساعد. �
مليا� بل بلياً�� 
 Ëنكم سو� تكونو! �غ� كل بقا� �لعاµ. قد تكونو! فقر�w بشكٍل فر�V، غ
 P .جباتكم. سيكو! لكم �عا�
 w�أل� �نظًر
من �مريكا بصفتكم ملًة 
�حد. 

سيكو! عد�هم P �لعاµ �كk من عد� ضبا� �V جيش  ،µلعا�كل منطقٍة من 
%ميانكم 
%خالصكم.  %ال بسبب  �ألمريكي. 
ما �لك  مهما كk، ح� �جليش 
فإ�� ثبتم على �إلميا! فسو� تر
! �لك �ليوZ. لقد ��� �باÄكم 
�جد��كم ��1 
�ليوZ �لذV عا�َضنا فيه "�لبيغاميو!" * P ١٩١٤، فعندما توليُت منصب �خلالفة 
كا! P خزينة �جلماعة ١٧ �
بية فقط، فظن هؤالw �! قا�يا! سو� Íر� �آل! 

 "..
تنتهي، لكن �هللا تعا$ با�1 فينا بركاf كث
(�خلطا� P ١٩ �كتوبر/تشرين �أل
_، جريد. �لفضل ٢٤ %بريل/نيسا! ١٩٥٧)

* هم �لذين �نشقو� عن �خلالفة 
�شتهر
� بالالهو�يني نسبًة %$ مركزهم "الهو�" 
�يضا "�لبيغاميني" نسبًة %$ جريدִדم "بيغاZ �لصلح".



١٧٣

حضر� م��� 
بش� �د � 
�معه جنله

 م��� مظفر �د 

 سيد م� !��! �د  مع �خلليفة �لثا� �

 �ملالكم �لشه� 1مد علي يصلي * مسجدنا * �ملانيا عا& ١٩٦٤

حضر� م��� 
مبا67 �د

 مع
�خلليفة �لثا� �     

�ملب9  يفتتح  د � بش�  م���  حضر� 
�جلديد للجامعة �ألدية بربو�، 

ناصر  م���  حضر�  ميينه  �على 
د E سيد م� !��! �د (عميد �
مبا67  �جلامعة)، �على يساF7 م��� 
 Hلعطا� �بو   Jألستا� �خلفه  د، �

Lجلالندهر�

�

�
�



١٧٤

عظيم ِمن ُبناة األمة
 كتب �لسيد يعقو� خا! - {ر� جريد. (Civil & Military Gazette)  مؤبًنا سيدنا {مو� ��د � بعنو�! عريض:

 "عظيم ِمن ُبناC �ُألمة"
"بوفا. م�� بش �لدين {مو� ��د %ماZِ �حلركة �أل�دية �بو... ُ�سِدَ_ �لستا� على مسا� حياٍ. حافلة بأحد�© 
مشا�يع بعيد. �ملد� ال 
حتصى. �جل �
 شخصية عبقرية متعد�. �ملو�هب، مفعمة بالنشا� 
�حليوية. ال يكا� يوجد �ا_ من �االf �لفكر 
�حليا. �ملعاصر. .. 
بدwً� من �لعلوZ �لدينية %$ تنظيم �لدعو. 
�لتبليغ، بل 
�لقيا�. �لسياسية.. %ال 
تر1 فيها �لفقيد �ثًر� عميًقا خال_ نصف �لقر! �ملاضي. 


%��حٌة  �فريقيا،   P �إلسالمية  للدعو.  عظيم  
�نتشا�  �لعاµ؛   wاÏ�  P منتشر.  
�ملساجد  �إلسالمية   fلبعثا� من  كاملة  شبكة  هنا1 
لإل�سالياf �لنصر�نية �لر�سخة منذ �من طويل عن مو�قعها.. كل �لك ينهض نصًبا تذكا�يا 
�ثًر� خالًد� ملا كا! يتمتع به �لفقيد من 
Íطيط مبد�؛ 
مقد�. تنظيمية 
طاقة ال تنضب. ال يكا� يوجد قائد قوP Z �مننا �حلاضر َحاَ� كل هذ� �إلخالÀ �لعميق من جانب 
�تباعه.. ليس %با! حياته فقط، بل 
بعد 
فاته �يضا. فقد ُهر� ستو! �لفا من �تباعه من كافة �Ïاw �لبال� ليقدمو� 
�جب �لتكرمي 
�لتقدير 
�ألخ Ïو %مامهم �لر�حل. 
P تا�يخ �حلركة �أل�دية.. سو� ُيسجل �سم م�� {مو� كعظيم من ُبنا. �ألمة.. �سس eاعًة متينة 

{بوكة �لنسج P مو�جهة ظر
� ثقيلة �لوطأ.، 
جعل منها قوً. ُيحسب حساُبها." (جريد. "�لنو�"، الهو�، ١٩٦٥/١١/١٦)

 P  Aلثا� نوفمk/تشرين   ٨  Dصبا  P

 $% �نتقل  �قيقة  
عشرين  �لثانية  �لساعة 
فقيد  �هللا،  حبيُب  �لعبُد  هذ�  �هللا  ��ة 
�ملوعو�  �ملصلح   .wنبو 
مصد�°  ،Zإلسال�

قد ُغسل جثمانه  .wلعال�
 
مظهر �حلق 
�لطاهر صباًحا ُبعيد صال. �لفجر، u �لقى 
�ال� �حبائه نظرִדم �ألخ. على فقيدهم 

/k٨ نوفم P wلعشا�بعد صال. 
�لغا´. 
تشرين �لثاA �نعقد �جتما� جلنة �نتخا� 

بويع  ��د،  عزيز   ��م برئاسة  �خلليفة 
 wعضا�  Zفقا خليفًة.  ��د  ناصر   ��م
�لس �نتخا� �خلليفة مببايعة حضرته �
ًال، 
 ٥٠٠٠ عد�هم  �لبالغ  �حلضو�  حظي   u
شخص مببايعته P �لساعة ١٠:٣٠ ليال. 

نوفمk/تشرين   ٩  P �لتا´   Zليو�  P

�خلليفة  على  �لثالث  �خلليفة  صلى   Aلثا�

ّ�عو� 
 �أل�ديني،  �ال�  مع   �  Aلثا�
جـا�يٍة  بدمو�  �لغا´  �حلبيب  %مامهم 
�لطاهر  ُجثمـانه  ُ�فن   u حا�..  
��عية 
 "  .kمق "ֲדش�   P �خلاصة  �لقطعـة   P

بربو..

 Cحضر Cجنا�
�ملصلح �ملوعو� �     
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١٧٨

�لثا�  نوفم�/تشرين   ١٥  :١٩٠٩
 � "!د  ناصر  م%$�  �حلافظ  ُ�لَد 
قا�يا1، عند م%$� بش% �لدين ,مو� 
"!د ��لسيد8 ,مو�8 بيغم 5ضي �هللا 

عنهما.
١٩٢٢ ٧ Aبريل/نيسا1: َحِفظ �لقر;1 
�لعربية ��أل�5ية على  �لكرمي. F تعلم 
 Iلشه% موالنا َسْر5�َ شا� Nيد �لصحا
�أل!دية  �ملد5سة   � �ُسّجل   .�

لتعلم �لدين.
شها�8   Tنا متو$:  يوليو/   ١٩٢٩

شها�8  ("على  فاضل"   Xمولو"
� �للغة �لعربية � باكستا1) من 

جامعة �لبنجا[ بالهو5. 
 �١٩٣٤: ناT شها�8 �إلجا8$ 

�لكلية �حلكومية الهو5.
٢ يوليو/ متو$ عقد �خلليفة �لثا� 
منصو85  �لسيد8  على  قر�نه   �
علي  ,مد  نو�[  (بنت  بيغم 

خا1). 
�لسنة  نفس   �  Tسبتم�/"يلو  ٦
 �للد�5سة، � بريطانيا   iA سافر
 ١٩٣٨ �لثا�  نوفم�/تشرين 
عا� حامًال شها�8 �ملاجست% من 

جامعة "كسفو�5. 
�نُتِخب   mف��ير/شبا  :١٩٣٩

5ئيًسا ملجلس خد�n �أل!دية.
 iA  ١٩٣٩ يونيو/حزير�1 
 nخد  :١٩٤٤ Aبريل/نيسا1 

�أل!دية  �إلسالمية  للجامعة  عميد� 
 nبقا�يا1، �عميد� لكلية تعليم �إلسال
�بعد   .١٩٦٥  iA  ١٩٤٤ من 
�ستقالT باكستا1 مكث � قا�يا1 من 
 ١٤ من  �جلماعة  مركز  حر�سة  "جل 
نوفم�/تشرين   ١٥ iA ];/غسطس"

.١٩٤٧ nلثا� عا�
�لثا�  نوفم�/تشرين   ١٦  :١٩٤٧
بعد �إل1z من "م% �ملؤمنني، هاجر مع 
�لد�عية �ألستاz جالT �لدين }س من 

قا�ياiA 1 باكستا1.
 iA  ١٩٤٩  Tأل�� "كتوبر/تشرين 
 nنوفم�/تشرين �لثا� ١٩٥٤: خد
 nخد� |لس  5ئيس  نائب  بصفة 

�أل!دية. 
"يا5 ١٩٤٤ iA نوفم�/ مايو/ 

عمل   :١٩٦٥ �لثا�  تشرين 
."nعميد� لكلية "تعليم �إلسال

 iA  ١٩٤٨ يونيو/حزير�1 
كتيبة   �  nخد  :١٩٥٠
 � عضًو�  �كا1  "�لفرقا1"، 

�ملجلس �ألعلى �ا.
�عُتقل  Aبريل/نيسا١٩٥٣1:   ١
� فتر8 �العتد���� ضد �جلماعة 
 �سر�حه  �ُ"طِلَق  �لبنجا[،   �

٢٨ مايو/"يا5 ١٩٥٣. 
١٩٥٤: �نُتخَب 5ئيًسا ملجلس 

""نصا5 �هللا".
١٩٥٥: "يا5 عينه �خلليفة �لثا� 
� 5ئيًسا ملؤسسة "صد5 "جنمن 
�ملنصب  "!دية"، فـظل � هذ� 

ح� �نتخابه خليفة.

حضرته � �لصغر

حضرته � شبابه

£©A”õ!pU<¼ÁAY!p|¯ yyy zëë
4Ð4

4
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١٧٩

مع حضرته مر$� مظفر "!د (�بن حضر8 مر$� بش% "!د) � Aجنلتر�

� 5بو8 nكلية تعليم �إلسال � مع حضرته ضيف "جن� 

� مكتب كلية تعليم �إلسالn خالT �لعمل كعميد �ا

حضرته على ��5 بيته �خلفه �بنه م%$� "نس "!د

حضرته �مل "حد "بنائه



١٨٠

مع حضرته مر$� مظفر "!د � نزهة � Aجنلتر�

Xموالنا "بـو �لعـطا� �جلالندهر I5مصر مع حضر8 م%$� ناصر "!د �على يسـا ��جلماعة 

حضرته � مسجد �لفضل ١٩٣٥، �لو�قف هو �لد�عية  عبد �لرحيم ��5

حضر8 مر$� ناصر "!د �طب ��انبه حضر8 مر$� طاهر "!د



١٨١

�ألسر  بعد  سر�� حضرته  Aطال�  عند 
خالT �عتد���� ١٩٥٣

 � حضرته يتحد� مع �لضيو� 
كلية تعليم �إلسالn بربو8

صو5تا1 حلضرته
 قبل �خلالفة



١٨٢

٨ نوفم�/تشرين �لثا�: عند �فا8 �خلليفة �لثا� � ُعقد �جتما� جلنة �نتخا[ �خلليفة 
برئاسة م%$� عزيز "!د � بعد صال8 �لعشا� � �ملسجد �ملبا�5 بربو8، ��نُتخَب م%$� 
ناصر "!د خليفًة ثالثا للمسيح �ملوعو� �. فألقى خطاًبا �جيز� بعد �نتخابه. F بايع 
� �لساعة �لعاشر8 ��لنصف ليال، �كا1 عد�هم حو�� �سة ;ال�.  Iحلضو5ُ على يد�

ÍÊŒ’\;ÑÄ]Œ’\;”’Ç;‡b 
€“dÊ÷Õ;∫;8t;Å

Ć
’Â;ÍÉ’\;Ê·;

�بنا �لعظيم �لذ� جعل� �نا �لعبد  ��"
�لقو�   ��لقا# هو  خليفًة  �ملتو�ضع 
فيؤثر  قلوبكم.   4 ح5  8لَّد  �لذ� 
;اعكم  8بعد  قلوبكم،   4 كالمي 
بلهفة  �لدينية   Cملها�  �تنجز8  Gصو

�ين �Kية �ملسؤ8لية." مقدِّ
  (خطب ناصر � ١ � ٢٤٧)

Ïe,\;ˆb;
˛
œeÁ;% 

�جال بسيًطا مثلكم  P�Q� كنت 8ال"
عندما  8لكن  �هللا،   U�  �Vًفق 8ضعيًفا 
 4 قل5  حالة  غّير  خليفة  �هللا  جعل� 
حلظة. فكا� هناZ من �شتكيهم، لكن 
ثانية   Pختفت خال� �كل هذ[ �ألمو
بل 4 جز_ من �لف جز_ من �لثانية، 

فلم يبق �ال �ملحبة."
 (خطب ناصر � ١ � ٥٠٨)

\á]t;‡Ê“Á;Ï�Ë÷£\ 
‹Å¬’\Â;Ô]fi�’\;‹]ŒŸ;Ì÷¡;

"تذكر�8 �� �خلليفة يكو� حائز� على 
 fً#عا gذ� ال يبوh ،Cلفنا_ �8لعد� Cمقا
�نه   Vغ له،  ُحبَّه  ֲדا  �هللا  يبد�   �بأمو
�8لذ�  �جلماعة  ما pص   qللنا يذكر 
 �� �ستطيع   s�8 به.   gلبو� من  بد  ال 
�لشخصية،   Gwخ على  بنا_   ،Pقو�
 �� �خللفا_ #8ًما من  تعاU مينع  �هللا   ��
 yبه عند �هللا من قر �يصّرحو� مبا zظو
على  -بنا_  توصلت  8لقد  8مكانة. 
 Pلشخصية 48 ضو_ �حد �قو�� Gwخ
�8لشها#�{   � �ملوعو#  �ملسيح 
لنا  zفظ   � �لتا�يخ   ��  U� �لتا�pية- 
�لبّينا{  �ال �لنـز� �ليسV من �آليا{ 
(خطب  �أل�8ئل".  �لر�شدين  للخلفا_ 

ناصر �ملجلد ١ � ٦٨١)

"�T خطا[ حلضرته 
بعد توليه �خلالفـة

�  ٩ نوفم� 
 ١٩٦٥ �على
Iخو" I5يسـا 
 مر$� 5فيع "!د

حضرته 
خـالT مـر�سم 

�فن 
حضر8 �ملصلح
 �ملوعو� �

٩ نوفم�/تشرين �لثا�: � �لساعة �لر�بعة ��لنصف، صّلى حضرته على �خلليفة �لثا� � 
� "ֲדش� مق�8". 

١٢ نوفم�/تشرين �لثا�: "لقى "م% �ملؤمنني خطبة �جلمعة �أل�i بعد توليه منصب �خلالفة.
� عهد �خلليفة  iُعقد� �جللسة �لسنوية �أل� :T٢١ �يسم�/كانو1 �أل� iA من ١٩
�zAعة   � �جللسة  خ�  ُبث  "لًفا.  �انني  فيها  �ملشا5كني  عد�  كا1   - 5بو8   � �لثالث 

١٩٦٥



١٨٣

 Tخال� �ألخبا5.  نشر8   Tخال باكستا1 
�أل!دية   nَمنح حضرته خد� �جللسة   Iهذ

شعا�5ً: "�عجَبه سلوكك �ملتو�ضع."
�هو "حد �Aاما� �ملسيح �ملوعو� �.

١٩٦٦
١١ ف��ير/شباm: �سُتشهد �أل!دX 5ستم 

خا1 � "مر��1" بباكستا1.
�ملؤمنني  "م%  "علن   :5�z;/�5ما  ١٨

مشر�� "�لوقف �ملؤقت".
 nا�A عهد حضرته �يونيو/حزير�1: حتقَق 
�ملسيح �ملوعو� � أل�T مر1A" :8 �مللو� 
 n1 �حلاكم �لعاA يت�كو1 بثيابك"، حيث
 iA �نضم  سنغاتى   .n  .� �لسيد  لغامبيا 
�أل!دية �طلب من "م% �ملؤمنني قطعة من 

ثيا[ �ملسيح �ملوعو� � ت�ًكا. 
حجَر  حضرته  �ضع  "غسطس/;[:   ١٦

�ألسا� لبناية "مؤسسة فضل عمر".
حجر  �ضع   :Tأل�� "كتوبر/تشرين   ٢٨

�ألسا� للمسجد "�ألقصى" بربو8.
 Xستشهد �أل!د� :T٢١ �يسم�/كانو1 �أل�

عبد �حلق نو5 � كر�ندX بباكستا1.

١٩٦٧ 
٣١ ماiA 5�z;/�5 ١٦ يونيو/حزير�1: بد" 
"م% �ملؤمنني سلسلة خطب �جلمعة بعنو�1: 

."n٢٣ هدًفا من بنا� بيت �هللا �حلر�"
٦ يوليو/متو$ iA ٢٤ "غسطس/;[: خر� 
"لقى  "��5با   iA جولة   T�"  � حضرته 
مؤمتر�� صحفية،  خال�ا خطبا � سبعة 

.Tا� حفال� �ستقبا� ��شا�5 
١٤ يوليو/متو$: ت�عت �جلماعة � �لصند�� 
ملساعد8  �لباكستا�  �لرئيس  "قامه   Xلذ�

�ألشقا� �لعر[ Aثر حر[ شنتها Aسر�ئيل.
١٤ iA ١٥ يوليو/متو$: بد"� جولة "م% 

�ملؤمنني iA هولند�.
١٧ يوليو/متو$: "قامت �حلكومة �إلقليمية 
 �مأ�بة �لطعاn على شر� "م% �ملؤمنني 

هامبو5¡ بأملانيا.
٢٠ iA ٢٦ يوليو/متو$: جولة "م% �ملؤمنني 

iA �لدمنا�5.
"مسجد  بافتتا�   nقا يوليو/متو$:   ٢١
نصر� جها1" � كوبنهاجن، �لدمنا�5، 

�هو "�T مسجد � هذ� �لبلد.
٢٨ يوليو/متو$: "لقى "م% �ملؤمنني خطاًبا 
بلند1   "�5�� "��ند$  �لبلدية  قاعة   �
حذ5 فيه "هل "��5با، �قد نشر فيما بعد 

بعنو�1: "5سالة سالn �كلمة Aنذ�5". 
٣٠ يوليو/ متو$: �ضع "م% �ملؤمنني حجر 

�ألسا� لقاعة ,مو� � مسجد �لفضل.
 Xستشهد �أل!د� :Tكتوبر/ تشرين �أل�"

غالn حسني � "جلجـت" بباكستا1.

I5�5با، �على يسا�" iA 85مطا5 كر�تشي قبل �ملغا� �
 �ألستاz �لد�عية عبد �ملالك خا1

١٩٦٥ nعهد خالفته عا �حضرته �طب � "�T جلسة سنوية 

�"�T جولة حلضرته خا�5 5بو8 
 ٩-١٠-٦٦ بعد توليه �خلالفة 



١٨٤

١٩٦٨
١٠ iA ١٢ يناير/كانو1 �لثا�: عقد� 
"ضر[  �ملاضية.  للسنة  �لسنوية  �جللسة 
حضرته  فأمر   ،nيو  ��z �خلبا1�$ 
�أل!ديني باالكتفا� بتنا�T 5غيف ��حد، 
�كا1 عد� �أل!ديني � هذI �جللسة مائة 

"لف.

 ١٩٦٩
 Xأل!د� �ستشها�  يونيو/حزير�1:   ١٣

شو�X5 حبيب �هللا � باكبنت بباكستا1.
� منتصف عاn ١٩٦٩، �نضم iA �جلماعة 
�ملستشر� �إليطا� �لشه% �ل��فيسو5 �طالو 
 .Xحضرته ,مد عبد ��ا� Iكيوسي، فسما

�قد ترجم �لقر;iA 1 لغة �س��نتو. 

حضرته يفتتح مسجد "نصر� جها1" بكوبنهاجن، �لد�منا�5 �على ميينه 
 �ألستاz عبد �لسالn َمْدِسن �لدمنا5كي �على يساI5 �لد�عية سيد كماT يوسف 

حضرته يشاهد "صحا[ �ملسيح �ملوعو� � �هم يضعو1 حجر "سا� 
�ملسجد �ألقصى � 5بو8

�لعشا� مع ,بوֲדم 
حضرته � �ليمة "ُقيمت على شر� �لضيو� �لذين حضر�� �جللسة �لسنوية 

من خا�5 باكستا1، �على ميينه ,مد ظفر �هللا خا1 



١٨٥

١٩٧٠
٩ يناير/كانو1 �لثا�: "بد¦ "م% �ملؤمنني 
بإنشا�  �جلمعة   nيو خطبته   Tخال 5غبته 
,طة ��5يو خاصة باجلماعة، �قد حتققت 
بصو85  �لر�بع  �خلليفة  عصر   � "منيته 

.MTA

١٨ يناير/كانو1 �لثا�: �ضع "م% �ملؤمنني 
حجر �ألسا� ملكتبة "�خلالفة" بربو8.

٢١ ف��ير/شباm: �نُتخب شو�X5 ,مد 
 Tلعد� ملحكمة  5ئيًسا  خا1  �هللا  ظفر 
ح�  �ملنصب  هذ�   � �بقي  �لد�لية، 

.١٩٧٣
يونيو/حزير�1:   ٨  iA Aبريل/نيسا1   ٤
�"فريقيا  "��5با   iA �ملؤمنني  "م%  جولة 
 � خطابا�  "ثنا�ها  "لقى  �قد  �لغربية. 
 � �شا�5  صحفية.  مؤمتر��  عشر8 
مآ�[  �"5بع   Tستقبا� �ثن� عشر8 حفلة 
مساجد،  �سة  بافتتا�   nقا� حكومية. 
مساجد،  أل5بعة  �ألسا�  حجر  ��ضع 
�"لقى   ،T�� 5¬سا�  ستة  مع  ��لتقى 
"لف  من  "كثر   nما" جامعتني   � خطاًبا 
عا. �قاn بافتتا� مركز �جلماعة ��ضع 
حجر �ألسا� ملركز ��حٍد. �"لقى تسع 
 �خطب ¯عة، �سجل مقابال� عديد8 

�لر��يو ��لتلفا$.
٥ Aبريل/نيسا1: �صل iA سويسر� ��فتتح 

مسجد ",مو�" � $يو°5.
 �١٢ Aبريل/نيسا1: قاn بافتتا� مسجد 

"�جيبو� �¦" � نيج%يا.
 X%بريل/نيسا1: قابله �لرئيس �لنيجA ١٣
 �"يعقوبو غو�1". "لقى حضرته خطاًبا 

جامعة ""با��1".
Aبريل/نيسا1 سافر حضرته iA غانا   ١٨
حجر  ��ضع  غانا،  5ئيس  مع  ��لتقى 

 nقا� للجماعة،  ±تلفة  ألبنية  �ألسا� 
بافتتا� بعضها.

"م%  جولة  Aبريل/نيسا1:   ٢٩  iA  ٢٧
�ملؤمنني iA ساحل �لعا�. 

٢٩-٣٠ Aبريل/نيسا1: جولة "م% �ملؤمنني 
 nليا� X%لليب� بالرئيس   I¬ليب%يا �لقا  iA
�للبنا� مع "م%  تب ما1. ��لتقى �لسف% 
�ملؤمنني � ليب%يا. �� �ملسا� "لقى حضرته 
خطاًبا � مؤمتر صحفي، �شا�5 � مأ�بة 

من ِقَبل 5ئيس ليب%يا.

٢ مايو/"يا5: لقا� "م% �ملؤمنني مع 5ئيس 
"غامبيا" ����� جو��5، �مشا5كته � مأ�بة 
"قامها على شرفه �لسيُد �.n. سنغاتى.    
قلبه   � "ُلِقَي  غامبيا   � مكوثه   Tخال
 nلقيا� �هو  جها1"،  نصر�  "مشر�� 
�ملد��5  Aنشا�  من  �خل%ية  باملشا5يع 
بكلفة  �ألفريقية  �لبال�   � ��ملستشفيا� 

مائة "لف جنيه Aسترلي².
١١ مايو/"يا5: �عا حضرته على ق� �لد�عية 

�ملولوX نذير "!د علي � س%�ليو1.

�خلليفة �لثالث على 
�جلليل  �لد�عية  ق� 
�حلـا� نذير "!د 
علي � مدينة "بو" 

بس%�ليو1

حضرته يتحد� مع كبا5 �جلماعة � �الجتما� �لسنوX ملجلس "نصا5 �هللا، �على ميينه شو�X5 شب% "!د 
(�كيل �ملاT)، �حلا�5 صا³ ,مد، �لد�عية عبد �ملالك خا1، م%$� عبد �حلق، �لصحاN صو� غالn ,مد



١٨٦

 ١٩٧١
"سلم  ,مد   Tحا�  :Tسبتم�/"يلو  ١٥
�لباكستا�  �لرئيس  مستشا5   Tَغتيا� قريشي 
مظفر  مر$�  �لسيد  �القتصا�  شؤ�1   �

"!د (حفيد �ملسيح �ملوعو� �).  
٣ "كتوبر/تشرين �أل�T: قاn "م% �ملؤمنني 

بافتتا� مكتبة "�خلالفة" بربو8.
قائد  ُمنح   :Tأل�� �يسم�/كانو1   ٢١
�فتخا5  �لشهيد  �للو�َ�  �لباكستا�  �جليش 
"!د خا1  �أل!دX �ساn "هالT �جلر"8" 
مر8 ثانية �عتر�فا بشجاعته خالT �حلر[ 
 Iهذ  ����ند  باكستا1  بني   �5�� �ل� 

�لسنة. 

"ال بد لنا من �� نقضـي �ياC حياتنا 
 fشاكرين له �، �8افظ على �لوحد
�8لوئـاC بني �بنـا_ �جلماعة، �8� ال 
ننسى �� كل صالg 88الية هي حتت 
�قد�C �خلالفة، 8كل من يزعم �نه حائز 
على #�جة �لقبوP عند �هللا بد8� طاعة 
 Pعيته لو حظيت بالقبو#� ��خلليفة، فإ
فإمنا هـو قبوPُ �بتالٍ_ �8متحا� 8ليس 
قبوP �صطفا_ عند �هللا تعاU. لذ� �ب 
 ".C�8به على �لد�على �ملر_ �� pشى 
(خطب ناصر �ملجلد ١ � ٧٢٩)    

مشهد �ستقباT "م% �ملؤمنني عند �صوله
 iA "با��1 بنيج%يا

لقا� �لرئيس �لغام� �لس% ����� جو��5
مع حضرته

لقا� �لرئيس �لنيج%X يعقوبو غو1�ُ
 مع حضرته 

لقا� بالسف% �للبنا� � ليب%يا، �يبد� بينهما م%$� مبا�5 "!دلقا� بالرئيس �لليب%X �لياn تب مني

�فتتا� مكتبة �خلالفة 
(�ملكتبة �لرئيسة للجماعة) بربو8 



١٨٧

١٩٧٢
٣١ ما5�z;/�5: قاn "م% �ملؤمنني بافتتا� 
�ملسجد "�ألقصى" بربو8. �قد حتمل "حد 
�إلخو8 �حدI نفقا� هذ� �ملسجد ��لتمس 
للنا�. �قد  من �خلليفة "1 ال ُيذكر �µه 
,مد   nملرحو� �هو  �فاته  بعد  �µه  zكر 

صديق با�.
٧ يوليو/ متو$: "علن حضرته مشر�� نشر 
�لقر;1  معا�  تر�جم  من  نسخة  "لف  مائة 

مبختلف �للغا� خالT �س سنو��.
�لباكستانية  �حلكومة  "ممت   :Tسبتم�/"يلو  ١
�ملؤسسا� �لتعليمية �لتابعة للجماعة � 5بو8.

١٩٧٣
عزيز  م%$�   �تو �لثا�:  يناير/كانو1   ٢٥
 � �ملوعو�  �ملسيح  حفيد   ..� "!د 
"جنمن  "صد5  ملؤسسة  �ألعلى  ��لناظر 

"!دية".
٤ مايو/"يا5: ُقّدnَ �قتر�ٌ� � برملا1 كشم% 
(�لتابعة لباكستا1) ينص على "1 �أل!ديني 
ليسو� مبسلمني. فقاT "م% �ملؤمنني عن هذ� 

�حلا��:
"... 1A �هللا تعاi قد µّى �أل!ديني مسلمني 

على لسا1 �ألنبيا� �لسالفني، �قد "علن عن 
Aسالمهم � �لقر;1 �لكرمي، فكيف يستطيع 
|لس شعب كشم% "� علما� �لعا كله 
"1 يقولو� عن �أل!ديني A«م غ% مسلمني؟ 
يريد�1  "«م  يع²  فهذ�  zلك،  فعلو�   �zفإ
يعرفو1  �ال   ،iتعا �هللا  على  يتمر���   1"

"نه من قاn ضد 8��5A �هللا 
�يسحقه   Iفسيدمر  iتعا
تسحيقا. فال �ّق إلنسا1ٍ 

 n" كا1 مسلًما �zA 1 �كم على "حد ما"
ال." (خطبة �جلمعة ٤ مايو/"يا5 ١٩٧٣)
سبتـم�/  ٢٦  iA يوليو/متو$   ١٣ من   

 iA �ولة  �ملؤمنـني  "م%   nقا  :Tيلو"
"��5با.

�صوT "م% �ملؤمنني الفتتا� �ملسجد �ألقصى � 5بو8

�لسف% �لصي² مع حضرته � 5بو8
حضرته � غامبيا �على يساI5 حرمه، �خلفه �ألستاz شو�X5 ,مد شريف 

١٩٧٠ nحني كا1 ��عية هنا� عا



١٩٧٤
� ف��ير هذ� �لعاn �نعقد� ثا� قمة Aسالمية 
� الهو5، حيث ُ�ّبرْ� مؤ�مر8 ضد �جلماعة 
��5بطة  فيصل   Xلسعو�� �لعاهل  فيها   ¦�"
�لعا �إلسالمي "ك� ��5، حيث قر��5 مطالبة 
�حلكوما� �إلسالمية بإعال1 �أل!ديني "قلية 
غ% مسلمة، مع فر¼ �حلظر على توظيفهم. 
"ِنْشَتر"    كلية  طال[  "ثا5  مايو/"يا5:   ٢٩
�لقطا5  ,طة  على  فتنة  ملتا1  مبدينة  �لطبية 
فاندلعت  هنا�.  قطا5هم  توقف  حني  بربو8 
 � �أل!ديني  ضد  �لدموية  �الضطر�با� 
 nسائر باكستا1، ��ستمر� سنة كاملة. فقد

�أل!ديو1 �لتضحيا� بأمو��م �"نفسهم.
بيو�  مايو/"يا5: ن½هب ٢٨ ,ال �٥   ٣٠
�ملساجد  �ُهو¯ت  شنيو�.   � لأل!ديني 
 Xغوجر8 �شو5كو� ���5لبند ��أل!دية 

�غ%ها من �ملد1 ��لقر¦ �لباكستانية.
 �٣١ مايو/"يا5: ُنهب ٢٦ ,ال لأل!ديني 
 ٣� ،I%ֲד �فيصل ;با� F ُ"حِرقت، �«بت ٧ 
 �� ֲדا�لنغر، �٧ � 5حيم يا5 خا1، �٦ 

غوجر�نو�له، F ُ"حرقت ¯يعها. 
 � "!ديني   ٧ �ستشهد  يونيو/حزير�1:   ١

غوجر�نو�له.
"!ديني   ٦ �سُتشهد  يونيو/حزير�1:   ٢
�جلماعة  معا5ضو  ��حتل  غوجر�نو�له.   �
مسجًد� لأل!ديني � "الله موسى". �ُ"حلقت 
 �مبحال� �أل!ديني �بيوִדم "ضر�5 جسيمة 

بو5يو�ال.
 � "!ديا1  �سُتشهد  يونيو/حزير�1:   ٣

غوجر�نو�له، �ُنهَب ١٢ ,ال � جهنغ.
 I��"  �  Xد!" �سُتشهد  يونيو/حزير�1:   ٤
�أل!دية  �ملطالعة   5�� �ُ"حرقت  كينت"، 

مبر��1.
 nسالA �٥ يونيو/حزير�1: ُضر[ ١٢ "!دًيا 

;با�، �ُ��َّ �لر�� � فم "حدهم.
 �  Xد!" �ستشهد  يونيو/حزير�1:   ٨

بيشا�5.
� كويته،  X٩ يونيو/حزير�1: �ستشهد "!د

�"!ديا1 � توN (بإقليم سرحد).
١٠ يونيو/حزير�1: ُنهبت ٧ ,ال� لأل!ديني 

� مر��F ،1 ُ"حرقت.
� "يبت  X١١ يونيو/حزير�1: �ستشهد "!د

;با� ��ثنا1 � باالكو�.
"حد  مز5عة  تعرضت  يونيو/حزير�1:   ١٣

 قاT �خلليفة �لثالث 5!ه �هللا:
"�مضو� ُقُدما ضاحكني مستبشرين من 
 fقو �بني مؤ�مر�{ �لدنيا �لشائكة. �
�إلحسا� لنعمٌة عجيبة، 8قد �عطاكم 
�هللا هذ[ �لنعمة، فال تفّرقو� بني �ألحبا_ 
كل  �ِحّبو�  �ستخد�مها.   4  ��8ألغيا
عبٍد من عبا# �هللا حبًّا جعله �هللا �هًال له، 
8ال تعت�8w �نفسكم �على �8فضل من 
�حد 8لو سبَّكم صباgَ مساَ_. �نتم ال 
 �� �هللا � قد يوفقه لإلميا� �تعرفو
�ملقبولة   Pلألعما يوفقه  قد  بل  غًد�، 
�كثر منكم. �نتم ال تعرفو� عن �لغد، 

  ".Cتتبختر�8 �ليو �فال zق لكم �
(١٩٧٠ Tخطبة �جلمعة ١١ "يلو)

�حَر�  للنهب،  "شاهنكد5"   � �أل!ديني 
هكتا�5  من ٩٢  �ملحصو�  �لقمح  �ملعا5ضو1 

تقريبا.
 � "!دًيا   ١٢ �عُتِقل  يونيو/حزير�1:   ١٨

باكبنت.
�أل!دية  مسجد  ُ"حر�  يونيو/حزير�1:   ٢٠



� قرية "تلوندX كهجو���5".
 �٢١ يونيو/حزير�1: ُحِبس ¯يع �أل!ديني 

بيوִדم � 5حيم يا5 خا1.
 F �أل!ديني   Iُسوِّ�� �جو متو$:  يوليو/   ١
مدينة   � �ألسو��   � �ملشي  على  ُ"كرهو� 

.I%ֲד
� جهلم.  X٢ يوليو/متو$: �سُتشهد "!د

� خوشا[  X٧ يوليو/متو$: ُنبش ق� "!د
�"سي� iA جثته.

١٤ يوليـو/ متو$: ُ"غلقـت "بو�[ بيـو� 
 ،Tساهيو� ,افظة   � "م%�"   � �أل!ديني 
��عُتِقل ¯يع �لرجاT �أل!ديني � "هجكه" 

مبحافظة سرجو�ها. 
مسجد  �ملعا5ضو1  �حتل  يوليو/متو$:   ١٩
مبحافظة  هز�85"  "Ãت   � �أل!ديني 

سرجو�ها.
لأل!ديني  مسجد  هوجم  يوليو/متو$:   ٢٦
� ""�� شريف" مبحافظة ֲדا�لبو5، �"حر� 

"ثاثه �لثمني ��لسجال�. 
 � لأل!ديني  ُ"حر� ,ال1  يوليو/متو$:   ٢٧

.I5كا�"
٢٨ يوليو/متو$: 5فض 5ئيس �$��5 �لبنجا[ 

 nَُهِد�  .Tساهيو�  � �أل!ديني  �فد  لقاَ� 
مسجدهم � "بويانو�ال" بغجر��.

 �لأل!ديني  مسجد  ُ"غِلَق  يوليو/متو$:   ٢٩
من  �أل!ديو1  �ُمِنَع  بسيالكو�.   Tيا�µ
�الستقا� من بئر مشتركة � "��لياI جتا1". 
٣٠ يوليو/متو$: ُنفي ¯يُع �أل!ديني من بلد8 

بو5يو�ال.
 iA  ٢٠ من   F "غسطس/;[،   ١٠  iA  ٥
�فد  �ملؤمنني  "م%  قا�  "غسطس/;[:   ٢٤
�جلماعة �إلسالمية �أل!دية � |لس �لشعب 
�لباكستا�، �قاn بالر� على �ألسئلة ��ملطاعن. 

��ستغرقت هذI �ملناقشة ٥٢ ساعة.
٩ "غسطس/;[: ُمِنَع �أل!ديو1 من �لذها[ 
iA �ملسجد � غوجر�نو�له. �ُفصل ١٤ "!دًيا 

من �ظائفهم هنا�.
لأل!ديني  مسجد   nَُهِد "غسطس/;[:   ١٣

.I5ته" مبحافظة هز���" �
١٨ "غسطس/;[: عرقلة �فن سيد8 "!دية 
بعض  قبو5  �ُنِبشْت  بو5"،  "كيمبل   �
�أل!ديني هنا�. � قرية "بر��" � منطقة 
كشم% 5بط �ملعا5ضو1 �لسيَد ,مد "ك� 

.nحلالة ثالثة "يا� Iهذ �� �لغابة، فبقي 

Ô]ïŒ’\;\Ê¬ËŞiâÁ;fl’

ÏÁÅ∂¯\;Ì÷¡;

€‚÷—;\Ê¬⁄ip\;Ê’Â;

�ّبنا ُيحّبنا حبًّا �يث لو �جتمعت �لقو�  ��"
�لك�w 4 �لعا� كله، 8لو �جتمع �لرئيس 
8�ئيس �8سيا، 8��سا_ �8�8با  ،�نكسو
 _��Q88 8��سا_  �فريقيا   yشعو 8��سا_ 
 �� قر�نا  لقد  �يًعا:   � 8قالو�   ،��جلز
�لك �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 8ُنبيدها، 
 �8�تقد �نتم  تر##:  #8منا  عليهم   #�فسأ
 4 عهدنا[  ما  هذ�   �أل �ألفر�#  قتل  على 
 �8��جلماعا{ �إلhية �لسالفة �يضا، 8تقد
 �8�تقد لن  8لكنكم  �يضا،  �نا  قتلي  على 
على �لقضا_ على �أل�دية، أل�ا 4 �عاية 
�هللا تعاU 8حفظه. لقد ُكتبت hا �لغلبة 4 
�لسما_، 8ستتغلب على �لعا�  دمتها له .. 
�� ستصبح خا#مًة للعا�، فنحن ال نقصد 
من �لغلبة �ستغالP �لعا�، 8�منا نع� بالغلبة 
� �لعا� سينتفع من خدمتنا. سننتصر على �
حاكمني  8ليس  له،  خا#مني  بصفتنا  �لعا� 

عليه."
 (خطب ناصر � ٣ � ٣١٠ -٣١١)



١٩٠

٢ سبتم�/"يلوT: �ستشـهد �ل��فيـسو5 
�لقا�5 � حيد5  بن عبد  �أل!دX عبا� 

;با�.
�لشعب  |لس  قر5   :Tسبتم�/"يلو  ٧
�عتبا5َ  �لقانو1   � بتعديٍل  �لباكستا� 
حتققت  �هكذ�  مسلمني،  غ%  �أل!ديني 
نبو�8 سيدنا ,مد � عن �لفرقة �لناجية، 
ِملًة  Aال  �لنا5   � "...كلهم   :Tيقو حيث 
��حد8". (جامع �لترمذX كتا[ �إلميا1)

طال[  �سة  ُفِصل   :Tسبتم�/"يلو  ٧
;با�.  فيصل   � �جلامعة  من  "!ديني 
تسويد  بعد  !ا5  على  �ثنا1  �ُ"5ْكَب 

�جهيهما.
�أل!ديا1  �ستشهد   :Tسبتم�/"يلو  ٢٦
صديق  �,مد   X5شو� �لرحيم  عبد 

� "موسى ��ال" بسيالكو�. X5شو�
 Xأل!د� �ستشها�   :Tسبتم�/"يلو  ٢٩

ضيا� �لدين "5شد � سرجو�ها.
٣  "كتوبر/تشـرين �أل�T:  �ستـشـها� 
�أل!دX عبد �حلميد � "كنرX" بالسند.

 Tستمر� "عما� :T٥ "كتوبر/تشرين �أل�
 ،nليو� Tسرجو�ها طو� ��لنهب ��لقتل 
حيث ُهدn مسجد �جلماعة، �ُ"حِرَ� ٣٨ 
�ُجر�  ��لنهب،  �لسلب  بعد  �بيًتا  ,ال 

�سة "!ديني.
�سُتشهد   :Tأل�� "كتوبر/تشرين   ٧
�أل!دX بشا�5 "!د � "ִדاT" مبحافظة 

غجر��.

قاP �خلليفة �لثالث -��ه �هللا- 4 �حد� 
�لوضع  هذ�  على  معلقا  �جلمعة  خطب 

 :��لسائد ضد �أل�ديني 4 باكستا
ُمر�8ُّ   .y�8الضطر� للقلق  #�عي  "ال   
�8لكتابا{  �8لفتا�8  �hتافا{  ֲדذ[ 

�ليومية  �جلر�ئد   4 تطبع  �ل¢  �لكا£بة 
ֲדا،  مبالني   Vغ مستبشرين  ضاحكني 
�لغيظ يتولد 4 قلوبكم، بل  8ال تَدعو� 
�ملعا�ضني.  جتا[  �لر�ة  عو�طف  ِلتتولد 
�يضا  �نا  �تأ�  �ملوضو¥   4 �فكر  عندما 
�8تسا_ :P�U �ية #�جة ميكن �� ينحّط 
يأخذ   § �8ال   yيكذ �يث   ،��إلنسا
£لك �لكذy #ليال على مطالباته �ملزيفة 

�8ملثfV للفنت؟

�لدعا_ 4  من  ُيكِثر�8   ��  fإلخو� فعلى 
�ملعا�ضني  �هللا  يهب   �بأ  ª8لظر� هذ[ 
�ألمر  حقيقة  فيد�كو�  �8لفهم...  �لعقل 
8يعو �8#�U صو�ֲדم 8ينضمو� �U �اعة 
متو�ضٍع   C#8خا عظيم   s8حا� قائٍد 

لرسوP �هللا �. " 

(خطبة �جلمعة، نقال عن خطب ناصر �  ٥ � ١٣٨-١٣٩)

 �فد �جلماعة �لذX ��فع عن موقف �جلماعة � |لس �لشعب �لباكستا� سنة ١٩٧٤، من �ليمني: �لد�عية ��ست ,مد شاهد (مؤ5° �أل!دية)، 
موالنا "بو �لعطا� �جلالندهرX، حضر8 "م% �ملؤمنني، �ألستاz ,مد "!د مظهر، حضر8 م%$� طاهر "!د
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١٩٤

١٩٧٥
٣٠ مايو/"يا5: باعت �A 85�$سكا1 �لالجئني 
 X��5لبند �مسجد �جلماعة )مسجد �لنو(5 
 Iمتكنت �جلماعة من �ستر��� F ،²باملز�� �لعل

قانونًيا.
"��5با   iA سافرحضرته  "غسطس/;[:   ٥

للعال�.
�جللسة  عقد�   :]; "غسطس/   ٢٥  ،٢٤
�لسنوية للجماعة � بريطانيا، �"لقى حضرته 

فيها خطابني.
حجر  حضرته  �ضع   :Tيلو" سبتم�/   ٢٧
غوتن�¡   � "ناصر"  ملسجد  �ألسا� 

بالسويد.
� نفس �لسنة "قاn جلنًة لتربية �خليل "خيل � 
"!د  طاهر  م%$�  حضر8َ  �عني  للر!ن"، 

5ئيًسا �ا.
 

١٩٧٦ 
"كتوبر/تشرين   ٢٠  iA يوليو/متو$   ٢٠ من 
�أل�T: جولة "م% �ملؤمنني أل��5با �"مريكا. 
 �عقد خال�ا ١١ مؤمتًر� صحفًيا، ��شتر� 

١١ حفلة �ستقباT، �"لقى ١٣ خطبة ¯عة.
٢٥ يوليو/متو$: �صل حضرته iA ��شنطن، 

�هي "�T جولة خلليفة �ملسيح �ملوعو� � 
iA "مريكا.

"ناصر"  مسجد  �فُتتح  "غسطس/;[:   ٢٠
للجماعة  مسجد   T�" �هو  غوتن�¡،   �
�ليــوبيل  مشر��  Aطا5   � �لسويد،   �

.Xملئو�
٦ سبتـم� /"يلوT: مت نشر تر¯ة معا� �لقر;1 

� لغة "يو�5با" (لغة � نيج%يا �بال� |ا�85)

١٩٧٧
بيغم  مبا5كة  نو�[  توفيت  "يا5:  مايو/   ٢٣
للمسيح  �لك�¦  (�لبنت  عنها  �هللا  5ضي 

�ملوعو� �).

 ١٩٧٨ 
تشرين  "كتوبر/   ١١  iA "يا5  مايو/   ٨ من 

�أل�T: جولة "م% �ملؤمنني iA "��5با.
ظفر  ,مد   X5شو� �فتتح  يونيو/حزير�1:   ٢

�هللا خا1 � مؤمتر "كسر �لصليب" بلند1. 
خطاًبا  �ملؤمنني  "م%  "لقى  يونيو/حزير�1:   ٤

ختاميًّا � مؤمتر "كسر �لصليب".
٤ يوليو/متو$: لقا� �ملستشر� �لشه% "كينت 

ك%يك" مع "م% �ملؤمنني � لند1.

f¢\Â;flŸ¯\;flÁÄ;‹˜à¸\ 

"لقد 8فق �هللا �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
�هللا   Pيقو كله.  �لعا�   4  Cإلسال� لنشر 
تعاU ﴿َال ُيَكلُِّف �هللا َنْفًسا ِ�ال 8ُْسَعَها﴾، 
8لذلك قد �عطى �جلماعة بفضله 8��ته 
قوfً 8قد�f على نشر �إلسالC 4 �لعا�، 
من   ]V8غ بالدعا_   qلنا� خدمة  8على 
 ،fVكب مسؤ8ليٌة  هي  فكما  �لوسائل. 
فينبغي  �يضا.  عظيم   ªٌشر هو  كذلك 
�ل¢  �ملسؤ8لية  هذ[  أل#�_  تستعّد�8   ��
ُفوِّضتم ֲדا من ِقَبِل �ملسيح �ملوعو# �. 
 ��ن ال ¯طط إلحلا® �لضر� بأحد، أل
�إلسالC #ين �ألمن �8حلب، 8نشر[ يع� 
 4 ��لقلوy. لقد سأل� �لصحفيو فتح 
مسلمني؟  بلدنا  �هل  جتعل  هل  8�8با: �
تعاليم  °اسن  �مامكم   Cسأقد فأجبتهم: 
�إلسالC �8اله بأسلوy تضطر8� بسببه 

� تقبلو� هذ� �لدين.....�
8كالُمه  �حبائه،  مع  يتكلم   � �هللا   ��
نعمٌة عظيمٌة. هو �حيٌم 8كرٌمي، 8��ته 
�لغزير،  �ملطر  قطر�{  من  8�8سع  �كثر 
فتوكلو� عليه. �£� ���# �هللا لكم خ�Vً فلن 
يضركم �حد، 8لو قاC �لعا� كله ضدكم. 
 ،� �هللا   Pسو��لعا� كله ضد   Cقا لقد 
8لكنه � يستطع �� يضر[ شيًئا. فهكذ� 
� للمسيح �ملوعو#  �صبح �لعا� كله عد8ًّ
� �يضا 8لكن £لك �لشخص �لوحيد 
 C#لقا� �حتّوP �آل� �U ماليني. 48 �لقر
� شا_ � Cستدخل �لبشرية كلها 4 �إلسال
بأننا  8�8با � لقد �خwُ{ �هل   .Uتعا �هللا 
�لنهائي  �لنصر   �ننتصر 8سيكو  Pنز� ال 
للعا�  #يًنا   Cإلسال�  �8سيكو حليفنا، 
� شا_ � �كله، 8سيغلب على كل �أل#يا
 nلقا� عا ��هللا تعاU." (خطا[ �خلليفة �لثالث 
� "فيدT5 بيس هوتيل" بنيج%يا، نقًال عن |لة 

"خالد"، نوفبمر ��يسم� ١٩٨٠ � ٦٠)
حضرته يؤnّ �لصال8 على �لسيد8 نو�[ مبا5كة بيغم 5ضي �هللا عنها (�بنة �ملسيح �ملوعو� �)



١٩٥

5شيد8  �لسيد8  �ستشها�  "غسطس/;[:   ٩
بيغم � "سانغله هل" بباكستا1.

٢٢ "غسطس/;[: �ستشها� ملك ,مد "نو5 
� "سانغله ِهل".

خطب  ُنشرْ�   :Tأل�� �يسم�/كانو1   ٢٩
حرية  يضمن   nإلسال�" بعنو�1:  �ملؤمنني  "م% 

."X"لدين ��لر�
� نفس �لسنة ُنشر� تر¯ة معا� �لقر;1 � 

باإلجنليزية بعشر8 ;ال� ُنسخة.

١٩٧٩
٢٢ ما5�z;/�5: �ستشها� �لد�عية ,مد شفيق 
قيصر، (نائب �لرئيس ملجلس خد�n �أل!دية 

� حا�� � بو5ما. (Xملركز�
 �٥ Aبريل/نيسا1: �سُتشهد مولوX نو5 "!د 

كشم% با�ند.
٢٧ يونيو/حزير�1: �ستشهد بش% "!د 5شيد 

� سريالنكا.
٢٦ iA ٢٨ "كتوبر/تشرين �أل�T:  تسمح 
حكومة باكستا1 باستخد�n مك��� �لصو� 

� �الجتما� �لسنوX ملجلس "نصا5 �هللا.
نوفم�/تشرين �لثا�: ُنشرْ� عشر�1 "لف نسخة 

لتر¯ة معا� �لقر;1 � �إلجنليزية � "مريكا.
عبد  �لدكتو5  �ل��فيسو5   Tنا �يسم�:   ١٠
ملك  من  �لفيزيا�   � "نوبل"  جائز8   nلسال�

�لسويد � "سـتوكهو". 

١٩٨٠ 
 nلسال� �.عبد  "هد¦  يونيو/حزير�1:   ٢
نسخًة من �لقر;1 �لكرمي للبابا � با5يس، 

�ُبث هذ� �للقـا� على قنا8 فرنسـية.
"كتوبر/  ٢٦  iA يونيو/حزير�1   ٢٦

 iA �ملؤمنني  "م%  جولة   :Tأل�� تشرين 
"��5با �"فريقيا.
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١٩٦

١٩٧٨ nلند1 عا �حضرته يلقي كلمته � مؤمتر كسر �لصليب 

،١٩٧٨ nلند1 عا �صو85 ُ"خذ� مبناسبة مؤمتر ”كسر �لصليب“ 
 �جللو� من �ليمني: �لد�عية موالنا عبد �ملالك خا1، ال نعرفه، م%$� مظفر "!د، حضر8  �خلليفة �لثالث، ,مد ظفر �هللا خا1، 

�لد�عية بش% "!د 5فيق (Aماn مسجد �لفضل بلند1)، ال نعرفه
�لوقو�: �لد�عية "بو �ملن% نو5 �حلق،  �لد�عية شيخ مبا�5 "!د، م%$� "نس "!د، حضر8 م%$� طاهر "!د،  ال نعرفه، �لبّحاثة شيخ عبد �لقا�5



١٩٧

١٩٦٨ nكر�تشي (باكستا1) عا �حضرته � ,طة �لقطا5  ١٩٧٠  nعا لغامبيا   nلعا� �حلاكم  بيت   � �لتقطت  صو85 
لغامبيا)   nلعا� (�حلاكم   Ìسنغا  n  � �لتبش%)،  (�كيل  "!د  مبا�5  م%$�  �ليمني:  من 

nلعا� �حلاكم   nُحر حضرته،   nَُحَر �لثالث،  �خلليفة  حضر8  ��بنه، 

Aسبانيا،   � �لبشا85  مسجد  "سا�  حجر  �ضع  قبل  �يدعو  �للبنة  على   Iيد يضع  حضرته 
 T�" �هو  �لعمامة  البًسا  ظفر  �Aي   nكر  zألستا�  F "!د  "نس  م%$�  جنله   I5يسا �على 

Aسبانيا  � �لد�عية  "!د  ,مو�  م%  سيد  هو  �للبنة  �حامل  Aسبانيا،   iA ��عية 

n�; �لوها[  عبد  �لد�عية  غانا  ¯اعة  "م%  ميينه  �على  غانا   � حضرته 

حضرته ير� على �ألسئلة � مؤمتر صحفي بعد �ضع حجر "سا� مسجد �لبشا85 

�لند  4 حضرته 



١٩٨

 �٧ يوليو/متو$: "لقى "م% �ملؤمنني خطاًبا 
مؤمتر صحفي � فر�نكفو�5.

مسجد  حضرته  �فتتح  "غسطس/;[:   ١
"نو5" � �لنر�يج، �هو "�T مسجد �مركز 

µ5ي للجماعة هنا�.
٢٤ "غسطس/;[: لقا� "م% �ملؤمنـني مع 

5ئيس غـانا �لسيد "هالمن."
"م%  �ضع   :Tأل�� "كتوبر/تشرين   ٩
"�لبشا85"  ملسجد  �ألسا�  حجر  �ملؤمنني 
� بيد�5;بـا� قر[ قرطـبة بإسـبانيا، 
 ٥٠٠ بعد  هنا�  س  "سِّ مسجد   T�" �هو 

سنة من خر�� �ملسلمني منها.  
٩ نوفم�/تشرين �لثا�: بد" �لقر1 �خلامس 
عشر للهجر¦ بليلة ٩ نوفم�/تشرين �لثا�. 
�مع ظهو5 ��الzُ Tبَح � 5بو8 مائة خر�ٍ� 
�خلر��  �ملؤمنني  "م%  zبح  �قد  صدقًة. 
�أل�T بيدI. �بعد صال8 �ملغر[ "علن "م% 
�ملؤمنني عن عقد ثالثـة قر�نا� ألفر�� من 

حضرته يشا�5 � !ل نعش حرمه �لسيد8 "منصو85 بيغم"

عبد  �لسيد  بنت  صديقة  طاهر8  �لسيد8 
�ملجيد خا1ْ، �"ْ�َ � �ليوn �لتا�. 

5بو8   � جلسة  عقد�  Aبريل/نيسا1:   ١٤
�لنا5َ  �إلسر�ئيلي  �جليش  Aطال�  على  �حتجاًجا 

على �ملصلني � �ملسجد �ألقصى � فلسطني. 
خطبة  �ملؤمنني  "م%  "لقى  مايو/"يا5:   ٢١

�جلمعة �ألخ8% -� حياته- بربو8.
 nسالA iA ٢٣ مايو/"يا5: سافر "م% �ملؤمنني

;با�، �كا1 سفرI �ألخـ%.   
 

 i�" �، �كانت  �ملوعو�  �ملسيح  "سر8 
�لقر�نا� � �جلماعة � هذ� �لقر1.   

١٩٨١
٣ �يسم�/كانو1 �أل�T: �فا8 حرn "م% 

�ملؤمنني.
١١ �يسم�/كانو1 �أل�T: "هد� �جلماعة 
"�ألسكيمو"   iA �لكرمي  �لقر;1  من  نسخة 

� منطقة قريبة من �لقطب �لشما�.

١٩٨٢
 Tمقبو X5سُتشهد شو�� :m١٩ ف��ير/شبا

"!د � "بنو1 عاقل" بالسند.
٢٣ ما5�z;/�5: �ضع "م% �ملؤمنني حجر 
لأل!دية   Xملئو� �ليوبيل  ملكتب  �ألسا� 

��µه "بيت �إلظها5". 
قر�نه  حضرته  "علن  Aبريل/نيسا1:   ١١
على  5بو8   � "�ملبا�5"  �ملسجد   � �لثا� 



١٩٩

�لدكتو5 ,مد عبد �لسالn يتسلم جائز8
 نوبل � �لفيزيا�  من ملك �لسويد 

�. عبد �لسالn يسلم على "م% �ملؤمنني

يتحد� حضر8 م%$� طاهر "!د مع �خلليفة �لثالث 5!ه �هللا خالT �جللسة 
�لسنوية بربو8، �يظهر بينهما سيد م% ,مو� "!د ناصر

عمر،  فضل  مؤسسة  "سا�  حجر  �ضع  بعد  يدعو  حضرته 
�حلا�) �خلليفة  (��لد  "!د  منصو5  م%$�  هو  �لنظا85  �صاحب 

خا1 �هللا  ظفر  ,مد  �يظهر  بلند1،  �لفضل  مسجد   � �طب  حضرته 
�لكرسي على  جالًسا   

١٩٨٠ nسويسر� عا �� مؤمتر صحفي 

١٩٧٨ nلند1 عا �حضرته يلقي كلمته � مؤمتر كسر �لصليب 



٢٠٠

€Ëæ¡;‹]ŒŸ;Ï…˜£\;‡b

 �� �جلماعـة �آل� تعيش 4 عصر �خلليفة �لثالث. �نا 8خليفتا �جلماعة قبلي متفقو�"
على �� كل خليفة يكو� ´د#µ �يضا، 8لكن ليس كل ´د# خليفًة، أل� مقاC �خلالفة 
�عظم من �ملجد# �لذ� ال يكو� خليفة، �� باملفهوC �لذ� نسـميه �خلليفة �لر�شد. 
�سـوP �هللا �: ستكو� �خلالفة فيكم، § تبد� �مللوكية، § ستكو� �خلالفة على  Pقا
 U� هذ[ �خلالفة ستسـتمر �منها¶ �لنبوf 4 �لزمن �ألخV، § سـكت، 8هذ� يع� �
يوC �لقيامة. هذ� هو �ملدلوh Pذ� �حلديث حسـب �عتقا#نا، أل� هذ� ما كا� �ملسيح 

�ملوعو# � يعتقد به حوP هذ� �حلديث."  (جريد8 �لفضل ٢١ "يا5 ١٩٧٨) 

Ïp]t;‡˙\;;Å¬Á;%

Ï…˜£\;‹]ËÕ;Å¬d;ÄÅ§;∞b;

 �"�ن على 8شـك �لدخوP 4 �لقر
�خلامس عشـر �hجر�، 8مع بد�ية 
 Pحو qجلديد يفكر بعض �لنا� ��لقر
ظهـو� ´د# جديـد كما حد¸ 4 
�لقر8� �ملاضية، لذ� فلتتذكر�8 #�ئًما 
� �ملسيح �ملوعو# � قد ظهر 8فق �
نبو_�{ �سوP �هللا �، 8قد �علن �نه 
د#h µذ� �لقر� فحسب، بل  � ُيبَعث́ 
ُبعث لأللف سنة �ألخfV من �لدنيا، 
فهو قد ُبعث �مامº آلخر �لزما�، لذ� 
 �ليس «ة ´اP لظهـو� ´د#ين، أل
�حلاجة �U �ملجد#ين �منا كانت حني 
 wفكما �خ .f#تكن �خلالفة موجو �
�سوP �هللا � عن ´ي_ �ملجد#ين 4 
� �هللا � ºيض� wهذ� �لزمن، فإنه قد �خ
� سيقيم من خالP �ملسيح �ملوعو# 
 U� ستستمر fخالفة على منها¶ �لنبو
 �يوC �لقيامة. فليكن ��سخº 4 �أل£ها
بأنه � يعـد �آل� حاجٌة �U ´د# بعد 
 ،fخلالفـة على منهـا¶ �لنبو� Cقيا
8سيتم �حيا_ �لدين على �يد� خلفا_ 
�ملسيح �ملوعو# � �U يوC �لقيامة، 
 �� شـا_ �هللا، 8هم �لذين سيكونو�

�ظالال للمسيح �ملوعو# �."

 (�خلالفة ��ملجد�ية � ٥٢-٥٣)

flÁÅ’\;ÂÄÅ§;€·;Ô]�÷£\

� سلسلة �ملجد#ين قد �نقطعت بعد ظهو� �ملسيح �ملوعو# � �"فليأخذ كل ��د� 4 �حلسـبا
 8# �، 8قـد �قاC �هللا � بفضله �خلالفَة على منها¶ �لنبوf. 8ال شـك �� �خللفا_ هم ´دِّ
�لديـِن. فحاِفظو� على هذ� �لنظاC �ٍب منقطـع �لنظV  8بتضحيٍة 88فاٍ_ ال يقبل �hزمية. فِمن 
 ��جل �فعة �إلسـالC �ب �� ال يكو� هذ� �ألمر 4 حسبا� هذ� �جليل فحسب، بل ينبغي �

يترسخ 4 قلوy �ألجياP �لقا#مة �يًضا."  (�خلالفة ��ملجد�ية � ٥٨)

حضرته يأخذ  �لبيعة من "بنا� ¯اعة بريطانيا � مقر بلدية "��ندسو�5" لند1 حيث �نعقد �ملؤمتر �لسنوX للجماعة سنة ١٩٦٧
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�لر�بع -  �خلليفة  قا�   
��ه �هللا -: 

 

;H;n’]m’\;Ï�Ë÷£\;‡]—"
;‡ÖŒ’\;UÿÊŒÁ;;H;!\;„∂Ñ

;Ïe÷≈ ;ÅË‚⁄iz’ ;Ê· ;ÿÂ¯\

;È›]m’\ ;‡ÖŒ’\Â ;G‹˜à¸\

;‡ÖzŒ’\Â;G‹˜zà¸\;Ïe÷∆’

;Í^; ;”zà]zz⁄i÷’ ;nz’]zm’\

;k\Ñ]ëziz›ˆ\;;ÏzzÁÊzzŒi’

 ".‹˜à˝’;;ÏË›]tÂÖ’\
��لعرفـا�  �لعلـم  �لـس )
 ،��بـو "�ملبـا�!"  باملسـجد 
 (١٩٨٢ 6كتوبر/تشـرين �أل�� 

٩ يونـيو/ حـزير��: �نتقل 
حضرته AB �لرفيق �ألعلى = 
��E �لضيافة �لتابعة للجماعة 
"�لفضل"  قـرG مسـجد 
بإسـالH IبـاE باكسـتا�

�لْيِه  ــا  َ��نَّ ِهللا  ــا  ﴿�نَّ
َ��ِجُعوَ�﴾.

 AB �لطاهر  جثمانـه  �ُنقل 
�بو�. �بعد صال� �لعصر = 
١٠ يونيو/حزيـر��، صّلى 
عليه �خلليفـُة �لر�بع -��ه 
 َّI6َ� ،�Yجلنـا� ��هللا- صـال
= �لدعـا\ بعد �لدفن. �قد 
6لف  مائة  شا�! = جناYته 

�6د`.
�خلليفة  �لر�بع  يصلي على �خلليفة �لثالث ��ه �هللا

حضر� �خلليفة �لر�بع يلقي ��6 خطاG له بعيد �نتخابه، �على ميينه م�Yd غالI �6د (سكرتd جلنة �نتخاG �خلالفة)،
 �ُيرk = �خللفّية حضر� jمد ظفر �هللا خا�
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كانو�   ١٨  � قايا�   � حضرته  ُ�لد 
�أل��/يسم� ١٩٢٨. 

تلقى �لد&�سة �البتد�ئية � قايا�.
�لدته � ُتوفيت  01�&/ما&,   ٥  :١٩٤٤
�لسيد< مرمي �لنسا; ":9 طاهر" &ضي �هللا 

عنها.
جلريد<  �أل��  مقاله  كتب  01�&/ما&, 

."Cلد��" ���لفضل" بعنو"
١٠ نيسا�/Jبريل: �نضم IJ نظا9 �لوصية 

�&قمه ٧٥٤٧.
على  �حصل  حياته،  �قف  :يا&/مايو 
تعليم  مد&سة  من  �لثانوية   >�لشها
�لبكالو&يا  شهاتا  :ما  بقايا�.  �إلسال9 

صو&< من فتوته Y�حضرته على �ليسا& �عمرZ ٤ سنو

  

يقو� �خلليفة �لر�بع &]ه �هللا: 

سـنة ١٩٥٧ �ا �ية كب�� � 
حيا�، حيث �خلـت � �حليا� 
�جلديد� من ناحيتني: �%�ما بد�ية 
كانو,  .اية  �لز%جيـة �  حيا� 
%�لثانية   ،١٩٥٧ �أل%6/�يسم3 
�, �ملصلح �ملوعـو� �(�خلليفة 
�لثاG) قدE مشر%B �لوقف �جلديد 
%�نتخبJ عضوH �أل%6، %خدمت 
 Lفيه فترً� طويلـًة. %هكذ� بد�

خدمة �جلماعة بشكل نظامي.
 (خطبة �جلمعة ٤ كانو� �لثاa/يناير ١٩٩١ مبسجد 
�لفضـل" لند�، جريد< "�لفضل" ٢ شـباe/ف��ير "

(٢ i ١٩٩١

£©A”õ!pU<¼ÁAY!p|¯ yyy zëë
4Ð4

4
4

Ð
Ð

W44 · من ¶· عليهما  حصل  فقد  �لبكالو&يو, �
�لكلية �حلكومية بالهو&.

١٩٤٧: خد9 �لالجئني ��شترk � حر�سة 
قايا� مركز �جلماعة عند تقسيم �nند.

سافر  :يلو�/سبتم�:   ١٩  :١٩٤٩
لتأسيس  &بو<   IJ  �  aلثا� �خلليفة  مع 

�ملركز.
٧ كانو� �أل��/يسم�: �لتحق باجلامعة 

�إلسالمية �أل]دية.
كتب  v1/:غسطس:    ٢٨  :١٩٥٤
للحصو�  �ألمة"   � �لنبو< " عن  :طر�حًة 
على شها< "شاهد" � �جلامعة �إلسالمية 

�أل]دية.
 �  �ملوعو �ملصلح  مع  سافر   :١٩٥٥

IJ :�&�با. 
 School of � ١٩٥٥ - ١٩٥٧: تعّلَم
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حضرته � نزهة مع موالنا جال� �لدين }س  حضرته � عز شبابه

حضرته � عز فتوتهحضرته مع كرمي :]د نعيم �بن �لدكتو& حشمت �هللا خا�
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(جامعة   Oriental and African Studies

�لد��سا� �لشرقية ��إلفريقية) بلند	.
 :١٩٥٧ �أل�%/$كتوبر  تشرين   ٤
بعد  باكستا	   -0 لند	  من  �جع 

0كما% �لد��سة.
٥ كانو	 �أل�%/8يسم7: ُعقد قر�نه 
 ٩  9� بيغم.  ?صفة  �لسيد@  على 

كانو	 �أل�% ُعقد� حفلة ��Bجه.
$علن  �أل�%/8يسم7:  كانو	   ٢٧
"�لوقف   Fمشر�  �  Gلثا� �خلليفة 
 �BJم حضر@  �سم  �سجل  �جلديد" 
هذ�   9 عضو  كأ�%  $Rد  طاهر 

  .Fملشر��
١٩٥٩ ٢١ تشرين �أل�%/$كتوبر: 
�لتعليم  قسم  "ناظم" 9  بصفة   Wخد

9 مؤسسة �لوقف �جلديد.
�لثاG/نوفم7    تشرين   ٢٧  ١٩٦٠
 Wتشرين �أل�%/$كتوبر ١٩٦٦: خد
 Wخد� ملجلس  �لرئيس  نائب  بصفة 

�ألRدية �ملركز[.
�أل�%/8يسم7 ١٩٦٠:  ٢٧ كانو	 
�جللسة   9 �أل�-  للمر@  خطب 
�لسنوية حو% "$`ية �لوقف �جلديد". 
كما صد� كتابه �أل�% "�لقتل باسم 

�لدين" 9 هذa �لسنة.
جلنة   9 عضًو�  عني   :١٩٦١

.dإلفتا�
�ضع  شباf/ف�7ير:   ١١  ١٩٦٦
�جلماعة  ملسجد   iألسا� حجر 
�لشرقية  (بباكستا	  8كا  مدينة   9

بنغال8يش حاليا).
 -١٩٦٦ �لثاG/نوفم7  تشرين  من 

 Wتشرين �أل�%/$كتوبر ١٩٦٩: خد
�ألRدية   Wخد� mلس  �ئيس  بصفة 

�ملركز[.
١٩٦٨  ٢٦ كانو	 �أل�%/8يسم7: 
تر$iَ �الجتماF �لليلي مبناسبة �جللسة 
بربو@،   sملبا�� �ملسجد   9 �لسنوية 
 t0حد  9 ُيعقد  كا	   Fجتما� �هو 
لياv �جللسة �لسنوية، حيث يلقي فيه 

�لضيوy كلماִדم بلغاִדم �ملختلفة.
ُعيَِّن  �لثاG/يناير:  كانو	   ١٩٧٠
عمر  "فضل  ملؤسسة  لـِ  �ئيًسا 
فا�نديشن"، �ل� عملْت على 0خر�{ 
 �  Gلثا� للخليفة  �لعلمية  �ألعما% 
من كتب �خطب ��سائل �غJها.

 9  sشتر� ?�/$غسطس:   ١٩٧٤
�للجنة �ل� مّثلت �جلماعة 9 �ل7ملا	 
�لباكستاG حتت قيا8@ �خلليفة �لثالث 

�Rه �هللا للدفاF عن موقفها.
8يسم7:   �أل�%/  كانو	   ١٩٧٥
صد� �جلزd �أل�% من كتابه "سو�نح 
 Gخلليفة �لثا� @Jفضل عمر"، �هي س
�، �كا	 قد $خر{ �ثنني من $جز�ئه 

ح� تو- �خلالفة.
للرRن"  "خيٌل  لنا8[  �ئيًسا  �ُعّين 
�لثالث  �خلليفة  �كا	  �ملركز[. 
�ألRديني  حّث  قد  �هللا-  -�Rه 
نا8يا  �$سس  �خليو%،  تربية  على 
نظًر�  ��لك  للرRن)..  (خيٌل  باسم 
معقو8  "�خليل   :� �لرسو%  حلديث 
�لقيامة".   Wيو  -0  Jخل� نو�صيها   9
فكانت ُتعقد 9 �بو@ سباقا� �خليل 
�ألRديو	  فيها   sيشا�  Wيا$ لثالثة 

باكستا	.   dا�$ �يع  من  �يو�م 
منع   dضيا �جلنر�%  �لدكتاتو�  �لكن 

عقد هذa �لسباقا�. 
١٩٧٩ ١ كانو	 �لثاG/يناير:  ُعّيَن 
�ئيًسا ملجلس "$نصا� �هللا" �ملركز[.
/Gلثا� كانو	    ١٧-٢٣  ١٩٨٠

غيا�   9 �لًيا   �Jًم$ ُعّين  يناير:  
�خلليفة عن �بو@.

 dبإلقا Wيوليو: قا/B١٩٨١ ٧-٩ متو
i�8 تفسJ �لقر?	 �لكرمي 9 �مضا	 

9 �ملسجد �ملبا�s �بو@.
 -0 سافر  حزير�	/يونيو:   ١٩٨٢
0سالW ?با8 حني مر� �خلليفة �لثالث 
مرضه �ألخJ ��جع مع جثمانه �Rه 

�هللا 9 ٩ حزير�	/يونيو.
خليفة  �نُتخب  حزير�	/يونيو   ١٠

��بعا للمسيح �ملوعو8 �.
١٠حزير�	 / يونيو: �نعقد� جلسة 
جلنة �نتخا� �خلالفة بعد صال@ �لظهر 
9 �ملسجد �ملبا�s ��نتخب مر�B طاهر 
�ملوعو8  للمسيح  ��بعا  خليفة  $Rد 
�. �بعد خطاٍ� �جيٍز $خذ �لبيعة 
 ٢٥٠٠٠ فيها   sشتر� �ل�  �لعامة 
 -0 �ملسجد  من  �جع  �ملا  $Rد[. 
قصر �خلالفة $لبسْته عّمُته �لسيد@ $مة 
�حلفيظ بيغم (�لبنت �لصغرt للمسيح 
عليه:  �ملنقو�   � خامته  �ملوعو8) 
"$ليس �هللا بكاy عبدa"، �قاW $فر�8 
 �  .aيد على  بالبيعة   � $سرته 
�لثالث بعد صال@  صّلى على �خلليفة 
 9 sلعصر 9 "ֲדش� مق7@"، ��شتر�

مر�سـم �لدفن. 
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�ملصلح �ملوعو� � � لند�، �خلفه حضرB م��� طاهر <lد 
�سيد م� �مو� <lد (عا= ١٩٥٥)

حضرته يقر< <¨ا? �لفائزين � مسابقاu ملجلس <نصا, �هللا 
�حضرB �خلليفة �لثالث يو�� �جلو�ئز

حضرته مع �مالئه � جامعة �لد,�ساu �لشرقية ��إلفريقية بلند�

حضرته مع �حتا� �لطلبة �ألlديني بباكستا�

حضرته يلقي كلمة � �جتما� �لس خد�= �ألlدية بالهو,
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حضرته يشا�� � حفر �ساسا� �ملسجد �ألقصى بربو� ١٩٦٦

حضرته � مناسبة � عمله �  �لوقف �جلديد
�أل83 من �ليمني: موالنا جال8 �لدين 6س، �3لر�بع حضر� م�01 طاهر �-د � 

Fكا (باكستاB �لشرقية) عا@ ١٩٦٦

حضرته مع �ملصلح �ملوعوF � � لندB، 3بينهما  F. م�01 منو� �-د Jيب على �سئلة �لضيوM حضرته
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حضرته لدP �ستقباله � كر�تشي بصفته 
نائب �ئيس Tلس خد�@ �أل-دية �ملركزQ عا@ ١٩٦٠

حضرته Wطب � جلسة سنوية 

حضر� �خلليفة �لثالث 3حضر� م�01 طاهر �-د � �جتماT Yلس �نصا� �هللا

Jعلى �سئلة �لضيو Fحضرته ير

Qحضرته ير�[ �جتماعا ملجلس خد�@ �أل-دية �ملركز
 بصفة �ئيس �ملجلس

حضرته يفحص ^لة تصوير
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١١ حزير��/يونيو: �لقى  �ملسجد �ألقصى 
���صى  خالفته،    �أل�"  �جلمعة  خطبة 
بل  �لتقليدية،  �لتعا-,  يقّدمو�  �ال  �جلماعة 
�ل4  مصابيح  بإشعا6  يتعهد��   �ْ� ينبغي 

 قلوֲדم.  Bلتقو��
١١حزير��/يونيو: َعيََّن مكاَنه شوC ,DEيد 

�هللا Dئيًسا ملجلس "�نصاD �هللا" �ملركز,.
 Pجريد    Rُْنشر ١٣حزير��/يونيو: 
"�لفضل" Dسالته �أل�" بصفته خليفًة حث 

فيها �جلماعة على �لدعا] للفلسطينيني.
Dمضا�  شهر  بد�ية  عند  ٢٣حزير��/يونيو: 
شر_ DE[ �لقر^� بإلقا] DE[ سوPD �لفاحتة.

٢٨ متو-/يوليو a" ١٢ تشرين �أل�6/�كتوبر: 
قاe بأ�D 6حلة �D�� "aبا بصفته خليفة.

�هللا-  -CDه  �فتتح  �يلو6/سبتم4:   ١٠
 بيد�D^باa Eسبانيا، �كا�  PDمسجد �لبشا
 gخر� بعد  aسبانيا     hُب مسجد   6��
 iملسلمني منها قبل ٥٠٠ سنة. �بعد �فتتا�

 kجلماعة. �شتر� Eملسجد �خذ �لبيعة من �فر��
 حفل �الفتتاi �كثر من ٢٠٠٠ شخص 

من ٤٠ بلد�. 
�هللا-  -CDه  لقيه  �يلو6/سبتم4:   ٢٢
 R�� مونتغمر,   qملعر��  rلكب�  sُملستشر�

 aسكتلند�.
 ٢٩ تشرين �أل�6/�كتوبر: �علن عن مشر�_ 
"بيوR �حلمد" لتوفr �لبيوR للفقر�] شكًر� 
aسبانيا.     PDلبشا� مسجد   iفتتا� على  هللا 

 .vعهد �هو �ملشر�_ �ملاw �أل�6 
 كلمًة  �لقى  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ٥-٧
 Dنصا� ملجلس  �لـ ٢٥  �لسنو,  �الجتما_ 
فر�_  تأسيس  على  عزمه  عن  ��علن  �هللا 
�ليوبيل  موعد  ح|  بلد   ١٠٠   �جلماعة 
�لذه� على تأسيس �جلماعة (�, ١٩٨٩).

  كلمًة  �لقى  �أل�E/6يسم4:  كانو�   ٢
مؤسسة  شرفه  على  �قامته  �ستقبا6  حفل 
"�لتحريك �جلديد"، فقدe مشر�ًعا للرE على 

Ï�Ë÷|;◊—;Ï¬Ëd;ÎÑÂÖî

"هنـا4 هـد2 لذلك (�% للبيعة)، $هو �يًضا ضر$&%، $#ال فما كانت �ة حاجة لبيعة �خللفا� بعد �مد �ملصطفى �،  ما �حلاجة لبيعة �� 
بكر �$ عمر �$ علي �$ عثما8 � بعد تلك �لبيعة �لH تتألأل E �لسما� تألُلَؤ �لنجو= باسم بيعة �لرضو�8؟ فاعلمو� �8 �لبيعة ضر$&ية، $هي 
سنة ال بد �8 ]ييها $]افظ عليها، $هي ضر$&ية أل8 كلماX �لبيعة لدW جتديدها -حني متّر �لقلوE O حالة خاصة من �لكرO $�ألN - متنح 
حياa جديدa $تنفخ &$ًحا جديدa. تذكر$� �8 هذ� �لوقت $قُت �لنشـأa �لثانية، فاغتِنمو� هذ^ �لفرصة $ال تَدعوها تنفلت من �يديكم. �شعر 
m E�خلي كأنo قد مّت �لبا&حة $تولَد n كيا8 جديد. $�mعو �هللا تعاk �8 حتُدi �لقيامة ֲדذ� �ملعg، $تتوّلد كياناX جديدE a كل بيت." 

 DبوP عدE ٢٢ يونيو ١٩٨٢ � ٤) PDEلفضل" �لصا�" Pجريد)

١٩٨٢

√d\Ö’\;Ï�Ë÷}÷’;g]Ş|;ÿÂ^

Ï…˜£\;„Ë’Êh;Å¬d;

"�خxy سكرتv wلس �لشو&W: عندما 
 -kهللا تعا�لثالث -&}ه �خلليفة �نُتخب �
�لقى خطاًبـا $جيًز�،  �خـذ �لبيعة.

 :8ْ� n$ لكم �نا ال �قو� لكم #ال �8 تدعو� 
ْلَنا َما ال َطاَقَة َلَنا ِبِه َ$�ْعُف  ﴿َ&بََّنا َ$ال ُتَحمِّ
َمْوالَنا  َ�ْنَت  َ$�ْ&َحْمَنا  َلَنا  َ$�ْغِفْر  َعنَّا 

َفاْنُصْرَنا َعَلى �ْلَقْوِ= �ْلَكاِفِريَن﴾". 

(جريدP �لفضل ١٩ جو�/حزير�� ١٩٨٢ � ٢) 

�عتر�ضاR �ملستشرقني.
 Rنعقد� �أل�E/6يسم4:  كانو�   ٢٦-٢٨
�هللا.  CDه   vعهد  �أل�"  �لسنوية  �جللسة 
كا� �ملطر شديًد�  �ليوe �ألخr �مع �لك 
 ٢٢٠ Dجللسة. بلغ �حلضو� Rتو�صلت �ريا

�لف من ٢٧ بلد�.
كانو� �أل�E/6يسم4: �علن مشر�ًعا لبنا] �سة 

 �مريكا. Pمساجد ��سة مر�كز للدعو
تأسست فر�_ �جلماعة  ٨٠ بلًد�  �لعا� 

ح| سنة ١٩٨٢. 



٢١١

 حضرته يلقي ��6 خطبة �عة بعد توليه �خلالفة

Ô]e≈;Ô]�÷£\;Ød;Ï›Ñ]Œ∏\

;Ød;Ï›Ñ]Œ∏\;€‚]e∆’;ã]fi’\;^ÅeÁ;]›]Ët^=

;GÄ]e¡;CÔ]zz�÷£\D;Ôˆızz·;‡b;III;Ô]zz�÷£\

;!\;€·ÖŞ…;9zz’\;€‚hÖŞ�’;‡ÊÕ]zzâfiŸÂ

;\Êd]ê^;◊zz·;€̌÷̨¡^;‰ÅzztÂ;!\Â;G]zz‚Ë÷¡

;€‚i÷ Ž—]zzå ;fzzât ;H ;€zz‚h]…Öëh ;∫

;‰Ézz‚d ;‡]zzâ›˝’ ;€zz÷¡;ˆ;I\Â_zzŞ|^;‹^ ;H

;œË÷Á;˜…;GgÊ÷Œ’\;]Á]�ù;ˆÂ;Ñ\Özzà¯\

;„’;w⁄zzâÁ;%;ÑÊŸ^;∫;◊|ÅiÁ;‡^;„zzd

;Ô\Åzzdcd;Àzz Ć÷“Á;%Â;]zz‚Ë…;◊zz|Åi’]d

;Ï¡]⁄°\;Ô]fid^;wë›^;\Ézz6;I]‚Ë…;Í^Ö’\

;\ÊzzefiqiÁ;‡^;ÏzzÁÅ∂¯\;ÏËŸ˜zzà¸\

 =I]⁄\Ä;Ê∆÷’\;\É·;◊mŸ
 (خطب طاهر �ملجلد ١ � ٣٤)

 لقا� �ملستشر� مونتغمر% �ضرته، $على ميني
 m&د �&تشا{� wألسكتلند% بش�عية �لد�حضرته  



٢١٢

LTSM;;‹]¡;]dÂÑÂ^;∞b;‰Ö�à;◊eÕ;‹˜â’\;„Ë÷¡;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;Ïd]uê;ó¬ed;„hÖït;Ô]Œ’;flŸ;k]ŞŒ’;

حضرP حكيم عبد �لعزيز

حضرP شوDE, غالe مهد, حضر�D Pنا عبد �حلميد خا�، ��انبه حضرP ميا� �Dشن Eين

حضرE .E Pين �مد حضرP بابو عبد �لعزيز

 حضرP مr-� نذير حسني بن حضرP ميا� شر�� Eين 



٢١٣

� mملوعو�ملسيح �قف بني صحابة �حضرته $

;Ï…˜£\;‹]æ›;wŸ˜Ÿ

جتتمع  بأ&$�حهم،  �إلسال=  يفد8$  ممن  "هنا4 �اعٌة 
 %� �لعصر)  هذ�   E)  aللحيا �ملركزية  �لنقطة  عند 
 8� #ال  شيًئا  تعر2  �ملوعوm، $هي ال  �ملسيح  خليفِة 
تل� ند��^ خلدمة �إلسال= قائلًة: �ًعا $طاعًة، $تنطلق 
E �لطر� �لH يرشدهم #ليها بسرعة فائقة، $حتضر 
عند^ خلدمة �لدين �ملحمد% بأنفسهم $�مو��م ملبيًة 
$تقعد  $تنهض  لبيك،  سيد%  يا  لبيك  قائلًة:  ند�َ�^ 
 aغم كثر& aحد�لو�لنْفس �ا مثل �# .aٍحد�يٍد $ a&بإشا
 ،aشد�لر� �خلالفة   E &$حها   8# �لظاهر.   E عدmها 
�لقلب  هذ�   8# �ا.  �لقلب  مبثابة  �لر�شد  $�خلليفة 
 wا ^، $ال تتغ�� wتتغ .Xشكاله، لكنه ال ميو� wيغ
�فعاله. #نه يتألأل E ¢% نو& �لدين تا&E$ ،a لبا¡ 
�موm تا&aً �خرW، $£فق E صد$& خد�= �مد � 
E صو&a ناصر �}د مرaً. ندعو �هللا تعاk �8 يظل هذ� 
 8$m لقيامة�يو=  k# ��ملنو�لقلب ينبض على نفس �
به،  منوطٌة  �ملوX، أل8 حياa �إلسال=  يطر� عليه   8�
$¤فقانه يتحر4 �لنبض E �يع �عضا� جسد �ألمة 

�إلسالمية."
�لسنوية ١٩٦٧  �جللسة   مر-� طاهر �Cد   Pخطا� حضر)
بعنو��: "�خلدماR �ل� قدمتها �ألCدية للعا�" � ٣٢) 

‹]Ÿ¸\;Ï¡]ö;Ï—Öd

 ير$% �خلليفة �لر�بع -&}ه �هللا- قصة $قعت عا= ١٩٧٠ -١٩٧١ فيقو�: 

(باكستا8  بنغالmيش  �حو��  ��عكم قصH. عندما كانت   8�  m$�"
�خلليفة   n# فو¨  كر�تشي،   E $كنت   aً&متدهو �نذ�4)  �لشرقية 
�لثالث �مًر� $�مرx �8 �سافر (#k باكستا8 �لشرقية) فوً&�. فبحثت 
 E كا8 هنا4 موظٌف �}د% يعمل$ ..a¢ملقاعد كلها �جو� Xجد$$
شركة �لطw�8 �لباكستانية.. �خxy �نه ال ميكن تأمني مقعد أل8 هنا4 
٢٠ مسافًر� E الئحة �النتظا&، فلو ُ$جد مقعد شاغٌر فسو2 نقدمه 
�م �$ال.. $سفر4 ال ميكن �ا� من �ألحو��. فقلت ال �m&% عن 
�ملسافرين �آلخرين غx� w سأسافر حتًما ألx ُ�ِمرX من قبل �خلليفة. 
فذهبت #k �ملطا&، $كا8 �ملسافر$8 ينتظرE 8$ طابو&، $بعد قليٍل 
 N$ 8إلعال� �بعد هذ �قلعت، فانصَرفو� �لطائرa قد  �لنا¡ �8  ُ�ْخِبر 
يبق من �ملنتظرين �حد، بينما ظللُت �نتظر بيقني كامل. $فجأaً �علن 
مكتب �لطw�8 �8 هنا4 مقعًد� خالًيا E �لطائرa، $سأ�: هل هنا4 
�حٌد معه تذكرa. فقلت لدّ% �لتذكرa. فقالو�: �سرْ» #k �لطائرa فإ�ا 

تنتظر مسافًر�.

هذ^ �ألمو& تقع بكثرE a �أل}دية �يث ال ميكن �8 ُيعتy $قوعها 
�ملر� بكل يقني #8 هذ� فـضل �هللا  مصاmفة، بل ميكن �8 يقـو� 

تعاk، $ليس من قبيل �ملصـاmفة."



٢١٤

حضرته عند �فتتا" مسجد �لبشا�� � �سبانيا �على ميينه �ألستا� كر� 
�8ي ظفر (�لد�عية �أل�2 � �سبانيا)، �على يسا�- ,. م+*� منو� )'د

عند �فتتا" مسجد �لبشا�� � �سبانيا، �على ميني حضرته =مد ظفر �هللا خا9، 
�على يسا� حضرته ,. عبد �لسال�

فر�نكفو�@   � حضرته 
�جلماعة   Cبنا( مع  بأملانيا 
�يظهر   ،١٩٨٢ عـا� 
�لد�عية  يسـا�-  علـى 
نو�N منصو� )'د خا9 
حاليا)  بربو�  �لتبش+  (�كيل 

مسجد �لبشا	� � �سبانيا

 N�حضرته � =ر
مسجد �لبشا��



٢١٥

١٩٨٣
=مد   Qملولو�  Nغا شباV/فT�ير:   ١٧
"معر�Z كي" �  قرية  من  �لقرشي  )سلم 
�إلسالمية  �جلماعة  ��تُّهمت  سيالكو@، 
)قسم  �قد  بقتله،  ��خلليفة  �أل'دية 
�ملشايخ )9 خليفة �جلماعة �أل'دية قد )مر 
 eبالرصا فلُنقَتل  بقتله، �لو كنا كا�بني 
ظهر   i �ألشها,.   j�k� على  �ُنصَلب 
 mهذ� �لشيخ من �ير�9 سنة ١٩٨٨، �ُعِر

حضرته vطب � �جللسة �لسنوية عا� ١٩٨٣ �هي sخر جلسة سنوية � باكستا9حضرته يتر)j �جللسة �لسنوية �أل�q � عهد خالفته عا� ١٩٨٢

منظر �جللسة �لسنوية عا� ١٩٨٣

على �لتلفز� �لباكستانية )يضا حتت مر�قبة 
�لشرطة �بيَّن )سباN غيابه �عو,ته.

٨ نيسا9/�بريل: ُنبش قT )'دQ � مدينة 
"لَيَّه" بباكستا9.

 2�( �جلماعة   q� �نضم  �لشهر  هذ�   �
عبا,�  �لسيد  �هو  تونس  من   Qد'(

بربو{.
)يا�/مايو: ~ تنـز2 �ألمطا� � غانا منذ 
 Cسنو�ٍ@ عديد�، فطلبت �اعة غانا �لدعا

�ملطر  �بد)   -Cعا, �هللا  فتقبل  �خلليفة،  من 
�لغزير �ملتو�صل ينـز2 � )�جائها.

٩ Ns/)غسطس: �ستشهد �لدكتو� مظفر 
)'د � ,يتر�يت بأمريكا.

١٨ )يلو2/سبتمT: �سُتشهد �لشيخ ناصر 
)'د � )�كا�-، بباكستا9.

حضرته  )لقى  �أل�2/)كتوبر:  تشرين   ٥
لإلسال�"  �لبا�*�  "�مليز�@  بعنو�9:  كلمة 

� �جلامعة �لوطنية � كينT�، )ستر�ليا.



٢١٦

١٩٨٤
 E٣ شبا�/ف�4ير: عند ©ا_ �خل4 �� �ليهو
بالقد[  قنبلًة  �ملسجد �ألقصى  فّجر�� 
�علن �خلليفة CDه �هللا: �جلماعة �إلسالمية 
حلماية  تضحيٍة  لكل   Pٌجاهز �ألCدية 

شعائر �هللا.
عبد  �لسيد  �سُتشهد  نيسا�/aبريل:   ١٠

�حلميد  �ر�� بوD بباكستا�.
٢٠ نيسا�/aبريل: ُ�حرs مسجد �جلماعة 
 مدينة "جهنغ". �ُهدe مسجد �جلماعة 

 "باغرسرغانه" مبلتا�.
 Dلدكتاتو�  Dصد� نيسا�/aبريل:   ٢٦
مرسوًما  �حلق  ضيا]  �جلنر�6   yلباكستا�
على  به  حظر  �جلماعة  ضد  حكوميا 
�لشعائر  مماDسة  �ألCديني  �ملسلمني 
هذ�   qهد �كا�  ��لتبليغ.  �إلسالمية 
�جلماعة   eماa على  �لقبض  �لقانو� 
�إلسالمية �ألCدية لقطع عالقته باجلماعة 
من   rٌكث فُسجن  مركِزها.   PبوD  rتدم�
�لقضايا  ضدهم  �ُسجلت  �جلماعة   Eفر��

�ملز�PDَّ بعد هذ� �لقانو�.
خطاًبا  �خلليفة  �لقى  نيسا�/aبريل:   ٢٨
  �لعشا]   Pصال بعد  �جلماعة   Eألفر�

  .Pبربو kDملسجد �ملبا�
من  حضرته  �نطلق  نيسا�/aبريل:   ٢٩
باكستا�  من  مهاجر�  كر�تشي   "a  PبوD

a" لند�. 
   e�Eمستر� "a بريل: �صلa/٣٠ نيسا�
 Eملسيح �ملوعو� eا�a لند�، �حتقق ֲדذ� "a

."Pصدمة ��جر" :Bخر� Pمر �
قريشي عبد  �لسيد  �سُتشهد  �٣ياD/مايو: 

�لرCن  مدينة سكهر.
�جلمعة  �خلليفة خطبة  �لقى  �ياD/مايو:   ٤
"�لفضل"   مسجد     Pجر�� بعد  �أل�" 

Ì÷¡;ÖŞ|;ˆ

;ÏËŸ˜à¸\;Ï…˜£\;

!\;Ô]å;‡b;‡˙\;ÉfiŸ;ÏÁÅ∂¯\

 8� $هي   ،a&ّسا  Wبشر لكم   ُّ2¢�"
�خلالفة E �جلماعة �إلسالمية �أل}دية 
شا�   8ْ# خلطر  �ليو=  بعد  تتعر¨  لن 
�هللا  عند  ها  �ُشدَّ بلغت  قد  فإ�ا  �هللا، 
قلُب   $� تقد& عُني حاقد  $لن   ،kتعا
�لَنيِل  من  معا&¨  سعُي   $� عد$ 
�¢mها&ها   E $ستو�صل  شيًئا،  منها 
حسبما  �هللا،  شا�   8#  ،aبقّو  mملّطر�
 ".�  mملوعو� �ملسيَح  به  $عد 

(جريدP �لفضل ٢٠ يونيو/ حزير�� ١٩٨٢)

;ÏdÑ]•;∫;3|;ˆ
∞]¬h;!;weê^;flŸ

مكانة شخصية   n ليست  �نه  "&غم 
منصًبا  متقلد   oن� بيد  مرموقة، 
�لد$�=  على   awلغ� له  �هللا  �ظهر  قد 
ال  يوٌ=  يأ°  $لن  m�ئًما،  $سيظهرها 
 x� ته خلليفته. فمعwهللا فيه غ�ُيظهر 
عبد ضعيف $بسيط، غw �8 منصب 
بسيط.  $ال  بضعيف  ليس  �خلالفة 

(خطابه  جلسة �لنسا] ١٩٨٢، 
جريدP "�لفضل" ٢٨ شبا� ١٩٨٣ �٥) 

بلند�.  
 Dلدكتو� �سُتشهد  حزير��/يونيو:   ١٦

.Eفيصل ^با  DEعبد �لقا
 D٢٥ حزير��/يونيو: ُسجن ستة من كبا
 ،PDقضيٍة مز�  PبوD جلماعة من� wمسؤ�
�ُ�طلَق سر�حهم بكفالة من �ملحكمة �لعليا 

 ٣ �يلو6/سبتم4. Dبالهو
١٥ متو-/يوليو: Dفضت �ملحكمة �لشرعية 
ضد  �ألCديني  بعض   Rطلبا �لفيد�Dلية 

�ملرسوe �حلكومي �لصاDE ضد �جلماعة.
٢٠ متو-/يوليو: بد� �خلليفة سلسلة �خلطب 
�EًD على "�لقرطا[ �ألبيض" �لذ, نشرته 
حكومة باكستا�، ��ستمرR هذv �خلطب 
a" ١٧ �ياD/مايو سنة ١٩٨٥،   طِبعت 
 كتا� بعنو��: "-هق �لباطل"  �للغة 

�ألEDية ��لعربية.
�غلقت  �أل�E/6يسم4:  كانو�   ١٢
ضيا]  "مطبعة  �جلماعة  مطبعة  �حلكومة 
 DبوP ملدP ٣ �شهر، ��لغت  "eإلسال�

Dخصة صد�D جريدP "�لفضل". 
 "a �ياD/مايو  من  شخًصا   ٤٨٨١ بايع 
بـعد   ١٩٨٤ �أل�E/6يسم4  كانو� 

هجرته.
 ���خر هذv �لسنة B�D حضرته كشًفا 
 �� B�D با حيث�D��  �ثنا] Dحلته 
 Rجلمعة، �جر� eيو eقم ١٠ يلمع ��ليوD

:Rكلما yباD qعلى لسانه بتصر

Friday The 10 th   

 �قد فسرv حضرته �� �هللا تعا" سُير, 
من  ^يًة  �جلمعة   eَيو �ملو�فق  �لعاشر   eليو�
بعد   Pمر Prكث Rيا^ �� سُير,   ،Rآليا�
�خرB كلما ��فق يوe �جلمعة �لعاشر من 

�لشهر. 



٢١٧

�حرقها  مصاحف 
�ملعتد��  �حد

 مساجدنا

�حد مساجد
 �جلماعة �قد 
هدمه �ملعتد�� 

�ناشـر�  مدير� 
 Rال�� جر�ئـد 
 ��Eيقا �جلماعـة 
مكّبلني a" �لسجن. 
�لد�عية  �ليمني:  من 
سـيفي،  نسـيم 
شـوDE, �مـد 
 rبر�هيم، قاضي منa
 �-rد، �لد�عية مC�

�مد �لدين نا-

من   Bخر� �موعة 
يساقو�  �ألCديني 

a" �لسجن 

 نّص �لقر�& �لغاشم �لذ% �صد&^ 
�لدكتاتو& ضيا� ضد �جلماعة 



٢١٨

١٩٨٥
٢٤ كانو� �لثاy/يناير: ُحكم على �Cد, 
من قرية "�Eته" مبحافظة "هز�vD" بالسجن 

 Dمضا�! qسنٍة �رمية �العتكا Pمد
�حلظر  فر¢   �� بعد  شبا�/ف�4ير:   ٨
باكستا�،   Pبربو "�لفضل"   Pجريد على 
باسم  �سبوعية  �لة  �جلماعة   RDصد�
"�لنصر"  لند� إليصا6 �خباD �جلماعة 

a" �بنائها. 
 eنعاa �لسيد  �سُتشهد   :]Dما/D��^  ١٥

�لرCن  سكهر.
على  �حلكم   Dصد  :]Dما/D��^  ١٩
 Pمد بالسجن   Pمانسهر من  �Cد, 
�Dبية،   ١٠٠٠ �غر�مة  �شهر   ٦
 eجرميته �نه قا6 ألحد �لنا[: "�لسال�

عليكم".
عبد   ,DEشو �سُتشهد  نيسا�/aبريل:   ٧

 .vجلماعة مبحافظة نو�بشا� rم� s�-لر�
مسجد    قنبلة  �ُلقيت  �ياD/مايو:   ٧
من   ٧ �عتقا6  �مت  سكهر،    �جلماعة 
�حلكم  �ملحكمة   RDصد�� �ألCديني، 
��خيه  �Cد  ناصر  قريشي  �لسيد   eبإعد�

Dفيع �Cد.
�جلماعة  مسجد  نسف  �ا�لة  �ياD/مايو: 

 ��سلو �لنر�يج.
٩ حزير��/يونيو: �سُتشهد �لدكتوD عقيل 
بن عبد �لقاDE �ألخصائي  طب �لعيو� 

 حيدD ^باE، باكستا�.
�ملحكمة   RDصد� حزير��/يونيو:   ١٦
�لد�عية   eبإعد� حكًما  �خلاصة  �لعسكرية 
�ألCد, �مد �ليا[ من�D� rنا نعيم �لدين 
 ،Rبعة �لباقني ٧ سنو�Dد، �بسجن �ألC�
  قضية �لدفا_ عن �ملسجد �ألCد, 

مدينة ساهيو�6. 
٢٩ متو-/يوليو: �سُتشهد شوDE, �مد 
�Cد  "بنو� عاقل" مبحافظة سكهر.

�ألستا� �نوC� Dد كاهلو� (�مr �اعة بريطانيا) يستقبل حضرته ملا �صل مهاجًر�  مطاD هيثر� بلند�،
 �يظهر على ميني حضرته �لد�عية عطا] �ملجيب �Dشد aماe مسجد �لفضل بلند�

 سبيل �هللا Bحضرته يقابل �حد �ألسر

�لد�عية  �سُتشهد  ^�/�غسطس:   ١٠
�إلسالمي �ألCد, �لسيد قريشي �مد 

.Eترينيد� �سلم 



٢١٩

ÎÖq6\;Å¬d  C!\;„∂ÑD;;;√d\Ö’\;Ï�Ë÷£\;Ö¡]çŸ

كتب حضرته  a" مr-� غالC� eد (�حد كباD �ملسؤ�لني  �جلماعة) �لرسالة �لتالية :

بسم �هللا �لر}ن �لرحيم

ح� �}د سلمه �هللا 
              �لسال= عليكم $&}ة �هللا $بركاته

ال شك �8 هذ� �لفر�� مؤقت، $�ننا سنلتقي عاجًال مرaً �خرW . لقد تركُت �هل &بوa $�بنا� �جلماعة �آلخرين E باكستا8 
مضطربني باكني مبتهلني E صلو�ִדم، $عندما �تذكرهم يصيب قل� هم شديد قد سرk# W �عما� &$حي $يظهر تأثE ^w كل 

 .xمن كيا a&¶
#8ّ حتمَل �آلال= E سبيل �هللا مقد& لنا. لقد شاهدنا بصyٍ $ثباX بيوَتنا حتر� �ما= �عيننا، $ُيسر� من بني �يدينا ما كسبنا^ طو�� 
�لعمر، $&�ينا كبا&نا $صغا&نا $شبابنا ُيذ�و8 أل�م �منو� بصوXِ مبعوiٍ من �هللا. لقد ّ�ونا كفاً&� $mجالني، $�ִדمونا بالعمالة 
ألعد�� �إلسال=، $قالو� #ننا عمال� لليهوm $جو�سيس ألمريكا $&$سيا مًعا. لقد صyنا على هذ^ �ملظاN ֲדمٍة عاليٍة، $N تقد& �ية 
�ا$لٍة غا·ة �8 تنـز» �البتسامة من $جوهنا، لكن �آل8 عندما ُمنعنا �8 نرفع �سم �هللا E �أل$قاX �خلمسة $�8 نشهد على 
صد� سيدنا �مد � بصوXٍ عاٍ�، فال نستطيع �لصy عليه. لقد �شتعلت نا& ��مو= E صد$&نا، $#�ا لن ¸مد $لن نتركها 
تنطفئ #k �8 يأ° �لقد& بنصر �هللا. #ننا ال نأمل من �لعباm شيًئا، #منا تتوجه عيوننا #k �هللا فقط، $لن تنخفض �صو�X بكائنا �مامه 
بل ستعلو �كثر فأكثر. $#8 �لدمو» �جلا&ية E �ملساجد على �عتاO �هللا تعاk لن تتوقف، بل ستفيض �آل8 $ستبقى E فيضا�ا. 

$#8 عيوننا ستبقى خاشعًة �ما= &}ة �هللا تعاk، $ستبقى mموعنا �جلا&ية تبلل �لعتبة �إل�ية.
 هذ� هو �لسبيل �لوحيد للخال« من هذ� ��م $ال سبيل سو�^. لن تنتهي سلسلة �ملصائب هذ^ #ال حني تتوجه #لينا &}ة �هللا 
$ترفعنا من �ألقد�=، $تضّمنا #k �لصد&، $يد &�فته متسح mموعنا، $نسمع كال= حبه، $تصبح ¶&�عا^ قالaًm ألعناقنا، $ִדّب 
 ،�wًلقد بكيتم ألجلي كث %mح¼ يقو� &بنا: يا عبا ،a&ملتدهو� ��ألحو�ملضطربة $تصلح �لقلقة $�½ �أل&$�صبا حبه #لينا $تسّلي 
فامسحو� �آلm 8موعكم من �جلي. $حزنْت $جوهكم لرضائي طويًال، فاآل8 �بتِسمو� n، $تغنَّو� مبحامد% بوجوٍ̂ مبتسمٍة. 
لقد مضت �يا= ��م $جا� $قت �لسر$&. �&فعو� �نظا&كم �ملنخفضة $�نظر$� #k �لسما�، $�نظر$� #k مالئكة ينـزلو8 بنصر° 

�فو�ًجا، $يبّدلو8 قد& ��م بقد& �لفر½، $¾ولو8 كل ظلمة نوً&�.
 O& :لبا&حة باكًيا $قلت� kهللا تعا� Xعوm x� wثابٌت ال يتزعز»، $قدمي هذ^ لن تتزلز�، غ �هذ xسيتحقق حتًما. $#ميا �8 هذ#

�&x �نا �يًضا هذ^ �أليا=. "ما هذ^ �لضجة �لH ترتفع �ما= mيا&4، فأسرْ» للنجدa ح¼ ال ُيهد& m= بعض ��ائمني E حبك". 
كا8 �هللا ناصًر� لكم $E عونكم، $�ال يبقي من ¿ومكم شيًئا.

$�لسال= عليكم $&}ة �هللا $بركاته

�لعبد �ملتو�ضع

مـر¢� طاهـر �}ـد 



٢٢٠

١٩٨٦
١٩ شبا�/ف�4ير: �ستشهاE شوDE, مقبو6 

�Cد  بنو� عاقل.
 �-rم �لسيد   Eستشها� نيسا�/aبريل:   ١٨

.Dالهو منوD بيك 
  �جلماعة  مسجد  تعر¢  �ياD/مايو:   ٩
�لشرطة،  �غلقته      ،eللهجو "كويته" 

�سجنت عد�Eً من �ألCديني. 
�حلق  قمر  �لسيد   Eستشها� �ياD/مايو:   ١١

�خالد سليما�  سكهر.
طبع  عن  �خلليفة  �علن  حزير��/يونيو:   ٩
تر�اR كاملة ملعاy �لقر^� �لكرمي بـ ٢٥ 
 PDتاµ يثEحا�� Rٍلغة عاملية، �تر�جم ^يا
مبئة لغة مبناسبة �ليوبيل �لذه� على تأسيس 

.١٩٨٩ eجلماعة عا�
�Cدية   Pسيد  Eستشها� حزير��/يونيو:   ٩
�©ها "Dُْخسانه"  مر��E يوe عيد �لفطر.

عبد  بابو  �لسيد   Eستشها� متو-/يوليو:   ٩
.Eبا^ Dحيد  Dلغفا�

 eديًّا يوC� ٩٠ 6١٧ ^�/�غسطس: �عتقا
مسجد   eهد�  ،��Eمر   �ألضحى  عيد 

�جلماعة �¸ب �ثاثه.
 "a ملؤمنني� r٢٩ ^�/�غسطس: جولة �م

�لنر�يج.
٣ تشرين �أل�6/�كتوبر: Dحلته a" كند�.

١٩٨٧
 eغال �لسيد   Eستشها� شبا�/ف�4ير:   ٢٥

 سوها�v، باكستا�. rظه
  قبائل   kملو  ٣ بايع  �لشهر  هذ�   �

نيجrيا ��نضمو� a" �جلماعة.
  �ملؤمنني   rم� �لقى  حزير��/يونيو:   ٤
 ،sبعنو��: �لصد Pسويسر� �اضر جامعة 
�لعلم ��لعقل ��إل�اe. �قد ُطبعْت فيما بعد 

بصوPD كتا� بعنو��: "�لوحي، �لعقالنية، 
�ملعرفة ��حلق" 

Revelation Rationality

Knowledge and Truth 

حضرته  �ضع  �أل�6/�كتوبر:  تشرين   ٩
حجر �سا[ �ملسجد �مركز �لتبليغ �جلديد 

 ��شنطن.

١٩٨٨
 eقا ف�4ير:  �شبا�/  يناير   /yلثا� كانو� 

حضرته �ولة لبالE غر� �فريقيا.
برئيس  حضرته  �لتقى  شبا�/ف�4ير:   ١١

غانا.
من  �Cد,  سجن  �ياD/مايو:   ١٨
�رمية  �شهر   ٦  Pمد "�تك"  مدينة 

.gكتابة �لبسملة على بطاقة �لز��
حزير��/  ١٧ �ياD/مايو-   ٢٧
معاDضي  حضرته   Dحّذ يونيو: 
خطب  سلسلة    �ألCدية 
�ّجه  ^خرها   � �جلمعة، 
 PَعوE باسم �جلماعة �لعاملية
�ملكفرين  �ئمة   "a �ملباهلة 
�إلسالمية  للجماعة 

ضيا]   Dلدكتاتو� �Dسهم  �على  �ألCدية 
�حلق، ��لك  ٣ �١٠ حزير��/يونيو.
�لشيخ  aير��  ١٠ متو-/يوليو: عاE من 

�لقرشي  �سلم  �مد 
�لذ, كا� قد �ختفى 

 ١٧  Rمن سيالكو
 ،١٩٨٣ شبا�/ف�4ير 

�ملعاDضو�  كا�  ��لذ, 
بقتله.  �خلليفة  يتهمو� 

ظهر �لشيخ على �لشاشة مع 

 vهذ Rلصحفيني. �قد ظهر� eلشرطة �ما�
�آلية �لعظيمة بعد �ملباهلة بشهٍر متاًما.

متو-/يوليو: �عتقا6 عدEٍ كبrٍ من �ألCديني 
من DبوP ��ماكن �خرB من باكستا� �رمية 
تو-يع منشوR�D مبا فيها aعال� �ملباهلة من 

aماe �جلماعة �إلسالمية �ألCدية.
 D حذّّ D¡يا  على  بناً]  ^�/�غسطس:   ١٢
�خلليفة  خطبة �جلمعة �ملعاندين ��جلنر�6 

ضيا] �حلق بشكٍل خا�.

١٧ �O/�غسـطس: هلـك �جلنـر�� 
 aلطائـر� حاmثـة   E �حلـق  ضيـا� 
.Xظلـت طائرتـه حتتر� ٣ سـاعا$

م طائرP �لدكتاتوD �جلنر�6 ضيا] �جلر�ئد �لباكستانية تتحد¹ عن حتطُّ
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هذ� �لنظا= �لر$حاx �لكامل $�لعظيم �لذ% ُمِنَحتُه �لدنيا باخلالفة �أل}دية 
�لر�شدa ليس معجزaً عاmيًة. N يز� �ملسلموE 8 �]طاÂ تلو �]طاÂٍ ح¼ 
�لقر8 �لثالث عشر، $N تز� صو&a �إلسال= تسو� E �عني �ألغيا& طيلة 
ثالثة عشر قرًنا. $لوال �لعماm �لقو% للقوa �لقدسية �ألبدية ملحمد �، 
 ayع$ W$قصٍة تر k# ألمة�ألبد% لتحولت هذ^ �هللا �لوال $عٌد بنصر $
ملن يعتy، $ُحلِرَمت �لدنيا من ما� �حلياa هذ� #k �ألبد. $لكن كا8 من 
�ملقد& �8 ُيمنح �إلسال= حياaً جديدaً عظيمة E �خر �لزما8 $�8 يوضع 
�سا¡ غلبته �لعاملية على �ألmيا8 �لباطلة بيد �ملسيح �ملحمد%، فمبا&4 
هو ¶لك �لوقت �لذ% ُ$ضعت فيه �للبنة �أل$k لتجديد �إلسال= E قرية 
vهولة ��ها قاmيا8. $ال يز�� هذ� �لبنا� يرتفع منذ ¶لك �لوقت، $ُ�عطَي 
$متكينه،  �إلسال=  لتقوية  كالر$½  كا8  �لذ%  �خلالفة  نظا=  �ملسلمو8 

$تبا&كت به �ألقو�= E �&جا� �أل&¨.
فيا مسلمي �لعاN، #8 �أل}دية تنتظركم، فم¼ ستنضمو8 #ليها إلحيا� mين 
�مد �، $حتظو8 بلذa �لتضحياX �لH ُخص ֲדا خد�= �أل}دية �ليو=؟ 
$#8 �ر  �إلسال=،  سيقو%  #ليها  �نضمامكم  بانتظا&كم أل8  �أل}دية   8#
�إلسال= �لذ% هو متو¢» �ليو= E �ليابسة قطرa قطرa، سيجتمع $يتحو� 

#k �يط ال شاطئ له. ﴿ُكْنُتْم َخْيَر ُ�مٍة ُ�ْخِرَجْت ِللناِ¡﴾ (^6 عمر��:١١١)
8a �% نظا= &$حاx، مهما كا8 متكامال $نافًعا للنا¡، ال ميكن �8 يستمر 
بنجا½ ح¼ ُير$W بدما� �لتضحياX. $#8 نظا= �إلسال= �ألكمل E عهد 

.Xلتضحيا�يعمل #ال بدما�  N لن� � �يًضا�

 (�خلدماR �ل� قدمتها �جلماعة للعا� � ٣٩-٤١،
 خطا� حضرP مr-� طاهر �Cد مبناسبة �جللسة �لسنوية ١٩٦٧)

�يلو6/  ٢٨ ^�/�غسطس-   ٢٦
 "a �ولٍة  �خلليـفة   eقا سبتمـ4: 
 vهذ �كانت  �فريقـيا،   sشـر
خليفة  ֲדا   eيقو �ل�  �أل�"  �جلـولة 

لشرs �فريقيا.
�Cديني   ٩ �عتقا6  �يلو6/سبتم4:   ٩
 �لقرية Dقم ٨٨ g، مبحافظة فيصل 
مع   Rسنو�  ٣ بسجنهم  �ُحكم   ،Eبا^

غر�مة.
�جلماعة  معاDضو  �يلو6/سبتم4:   ١١
�مد  �هللا  aال  aله  (ال  �لشهاEتني  �و� 
Dسو6 �هللا) من مسجـد �ألCـديني 
فيصـل  مبحـافظة   RجـكوE  

.Eبا^
١٤ �يلو6/سبتم4: لقا] �خلليفة برئيس 

�-�D] تنـز�نيا.
٣٠ تشرين �لثاy/نوفمDُ :4فعت قضية 
�لبسملة  كتابة  �رمية  �Cديني   ٦ ضد 

.gعلى بطاقة �لز��
 Dلقد� شا]  �أل�E/6يسم4:  كانو�   ٣
بوتو"   rبينظ"  [�D-لو� Dئيسة  تعلن   ��
 RDصد� �لذين  عن  �لعقوبة  ¼فيف 
 eإلعد�� حكم  �لعسكرية  �ملحاكم 
 DEقهم.. �هكذ� �سُتبد6 �حلكم �لصا½
 eق سجنا] قضية ساهيو�6 من �إلعد�½

a" �لسجن �ملؤبد.
Dُفعت  �أل�E/6يسم4:  كانو�   ١٣
 Pجريد مدير  ضد  �أل�"  �لقضية 
 ٣١ "�لفضل"،   Dفعْت قضية ثانية 

كانو� �أل�E/6يسم4.
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١٩٨٩
 Rشد, "^ياD ٢٤ شبا�/ف�4ير: �عت4 �خلليفة كتاَ� �لشقي سلما�

شيطانية" مؤ�مرPً خطPr ضد �إلسالe، ��َمر �ألCديني بالرE عليه.
 �لقر� �أل�6  Prلقى �خلليفة خطبة �جلمعة �ألخ� :]Dما/D��^ ۱۷

�بشر بالنصر.
لند�   �لـ À À سي  ُبثَّت مقابلة �خلليفة مع �طة   :]Dما/D��^  ٢٢

مبناسبة �حتفا6 �لشكر باليوبيل �ملئو,.
 Rدية، �بد�Cللجماعة �إلسالمية �أل  yلثا� �لقر�  بد�   :]Dما/D��^  ٢٣
لو�َ] �ألCدية  �لسنة. Dفع �خلليفة  �ل� �ستمرR طو�6  �لشكر   Rحتفاال�
 Eفر�� eلدعا]. �قا�  َّe�� ،مسجد "�لفضل" بلند� eما� (ديةCَعَلَم �أل)
�جلماعة �إلسالمية �ألCدية  �لعا� كله باحتفاالR خاصة مبناسبة �ليوبيل 
�ملئو,، لكن �حلكومة �لباكستانية منعت �جلماعة من �الحتفا6 �من �لتزيني 
حظًر�  �فرضت   ،Rإلعالنا� �لصق   Rحللويا��  eلطعا� �تو-يع   Dباألنو�

شديد� على �لك ح| ُسجن كثr من �ألCديني.
جلسة  ��قامت  �ملناسبة   vֲדذ  Prكب  Prمس   بقاEيا�  �جلماعة  خرجت 
�الحتفا6، �حضرR �سائل �إلعالe ��ندية �قامت بتغطية هذv �ل�4مج. 
�بايع ١٠٠ �لف شخص  µتلف بالE �لعا�  �لسنة �أل�" من �لقر� 

�جلديد لألCدية.

مناظر  من �حتفاالX �ليوبيل �ملئو% على تأسيس �جلماعة 

٣/٢٣/ ١٩٨٩ eمسجد �لفضل بلند� يو eدية �ماCحضرته يرفع لو�] �أل

،Eبا^ eسالa  حضرته يرفع لو�] �ألCدية 
 ٢٤/ ٣/ ١٩٨٩  بريطانيا 

�جلمعة  خطبة  �خلليفة  �لقى   :D��^  /]Dما  ٢٤
 Eبا^ eسالa �أل�" من �لقر� �جلديد لألCدية 
موDيشس   "a ��اتف  ع4  بثت  �قد  ب4يطانيا، 
تاDيخ    �أل�"   Pللمر هذ�  مت  �قد  ��ملانيا، 
 yحيا قد  خطبته:    �خلليفة  �قا6  �ألCدية. 
�هللا ببد�ية �لقر� �جلديد بقوله: "�لسالe عليكم 

�CDة �هللا."
٨ نيـسا�/ aبريل: Dُفعت �لقضايا ضد مدير, 
��لَتي  "�لفضل"   Pجريد �ناشر,  �طابعي 

"خالد" �"تشحـيذ �أل�ها�"  باكسـتا�.
۱۰ نيسا�/aبريل: ُهو�ت بيوC� ۱۷ Rديا، 
من   ٥  iجر� بالكامل،   Rبيو  ٦ ��حرقت 
"ننكانه    �جلماعة  مسجد   eُهد� �ألCديني، 

.PDصاحب" مبحافظة شيخوبو



٢٢٣

 Eبا^ eسالa  "eخللف يظهر مسجد "بيت �إلسال�  �لصغاÃ Dّيو� حضرته، �

حضرته  aسالe ^باE، بريطانيا �ثنا] �الحتفا6 
  ٢٤/ ٣/ ١٩٨٩ eيو

�لشا� صاحب   ،Eبا^  eسالa �جلديد  �لقر�   بيعة   6��
�لقميص �ألبيض هو ��6 مبايع  �لقر� �جلديد

حضرته مع �موعة من ناصر�R �ألCدية

�
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 �جلماعة  ُ�حرs مسجد  نيسا�/aبريل:   ۱٥
.vنو�بشا

 ۱٤ �ياD/مايو: �سُتشهد �لدكتوD منوC� Dد 
مدينة سكرند.

۱۷ �ياD/مايو: قامت �لشرطة مبحو �لشهاEتني 
 ٤٦ �لقرية    �جلماعة  مسجد  ��جهة  من 

�لشمالية مبحافظة سرغوEها.
بني  �اعية  مباهلة   Rنعقد� �ياD/مايو:   ۲۸
با�ند،  "ك�rلة"    ��ملعاDضني  �ألCديني 
�قد شاkD فيها �لرجا6 ��لنسا] ��ألطفا6 من 

�لفريقني.
٤ حزير��/يونيو: ُسجن �Cد,  خوشا� 

�رمية كتابة �لشهاEتني على �له.
۸ حزير��/يونيو: �صدRD حكومة س�rليو� 
�لشكر  �حتفا6  مبناسبة  تذكاDيا  بريديا  طابعا 

باليوبيل �ملئو, للجماعة.
بتغطية  �لشرطة  قامت  ١٢حزير��/يونيو: 
�جلماعة  مسجد  على  �ملكتوبتني  �لشهاEتني 

.Dلذكر" بالهو� D�E"
�ملعـاDضو�  �ا  حزير��/يونيـو:   ۱٥
 "vشوند"   �Cد,  بيت  من  �لشهاEتني 

.Rبسيالكو
 ۲۱ حزير��/يونيو: ُحكم على �Cد, 
سرغوEها بالسجن ملدP سنتني �رمية كتابة 

^ية قر^نية.
 ۲۳ حزير��/يونيو: ُسجن ٤ �Cديني 

.��Eمر
۱۲ متو-/يوليو: ُسجن ٣ �Cديني �رمية 
  مسجدهم  على  �لشهاEتني  كتابة 
�لقرية ٣٧ �لشمالية مبحافظة سرغوEها.

حضرته يستقبل �لصحاÀ �ملولو, �مد حسني على �ملنصة �ثنا] �جللسة �لسنوية عاe �ليوبيل �ملئو,، �كا� حضرته 
قد Eعاv من باكستا� خصيًصا �ذv �ملناسبة ليصبح �يع �حلضوD بر¡يته من �لتابعني لصحابة �Cد �

حضرته ¤طب  حفل حضرv كباD �لشخصياR �ل4يطانية مبناسبة �ليوبيل �ملئو, مسا] ٢٣-٣-١٩٨٩

;

;∫ ;ÎÊÕ ;Í^ ; ;√ËŞiâh ;ˆ

;€“ÕÖ�h; ł‡^;;;]Ë›Å’\

...#8 �ملحبة �لH يكّنها �خلليفة للجماعة 
 E جلماعة للخليفة ال مثيل �ا�تكّنها  $�
�لعالقاX �لدنيوية... $�بني �ملوضو» بنا� 
ֲדا  قمت   Hل� �لشخصية  �لتجربة  على 
�لذين   8� الحظت  لقد  كلها.  حيا°   E
بينهم  فيما  يتحابو8   �wًخلليفة كث�بو8 ¾
$بغٌض  حقٌد  قلوֲדم   E �لذين  �ما  �كثر، 
جتا^ �خلليفة فيتباغضو8 فيما بينهم $يبتعد 
 Ãالحتفا�مت m&� فإ¶�  بعضهم عن بعض. 
ֲדذ^ �لنعمة فاعتِصمو� �بل �هللا هذ� �يًعا، 
تنفصل  ال  �يث   aبقو به  $�ستمِسكو� 
فهنا4  ¶لك  فعلتم  $لو  عنه.  �يديكم 
ضما8ٌ �نكم ستتحابو8 فيما بينكم، $لن 
تستطيع قوE a �لدنيا �8 تفّرقكم، $ال �8 

تبّث �ألحقاE m قلوبكم.

(كلمة �خلليفة �لر�بع، جريدP "�لفضل" 
DبوP ٧ ^�/�غسطس ١٩٩٤ � ٢)
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mالضطها�ملّخص 
�لقضايا �لز�ئفة �ملرفوعة ضد �ملسلمني �أل}ديني

 E باكستاE 8 عهد �خلليفة �لر�بع
(٢٠٠٣ "a ١٩٨٢) 

١٦ قضيةضد �خلليفة �لر�بع &}ه �هللا 
١ضد �هل &بوa كلهم

ضد �فر�m �}ديني كما يلي:
Å٧٥٥رمية كتابة �لشهاmتني �$ �لنطق ֲדما

Å٣٧رمية &فع �أل¶�8
aلصال� ��m� رميةÅ ٩٣

Å١٧رمية قر��a �لقر�8 �لكرمي
Å٣٨٦رمية �ستعما� شعا&�X �إلسال=

٩٤٦ Åرمية �ستعما� �ملصطحاX �إلسالمية
Å٤٨رمية #لقا� حتية �إلسال=: �لسال= عليكم 

aلدعو�لتبليع $�رمية Å٥٨٢
Å٢٧رمية �الحتفا� بالعيد �ملئو% للجماعة  
Å٥٠رمية �الحتفا� بذكرW �ية �لكسوفني  

 X�لنشر�رمية تو¢يع Å١٧٥
٢٠٦بتهمة �إلسا�k# a �لرسو� �

‹˜à˝’;‡Êë÷}∏\;fl®

Åِّد   kتعا �هللا   k# يبتهلو�  بأ8  �أل}دية  �إلسالمية  �جلماعة  �¶كر   8�  mّ$�"  
 Xحلكوما� ترتكبها   Hل�  X���العتد� كانت  $مهما   .Nمتأ $قلب  $#حلا½ 
�إلسالمية ضدنا، �$ �&تكبتها E �ملاضي، �$ سو2 ترتكبها E �ملستقبل.. 
فهذ� شأ�م �لذ% سيحاسبهم �هللا عليه. $لكننا معشر �أل}ديني �ملخلصني 
لإلسال= $قيم �إلسال=.. ال Çشى �8 ننّبه #k خطأ تقع فيه m$لة مسلمة.. 
بل نسأ�م E تو�ضع.. �8 يصححو� خطأهم، $يصلحو� من �نفسهم. $لرمبا 
 =mقا E النتقا= منا� E �$لنا بسبب نصحنا �م، �$ &مبا فكر ��عد� �صا&$
�أليا=.. $لكننا ال نعبأ بذلك.. أل8 موقفنا خالص لوجه �هللا تعاk. ]ن نعر2 
�8 &$½ �إلسال= #منا هي E �لقر�8 �لكرمي $سنة �لن� �ألكر= �. $#¶� كنا 
]ب �لقر�8 $سنة �ملصطفى � فال بد �8 ]افظ على هذ^ �لر$½، $]ميها 
 E مستعد$8 للتضحية بكل شي� Nلعا�كل �]ا�  E 8أل}ديو�حنا. $�بأ&$
سبيل ¶لك، $لن يتوقفو� عن قو� �حلق، $لن تستطيع قوE a �لعاN منعهم 

من �لتعبw عن �حلق.
َ̈ �حد بنصيحة حقة ִדدk# 2 صاÉ �لنا¡ فال ضw.. فإ8  $�ما #¶� N ير

مال¶نا #k �هللا تعاk، $ثقتنا E &ّبنا �، $ال Çشى ساسة �لدنيا.
 �$mّ �8 �سو� لكم �لبشرW بشأ8 �لنصيحة �لH قدمتها �نفا.. فقد كا8 
مقد&� n �8 �قدمها �ليو=.. قّد& �هللا تعاk ¶لك منذ ¢من طويل. لقد كتب 

:"Wلبشر�كتابه "}امة  E (�) mملوعو�ملسيح �ملهد% $�إلما= �
رE x �لعرO، $��َمo �8 �موَنهم $ُ�&َيهم طريقهم، $ُ�صلَح �م   "#8 &� بشَّ

شؤ$�م، $ستجد$نE o هذ� �ألمر، #8 شا� �هللا، من �لفائزين."
�جِلها  ِمن   � �ملهد%  $�إلماَ=   mملوعو� �ملسيَح  �ُهللا  �&سل   Hل� فاملهمة   
�ملتو�ضع  خاmمه  $�نا  مو�قفهم..  $تصحيح  �حلق،  طريق   k# هد�يتهم  هي 
 Nلعا�لوحي، �بّشر � �هذ E a&لبشا�آل8 مبهمته. فعلى ضو� �خليفته.. �قو= $
 ..wلفق�لعبد � �ضعة من هذ�ملتو�لنصيحة � �تبعو� �إلسالمي �يًعا.. ��م #¶�
فال شك ��م سو2 يفلحو8 $يعلوE 8 هذ^ �لدنيا $E �آلخرa، �ّما، ال �ح 
�هللا، لو نبذ$ها من �جل مصاحلهم �لدنيوية �لفانية، $�لقو� مصاÉ �إلسال= 
$&�� ظهو&هم، $N يبالو� بتعاليم �إلسال=.. فلن تقد& قوa على #نقا¶هم من 

.kهللا تعا�لدنيا $غضب �غضب 
$ُيسعد  �إلسالمي،   Nلعا� ِقبل  من  عيوننا  ُيِقرَّ   8�  kتعا$ تبا&4  �هللا  عسى   
يعتصر  �لذ%   Nأل�$  Oلكر� عنا   Êيفر$ $�حلز8،  ��م  عنا  $يزيل  قلوبنا، 

بالتأكيد قلب كل مسلم �}د%!.. �مني. 
(خطبة �جلمعة ١٧ �غسطس ١٩٩٠، كاDثة �خلليج � ٢٣-٢٤) 

شرطي باكستاy ميحو كلمة �لشهاPE من على ��جهة �حد مساجد �جلماعة
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للقتل  �ألCديو�  تعر¢  متو-/يوليو:   ۱٦
مبحافظة   "Dسكند "جك  قرية    ��لنهب 
غوجر�R، حيث �سُتشهد ٣ منهم �ُ�حرقت 

بيوR ١٠٠ �Cد,، �سجن ١٣ �Cدًيا.
٢٥ متو-/يوليو: �ا �ملعاDضو� �لشهاEتني من 
مسجد �جلماعة �بيت �مr �جلماعة �ألCدية 

 كهاDيا�.
٢٦ متو-/يوليو: ُسجن ٥ �Cديني  �لقرية 

Dقم ١٦٤ �جلنوبية  سرغوEها.
عبد   Dلدكتو� �سُتشهد  ^�/�غسطس:   ٢

.vنو�بشا  ��Dلقدير جد�
من  �لشهاEتا�  ُمحيت  �يلو6/سبتم4:   ١٦

بيتني لألCديني  مدينة بوDيو�ال.
عبد   Dلدكتو� �سُتشهد  �يلو6/سبتم4:   ٢٨

.vنو�بشا �لقد�[ 
�Cديا�  ُسجن  �أل�6/�كتوبر:  تشرين   ٦
كتابة  �رمية  �لدين"  ֲדا]  "مند,  مدينة   

�لشهاEتني على �لق4.
١٩تشرين �أل�6/�كتوبر: ُ�غلق �حد مساجد 

�جلماعة  كهاDيا�.
�لشرطة  �ت  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١

.PبوD �لشهاEتني من مكانني 
�ملناهضو�  عر¢  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ٦
من  ُ�خرجو�  �لذين  �ألCديني   Rبيو �ثا¹ 

قرية "جك سكندD" للبيع.
١٠ تشرين �لثاy/نوفم4: هدe جد�D برلني 
a" جزئني: شرقي  برلني  يقسم  �لذ, كا� 
�لكشف   Bخر�  Pًمر حتقق  �هكذ�   ،Àغر�

خال6 مؤمتر صحفي  كينيا، �على ميني حضرته �لد�عية �يل �لرCن  Dفيق 
(rللتبش (�مr �جلماعة  كينيا)، ��لد�عية مباC� kDد ساقي (�لوكيل �إلضا

١٩٨٩ eلغامبيا عا eحلاكم �لعا� Çمد سنغا� .q gحضرته يدعو على ضريح �حلا 

  Friday The  10 th :لقائل� rلشه�
ُمحيت  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١٦  
 Rكو" �لشهاEتا� من مسجد �جلماعة 
 �افظة "مند, ֲדا] �لدين". "vنو�بشا

على  ُحكم  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ٢٠
 Pمد بالسجن  خوشا�  من  �Cد, 
بطاقة  على  �لبسملة  كتابة  سنتني �رمية 

.gلز���
٢٠ تشرين �لثاy/نوفم4: ُهدEِّ �ألCديو� 
 "Dسكند "جك  قرية    �نساً]  Dجاال 

بالقتل �a � يتوبو� عن عقائدهم.
٢٤ تشرين �لثاy/نوفم4: ُسجن ٨ �Cديني 
�ملجانية  �لطبية  �خلدمة  �رمية   Dֲדا�لبو من 

�Dفعت �لدعوB ضدهم. 

�لرئيس �ل4تغاw جوgD ©باDيو  حديث مع حضرته  لشبونا

�لرئيس �لليبE ,r. صموئيل كانيو� �E يستقبل �مr �ملؤمنني  قصر �لرئاسة



٢٢٧

نائب �لرئيس �لليبE ,r. هاD, مومبا  حديث مع حضرته حضرته �على يساvD مr-� مظفر �Cد 

حضرته  �مريكا، � �قصى ميني �لصوPD �لد�عية شيخ مباC� kDد

 جزD فيجي، �على ميينه  wحضرته عند خط �لتوقيت �لد� 
شوDE, �نوD حسني، يليه �لد�عية يوسف سليم،   شوC ,DEيد �هللا

١٩٩١ eغيانا عا Dئيس جزD� لقا] بني حضرته

 �لرئيس �لس�rليوy جو-q سعيد� يلتقي حضرَته 



٢٢٨

١٩٩٠
�لسيد  �سُتشهد  �لثاy/يناير:  كانو�   ١٧
.vDشيخوبو قاضي بشC� rد كهوكهر 

٢٣ شبا�/ف�4ير: ُحكم على مهند[ �Cد, 
�رمية  سنة   Pمد بالسجن  ملتا�  مدينة  ِمن 

��E] �لصالP �تعليق �ساe �لشهاEتني.
  Pًلقى �خلليفة �اضر� ٢٤ شبا�/ف�4ير: 

مركز �مللكة aليز�بيث �لثانية بلند�.
�Cديا   ١١ على  حكم  نيسا�/aبريل:   ٣
بالسجن سنتني مع �ألعما6 �لشاقة �غر�مة 
موسى  "تلوند,  قرية    �Dبية   ٥٠٠٠

خا�" مبحافظة غوجر�نو�لة.
مبشر  �لسيد  �سُتشهد  حزير��/يونيو:   ٣٠

 كرناتك با�ند. Dتيمابو �Cد 
٣ ^�/�غسطس: بد� �خلليفة سلسلة خطب 
 ،sألمريكية على �لعر�� R�Dجلمعة ضد �لغا�
 ]Dما/D�� ��ستمرR هذv �خلطب ح| ١٥̂ 
١٩٩١، �ُطبعت  ما بعد  كتا� بعنو�� 

"كا&ثة �خلليج $�لنظا= �لعاملي �جلديد".
٢٠ ^�/�غسطس: �غلقت �حلكومة مطبعة 
 Rحظر� PبوD  "eجلماعة "ضيا] �السال�

صد�D جريدP "�لفضل".
٩-١١ تشرين �لثاy/نوفم4: كانت �جلماعة 
 Rالجتماعا� إلقامة   Rبتجهيز� قامت  قد 
aما]  �ألCدية �جلنة   eملجلس خد� �لسنوية 

حضرته مع �ألCديني �ليابانيني، ��لثاy على ميينه �لد�عية مغفوC� Dد منيب

حضرته بني �ألحبة �لعر�، �على ميني حضرته �لد�عية �مد Cيد كوثر  �على يساD حضرته 
 PEمد شريف عو� Dمن �ليسا ¢Dلثالث بني �جلالسني على �أل�� ،PEاعيل عو©a عبد �للطيف

١٩٩٣ eبريطانيا عا صوPD للبيعة �لعاملية  �جللسة �لسنوية 



٢٢٩

 Eمن �فر� qٌال^ PبوD هللا، �كا� قد �صل�
�جلماعة، �لكن �حلكومة منعت عقدها قبل 

.Rبد�يتها ببضع ساعا
�لسيد  �سُتشهد  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١٦
قرية "D�E" مبحافظة   نصC� rد علو, 

.vنو�بشا
�خلليفة  بد�  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ٣٠
�خلشو_   sطر فيها  بّين  خطب  سلسلة 
 "a  Rستمر� ��ل�   ،R�Eلعبا�   ��لتمتع 
الحقا  �ُطبعْت   ،١٩٩١ ^�/�غسطس   ٢

باسم "متعة �لعبا��E^� PE �لدعا]".

١٩٩١
�افظة  قاضي  فر¢  �ياD/مايو:   ٢١
"جهنغ" حظر� على �جتماعاR �ألCديني 

كلها  مدينة DبوP لشهرين.
٢٥ تشرين �أل�6/�كتوبر: طلب �خلليفة  
من �بنا] �جلماعة �لدعا] من �جل �� يبلغ 
عدE �ألCديني  حياته a" ١٠ ماليني 

�Cد,.
١٦ كانو� �أل�E/6يسم4 ١٩٩١- ١٦ 
قاe حضرته  �لثاy/يناير ١٩٩٢:  كانو� 
�ولة تاD¤ية a" قاEيا�  ��ند، حيث 
 Pهجر بعد  خلليفٍة   PDيا-  6َ�ّ� كانت 
��ند  تقسيم  عند  منها   �  yلثا� �خلليفة 

.١٩٤٧ eعا
٢٠ كانو� �أل�E/6يسم4: �لقى حضرته خطبة 
�كانت  بقاEيا�  �ألقصى  �ملسجد    �جلمعة 

��6 خطبة يلقيها خليفٌة فيه منذ ٤٤ سنة.
 eقا �أل�E/6يسم4:  كانو�   ٢٨  -  ٢٦
 ١٠٠ Dقم  �لسنوية  �جللسة   iبافتتا �خلليفة 

لقاEيا�.
طبع كتا� A Man of God (سPr �خلليفة 

�لر�بع) للكاتب �إلجنليز, aيا� ^�Eمسو�.

حضرته £طب E �جللسة �لسنوية E قاmيا8 عا= ١٩٩١

 ،١٩٩١ eيا� عاEقا حضرته يتوسط كباD �جلماعة ��لدعاP من باكستا�  �ملسجد �ألقصى 
(wلد �خلليفة  �حلا��) دC� Dمنصو �-rم Pعلى ميني حضرته حضر�

 eغال �-rلشهيد م� �ليمني هو حضرP مr-� مسر�C� Dد، ��ألخr منهم  �جلالسني على �ألD¢ من  �خلامس من 

منظر �جللسة �لسنوية 
 ١٩٩١ eيا� عاEقا 

�



٢٣٠

١٩٩٢
١٣ يناير/كانو� �لثاy: ُ�طلق سر�i �لشقيقني 
ناصر  قريشي  �هللا:  سبيل    ُسجنا  �للذيِن 

 .Rد بعد ٧ سنو�C� فيعD د �قريشيC�
٣١ يناير /كانو� �لثاy: ُبثت خطبة �جلمعة 
�لصناعي  �لقمر  ع4  �أل�"   Pللمر للخليفة 

 �لقاPD �أل��Dبية.
٣ نيسا�/aبريل: توفيت �لسيدP ^صفة بيغم 
�عة   eيو Dمضا�   ٢٩   �خلليفة  -�جة 
�لو�E_ بلند� �عمرها ٥٤ سنة. �قد صلى 
 عليها �خلليفة  ٤ نيسا�/aبريل، �Eفنت 
�ملقP4 �ألCدية  "بر�ْكُوE" مؤقًتا، �ُبث 
�أل��Dبية   Eلبال� �كثر   �حلد¹  هذ�  خ4 
 Pلقمر �لصناعي، �حد¹ هذ� للمـر� ع4 

�أل�"  تاDيخ �جلماعة.
 (rللتبش �ستقبا6 حضرته  مسجد �لفضل عند عوEته من قاEيا�، �على يساD حضرته �لد�عية هاE, علي (�لوكيل �إلضا

٨ نيسا�/aبريل: Dُفعت قضية ضد ٥ �Cديني 
.gرمية كتابة �لبسملة على بطاقة �لز���

 eقيا عن  �خلليفة  �علن  ^�/�غسطس:   ٢٨
Humanity First ية �لعامليةrجلمعية �خل�

.١٩٩٣ (�إلنسانية ��ًال)، ��سسها D©ًيا 
حضرته   eقا �أل�6/�كتوبر:  تشرين   ١٧
كند�.  توDنتو    �ملركز,  �ملسجد   iبافتتا
�قد ُبث �الحتفا6 بافتتاحه  �لعا� كله ع4 

�لقمر �لصناعي.
٤ كانو� �أل�E/6يسم4: هدe �ملعاند�� مسجد� 
جديد� للجماعة  مدينة �Dجشاهي، بنغالEيش. 
 Eستشها� �أل�E/6يسم4:  كانو�   ١٦
مبحافظة  "جلهن"     qشر� �مد  �لسيد 

غوجر�نو�لة، باكستا�.
مبناسبة  �أل�E/6يسم4:  كانو�   ۲۸  -  ٢٦
قاعة     Rُعقد قاEيا�    �لسنوية  �جللسة 
باسم  جلسة  بلند�  "فضل"  مبسجد   Eمو�
متَّ  خطابني  �خلليفة  فيها  �لقى  قاEيا�  جلسة 
بثهما ع4 �لفضائية a" قاEيا�، فكانا �خلطا� 

�الفتتاحي ��لنهائي للجلسة هنالك.

شعاD �جلمعية �خلrية �لعاملية "�إلنسانية ��ال"

جنا-P حرe �مr �ملؤمنني حضرP ^صفة بيغم



٢٣١

١٩٩٣ 
سلسلة  �خلليفة  بد�  شبا�/ف��ير:   ٢٧
�لقنا�   mta ع�  �ملبـاشر  �لقر!�   "#$
�أل%ـديـة  �إلسالمـية  �لفضـائيـة 

�لعـامليـة.
١٦ حزير��/يونيو- ٦ متو0/يوليو: سافر 

�خلليفة ;9 �لنر7يج 7�لسويد.
 9; �خلليفة  7صل  حزير��/يونيو:   ۱۸  
�ملكا� �لذD يكو� فيه �لنها# ٢٤ ساعة 
 F �جلمعة  خطبة  7�لقى  �لنر7يج   F

.Borguind

�خلليفة  Nهب  ٢٤-٢٥حزير��/يونيو: 
;9 منطقة North Cap   �لقمة �لشمالية 
 Q7�  F7  .Rلشما� �لقطب  من  �لقريبة 
مر� F �لتا#يخ صلى هناT �خلليفة بالوفد 
 F7  ،Xلعشا�7  Yملغر� صال]  له  �ملر�فق 
 ٢٥  F7 �خلمس.  �لصلو�^   Rلتا� �ليو` 
�جلمعة  صال�  ֲדم  صلى  حزير��/يونيو 
�لباقية هناT. 7هكذ� حتققت  7�لصلو�^ 
طويلًة  ستكو�  �أليا`   ��  �  hلن�  �Xنبو
F 0من �لدجاQ 7يصلي �لنا" �لصلو�^ 

بتقدير �لوقت. 
�لعاملية  �لبيعة  عقد^  !Y/�غسطس:   ١
�ألF 97 �جللسة �لسنوية للجماعة بلند� 
حيث بايع  ٢٠٤٣٠٨ شخص من ٨٤ 
�خلليفة  لبس  7قد  شعًبا.   ١١٥7 بلد� 
 F  � �ملوعو$  �ملسيح  لسيدنا  معطًفا 

هذu �ملناسبة �لتا#tية.
�خلليـفة  خلطب  �ملباشر  �لبـث  7بد� 
�مريكا   F �لصناعـية  �ألقما#  عـ� 

�لـشمالية.

 حضرته البًسا معطف �ملسيح �ملوعو$  �

حضر� م}0� مسر7# �%د مع حضر� �خلليفة �لر�بع 7هو zتضن طفلني بوسنيني



٢٣٢

١٩٩٤
.mta لر|ي لـ�لبث �لثا{/يناير: بد� � �٧ كانو

بد� صد7# جريد�  �لثا{/يناير:  كانو�   ٧
"�لفضل" �لعاملية �ألسبوعية F لند�.

�%د  "�لسيد  �سُتشهد  شبا�/ف��ير:   ٧
نصر �هللا" F الهو#.

حترير  #ئيس  على  ُقبض  شبا�/ف��ير:   ٧
7مديرها  7ناشرها  "�لفضل"  جريد� 
7طابعها 7مدير �لة "�نصا# �هللا" 7طابعها، 
 ۲۲  F مكّبلني  �ملحكمة   F فُأحضر7� 
 F بكفالة  سر�حهم  7ُ�طلق  شبا�/ف��ير، 

N! ۸�#/ما#". 
 Yلعا� �حلكومة  منعت  شبا�/ف��ير:   ١٠
#بو�   F �لسنوية  �أل%دية"  خد�`  "�لس 

�ل� كانت بد�^ قبل يو`.
#يا�  #�نا  �ُستشهد  شبا�/ف��ير:   ٢٢

�%د F الهو#.
٢٣ شبا�/ف��ير: �رمية �الحتفاQ مبر7# مئة 
�لكسو� 7�خلسو�  !ية  عا` على ظهو# 
 F �اعتنا  من  �فر�$   ۹ �عُتقل  �لشه}� 

"بتوكي"، ٣٨7 F #بو�.
�%ديني   ٥ على  ُقبض  !N�#/ما#":   ٧

!خرين F "بتوكي".
 Xبإلقا �خلليفة  بد�  !N�#/ما#":   ٢٣
�ملحاضر�^ حوQ طريقة �لعال� باملثل ع� 
فيما  7طبعت  zاضر�،   ٢٠٠ بلغت   mta

بعد باأل#$ية 7�لعربية بعنو��: (��وميوباثي 
�D �لعال� باملثل).

#يا�  �لسيد  �ستشها$  نيسا�/;بريل:   ٩
 F �ْلرشيد خا�لدكتو# عبد �د 7جر� %�

"شبقد#" بشا#7.
 F �%دًيا   ٢٧ �عتقل  ١٥نيسا�/;بريل: 

غوجر�نو�له.

 F �أل%ديني  على  هجو`  �يا#/مايو:   ٢
�%ديني   ١٠ ُجر�  حيث  كر�تشي، 

7ُ�خرجت ١١ �سر� من بيوִדم.
�ل�نامج  7بث  تسجيل  بد�  يونيو:  حزير��/ 

.Yلعر�مع  Xئع، لقا�لر�
قبل  من  حا#   Qستقبا� متو0/يوليو:   ٢٧
#�نا  �لسيد  �أل#بعة 7هم:   Xللسجنا �خلليفة 
7�لسيد  �لقدير،  عبد  7�لسيد  �لدين،  نعيم 
zمد حاN  #فيق، 7�لسيد zمد نثا# لد� 

7صو�م ;9 لند�.
٣٠ !Y/�غسطس: �ستشها$ �لسيد 7سيم 
 F بت  �%د  حفيظ  7�لسيد  بت  �%د 

فيصل !با$.
�جلماعة  مسجد  ُهد`  �يلوQ/سبتم�:   ١٥

.D7لبند�# F
٩ تشرين �ألQ7/�كتوبر: �ستشها$ �لدكتو# 

نسيم بابر F ;سال` !با$.
�خلليفة  �فتتح  �ألQ7/�كتوبر:  تشرين   ٢٣
مسجد بيت �لصا$  F شيكاغو �مريكا.

عبد  �ستشها$  �ألQ7/�كتوبر:  تشرين   ٢٨
�لر%ن باجوF u كر�تشي.

٣٠ تشرين �ألQ7/�كتوبر: �ستشها$ �لسيد 
$لشا$ حسني كهجي F ال#كانه.

١٠ تشرين �لثا{/نوفم�: �ستشها$ �لسيد 
"سليم �%د باF "Q كر�تشي.

١٩ كانو� �ألQ7/$يسم�: �ستشها$ �لسيد 
�نو# حسني �برF 7 ال#كانه.

قبو#  ُهدمت  �ألQ7/$يسم�:  كانو� 
�#بعة �%ديني F "كو^ مومن" مبحافظة 

سرغو$ها.
�لكسو�  آلية   Dملئو� �ليوبيل  مبناسبة   
7�خلسو� �لشه}� عقد^ �جلماعة F عا` 

١٩٩٤ �حتفاال^ F �لعا¤ كله. 

;
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باملثل   
�لعال  � �غب�  قصة   ��
�لسنو��   � هذ�  كا�  فقد  شيقة، 
حيث  �(ند..  تقسيم  بعد  �أل-, 
�لنصفي  بالصد�2  مصاًبا  كنت 
�للغة   � له  يقا9  ما  -هذ�  �لشديد 
=شعر  -كنت   .Migraine �إلجنليزية 
 ..Aتضطر Dبالد-�� -كانت عضال
مصاًبا   Gًعديد =ياًما  =مضي  -كنت 
=تنا-9  -كنت   .Hألعر��  Iֲדذ
-كا�  عالًجا..   Sandol �ألسMين 
له تأثUٌ سلS على �ملعدG -�لكليتني، 
-كا� يسبب ]ياGZ ضربا� �لقلب. 
�لذ\  �لد-�[  معه  يأخذ   _= -كا� 
كا� `تا
 �ليه =يًضا بعد تقسيم شبه 
�لقا�a- ،G يكن هذ� �لد-�[ متوفر� 
من  bلبه  كا�  بل  باكستا�،   �
تنا-له  بعد  =حتسن  -كنت  كلكوتا، 

بسرعة. 
-عندما =صبُت مرGً بالصد�a 2 يكن 
�fُه   _= عند   �Zًموجو �لد-�[  هذ� 
�(وميوباثي  �لد-�[  =�سل  لذ�  �هللا، 
 
مكانه. a =كن عندئذ مقتنًعا بالعال
باملثل، لكنi =خذته للMكة، فشعر� 
فوً�� =� �ألaَ قد ]�9 -=نا مضطجٌع 
مغمض �لعينني Z-منا سبب �a n يبق 
 ]ٍ�-Z  \=  iينـفع  a- له،  =ثر   \=

قبله هـكذ� -ֲדذI �لسـرعة.
 (��وميوباثي" �D �لعال� باملثل" ¥١)



٢٣٣

١٩٩٥
�فتتا�  عن  �خلليفة  �علن  نيسا�/;بريل:   ۷
خطبة   F نيوغنيا"  "بابو�   F مسجد   Q7�

.mta جلمعة ع��
٢٣ نيسا�/;بريل: ُسجن �%دD من ننكانة 
مبحافظة شيخوبو#� ملد� ٦ سنو�^ 7غر�مة 
على  �لبسملة  كتابة  �رمية  #7بية   ١٠٠٠

بطاقة �لز7��.
�%د   T#مبا" �لسيد  �سُتشهد  �يا#/مايو: 

شرما" F شكا#بو# F �لسند.
�حلكومة  �7قفت  يوليو:  متو0/   ٣٠
�جلماعة  مسجد  تشييد   Qعما� �لباكستانية 
7ُ#فعت  جهنغ،  مبحافظة  "غرمها#�جة"   F

�لقضية ضد �ثنني من �أل%ديني.
ِمن  �لشها$تا�  ُمحيت  ١١ !Y/�غسطس: 
على 7�جهة مسجد �جلماعة F قرية "٨٤ 

� Y سر©} #7$" بفيصل !با$.
٣١ !Y/�غسطس: �رمية �$�X �لصال� صد# 
بالسجن سنة 7�حد� 7غر�مة ٥٠٠  �حلكم 
"$�ته"  من  �أل%ديني  من  �ثنني  على  #7بية 

مبحافظة مانسهر� .

 حضرته يرحب ببعض �لسجناF X سبيل �هللا �لذين ُحكم عليهم باإلعد�` ª ©لهم خطًأ �لعفُو �لعا` �لصا$# من �حلكومة �جلديد�، فسافر7� ;9 �خلا#� قبل �� ُيلقى عليهم �لقبض ثانية

قاعة سيدنا zمو$ مبسجد �لفضل، لند� سنة ١٩٩٤

 u#شد، 7على يسا�ملجيب #� Xعطا Nألستا�7على ميينه:  ،Yلعر�مع  Xلشه} لقا�ل�نامج � F ملؤمنني�م} � 
�ألستاN �ملرحو` zمد حلمي �لشافعي، ª عبا$� بربو¬، ª من} �%د عو$�
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١٩٩٦
١٢ كانو� �لثاy/يناير: ُضِرَ� �ألCديو� 
�جلماعة  مسجد  �ُ�غلق   ،Eبا^ �يبت   

��عُتِقَل شخص �Cد,.
سيدتني   Dألشر�� هاجم   :]Dما/D��^  ٢٦
 Bلدعو� �ُقيمت     كر�تشي   �Cديتني 

ضد aحد�Ïا.
 Dعلى مد� mta بريل: بد�ية بثa/١ نيسا�
��و�]  على  كلمًة  �خلليفة  ��لقى  �لساعة، 

.Pًمباشر
بالسجن  �حلكم   Dصد نيسا�/aبريل:   ٢
على  �Dبية   ٥٠٠٠ �غر�مة  سنتني   Pملد
�Dبعة من �ألCديني من "�Cد بوD شرقية" 

.Dمبحافظة ֲדا�لبو
�لفضائية   Pلقنا� بث  بد�  متو-/يوليو:   ٥
�ألDضية   Pلكر� يغطي  �ألCدية  �إلسالمية 

كلها.
مسجد  نسف  �ا�لة  �يلو6/سبتم4:   ٢
 ١٣ iبقنبلة، حيث ُجر PبوD "�ملهد," 

من �ملصّلني.
�لتبليغ  مركز  تسجيل  �يلو6/سبتم4:   ٢٨

 �لبوسنة D©ًيا.
ميا�   Eستشها� �لثاy/نوفم4:  تشرين   ٨
مبحافظة  "جتهه"  قرية     sEصا �مد 

  ."Eحافظ ^با"

١٩٩٧
�خلليفة  بد�  �لثاy/يناير:  كانو�   ١١
ملدP ساعٍة  �لقر^�  Dمضا�   ]DE [لقاa
�نصف يومًيا aال يوe �جلمعة، �كا� يبث 
 Pعد "a ا] �لعا� مترً�اÐ� كل "a Pمباشر

.Rلغا
نيسا�/aبريل: �عتقا6 ٨ �Cديني  �لقرية 
"٣٢ �جلنوبية" مبحافظة سرغوEها، �ُ�غلَق 

مسجد �جلماعة.
مدينة    �Cديا�  �عُتقل  �ياD/مايو:   ٢٦
ية كرمية  �لهما،  "بتوكي" �رمية كتابة̂ 
فبقيا  �لسجن ٧٥ يوًما، �بايع ١٧ Dجًال 

 �لسجن نتيجة تبليغهما.
 ,DEشو  Eستشها� حزير��/يونيو:   ٢٠

.,Dها�  vد باجوC� عتيق
 sحقو منظمة   Rكَر� حزير��/يونيو: 
�Cدًيا   ١٧  �� تقريرها    �إلنسا� 
 � لكن  �ملاضيتني،  �لسنتني    �سُتشهد�� 

يعاَقب �, من �ملجرمني.
 Eستشها� �أل�6/�كتوبر:  تشرين   ٣٠
�لدكتوD نذير �Cد  Eهونيكي مبحافظة 

غوجر�نو�له.
  ُعقد  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١٩-٢٢
 Bكر�  ,Dيطاليا مؤمتر تذكاa تريست
�خلليفة  ��Dسَل   ،"eلسال� "عبد   Dلدكتو�

Dسالته �خلاصة ֲדذv �ملناسبة.
١٢ كانو� �أل�E/6يسم4: �ستشهاE �لسيد 

مظفر �Cد شرما  شـكاDبوD بالسند.

 ۱۹۹۸
٨ شبا�/ف�4ير: �سُتشهد ميا� �مد �ك4 

aقبا6  ��غند�.
٧ متو-/يوليو: �ستشهاE �لسيد �يو� �عظم 

 ��v كينت بباكستا�. 
ملك  �لسيد   Eستشها� ^�/�غسطس:   ٤

.,Dها� نصC� rد 
  مسجدنا   sُحر ^�/�غسطس:   ٢٦

نوكوR بالسند.
١٠ تشرين �أل�6/�كتوبر: �ستشهاE �لسيد 

.vافظة نو�بشا� نذير �Cد 
 Eستشها� �أل�6/�كتوبر:  تشرين   ٣٠

.Dالهو �لشوDE, عبد �لرشيد شريف 
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"�$m �8 �نصح �ألمـم �لغربية �لنصر�نية 
�يضا مبشـاعر Òلصة �ننا جند E �لقر�8 
 Xٍ�لنـ� � نبو��يث mحا� E$ لكرمي�
بشـأنكم تشk# w عقوبا& Xٍ�mعة لكم، 
فيجب عليكـم �ال تنظـر$� #ليها بعني 
�لكر�هية �$ �لسـخرية. #8 قد& �لسما� 
ال ميكن �8 ُيلغى مبكر mنيو%، $لكن #¶� 
�مكن &mُّ^ فبالتوبة �لصاmقة $�السـتغفا& 
$�لصال½ $�لتقوW. فإ¶� فعلتم ¶لك فإ8 
�هللا تعاk.. �لذ% عفُو^ غالب على غضبه.. 
.& قاm& علـى �8 يلغي كل عقاOٍ قد ُقدِّ

 E جذ&يا �wًتغي �لذلك ينبغـي �8 حتدثو
 %mالقتصا�لسياسـي $�كم wطريقة تفك
 8� $Îب  $�الجتماعـي.  $�ألخالقـي 
 Xِلعـد� فو� متطلبا� Xِمتطلبا �تضعو
�ملصـاÉ �لقومية $�لعنصرية E كل vاٍ� 
 Oلشعو� �ب �8 تعاملوÎ$ .سـتثنا��بال 
 N �¶#$ .بالعطـف awلفقـ�لضعيفـة $�
على   �$mفعو �إلسـال=  قبو�  تستطيعو� 
 a�&لتو� E لصاحلـة�لتعاليم � k# ألقـل�
$�إلجنيل، $طهِّر$� vتمعكم بصفٍة خاصٍة 
من قلة �حليا� �لذ% يتز�يد باستمر�&. لو 
فعلتم ¶لك فلسو2 يتبد� قد&كم �لسيئ 
#k قد& �خلw. $بتعا$نكم مع �هل �إلسال= 
$سـائر �لبشـر تتمكنو8 من بنا� نظاٍ= 
عاملي جديٍد، $يتحو� �لسال= �لعاملي من 
فر�Ó �ألحال= #k حيز �حلقائق �لو�قعة."

مبسجد   ١٩٩١  ]Dما/D��^  ٨ �جلمعة  (خطبة 
�لعاملي   eلنظا�� �خلليج  كاDثة  بلند�،  "�لفضل" 

�جلديد � ٢٦٣-٢٦٤)
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٩ تشرين �لثاy/نوفم4: �ضع حجر �سا[ 
ملبÑ جديد ملستشفى "نوD" بقاEيا�. 

�ل4ملا�   Dصد� �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١٨
�سم   rتغي بشأ�   �Dًقر� بالبنجا�  �إلقليمي 
مركز �جلماعة "DبوP"، فسموها ��ًال "نو�� 

قاEيا�"   "جنا� نغر".
حجر  ُ�ضع  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ٢٥
بنا]  مشر�_  مسجد ضمن  أل�6  �ألسا[ 

١٠٠ مسجد  �ملانيا.
 

۱۹۹۹
�DEسه  �خلليفة  �كمل  شبا�/ف�4ير:   ٢٤
 �لفضائية لبيا� معاy �لقر^� �ل� كانت 
.Rمدִדا ٣٠٥ ساعا ]�DE تشتمل على

 vEصاحبز�  Eستشها� نيسا�/aبريل:   ١٤
مر-� غالe قاDE، �هو ��6 شهيد من عائلة 

.� Eملسيح �ملوعو�

 &mغال= قا �¢wلشهيد م� 
 (� Eملسيح �ملوعو� Pسر� (��6 شهيد 
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قا� �خلليفة E خطبة �جلمعة ١٨ كانو8 �لثاx/يناير E �يا= حرO �خلليج:
"�نا ال �نصح �جلماعة �إلسالمية �أل}دية بالدعا� لنصرa هذ� �لفريق �$ ¶�4، بل �طالبهم 
بالدعا� من �جل �ستقر�& �لسال= E �لعاN. �بتِهلو� #k �هللا قائلني: يا &بنا، ]ن �ملحبو8 
�ملغرمو8 برسالة �مد �ملصطفى �، $�ملولعو8 با�ه $شخصه �لكرمي ألنه سيدنا $�صد� 
�بيك. يا مالك �أل&¨ $�لسما�، N ¾ببك Òلوٌ� كحب سيدنا �ملصطفى �، $]ن ]ب 
��ه $عمله $شخصه $mينه. $كا8 � ¾ب بo �لبشر ��عني. لقد بعثه �هللا تعاk &}ًة 
للعاملني، $حبنا له يقتضي �8 نذ$O آلال= �لنا¡ ��عني، $�8 نعينهم $نسعى لتحسني 
حا�م. $]ن يا &بنا ال منلك شيًئا سوW �لدعا�. ]ن يا &بنا �اعٌة من �لضعفا� �لذين ال 
حو� �م #ال بك. ]ن يا &بنا �اعٌة نلقى منهم �الضطهاm. $لكننا نسجد بني يديك، 
$نتوسل #ليك مبذلٍة $حر�&aٍ $#حلاٍ½، �8 تنـز� &}تك على �لعرO، بo جلدa سيدنا 
�ملصطفى، $�8 ترحم �يع بo �لبشر. �نِقْذهم يا &بنا من �ملشاكل �لعاملية، سو�� كانت 
ناجتة عن �خطا� �لبشر �$ بقضائك �لذ% ال نستطيع #m&�َكه. $مهما كا8 �ألمر، فإ8 
ْ&^ يا &بنا  كا8 هنا4 نصٌر فاجعله يا &بنا من نصيب �إلسال=، $#8ْ كا8 هنا4 فوٌ¢ فقدِّ
لإلنسانية $لتلك �لقيم �ألخالقية �لH �ختفت من �لشر� $�لغرm .Oْعها يا &بنا تنهض 
E �لدنيا ثانيًة.. $تنتصر E �لعاN تا&aً �خرW. �للهم حّقْق $عد4 �لذ% �نزلَته E �لقر�8 

ُ̂ َعَلى �لديِن ُكلِه﴾".  بأنك �&سلت �مًد� � ﴿ِلُيْظِهَر
�لصد� $فو¢ �إلسال= $�حلق $�لقيم  �مٍة معينة، $لكن ندعو النتصا&  لفو¢  فلن ندعو 

 .Nلعا� �ليو=، فال سبيل لنا إلنقا¶ هذ�عا�نا m تسمع N إلنسانية. يا &بنا لو�

(خطبة �جلمعة ١٨ كانو� �لثاy/يناير ١٩٩١، كاDثة �خلليج � ١١٣-١١٤)

٢٣ نيسا�/aبريل: بد� حضرته سلسلة �خلطب 
عن �ألCديني �لذين �ستشهد��  سبيل �هللا 

��ستمرa R" ٢٣ متو-/يوليو.
٣٠ نيسا�/aبريل: �عُتقل صاحب -�vE مر-� 
مسر�C� Dد، �لناظر �ألعلى، �ثالثة �Cديني 
سر�حهم  �ُ�طلَق  كا�بة،   BعوE   ^خرين 

١٠ �ياD/مايو.
بيغم  مباDكة   Pلسيد�  Eستشها� �ياD/مايو:   ٩

.Rسيالكو -�جة عمر سليم بت 
بالنا[  �خلليفة  صلى  ^�/�غسطس:   ١١
 qعند كسو �أل�"   Pللمر  qلكسو�  Pصال

�لشمس  بريطانيا.

 Pديو� من �لصالCغسطس: ُمنع �أل�/�  ̂٢٧
 مسجد بيت �ألما�  فيصل ^باE،   ُ�غلق 

من قبل �حلكومة  ٢ يناير ٢٠٠٢.
  قنبلة   Rُفجر �أل�6/�كتوبر:  تشرين   ٨
بنغالEيش    "كهلنا"  بـ  �جلماعة  مسجد 

��سُتشهد ٧ �Cديني.
٩ تشرين �أل�6/�كتوبر: �َضع حضرته حجر 

 لند�.   "iسا[ مسجد "بيت �لفتو�
١٥ كانو� �أل�E/6يسم4:  قرية "حويلي 
 sحر بباكستا�   vDكا�� مبحافظة  ها"  لكَّ
على  �جلماعة   rم� �مشفى  بيت   Eأل�غا�

صعيد �ملحافظة. 
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حضرته يضع حجر �سا[ مسجد بيت �لفتوi بلند�

 لند� خال6 مرحلة �إلنشا] iمسجد بيت �لفتو

 حضرته يسلم على �حلضوD بعد �ضع حجر �سا[ �ملسجد، �على ميينه 
E. �فتخاC� Dد �يا-  (�مr �اعة بريطانيا)

iطريقه لوضع حجر �سا[ مسجد بيت �لفتو حضرته 
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 E ألسئلة�على  mحضرته ير
vلس �لعرفا8 (ند$a علمية)
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 ٢٠٠٠
�ملسجد   iفتتا� مت  �لثاy/يناير:  كانو�   ٩
�أل�6  (�تلش)  �ملانيا ضمن خطة بنا] 

١٠٠ مسجد  �ملانيا. 
 iجلر��  Eستشها� �لثاy/يناير:  كانو�   ١٨
  طيب  �حلق  Îس   Dلدكتو� �ألCد, 

.Eفيصل ^با
٤ ^��D/ماD[: �لقى حضرته خطبًة مبناسبة  
�إل�امية"  "�خلطبة  على   eعا  ١٠٠  Dمر�

(١١ نيسا�/aبريل ١٩٠٠).
عبد  �لسيد   Eستشها� نيسا�/aبريل:   ۱٥

�لرحيم  لدهيانه با�ند.
۸ حزير��/يونيو: �ستشهاE �لشوDE, عبد 
مبحافظة   "�Dֲדو "جك    �ִדو�6  �للطيف 

شيخوبوvD،  باكستا�.
 eقا متو-/يوليو:   ١١- حزير��/يونيو   ١٩
aند�نيسيا �كانت �جلولة   "a خلليفة �ولة�

�أل�" خلليفٍة للمسيح �ملوعوa Eليها.
�جلماعة   Rعقد ^�/�غسطس:   ١١-١٢
مؤمتًر� �Eلًيا  مدينة "-�ْين" بأمريكا، �هي 
 Dالسكند� "جو�   rلشه� �لقسيس  مدينة 
�Eئي"، ��لك مبناسبة مر�D مئة عاe على 
 .� Eئي" بدعا] �ملسيح �ملوعو�E" kهال
٢١ تشرين �أل�6/�كتوبر: �حتل �ملعاDضو� 
مسجد �جلماعة مبدينة غوالDتشي  �افظة 

بدين بباكستا�.
٣٠ تشرين �أل�6/�كتوبر: ُ�طلقت �لناD على 
�ملصلني  مسجد �جلماعة مبدينة "غتياليا�" 

بباكستا� ��سُتشهد ٥ �Cديني.
 ٥  Eستشها� �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١٠
 sحر�a�  "vDهز� "¼ت  مبدينة  �Cديني 

.kمسجد �جلماعة هنا
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�ألبدية  مباmئه   k# $تتجهو�  �$ًال  �إلسال=   k#  �$mتعو  8� �إلسالمي هي   Nللعا  Hنصيح
.Oصو$ Oٍمن كل حد kهللا تعا�لعاملية، $عندها تر$8 كيف تتنـز� عليكم نعُم �

 X�&تا2 بالشعا�� E لتكنولوجيا. لقد قضيتم�بالعلو= $ �لثانية هي �8 ִדتمو� Hنصيح$
تقاتل �لصقو& E حني كانت �لصقو&   wلط�  iبغا قر$ًنا، $لطاملا جعلتم E قصائدكم 
تنقّض عليكم m�ئًما، $N تستطيعو� �8 حتّركو� ساكنا. $�ما غwكم من �ألمم فلم تتوقف 
عن �لتقد= E �لعلو= $�لتكنولوجيا، $ظلت تتغلب عليكم E مياmين �لعلم $�لتكنولوجيا 
$تتفو� عليكم E كل vا�، $تفكر$8 �آلE 8 قتا�م $ال حتا$لو8 �قتنا� �سلحة مثل 
$�لتكنولوجيا  �لعلو=   k#  Xاللتفا�  8� مع  بنجاٍ½،  يستخدمو�ا ضدكم   Hل� �سلحتهم 
�مر غاية E �أل¿ية. ال تلعبو� بعو�طف �لطالO �ملسلمني $ال تدفعو� ֲדم #k �لشو�&» 
ليقتتلو� $ليعتاm$� على لغة �لشتائم. ال تعملو� على تدمw �خالقهم، $ال تعملو� للقضا� 
على علومهم $ِقيمهم. ال تدفعوهم ليو�جهو� عِصيَّ �لشرطة $قذ�ئفهم لتتحطم �جساmهم 
�لشو�&»   k# ليخرجو�  $تثw$�م  �ملسلمني   Oلشبا� حتّرضو8  #نكم  كر�متهم.  $تد�¡ 
باسم �إلسال=،  يتعرضو� للمهانة $�إل¶ال� بالضرO $طلقاX �لرصا« $هم ال يعلمو8 
ملا¶� ُيفعل ֲדم ¶لك. فبدًال من �لتالعب بعو�طفهم، علِّموهم ��مة $�العتماm على �لنفس، 
$علِّموهم �ألخال�، $m&ِّبوهم على ضبط �لنفس، $�خِبر$هم �نكم #¶� �&mمت تبوَُّ� مكانٍة 
لن  $بد$�ا  $�لفضائل،  �ملعا&2  mنيا   E مكانة لكم  تكو8   8� من  بد  فال  �ألمم..  بني 

تستطيعو� �كتساO مكانة مرموقة.
 X�¶ لبتر$لية� mلبال�فباستثنا� قلة من  ،%mالقتصا�& �الستقر�ما عن حا�م من حيث �
�لثر$�X ��ائلة، فإ�م �يعا $معهم بالm �لعاN �لثالث �ألخرW ميّد$8 �كّف �الستجد�� 
#k �لبالm �لغنية. $هي نفس �لبالm �لH يْشكو8 من جتا$¢�ִדا $ينشر$8 تعليم �لكر�هية 
ضدها $يقولو8 للعامة #8 هذ^ �ألمم جا�X لتستعبدنا، $ينبغي �لثأ& منها. $ֲדذ� �يًضا 
£لقو8 تعا&ًضا. E �لسعوmية �$ �لكويت يرW �لعامة �8 من يؤيد بريطانيا يستحق �لقتل، 
$يعتy$8 كلمة �مريكا سبًَّة، $مع ¶لك فاألمة كلها قد بيعْت �م، $mفعو� �لعربو8، $ال 
�حد يد&4 خطو&a �ملوقف. فالبالm �لفقaw منا حتولت #k شحا¶ين، $�لبالm �لثرية منا 
تعتمد كليًة على �عد�ئها. فما �شدها من حاٍ� تثw �حلز8! فالفقw $�لغo سو�� E عد= 

�لقد&a على �لعيش #ال باالستجد��، $ال يستطيع �لتنفس باحتر�ٍ= $حرية!
فإ8 �شد �ألخطا& �لH تو�جه �لعاN �إلسالمي $بالm �لعاN �لثالث هو ما عندهم ِمن خز% 

�لنفس. ملا¶� ال يد&كو8 �8 �ملتسو� ال ميكن �8 يعيش حر�؟"

(خطبة �جلمعة ١ ^��D/ماD[ ١٩٩١ مبسجد "�لفضل" لند�، 

كاDثة �خلليج ��لنظاe �لعاملي �جلديد � ٢٢٨-٢٢٩)



٢٣٩

 جاكرتا بإند�نيسيا  wلد�� Dصالة �ملطا حضرته Ãّيي سيد�R �اعة منيسلوD بإند�نيسيا�ل�4فيسوD .e DهاDجو يستقبل حضرته 

يÒَحّيي  حضرتـه 
فـي  �ملستقبلـني 
�على  aند�نيسـيا، 
 rحضرته �م Dيسـا
aند�نيسـيا،  �اعة 
 �ُيـرB بينهمـا 
عبد  �لد�عية  �خللف 
�ملجيد عامر �Dئيس 
Eميجر �مو �حلر[ 

حضرته بني �ألحبة �إلند�نيسيني حضرته يأخذ �لبيعة  aند�نيسيا



٢٤٠

ÍÅ¬d;Ô]�÷£\;Öçd^

;ÑÅÕ;ÅÕ;„›¯;G‰Ñ]“›b;fl“¥;ˆ;\É·Â;G]ïÁ^;◊eŒiâ∏\ ;∫;ÏîÑ]¬∏\ ;\ÊŒ÷h;‡^ ;Åd ;ˆ=

;I‹ÅŒi’\Â ;ÈÕÖ’\ ;kˆ]§;∫;]6˜| ;flŸ ;◊|Åi’ ;Ïe¬ë’\ ;–ÖŞ’]d ;Ö≤ ;‡^ ;Ï¡]⁄q÷’

;ÏîÑ]¬Ÿ;ÓÑ^;ÏË’]¢\;ÏîÑ]¬∏\;‰É·;Å¬dÂ;IÏ¡]⁄q÷’;Î]Ë¢\;wfi≤;9’\;f¡]ë∏\;È·

;ÿÂÄ ;ÖdÅià ;◊d ;GØiŸÊ“t ;Â^ ;ÏŸÊ“t ;◊eÕ ;flŸ ;‡Ê“h ;fl’ ;]Õ]Ş› ;√àÂ^ ;ÓÖ|^

;Î3e—;‡Ê“h;]Ÿ;ÑÅŒd;]‚fi“’Â;GÏ¡]⁄°\;Ê,;Ï⁄}î; žk\ÖŸ\ıŸ;Ï¬⁄i§;Ó1—

I]‚eËë›;∫;ÏeË£\;fi“ǐà

;G!\;Ì÷¡;◊—Êi’]d ;€“Ë÷¡;UØ÷]Õ ;€·Å¬d ;‡Êh_Ëà;flŸ̨ ;È÷eÕ ;Ô]�÷£\ ;‡̨
˛
_ ł⁄ö;ÅŒ’

;flÁÉ’\ ;Ô]�÷}÷’ ;!]d ;]�÷t ;ÿÊÕ^ ;]›^Â ;I]‚¡Ê› ;‡]—;]⁄‚Ÿ ;ÏîÑ]¬∏\ ;flŸ ;ÃÊ£\ ;‹Å¡Â

;flŸ;ÃÊ£\;‹Å¡Â;È÷mŸ;1ë’\Â;Ï¥á¬’\Â;Ï¡]qç’]d;È÷ui’]d;€“Ë÷¡;UÍÅ¬d;‡Êh_Ëà

;ÃÊà;]Ëeâ›;Ï�Ë¬ï’\;ÏîÑ]¬∏\;Ì÷¡;ÌïÕ;ÅÕ;ÍÉ’\;„’¸\;‡bÂ;I%]¬’\;ÓÊÕ;flŸ;ÎÊÕ;ÏÁ^

;Ï¡]⁄°\ ;‡bÂ ;I]Ë›Å’\ ;flŸ ;]·Öl^ ;Êu⁄ËàÂ;]ïÁ^ ;ÓÊÕ¯\ ;ÏîÑ]¬∏\ ;◊eŒiâ∏\ ;∫;ÖŸÅÁ

;ÓÊÕ;flŸ;ÎÊÕ;‘]fi·;jâË’Â;G]⁄it;ÏË’]iiŸ;k]tÊi…;ÜÖuià; ;ÏÁÅ∂¯\;ÏËŸ˜à¸\

\’IÈ6¸\;ÑÅŒ’\;\É·;ÑÊ‚Ω;√fi≤;]Ë›Å=;;;;;;(خطبة �جلمعة ٢٩ يوليو ١٩٨٤)

 ٢٠٠١
س �ملوقع �لر©ي:  كانو� �لثاy/يناير: ُ�سِّ

�إلسالمية  للجماعة   www.alislam.org

�ألCدية.

٢٠٠٢
�لسيد  �سُتشهد  �لثاy/يناير:  كانو�   ١٠

غالe مصطفى  "ب�rل" باكستا�.
بنا]  �حلكومة  ��قفت  �١٠ياD/مايو: 
كوتلي  منطقة    ببنديا6  �جلماعة  مسجد 

بباكستا�.
 Eمقصو �لسيد   Eستشها� �يلو6/سبتم4:   ١

.Eفيصل ^با �Cد 
 ١٤ تشرين �لثاy/نوفم4: �ستشهاE �لسيد 

.Eفيصل ^با عبد �لوحيد 
�لسيد   Eستشها� �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١٥

�لدكتوD Dشيد �Cد  Dحيم ياD خا�.

 ٢٠٠٣
�ملسيح  سيدنا   eقا �لثاy/يناير:  كانو�   ١٩
بالسفر a" جهلم  كانو�   �  Eملوعو�
 Dمر� �مبناسبة    ،١٩٠٣  eعا �لثاy/يناير 
�قامت  هذ�   �  vسفر على   eعا  ١٠٠
�جلماعة  جهلم  كانو� �لثاy/يناير سنة 

٢٠٠٣ �حتفاال عظيًما.
ميا�  �لسيد   Eستشها� شبا�/ف�4ير:   ٢٥
�Dجن  �افظة   �جلماعة   rم� aقبا6  �مد 

بوD، باكستا�.
خطبة  �خلليفة  �لقى  نيسا�/aبريل:   ١٨
 عهدv �ملباkD حو6 صفة  Prجلمعة �ألخ�
 Rضمن سلسلة خطبه عن صفا "rهللا "�خلب�
�هللا تعا". � �ملسا] عقد  �ملسجد �لس 

�ألسئلة ��ألجوبة.

  �جلماعة  مسجد   eُهد �ياD/مايو:   ١٢
.Rسيالكو ،vشوند

بابو  �لسيد   Eستشها� حزير��/يونيو:   ٢٢
حسن  "©� �يلن" aند�نيسيا.

٢٨ متو-/يوليو: �ستشهاE شيخ نذير �Cد 
.Eفيصل ^با 

مسجد  �¸ب   sحر�a ^�/�غسطس:   ٢٦
.vDسيد ��له" شيخوبو" �ألCدية 

�لسيد   Eستشها� �يلو6/سبتم4:   ١٤  ،١٣
نوC� Dد ��لسيد طاهر �Cد  "سد���6 

نيو��" بباكستا�.
حكومة   RDصد� �لثاy/نوفم4:  تشرين 
عبد   Dللدكتو تكرميًا  بريديا  طابعا  بينني 

  .vحياً] لذكر�a� eلسال�

ّ



٢٤١

;

√d\Ö’\;Ï�Ë÷£\;ÎÜ]fip
حضرته  �نتقل  نيسا�/aبريل:   ١٩
  قلبية  نوبٍة  aثر  تعا"  �هللا  CDة   "a
�لتاسعة ��لنصف صباًحا  بيته، �قد 
�لسيُد  �خلا�   vrسكرت �فاَته  �علن 
نيابًة   mta على  جا�يد  �Cد   rمن
عن مr-� مسر�C� Dد �لناظر �ألعلى 
��مr �جلماعة  باكستا�، �مت ترتيب 
 Dمسر� �-rم Rحسب تعليما Dألمو�
�لطاهر   vجسد بغسل   eقا� �Cد. 
�لساعة ١١   �موعة من ٩ Dجا6 
  Prألخ� PDللزيا vليال، �ُ�ضع جسد
قاعة "�موE"، حيث -�vD ^الqٌ من 
 "a ستمر �لك�� ،_�Eلو� PDبيه -يا�

٢٢ نيسا�/aبريل.
٢٢ نيسا�/aبريل: �نعقدR جلسة جلنة 
"�لفضل"  مسجد    �خلليفة  �نتخا� 
�ملغر�   Çبني صال �جلمع  بعد  بلند� 
 Dمسر�  �-rم ��نُتخب  ��لعشا]، 
خامًسا  خليفًة   - �هللا   vنصر  - �Cد 
 vبايع على يد� .� Eللمسيح �ملوعو

 ١١٠٠٠ من �فر�E �جلماعة �ملوجوEين هناk، كما بايع �ألCديو� 
 .mta 4لعا� كله ع�

�لر�بع  �خلليفة  �جلنا-P على   Pبالنا[ صال �خلامس  �خلليفة   َّe� نيسا�/aبريل:   ٢٣
 �لدعا] بعد Eفن جثمانه �لطاهر  eّ�   ،EDبتلفو Eبا^ eسالa -CDه �هللا- 

.kهنا



٢٤٢

;3∆d;È’;Ö�∆Á;‡^;!\;\Ê¡Ä\;=;

;‰Ä]e¡ ;∫ ;:÷|ÅÁÂ ;Gg]ât

;G ⁄ÏËîÖŸ; ⁄ÏËî\Ñ;] ⁄â�›;„ifipÂ

;ÌŒeiàÂ ;8÷Õ ;ÏËfiŸ^ ;‰É·

;‰Åfi¡;9≤]|;‡Ê“h;‡^;] ⁄ŸÂÄ

=;IØŸ`;G3£]d

(Dسالة �خلليفة �لر�بع
كتا�:  من   Pملأخو�� �هللا،  CDه    
�لطبعة  �لشهيد،   DEقا  eغال  �-rم

�أل�" ٢٠٠٣ � ٣٠٨)
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٢٤٣

ÏeËe¢\;‹˜â’\;„Ë÷¡ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;Ï¡]µ;]Á

"يا �يتها �لفر$» �خلضر�� لشجرa $جوm^ �! قلوبنا حزينة $عيوننا تفيض بالدمو»، أل8 �لذ% كا8 ¾بنا كثwً� قد فا&قنا، 
لكننا ال منلك #ال �خلضو» �ما= حكم �هللا تعاk: ﴿كلُّ َمن عليها فا8ٍ﴾. #8 ما شاهْدنا E عهد خالفته �ملبا&4 من �¢mها& 

�جلماعة ال ¾تاk# Ê بيا8.
ركم به �آل8 لكي نتعهد مًعا قائلني: يا �يها  لقد عّلمنا �خلليفُة �لر�بُع �سلوبا &�ئعا لتوmيع �لذ�هب $�ستقبا� �لقاm=، فأ¶كِّ
نقد=  فإننا سنظل  �لعاN كله،   E غالًبا  � � بسرعة جلعل mين �مد   mملوعو� �ملسيح  �نت &سالة  بلَّغَت  �لر�حل، كما 
كل تضحيٍة E سبيل #جنا¢ هذ^ �ملهمة. $#ننا لنشهد �نك قد قمت ֲדذ^ �ملهمة حق �لقيا=. على &$حك �ال2 &}اX �هللا 

$بركاته.
$نستقبل �لقاm= $نعاهد^ حالفني باهللا �ننا نظل مستعدين لكل تضحيٍة E سبيل تبليغ &سالة �ألمن $�لسال= �لH جا� ֲדا سيدنا 

�مد �ملصطفى � #k �لدنيا، $جلمع �لعاN كله حتت لو�ئه، $لقيا= �خلالفة �أل}دية، كما سنساعد^ m�ئًما باألmعية. 
 xتنا، $يستر�wًما للجماعة �كثر من ¶% قبل، $يغفر لنا �خطا�نا $يستر تقص$m 8 ُير% مشاهد تأييد^ $نصرته� kهللا تعا� �عوm�ُ

�نا مبحض فضله �خلا«، $�ال يرفع يد &}ته عنا �بًد� �بًد�، �مني يا &O �لعاملني.
(خطا� �خلليفة �خلامس -نصرv �هللا-  ٢٣ نيسا�/aبريل ٢٠٠٣، نقال عن جريدP "�لفضل" ٢٦ نيسا�/aبريل ٢٠٠٣)
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ضريح حضرa مر¢� طاهر �}د (&}ه �هللا) E #سال= �باm،  تلفو&m، بريطانيا



٢

�ألْكـــو�ُ� ـِت  جَُّ�َ �لزَّمـاُ�  ُفِجــَع 
�حـمـٍد َطـاِهـَر  ِبَمـْوِ�  �َألَنـاُ"   ُفِجـَع 
َلْوَعـًة       ِفـر�ِقـَك  َعَلــى  �َألنـاُ"   َ�َبَكـَى 
��لتَُّقـى       �0ِد�يـــِة   ُنـــوُ َعّالَمـٌة 
ســـاِئًغا  �َطـُهـوً مـا8ً  �ْسـقْيـَت:نا 
>�ِئًمـا َهْدِيـَك   ِبـُنـوِ ـالُ=  �لضَّ ُهــِزَ" 
باسـال ا  كرميـً مقد�ًمـا  كنـت  قـد 
َجميِعهـا ِللـُعلـوِ"   ُمحBـيًطـا  َبْحـًر� 
�Dـٍد َحاِفـَد    Eَِألْخـال� ط:ـاهـَر  يـا 
Gٍَمْغـِر  H ُغْربـًة  َمْوُتـَك  َكاَ�  َقــْد 
َلهـا  �ُنـوً ِبَأِْضهـا   Mَ<ُْتـِر َلـــْم   OْP
�ظَلَمـْت َقـْد  ُظْلِمهـا  ِمـن  َفَســـَماSُها 
ُغـْرَبـًة  ِلَموِتـَك   �OًP ـهيُد  �لشَّ َ�ْنـــَت 
ُقلوِبنـا   َ�ُنــوُ َ�ْعُيِنَنـــا  Pِْنســاُ� 
Vَد �0ـُ َعَلـَم   طاِهـًر�  َفاَْحـْم   ِّGَ َيـا 
َفإنَّنـا ِبالَعــز�8ِ  َعَلْين:ــا  َ��ْمُنــْن 
Yَُ�ُجْنـَد �ملُِهـلَّ  َخِليَفَتـنـا  َ��ْنُصــْر 
َسـاِطًعا ُمِنيــًر�  ِنْبر�ًسـا   َ��ْجـَعْلـُه 

َ�َشـرِِّهم   aِغـا �لطُّ َمْكـِر  ِمـن  َ��ْحَفْظـُه 
Vَد �0ـُ  Gِْ<َ َعَلـى  َجماَعَتنـا  َ��ْحَفـْظ 

Ø̨fiŸı∏̌\; Ž3 ŽŸ
˛
^;]›̨ ŽÅ đËą̀; ŽÔ]zzl̨ ŽÑ; Ž∫

;Åzz∂̨^;Özz Ž·]ǫ̈;\Ų̈Ö ŽŸ;

َ�ْشـجاُ� ِبهـا  ُكِسـَفْت  َقـد  ��لّشـْمـُس 
َ�ْحـز�ُ� ِبـِه   Gٌَمْكـــر� َفاْلـَكـوُ� 
�ألْ�طـاُ� َكْرِبهـا  ِمــن  َ��ْسـَتعَبر� 
يَّـاُ�َ �eَِهــٌر   Eٌَخــُلـو َشــْهٌم  
��إلميـاُ� �إلسـالُ"   ِبـَك  eَ�َهـــا 
ـْيطاُ� ��لشَّ �َألْعـــد�8ُ  �َتقْهَقــَر 
��ألeْمـاُ� �ألْكـو�ُ�  بBــَك  َهَتفـْت 
��ألْبـد�ُ�  gُ���ألْ بBــَك  ُشـِفَيت 
�جنـاُ� َ�ْعُيـٌن    Mَِبَفْقـِد َنــَضَبـْت 
باِكْسـتاُ�  Eِـْر �لشَّّ  H ــَرْ�   َفَتَحسَّ
ْغَيـاُ� ��لطُّ �لنُّْكـر�ُ�  َغرَّهـا   َقـــْد 
��ُخلْسـر�ُ� �ِخلـْذالُ�   َ��ْنَتاَبهـــا 
Pِْنسـ:ــاُ� يـا  باحلـقِّ   �ُمجاِهـًد� 
��إلْحـسـاُ� �لِعْرفـاُ�  َ�ِصر�ُطـَك 
ْحمـاُ�َ َيــا  �ِإلْســَالِ"  َ�َخلِيَفــَة 
�ملَنَّــاُ� َفإنَّـَك  Pلْيـــَك  َنـْحُبـو  
ـْلطاُ� �لسُّ َلــكَ   Vَ��لتَّْقـَو ِبـاَحلـقِّ 
��إلميـاُ� �إلْســــالُ"  ِبـِه  َيْسـُمو 
ـْجَعاُ� �لشُّ  Mَُجْنـُد �ْحَمـَد   َمْســرُ�ُ
َ�َمــاُ� َفْهـَو  �َحلـقِّ   nِِصـر� َ�َعَلـى 

 �لدكتو� ماجد �مَّد عو
	 - �لكباب�
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قصيـد� ُيجيـُد    �
 َمــن  سـيِّد�!  يــا 
�مان�ـه عبقــر�ُّ   �خلـالفـَة  َلِبـَس 
&مَّــٍة خو�فــُق   مبسـر+ٍ*  ُســرَّ. 
َمـِزيَّـٍة كــلِّ  عيـُد  عيــٌد،  فاليــو4َ 

بـه  َغـَدْ.   فالّسـما8ُ  &;ـَد،  َنْسـِل  ِمـن 
لو�حـٌظ  – �لرحيـِل  بعـَد   – بـه  ُِ&ِخـَذ. 
Aً8َ� ضــوَّ شـعـلًة   *بِّــي   Fَبقــا&

�لّتغريـد�؟؟ سُيحِسـُن  �َحلمـا4ُ  +هــل 
�M+ُصـر  Oِلرِّجـا�  Qَ+M بــه  فَسـَمت 
جـديـد�  Mِلبــال� كــلُّ  لــُه  لبَسـْت 
عمـيـد� بايعتــُه   +& بــِه،  بـانـت 
حفيـد�  – �حلفيـِد  Uْثـَر   –  Vُّلـد� َتَهـُب 
نشــيد� �لّســا]اُ.  Uليـه   +َمَشـْت 
بعيـد� �لبعيـِد   \ Mْ+ًمــا  +&َصبـَت 

„Žz›]ŸÜ;; ćÍÖzŒe¡;Į̈…˜z£\;ą̈ Že’̨

  �ألستا�  �سعد موسى �سعد عو
	 - �لكباب�

ُحبًّـا �لقلـب  ِشـغاَ[  لكـم  فرشـُت 
ٍ̀ *& بـكلِّ  كالغمـا4ِ  &سـاِفُر 

aحـ �لشـعِر   ُ̀ +* علـيَّ  يـر[ُّ 
Mٌ+ُصـد طبعـي  مـا  ـرُ.،  قصَّ  QْU+
cٌمـآ �لدنيـا   \  eِلنـا� لـكلِّ 
g*عـذ مسـر+ُ*  يـا  مـوالَ�  &يـا 

&*�كـْم  Q& نفسـي  منَّيـُت  +كـم 
َعسـاكم هـل   �*M& -+�هللا-  +ال 
شـذ�كم  \ ُنبـٍل  كـرَمي  &شـّم 
ِ*ضاكـم يغفـل  َمـن   cَخـا +َحقِّـكَ 
جاmاكـم تفيُّـُؤ   oيكفيـ+
&تاكـم هـل  ِشـعِر�   pِلشـو�  Oُسـو*

;f÷Œ’\;Ą̃]∆ Žå;€“’;ǰåÖ…
 �لدكتو� عيسى ��و� - سو�يا
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�لد حضر� م��� مسر�
 	�د � ١٥ 
سبتم#/	يلو� سنة ١٩٥٠ بربو�، �هو 
فهو  �؛  �ملوعو*  �ملسيح  �بَني  حفيد 
حفيد �خلليفِة �لثا7 � من جهة �أل3، 
�حفيد م��� شريف 	�د � من جهة 
	�د   
منصو م���  هو  ��لد?   .Aأل�
نظا3   �  Dشتر� بيغم.  ناصر�  ���لدته 
�لوصية � سنة ١٩٦٧ �هو � �لسابعة 
عشر ��لنصف من عمر?. �بعد 	N حصل 
�لثانوية ��لبكالو
يوP من  على شها*� 

� طفولته

� حديقة �لبيت يلعب "�لكريكت"

� فتّوته� صبا?

£©A”õ!pU<¼ÁAY!p|¯ yyy zëë
4Ð4

4
4

Ð
Ð
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كلية   �  P
* 
بو� 
فيصل   � �لز
�عة 
فيها  �\ر]  [با* 
بشها*�   ١٩٧٦ سنة 
�ملاجست� � �القتصا* 

�لز
�عي.
 :١٩٧٧ -١٩٧٦
خد�3  bلس   � عمل 
 cملركز� �أل�دية 
 (Nباكستا  - 
بو� )
كمسؤ�� عن �لصحة 

�جلسدية.
 Nيناير/كانو  ٣١  
تزّ�َ]   :١٩٧٧ �لثا7 
َ	َمَة �لسبوl بيغم بنت 

	مة  ��لسيد�  شا?  مظفر   *��* �لسيد 
�حلكيم. 

١٩٧٧: نذ
 حياته خلدمة �إلسال3.
خلدمة  غانا   rs سافر   A] 	غسطس/ 

."Nجها uنصر" v�لدين حتت مشر�
مدير�  عمل   :١٩٧٧-١٩٨٥
�لثانوية � "سالغا"  للمد
سة �أل�دية 
بغانا سنتني، �مدير� للمد
سة �أل�دية 
 y  ،uسنو�  ٤ "�يسا
جر"   � �لثانوية 
zافظة   � �أل�دية  للمز
عة  مدير� 
 �  �
��لذ  �
�أل بز
�عة  فقا3  "متا}". 
ناجحٍة  بتجربٍة  قا3  كما   ،�
�أل هذ? 
 Pلنا�  Nكا حني   � �لقمح،  لز
�عة 
�لقمح  
�عة � ميكن  ال  	نه   N�
يتصو
�لقمح  هذ�  ُعر�  �قد  �لبلد.  هذ�   �
 � �ملنعقد  �لعاملي   c
�لتجا �ملعر�   �

� �لز
�عة ��� rs قدِّمت عّينٌة منه�غانا 

�لغانية.

 cية ملجلس خد�3 �أل�دية �ملركز
حضرته ير** عهد �خلد�3 	ثنا� جلسة للهيئة �إل*�

uحد �الجتماعا	حضرته �طب � 

 rs غانا  من  حضرته  عا*   :١٩٨٥
 .Nباكستا

�أل�دية  خد�3  "bلس   � شغل 
مدير  منصب   "cملركز�

.uإلحصائيا�
ُعّين   
��]/P
ما  ١
نائًبا لوكيل �ملا� �لثا7 
�لتحريك  مؤسسة   �
-�هو  �جلديد 
�ملكتب  عن  �ملسؤ�� 
من  باملوصني  �ملع� 
 -Nباكستا  [
خا
�عمل � هذ� �ملكتب 
 N١٩ يونيو/حزير� rs

.١٩٩٤
١ نوفم#/تشرين �لثا7 
	كتوبر/  -١٩٨٥

تشرين �أل�� ١٩٨٩: عمل � bلس 
خد�3 �أل�دية �ملركزc مسؤ�ال عـن 

 .Nباكستا [
فـر�v �ملجلس خا
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�جللوP من �ليمني: �لد�عية شيخ مبا
D 	�د، حضر� مر�� منصو
 	�د، حضر� مر�� مظفر 	�د، مر�� عبد �حلق
�لثالث من �ليسا
 بني  �لوقو� حضر� مر�� مسر�
 	�د

 � عضًو�  عِمل   :١٩٩٥  -١٩٨٨
 "��لقضا  
�*"  N�شؤ على  �ملشرفة  ��يئة 

باجلماعة.
نائًبا  عني   :١٩٨٩ �لثا7  نوفم#/تشرين 

.cلس خد�3 �أل�دية �ملركزb لرئيس
١٩ يونيو/حزير�N ١٩٩٤: ُعّين ناظر �لتعليم 
.Nدية باكستا�	جنمن 	 
� مؤسسة "صد


ئيس  بصفة  عمل   :١٩٩٧  -١٩٩٤
"مؤسسة ناصر". 

١ يناير/كانوN �لثا7 ١٩٩٥: ُعني مسؤ�ال 
عن �لصحة �جلسدية � bلس "	نصا
 �هللا " 

.Nباكستا �
١٩٩٥-١٩٩٧: عمل مسؤ�ًال عن تعليم 

.Nهللا" � باكستا� 
�لقر[b � Nلس "	نصا
عينه   :١٩٩٧ �أل��   Nيسم#/كانو*  ١٠
�	م�  	على  ناظر�  �هللا،  
�ه  �لر�بع  �خلليفة 
هذ�  جانب   rs�  ،Nباكستا  � �جلماعة 
�ناظر  �لضيافة  ناظر  منصب  شغل  �ملنصب 
 N	 rs بقي يشغل هذ? �ملناصب�عة، �
�لز
�نُتخب خليفًة خامًسا لإلما3 �ملهدc ��ملسيح 

�ملوعو* �.
	غسطس/[A ١٩٩٨: عني 
ئيسا ملجلس 
نظا3  يدير   cلذ�) مق#�"  "كا
بر*�� ֲדش� 

�لوصية).

فع 	عد�� �أل�دية *عو� ��ئفة  :١٩٩٩ 
 Nبريل/ نيسا	ضد حضرته، فُسجن � ٣٠ 
سنة   
مايو/	يا  ١٠  � عنه  �	فِرَ]   ١٩٩٩
١٩٩٩. �ֲדذ� كاN 	ك# مسؤ�� � �جلماعة 

يُسجن � سبيل �هللا تعاr � تا
�ها كله.
�فتتـح   :٢٠٠٢ سبتـم#/	يلو�   ١
�جلامعة  من  �جلديـد  �لقسـم  حضـرته 

بـو�   � �أل�ـدية  �إلسـالميـة 

.Junior Section ُسـّمي�
 
��يئة �إل*�
ية ملجلس خد�3 �أل�دية �ملركزc ١٩٨٩مع حضر� *. مر�� منو
 	�د، ��لثالث من �ليسا

بني �جلالسني هو حضر� مر�� مسر�
 	�د

من �ليمني: 
�جه نص� 	�د، حضر� مر�� �سيم 	�د، حضر� مر�� مسر�
 	�د،  سيد كما� يوسف �مبا
D مصلح �لدين
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�لناظر  	�د،   
مسر� م���  حضر�  �عُتِقل 
�ألعلى ملؤسسة "صد
 	جنمن 	�دية" �	م� 
�جلماعة � 
بو�، مع 	
بعة 	�ديني � ٣٠ 
توثيق  عد3  بسبب   ١٩٩٩  Nبريل/نيساs
�لكفالة � �ملحكمة � مدينة شنيوu. �قد 
ُسجن مع حضرته �للو�ُ� �ملتقاعد 	يا� zمو* 
	�د خاN، ��لسيد zمد 	ك#، ��لسيد zمد 
حسني. كاN 	عد�� �جلماعة يطالبوN منذ فترٍ� 
بتغي� �سم مدينة 
بو� �جة 	N هذ? �لكلمة 
مذكو
� � �لقر[N �لكرمي �	N � �ستخد�3 
 N]لقر� rs �ً��أل�ديني �ا �ً�ا ملركزهم sسا
 Nلكرمي. فقّدمو� �قتر�ًحا بتغي� ��ها � برملا�
 N�*عضا ? �ملوجو	فو�فق عليه  ،Aقليم �لبنجاs
 
بعدٍ* قليل بد�N مناقشة �بغ� *ليل، �	صد
 rs بو�
�لبنجاA حكًما بتغي� �سم  حاكم 
�بعد  �جلديد�).   Nقا*يا  c	)  "Nقا*يا  Nنو�"
�بعض  �إلعال3  �سائل   uنشر 	يا3  بضعة 
من   
تتضر لن  �أل�دية  �جلماعة   N	  Pلنا�
مركزهم  �سم  هو   Nقا*يا  Nأل �لتغي�  هذ� 
	خر�،  مرً�   Nضو
�ملعا  �هؤال  
فثا �أل��، 
 "Nقا*يا Nبو� من "نو�
فغّيرu �حلكومة �سم 

rs "شناA نغر".: �لكن �جلماعة �إلسالمية 

*� فعل على هذ� �لتغي�  c	 أل�دية ¢ تبِد�
	يًضا. �من ناحية ثانية ¢ ִדد	 ثو
� غضب 
�ملعا
ضني �عنا*هم، فاستمّر�� � �لتحريض 
على sيذ�� �أل�ديني، �	علنو� َنْصَب الفتة � 
عند  نغر"   Aشنا" �جلديد  ��ها  حتمل  
بو� 
موقف �لباصاu. �كاN من �ملقر
 	N ¥ضر 
�لسيد شوكت *��* ��ير �ملالية � حكومة 
نائُب  موكل  �ختر  ��لسيد حسن   ،Aلبنجا�

ئيس برملاN �لبنجاA ��لسيد سعيد منهيس 
�غ�هم   Aلبنجا�  Nبرملا  � �ملعا
ضة  �عيم 
من 	كابرهم  لنصب هذ? �لالفتة، �لكن ¢ 
بنصب  فقا3  منهيس  سعيد  �لسيد  sال  ¥ضر 
 �*
  c	 �جلماعة  ُتبِد   ¢ �لك  �مع  �لالفتة. 
 Nضو
فعل على �لك، فلم يصب هؤال� �ملعا
هدفهم �ملنشو*. �بعد بضعة 	يا3 مسح �لبعض 
�لالفتة باللوN �ألسو*، فُرفعت �لدعو� ضد 

بربو�  	�دية"  	جنمن   

ئيس مؤسسة "صد
ُمسحت  قد  �لالفتة   Nبأ  
��]/P
ما  ١٠ �
 Pلياs قّد3  �لتا}  �ليو3  بأمر?. ��   u*ُِّسو�
شنيو¨ طلًبا � §فر �لشرطة بربو� ضد بعض 
�ألعلى  �لناظر  
	سهم  �على  �جلماعة   
كبا
لـ ”صد
 	جنمن 	�دية“ �	م� �جلماعة � 
	�د،   
مسر� م���  حضر�  �هو   Nباكستا
�لالفتة،  مسح   ��
� هم   �هؤال  Ns فيه  قا� 
��ل� قد ُمسحت منها �آلياu �لقر[نية باحل# 
 
مسر� م���  حضر�   N	 ��لنتيجة  �ألسو*. 
 Nبريل/نيساs د �عُتقل مع �مالئه � ٣٠�	
 BBC قنا� �لـ uنشر�١٩٩٩ يو3 �جلمعة. 
هذ� �خل# � نشرִדا �إلخبا
ية �لساعة  �لثامنة 
��لعاشر� ليال. y ُ	طلَق سر�حه � ١٠ مايو/

 ١١ �لسجن   � قضى   N	 بعد   ١٩٩٩  
	يا
�ليو3   � �آلخرين   lسر� sطال¬  �مت  يوًما، 

بو�  	هل  من  كبٌ�  عدٌ*  ��ستقبل  �لتا}. 
 rs عند �صوله  	�د   
م��� مسر� حضرَ� 


 �لضيافة. �*
(ملخص من جريد� �لفضل 
بو� ٣-١٠

(١٩٩٩ ¯ ١ 
 مايو/	يا

!\;◊Ëeà;∫;Øqâ’\;

حضرته لد� �نتقاله من سجن 
بو� rs سجن جهنغ �صو� حضرته rs سجن جهنغحضرته � غرفة �لسجن � 
بو� 
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 �	
كانت صحة حضر/ �خلليفة �لر�بع قد حتسنت بفضل �هللا تعا� بعد تدهو	ها قبل �يا�، فقا� بتقدمي 
تعليم �أل	
ية H �لفضائية قبل Bفاته بيو�، Bكا5 بشوًشا Bيتكلم بكالٍ� مملوٍ= باحليوية، فقر8َّْ عيو5 
� جو�	 	Oة �هللا تعا� H ١٩ Nبريل/نيسا5 ٢٠٠٣ N نتقل�لكنه B ،كله مبشاهدته Rلعا� H دينيOأل�

يو� �لسبت H �لساعة �لـ٩,٣٠ صباًحا بتوقيت لندN .5نا هللا NBنا Nليه 	�جعو5. 
ُ�خZ حضر/ م_d� مسرB	 �Oد (�لناظر �ألعلى B�ألم_ �ملحلي) ֲדذ� �خلZ �ملؤR هاتفًيا H �لساعة �لثانية 
� بيته بعد jNا= �عماله H مكتبه. فدعا hبة من كبا	 N صلB بع بتوقيت باكستا5، بعد �5 كا5 قد	ال N
�جلماعة فوً	�، �BخZهم بوفا/ �خلليفة. Bبعد �لتوقف B�لسكو8 قاl حضر/ م_d� مسرB	 �Oد: علينا 

.mta لـ� Zلند5 لُيبّث ع �N ساله	NB فاتهB 5عالN كتابة 	قر r .�ًال ֲדذB� جلماعة�بنا= � Zh 5�
طلب حضر/ م_d� مسرB	 �Oد �لسجال8 �ملحتوية على ما يتعلق بانتخاv �خلليفة، �Bمر بأ5 ُيخَبر 
� لند5 من كا5 لديه منهم N �	ًفاته، ليسافر فوB باكستا5 عن H 5ملقيمو�خلليفة � vنتخا�عضا= جلنة �

جو�d سفر Bتأش_/. 
�Oدية،  �جنمن  صد	  (مؤسسة  �جلماعة   H  }Zلك� �لثال~  �ملؤسسا8  �جتما�   �N حضرته  
عا   r
�لتحريك �جلديد Bمؤسسة �لوقف �جلديد) H �لساعة �لسا
سة مسا=. HB �الجتما� قر�  Bمؤسسة 
قائمة ��ا= جلنة �نتخاv �خلليفة، Bعر� قائمة �ألعضا= �لقد�مى فيها ليحد
 من ير�� �جتماعها Bقت 

 .vالنتخا�
 كما �عطى حضرته بعض �ملسؤBلني تعليما8 ملساعد/ �عضا= جلنة �نتخاv �خلليفة H �حلصوl على 
� لندB .5من ناحية ثانية ظل على �تصاlٍ بلند5 يرشد �ملسؤBلني هنا� بالترتيبا8 N لتأش_/، فالسفر�
�لالdمة. r �علن ��اَ= �لذين تقر	 بقا�هم H 	بو/، Bعّين "ملك خالد مسعو
" ناظَر �ألمو	 �لعامة 

� لند5.N سفر� lليقو� مقاَمه خال
� من �عضا= جلنة �نتخاv �خلليفة. BBصلت هذ� �لقافلة لند5 Bأل�لقافلة � H 5لند �N سافر حضرته

H حو�� �لساعة �لر�بعة B�لنصف مساً= H �ليو� �لثا�.
طلب حضرته �جتماًعا ألعضا= �لس �النتخاv ُبعيد صال/ �ملغرB v�لعشا=. Bُفتح H �الجتما� سجل 
فعاليا8 �نتخاv �خلليفة �لر�بع Bُقر� على �ألعضا=، Bحتد
 موعد �نتخاv �خلليفة �لقا
� Bموعد صال/ 

 .vالنتخا�قت B ملسجد� lألعضا= بطاقا8 خصوصية لدخو�ُمنح B ،/dجلنا�
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٢٠٠٣

 ٢٠٠٣ �بريل/نيسا�   ٢٢  � ��لعشا�  �ملغر�  صال�  بعد 
ُعقد �جتما2 جلنة �نتخا� �خلليفة، �'سب �لقو�عد تر!سه 
شو6AB @يد �هللا (�لوكيل �ألعلى للتحريك �جلديد) �لذ6 
 � Eٌٌع غفH Iخدمًة بني �ألعضا�. �كا� هنا Qكا� �ألقد
مسجد "�لفضل" �خاAجه ֲדذY �ملناسبة، فُأخِلي فنا� �ملسجد 
�ملباAكة.  �ملناسبة   Yهذ مشاهد�  من  �جلميع  يتمكن  ح^ 
فأغلقتها   ،aبالنا مكتظة  �ملسجد   cحو  2Aلشو�� �كانت 
�ُ!غلق  �ملسجد  �ألعضاُ�  Bخل   .Qلعا�  Eلس�  Qما! �لبلدية 
�لبا�. جلس Aئيس جلنة �النتخا� ��لسكرتE على مقعدين 
 ،�iبد! �الجتما2 بتال�� �لقر� .jAجلس �لباقو� على �أل�
 k .باإلجنليزية k ية !�ًالBAلقو�عَد باللغة �أل� Eُقر! �لسكرت k
 �pEا�، ��نُتخب حضر� مqّشحت �ألAُ بد! �النتخا� حيث
مسر�A !@د خليفًة خامًسا للمسيح �ملوعوB �. �حظي 
Hيع !عضا� �للجنة بشرu �لبيعة على يدY �ملباAكة k عناِقه. 
k !علن �لسكرتE �نتخا� حضرته خليفًة خامسا للمسيح 

 .mta لـ� wع � Bملوعو�
�لبيعة  !خذ   k �جيًز�،  خطاًبا  �هللا   Yنصر حضرُته  !لقى   k
 zهم حو�Bعد�  Iهنا  ��Bملوجو� فيها   Iشتر� �ل|  �لعاملية 

١١ !لًفا، �سائر �أل@ديني من ش^ !~ا� �لعا{.
٢٣ �بريل/نيسا�: صلى حضرته على �خلليفة �لر�بع -A@ه 
�أل@ديني  من   Eغف Hع  مع   BAتلفو  Bباi  Qسال�  � �هللا- 

�لقاBمني من �تلف !~ا� �لعا{.    
 � "�ملؤمن"  مسجد  �فُتتح  خالفته  بد�ية   �  :Aمايو/!يا  ٣

�ملدينة �لتا�Aية ميونستر � �اc غر� !ملانيا.
 mta � هللا- �لعاملني� Yحضرته -نصر uَّشر :A٤مايو/!يا

بلند� بلقائه � قاعة "�موB" مبسجد "�لفضل". 
يونيو/حزير��: بد! بث قنا� �لـ mta على قمر iسيا سا�، 
يونيو/  ٤  � �جلمعة  خطبة   � �لك  عن  حضرته  �!علن 

حزير�� مبسجد "�لفضل" لند�.

!�c كلمة !لقاها حضرته ُبعْيد �نتخابه

منظر �لدعا� بعد �لبيعة �أل�� على يد حضرته � فنا� مسجد �لفضل �حوله

يتشرu بعض �ملحظوظني بعنا� حضرته بعد �النتخا�
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�لسنوية  �جللسة  �نعقد�   :pيوليو/متو  ٢٥-٢٧
لwيطانيا � تلفوBA �سالi QباB، �هي �أل�� � 
!لف  ��شـترI فـيها ٢٥  عـهد خالفـته، 

شخـٍص من ٨١ بلـد�. 
٢٦ يوليو/متوp: !علن حضرته تأسيس "مؤسسة 
طاهر" � �ليوQ �لثا� للجلسة �لسنوية لwيطانيا، 
�فّوj �ليها تد�ين خطب �خلليفة �لر�بع -A@ه 
�هللا- �خطاباته. ��نعقد� �لبيعة �لعاملية �حظي 
iالu �أل@ديني بشرu �لبيعة عmta w، �قد 
�ألخضر  �ملعطف  �ملناسبة   Yֲדذ حضرته  لبس 

.� Bللمسيح �ملوعو
سلسلة  حضرته  بد!   :٢٠٠٣  pيوليو/متو  ٢٧
ضو�   � �لعشر�،  �لبيعة  شر��   cحو خطب 
 Bملوعو� �ملسيح   cقو�!� ��ألحاBيث   �iلقر�
�، �قد ُطبعت هذY �خلطب � كتا� سنة 

.٢٠٠٤
�جلماعة   Bفر�! حضرته  �ّجه  �i/!غسطس: 
باإلجنليزية   � �مد  سيدنا  �سم  يكتبو�   �!  ��
 Yتصر�� �!ال  كامال   MUHAMMAD

Mohd �!ال �طئو� � حر�فه أل� �لك ال يليق 

مبقامه �. 
�ولته  حضرته   Qقا �i/!غسطس:   ٢٠-٣١
�لسنوية  �جللسة   �  Iشتر�� !ملانيا،   �� �أل�� 

�لثامنة ��لعشرين فيها.

 Aفتتح حضرته مسجد "نو� ٣٠ �i/!غسطس: 
�لدين" بد�Aمستد � !ملانيا.

�لسنوية  �جللسة  عقد�   :wسبتم/cيلو!  ٥-٧
�أل�� لفرنسا � بيت �لسالQ � عهد خالفته، 
فافتتحها برفع لو�� �أل@دية قبل صال� �جلمعة، 

k !لقى خطاًبا.
�فتتح حضرته مسجد   :c٣ !كتوبر/تشرين �أل�
�جلمعة.  خطبة  بإلقا�  بريطانيا   � �لفتو�  بيت 
قد  �هللا-  -A@ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر�  �كا� 
 cضع حجر !ساسه � ١٩ !كتوبر/تشرين �أل��

١٩٩٩. �هو !كw مسجد � !��Aبا �لغربية.

!لقى حضرته خطبة   :c٣٠ !كتوبر/تشرين �أل�
�أل@ديا�   Qلتز��  �Aضر� على  فيها  Aكز  هامة 

باحلجا� �إلسالمي. 
٢٦-٢٨ Bيسمw/كانو� �أل�c: �نعقد� �جللسة 
�لسنوية �أل�� � عهد خالفة حضرته � قاBيا�، 
 .mta wفألقى فيها خطاًبا ختامًيا من لند� ع

"كوبا"،  �جلماعة �  ُ!سست  �لسنة   Yهذ  cخال
�تلف   � للجماعة  جديد�  فرعا   ٥١٨ �!قيم 
�لبالB�Bp�� ،B عدB �ملساجد بـ ٢٢٦ مسجًد� 
 ٢٨١ بـ   Eلتبش� مر�كز   Bعد  B�Bp� كما 

مركًز�.

حضرته يلقي خطبة �جلمعة عند �فتتا� مسجد بيت �لفتو� بلند�

٢٠٠٣ Qمنظر �لبيعة �لعاملية � �جللسة �لسنوية عا 
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٢٠٠٤
حكومة  فرضت  �لثا�:  يناير/كانو�   ٩
�جلماعة،  مطبوعا�  على  �حلظر  بنغالBيش 
�للغة   �� �ملترجم  �لكرمي   �iلقر� بينها  �من 
تwير هذ�  �لد�خلية   �A�p� لبنغالية، �حا�لت�
مشاعر  جتر�   �Bما فيها   ��  cبالقو �حلظر 

�ملسلمني.
١٣-٢٥ ماA��i/aA: قاQ حضرته �ولٍة �� 

غانا.
١٥ ماA :A��i/aAحب 'ضرته !فر�B �جلماعة  � 
 .Welcome Back Home Hazoor غانا بكلما�
بلدكم).   � �ملؤمنني   Eم! يا  بكم  مرحبا   6!)
�� هذ� �لصدB !علن �لرئيس �لغا� خالc لقائه 

'ضرته !� غانا هي �لوطن �لثا� حلضرته. 
جولة  �بريل/نيسا�:   ٣  ��  A��i/aAما  ٢٥
هي   Yهذ �كانت  لبوAكينافاسو،  حضرته 
�جلولة �أل�� خلليفٍة للمسيح �ملوعوB ¥ذ� �لبلد. 
�ستقبله ٥٠٠٠ شخص � مركز �جلماعة � 

��غا�Bغو.
برئيس  حضرته  �لتقى   :A��i/aAما  ٢٦
بوAكينافاسو �Aئيس �لو��Ap. �!لقى � مكا� 
�جللسة خطبة �جلمعة �ل| ُبثت حّيا عw �¥اتف 

.mta على
بوAكينافاسو  غاAB حضرته  �بريل/نيسا�:   ٤
�ستقباال  بنني، ��ستقبله مند�بو �حلكومة   ��

.�Aًحا
٧ �بريل/نيسا�: �فتتح حضرته مسجد "بيت 

.Parako � "لعافية�
�Bلة  Aئيس  حضرته  �لتقى  �بريل/نيسا�:   ٨

بنني.
برملا�  Aئيس  �لتقى حضرته  �بريل/نيسا�:   ٩

بنني �لقومي.
١١ �بريل/نيسا�: �صل حضرته �� نيجEيا. 
مسجد  حضرته  �فتتح  �بريل/نيسا�:   ١٢

حضرته عند �فتتا� مسجد بيت �لفتو�، �على ميينه سكرتYE �خلا¦ �لد�عية منE !@د جا�يد،  
�على يساYA !مH Eاعة بريطانيا �لسيد Aفيق !@د حيا�

حضرته يلتقي برئيس غانا جو� iجايكم كوفر 
حضرته يلتقي برئيس بوAكينافاسو 



٢٥٧

;

Ï⁄Ëæ¡;Ï⁄¬›;ÏË›]m’\;ÎÑÅŒ’\

 �� �لقد�� �لثانية (�خلالفة) نعمة عظيمة من �هللا 
غايتها توحيد �ألمة �'ايتها من �لُفرقة ��لتشتت. 
�2ر�1َ  �جلماعة  فيه  تنخر1  سلٍك  مبنـزلة  �<ا 
فال  متناثر�  �لآللئ  كانت   �C� �لعقد.   D �لآللئ 
 D 2رطت� لو  Fما  تبد� Gيلة.  هي Kفوظة �ال 
لوال  Fيضا.  �Gيلة  Kفوظة  لكانت  ��حد  سلك 
�لقد�� �لثانية (�خلالفة) ملا ُكتب �لتقدR ��الPQها� 
�لقد��   Uֲדذ �ثيقة  صلة  على  فكونو�   .Rلإلسال
��Pِ�مو�  ��ال[،  �َ�فا[  �حب  �خال^  بكامل 
كل  لكم  تبد�  dيث  �حبِّها  �خلالفة  طاعة  على 
قر�بة FخرiPF j منها، فإ� �لgكاf كلها تكمن 
لكم  ميّثل   mلذ� �هو   ،Rباإلما �لوثيقة  �لصلة   D
 pيقو .f�]البتال��لِفَتن � qنو�F ُجنًَّة حتميكم من
حضر� �ملصلح �ملوعوP � �خلليفة �لثاx للمسيح 
�ملوعوP �: "كما �F �لغصن �ملتصل بالشجر� 
هو �حدU ميكن �F �مل F~اً��، Fما �ملقطوq عن 
 mهكذ� متاما فإ� �لذ�يثمَر،  �F لشجر� فال ميكن�
يتمسك بأهد�� �إلماR هو �حدU ميكن �F ينجز 
على  يكو�  ال   mلذ� Fما  للجماعة،  مفيد�  عمال 
 mَُجلْد� Uينجز �F فلن ينجز ما ميكن Rصلة باإلما
ح� لو كا� متمكنا من علوR �لدنيا بأسرها." فإ� 
كنتم تريد�� �F حتوQ�� �لتقدR ��لرقي ��النتصا� 
 �F هي  لكم   ���سال  �نصيح فإمنا  �لعا�  على 
تتمسكو� باخلالفة، ��عتصمو� dبل �هللا هذ� على 

.R��لد�
�� �قيَّنا كله يتوقف على �ال�تبا1 �لوثيق باخلالفة. 
�لكامل  للوفا[  Fعانكم �هللا Gيعا �'اكم ��فقكم 

باخلالفة �أل'دية ��لتمسك ֲדا." 

(Aسالة خاصة �� !فر�B �جلماعة عند �فا� �خلليفة �لر�بع 
A@ه �هللا، "�لفضل" �ألسبوعية �لعاملية ٢٣ مايو ٢٠٠٧)

حضرته يلتقي بَبرما جنا �يرنست يوُنهي Aئيس ���Ap بوAكينافاسو 

حضرته يلتقي برئيس بنني

حضرته يلتقي برئيس �لو��Ap �لتنـز�� فريدAيك � سومي
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بافتتا�   Qقا  k  .�Aجوكو��  � �أل@دية 
�جلنا� �جلديد للمستشفى � !بابا.  

١٤ �بريل/نيسا�: عاB حضرته �� لند�.
بافتتا�  حضرته   Qقا �بريل/نيسا�:   ٢٣

�لقنا� �لثانية للفضائية �أل@دية.
 � حضرته   Iشتر�  :Aمايو/!يا  ١٩-٢١
�الجتما2 �لسنو6 ملجلس خد�Q �أل@دية 

بأملانيا. 
٢٣ مايو/!ياA: �فتتح حضرته مسجد "بيت 

�لطاهر" � كوبلنـز بأملانيا.
 �� حضرته  سافر  يونيو/حزير��:   ٢-٦
يونيو/ من  �لسابع   � �Aجع  هولند�، 

حزير�� �� لند�.
 �� حضرته  سافر  يونيو/حزير��:   ٢١

كند�. 
�جللسة  حضرته  �فتتح   :pيوليو/متو  ٢-٤
�!لقى  �جلمعة  ¨طبة  كند�   � �لسنوية 

خطاًبا �ختتامًيا.
�i/!غسطس:   ١  ��  pيوليو/متو  ٣٠
عقد� �جللسة �لسنوية �لـ٣٨ � بريطانيا 
� تلفوBA �سالi QباB، ��شترI فيها !كثر 
بلًد�.   ٧٥ من  شخص   ٢٥٠٠٠ من 
�ُنشر� ترHة معا� �لقر�i للمر� �أل�� 

� لغة Kannada (لغة � �¥ند).
!بنا�  حضرته  حث  �i/!غسطس:   ١
 �� Qلعا{ كله على �النضما� �جلماعة � 

نظاQ �لوصية. 
١٦ �i/!غسطس: خر© حضرته � جولٍة �� 
!ملانيا �سويسر� �بلجيكا �هولند�، �قاQ بافتتا� 

مسجد "بيت �حلبيب" � !ملانيا.
�جللسة  �نعقد�   :�i/غسطس!  ٢٠-٢٢
�لسنوية ألملانيا، �!لقى حضرته خطابا� فيها.

بافتتا�  حضرته   Qقا  :cيلو!/wسبتم  ٣
¨طبة  سويسر�  جلماعة  �لسنوية  �جللسة 

حضرته يلتقي بالرئيس �لتنـز�� �لياQ مكابا 

 .cيلو!  ٥  � خطاًبا  فيها  �!لقى  �جلمعة، 
لسويسر�  �أل��  �لسنوية  �جللسة  �كانت 

�ل| يشترI فيها خليفة.
٧ سبتمw/!يلوA :cجع حضرته �� !ملانيا 
مدينة   �  "ªد¥�" مسجد  �فتتح  حيث 

 .Usingen

 � حضرته   Iشتر�  :cيلو!/wسبتم  ١١-  ١٠
�جللسة �لسنوية لبلجيكا �!لقى فيها �خلطابا�.

٣٠ سبتمw/!يلوc: �فتتح حضرته مسجد 
"A�B �لwكا�" � برمنجهاQ بwيطانيا.

 Qقا  :cأل�� Bيسمw/كانو�   ٢٢-٣١
حضرته �ولة �� فرنسا.

٢٦ Bيسمw/كانو� �أل�c: !لقى حضرته 
�خلطا� �الفتتاحي � �جللسة �لثالثة عشر� 
لفرنسا �!لقى خطابا � �جللسة �لـ ١١٣ 

 .mta wيا� من فرنسا عBلقا

 حضرته يقّدQ هدية لرئيس ���Ap كند�.. بوc ماAتن
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كا� �لنا� D �خلالفة �أل�� يظنو� �F �أل'دية لن تعيش 
 D� ،� Pفا� �ملسيح �ملوعو�بعد  RياF كثر من بضعةF
 pفقا �لد�خلية،  �لفتنة   fتولد  �  xلثا� �خلليفة  عهد 
 Rجنمن" هي من يدير نظاF خلالفة �� "صد�� ��نكرF لذين�
�ملصلح  �كا�  للخالفة.  ضر��ٌ�  هنا�  �ليس  �جلماعة 
�ملوعوP (�خلليفة �لثاx) � D �لـ ٢٤ من عمرU �نذ��، 
Qعمهم)،   D) �جلماعة  �عمائد  �لعلما[  جهابذ�  ��نشّق 
 �F شاهدنا  �لكنا  �خلليفة،  مع  �لنا�  من  قليل  �بقي 
 fمتد ٥٢ سنة، تطو�� mعهد خالفته، �لذ D جلماعة�
 D �لتبش�  مر�كز  �فتتحت  �ملبا��   Uعهد ففي   .Pباطر�
�فريقيا �F D���با Fيًضا، ��ضع حجر �ألسا� للمسجد 
هنا D لند� بعد ١٠ سنو�f من تو� حضرته �خلالفة. � 
جا[ عهد �خلليفة �لثالث، فانتشرf �أل'دية �ترسخت 
D بالP �فريقيا خاصة..... � جا[ عهد �خلليفة �لر�بع، 
 D يومًيا  تطلع  �جلديد  ��لتطو�  �لرقي  �س  فشاهدنا 
 D �جلماعة   fنتشر�� Fيًضا،  �سيا   D� �F���با  �فريقيا 
 � Pملسيح �ملوعو� pلقد قا .mta gا[ �لعا� ع�F كل
�ستبقى  �Pئمٌة  أل<ا  منه،  بد  ال  �لثانية  �لقد��  �� �ي[ 
�Pئًما، ��لشي[ �لذm يتطو� �Pئًما يبقى �� �ألبد. �قد 
مع  �لصلة  �نتيجة  تعا�  �هللا  بفضل  �جلماعة   fتطو�
�خلالفة. �عندما �ّالx �هللا هذ� �ملنصب بعد �حيل �خلليفة 
�لر�بع Fخذ �هللا كل شيٍ[ بيدU، �قد كنت Fخا� على 
كما  بسرعة  تتطو�  �جلماعة  فظلَّت  �جلماعة،   Rنظا س� 
كانت تتطو� من قبل �ستظل تتطو�، أل� �هللا تعا� قد 
�عد �ملسيَح �ملوعوF x� :� P�صل Gاعتك �� �Fجا[ 
�ملعمو��. فبفضل �هللا تعا� بلغت �جلماعة Fقاصي �أل�  
 �� Fفو�ًجا.... فستتحقق �عوP �هللا  �ليها  �لنا�  �ينضم 
شا[ �هللا �ستتحقق غلبة �إلسالR ��أل'دية على �لعا� كله 
يوًما من �ألياR، �لكن هذ� كله منو1 با�تباطنا باخلالفة 
�طاعتنا أل��مر �خلليفة ��يثا�ها على مصاحلنا �لشخصية. 

(٢٠٠٥ Aبو� ٢٥ مايو/!ياA جريد� �لفضل)

 حضرته يقدQ هدية لوpير �لبيئة �لكي» 

حضرته يو2p �حللوª على �ألطفاc � كينيا

حضرته D تنـز�نيا
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٢٠٠٥
٧ يناير/كانو� �لثا�: �فتتح حضرته �جللسة 
�جلمعة،  ¨طبة  �سبانيا   � للجماعة  �لسنوية 
 Iل| يـشتر� Iكانت �جللـسة �أل�� هنا�

.� Bفيها خليفٌة للمـسيح �ملوعو
١٤ يناير/كانو� �لثا�: !لقى حضرته خطبة 

�جلمعة � مسجد "�لبشا�A" � �سبانيا. 
 ¬�E٢٦ �بريل/نيسا�: سافر حضـرته �� ن
 Mr Josaf  ملا�wير �لp� كينيا، حيث �ستقبله
نيابًة عن حكومة كينيا. �كانت   Nayaga

هذY !�� جوالته �� كينيا. 
كلمة  حضرته  !لقى  �بريل/نيسا�:   ٢٨
 � للجماعة  �لسنوية  �جللسة   � �فتتاحية 
كينيا، ��شترI فيها نائب Aئيس �لبالB !يضا. 
�هي �جللسة �أل�� هنالك �ل| يشترI فيها 

خليفٌة. 
�فتتاحيًة  كلمًة  حضرته  !لقى   :Aمايو/!يا  ٩
لتنـز�نيا، �هي جلستها  �لسنوية  � �جللسة 

حضرته يقابل ضيفا � جولته � �سبانيا عاQ ٢٠٠٥، �على يساA حضرته جنل �لد�عية �أل�c � �سبانيا 
(cلوكيل �إلضا� للما�) د ظفر@! IAي ظفر، يليه مبا¥� Qألستا� كر�

على يد حضرته ٢٠٠ شخص.
 Qلسال� A�B صل حضرته من� :A١١ مايو/!يا

.Iالفتتا� مسجد هنا YAمتو� ��
�جلمعة  خطبة  حضرته  !لقى   :Aمايو/!يا  ١٣
�ل|   "Qلسال�  A�B"  �  "Qسال" مسجد   �
 ��Ap� ئيسA قابل k .mta wبثت مباشرً� ع

تنـز�نيا.
 � مسجًد�  حضرته  �فتتح   :Aمايو/!يا  ١٥

.Chalinze

تنـز�نيا  من  حضرته  �صل   :Aمايو/!يا  ١٧
�� !�غند�. 

كلمًة  حضرته  !لقى   :Aمايو/!يا  ١٩-٢٠
�لسنوية  �جللسة   � �ختتاميًة   k �فتتاحيًة 
�ل|   Iهنا �أل��  �جللسة  �كانت  أل�غند�، 
�شترI فيها خليفٌة. �قد ُبّثت خطبة حضرته 

مباشرً� عmta w با¥اتف.
مدينة   �� حضرته  سافر   :Aمايو/!يا  ٢١
حجر  ��ضع  مسجًد�،  �فتتح  حيث  بوسيا 
�أل@دية  مستشفى   � �لتوليد  لقسم   aسا!

 .zنبا! �

حضرته � �سبانيا، �على يساYA �لد�عية سيد عبد �هللا ندمي، يليه !مH Eاعة �سبانيا

�أل�� �ل| يشترI فيها خليفة. 
 � خطاًبا  حضرته  !لقى   :Aمايو/!يا  ١٠
�جتما2 جلنة �ما� �هللا، k !لقى كلمًة �ختتاميًة 
بايع  �بعدها  لتنـز�نيا،  �لسنوية  �جللسة   �
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حضرته ¢طب
 D �جللسة �لسنوية

 D فرنسا

حضرته !ماQ قصر فرسا6، �على ميينه �ألستا� عطا� �ملجيب �Aشد، �على يساYA حفيدY منصوA !@د 

مدينة   �� حضرته  �صل   :Aمايو/!يا  ٢٢
Iganga حيث �ضع حجر !ساa مسجد. 

٢٣ مايو/!ياA: !لقى حضرته خطاًبا � حفلة 
 � مسجًد�  ��فتتح  "مساكا"،   �  cستقبا�

Kyaniale

٤ يونيو/حزير��: غاAB حضرته �� كند�.
حجر  حضرته  �ضع  يونيو/حزير��:   ١١

 .Aينكو�� � cملسجدنا �أل� aألسا�
حجر  حضرته  �ضع  يونيو/حزير��:   ١٨
 � �جلماعة   Yتشيد مسجد   cأل�  aألسا�

."Aكيلغر6 �ُسمِّي "بيت �لنو
Aئيَس  حضرته  قابل  يونيو/حزير��:   ٣٠

�لو��Ap �لكند6.

IIIÏŸ]ËŒ’\;‹ÊÁ;∞b;;Ï…˜£\;ÌŒeià
€“hÊÕÂ;€“hÅtÂ;áŸÑ;‡Ê“iàÂ;

�لر�شد�  �خلالفة  Qمن   �F  � �لن£  Fنبأ  لقد 
 gخF فوقع ما ،p�لعصر �أل� D ��ًسيكو� قص
 �F �ألخ�  �لزمن  هذ�  Fنبأ عن   � �لكنه  به، 
�خلالفة �ل� ستقوR بعد بعثة تابعه �لصاP¤ على 
منها¥ �لنبو� ستستمر �� يوR �لقيامة..... Fال 
تعا�  �هللا  حبل  هو   �  Pملوعو� �ملسيح   ��
�آل�، ��لعمُل طبق تعاليمه ��ال¦كم للخالفة 
�حدتكم  �مز  �خلالفة  �ستكو�  سيقويكم، 
�قوتكم، �توصلكم �� �هللا تعا� بو�سطة سيدنا 
فاعتصمو�   .�  Pملوعو� ��ملسيح   � Kمد 
به سُيفَصل، �لن  dبل �هللا، ��لذm ال ميسك 
يهلك �ال نفسه، بل سيتسبب D هال� نسله 
Fيًضا، لذ� فليحذ� كل من يفكر ¨ال� هذ�.

(خطبة �جلمعة ٢٦ !غسطس/�i ٢٠٠٥، جريد� "�لفضل" 
(٢٠٠٥ ¦ ٦ cيلو!/wلعاملية ١٦-٢٢ سبتم�
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   حضرته � حديث مع � © Q �يوA 6ئيِس جزA فيجي

حضرته يلتقي نائب Aئيس موAيشيوu�®A a ُبْدهنحضرته يلتقي برئيس موAيشيوa �لسi Eنر��B جكنا�

حضرته مع �لرئيس �لس�Eليو� �حلا© تيجا� كابا            

BAيتشاA فر�نسيس ..�Aحضرته يلتقي 'اكم جبل طا

حضرته يدعو عند �فتتا© 
حضرته D كينيامستشفى D غانا

حضرته يقدQ هدية للرئيس �أل�غند6 يو�I 6A.موسيفي»
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قاc حضرته �هو ¯ث على �النضماQ �� نظاQ �لوصية:
D ٢٠٠٥ ستكتمل ١٠٠ عاR على قياR نظاR �لوصية �� 
 Rهذ� �لنظا � Pنشأ �ملسيح �ملوعوF شا[ �هللا تعا�. لقد
 Rلنظا� هذ�   D �ملشتركني   � بشر  كما   ،١٩٠٥  D
فيها  يكو�   �F �جلماعة  من  �توقع  عديد�،   fمناسبا  D
تعا�  هللا   fبالتضحيا يقومو�  �لذين  �ملؤمنني  هؤال[  مثل 
Fبنا[   �F لو�قع� �يتطو��� D �لر�حانية باستمر��. �لكن 

�جلماعة � ينضمو� �� هذ� �لنظاR بالسرعة �ملطلوبة .... 

 

�هذ� ما يقلق. ستكتمل ١٠٠ عاR على قياR نظاR �لوصية 
قريًبا �� شا[ �هللا تعا�، �F�F �F PقدF Rمامكم Pعو� بشأ� 
�النضماR �� هذ� �لنظاR لتطه� حياتكم �حيا� F�الPكم، 
 Pح� يصبح عد Rتبذلو� جهدكم لتتقدمو� �� �ألما �F هي�
�ملوصني �جلدP ١٥ Fلًفا خالp هذU �لسنة ليبلغ عدPهم ٥٠ 
 pخال Uهذ� �¯د� قد حققنا �� pلف شخص ح� نقوF
ند�[  لبو�  �لذين  �ملؤمنو�  �ليستبني   ،Rعا �لـ ١٠٠   Uهذ

مسيح �هللا تعا� �قامو� بالتضحياf باملستوj �ألعلى. 

  (١ !غسطس/�i ٢٠٠٤، مبناسبة �جللسة �لسنوية)

�جللسة �لسنوية  � بريطانيا 
 ٢٠٠٤ Qعا

�جللسة �لسنوية 
D فرنسا 

 ٢٠٠٤ Rعا
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�جللسة  حضرته  �فتتح   :pيوليو/متو  ٢٩
 jA! يطانيا � قطعةwلسنوية للجماعة ب�
"iلُتن"  منطقة   � �جلماعة  �شترִדا  ��سعة 
حضرته  �qاها   ،Bباi  Qسال� من  قريًبا 

"حديقة �ملهد6". 
�لسنة   Yهذ  cخال بايع   :pيوليو/متو  ٣٠
٢٠٩٧٩٩ شخصا من ٢٩٠ قوما �١٠٩ 
بالB، �ُب» خالc هذ� �لعاQ ١٨٩ مركًز� 

للدعو�.
برنامج   c�! بث  بد!   :�i/غسطس!  ٤
 ...(mta) w6 مباشر باللغة �لعربية عAحو�
�قد تطوA �لwنامج فيما بعد ليصبح �qه 
"�حلو�A �ملباشر"، �ما c�p ُيبث حيًّا ألAبعة 

!ياQ � كل شهر.
 �� حضرته   ABغا  :�i/غسطس!  ۲۲
!ملانيا، �� �لطريق با� � مركز �جلماعة 

"بيت �لسالQ" � بر�كسل ببلجيكا.
٢٤ !غسطس/�i: �فتتح حضرته مسجد 

"بيت �لعليم" � Warzburg بأملانيا.
 aضع حضرته حجر �ألسا� :�i/٢٥ !غسطس

ملسجد "�لبشBensheim � "E بأملانيا.
توpيع �حللوª بعد �فتتا� مسجد � كينيا

Fسا� حضرته F D�غند� حجر  تضع  طفلة 
مسجد D نيكو�� D كينيا 

منظر جو6 حلديقة �ملهد6 خالc �جللسة �لسنوية
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 حضرته يصافح !بنا� �جلماعة بعد �فتتا� مسجد �  كينيا

حضرته يفتتح مسجد� � كينيا، �ُيرY��A� ª !مH Eاعة كينيا �سيم !@د تشيمه

حضرته D نيكو�� 
بكينيا بعد �لصال�

٢٦-٢٨ !غسطس/�i: �فتتح حضرته �جللسة �لسنوية ألملانيا ¨طبة 
�جلمعة، ��2p �لشها��B ��أل�qة على �لطلبة ��لطالبا� �ملتفوقني 

� �ABستهم، �!لقى �خلطابا� � بقية !ياQ �جللسة !يضا. 
هي   Yهذ �كانت   ،IAلدمنا�  �� حضرته  �هب   :cيلو!/wسبتم  ٦

جولته �أل�� للدمناIA بعد !� صاA خليفة.
�مند��   TV2 �لقومي   pلتلفا� مند��   ªجر!  :cيلو!/wسبتم  ٦

�جلريد� �لقومية Jyllands Post مقابلًة مع حضرته.
 Kristelig Dagblad مند�� جريد� ªجر! :cيلو!/w۷ سبتم

 مقابلًة مع حضرته.
 Bلبال� جلماعا�  �لسنوية  �جللسة  عقد�   :cيلو!/wسبتم  ١٦
�السكندينافية � غوتنبE¶ � �لسويد، �كانت !�c جلسة مشتركة 

جلماعا� هذY �لبالB يشترI فيها خليفة. 
١٧ سبتمw/!يلوc: !لقى حضرته خطاًبا � جلسة "جلنة �ما� �هللا" � 

�لسويد. k قابله �pير �لتعليم �لسويدp�� 6ير �لشؤ�� �لدينية. 
١٩ سبتمw/!يلوc: غاAB حضرته �� �لنر�يج حيث �لتقى به عمد� 

!�سلو. 
٢٣ سبتمw/!يلوc: !لقى حضرته خطبة �جلمعة � �لنر�يج.

٢٤ سبتمw/!يلوc: حظي �لسيد Lars Riise عضو برملا� �لنر�يج 
 �  cستقبا� حفلة   � حضرته  خطب   k حضرته،  لقا�   uبشر

فند�.
"بيت  ملسجد   aألسا� حجر  حضرته  �ضع   :cيلو!/wسبتم  ٢٦

�لناصر" � Isselburg � !ملانيا.
٢٨ سبتمw/!يلوA�p :c حضرته �كمة �لعدc �لد�لية � "الها6"، 
�ª!A هناI �لغرفة �ل| ُعلِّقت فيها صو�A �مد ظفر �هللا خا� � 

�لذ6 كا� Aئيس �لقضا� فيها. 
١ !كتوبر/تشرين �أل�c: �فتتح حضرته �جلامعة �إلسالمية �أل@دية 

� بريطانيا، �هي �أل�� � !��Aبا. 
۱۱ نوفمw/تشرين �لثا�: �فتتح حضرته مسجد "بيت �لناصر" 

� هاAتليبوc بwيطانيا.
 Aجلز �ولة  حضرته   Qقا  :cأل�� Bيسمw/كانو�   ١٠  ��  ٦

 .aيشيوAمو
١٠ Bيسمw/كانو� �أل�c: غاAB حضرته موAيشيوa �� قاBيا�.

�صل  قد  قاBيا�  من  �فد  كا�   :cأل�� B۱۱يسمw/كانو� 
 Eم! ��صل  !@د.  �سيم   �pEم  uشر�� حتت  B¥ي   �� الستقباله 



٢٦٦

 "6Bا¥� "بيت  �جلماعة  مسجد   �� �ملؤمنني 
!فر�B �جلماعة  �ستقبله  � B¥ي ظهًر�، حيث 

.�Aًستقباًال حا�
حضرته  قابل   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ۱۲
على  بناً�   YA�B  � �¥ند6  �لwملا�  Aئيَس 

Bعوته.
حضرته  �هب   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ۱۲
للدعا� على قw حضر� ¨تياA �لكعكي !حد 
�أل�ليا�، كما قاQ بزيا�A بعض �آلثاA �لقدمية 

�ألخرB � ª¥ي.
حضرته  �هب   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ۱۳

.Yملشاهد� "تا© �ل" بآغر
حضرته  عقد   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ١٤

مؤمتًر� صحفيا � B¥ي � مركز �جلماعة.
١٥ Bيسمw/كانو� �أل�c: �صل حضرته �� 
قاBيا� � �لساعة �خلامسة مسا�، فانطلقت 
هتافا� �لتكبE � !جو�ئها. ��هب حضرته 

� B¥ي: حضرته يدعو عند قw خو�جه ¨تياA �لكعكي 

Qعليه �لسال Bملسيح �ملوعو� wحضرته يدعو عند ق

;Ê· ;∞]¬hÂ ;„›]ueà ;!\
ÍÉ’\

 Ï�Ë÷£\;Ñ]i¨

"من �مياننا �F �هللا تعا� ¢تا� �خلليفة 
 D ال عيب�ال خلـل �بنفسـه، 
�نتخابه. �من Fلبسـه �هللا تعا� هذ� 
�لقميص لن يقـد� Fحد على خلعه 
عنه F� نزعه منه. �� �هللا تعا� ±ت£ 
عبدU �لضعيـف �لذm يعتUg �لنا� 
حقً�� Fحياًنا، �لكن �هللا تعا� ينتخبه 
�يظهر عليه عظمتـه �جالله ح� 
 fقد�� D عـني �لدنياF يغيب عن
 D هللا تعـا�، فيحملـه �هللا تعا��
حضنه، �يؤيد�P Uئًما، �يوqP قلَبه 
 D Pٍَهـمَّ �جلماعة، فيشـعر كلُّ فر
�جلماعة �F هنا� شـخًصا يتأ� من 
Fجله �يو�سيه، �يدعو �هللا تعا� له."

 ٢٠٠٣ Aمايو/!يا �ليومية ٣٠  �لفضل  (جريد� 

فوA �صوله �� "ֲדش| مق�w" للدعا� على 
 .� Bضريح �ملسيح �ملوعو

جا��   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ١٦
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;Ï…˜£\;‹]æ›

 � ÿÊàÖ’\;Ï¡]ö;k]Œ÷t;flŸ; fiÏŒ÷t

 ،� pسلسـلة طاعة �لرسو fخلالفة حلقٌة من حلقا� Rنظا
��� مشا�يع Gع �ألمو�p لسّد حاجاf �لدين D هذ� �لزمن 
ال ¢الف ����P �هللا ��سوله، ألنه ��C � تكِف Fمو�p �لزكا� 
للضر���f �لدينية، فال بد من هذU �ملشـا�يع، حيث كا� 
�ملاp ±مع من �ملسـلمني Q Dمن �سـوp �هللا � ��C � تف 
Fمو�p �لزكا� باحلاجاf. ال خال� ³F Dية �لزكا�، �لكن 
قد Cكر �لقر�� �لكرمي �لتgعاf �ملالية لسد حاجاfٍ كث�ٍ� 
FخرF .j�F �F P�ضح هنا �F بعض �لنا� D �جلماعة يظنو� 
 �� pننا ال <تم ֲדا! فأقوF� فيها Pٍلزكا� ليس مبوجو� Rنظا �F
نظاR �لـزكا� ملوجوD Pٌ �جلماعة، �من �جبت عليه �لزكا� 
 �F لضعفا[ �ميانا� �F يها. �� بعض �ملنافقـنيPيؤ �F فعليـه
باألحرj �جلاهلني يلقو� هذU �لوسوسـة CF Dها� �لبعض، 
فيتعثر ֲדا �جلدP من �أل'ديـني Fحياًنا، فيظنو� �F �جلماعة 
�إلسالمية �أل'دية تريد فر  نظامها �ملا� �خلا^ بدًال من 
 �F لطريقة �إلسـالمية (�لزكا�). فليكن معلوًما� Uلعمل ֲדذ�
�لزكا� ليست فرًضا على �جلميع، �C هنا� شر�1 لوجوֲדا، 
 fمقـد�� �ملبالغ �حلاصلة منها قليـٌل جًد� ال يفي باحلاجا�
�لدينية D هـذ� �لزمن. �كما قلت كانت �ألمو�p �ملطلوبة 
للمصا�يف �لز�ئد� ُتجَمع Q Dمن �سوp �هللا � Fيضا �ضافًة 
 �� pفرضيتها، فأقو�³ية �لزكا� F حد ينكرF لزكا�. ال� ��
م من �F يؤPّ�ها، �هي جتُب  �لذين جتُب عليهم �لزكا� ال بد̄ 
خاصًة على �لنسـا[ �للو�¸ �تفظن باحللي، فالزكا� ��جبة 
على �لذهب. ��ألمر �لثاx هو، كما قلت، �� �خلالفة حلقٌة 
من حلقاf سلسـلة �لنبو�، �هنا� نبو[� عن قياR �خلالفة 
 fعاgلت� Uهـذ� �لعصر، لذ� فإ� هذ D على منها¥ �لنبو�
��ملشا�يع �ملالية �ل� يدعوكم �خللفا[ �ليها هي مطابقة ألمر 
�هللا ��سوله؛ �بالتا� ينبغي �الهتماR ֲדا. �� �لبعض يعتر  
 D �PًدK فيقولو� � يكـن مقد��ها fعاgعلـى مقد�� �لت
عهد �ملسـيح �ملوعوP �. فليعلمو� �F مقد��ها ��C كا� 
قـد ُحّدP فيما بعد فإمنا ُحّدd Pسـب �حلاجـاf �لدينية. 

(خطبة �جلمعة ۱۳ �بريل/نيسا� ۲۰۰۷)

��لدته �ملحترمة لزياAته من باكستا�. �تشر��AB uَيُش قاBيا� بلقا� 
حضرته.

١٦ Bيسمw/كانو� �أل�c: !لقى حضرته خطبة �جلمعة � �ملسجد 
�ألقصى بقاBيا� �قد بثت عmta w � �لعا{ كله.

 A�B فتتح� k .لقى حضرته خطبة �جلمعة! :cكانو� �أل�/wيسمB ٢٣
�لضيافة "سر�6 طاهر" بالدعا�. 

�جللسة   � �فتتاحيًة  كلمًة  !لقى حضرته   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ٢٦
�لسنوية بقاBيا�.

٢٧ Bيسمw/كانو� �أل�c: !لقى حضرته خطاًبا للنسا� � خيمتهن، 
باكستا�  من  �ملتفوقا�  �لطالبا�  على   ��Bشها بتوpيع   Qقا �قبله 

��¥ند � �ملجاc �لعلمي.
 � للمتفوقني   ��Bشها حضرته  منح   :cأل�� Bيسمw/كانو�   ٢٨
 � �ختتاميًة  كلمًة  !لقى   k ��¥ند،  باكستا�  من  �ملاضية  �لسنو�� 

�جللسة �لسنوية.
�لـ٧٠   ªAلشو� تر!a حضرته ¾لس   :cأل�� ٢٩ Bيسمw/كانو� 

للجماعة � �¥ند .
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٢٠٠٥ Rيا� عاPقا D منظر من �جللسة �لسنوية 
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حضرته ¢طب D �جللسة �لسنوية بقاPيا�



٢٧٠

٢٠٠٦
حضرته  تفّقَد  �لثا�:  يناير/كانو�   ١-٢

ش^ �لد��ئر ��ألماكن �¥امة � قاBيا�.
�لثا�: سافر حضرته من  يناير/كانو�   ٨
�لغرفة   �Aلزيا  Aبو  Aهوشيا  �� قاBيا� 
 Bية �ل| �عتكف فيها �ملسيح �ملوعو�Aلتا�
 �� ��لدعا�،   �Bللعبا يوًما  !Aبعني   �
�البن  عن   �Aبشا تلقى   uملطا� ¿اية 
تلك   � �ملؤمنني   Eم! Bعا  �قد   .Bملوعو�

�لغرفة Bعا� حا�Aً طويًال.
حضرته  !لقى  �لثا�:  يناير/كانو�   ١٠

خطبة عيد �ألضحى من قاBيا�.
 �ABمغا قبل  �لثا�:  كانو�  يناير/   ١٥
 "�wيا� �هب حضرته �� "ֲדش| مقBقا
 Bللدعا� على ضريح حضر� �ملسيح �ملوعو
من  �سافر  Bهلي،   �� �صل   k  ،�
هناI ��صل �� لند� ساملًا غامنا بفضل 

�هللا تعا�. 
 :A��i/aAما  ١٠  �� ف�wير/شبا�   ١٠
 Bلبال� من  �غEها   IAلدمنا�  � ُنشر� 
�أل��Aبية AسوQ كاAيكاتوAية مسيئة �� 
فيها  حا�لو�   ،� �مد  �سيدنا   Qإلسال�
!� يثبتو� !� �إلسالQ قد �نتشر بالسيف - 
��لعيا� باهللا - فأعر� كثE من �ملسلمني 
 cلد��  Yهذ فعٍل ضد   �BA عن  �لعا{   �
�إلسالمية  �جلماعة   Qما�  Qفقا �أل��Aبية، 
�أل@دية بالرB على !عد�� �إلسالQ هؤال� 
لقد  ��لعلمي.  �لقلمي   Bباجلها �بّكتهم 
�لفتو�  بيت  مسجد   � حضرته  !لقى 
عد� خطب قاQ فيها بتفنيد مطاعن هؤال� 
�لقوQ، مبيًنا للعا{ !حد�ثا Hيلة من حيا� 
!سوته  على  �لضو�  تلقي   � �هللا   cسوA
 �� يدعو   Qإلسال�  �! �!�ضح  �حلسنة. 

يرفع   }  �  cلرسو�  �!� ��ألمن،  �لسلم 
�ستخدمه  �منا  قط،  �لدين  باسم  �لسيف 
للدفا�B 2ئًما بإ�� �هللا تعا�. �قد ُطبعت 
هذY �خلطب بصو�A كتاٍ� بالعربية بعنو��: 

!سو� �لرسوc � ��لرB على �لطاعنني. 
١٠ ف�wير/شبا�: حث حضرته � خطبة 

�جلمعة شبا� �أل@دية !� يدAسو� �لصحافة 
 �! بعد  ��لك   ،cملجا� هذ�   � �يعملو� 
 QسوA بية�Aأل�� Bلبال�� IAُنشر� � �لدمنا

كاAيكاتوAية. 
 ٤ �بريل/نيسا�: سافر حضرته من لند� �� 

.Bجولته �أل�� �� تلك �لبال � �Aسنغافو

 � Bية �ل| �عتكف فيها �ملسيح �ملوعو�Aحضرته يدعو � �لغرفة �لتا :AبوAهوشيا 
Bفتلقى نبو�� عن �البن �ملوعو



٢٧١

 Qيا� عاBعضا� مؤسسة "�لتحريك �جلديد" بباكستا� مع حضرته � قا! 
٢٠٠٥، ��أل�c على ميني �لو�قفني هو �لشهيد B. عبد �ملنا� 

!عضا� مؤسسة "صدA !جنمن !@دية" بباكستا� مع حضرته
٢٠٠٥ Qيا� عاBقا � 

 Qنعا� �لد�عية �مد  �جلالسني  با¥ند، �يتوسط  للخالفة  �ملئو6  �ليوبيل  جلنة 
غو6A (!مE �جلماعة با¥ند حاليا)، �على ميينه �لد�عية �ملولو6 �مد عمر

Aملؤمنني، �على يسا� Eمر�� �لواليا� �¥ندية مع !م! 
٢٠٠٥ Qسيم !@د عا� �pEحضرته م 

"طه"  مسجد   � �جلمعة  خطبة  حضرته  !لقى  �بريل/نيسا�:   ٧
بسنغافو�A، ��ضع حجر �ألساa ملركز �لدعو� � �لبناية �مللحقة 

مبسجد طه.
١٠ �بريل/نيسا�: غاAB حضرته �� !ستر�ليا.

١٤-١٦ �بريل/نيسا�: �فتتح حضرته �جللسة �لسنوية للجماعة 
."ªستر�ليا ¨طبة �جلمعة � مسجد "بيت �¥د! �

للجماعة:  تر!a �جتماعاٍ� ملنظما� �تلفة  �بريل/نيسا�:   ١٧
"جلنة �ما� �هللا" �"!نصاA �هللا" ��ملهندسني �أل@ديني ��لعاملني � 

¾اc �لتكنولوجيا �ملعلوماتية � !ستر�ليا.
٢٥ �بريل/نيسا�: سافر حضرته �� جزA فيجي.

قصر   � فيجي  Aئيس  نائب  حضرته  قابل  �بريل/نيسا�:   ٢٧
�لرئاسة.

٢٨ �بريل/نيسا�: !لقى حضرته خطبة �جلمعة � فيجي �قد بثت 
مباشرً� �� !طر�u �لعا{.

٤ مايو/!ياA: سافر حضرته من فيجي �� نيوpيلند�.
 ٥ مايو/!ياA: !لقى حضرته خطبة �جلمعة � نيوpيلند�.

٨ مايو/!ياA: سافر من نيوpيلند� �� طوكيو.
٩ مايو/!ياA: �لتقى حضرَته سفEُ كر��تيا � �ليابا�.

١٢ مايو/!ياA: �فتتح حضرته �جللسة �لسنوية للجماعة � �ليابا� 
¨طبة �جلمعة.
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حضرته � متحفحضرته مع �ألساتذ� �جلامعيني �ليابانيني �أل�ديني

حضرته )طب � �جللسة �لسنوية � �ليابا� ٢٠٠٦



حضرته
 يعاين صو(

 .ما( �لقنبلة  �لذ(ية �
 متحـف  � ه12شيما

حرمه  مع  حضرته 
حديقة   � 1حر�سه 

�لسال5 � ه12شيما
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١٥ مايو/!ياA: عاB حضرته �� لند�.
٣ يونيو/حزير��: سافر � جولٍة �� 

بلجيكا.
٤ يونيو/حزير��: !لقى خطاًبا ختامًيا 

� �جللسة �لسنوية لبلجيكا.
٥ يونيو/حزير��: �صل حضرته �� 

!ملانيا.
حضرته  �صل  يونيو/حزير��:   ٨

 � كلمة  !لقى  حيث  منهامي،   ��
 Qخد� ملجلس  �لسنو6  �الجتما2 
�الجتما2   �  ªخر!� �أل@دية 

�لسنو6 للنسا�.
 ٩ حظي  يونيو/حزير��:   ١٨
 Yيد على  �لبيـعة   uبشر  Bفر�!
�ملبـاAكة � مسجد �جلماعة مبدينة 
!لقى   k ֲדولـند�.  "ننـسبيت" 
�جللسة   � ¿ائًيا  خـطاًبا  حضرته 

�لسـنوية جلماعة هولنـد�.
عقد�   :pيوليو/متو  ٢٨-٣٠
�جللسة �لسنوية �لـ٤٠ لwيطانيا � 

"حديقة �ملهد6". 
�لبيعة  �نعقد�   :pيوليو/متو  ٣٠
فيها ٢٩٣٨٨١  �ل| حظي  �لعاملية 

 حضرته ¢طب D حفل �فتتا© MTA3 �لعربية
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يد�  على  �لبيعة  بشر�  شخًصا 
.mta ملبا�كة ع��

 :���أل &يسم�/كانو!   ٢٦-٢٨
للجماعة  �لسنوية  �جللسة  �نعقد, 
�إلسالمية �أل3دية 2 قا&يا!. �كا! 
فر�نكفو�,،   2 حينذ�=  حضرته 
فألقى من هنا= خطاًبا ختامًيا Cذ� 
 Jلعا�  2  mta3 ع�  ُبث  �جللسة 
كله، كما ُبثت مشاهد جلسة قا&يا! 

�هتافا, �لتكبP من قا&يا!. 

 ٢٠٠٧
�ضع حضرته  :Sلثا� يناير/كانو!   ٢
 2 "خدUة"  ملسجد   Vألسا� حجر 
�لسيد�,  بت�عا,   Wُب �قد  برلني، 
 Yيًضا بيد سيدZ كا! تصميمه�فقط، 

3Zدية.
١ ما�V/_^��: �ستشهد �لسيد \مد 
\افظة   2 �لدين  مهر  بن  Zشر� 

"مندd ֲדاb �لدين".
 eحضرته بافتتا fقا :��^_/V٢٣ ما�

قناmta3 Y �لعربية، ��لi تبث �ل��مج 
على مد�� �لساعة باللغة �لعربية.

�جلماعة  Zقامت   :��^_/Vما�  ٢٤

I=€\Ä;‘Ö—ÇÂ;€]Õ;‘Öp^;I]fi¬Ÿ;ÏÁÂ]⁄â’\;k\ÅËÁ_i’\;I‘Ñ]eŸ;ÏÒŸ;‘Ñ]eŸ=
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"مؤمتر  بريطانيا   � �أل�دية  �إلسالمية 
�لقى فيه  ،��لسال)" � بيت �لفتو# بلند
�إلجنليزية  �لشخصيا,  3كبا0  حضرته 

كلماִדم.  
�لشو>0;  �ستشهد   :�Aبريل/نيسا  ٧
مبحافظة  �جلماعة   Hُم�  Iسيا �هللا  حبيب 

قصو0 بباكستا� سابقا.
 �MHم  Nحضر تو�   :�Aبريل/نيسا  ٢٩
3سيم ��د (�بن �خلليفة �لثاP � 3حفيد 
�ملسيح �ملوعو> �) عن عمر يناهز ٨٠ 
عاما. كا� من �لد�30يش �لذين �قامو� � 
هنا[.  �ملقدسة  �ألماكن  حلر�سة   �قا>يا
ال  تضحياٍ,  bلك  سبيل   � قّد)  لقد 
�خلامس  �خلليفة   Nحضر فأشا>  gا.  مثيل 
3تضحياته  �جلليلة  hدماته  �هللا-   jنصر-
�جلسيمة 3سHته �لر�ئعة � خطبة �جلمعة 
 Nيا0، 3صلى عليه صال�� �لر�بع من مايو/

�لغائب.
�لفضائية  �فتتا#  مبناسبة  مايو/�يا0:   ٦
�قيم  )mta3إلسالمية �أل�دية �لعربية (�
�حتفاI � مسجد بيت �لفتو# خطب فيه 

حضرته.
 � خطاًبا  حضرته  �لقى  مايو/�يا0:   ١٩
�ملؤمتر �لسنو; لنقابة �ألطباu �أل�ديني � 

بريطانيا.
�لسنوية  �جللسة  عقد,  مايو/�يا0:   ٢٠

�ألw3 للجماعة � �لبانيا.
خطاًبا  حضرته  �لقى   :Mيوليو/متو  ٢٧  
�لـ٤١  �لسنوية  �جللسة   � �فتتاحًيا 

لzيطانيا.
�لعاملية  �لبيعة  عقد,   :Mيوليو/متو  ٢٩
 zع شخًصا   ٢٦١٩٦٩ فيها  بايع  �ل} 
خطاًبا  حضرته  بعدها  3�لقى   .mta3

|ائًيا � �جللسة.
 � حضرته  خر{  �غسطس/�~:   ١٨

جولة لفرنسا 3بلجيكا.
 :Iيلو�/z٢ سبتم wA ~�/غسطس� ٣١
عقد, �جللسة �لسنوية بأملانيا حيث �لقى 
�فتتاحيًة، 3خطاًبا �  فيها كلمًة  حضرته 

�لنساu، 3خطاًبا ختاميا للجلسة.
بوفد  حضرته  �لتقى   :Iيلو�/zسبتم  ٣
�ملانيا  � Nلدعا� �بلغا0;. 3تر�� �جتما
�3ملجر  3كوسوفو  3بلغا0يا  �3لبوسنة 

3مالطا 303مانيا 3مقد3نيا.
مسجد  حضرته  �فتتح   :Iيلو�/zسبتم  ٤
"�مو>" � مدينة كاسل 3مسجد "بيت 

حضرN م�MH 3سيم ��د (�مH �جلماعة �3لناظر �ألعلى باgند) مع حضرته
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�ملقيت" � مدينة Webern بأملانيا.
�لدكتو0  �ستشهد   :Iيلو�/zسبتم  ٢١

�يد �هللا � كر�تشي.
�لدكتو0  �ستشهد   :Iيلو�/zسبتم  ٢٦

شيخ مبشر ��د � كر�تشي.
�كتوبر/ تشرين �ألI3: �فتتح حضرته  ٢٣

�لصو0   �(مستو> �لتصا3ير“   �”�ز
.��ملركز;) � لند

�جريت عمليٌة  :I3كتوبر/تشرين �أل� ٢٧
جر�حيٌة ناجحة حلضرN �خلليفة -نصرj �هللا- 

.N0ملر�� �
 I3� �لقى حضرته   :Pلثا� نوفمz/تشرين   ٢

خطبة �عة � مسجد "�لفضل" � لند� بعد 
�لعملية �جلر�حية.

بلغة   ��لقر� تر�ة  ُطبعت  �لسنة   jهذ  �3
مو0; (لغة بو0كينافاسو)، 3ُب� ١٨٦ مركز� 
3�نشئت ٦٥٣ فرعا  ،Nجديد� للتبليغ �3لدعو

جديد� للجماعة � ٦٣١ مكاًنا.

مشهد من �جللسة �لسنوية ب�يطانيا سنة ٢٠٠٨

 �حضرته يتفقد ”�ز� �لتصا3ير“ بلند�، 3على يسا0 حضرته عمH عليم مدير �ملستو>
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Pحضرته � غانا، 3على ميينه �لرئيس �لغا

 حضرته � سنغافوN0 عا) ٢٠٠٦

 حضرته � برنامج �ألطفاI �لذين قد نذ0هم �با�هم خلدمة �لدين

;

Ï¡]zµ;fzt^;È›b

� ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;

�حب   �� !حقًّا  صدًقا  "�قو% 
 � �ملوعو'  �ملسيح  +اعة 
جيًد�  !�عر-  قل0،  �عما1  من 
�هللا  بفضل  !�للني  �لشد8  مو�قف 
تعا?، !سأحا!% كل ما > !سعي 
للحكم على هذ� �ألساD بتوفيق 
 Lيوفق  M� !�'عو  تعا?.  �هللا  من 
 Lلكن! .OضاQ سبR هللا للعمل�
 �� !لطف  حب  بكل  �خ�كم 
للجماعة،  مناسًبا   O�Q� مبا   Wسأقو
هذ�  يقو%   M� ألحٍد   YوZ !ال 
 Lألن جائز،  غ^  !هذ�  جائز 
كلما �مرcُ بشيa فسيكوM فيه 
�هللا   '�Q� !لو  �جلماعة.  مصلحة 
فسيقلع   fلقو� !�ملالك  �لعليم 
�Qيد  !ال  قل0.  من  �خليا%  هذ� 
!ما  قلت  ما  على  �حٍد   cتعليقا
 Qباألخبا  �!'ِّ!Y نعم  �قل.   k
�ألنسب   O�Q� ما   ?� ألQشدكم 

للتربية...."

(خطبة �جلمعة ٢ مايو/�يا0 ٢٠٠٣ � مسجد 
"�لفضل" لند�، جريدN "�لفضل" �لعاملية ٢٠-

(٢٠٠٣ � ٦ �٢٦ يونيو/حزير�
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 حضرته � 
سدP بأستر�ليا

حضرته 3حرمه يضعا� حجر �سا� مسجد �جلماعة � بريدفو0> بzيطانيا

 حضرته �طب � �جللسة �لسنوية بأستر�ليا

]6;‹]ë�›\;ˆ;ÌŒlÂ; fiÎÂÖ¡;Ï…˜£\

 ��لر!حا  Wلنظا�  M� '�ئًما  "تذكر!� 
�قيم  !قد  �هللا  من   Mيكو  Lلدي�!
فينبغي   ،kلعا� بو�سطة Qسله > هذ� 
�خ�نا   oل� �لقو�نني  نفس  نتبع   M�
�هللا ֲדا عن طريق �ألنبياa.... !!صل 
�لينا هذ� �لنظاW بو�سطة سيدنا sمد 
علينا  �هللا  من  عظيم  لفضٌل  �نه   .�
wن �ملسلمني �ألvديني �نه... !ّفقنا 
 ،fاعة �ملسيح !�ملهد+ ?� Wلالنضما
�خلالفة..   Wُنظا  ..Wُلنظا� فيها   oل�
ال   oل� �يديكم،   < �لوثقى  �لعر!8ُ 
�لعر!8   Oهذ M� �!ا. تذكرz Wنفصا�
متسكها   k  �|� لكن  zا،   Wنفصا� ال 
�يديكم بقو8 فهنا{ خطر �M تنفصمو� 
!ִדلكو�، �نقذنا �هللا +يعا من |لك. 
�نه  تعا?  �هللا  حكم  �بًد�  تنسو�  فال 
Zب �M تعتصمو� Rبل �هللا هذ� بقو8، 
!تلتِزمو� بنظاW �جلماعة '�ئًما، �| ال 
بقاa لكم بد!نه. �ال �M �لشيطاM قاعد 
> سبيلكم، !سيخا'عكم '�ئًما، لذ� 
�عينكم  نصب  �آلية   Oهذ فاجعلو� 
'�ئًما حيث يقو% �هللا تعا?: ﴿َيا َ�يَها 
ْلِم َكاّفًة  �لِذيَن �َمُنو� �ْ'ُخُلو� ِفي �لسِّ
�ّنُه َلُكْم ِ Mِلّشْيَطا� cِال َتّتِبُعو� ُخُطَو�!َ

َعُد!ٌّ ُمِبٌني﴾. 
(خطبة �جلمعة ٢٢ �غسطس/�~ ٢٠٠٣ مبنهامي �ملانيا، 

(٢٠٠٣ � ٢ I3أل� ��لفضل ٢٣ >يسمz/كانو
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(خطبة �جلمعة & ٣١ $يسم!/كانو� �أل�� ٢٠٠٤، جريد� �لفضل �لعاملية ١٤-٢١ يناير ٢٠٠٥ � ٥)

مشهد من جللسة لسنوية بالواليا� ملتحد� ألمريكية سنة ٢٠٠٨
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�حضرته ُيلقي كلمته �لتا�0ية � قاعة �ملؤمتر�, ”�يكسل سنتر“ بلند
 �لبيعة �لعاملية عا) ٢٠٠٨ �ل} حصل شر� متثيل �لعر~ فيها للدكتو0 حامت  �لشافعي
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È¨Ñ]i’\;Å‚¬’\;ÅÁÅû
عهد جد%$ كل !�د� على يد �خلليفة خال� خطابه �لتا
	ي � ٢٠٠٨/٥/٢٧

"�شهد �ال �له �ال �هللا �حد� ال شريك له ��شهد �� �مًد� عبد� ��سوله.

نعاهد �ليو( مبناسبة مر�� مئة عا( على �قامة نظا( �خلالفة & �جلماعة �إلسالمية �أل�دية،
حالفني باهللا تعاA �ننا سنو�صل جهو6نا ح= >خر حلظة من حياتنا لنشر 6عو5 �إلسال( ��أل�دية

.Eأل�� FاG� قصى� A� � هللا� Iسم �مد �سو�لتبليغ �
�لتكميل هذ� �لو�جب �ملقدM سوO نكرM حياتنا لوجه �هللا تعاA ��سوله �،

.5Tلقيامة مقدِّمني كل تضحية مهما كانت كب�يو(  A� Zلعا�إلسال( & [يع �قطا� �ية �فعني ��سنظل ��
�نقّر �يضا �ننا سنظل نسعى جاهدين �A >خر حلظة من حياتنا للحفا^ على نظا( �خلالفة �لتقويته،

�سوO نوصي ��ال6نا �يضا نسًال بعد نسل  بالتمسك باخلالفة ��الستفا56 من بركاִדا،
لكي تظل �خلالفة �إلسالمية �أل�دية مصونة ��فوظة �A يو( �لقيامة،

�لكي يظل �إلسال( ينتشر بو�سطة �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �A يو( �لقيامة،
�لكي ترفرO ��ية سيدنا �مد � & �لعاZ فوd كل ��ية.

�للهم �ّفْقنا لإليفاF ֲדذ� �لعهد،
�للهم >مني، �للهم >مني، �للهم >مني."

حضرته ُيحّيي �لسيد�3 �أل�ديا3 �للو�1 جئن الستقباله � غانا
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٢٠٠٨ 
٢٩ ما0�b�/�0: عقد مؤمتر �لسال) مبسجد 
عد>  فيه  شا0[  حيث   �لند �لفتو#  بيت 
 u�z�3خل  N�3لدكاتر  ��لzملا  uعضا� من 
فيه  �لقى  �لصحافة.   I03جا  ��القتصا>يو
حضرته خطاًبا � بيا� تعاليم �إلسال) لنشر 

�لسال) � �لعا�. 
لغانا،  حضرته  سافر   :�Aبريل/نيسا  ١٥
3عند �لوصوwA I هنا[ عقد مؤمتًر� صحفًيا 

� �ملطا0.
�لرئيس  حضرته  قابل   :�Aبريل/نيسا  ١٦  
"با�  0�M حضرته  نفسه  �ليو)   �3 .Pلغا�
 �0� قطعة  3هو  ��د)،   �(بستا ��د" 
مبساحة ٤٦٠ فد�نا �شترִדا �جلماعة 3بنت 
فيها >03 �لضيافة، فقا) حضرته بافتتاحه. 

�خلطا~  حضرته  �لقى   :�Aبريل/نيسا  ١٧
�ليوبيل  مبناسبة  غانا  جلسة   � �الفتتاحي 
 Pلغا� �لرئيس  �لقى     للخالفة،  �ملئو; 

كلمته.
�لقى حضرته �خلطا~   :�Aبريل/نيسا  ١٩ 
�لنهائي � هذj �جللسة. 3�لقى نائب �لرئيس 
�يًضا كلمة. لقد شا0[ � هذj �جللسة  Pلغا�

قر�بة مائة �لف ضيف من ٣٢ >3لة.
غانا  حضرته  غا>0   :�Aبريل/نيسا  ٢٢  �
حا�0ً.  �ستقباال  �سُتقبل  حيث  نيجHيا   wA
�لركا~  صالة   � صحفًيا  مؤمتر�  3عقد 

�خلصوصيني.
حضرَته  �ستقبل   :�Aبريل/نيسا  ٢٣  �3
ثالثو� ملكا من ملو[ �لقبائل مع 0عاياهم 

على حد3> بنني.

بينني.  0ئيس   jلتقا�  :�Aبريل/نيسا  ٢٤  �
�لصحفيني  مع  مؤمتر  عقد  bلك  3بعد 

.Nعة �3لتلفز�b3مر�سلي �إل
� ٢٥ Aبريل/نيسا�: �فتتح حضرته مسجد 
�ملهد; � بنني، كما 3ضع حجر �ألسا� 
ملركز جديد � �لبلد. 3�قيمت على شرفه 
مأ>بة �ستقباI � �ليو) نفسه � �حد �لفنا>¥ 
 uعضا� من  عد>  فيها  �ملحلية حيث شا0[ 
�لzملا� �3لشخصيا, �لباM33 NM0ير �إلعال) 

3مستشاN0 �لرئيس. 
مطبعة  حضرته   0�M  :�Aبريل/نيسا  ٢٧  �
مسجد  �فتتح  كما  نيجHيا،   � "�لرقيم" 

"بيت �لرحيم". 
 Iشا0[ � مأ>بة �ستقبا :�٢٨ Aبريل/نيسا

من قبل حاكم 3الية كو��0 � نيجHيا. 

حضرته يلقي خطابا � قاعة �مللكة Aليز�بيث 
� لند� مبناسبة �ليوبيل �ملئو; للخالفة
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�ملسجد  بافتتا#  قا)   :�Aبريل/نيسا  ٢٩
مع  مقابلة  3سجل  �بوجة،   � �ملبا0[ 

 .;Hلنيج� ��لتلفزيو
٢ مايو/�يا0�M :0 قطعة ��0 �شترִדا �جلماعة 
مبساحة ٨١ فد�نا، 3¦اها "حديقة ��د". 
٣ مايو/�يا0: �لقى حضرته خطاًبا � �جللسة 
للخالفة  �ملئو;  �ليوبيل  مبناسبة  �لسنوية 

بنيجHيا. 3عقد مؤمتًر� صحفيا.
عائد�  نيجHيا  حضرته  غا>0  مايو/�يا0:   ٦

 .�wA لند
قر� كامل  مر03  مبناسبة  مايو/�يا0:   ٢٧ 
 �على قيا) �خلالفة � �جلماعة �قيم �جتما
للمؤمتر�,  سنتر"  "�يكسل  قاعة   �  Hكب
سيدنا  �ملؤمنني   Hم� فيه  �لقى   ،�لند  �
 jبنصر wهللا تعا� jيد�م�MH مسر03 ��د -

�لعزيز- خطابا تا�0يا �خذ � �خرj عهد� 
 zع �لعا�   � �جلماعة  �فر�>  �يع  من 

�لفضائية �أل�دية. 
 �لند حضرته  غا>0   :�يونيو/حزير�  ١٦
 Nملتحد� �لواليا,   wA له  جولة   I3أل

�ألمريكية. 
�قيمت على شرفه مأ>بة  :� ٢٣ يونيو/حزير�
�ستقباI � فند¥ هلتو� � 3الية فرجينيا، 
فيهم  مبا  ضيفا   ٣٠٢ فيها  شا0[  حيث 

�0بعة من كبا0 �ملسؤ3لني �حلكوميني. 
�لبنا,   ٢٦ يونيو/حزير��: قابل حضرته 
�لو�قفا, حياִדن خلدمة �إلسال) � كند�.
�لقى �خلطا~ �لنهائي  :�٢٩ يونيو/حزير�

للجلسة �لسنوية مبناسبة �ليوبيل �ملئو; 
للخالفة � كند�. 

قطعة  حضرته   0�M  :�يونيو/حزير�  ٣٠
��0 �شترִדا �جلماعة هنالك لعقد �جللسة 
�لسنوية � �ملستقبل، مساحتها ٢٥٠ فد�نا، 

3قد ¦اj حضرته "حديقة ��د". 
توليد  نظا)  تفقد حضرته   :Mمتو يوليو/   ١
بكند�  �جلماعة  مركز   � �لشمسية  �لطاقة 

 .���ديو ��نشأj مهندسو
 ١ يوليو/متوM: شا0[ حضرته � حفل 

�قيم مبناسبة عيد �الستقالI لكند�.
٢٥-٢٧ يوليو/متوM: عقد, �جللسة �لسنوية 
� حديقة �ملهد; بzيطانيا حيث كا� عد> 
�حلضو0 ٤٠٠٠٠ من ٨٥ بلد�، �3 �ليو) 
�لثالث من �يا) �جللسة كانت �لبيعة �لعاملية 
�لسا>سة عشرN حيث بايعه ثال§ائة 3�0بعة 

�لًفا من �أل�ديني �جلد>. �3¨سو



"مع" �لبيعة هو بيع �لنفس، �هذ حالة يشعر ֲדا �لقلب. �تتولد هذ �حلالة حني يتقد� 
�ملر( : صدقه �8خالصه ح4 يبلغ 12جة يضطر فيها للبيعة من تلقا( نفسه. �ما % تتولد 

هذ �حلالة Cب @? يعرB �إلنسا? @? صدقه �8خالصه ما <�ال ناقصني". 
(�مللفوظا� � ٢ � ٢٤٤)

�إلميا?   E�صر F8 يهتد��  لكي  �حلق  عن  يبحثو?  �لذين  من  �لبيعة  Mخذ   ?@  Nمر@ُ"
��لكسل  �لنجاسة   Sيتخلصو� من حيا �لكي  �إلUي،  �حلقيقية ��حلب   S1لطها�� �حلقيقي 
يتوجهو�   ?@ Uم  بد  ال  Xلك  على   S1لقد� من  شيًئا  @نفسهم  فالذين Cد�? :  ��خليانة. 

c8، فإa سأ��سيهم �سأسعى جاهًد� أل? @ضع عنهم 
2عائي   : Uم   Fتعا �هللا   f1سيبا� 8صرهم، 

�عنايg ֲדم، شريطة @? يكونو� مستعدين 
 Eبالشر� للعمل   iلر��� بالقلب 
بّلغُته  قد   a1با ُحكٌم  هذ�  �لربانية. 
 mلذ�  nلعر� �لوحُي  هو  �ها  �ليو�، 
تلقيته ֲדذ� �لصدX8" :2� عزمَت فتوكْل 

على �هللا. ��صنِع �لُفلك بأعيننا ��حينا. 
�هللا  يُد  �هللا،  يبايعو?  8منا  يبايعونك  �لذين 

       .wدU� يديهم". ��لسال� على من �تبع@ xفو
�ملتو�ضع غال� @yد ُعفي عنه �لعبد  �ملبّلغ: 

١ 2يسم�/كانو? �أل�{ �١٨٨٨"

  (�إلعال! �ألخضر، �خلز�ئن �لر�حانية �ملجلد ٢ � ٤٧٠)

=€‚ÁÅÁ^;–Ê…;!\;Å̌Á;G!\;‡Ê¬Á]eÁ;]≥b;”›Ê¬Á]eÁ;flÁÉ’\;‡b=



   "�لبيعة على يدm تتطلب منكم موًتا لكي حتَظو� بوالS2 جديدS : �حلياS �جلديدX8 .S� % تكن 
�لبيعة من �لقلب فال فائدS منها. 8? �هللا تعاF يريد 8قر�1 �لقلب من خال{ بيعg. فالذm يقبل� 
بقلب صاx2 �يتو� عن Xنوبه توبًة نصوًحا يغفر له �هللا �لرحيم �لكرمي بإXنه تعاF، �يصبح 

 (٣ � ٢٦٢ � Nمللفوظا�) ."كأنه خر� من بطن �أل�، فتحميه �ملالئكة�

=r÷m’\;Ì÷¡;\ ⁄Ê łet̨;Ê’Â;‰Ê¬ ŽÁ]e…;III=
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� ٢٧ من مايو/�يا�  ٢٠٠٨ � قاعة �ملؤمتر�� "�يكسل سنتر" بلند�

�شهد �� ال (له (ال �هللا �حد� ال شريك لـه، ��شهد �� �مًد� عبد� ��سوله. �ما بعد فأعو� باهللا من �لشيطا� �لرجيم. 

ين * (يَّا2َ َنْعُبُد َ�(يَّا2َ َنْسَتعني*  ﴿بْسِم �هللا �لرَّْحَمن �لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 7�َِّ �ْلَعاَلمَني * �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو6 �لدِّ

الِّني﴾ (>مني) َر�Eَ �ْلُمْسَتقيَم * ِصَر�E �لَِّذيَن َ�ْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو7 َعَلْيهْم َ�ال �لضَّ �ْهدَنا �لصِّ

حضرته يأخذ �لعهد �لتا�(ي من �بنا' �جلماعة � $يع
 �=ا' �لعا> ع; �لفضائية �إلسالمية �أل5دية

;◊ËdÊË’\;g]Ş|;◊ËdÊË’\;g]Ş|
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بفضل  هنا  �ليو@  �جتمعنا  لقد 
 Cعلى �كتما Fلنشكر Hهللا تعا�
�خلالفة  Lقامة  على  عا@  مئة 
 Nيشتر كما  �أل5دية،   Pلر�شد� �إلسالمية 
�ملسلمو�  �جلليلة  �ملناسبة   Fهذ  � معنا 
قناتنا  ع;  �لعا>   Sبال $يع  من  �أل5ديو� 
�إلسالمية �أل5دية MTA. فأTًال Tقبل كل 
شي' �هنئكم T$يَع �أل5ديني � ش\ بقا] 

�لعا>.
Lننا نشاهد �ليو@ مشهد TحدP عاملية ب;كة 
 .� aملهد�T اعة �ملسيح$ HL نضمامنا�
�نزcا   eل� �إلcية   Cألفضا� �مطا�  Tبسبب 
Tال   �  Sملوعو� �ملسيح  على   Hتعا �هللا 
 ،� معه   Fلوعد طبًقا  علينا  ُيْنزcا   Cيز�
�لقرية  تلك  من  مناظر  �يضا  �ليو@  نشاهد 
ع; شاشة �لتلفاn، تلك �لقرية �لe كانت 
 ،Nفة للعا> حينذ�Tمعر oغT جد� Poصغ
قرية   sتعر ال  كلها  �لدنيا  فإ�  �ليو@  �ما 
 sفحسب، بل تعر Fهذ aملسيح �ملحمد�

�nّقَتها Tمنا�ִדا �لبيضا' �لe ُشيِّدْ� Lعالًنا 
بأ� �ملسيح �ملحمدa � قد ُبعث. كما 
حتقَُّق   ،Pلعطر� �ملناسبة   Fֲדذ �ليو@  نشاهد 
�حد �إلجنا��n �لعظيمة �لe ّمتْت على يد 
 �T� من  كا�   aلذ�  Sملوعو� �لعظيم  �بنه 
ملسيحه   Hتعا �هللا  Tعد  �سب  �لعز@، 
مدينة  من  مشاهد  نر�  حيث  �ملختا�، 
 ،Sملوعو� �البن  هذ�  �نشأها   eل�  "Pبو�"
 [�n a� oكانت � �لبد�ية قفر� غ eل�T
 Pَّضر� Pعامر Pبلد HL ال شجر، فتحوَلتT

��� �شجا� n�Tها� ��Tا�.
�L هذF �ملشاهد �لe تصل �ليو@ من �لشر� 
 Hعد �هللا تعاT سب� Sلغر� � تعو� HL
على   Pًشاهد Tصوته،  �خلليفة   Pصو� مع 
�هللا   Cفضا�  CTنزT �لثانية   Pلقد��  @�TS
علينا، ير�ها �لنا� �ليو@ � �لشر� �Tلغر� 
�Tلشما�T Cجلنو�، T�T� �Tبا �T �مريكا 

�Tسيا �Tفريقيا.
ر كلَّ مسلم  ال جر@ �� هذF �ألحد�� ُتذكِّ

�5دa �� �هللا تعاH قد �T بوعوT FSال 
 PعوS بّلغ  قد   Hتعا �Tنه  ֲדا،  يفي   Cيز�
�قصى   HL  �  Sملوعو� �ملسيح  سيدنا 
���نا  لقد  يبّلغها.   Cيز� �=ا' �أل��، Tال 
Tقيا@   Fتأييد مشاهد  �ملاضي   � Hتعا �هللا 
�خلالفة،  ب;كة  �جلماعة  Sn�Tها�  �خلالفة 
Lننا  �ليو@.  ح\   Fتأييد يرينا   Cيز� Tال 
 eميا� بر�ية �ملعاملة �لL مياًنا علىL S�Sلنـز
�أل5دية  �إلسالمية  �خلالفَة  �هللا  ֲדا  عامَل 

ع; �لتا�يخ �ملمتد على مئة عا@ مضت. 
�ال تدفعنا هذF �ألمو� كلها HL �� نكو� 
عباS �هللا تعاH �لشاكرين، Tنع; عن شكرنا 
له؟ �Tحلق �� خطا� هذ� �يضا تعبo عن 
هذ� �لشكر. �L هذ� �ليو@ �لذa طلع بفضل 
�هللا تعاH علينا ليؤ�� فصال �هبيا جديد� 
 @Sخلا� $اعة  بو�سطة  �إلسال@  تا�يخ   �
فإ�  لذ�   .� �هللا   Cسو� لسيدنا  �ملخلص 
 eمن �الحتفاال� �ل FoغT Cهذ� �الحتفا
�لعا> حتديًثا   Sليو@ � �تلف بال� نعقدها 
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Tشكر� cذF �لنعمة �إلcية �لعظيمة ليست 
�لو�قع   � هي  بل  فحسب،  جائز�  �مًر� 
�متثاC ألمر �هللا تعا�T﴿ :Hما بنعمِة �بِّك 

فَحدِّْ�﴾ (�لضحى: ١٢). 
 :� Sسيدنا �ملسيح �ملوعو Cيقو

 a�Tضر شر¦  �Tلتذلل  �لتو�ضع   �L"
للعبوSية، Tلكن ال بد من �لتحديث بنعمة 
�هللا تعاH �يضا لقوله تعا�T﴿ :Hما بنعمة 

�بك فحدِّ�﴾" 
 Sلو��� Hطبًقا ألمر �هللا تعاT" :� Cيقو �
� قوله: ﴿�Tما بنعمة �ّبك فَحدِّْ�﴾ ال 
�ترSS � �لقو�L C �هللا �لرحيم قد �عطا§ �نا 
�لعبد �لضعيف -Tمبحض فضله 5�Tته- 
حًظا �Tفًر� من كل تلك �ألمو�، T> يبعث» 
بل  �ية،   �Tبد يرسل»   <T �ليدين،  صفر 
 Fتظهر � هذ eآليا� �ل� Fعطا§ كل هذ�
Tلن  �يضا،  �ملستقبل   � Tستظهر  �أليا@ 
ي; �هللا تعاH ُيظهرها HL �� تقو@ �حلجة 

بشكل �Tضح.
�Tجب  من   ��  �Tتذكر"  :�  Cيقو  �
 �ّ�T �Tًال،  �لدعا'   � يستمر   �� �إلنسا� 
﴿�Tما   :Hتعا �هللا  بأمر  يعمل   �ْ� عليه 
بنعمِة �بك فحدِّْ�﴾ ثانيا. Lً�� فال بد من 
بِنَعم �هللا تعاH، فهذ� يزيد �ملر'  �لتحديث 
حًبا هللا تعا5T Hاًسا لطاعته �. Tليس 
يذكرها   �� بالنعمة  �لتحديث  من   Sملر��
 �� من  بد  ال  بل  فقط،  باللسا�  �إلنسا� 

ُير� �ثرها على �جلسم �يضا."
��L، فال بّد لكم من �حلديث عن نعم �هللا 
 �TS ينعم ֲדا Cال يز�T نعم ֲדا علينا� eل�
لتكونو�   - بد�Tمها  Tعد  Tقد  �نقطا] - 
تنقص  ال  Tلكي   ،� له  شاكرين   �Sعبا
بركاִדا HL �ألبد، بل يطلع عليكم �بكم 
�ملسيح   Cقا لقد  جديد.  بشأ�  يو@  كل 

شر¦  �Tلتذلل  �لتو�ضع   ��  �  Sملوعو�
 aجب كل �5د�T ية، لذ�Sساسي للعبو�
�� ينتبه جيد� HL هذ� �لشر¦ �ملهم �Sئما، 
هللا  Tتو�ضًعا  خضوًعا  �SSnنا  كلما  ألننا 
تعاH، ليس � �لظاهر فقط بل من �عما� 
�لتقو�،   �T�S على   oبالسT �لقلو� 

�SSnنا حًظا من هذF �لنعمة �إلcية. 
 �Tمر على  به  =تفل   aلذ� �ليو@  هذ�   �L
مائة عا@ على قيا@ �خلالفة، �T سنحتفل به 
رنا  يذكِّ  �� كلها، ±ب  �لسنة  مد��  على 
للعمل  Tسعنا   � ما  كل   Cسنبذ �ننا 
سالكني  ينبغي،  كما  Tنو�هيه  �هللا  بأ�Tمر 
طر� �لتقو� �Tلتو�ضع. ليس هدفنا �ليو@ 
�لبالونا�  �ألناشيد LTطال�  ببعض  �لتغّني 
Tترتيب بعض �ل;�مج �Tالحتفاال� �Tكل 
�حللويا� �Tألطعمة �لشهية. كال، ال تع» 
 � T� ،تفل ֲדا �ليو@ هنا= eملناسبة �ل� Fهذ
 �� Sخر� للجماعة � �تلف �لبال� [Tفر
فقط. صحيح  �Tبتهاجنا  فرحتنا  عن  نع; 
�� هذ� �يضا ضمن �هد�فنا �L هو حتديث 
 �� ±ب  Tلكن  قلُت،  كما  �هللا  بنعمة 
يوجهنا �لك HL �لسo على سبل �لتقو�. 
�البتها³  على  �هد�فنا  �قتصر�   ��L �ما 
عقد   � �Tلتساُبق  �لضجيج  LTحد�� 
�صبح  �لدنيوية،  �لناحية  من  �الحتفاال� 
هذ� �لعمل مكرTًها، كما ُيكَرF �� ´ضر 
�حدكم �الجتماَ] �لسنو�TS a �� ´د� 
 Fُيكَر �T كما  تغيo حسن،   a� نفسه   �
برضا  ´ظى  ال   aلذ�  µلصا�  oغ �لعمل 
عهٍد  عقِد  يوُ@  هذ�  يومنا   �L  .Hتعا �هللا 
�ليو@  هذ�  بتا�(نا.  تذكoنا  Tيوُ@  جديٍد، 
ُ�صيَب   aلذ� �ليو@  بذلك  �يًضا  رنا  يذكِّ
بزلز�C شديد، حيث  �جلماعة  �عضا'  فيه 
هّز  َجَلٌل  َحَدٌ�  Tيوٍ@  عاٍ@  مئة  قبل  Tقع 

�جلماعة كلها، �ع» يو@ ٢٦ �يا� ١٩٠٨@ 
 HL حيث �نتقل فيه حبيب �هللا مسيُح �هللا
 F;قد �خ Hكا� �هللا تعا .H5ة �به تعا�
�لزمن،  من   Pفتر قبل  �حلد�  هذ�  بوقو] 
Tكا� � قد �ّكر $اعته ֲדذ� �ألمر � 
 HL �جلماعة  �بناَ'  Tنبَّه   ،Pعديد مناسبا� 
هذ� �ألمر � كتابه "�لوصية" بشكل خا¹ 
 Cاº � @نصحهم بالتقدT ،@بوضو تاT
�طمئنا�  �جل  من   CقاT �Tلتقو�،  �إلميا� 
�جلماعة: ال تظنو� �� يد تأييد �هللا سُترفع 
 Hهللا تعا� SعوT �L بل ،»�Sعنكم بعد مغا

ستتحقق لكم من بعدa باستمر��. 
 HL »من سنة �هللا �� َمن يأ �L باختصا�
هذF �لدنيا فال بّد �� يغا�Sها يوًما ال ¼الة، 
�سب  �يضا  �ألنبيا'  $يع  غا�Sها  Tقد 
هذF �لسنة �إلcية �TTثو� جنة �ֲדم �ألبدية 
�لe كانو� يتحرTْ½ا على �لدT .@�Tجند �� 
كل   � كا�  �يضا   �  Sملوعو� �ملسيح 
 eل�  Pآلخر�  Pحيا يتم¾  حياته  من  حلظة 
 < � �ألبدية، Tعندما تو�   Pحليا� هي 
يصد� كثo من �بنا' �جلماعة Tفاته، �غم 
�� �ملسيح �ملوعوS � كا� يعدُّ $اعته 
منذ فترP لتلقي هذ� �حلا�L ،�S كا� يتلقى 
 Sֲדذ� �لصد Pاما� متكر�cL Hمن �هللا تعا
�Tلوقت  �لرحيل   � "�لرحيل  فيها:  جا' 
قريب". فلما علمو� �� حاT �Sفاته � 
قد Tقع حًقا، حدثت ضجة كالقيامة من 
سقف  هز�   Cالبتها�T �Tلتضر]  �لبكا' 
 Pصال �ثنا'   � �ملبا��T"Nلك  "�ملسجد 

 .�TTلر�� aTملغر�، كما ير�
بلغت  ثانية  ناحية  Tمن  ناحية،  من  هذ� 
فقد  ��Tִדا.  �لشائنة  �ملعا�ضني  تصرفا� 
$عو� �ألTباَ¿ حوC مب¾ "�5دية بلدنغز" 
 � جثمانه  Tُضع  حيث  (بالهو�) 
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�لطاهر، �Tخذ�T يرفعو� هتافا� Tيتغنو� 
بأغاٍ� منحطة تعب�oً عن فرحهم �Tبتهاجهم 
على TفاP �ملسيح �ملوعوS �، ح\ بلغو� 

� �لسفاهة �Tلوقاحة منتهاها.
 يتوقع �ملر' هذF �لتصرفا� �لشائنة من قبل 
�ألTبا¿، Tلكن �لغريب �� بعض �صحا� 
�Tلر�ية  �ملنحط   Nلسلو�  aT� �جلر�ئد 
�لضيقة �يضا �ظهر�T خبث باطنهم حيث 
�عربو� عن ֲדجتهم Tسر�Tهم على Tفاته 
سُتدمَّر  �جلماعة   Fهذ  �� �nعمني   ،�
�ملتفوهو�  هؤال'  �خطأ  Tقد   .SُتباT �آل� 
 �oًكا� هذ� تفك �L ،عمو�n ذيا� فيماcبا
�أل��  Sيد��  من  باطلة  �Tمنية  معوًجا 
�لذين  هؤال'  من  خطًأ  هذ�  كا�  هؤال'. 
> يعلمو� �� �هللا تعاH يغا� للذين يبعثهم 
 � عقوcم  كانت   .Poكب  Poغ  Fعند من 
غطا' Tعيو½م � غشاPT، فلم يعرفو� �� 
�ليو@  �لدنيا   �Sقد غا  aلذ� �لشخص  هذ� 

Tمطاعه   Fسيد لنبو'��  مصد�ًقا  كا�  قد 
هذ�   ��T قرنا،   ١٤ قبل  ֲדا  تنبأ   eل�  �
قد  �ملؤمنني $اعة  من  �نشأ  قد  �لشخص 
 Cِّضحة �� يبد�T بكلما� Hعد �هللا تعاT
خوفها �مًنا، Tيؤيدها بتأييدT FنصرF. لقد 
سبق �� بّشر �هللا تعاH �ملؤمنني �لصاSقني 
على لسا� سيدنا �سوC �هللا � �� فرحة 
 aملهد�T Sملسيح �ملوعو� PفاT ألعد�' على�
�ملعهوS ستكو� فرحة مؤقتة Tكا�بة، �Tنه 
تعاH يستر خد�مه �ملخلصني بر�S' �5ته 

Tفضله. 
�لشريف عن  � � حديثه   Áلن� تنبأ  لقد 
�لزمن   HL nمنه  من  بدً'�  ستقع  �حد�� 
 Cسو� Cعن حذيفة قا S�T فقد ،oألخ�
�هللا �: تكو� �لنبوP فيكم ما شا' �هللا �� 
 � يرفعها،   �� شا'   ��L يرفعها   � تكو�، 
فتكو�   ،Pلنبو� منها³  على  خالفة  تكو� 
ما شا' �هللا �� تكو� � يرفعها ��L شا' �هللا 

ا، فيكو�  �� يرفعها، � تكو� ُملًكا عاضًّ
شا'   ��L يرفعها   � يكو�   �� �هللا  شا'  ما 
فتكو�  َجْبريًة  ُملكا  تكو�  يرفعها، �   ��
شا'   ��L يرفعها   � تكو�   �� �هللا  شا'  ما 
منها³  على  خالفًة  تكو�   � يرفعها،   ��
حديث  �5د،  (مسند  سكت.   �  ،Pلنبو�

 (oلنعما� بن بش�
 eلطمأنينة �ل�T هي كلما� �لسكينة Fفهذ
 ��ً بشر ֲדا �لنÁ � �ملؤمنني �لذين كا� مقدَّ
 �Sاعِة �لعاشق �لصا$ HL م �� ينضمو�c
تفو� �5ة   �� �ملقد�  �. كا� من   Áللن
 .� aملهد�T هللا من �جل �تبا] �ملسيح�
 Pلنبو� منها³  على  �لد�ئمة  �خلالفة  كانت 
 .�  aملهد�T �ملسيح  ألتبا]   P� مقدَّ
Tمهما �فع �ألعد�' هتافا� فا�غة Tمهما 
�خلالفة  فإ�  �Tالبتها³  �لفر   Cطبو Sقُّو� 
 .sخو كل  عند  �ألمن  لنا  ִדيئ   sسو
 Cا�  FُّS� ميكن  ال   aلذ� �هللا  قد�  هذ� 

لقطة �ثنا' خطا� �خلليفة �خلامس - نصرF �هللا - � قاعة �ملؤمتر�� " �يكسل سنتر" بلند�
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�ملؤمنني  نصيب  هو  Tهذ�   .Cألحو�� من 
�ألTبا¿  من  حفنة  تقد�  Tلن  �لصاSقني، 
بعلمهم  �Tملعجبني  �لضيقة  �آلفا�   aT�

�ملزعو@، على �Sِّ هذ� �لقد� �ملحتو@. 
  لقد S�n �ملسيح �ملوعوS � هذ� �ألمر 
الطمئنا�  "�لوصية"  كتابه   � Tضوحا 
�ألعد�'   ��  sيعر كا�   �L �جلماعة، 
 sئما �� $اعا� �ألنبيا' سو�S يزعمو�
فيترقب  Tفاִדم.  Lثر  على   SُتباT ُتدمَّر 
تلك  �فتر��   �Tير  �� �Tملنافقو�   �Tملعاند�
 F'نبيا� يرسل   aلذ� �هللا  Tلكن  �جلماعة، 
�لك   �L عندئذ..  قد�ته   aلُير �لدنيا   HL
�لرسل  �فضل  �لدنيا   � بعث  حني  �إلله 
Tخامت �ألنبيا' سيدنا ¼مد� � �علن على 
شك  ال  �Tبدية.  �Sئمة  شريعته   �� لسانه 
�ملحن  لبعض  ستتعر�  �يضا  $اعته   ��
بعد Tفاته، Tلكن �حلديث �لنبوa يبني �� 
nمن غلبة �إلسال@ سيبد� ثانيًة ببعثة �ملسيح 
�ملوعوT Sسيمتد HL يو@ �لقيامة. ستكو� 
هناN معا�ضة، Tلكنها سوs تزCT كغثا' 
 � �لغبا�  يتالشى  كما  Tتتالشى  �لسيل 

�cو�'. 
 �  Sملوعو� �ملسيُح  طمأَ�  فقد   ،��L
 Hتعا بنا' على علم من عند �هللا  �جلماعَة 
�ستهز�'  بسبب  يقلقو�  �ال  Tنَصَحهم 
ֲדذ�  حضرته   Cفيقو Tسخريتهم.  �ألعد�' 

�لصدS � كتابه "�لوصية":
 �TS لّّيها± C�n ما eمن سنة �هللا �ل �L" 
�أل��  �إلنسا� �  �� خلق  منذ  �نقطا] 
cم  Tيكتب  �Tسله،   F'نبيا� ينصر  �نه 
�لغلبة، كما يقوC: ﴿َكَتَب �هللا َألْغِلَبنَّ �نا 
�Tسلي﴾. �Tملر�S من �لغلبة هو �� �لرسل 
�هللا  حجة  تتم   ��  �Tيريد كما  �Tألنبيا' 
على �أل�� �يث ال يقد� على مقاTمتها 

صدقهم   Hتعا �هللا  ُيظِهر  كذلك  �حد، 
�حلق   Pَبذ� بأيديهم  Tيز�]  قوية،  بآيا� 
 Hنه تعا� oلدنيا، غ� � Fنشر �Tيريد aلذ�
ال ُيتّمه على �يديهم، بل يتوفاهم � Tقت 
�لظاهر،   � �لفشل  من   sُخلو� يصحبه 
 �Tللمعا�ضني لَيسَخر Cَفُيفسح بذلك �ملجا
Tحينما  Tيشّنعو�.  Tيطعنو�  Tيستهزئو� 
يكونو� قد �خرجو� كل ما � جعبتهم من 
سخرية �Tستهز�' ُيظهر �هللا تعاH يًد� �خر� 
من قد�ته، Tيهيئ من �ألسبا� ما تكتمل 
 HL ناقصة   Tتبد كانت   eل�  sألهد�� به 

�لك �حلني. 
فاحلاصل �نه تعاH ُيرa قسمني من قد�ته: 
�ألنبيا'   aيد� على  قد�ته  يَد   aُير �Tّالًً، 
 PفاT يَد قد�ته بعد aثانًيا، ُيرT ،نفسهم�
�ألعد�'  Tيتقو�  �ملحن  تظهر  حني   Áلن�
Tيظنو� �� �ألمر قد �ختل �آل�، Tيوقنو� 
�� هذF �جلماعة على Tشك �� تباS، ح\ 
 Poحل�  � يقعو�  �نفسهم  �عضا'ها   �L
Tيرتّد  بل  ظهو�هم،  Tتنقصُم   ،SSلتر�T
�هللا  ُيظهر  عندها  �ألشقيا'،  من  �لعديد 
�جلماعة  Tُيساند  ثانيًة  �لقوية  قد�َته   Hتعا
ح\  صابًر�  صامًد�  يبقى   aفالذ  .Pملنها��
�للحظة �ألخPo ير� هذF �ملعجزP �إلcية، 
كما حصل � عهد سيدنا �� بكر �لصديق 
قد   �  Cلرسو�  PفاT  �� ُظنَّ  �، حيث 
 Cجّها من   oكث ��Tتد  ��Tَنها،  سبقت 
 Pشد من  �لصحابة  �Tصبح  �ألعر��، 
 Hتعا �هللا  �قا@  عندها  كاملجانني،  �حلز� 
سيدنا �با بكر �لصديق �، �Tظهر قد�ته 
مرP �خر�، 5Tى �إلسال@ من �النقر�� 
�لوشيك، Tهكذ� �جنَز TعدF �لذa قاC فيه: 
cم  ��تضى   aلذ� Sيَنهم  cم  ننَّ  ﴿Tلَُيمكِّ
لّنهم ِمن بعد خوفهم �مًنا﴾.. �a �نه  Tلُيبدِّ

 ".sيثّبت �قد�مهم بعد �خلو sسو Hتعا
("�لوصية"، �خلز�ئن �لرTحانية �ملجلد ٢٠ 

صفحة ٣٠٤-٣٠٥)
:� Cقا �

 "فيا �حبائي، ما �S@ �هللا تعاH ُيرa قد�َتني 
ֲדما  ليحّطم   - �لقدمية  سنته  حسب   -
فرحَتني كا�بتني لألعد�'.. فمن �ملستحيل 
فال  �ألnلية.  سّنَته  �آل�   Hتعا �هللا  يغّير   ��
�L ال  تكتئبو�،  به Tال  ملا �خ;ُتكم  حتزنو� 
�يًضا،  �لثانية   Pلقد��  �Tتر  �� لكم من  بد 
Tلن  �Sئمة  أل½ا  لكم،   oخ ºيئها   �LT
 Pلقد�� تلك   �LT �لقيامة.  يو@   HL تنقطع 
�لثانية ال ميكن �� تأتيكم ما > �غا�S �نا، 
Tلكن عندما ��حل سوs يرسل �هللا لكم 
 HL تبقى معكم sسو eلثانية، �ل� Pَلقد��
�ألبد �سب Tعد �هللا �ملسجل � "�ل;�هني 
 � يتعلق  ال  �لوعد  �لك   �LT �أل5دية"، 
 :Hهللا تعا� Cبل يتعلق بكم �نتم، حيث قا
"L§ جاعُل هذF �جلماعة �لذين �تبعوN فو� 

غoهم HL يو@ �لقيامة."
فر�قي  يوُ@  يأتيكم   ��  a�Tلضر� فمن 
ليأ« بعدF �لك �ليوُ@ �لذa هو يو@ �لوعد 
�لوعد،   �Sصا Lلـٌه  Lلـهنا   �L �لد�ئم. 
TTِفيٌّ TَصدT ،�Tسُيريكم كل ما Tعدكم 
به. Tبالرغم من �� هذF �أليا@ هي �أليا@ 
�ألخPo من �لدنيا، TهناN كثo من �لباليا 
�Tملصائب �لT �� eقوعها، Tلكن ال بد �� 
تظل �لدنيا قائمة HL �� تتحقق $يع تلك 
�ألمو� �لe �نبأ �هللا تعاH ֲדا. لقد ظهرُ� 
 Pله �، فأنا قد� Pكقد� Hمن عند �هللا تعا
 �Tخر� aسيأ« ِمن بعدT ،Pد �هللا �ملتجسِّ
�لثانية....."  �هللا   Pِقد� َمظاِهَر  سيكونو� 

(�ملرجع �لسابق)
 � Sقتبَس منها �ملسيح �ملوعو� eآلية �ل�T
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�Tلe تسمى �ية �الستخالs هي كاآل«: 
Tََعِمُلو�  ِمْنُكْم  �َمُنو�  �لَِّذيَن  �هللا  ﴿Tََعَد 
َكَما  �َألْ�ِ�  ِفي  لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِلَحاِ�  �لصَّ
َلُهْم  َننَّ  Tَلَُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف 
ِمْن  لَنَُّهْم  Tَلَُيَبدِّ َلُهْم  �ْ�َتَضى   aلَِّذ� Sِيَنُهُم 
ُيْشِرُكوَ�  ال  َيْعُبُدTَنِني  َ�ْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد 
ِبي َشْيًئا Tََمْن َكَفَر َبْعَد َ�ِلَك َفُأTلَِئَك ُهُم 

�ْلَفاِسُقوَ�﴾ (�لنو�:٥٦)
للمؤمنني،  �آلية تضم بشر� عظيمة   Fهذ
�لقلو�  لتسكني  َبْلَسٍم  مبنـزلة  Tهي 
 Hتعا  Fشكر حق   '�S� نستطيع  ال  �يث 
مهما حاTلنا. Tمن ناحية �خر� L½ا تبعث 
 Hتعا �هللا   Cقا قد   �L �يضا،  �لقلق  على 
 aT� هذ� خا¹ باملؤمنني aعدT �L هنا
�إلميا� �لقو�T ،aلذين يقيمو� �لصلو��، 
 Hحقو� �هللا تعا �TSيؤT ،Pيؤتو� �لزكاT
مكا�  بالغيب  �إلميا�  T´تل  �يضا.  كلها 
�هللا  بينها   eل� �إلميا�  مر�تب   �  Pلصد���
تعاH � مو�ضع �تلفة، �L ال يسمى �ملر' 
Lميانه  �صبح   ��L Lال   � هللا  حقيقيا  عبد� 
�هللا  لرضا  كامال Tصا� حبه كله خاضًعا 
قلو�  تبقى  �حلالة   Fهذ مثل   �T  .Hتعا
�ملؤمنني خاشعة له تعاT ،Hيسلكو� سبل 
�لتقو�، Tيعملو� بأ�TمرF � بكل ما � 

�لكلمة من معاٍ�.
 � يقوC �هللا تعاT � Hصفهم ﴿Tعملو� 
 Pلصال� تكفي  فال   ��L �لصاحلا�﴾. 
Tال   ،FحدT �لصيا@  يكفي  Tال  Tحدها، 
بد من  بل ال  فقط،  �لزكا�T Pحلج  تكفي 
�لعمل Êميع �ألعماC �لصاحلة �لe �كرها 
�هللا تعاH � �لقر�� �ملجيد. �حلق �� �إلميا� 
�TألعماC �لصاحلة متر�بطا�، �L ال فائدP من 
�ألعماC بد�T �إلميا�، Tال يكتمل �إلميا� 
بد�T �ألعماC �لصاحلة. فاهللا تعاH يريد -

 aSتمع يؤº بربط �ملؤمنني باخلالفة- َخْلَق
 CيقوT �يضا.   FSعبا Tحقو�  �هللا  حقو� 
�ملسيح �ملوعوS � موضًحا �لعالقة بني 

�إلميا� �TألعماC �لصاحلة:
�لكرمي  �لقر��   �  Hتعا �هللا  �كر  "لقد 
 Sملر��T باإلميا�.  مقرTنا   µلصا� �لعمَل 
 ÌS� تشوبه  ال  ما  هو   µلصا� �لعمل  من 
شائبة من �لفساS. �علمو� �� هناN لصوصا 
�Sئما.  �إلنسا�  عمل  يسرقو�   ��  �Tيريد
 �L !لئك �للصو¹؟T� كم ما هم��S� ماT
�Tلُعجب،  �لريا'،  هم:  �للصو¹  هؤال' 
تصد�   eل� �Tلذنو�  �لسيئا�  �Tنو�] 
�لعمل  LTمنا  �عماله.  تبطل  �ملر'، أل½ا  من 
�لصاµ ما ال (طر بباC صاحبه �بًد� ظلٌم 
Tال ُعجب Tال �يا' Tال �ستكبا� Tال هضم 
 Pَإلنسا� �لنجا� Cحقو� �حد.  فكما ينا
كذلك  �لصاحلة،   Cباألعما  Pآلخر�  �
�لدنيا �يضا بسبب   Fهذ � Pبالنجا ´ظى 
�ألعماC �لصاحلة نفسها. لو كا� � �لبيت 
شخص �Tحد يعمل �لصاحلا� فُينَقذ �هله 
�إلميا�  من   Pفائد ال   �� �Tعلمو�  كلهم. 
ُيعت;  �لصاحلة. Tال   Cألعما� �Tبد FحدT
مشيئتنا  به حسب  قمنا   ��L �لعمل صاحلا 
�لصاحلة   Cألعما� بل  �لشخصية،  �Tغبتنا 
�حلقيقية هي تلك �لe ال تشوֲדا �ÌS شائبة 
 .Sلفسا� نقيض  �لصال  �لفساS، أل�  من 
فكما �� �لطعا@ يكو� طيبا ��L > يكن نيًئا 
Tال مطبوخا �كثر من �لالT ،@n> يكن من 
شي' �aS'، بل من شي' يصبح جزً'� من 
 a�Tجلسم على �لفو�، كذلك من �لضر�
 Sشائبٌة من �لفسا µال تشو� �لعمل �لصا�
قط.. �a ±ب �� يكو� منسجما مع ��Tمر 
�هللا تعاT Hسنة �لنT ،� Áال يشوبه كسل 
 ��Sصا يكو�  Tال  �يا'،  Tال  ُعجب  Tال 

عن �غبة شخصية �T �هو�' نفسية. فلو مت 
�لعمل على هذ� �ملنو�C ُسمِّي عمال صاحلا 

�Tصبح مبنـزلة �لك;يت �أل5ر." 
 �SناT  Poكب قيمة   �� شيًئا  يصبح   a�)
�لوجوS جد�، Tهذ� هو �لعمل �لذa ±ب 

�� يقو@ به �ملؤمنو�)
يقوC �هللا تعاL Hنه َيِعد �لذين ُيحدثو� � 
�نفسهم هذ� �النقال� �½م سينالو� فيو� 
�خلالفة �Sئما. L½م ´مو� �خلالفة �Tخلالفة 
حتميهم. �LT مشاهد هذF �لفيو� �Tحلماية 
 ..Pعتصمو� بدين �هللا بقو� ��L الL لن تتيسر
 �� �Tهذ� �لوعد ليس للذين يريد �� a�

يعملو� �سب �غباִדم �لشخصية. 
�ألمة   � �ليو@   aجتر ¼اTلة  من  كم 
كلها  Tلكنها  �خلالفة!  إلقامة  �ملسلمة 
ستبو' بالفشل Tلن تنجح �بد�، �لك أل� 
�صحاֲדا يريد�T �� يفرضو� Sيًنا ينسجم 
 Fين ��تضاS مع �غباִדم �لشخصية بدًال من
خالفة  يطيعو�   �� من  Tبدًال   .Hتعا �هللا 
�قامها �هللا تعاH يريد�T �� يقيمو� خالفة 
من ُصنع �لبشر. L½م مصر�T على �فض 

قر�� �هللا �غم شعو�هم Ðطئهم.
�L تا�يخ �أل5دية Tخاصة تا�يخ خالفتها 
 aهب كل �5دT ملمتد على مئة سنة قد�
 Hعطاها �هللا تعا� eًكا كامًال للبشر� �ل��SL
�ملؤمنني � �ية �الستخال�T sلT eّضحها 
لنا �ملسيح �ملوعوS �، حيث �صبح كل 
�لغزيرP من  مسلم �5دa مهبًطا لألمطا� 
كل   N�S� لقد  بالفعل.   Hتعا �هللا   Cفضا�
لأل5ديني  �Tضحا  Tليكن  �ليو@،   a5د�
ال  �لبشر�   Fهذ  �� �يضا،  �ملستقبل   �
 �� ´اTلو�  �لذين  ألTلئك  Lال  تتحقق 
 Cيقومو� بأعماT ،ميا½مL � يكونو� كاملني
صاحلة. �L �ألغيا� حني ير�T هذF �ملشاهد 
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يعترفو� علنا - Tلو على سبيل �الضطر�� 
- �نه لو ���S �حد �� ير� � هذ� �لزمن 
كيف تتحوC حالة �خلوHL s �ألمن فلينظر 
HL �جلماعة �إلسالمية �أل5دية. فكم =ن 
�أل5ديني سعد�' �L ِصرنا �هًال cذF �لنعمة 
 Sاعة �ملسيح �ملوعو$ HL نتيجة �نضمامنا

 .�
 sالستخال� �ية  تسمى   eل� �آلية   Fفهذ
 Cقو من  عليكم  قر�ته  فيما  Ñعناها   eل�
�ملسيح �ملوعوS �.. ُتنبِّهنا، كما قلت، 
�Tعمالنا  Lمياننا  على   Òحلفا�  P�Tضر  HL
باهتما@ كبT .oكما بينت لكم �� �عد�' 
�جلماعة هؤال' �يضا يشعر�T بأÓية �خلالفة 
T´اTلو� Lقامتها، Tلكنهم لن ينجحو� � 
�بًد�، أل½م يفسر�T �خلالفة حسب  �لك 
 ��  �Tيريد فهم  Tمصاحلهم،  �هو�ئهم 
يفرضو� خالفتهم على �لنا� بدًال من �� 
 .Hتعا �هللا  �قامها   eل� للخالفة  َيخضعو� 
فكيف ميكن �� ُيبدCَّ خوُفهم بأمن؟ �Tَنَّى 
cم �� ينجحو� � Lقامة نظا@ �خلالفة فيهم؟ 
 Cا يبّدcمن خالT ،خلالفة نعمة من �هللا� �L
ناحية،  من  �مًنا  �ملؤمنني   sخو Hتعا �هللا 
يْنز] من قلب �خلليفة  Tمن ناحية �خر� 
Tيهب  �لدنيوية،   sTملخا� من  نو]  كل 
له �لقوP للتصدa لألهو�T ،CُينـزC عليه 
�حلرجة،  �لساعا�   � بفضله  �لسكينة 
فأنَّى  �جلماعة.   Sفر��  F�Tبد هو  ليطمئن 
 Cحتو �� �لدنيوية   Sجلهو�T �ملاSية   oللتد�ب

�TS قد�P �هللا Tمشيئته؟ 
لقد قاC �هللا تعاH من �جل �طمئناننا Lنه ال 
بد �� يبدC خوفنا �مًنا، LTنه تعاH سoشد 
�خلليفة حتًما، Tال بد �� يظل �خلليفُة مهتًما 
بعباPS �هللا تعاT ،Hلن يتخذ ִדديد�� �لعا> 
كله Tال Lغر�'�ته شريًكا مع �هللا تعاT ،Hلن 

�لتأييد��   Fهذ �LT .بًد�� يكفر بنعمة �هللا 
�خلليفة  من  صد�  لو  �نه  تؤكد  �لربانية 
�هللا-   � قدَّ ال   - �لقبيل  هذ�  من  ضعف 
هه Tيصّحح  لكونه بشًر� فإ� �هللا بنفسه يوجِّ
ِقبلته، Tلسوs يأ« بالنتائج �لطيبة ح\ � 
 .Fختا��  aلذ� تعاH هو  �حلالة، ألنه   Fهذ
غo �� من �Tجب �فر�S �جلماعة �� يولو� 
�لعباPS �هتماما كبT �oًيأخذ�T �حلذ� كله 
ِمن �� تنشأ � قلوֲדم شائبة من شو�ئب 
�لشرN. فُكونو� عباS �هللا �لشاكرين �Sئًما 

 .Fعلى نعمته �جلليلة هذ
 كنت �قوC ±ب على �فر�S �جلماعة �� 
�لعظيمة،  �لنعمة   Fهذ على  �هللا   �Tيشكر
 sخوT قلق  كل  فلينفضو�  �لك  Tبعد 
من قلوֲדم، أل� �هللا تعاH سيكو� �مامهم 
فلن  Ôاcم،  Tعن  ميينهم  Tعن  Tخلفهم 
يستطيع �حد �� يضرهم بشي'. لقد ��ينا 
$اعة  على  تطر�   sخلو� من  �حلالة   Fهذ
 Sكل فر Cَلزnُ قامها بنفسه حني� eهللا �ل�
 ،� Sملسيح �ملوعو� PفاT ثرL من �جلماعة
 Fعمني �� هذ�n فرًحا Cألعد�' �لطبو� �ّST

�Tال½يا�.  �لتشتت  Tشك  على  �جلماعة 
 Õكالمهم �لفا�T قد@ لكم بعض هذيا½م�
�Tملبايعو�  �جلديد  جيلنا  لع  ليطِّ  Cكمثا
 a� يتركو�   < �ألعد�'   �� على   Sجلد�
�لفتنة  يبّثو�  لكي  �لشائعا�  لنشر  Tسيلة 
"�لشيخ  �تبا]  �شا]  فمثال  �جلماعة.   �
 a�) ئيني�nاعت علي" بني �لنا� �� �ملر$
�أل5ديني) يرتد�T عن Sينهم بكثرP، يع» 
�½م يتركو� �أل5دية Tيدخلو� � "Lسال@ 
هؤال' �ألعد�'". �Tحلق �� �إلسال@ �حلقيقي 
كانت  هكذ�  نفسها.  �أل5دية  هو  �آل� 
�ليو@  �. Tنسمع  Tفاته  مز�عمهم عند 
�لسذ³،  �عد�ئنا  من  مماثلة  �Sعا'��  �يضا 
�ليو@ كما  �مانيهم هذF لن تتحقق  Tلكن 
�جلماعة  �عد�'   �L �ملاضي.   � تتحقق   <
�Snها�  بر�ية  منبهرين  صو�ֲדم   �Tفقد قد 
�جلماعة، فإ½م يدَّعو� من ناحية �½م قد 
متكنو� من �لقضا' على �أل5دية، Tمن ناحية  
�خر� ميا�سو� �لضغو¦ على �حلكوما� 
من  "�لقاSيانية"  �منعو�  قائلة:  �إلسالمية 
�لتقد@ LTال سوs ُيضل هؤال' �لقاSيانيو� 

�ألمة �إلسالمية بأسرها.
 هذS� Fعا'�ִדم Tمز�عمهم �ليو@.

عند  هؤال'  جلأ  لقد  �نفا:  �كر�  لقد 
TفاP �ملسيح �ملوعوHL � S كل Tسيلة 
مثال  لكم  �قد@  غليلهم.  لشفا'  منحطة 
بعض ما فعلو�. لقد قاC �ملولوa ثنا' �هللا 
 �noمل� مؤلفا�  $يع  �لُقو�   :aألمرتسر�
(�a كُتبه �) ال � �لبحر، بل � �لتنو� 
�مللتهب، Tليس �لك فحسب، بل ±ب �ال 
 T� مؤ�� من �ملسلمني ُّa� ه �بًد�Ñ� َيذكر

غoهم � تا�يخ �إلسال@ �T تا�يخ �cند.
 �ما �خلو�جة حسن نظامي - �لذa كا� 
على  منطويا  T�Sيشا  �جال  �لظاهر   �

 

كم مـن �ا�لة جترM �ليوL 6 �ألمة 
�ملسـلمة إلقامة �خلالفة! �لكنها كلها 
ستبو[ بالفشل �لن تنجح �بد�، �لك 
أل� �صحاֲדا يريد�� �� يفرضو� ^يًنا 
ينسـجم مع �غباִדم �لشخصية بدًال 
من ^ين ��تضـا� �هللا تعاd. �بدًال من 
 dيطيعـو� خالفة �قامهـا �هللا تعا ��
يقيمـو� خالفة من ُصنع  يريد�� �� 
�فض  على  (hم مصـر��  �لبشـر. 
jطئهم. �غـم شـعو�هم  �هللا  قر�� 
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نفسه - فقد كتب مقتِرًحا على �أل5ديني 
�� يعلنو� بر�'ִדم من Sعو� �مل�no بكونه 
LTال  مهديا،  LTماما   Sموعو مسيحا 
ستتعر� �جلماعة �أل5دية، بسبب غيا� 
 Pلثو�  ،�noمل� مثل  ٍم  منظِّ فِطٍن  لِبٍق  Lنسا� 

من قبل �ملعا�ضني Tتتشتت.
�ستخد@  قد  نظامي  �لسيد   ��  �Tفتر
كلما� لّينة TمؤSبة � حق �جلماعة، لكنه 
�عاS �القتر� نفسه بأ� (ر³ �أل5ديو� 

.Fعو�S يرفضو�T Sعن بيعة �ملسيح �ملوعو
حيث  �لوقت،  �لك   � حد�  ما  هذ�   
 �Tلشر يهذ�T Sكا� �ملطبوعو� على �لفسا
�يضا  �Tلنبال'  �لشرفا'  لكن  Tيستِخّفو�، 
بد��T (رجو� ما ُتِكن صد�Tهم، لكنهم 
 HL الL �Tيني فلم ينظرSملا كانو� �ناًسا ما
 SعوT  HL يلتفتو�   <T  Pلظاهر� �ألTضا] 
�هللا تعاT ،Hما كا� cم �� ينظرL �Tليها، 
 :Cقا  �L �هللا  مسيح  �علنه  ما  يد�كو�  فلم 
 Pَيرسل �هللا لكم �لقد� sعندما ��حل سو
 aبأT كيف Fقد شهد �لعا> بأسرT .لثانية�
عظمة حتققت TعوS �هللا تعاH �لe قطعها 

�نقلبت  لقد   .aملحمد� �ملسيح  هذ�  مع 
�لدنية  Tمتنياִדم  �جلوفا'  �Sعا'�ִדم  عليهم 
يتمنو�  كانو�   eل� �ملؤلفا�  أل�  �cابطة، 
حرقها قد �نتشر� � �لعا> كله بعد �� 
تر$ْت HL ش\ �للغا�، لتقد@ ما' nالال 
�لعظيم  �إلنسا�   �LT �لسعد�'،  للعطاشى 
 ���T� ه منÑ� sحذ �Tكانو� يريد aلذ�
�لتا�يخ ُترفع �ليو@ هتافا� باÑه � �T�Tبا 
�Tمريكا �Tسيا �Tفريقيا فيقاC: يعيش غال@ 
�5د! يعيش غال@ �5د!. �ليو@ يصل �سم 
Tصو�ُته   � �لقاSيا§  �5د  غال@   �nمر
Tكتبه HL كل بيت � كل بقعة من �لعا> 
 �� nعمو�  �لذين   �L �cو�'.  موجا�  ع; 
�جلماعة �إلسالمية �أل5دية لن تقد� على 
�حياً'  كانو�  لو  �ملعا�ضني،   Pثو� مقاTمة 
لوجد�T �� �أل5دية قد �نتشر� �ليو@ � 
 �Tيفّر �ملعا�ضني   ��T �لعا>،  مد�  $يع 
من مو�جهة �أل5ديني على مائدP �حلو��، 
ناهيك عن عد@ قد�ִדم على �لتصدc aم، 
تسمعو�   �� فيمكن  �Tلشتائم  �لسبا�  �ما 
لديهم  كانت  فإ��  شئتم.  ما  قد�  منهم 

فرصة  Lسالمي  بلد  كل  فليقد@  شجاعة 
لأل5ديني � �إل��عة �TلتلفزP �لقومية لشر 
موقفهم بسهولة، T±ب على �حلكوما� 
�حلماية   oلتوف مسؤTلياִדا   '�S� �إلسالمية 
 ،sإلنصا�T Cفًقا ملقتضى �لعدT لأل5ديني
�لدين، فكل عاقل سيميز   � Fكر�L ال �L
�خلبيث من �لطيب. فِممَّ (افو� ��L؟ ال 
 Pحد يستطيع �� ±عل �حًد� �5ديا عنو�

Tقسًر�.
قناتنا  �ملعا�ضو� ´اTلو� Lغال�   فهؤال' 
�لفضائية مطالبني �حلكوما� بذلك، لكن 
 ،Pجديد �سباًبا   Fعند من  (لق   Hتعا �هللا 
�تا  مكا�،   � Lغالقها   � جنحو�  فإ�� 
�هللا cا � �ماكن �خر� فرًصا �ك;. �نَّى 
cجماִדم �� تضر �جلماعة شيًئا؟ فإ� قناتنا 
فيهم  بثت  قد  Tحدها    MTAلفضائية�
 SعوT شو�هد على حتقُِّق Fلرعب. كل هذ�
�هللا لنا. فإ�� كا� �حد يريد �� ´ا�� �هللا 
لقد ��� هؤال' مصoهم على  فليحا�به. 

مّر �لتا�يخ، TْليشاهدFT �ليو@ �يضا. 
جهوSهم  �ألعد�'   sØست� قد  باختصا�، 

مشهد عا@ من جلسة يوبيل �خلالفة � قاعة �ملؤمتر�� "�يكسل سنتر" بلند�
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 HL �TجلأT �  Sملوعو� �ملسيح   PفاT ثرL
كلِّ حيلة TمكيدP ليقتلعو� شجرP �أل5دية، 
لكن �هللا  تعاH كا� قد �Tحى HL حضرته 
 e5�  aبيد لك  "غرسُت  سلًفا:   �
Tقد�«"، لذ� فقد �خطأ هؤال' � nعمهم 
�� غر�� �أل5دية ال يز�C � بد�ية منائه، 
 �L بل  كال،   .� Tفاته  بعد  Tسيذبل 
 e5نا قد غرست بر� §L :Cقا Hهللا تعا�
تنمو   �� cا  Tُقّد�   ،Pَلشجر�  Fقد�« هذT
TتزSهر Tتتأصل جذ�Tها � �أل�� Tتعانق 
فرTعها �لسما'. �Tلقد�P �لثانية �لe بشر ֲדا 
سيدنا �ملسيح �ملوعوS � بناً' على Tحي 
�هللا تعاH معلًنا �½ا �Sئمة كانت � �لو�قع 
�هللا  غرسها   eل�  Pلشجر�  Fهذ بأ�   P'نبو
Tنر�  Tتثمر.  TتزSهر  ستنمو   Fبيد  Hتعا
 Fبيد Hغرسها �هللا تعا eل� Pلشجر� Fهذ ��
�Tلe كانت ستؤaT �أل��T �لسعيدP من 
كافة بلد�� �لعا> حتت ظلها �ملريح، تظلهم 
 �� �ألقز�@  cؤال'  فَأّنى  فعًال.  بظلها  �آل� 

يتمكنو� من nعزعتها ؟
 :� Sللمسيح �ملوعو Hهللا تعا� Cلقد قا 
"(m معك �مع �حبائك"، Tقد ��ينا هذ� 
�لوحي �إلcي يتحقق كل يو@ بشأ� عظيم 
 Pمر CT� باستمر��. لقد حتقق هذ� �لوحي
 Sفر�� Hفاته �، حني $ع �هللا تعاT ثرL
�لدين  نو�  سيدنا  يد  على  �جلماعة كلهم 
سكينًة   � حلضرته   CT� كخليفة   �
cم. كا� �ألعد�' يزعمو� � �لك �لوقت 
�� هذ� �لشيخ �cِر@ �لبالغ من �لعمر �انني 
حوًال سيفشل � قياPS هذ� �جلماعة. فقد 
نشر� جريدP "َكْرnَْ� َجَزْ�": "ما�� بقي 
��سهم،  ُقطع  قد  �آل�؟  �ملر�nئيني  لد� 
يستطيع  لن  �آل�  cم  Lماًما  �صبح   aلذ�T
�لقر��  عليهم  يتلو   �� Lال  شي'  فعل 

�لكرمي � �حد �ملساجد." (تا�يخ �جلماعة 
�أل5دية �ملجلد ٣ صفحة ٢٢١)

 لكن �لرجل �لذa ظنو� �نه ال يقد� على 
شي' قد �جنز حتًما تلك �ملهمة �لe > تكن 
 sمعا� بيا�  �ع»  �Óية..   ��� عندهم 
هي  �½ا  �Tحلق  Tحقائقه.  �لكرمي  �لقر�� 
�ملهمة �لe من �جلها بعث �هللا تعاH نبينا 
�لكرمي � �ستجابًة لدعوL Pبر�هيم �، 
 Hمن �جلها بعث �هللا تعا eهي �ملهمة �لT
Tهي  �آلخرين،   �  �  Sملوعو� �ملسيَح 
تعاH نظا@  �قا@ �هللا  �لe من �جلها  �ملهمة 
�أل5دية.  �إلسالمية  �جلماعة   � �خلالفة 
لكن �Ì للعيو� �ملاSية �� تد�N قيمة هذ� 

�إلجناn �جلليل؟
�ملهم، �� �خلليفة �ألCT � قاC معلًقا على 
تصريح هذF �جلريدT :Pفَّق» �هللا تعاH أل� 

�قر� عليكم �لقر�� �لكرمي. 
 لقد nعم �ألعد�' Tبعض �ملنافقني من 
�جلماعة �� �خلليفة �ألCT � ُمسّن ضعيف 
�لسيطرP على �جلماعة. بل كا�  Tسيفقد 
ستتشتت  �جلماعة   Fهذ  �� ´سب   Tلعد�
 ،a��Sإل� �لضعف  بسبب  عليها  Tُيقضى 
�لذين كانو�  �ملنافقني  �ما بعض �أل5ديني 
´سبو� �نفَسهم Sعائم �جلماعة فزعمو� �� 
 � �ملسيح  خليفة  هي  "�ألجنمن"  مؤسسة 
Lليهم.  ُيتَرN �ألمر كله   �� �لو�قع، T±ب 
cاتني   �  CTأل� �خلليفة  سيدنا  فتصد� 
توهب  ال  بصر�مة  �cجمتني   T� �لفتنتني 
فعًال.  للخالفة   Hتعا �هللا   Fتا�) ملن  Lال 
 Fلقا�  aلذ� �خلطا�  ½اية   �  Cقا فقد 
عقب �نتخابه خليفة: �Tآل�، مهما كانت 
تطيعو�   �� فعليكم  Tطبائعكم،  ميولكم 
$يع ��Tمرa. فإ� كا� هذ� �ألمر مقبوال 
طوعا  �ملسئولية   Fهذ �حتمل  فإ§  لديكم، 

�T كرها.
على  قائمة  للبيعة   Pلعشر�  ¦Tلشر�  �L
بوجه خا¹،  Lليها،  �ضيف  LTن»  حاcا، 
 Pلزكا� نظا@  Tتقوية  �لكرمي  �لقر��  تعليم 
 eل� �ألخر�  �Tألمو�  �لو�عظني   oتوفT
قلÁ بني حني   � Hتعا �هللا  يلقيها   sسو
�لدين  تعليم  يكو�   �� بد  ال   � �Tخر. 
 eلدينية حسب �غب� �Tلتعليم � �ملد�سة 
لوجه  �ملسئولية   Fهذ �Tحتمل   .eمو�فقT
�هللا TحدF �لذa قاTَ﴿ :Cْلَتُكْن مِّنُكْم ُ�مٌَّة 
 �� �Sئما   �Tكر��T �ْلَخْيِر﴾،  Lَِلى  َيْدُعوَ� 
 eل� �جلماعة  أل�   ،Pلوحد�  � كله   oخل�
ال Lما@ cا مّيتة." (حياP نو� ¹ ٣٣٤- 

                         (٣٣٥
 > تتحقق �منية �ألعد�' � �� ير�T �جلماعة 
تتشر�@ Tما كانت لتتحقق، لكن �ألخطا� 
�فعت  �ملنافقني  بعض  ِقبل  من  �لد�خلية 
�لفتنة   Fهذ ظهر�  Tكلما  فعًال.  ��سها 
مبنتهى  cا   �  CTأل� �خلليفة  cا  تصد� 
�حلكمة �Tلصر�مة. ففي Lحد� �ملر�� �لقى 
بقاSيا�   Nملبا�� �ملسجد  خطابا جالليا � 
قاC فيه بعد Ñاعه �قو�C �ملعا�ضني: "لقد 
لد�جة  شديًد�  Lيذ�'  بتصرفكم  ��يتمو§ 
�ملسجد  من  �جلز'  �لك   � �قف  ال  �ن» 

�لذa �نشأمتوF �نتم." 
لقد مت �لتوسيع � بنا' �ملسجد �ملبا�N، �ما 
�لبنا' �لقدمي فكا� قد �ُنشئ � nمن �ملسيح 
�ملوعوS �، فقا@ حضرته � � �لك 
�جلز'، �ما �جلز' �آلخر فقد �نشئ فيما بعد 

بت;عا� �فر�S �جلماعة.
بتصرفكم  ��يتمو§  "لقد  حضرته:   Cفقا
Lيذ�' شديًد� لد�جة �ن» > �قف � �لك 
�جلز' من �ملسجد �لذa �نشأمتوF �نتم، بل 

".�noمل� Áقفت � مسجد حبيT
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 � قا�: "�� قر��� هو �� �لقو
 	�ألجنمن 
	�ا  �خلليفة،  يطيعو�   �� &ب  كليهما 
له  مستشا�  �ألجنمن   ��	 له؛  خا/ما� 

		جو/4 ضر	�� للخليفة." 
� قا�: "َمن كتب �� مهمة �خلليفة تقتصر 
على �� يأخذ �لبيعة، 	��َّ �لسلطة �لنهائية  
 Bتعا �هللا  أل�   ،Dيتو  �� عليه  لألجنمن، 
�خOP �نه �M �Nلى عL 	�حد 	��تّد فإنه 
 Qلنا� ينعم علّي Rماعة من   Uسو Bتعا

بدال منه." 
� قا�: "يقا� Y �� مهمة �خلليفة تقتصر 
يعقد   	�  Z[جلنا�  	�  Zلصال�  
يؤ  �� على 
هذ�   �� مع  �لبيعة!  يأخذ   ��  	� �لِقر�� 
بسيط،  �� شيخ  به   
يقو  �� �ألمر ميكن 
 Lن�	  .gلغر� iذ�  للخليفة  حاجة  	ال 
��m �� مثل هذ4 �لبيعة تسا	� شيئا، بل 
�لبيعة �حلقة هي تلك �لo يطيع فيها �ملبايع 
�	�مر  من  �مر  عن  rيد  	ال  كاملة  طاعة 

�خلليفة." 
شهو/  يقو�  uيث  جالليا  خطابه  	كا� 
قا/يا�   B� �لذين حضر	�   ��  wعيا�: ح
�خلالفة  مناهضي  بأقو��  متأثرين  	كانو� 
 Dلكر�  Zشد من  	يتلّو	�  يتقلبو�  بد�	� 
�لسمك  يتقلب  كما  �ملسجد   g�� على 

.zخا�} �ملا
 Uي بّد� �هللا به خوi� ٍّجتل �	هذ� كا� �
�جلماعة،  �فر�/  جربه  	قد  �مًنا،  �جلماعة 
كما جتلى � شخص خليفة Nلك �لوقت 
�يًضا، حيث �علن �خلليفة �أل	� � عندها 
/	منا خو�N� :U كا� �حد يريد �ال�تد�/ 
فل�تّد، فسوU يهب �هللا Y �اعًة عوًضا 
فسأجد  	�حد  �جل   Lترك  �N�	 عنه، 

�اعة من عند �هللا. 
	قد �صلح هذ� �إلعال� �ملؤمنني �ملخلصني 

	]�/هم �ميانا 	�خالصا من ناحية، 	ناحية 
 ،Zملد �تفي  �ملنافقني   Dَحز جعل   mخر�
 � 	�سعة  �شو�ًطا  تقطع  �جلماعة  	ظلت 

�لتقد
 	�ال]/ها�.
� حلق �خلليفة �أل	� برفيقه �ألعلى � ١٣ 
�هللا  سنة  	فق   
١٩١٤  
عا  ��N�  /Qما�
�ملذكو�Z � قوله تعاB: ﴿ُكلُّ َمْن َعَلْيَها 
�جلماعة  فأصيبت   ،(٢٧ (�لر�ن  َفاٍ�﴾ 
كبا�   �� حيث   ،mخر�  Zمر عنيفة   Zֲדز
كانو�  �لذين  �ألجنمن"  "مؤسسة   zعضا�
	كانو�  �جلماعة  عمائد  �نفسهم   �	Pيعت
�فعو�  �أل	�،  �خلليفة  هيبة  نتيجة  صامتني 
��	سهم مرZ �خرm 	بد�	� يقولو�: &ب 
�� ُتخوَّ� �يع �لصالحيا� �B "�ألجنمن" 
لتكو� iا �لسلطة �لتامة بدًال من �خلليفة. 
ميوتو�  يكا/	�  �ملخلصو�  كا�  	بينما 
 � حزًنا 	�سى على 	فاZ �خلليفة �أل	� 
�جل  من   zلدعا�  � منهمكني  	كانو� 
 zهؤال كا�  �لثانية"،   Zلقد��" �ستمر�� 
منشغلني �  بعلمهم  �ملغر	�	�  "�لعمائد" 

نسج �ملكائد 	�ملؤ�مر��.
مر]�   Zحضر �قنا�   zهؤال حا	�  لقد 
 مو/ ��د � بأ� "�ألجنمن" هي �خلليفة 
ال   ��	  ،� �ملوعو/  للمسيح  �حلقيقي 
/�عي النتخاD �� خليفة �خر، لكنه �/ 

للجماعة  يكو�   �� بد  ال  بقوله:  عليهم 
�ألجنمن  على  �التكا�  ميكن  ال   N� خليفٌة 
�ملوعو/  �ملسيح  قاله  ما  	هذ�  	حدها، 
�. � �كد � iم �نه هو 	�فر�/ عائلته 
سوU يبايعو� بصد¢ �لقلب ��َّ شخص 
ينتخبونه خليفًة، فعليهم �� ال يرتعبو� 	ال 
�افو� منه، فهو ال يطمح �� يكو� خليفًة 
rسبو�  كانو�  �لذين   zهؤال لكن  �بًد�. 
�فاضَل �صر	� على ��يهم   zَنفسهم علما�
بعنا/ بأ� تكو� �ألجنمن هي �خلليفة، 	�ال 
 m�� خً�� حني�	حاجة أل� خليفة �خر. 
�فر�/ �جلماعة �� هؤالz �ملناهضني للخالفة 
 � �غلبيتهم  �جتمع  عنا/هم  يتركو�  ال 
 Oلثا� �خلليفة   Dنتخا� 	مت  "نو�"  مسجد 
���N ١٩١٤ حيث   / Q١٤ ما� � �
ضم  حشد  من  ترتفع  �ألصو��  �خذ� 
 Zَحضر �مليا�،   Zَحضر قائلة:  �نسا�  �لفي 
بش�  مر]�   Zحضر نريد  �ننا   �� �مليا�، 
 Qبد� �لنا	لدين  مو/ ��د � خليفة. �
يتقافز	� من على ��	Q �آلخرين ليبايعو4. 
 
	يقو� �لذين ��	� هذ� �ملشهد �لعظيم بأ
&ّر	�  �ملالئكة  كأ�  يبد	  كا�  �عينهم: 
من  كا�  �لذ�   Dالنتخا� هذ�   B�  Qلنا�
�ملشهد  هذ�  ��ية  	بعد   .Bتعا �هللا  عند 
�لذين  �خلالفة  مناهضو  هنا§  من  �ختفى 
كانو� عمائد � �ألجنمن 	كانت �مو�iا � 
حو]ִדم. 	هكذ� مّكن �هللا تعاB للجماعة 
 Zمر �مًنا  خوفهم  	بد�  	عد  كما  /ينها 

�خرm من خال� �خلالفة �أل�دية.
�لعهد �مليمو� �ملمتد على ٥٢ عاما   �	 
�لعظيم �لذ� كا�  خلالفة �ملصلح �ملوعو/ 
للمسيح  �ملوعو/  	�البن   
�لعز  B	� من 
�ملوعو/ �، قد ��m �فر�/ �جلماعة من 
 Oتأييد �با �	ما ال يتأتى بد 
�لرقي 	�لتقد

"َمن كتب �� مهمة �خلليفة تقتصر 
علـى �� يأخذ �لبيعة، ���َّ �لسـلطة 
�لنهائيـة لألجنمن، عليـه �� يتو&، 
أل� �هللا تعا5 �خ34 �نه 01� /لى ع. 
��حـد ��?تّد فإنه تعا5 سـو9 ينعم 
علـّي Eماعة من �لناD بـدال منه." 
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�فرغو�  �لذين  �لقو@  هؤال'  ليت  خا¹. 
خزينة �جلماعة �Tلذين خرجو� من قاSيا� 
عليها..   �Tلنصا�� سيسيطر�  �� مّدعني 
كانو� على قيد �حلياP ل�To �� �لك �البن 
 sال� $ع  من  متكَن  قد  �لعظيم   Sملوعو�
�لنصا�� حتت ��ية �ملسيح �ملحمدa، بدًال 

من �� تقع قاSيا� � �يدa �لنصا��.
 � حني ظهر� فتنة "�ألحر��يني" �لذين 

قاSيا�   �Tسيدمِّر �½م  �Sّعو� 
سيدنا  �علن  ا،  Sكًّ Tيدّكو½ا 
 [Tمشر  �  Sملوعو� �ملصلح 
"�لتحريك �جلديد"، Tنشر شبكة 
 � �أل5دية  �إلسالمية  �ملر�كز 
�لعا> كله. �LT تفسFo للقر�� 
�ألخر�  �لقيمة  Tكتبه  �لكرمي 
بالفعل  كا�  �نه  على  لتشهُد 
Tباطنة   Pظاهر بعلو@  مفعًما 

�نتشر� بو�سطته � �لعا>.
 � حني �ضطر للهجرP من قاSيا� قا@ بتوجيه 
ن �أل5ديو� من  �جلماعة �يث متكَّ  Sفر��
�cجرP من �cند HL باكستا� بسال@ �Tغم 
قاSيا�   �  NترT جد�.  �لصعبة   sTلظر�
حلمايتها �ناسا متحلني برT �لتضحية مبن 
قاSيا�  �ماية  فقامو�  �يضا،   Fبنا�� فيهم 

�Tلدفا] عنها بكل غا�T Cخيص.
 P�Tباكستا� شعر بضر HL Pجرc� بعد � 
بفر�سته   Cَّفحو للجماعة  جديد  مركز 
مدينة   HL  [�n  a�  oَغ S�Tيا  Tتوجيهه 
ع;  مشاهدها  بعض  �آل�  نر�  خضر�' 
�لشاشة. فذلك �لف\ �لبالغ من �لعمر ٢٥ 
 � �لقو@  كبا�  حا�به   aلذ�T فقط،  عاما 
 Hتعا �هللا  من  تأييًد�   Cنا -حني  nعمهم 
 Pللقد� مظهر�  فصا�  خليفًة  �هللا   Fختا��T
سّجل   -Hتعا �هللا  Tعد  حسب  �لثانية 

Tظل،  �نتصا�،  تلو  �نتصا��  ناجح  كقائد 
بتأييد �هللا Tنصرته، يبّدC خوs �ملؤمنني به 

Tخوs خد�@ �ملسيح �ملحمدa �مًنا.
�نتقل حضرته � من هذ�   �Tخ�o حني 
 � F5ة �هللا حسب قد�� HL §لعا> �لفا�
نوفم; / تشرين �لثا§ عا@ ١٩٦٥، جتلى 
�هللا علينا باملظهر �لثالث للقد�P �لثانية. لقد 
�متد عهد �خلليفة �لثا§ � HL ٥٢ عاما، 

 Cجيا� Pطويلة متتعت فيها عد Pكانت مدT
 aقد �صبح لكل �5دT ،بفيو� �خلالفة
عالقة خاصة �ضرته �، Tكا� ُيخشى 
�� ال تتحمل �جلماعة صدمة Tفاته، لكن 
 sَخو Cْعٌد من �هللا فهو يبّدT كا� �َة ��L
��ينا  Tقد  �لبصر.  ملح   � �مًنا  �ملؤمنني 
�ملشهد نفسه � عهد �خلليفة �لثالث، حيث 
Tفَتح   ،Cاº �Tلرقي � كل  �لتقد@   nحر�
Tقطع  �فريقيا،   � �Tملد���  �ملستشفيا� 

شوًطا كبº � �oًاC �لدعو�T Pلتبليغ.
تكن   <١٩٧٤ عا@  �ضطر�با�   �L  �  
قاسية على �جلماعة � باكستا� فحسب، 
بل كا� $يع �أل5ديني � �تلف بلد�� 
 � �ملسيح  خليفة  على  جًد�  قلقني  �لعا> 
لكل  تصّد�  �جلماعة  لكن  باكستا�. 
منها  Tخرجت   ،Cألهو��T �ألخطا�   Fهذ

ساملة ��T' ُجّنة �خلالفة، Tمضت قدًما � 
�Snها�ها.

 � طلع علينا عا@ ١٩٨٢ SّTTعنا �خلليفة 
 Hتعا �هللا  لكن   - �هللا  -�5ه  �لثالث 
ساند $اعته � هذ� �لوقت �لعصيب Tمت 
 .Hتعا �هللا  �5ه  �لر�بع  �خلليفة  �نتخا� 
 Pفا� جديد� � Fفتقدمت �جلماعة � عهد
بر�ية  لبُّه  Tطا�  صو�َبه   Tلعد� فقد  ح\ 
�لقضا'   CTفحا �جلماعة،  �Snها� 
على �خلالفة Tبالتا� �لقضا' على 
�هللا  لكن  nعمهم،   � �جلماعة 
�ألعد�' � مكائدهم  تعاH خيب 
 HL �لر�بع  �خلليفة   Pضر� Tجا' 
Tتضامًنا   Fبوعد Tفاً'  بسال@؛  هنا 
 ،�  Sملوعو� �ملسيح  �حبا'  مع 
�لقضا'   S���  aلذ�  FTّعد �Tهلَك 
على �خلالفة ح\ > تسلم ��P من 

جثته.
 Tبعد هجرP �خلليفة �لر�بع HL هنا بد� عهد 
جديد لدعوP �إلسال@، Tتأسست فضائيتنا 
 � Sملسيح �ملوعو� PعوS فبلغت ،MTA

Tحتّقق  ��ئع،  بشكل   Pملعمو�� ��جا'   HL
 Sبنا مع �ملسيح �ملوعو� SعوT ْعد �خر منT
 CTا´ Tفكا� �لعد .CجالT بشوكة �
كالعضو  ليجعلها  �خلالفة  على  �لقضا' 
 Cإليصا خّطط   Hتعا �هللا  لكن   ،Cملشلو�
Sعوته � HL بيو� �لنا� �يث ال ميكن 
 �ُS�� لوT .تعيقها �ية عو�ئق جغر�فية ��
ينتهي  فلن  بالتفصيل  �جلماعة  تقد@  �كر 
 CTسأتناT ،Pهذ� �لذكر � ساعا� عديد

هذ� �لبيا� � خطب �جللسة �لسنوية.
�ملهم �� هذ� �لعهد �لذهÁ للخليفة �لر�بع 
غايا�  للجماعة  كشف   - �هللا  �5ه   –
�بريل   � �Tنتهى  �Tلرقي،  للتقد@   Pجديد

 

فذلـك �لف{ �لبالغ مـن �لعمر ٢٥ عاما 
فقط، ��لـذM حا�به كبا� �لقـوL 6 ~عمهم 
-حـني نا� تأييـًد� من �هللا تعـاd ��ختا�� �هللا 
خليفًة فصا� مظهر� للقد�� �لثانية حسـب �عد 
�هللا تعاd- سـّجل كقائد ناجـح �نتصا�� تلو 
 uنتصا�، �ظل، بتأييد �هللا �نصرته، يبّد� خو�
�ملؤمنني به �خوu خد�6 �ملسيح �ملحمدM �مًنا.
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/ نيسا� ٢٠٠٣ حسب مشيئة �هللا. Tعند 
TفاP سيدنا �خلليفة �لر�بع �5ه �هللا خرَّ� 
�جلماعة ساجدPً على �عتا� �هللا تعاH من 
شدP �خلوs، أل� هذ� ما ُ�مر به �ملؤمنو� 
Tهذ� ما يتميز�T به، فإ½م كلما تعرضو� 

ملحنة خضعو� هللا تعا�T Hنابو� Lليه.
باختصا�، T �Lعد �هللا تعاH بالتأييد Tعد 
�Sئم، Tهذ� ما طمأننا �هللا به مسبقا. لقد 
 PفاT جلماعة �مًنا بعد� sخو Hهللا تعا� Cبد
سيدنا �ملسيح �ملوعوS �، ليتحقق قوُله 
بل  �نا  (ص»  ال  �لوعد  هذ�   �L"  :�
(صكم �نتم"، �Tيضا قوُله �: "�L �هللا 
 Hتعا �هللا  هّيأ  قد  كذلك  قد�تني"،   aُير
للجماعة �ألمَن مرPً �خر� عند TفاP �خلليفة 
 Sملسيح �ملوعو� Cلر�بع �5ه �هللا حتقيقا لقو�
�: "�L �لقد�P �لثانية �Sئمة." Tقد ��� 

�لعا> بأسرF هذ� �ملشهد مرP �خر�.    
 CTلعهد �أل� � Pكانت �خلالفة �لر�شد ��L
خلفا'،  ��بعة  على  �قتصر�  قد  لإلسال@ 
 � �هللا   Cسو�  P'نبو �سب  �لك  فكا� 
كما S�T � �حلديث �لشريف �لذa �كرته 
 � Sمن قبل، �ما بعد بعثة �ملسيح �ملوعو
فقد كا� من �ملقد� �� يفتح تا�يخ �إلسال@ 
Tعليه  �ملجاال�،  $يع   �  Pجديد �بو�با 
�خلليفة  �Tنتخا�  �خلالفة  �ستمر��  فإ� 
�خلامس � هذ� �لعصر هو با� جديد � 
 .Hتعا �هللا   SعوT �سب  �إلسال@  تا�يخ 
�LT هذ� �لبا� ميّثل صفعة قاسية � Tجه 
فأخذ  فرحته.  قاضية على  �لعدT ،Tضربة 
�شد،  �ليو@ �سد  �جلماعة  �قي   HL ينظر 
أل� �ألعد�' ير�T بكل حسرP �� �جلماعة 
�إلسالمية �أل5دية ال تز�C متضي قدًما � 

.Pظل �خلالفة �غم معا�ضتهم �لشديد
 HL لبث� CصوT �� Tحضرته: يبد Cيقو)

�بوP يتأخر �كثر منه HL قاSيا�، فقيل له: 
نعم. فقاL :Cً�� ±ب �� �متهل قليال)

 �� Pبكل حسر �Tأل� �ملخالفني ير :Cقو�
�جلماعة �إلسالمية �أل5دية متضي قدما � 
ظل �خلالفة �غم �لصعا� �Tلعر�قيل، Tال 
يز�C �هللا ´ّقق فيها TَْعَدF ﴿ليستخلفنهم﴾ 
مرP بعد �خر�، Tميّكن cا Sينها � كل 
�صوcا  Tتترسخ  جذ�Tها  Tتتقو�   ،Pمر
 Cيبّد  Hتعا �هللا   Cيز� Tال  فأكثر،  �كثر 
Êُّنة  ´ميهم  حيث  �مًنا  �ملؤمنني   sخو
�خلالفة، Tال يز�C �أل5دa - �غم معا�ضة 
 � Sملسيح �ملوعو� PعوS يوصل - Tلعد�
�هللا  �بل  متسكه  نتيجة  �لعا>   sكنا�  HL
 PSمع �لضالني �ملنحرفني عن جا±T ،هذ�
�لصو�� حتت ��ية �لنÁ �، ليعرفو� �ֲדم 
�لذa خلقهم. �L هؤال' �ملعا�ضني يعترفو� 
بأنفسهم �� �حتاS �ألمة �إلسالمية مستحيل 
Tال  لإلسال@  �قي  ال   ��T �خلالفة؛   �Tبد
TحدP للمسلمني بد�T �خلالفة، Tلكن قد 
ُ�غشيْت �بصا�هم، فoفضو� َمن بعثه �هللا 
تعاH كخاَتِم �خللفا' � هذ� �لعصر �Tقا@ 

.Fخلالفة بعد�
��كر هنا بعض �ألمثلة �لe تبني حسرִדم 
بصدS �خلالفة. يقوC �ملولوa عبد �لر5ن 

Tهو مدير �جلامعة �ألشرفية بكر�تشي:
منها³  على  �خلالفة  بنظا@  يتعلق  فيما 
 ،[T��T نظا@ �فضل منه Nفليس هنا Pلنبو�
ِمَن  �ْشَتَر�  �هللا  ﴿Lِنَّا   :Cقا  Hتعا �هللا  أل� 
َلُهُم  ِبَأ�َّ  Tََ�ْمَو�َلُهْم  �ْنُفَسُهْم  �ْلُمْؤِمِنني  
�ملؤسف  Tلكن   ،(١١١ (�لتوبة:  �ْلَجنََّة﴾ 
� �� �لنـز�عا� �لد�خلية بني �ملسلمني  جدًّ
هي على �شدها �ليو@، فمن Þتا�F خليفًة؟ 
فسيكو�  �ملكرمة  مكة  من   Fخترنا� فلو 
 ��Tلقد شاT .عني لهnملنا� CT� ل;يلويو��

 HL صلناTT صو¹ �خلالفةÐ مالئي �يضاn
 Tيبد ما  على   - �ملستحيل  من   �� نتيجة 

- Lقامة نظا@ �خلالفة � باكستا�. 
�حد   - جوهر  Óايو�  كتب  كذلك   
له   Cمقا  �  - باكستا�   � �ملفكرين 
 :a�) هوتا هى"   nغا� كا  "سَفر  بعنو��: 
 CTأل� كانو�  Sيسم;/   � �لرحلة)  بد�ية 
٢٠٠٥@:  جند �نفسنا �ليو@ � هوP سحيقة 
�جلوفا'  �Tلتقاليد   Pلفاسد� �ألفكا�  من 
بنا،  �الجتماعية حتيط  �Tلعيو�  �Tجلهالة. 
 .sإلنصا�T Cمن �نعد�@ �لعد Pٍنعا§ بشدT
 SياSn� � «لدي�T هذ� �لتلو� �ألخالقيT
مستمر مع مر�T �أليا@، لذلك فما �حوجنا 
هو�'  نسمة  مبنـزلة  يكو�  َمن   HL �ليوَ@ 
 aألمة، �ألمر �لذ� Cعليل ح\ يصلح �حو�
يتطلب عزمية قوية 5Tاسا عاليا نابعا من 
صالبة �ملوقف TقوP �إلميا�. Tال يتأتى �لك 

Lال بو�سطة نظا@ �خلالفة � �ملسلمني".
 P�Tبضر �Tيشعر �L هذF هي حسر�ִדم، 

�خلالفة Tلكنهم ال يستطيعو� Lقامتها.
لقد نقلت فضائيُة MTA للعا> كله مشاهَد 
�نتخا� �خلليفة �خلامس �Tخِذ �لبيعة. Tلقد 
لنا  حتققت  كيف  كلها  �لدنيا  شاهدِ� 
هذF �ألمو� �لe يذكر�T متحسرين، فقد 
حققت $اعتنا �لوحدP باجتماعها على يد 
صر�حة   sعتر� بعضهم   �L ح\   Pحد�T
قائال: يبدT من خالC �لوقائع �� �هللا معكم. 
بدًال  هذ�  بر�ية  حسد�   �TS�Sيز Tلكنهم 
من �� يصلحو� �نفسهم. يعقد �ملشايخ � 
باكستا� �ليو@ �جتماعا� ضد �جلماعة ال 
لشي' Lال �½م ال يتحملو� TحدP �جلماعة 
 Fهذ  �L Sn�Tها�ها.  �أل5دية  �إلسالمية 
�حلسر�T Pحلسد قد صا�� نصيب هؤال'، 
 FتأييدT �هللا  نصر  �يا  �صبحت  بينما 
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جلماعتنا ִדّب بقوP �آل�. �L �ما§ هؤال' 
ستتبخر  ¼اTالִדم   �LT ستخيب  �لقو@ 
بإ�� �هللا تعاH. فيا معا�ضي �أل5دية ها 
كنتم �لصني   ��L مدTية:  لكم  �قوcا   §L
طائعني  خد�ًما  فتعالو�  �خلالفة  Lقامة   �
لتكونو� جز'� من هذ�   aللمسيح �ملحمد
�لنظا@ �ألبدa �لذa �قامه �هللا تعاLT ،Hال 
فسوs متوتو� ساعني إلقامة �خلالفة Tلن 
تستطيعو� �لك �بد�. ��LT �نتهجْت ��ياتكم 
منهجكم فلن تستطيع هي �ألخر� Lقامتها 

HL يو@ �لقيامة مهما حاTلت لذلك.
�سعو�  بل   ،Hتعا  Fحتا�بو Tال  �هللا  �تقو� 
�ما  ����Tيكم.  �نفسكم  إلنقا�  جاهدين 
=ن �أل5ديني فينبغي �� ال نفر على ما 
�كرته عن معا�ضينا Tال نكتفي بالشفقة 
 Tعليهم، بل ±ب �� نأخذ �حلذ� من �لعد
�لذa ´تر� حسد� Tكمًد� � هذF �أليا@. 
باأل5ديني،  �لضر�  Lحلا�   CTسيحا Lنه 
Tحيثما ±دهم ِضعافا يها$هم. لذ� فعلى 
�أل5ديني �ملتمسكني �بل �خلالفة �ليو@ �� 
�هللا  ليحفظهم  �أل5ديني  إلخو�½م  يدعو� 
تعاH من شر هؤال' �حلاسدين �Tألشر��، 
Lضافًة S HLعو�ִדم لتقوية �خلالفة Tترسيخ 

Sعائمها.
�خلليفة  عهد  �لعهد،  هذ�   �� �علمو� 
�خلامس، �لذa ندخل فيه � �لقر� �جلديد 
للخالفة cو عهُد �Snها� �جلماعة �إلسالمية 
لكم  ��كد  LTن»  �Tنتصا��ִדا،  �أل5دية 
�بو��  �لعهد  ُفتحْت علينا � هذ�  �نه قد 
تفتح؛   Cتز� Tال  �إلcي  للتأييد   Pجديد
يقّربنا =و غلبة  �يث �L كل يو@ جديد 
�جلماعة �Tنتصا�ها بأسر] من سابقه. �ما 
 �L خجلُت،  نفسي   � نظرُ�  فكلما  �نا 
Lن» عبد بسيط، ال يصلح لشي'، خّطا'. 

�لكامنة  �إلcية  �حلكمة   sعر� ال   §L
��T' �ختيا� �هللا تعاL Hياc aذ� �ملنصب، 
 �L  Poلبص� Tجه  على  لكم   Cقو� Tلكن» 
 Poهذ� �لعهد بركا� كث Nسيبا� Hهللا تعا�
Tسيكتب لنا �لرقي بعد �لرقي، Tلن يقد� 
�حد �� ´وSn� �TS Cها� �جلماعة � هذ� 
�لرقي �TالSnها�  �لعهد، Tلن يتوقف هذ� 
 ،Pمستمر �خلالفة  Tستبقى  �ملستقبل،   �
�أل5دية  �إلسالمية  �جلماعة  Tستمضي 
عن  حتدثت  لقد   .Hتعا �هللا  بإ��  قدما 
�فضاC �هللا �لناnلة على �جلماعة � غضو� 
ßس سنو�� ماضية � خطابا� �جللسا� 
�لسنوية �ملاضية Tسأحتد� عنها هذF �لسنة 
�يضا؛ فإ� �لرقي �ملنو¦ باخلالفة �أل5دية 
 �  �  Sملوعو� �ملسيح   Fكر�  aلذ�  -
½اية  ال  �قي  cو   - �يضا  �لوصية  كتيب 
له، فكل من يتمسك باخلالفة TيزL S�Sميانا 
تلك   Hتعا �هللا  يريه   sعمال صاحلا سوT
�إلنعاما� �لe ينـزcا على كل فرS من 
 sلسوT باخلالفة.  متسكه  ب;كة  �جلماعة 
يهب �هللا تعاH خلفاَ' �أل5دية �Tلئك �خلد�@ 
�ألTفيا' �لذين سيزL �TS�Sخالصا Tتفانيا، 
الستمر��  Tنفيسهم  بنفسهم  Tيضّحو� 
�خلالفة Tترسيخ Sعائمها، �Tلذين قد شحن 
�هللا قلوֲדم حبًّا للخالفة Tال يز�C يشحنها 
Tسيظل يشحنها � �ملستقبل �يضا. LTن» 
بلد  كل  من  �لك  مشاهد   ��� يو@  كل 
 eجول Cلعا>. لقد شاهدمت خال� Sمن بال
�لسابقة مشاهد حّب �هل �فريقيا للخالفة. 
باحلب  مفعمني  كانو�  كم  ��يتم  لقد 
�لصا�S. �ما �نا فقد طمَأَن» �هللا تعاH قبل 
 Fُيعّد ِمن عند sسو Hمد طويل بأنه تعا�
عهدهم.   � �Tملخلصني  �ألTفيا'  �Tلئك 
فامضو� قدًما ح\ يكو� كل �Tحد منكم 

– من خالC فحص Lميانه �Tعماله - من 
�لذين سيجعلهم �هللا بنفسه سيوًفا مسلولة 

للدفا] عن �خلالفة.
 لقد كتب �L �حد �إلخوP قبل �يا@ �ننا 
عا@  مئة  �كملْت  قد  �خلالفة  أل�  نفر 
قد  ألننا  �يضا  نقلق  Tلكن  قيامها،  على 
�بتعدنا عن عصر �ملسيح �ملوعوS مبئة سنة، 
ÞTاs �� يؤaS �لك HL تطر� �لضعف 
�لدي» فينا. ال شك �� قلق هذ� �أل� � 
 Hتعا �هللا   SعوT Tضعنا   ��L Tلكننا  ¼له، 
 Sملوعو� �ملسيح   Cقو��T  �  Áلن� Tحديث 
 Cحلسبا� فسنظل مؤهلني ألفضا� � �
كنا  متسُّ نتيجة   @�Tلد� على  LTنعاماته  �هللا 
 Sلتو��� من   ��  ���T �هللا.  بإ��  باخلالفة 
�لربا§ �ن» حني �ستلمت مع هذF �لرسالة 
�سالًة �خر� من �حد �ملبشرين � �مريكا 
�نتباهي HL عهٍد �خذF �ملصلح  لفت فيها 
�ملوعوS � من �خلد�@ (شبا� �جلماعة) � 
�جتماعهم �لسنوa عا@ ١٩٥٩@، T�Tجب 
�أل�بعني  عن  يزيد  (َمن  "�ألنصا�"  على 
على  �لعهد  هذ�  ترSيد  �يضا  �جلماعة)   �
�جتما]،  كل   �  Sَّد±  �� �Tمر   ،@�Tلد�
ُينَقل من جيل HL جيل HL �� يغلب  بل 
�إلسال@ �Tأل5دية على كل بقعة من بقا] 
�ألمر  هذ�   � �فكر  كنت  لقد   .Pملعمو��
 S�n لكنT ،CTسالة �أل� �أل� CصوT بعد
 Poصلت �لرسالة �ألخT هتمامي به عندما�
 SSعجب» �القتر� �� ير�T ،عاتناS من �حد
�أل5ديو� � �لعا> كله هذ� �لعهد مبناسبة 
�خلالفة.  نظا@  Lقامة  على  عا@  مئة   �Tمر
 aفسآخذ منكم �آل�، مبناسبة �ليوبيل �ملئو
للخالفة، هذ� �لعهَد بعد Lجر�' تغيo بسيط 
فيه، لكي ال تبعدنا �عمالنا عما �مرنا �هللا به 
�Tسوله Tعن �سوته � Tعن تعاليم �ملسيح 
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�ملوعوS � بسبب �لبعد �لزم»، Tلكي 
�كثر  T±علنا  Lال  يو@   a� علينا  يطلع  ال 
تقديًر� لوعوS �هللا تعا�T .Hآل� سوs �خذ 
منكم هذ� �لعهد، �Tلتمس من �ملوجوSين 
هنا �� يقومو� كلهم �جاال Tنسا'، كما 
�قوC لأل5ديني � �لعا> �$ع �� يقومو� 

�يضا Tير�TSS معي هذ� �لعهد.
له  Lال �هللا TحدF ال شريك  Lله  �ال  �شهد 

�Tشهد �� ¼مًد� عبد�T Fسوله.
سنة  مئة   �Tمر مبناسبة  �ليو@  نعاهد 

�جلماعة   � �خلالفة  نظا@  Lقامة  على 
باهللا  حالفني  �أل5دية،  �إلسالمية 
�ننا سنو�صل جهوSنا ح\ �خر   Hتعا
�إلسال@   PعوS لنشر  حياتنا  من  حلظة 
�Tأل5دية Tلتبليغ �سم ¼مد �سوC �هللا 
� HL �قصى �=ا' �أل��. Tلتكميل 
نكر�   sسو �ملقد�  �لو�جب  هذ� 
 ،� �Tسوله   Hتعا �هللا  لوجه  حياتنا 
�إلسال@ � $يع  ��ية  ��فعني  Tسنظل 
مقدِّمني  �لقيامة  يو@   HL �لعا>  �قطا� 
كل تضحية مهما كانت كبT .Poنقّر 
 HL جاهدين  نسعى  سنظل  �ننا  �يضا 
على   Òللحفا حياتنا  من  حلظة  �خر 
نظا@ �خلالفة Tلتقويته، Tسوs نوصي 
�TالSنا �يضا نسًال بعد نسل بالتمسك 
باخلالفة �TالستفاPS من بركاִדا، لكي 

مصونة  �أل5دية  �إلسالمية  �خلالفة  تظل 
يظل  Tلكي  �لقيامة،  يو@   HL T¼فوظة 
�إلسال@ ينتشر بو�سطة �جلماعة �إلسالمية 
 sترفر Tلكي  �لقيامة،  يو@   HL �أل5دية 
�لعا>  ��يا�  فو�   � ¼مد  سيدنا  ��ية 
�لعهد،  ֲדذ�  لإليفا'  Tّفْقنا  �للهم  كلها. 

�للهم �مني، �للهم �مني، �للهم �مني.
�يتها  Tيا   ،aملحمد� �ملسيح  خّد�َ@  فيا 

 

�يتها  �يا   ،Mملحمد� �ملسيح  خّد�6َ  "فيا 
على   m) كيانه،  لشجر�  �خلضر�[  �ألغصا� 
فيكم  نفخ  قد  �لعهد  هذ�  بأ�  كب�  �مل 
لديكم مشاعر  ��ثا�  �اسا ���حا جديدين، 
فا^خلو�  قبل.   M� من  �كثر  هللا  �لشكر 
�أل�دية  �إلسالمية  للخالفة  �جلديد  �لقرَ� 
�لشكر.  �مشاعر   xحلما�� �لر��  ֲדذ� 
�يا� ��ًحا  فينا يو6 ٢٧ مايو/  ينفخ  �ب �� 
جديد�، �ُيحد� فينا ثو�� تؤ^d) M حد�� 
�لقيامة." يو6   d) ��ياتنا  حيا�   L ثو��� 

�ألغصا� �خلضر�' لشجرP كيانه، L§ على 
فيكم  نفخ  قد  �لعهد  هذ�  بأ�   oكب �مل 
لديكم  �Tثا�  جديدين،  T�Tحا  5اسا 
قبل.   a� من  �كثر  هللا  �لشكر  مشاعر 
�إلسالمية  للخالفة  �جلديد  �لقرَ�  فاSخلو� 
Tمشاعر  �Tحلما�   Tلر�  Fֲדذ �أل5دية 
�لشكر. ±ب �� ينفخ فينا يو@ ٢٧ مايو/ 
 Pثو� فينا  Tُيحد�   ،Pجديد �Tًحا  �يا� 
تؤHL aS حد�T ثو��� � حياP ��ياتنا 
 Cتوفيق �هللا لنا بالدخو �L .يو@ �لقيامة HL

لدليل  �جلديد  �Tلعصر  �لعهد  هذ�   �
لنصبح  جاهدين  نسعى  بالفعل  �ننا  على 
�ألغصا� �خلضر�' من شجرP كيا� سيدنا 
 Pَِعها ِمن نظرT�� فما .� Sملسيح �ملوعو�
 �  Sملوعو� �ملسيُح  ينظر ֲדا  حٍب كا� 
�لظن  ֲדا  ُيحِسن  كا�  Tكم  $اعته!   HL
 oعنا: ال يوجد � �لعا> كله نظ Cحني قا
�فر�S $اعتنا من �قي �Tحا§   Fnملا �حر

علينا  يفر�  �ال   :Cقو�T حسن.   oتغيT
هذ� �لظنُّ �حلسن ِمن قبله � بأ� نسعى 
إلحد�� �نقال� حسن � �نفسنا �كثر من 
�a قبل، ��T نكو� مستعدين لتقدمي كل 
تضحية للوفا' بعهدنا، ��T نتحر� غاياٍ� 
�لرTحا§ شاكرين  �لرقي   Cاº � Pًجديد
 Pلينا � صو�L �سد�ها   eل� مّنته  على  �هللا 
�لبيعة  بعهد  للوفا'  نسعى   ��T �خلالفة، 
مستو�  نرفع   ��T قبل،   a� من  بأفضَل 
 ��T ،لد�جا� �لعلى� HL طاعتنا للخالفة
نرSSّ على �لد�T@ �ناشيد �حلب 
�TلوS�S بني �ألحبا� �Tألغيا�، 
شكًر� على هذF �ملنة �إلcية. ال 
تكو�   �� �Tجبنا  من   �� جر@ 
هذF �حلسنا� �Tلشكر مطمح 
�نظا�نا �Sئًما، Tينبغي �� تتدفق 
ينابيع �ملحبة �TملوPS من قلوبنا، 
 aلتحر� يكو�   �� Tينبغي 
للوفا'   Pجلديد� �لسبل  عن 
فإ��  بالعهد هو هدs حياتنا. 
من  �عُت;نا  �لك  كل  حصل 
 Hتعا �هللا  نعمة   �Tيقّد� �لذين 
هذ�  حصل   ��LT قد�ها،  حق 
فسوs نستفيد بفيو� �خلالفة 
علينا  ִדطل   sسوT �لد�ئمة، 

�مطا� �فضاC �هللا بال ½اية. 
 �Tقفز�T حباَ' �حبائي، �½ضو��T فيا �حبائي
بعزمية  بعهوSكم  للوفا'  �حللبة   Fهذ  HL
 Hة عالية، خاضعني �ما@ �هللا تعاÓT Pجديد
 aمستعينني به، ألنه هو �لسبيل �لوحيد �لذ
يضمن بقا'كم Tيضمن بقا' ��ياتكم، بل 
 Hعو �هللا تعاS� .'يضمن بقا' �لبشرية $عا
�للهم  بعهوSنا،  للوفا'   aياLT يوفقكم   ��

�مني.



�ألستا ��د 	���- �لعر��

��إلميـاِ� �لـ�كا	   ُ�ّمـَة   يـا 
غالمـُه �جـا�  نبو�ُتـه  صدقـْت 
%مـٍد بيـت   () منـا  سـْلماُ� 
صـا/ٌ. غـال0ٌ  منهـم  بـه  يـأ3 
��شـكر�� صلُّـو�  �لتوحيـد  ُ�ّمـَة  يـا 
عيُدكـم فهـذ�  �لبشـر<  جـا�	  قـد 
بضيائهـا �شـرقْت  �خلالفـة  Dـسُ 
كأEـا �لكـرمي  ِنَعـُم  فتتابعـت 
%بـًة �ملؤمنـني   Lقلـو فاضـت 
Nُّلـٍة �لفصـو)  كلُّ  �تسـربلت 
بغصنهـا  Tلطيـو� تغريـد  فـكأّ� 
VٍTقـد  Wبثـا �حتفلـت  فكأEـا 

 Yنـ� �خلليفـَة   Yعـ ُمْبِلـٌغ  َمـن 
عانقـت تسـعى  باحلـب  �سـحائٌب 
aنكـم �bـَد   Tُمسـر�  cسـيد يـا 
ملـن َبَصـًر�  يـا  للِعلـم  منَهـًال  يـا 
مسـتخَلًفا يـا  بالعـد)  حاكمـا  يـا 
تابعـا يـا  �fهـد�  يـا  عابـًد�  يـا 
بدعائكـم �كرمَتـه  ملـن  بشـر< 
مباِيًعـا �عتصمـُت  بشـاطئك   Wa
كّلمـا �جهـك   Tَنـو �طالـُع   Wa
فكأمنـا ֲדجـًة  نفسـي  فتفيـض 
Eaـا �ملحبـَة  ُ�خفـي  ال  �ليـو0 

بـال  حبًّـا   cسـيد �حبـك   Wa
�لُتقـى Dـَس  يـا  �نـت  ��مـي   sبـأ
نصرنـا هـذ�  �نـت  ��مـي   sبـأ

�لعدنـاِ� �ملصطفـى  �عـو/  جـا�	 
�إلحسـاِ�  �t �لرbـن   uَTفتبـا
��لعرفـاِ�  Tلنـو�� �vـد<  نبـُع 
�ألfمـاِ� مـن   	ٍ)  x باحلـق 
�ملّنـاِ� �لو�حـد  �لـو/�/  ِنعـَم 
��ألحـز�ِ� �لصمـت  عهـُد  فـا	  قـد 
�لعمـر�ِ�  x �إلسـال0  فتجـّدَ/ 
�أللـو�ِ� ناِصـِع  ُحـبٍّ  شـالُ) 
كاإلخــــو�ِ� �ألعــــد��  �تعانـَق 
ثـاِ� جديـد  فصـل   x بيضـاَ� 
�لرbـِن  }a تسـبيح  �صـد�ُ� 
ִדـاِ� تـزّ�  �لدنيـا  �كأمنـا 
نيسـاِ�  x كالغيـث  �ـى  شـوٌ. 
�إلميـاِ� �ُقّبـَة  �لفتـو�"  "بيـَت 
�لرbـِن مـن  �تأييـٌد  �عـٌد 
�لبهتـاِ� ��لـو  بص�َتـه  �عشـى 
�ملنـاِ� �لو�حـد  باسـم   �Tأل�  x
W�Tلنـو� �ملصطفـى  �لنـ�  �ثـر 
�لُصْلبـاِ� قاِهـَر  يـا  �قبوِلكـم 
�لُشـْطآِ� ِمـن  (ال�  بـني  ِمـن 
Wمـا� �عـزَّ  �لدنيـا   s ضاقـت 
Wجنـا� �افقـي  �لربيـع  حـلَّ 
Wشـريا فاكتـو<  بقلـ�  ضاقـت 
بثـو�ِ� نفسـه  �ـّد/  كلـٍل، 
�لرbـِن خـا/0َ  يـا   cسـيد يـا 
Wحـا�T عسـكر  ِمـن  �لعـد�  Tُِعـَب 
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شـعٍر     نظـَم  �خلالفـة  عـن  ُسـِئلُت 
Wعـا/ َمـن  �يـٌب  �لكّنـي 

شـيًئا     َّ��  Yيقيـ مـع  سـُأNُِر 
�تانـا قـد  باخلالفـِة  فأمـٌر 

ِعـزٍّ     �Tيـاُ	  لنـا  ُترَفـْع  ֲדـا 
شـعٍب     ُحْلـَم  �Tسـى  يـُق  �لصدِّ ֲדـا 
َسـناُ�  ِمـن  فيـٌض  �لنوTيـن   �t�

 
ظـال0ٌ     �تـى  �لضيـاِ�  بعـد  �ِمـن 
لربِّـي    مبعـوٌ�  جـا�   ��  }a
تليـًد�     �ـًد�  لشـرقنا  �عـاَ/ 
جديـٍد     مـن  �خلالفـَة  لنـا  �عـاَ/ 
fمـاٍ�    مـن  قـرٌ�  جـاَ�  قـد  �هـا 
حكيـٍم   مـع  �خلالفـة  فُمْبَتـَدُ� 
شـجاًعا   فـً�  كاَ�  يـِن  �لدِّ  �بشـ
عـالُ�     x ليًثـا  كاَ�  �ناصـُر 
    Tٌفتخـا� فيـِه  لنـا   Tٌمسـر��
�بِشـْر     Tُمسـر� يـا   cَمـوال �يـا 
سـالًما   منـا  عيدكـم   x لكـم 

�قتفيـِه صعـٌب  �لشـعر   Lعبـا
�متطيـِه /�ًمـا  �لصعـبَ  أل�َّ 
�جتبيـِه حتًمـا  �إلvـا0ِ  مـن 
فيـِه جـا�  tلـك  �ِهللا   Lُكتـا
نز/Tيـِه؟ �خلالفـة  ِعـّز  �هـل 
بتيـِه  Vٌمأثـر  .�Tللفـا�
يفيـِه لـن   cشـعر بعـُض  علـيٌّ 

كالسـفيِه؟ �ملجاهـِد  عـز0ُ  �هـل 
يز/Tيـِه �عمـَل  �لكفـِر  �صـرَ� 
فيـِه �لتَّوحيـِد   Vَجـذ� ���قـَد 
بنيـِه مـع   �T�� �لظـلُّ  �هـذ� 
يعتريـِه Tيـٌب  للحـقِّ  �مـا 
�لوجيـِه  }a �حلكيـِم  بعـد  �مـن 
بالنـزيـِه يوَصـُف  �لعلـم  �فـو. 
�بيـِه ِمـن  سـرًّ�  كاَ�  �طاهـُر 
�لنَّبيـِه؟ مـَن  �لسـا�اُ	  ��يـن 
يليـِه  �خـٍ مـْع  �ِهللا  بنصـِر 
�لبديهـي �لشـي�  مـن  �قافيـ� 
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٣٠٤

كامال  نظاما  �لقدمي  منذ   � �هللا  �قا�  لقد 
إلظها) )بوبيته؛ فكلما ظهر �لفسا� � �ل� 
�6لبحر بعَث �هللا )سوًال لين. للعا, �لغا)* 
� 6حل �لضاللة �)6َ> �لنجا: �6خلال8، 
 Aلر6حا� غليَلها  �ملجدبُة   Eُ(أل�  Hِ6َفَر
�أل)�ضي   Hَّ�6خضر  ،Aلربا� بالفيض 

�لقاحلة 6َ)َبْت باملز�)O �لر6حانية. 
 ST حليا: �إلنسانية � طريقها� X� ال شك
a�6b، 6كل نفس _�ئقة �ملوH.. فهذ[ مشيئة 
�هللا 6هذ� هو قانوX �لفطر:، 6عندما ينتقل 
 Xمهمته تكو aكماT ته � بعدg( ST hلن�
تلك �لساعاH قاسية على �تباعه �لصا�قني 
هذ[  6لتصّو)  عليهم.  تقو�  �لقيامة   X6كأ
�حلالة   ST ننظر  تعالو�   � جدًّ �ملؤملة  �حلالة 
�ملأسا6ية �لu ُ�صيب ֲדا �لصحابة عند 6فا: 
 H.ن� لقد  بعضهم:   aقا حيث   �  hلن�
 H(صا  wح فيها   �  hلن�  aلوx �ملدينُة 
مثل �لشمس �ملن.:، 6لكنها �ليو� �صبحت 
 uمظلمة جًد� � �عيننا. �6لعو�طف �لرقيقة �ل
�عر> عنها شاعر �إلسال� حساX بن ثابت 
 Hبياته , تكن صرخة �ليمة صعد� � �

�لصحابة  ~يع   XT بل  فحسب،  قلبه  من 
 Hخذ�  _T نفسها؛  �حلالة   Xيعانو كانو� 
 Xيعانو فكانو�  مأخذ.  كل  منهم  �لصدمة 
 aنوعني من ��م �6لغم، �6ُّلهما فر�* �لرسو
�، 6ثانيهما َمن سيحمل على عاتقه هذ[ 
�ألمانة �ملقدسة �لu تركها )سوa �هللا �؟ 

6ما_� عسى �X يكوX مآa �إلسال�؟
6جتلى  �ملؤمنني  حالة  على  �هللا  �ّطلع  لقد 
�ِهللا  ِلُسنَِّة  َتِجَد  ﴿َفَلْن  �لصا�*:  بوعد[ 
َتْبِديًال﴾، فأقا� فيهم �خلالفة �لر�شد:، 6فّر� 
 ST (ֲדا عنهم كر6ֲדم، �6عا� �لفرحة �6حلبو
قلوֲדم، �6عطاهم قائًد� ملهًما T6ماًما مظّفًر� 
 H6خليفًة مؤيًَّد� بنصر[ �لعزيز. هكذ� ظهر
�لقد): �إل�ية ثانيًة. 6قد تناa6 سيدنا �إلما� 
 Oملهد� �6ملسيح �ملوعو� � هذ� �ملوضو�
 �  aلرسو� 6فا:   X� ظنو�  "...لقد   :aفقا
 aجها من  كث.  �6)تد  ��6َنها،  سبقت  قد 
 Xحلز� لشد:  �لصحابة  �6صبح  �ألعر�>، 
كاملجانني، عندها �قا� �هللا تعاS سيدنا �با 
لقد)ته  منو_ًجا  �6ظهر   ،� �لصديق  بكر 
6هكذ�  �ملتهالَك،  �إلسالَ�  6ساند  �لثانية، 

(6ليمّكننَّ �م  فيه:   aقا �لذ�  بوعد[   �6�
لّنهم من بعد  �يَنهم �لذ� �)تضى �م 6لُيبدِّ
يثّبت  تعاS سو�  �نه   �� �مًنا)..  خوفهم 
�خلز�ئن  (�لوصية،  �خلو�."  بعد  �قد�مهم 

�لر6حانية � ٢٠ ٣٠٥8)

�هللا يتو� �نتخا� �خلليفة
 يقوa �هللا تعاS � �ية �الستخال� � سو): 
�لنو) Tنه هو نفسه � يقيم نظا� �خلالفة � 
6لقد   .Hلصاحلا�  Xيعملو �لذين  �ملؤمنني 
بشر سيدنا �مد � �مته بقيا� �خلالفة فيها 
ُ: ِفيُكْم َما  مرتني، فقاa �: "َتُكوXُ �لنُُّبوَّ
َشاَ�   �_َTِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ   ،Xََتُكو  Xْ�َ �ُهللا  َشاَ� 
Xْ�َ َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوXُ ِخالَفٌة َعَلى ِمْنَهاِ� 
ِ:، َفَتُكوXُ َما َشاَ� �ُهللا Xْ�َ َتُكوXَ، ُثمَّ  �لنُُّبوَّ
 Xَُيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكو Xْ�َ َشاَ� �ُهللا �_َTِ َيْرَفُعَها
 Xْ�َ �ُهللا  َشاَ�  َما   Xَُفَيُكو ا،  َعاضًّ ُمْلًكا 
َيُكوXَ، ُثمَّ َيْرَفُعَها Tَِ_� َشاَ� Xْ�َ َيْرَفَعَها، ُثمَّ 
َتُكوXُ ُمْلًكا َجْبِريًَّة، َفَتُكوXُ َما َشاَ� �ُهللا 
Xْ�َ َتُكوXَ، ُثمَّ َيْرَفُعَها Tَِ_� َشاَ� Xْ�َ َيْرَفَعَها، 
ِ:، ُثمَّ  ُثمَّ َتُكوXُ ِخالَفًة َعَلى ِمْنَهاِ� �لنُُّبوَّ
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٣٠٥

َسَكَت." (مسند �gد، مسند �لكوفيني)
 uخلالفة �ألخ.: �ل� X� �6جلدير بالذكر
تنبأ ֲדا �لنh � � �حلديث �ملذكو) �عال[ 
Tمنا تع� �خلالفة �لر�شد: �لu تكوX � �لزمن 
�6ملسيح  �ملهد�  �إلما�  ظهو)  عند  �ألخ. 
 � حضرته  _كر  6قد   .� �ملوعو� 
هذ� �ألمر � كتابه �لوصية �ملذكو) �عال[.  
6قد �شا) ST �حلقيقة نفسها )سوa �هللا � 
بقوله: "ما من نبوٍ: قّط Tال تبعتها خالفٌة." 

(١١٩ 8 ٦ � aكنـز �لعما)
6من  �لكرمي   Xلقر�� من  جلًيا  يتضح 
�حا�يث )سوa �هللا � �X �هللا نفسه َيِعُد 
�ملؤمنني باخلالفة، 6هو �لذ� يتوS حتقيق 
من  �خللفا�،  6¡تا)  �جلليل  �لوعد  هذ� 
 Xعهد� من عثما � hجل _لك �خذ �لن�
 :aفقا �خلالفة،   ���( على  للحفا¢   �
َقِميًصا  ُصَك  ُيَقمِّ �َهللا  َلَعلَّ  Tِنَُّه   Xُُعْثَما "َيا 
َفِإXْ َ�َ)�6�َُ£ َعَلى َخْلِعِه َفال َتْخَلْعُه َلُهْم." 

(سنن �لترمذ�، كتا> �ملناقب)
لقد قطع )سوa �هللا � � قوله هذ� �مَرين 
 Sهو �لذ� يتو Sهللا تعا� X� :ثنني، ��6ما�
هذ�  يهب  �لذ�  6هو  �خلليفة  �نتخا> 

�ملنصب ملن يشا� من عبا�[.
 ¥ �ملؤمنني  bمر:  يدخل  من  كل  ثانيهما: 
يعترE على �خلليفة 6يعا)ضه فإنه يدa على 
نفاقه، XT6 �لذين يقوموX بدعاية كا_بة ضد 

�خلالفة �حلقة هم �ملنافقوX حًقا.
 a6لقد �كد سيدنا نو) �لدين � �خلليفة �أل
�هللا  من  �خلالفة   X�  � �ملوعو�  للمسيح 
هذ�  شر¦  6قد  �خلليفة،  ¡تا)  �لذ�  6هو 
�ألمر مر�H عديد: لبعض �ألgديني �لذين 
, يفهمو� مكانة �خلليفة، فقاa: "لقد قلُت 
مر: بعد �خر§، مستشِهًد� بالقر�X �لكرمي، 
 ،Xإلنسا� عمل  من  ليس  �خلليفة  Tقامة   XT

على  برهن  6بذلك  مر:،  كل   � ©ططاִדم 
�X �هللا تعاS هو �لذ� قد �قامها، 6لذلك فلن 

َيَدª �� Oَطيط يفلح � �لقضا� عليها.
�هللا  �gد )gه  طاهر   �bمر سيدنا  لقد 6جه 
 aفليبذ"  :a6قا �~ع  للعا,  �لتا»  �لتحد� 
�لعا, �إلسالمي كله ما بوسعه ¥ لينظْر هل 
ينجح � Tقامة خليفة �م. T¬م لن يستطيعو� 

َلُهْم  َننَّ  ﴿6َلَُيَمكِّ  :Sتعا قوله  حسب 
ميّكن  تعاS سو�  �هللا   X�  �� ِ�يَنُهم﴾.. 
��6يبة  �لقو:  6مينحه  �إلسالمي  �لدين 
بو�سطة Tقامة �خلالفة فيه، 6من ّ¥ ُيظهر[ 
على �لدين كله. 6هذ� �إلعالX كما يبشر 
6عيًد�  يتضمن  كذلك  عظيمة،   H�(ببشا
بأنه مستحيل لكم Tحر�b �� جنا¦ �6 تقد� 
�لنظا�  عن  معرضني  بركة   6� ��bها)   6�
�6لفال¦  �لنجا¦  T6منا  للخالفة.  �ملبا)£ 
 Xلذين ¯تمو� سيكوX من نصيب �6لئك 

xمى �خلالفة 6يستظلوX بظال�ا �لو�)فة.
6مع �b Xمن �خلالفة �لر�شد: � ��6ئل �إلسال� 
�قتصر على ثالثني عاما فحسب، Tال �نه � 
هذ[ �ملد: �لوجيز: , تظهر عظمة �إلسال� 
 Hنتشر� بل  فحسب،  �لعربية  �ملنطقة   �
 Xملسلمو� 6حقق  كله،  �لعا,  �)جا�   �
6نالو�   ،Hملجاال� باهر: � كل   H�(نتصا�
6صو>،  حد>  كل   � عظيمة   Hفتوحا
للمؤمنني:   Sتعا �هللا  لوعد  6فًقا  6_لك 

﴿�6ََْنُتْم �َألْعَلْوXْTِ Xَ ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني﴾.
 � لقد تعرEََّ �ملسلموX لظر�6 خط.: جدًّ
�ملرتدين  فتنة  بلغت   _T �؛   hلن� 6فا:  بعد 
�لصال: ~اعًة   ���� �صبح  �حلد: xيث  من 
مستحيال، �للهم Tال � �ملدينة �ملنو): 6مكة 
فتنة  �لزكا:  �ثا) مانعو  6موضع �خر، كما 
ك�§ 6متر��6 على �لد6لة �ملسلمة، �6ستغل 
بنا�  لنسف  فسعو�  �لوضع  هذ�   Xملنافقو�
�إلسال� من �ساسه بز)عهم �لُفرقة � صفو� 
 Xلكا_بو�  Xملتنبئو�  a6حا كما  �ملسلمني، 
�لنيل من �إلسال� �6ملسا± بصدقه 6قدسيته، 
6كأ¬ا   Hبد  wح 6ماجت  �لفنت  فهاجت 
تقضي على �إلسال�، 6لكن �هللا ��6 بوعد[ 
T_ �قا� � �ملسلمني سيدنا �با بكر �لصديق 
�6لبسه )��� �خلالفة �6عطا[  قائًد� �م   �

".Sمنا هو من عمل �هللا تعاT6
مقامي  سيقو�   Hمو� "عندما   :aقا  ¥
سيقيمه  بل   Sتعا �هللا  يريد[  �لذ�  _لك 

�هللا بنفسه." (حيا: نو))
 � �لر�شد:  �خلالفة   Sتعا �هللا  �قا�   X� فُمنذ 
 Xملعا)ضو� a6دية حاgجلماعة �إلسالمية �أل�
�حبط  �هللا  6لكن  مر�ً)�،  عليها  �لقضا� 

 "قد �ستخلف �هللا عليكم 
ُ#لفتكم  به  ليجمع  خليفًة 

*يقيم به كلمتكم." 
(قوa سيدنا عمر �) 

#,عي+   -/ *عو�!  "�2عو� 
 34  -/* �لعر6،   7 مستجابٌة 
ينجز #عماE حC قبل ,عائي، فَمن 
حا4بI فقد حا�4 �هللا تعا�." 
(قوa �خلليفة �ألa6 � للمسيح �ملوعو��)

 ،Sتعا �هللا  باختيا)   Xتكو �خلالفة   Xأل _لك 
�6ختيا) �هللا يقع على من يعت�[ � من �هل 
�لتقو§." (خطبة �جلمعة بتا)يخ ٤/٢/ ١٩٩٣)

متكني �لدين
 Hبركا من   a6أل� هو  �لدين  متكني   XT
�الستخال�  �ية   � �ملذكو):  �خلالفة 
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 X� Oيث �ستطاx لقو: �6لشجاعة �6لعزمية�
يذلل كل عقبة 6يقضي على كل فتنة � 
فتر: قص.: جًد�، 6من ¥ �صبحت سفينة 
�إلسال� متخر عبا> �لدهر 6هي � مأمن 
)�ية   XT  wح �6لشد�ئد.  �لعو�صف  من 
 wتنمحي ح �ثا)[   Hكا� �لذ�  �إلسال� 
 Hْملنو):-غد� �6ملدينة  �ملكرمة  مكة  من 
ب�كة �خلالفة �لر�شد: ترفر� خفاقة عالية 
على �لبقاO �ملمتد: ST �فغانستاX �6لصني 
شرًقا ST6 طر�بلس 6¶اT aفريقيا غرًبا. Tال 
�لنعمَة �إل�ية  �X �ملسلمني ملا ُحرمو� هذ[ 
¸رير: �عما�م �لسيئة �6·ر�� سلوكهم، 
 H�6لفتوحا  H�(النتصا� هذ[   Hبد�

تضمحل ª6تفي.
�ما � عصرنا �حلاضر، فلما تو� مؤسس نشأ: 
�إلسال� �لثانية سيُدنا �ملسيح �ملوعو� �6إلما� 
�ملهد� � كانت حالة �ملسلمني �ألgديني 
 O6كأ¬م �صيبو� بنو Xيرثى �ا من شد: �حلز
من �جلنوT ،X_ كاX كل �6حد منهم يشعر 
 XT wيتيما. ح فا)قه فأصبح  �با[ قد   X6كأ
عفو�:  بشكل   aقا  � �لدين  نو)  سيدنا 
بال  جسًما  �جلماعة  تبد6   � 6فاته  "بعد 

)6¦." (حيا: نو) 8 ٣٢٧)
 ST نظًر�   Xملعا)ضو� �يقَن  ناحية،  فمن   
6�6ضاعهم  �ألgديني  �ملسلمني  حالة 
على  �6شكت  قد  �ألgدية   Xبأ �لصعبة 
 Xديوgأل� Xلنهاية، 6من ناحية ثانية كا�
 Oدية. ففي هذ[ �أل6ضاgخائفني على �أل
�لدين  نو)  سيدنا   Sتعا �هللا  �قا�  �ملقلقة 
�خلالفة  قميص  �6لبسه  فيهم،  خليفًة   �
�هللا  6ّحد  6بذلك  �لنبو:،  منها�  على 
مر:  �ألgديني  �ملسلمني  صفو�   �
�خر§. 6بالرغم من �لظر�6 غ. �ملالئمة 
�لشديد: �خذ نظا� �خلالفة �  �6ملعا)ضة 

عشر �لسنني �لقا�مة 6حتّل �ملسيحية �لها." 
(جريد: "�لفضل" عد� ٣ يناير ١٩٤٠)

مز�عمهم  عكس  على  جتّلى  �هللا  قد)  لكن 
�هللا  ظل  حتت   Hجنز� �خلالفة   XT  _T متاًما، 
�ملنصرمة  �لعا�   ١٠٠  a6)عايته خال  Sتعا
 aّ6هذ� يد .Xضخمة غنية عن �لبيا H�bجناT
�خللفا�،  �يد�  على  لدينه  �هللا  متكني  على 

6هو Tحد§ بركاH �خلالفة �حلقة.

/خالM �لعبا,L هللا تعا�
يتمتع �ملجتمع �إلسالمي مبيزتني «ا: �لعبا�: 
�6إلنفا* � سبيل �هللا. XT6 �لقيا� ֲדما على 
6جه صحيح يقتضي 6جو� �خلالفة �حلقة، 
هو   Sتعا �هللا  يقيمه  �لذ�  �خلليفة   XT  _T
�ملرجع إل)شا� �لنا± ST �لطر* �لصحيحة 

.aتزكية �لنفو± �6ألمو� ST aللوصو
�)تباًطا  باخلالفة  ترتبط  �لصال:  Tقامة   XT
صال:  هي   Hلصلو�� �فضل   Xأل خاًصا، 
 uل� �6لعيدين  �جلمعة  صال:  مثل  �جلماعة، 
 Hطب فيها �إلما� مر�عًيا �ألمو) �6ملقتضيا¡

�لu ִדم �ألمة � تلك �لساعة. 
�ألمة  جسد   � قلب  مبثابة  �خلليفة   XT
�لعا,  �·ا�  ~يع  من  �لتقا)ير  يتلّقى  xيث 
 Hبالتضحيا 6على ضوئها يطالب �جلماعة 

.a�6ألعما
�ملوعو�  للمسيح   �  Aلثا� �خلليفة   aيقو
�: "ال تتولد �لطاعة بدX6 �لنظا�. لذلك 
معها  كانت  خالفة  هنا£  كانت  فكلما 
 aلرسو� طاعة   Xأل �يًضا،   aلرسو� طاعة 
�6حلج،  �6لصو�  بالصال:  �لقياَ�  تع�  ال 
�هللا  أل�6مر  طاعًة  تؤ�َّ§   aألعما� هذ[   Xأل
عندما  �نه  فهي   aلرسو� طاعة  �ما   ،�
�لتركيز  6قت  �لوقت   XT  aلرسو�  aيقو
بالتركيز  �جلميع  يبد�   ،Hلصلو�� على 

 ,6 فأكثر،  �كثر  يتقّو§   Xمليمو� عهد[ 
¾ن �ملعا)ضوX من 6)�� مساعيهم ��د�مة 

سو§ �لتحسر �ملميت �6لفشل �لذ)يع.
بعد   ،Sتعا )gته   ST  � �نتقل  6عندما 
 Hبد� تأ�ية،  �حسن  �إلمامة  حق   §�ّ�  X�
�خر§،  مر:  بر�سها  تطّل  �ملعا)ضة  �لقو§ 
�جلماعة  ضد   Hملؤ�مر��  Hُ�ّبر حيث 
ليحيد  �ملساعي  6ُبذلت  �ملكائد  6حيكت 
فعندما  �خلالفة،  عن   Xديوgأل�  Xملسلمو�
 � �gد  �مو�  �لدين  بش.   �bمر �نتخب 

�نشّق   � �ملوعو�  للمسيح  ثانًيا  خليفًة 
�خلالفة،  عن  �6صحابه  علي  �ملولو� �مد 
 X6حيث كانو� مثقفني ظاهًر� 6كانو� يعت�
�نفسهم كبا) �ملسؤ6لني � �جلماعة، فقالو� 
�ملر�كز   XT  :Xقا�يا من  خر6جهم  عند 
 X� ائًيا بعد¬ Xسُتقفل �آل Xلدينية � قا�يا�
خرجنا منها، 6بناية �خلالفة ستخّر �نقاًضا، 
يقني،  على  "·ن  قائًال:  �حدهم  تنّبأ   wح
 X� �عينكم،  بأ�  �يًضا  �نتم  تر6نه  6سو� 
 aخال  Xملكا� هذ�  من  ستتالشى  �ألgدية 

 "طاعة �لرسوO هي #نه عندما 
*قت  �لوقت   -/  Oلرسو�  Oيقو
�لتركيز على �لصلو�R، يبد# �جلميع 
*عندما   ،Rلصلو�� على  بالتركيز 
 RعاUلت�* Lيوجههم /� ,فع �لزكا
عليهما،  بالتركيز  �جلميع  يبد# 
حاجة   Xهنا �آل-   :Oيقو *عندما 
يهّب  *�أل*طا-  بالنفو[  للتضحية 
بنفوسهم  بالتضحية  للقيا`  �جلميع 
�لثالثة  �ألمو4   cهذ* *#*طاeم. 

ترتبط باخلالفة �4تباًطا *ثيًقا."
(من �قو�a سيدنا �ملصلح �ملوعو� �) 
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�فع   ST يوجههم  6عندما   ،Hلصلو�� على 
بالتركيز  �جلميع  يبد�   H�6لت�عا �لزكا: 
حاجة  هنا£   Xآل�  :aيقو 6عندما  عليهما، 
�جلميع  يهّب   X�6أل6طا بالنفو±  للتضحية 
للقيا� بالتضحية بنفوسهم 6�6طا¬م. 6هذ[ 
�ألمو) �لثالثة ترتبط باخلالفة �)تباًطا 6ثيًقا. 
6كأX �هللا تعاS يقوa لوال �خلالفة لضاعت 
صلو�تكم، 6لذهبت bكاتكم �يًضا سًد§، 
من  �ألخر§  هي   aلرسو� طاعة  6لتالشت 
قلوبكم." (�لتفس. �لكب.، قوله تعاS ﴿6عد 
 Hلصاحلا� 6عملو�  منكم  �منو�  �لذين  �هللا 

ليستخلفنهم﴾...) 

gستجابة �لدعا�
جسد   � �لر6¦   Xمكا ¯تل  �لدعا�   XT
�حليا: �لر6حانية، �6ستجابة �لدعا� تقتضي 
 aيقو باهللا.  عا)ًفا   Xإلنسا�  Xيكو  X�
عن   � �ملهد�  �6إلما�  �ملوعو�  �ملسيح 
تأث. �لدعا�: "T_� كاX باإلمكاX� X ُتحيا 
 X� Xباإلمكا Xكا XT6 ،فبالدعا� Hألمو��
فحسب،  فبالدعا�  �ألسر§  سر�¦  ُيطلق 
�ُخلبثا�  ى  ُيزكَّ  X�  Xباإلمكا  Xكا  XT6
 ،Hسيالكو (�اضر:  فقط."  فبالدعا� 

�خلز�ئن �لر6حانية �٢٠ ٢٣٤8)
 ST مر يؤ��� ST �.ًمش Sهللا تعا� a6يقو
�ستجابة �لدعا�: ﴿�6َْبَتُغو� Tِلَْيِه �ْلَوِسيَلَة﴾. 
�6خلالفة �لر�شد: هي �قو§ هذ[ �لوسائل 
نفسه  �ألمر   ST �شا)  6قد   .aلرسو� بعد 
�خلليفة �لثاA  � � قوله: "عندما ¡تا) 
يستجيب  �خلالفة  ملنصب  �حًد�   � �هللا 
��عيته  �ستجابة  عد�   Xأل �كثر،  �عو�ته 
(منصب   ".� باختيا)[  مساًسا  ميّثل 

�خلالفة 8 ٣٢ طبعة �١٩١٤)
 A�6 هذ� �لصد� )6§ سيدنا �خلليفة �لثا

� �حلا�À �لطريف �لتا» قائال: "كنت 
 Xْخا �هللا  ظفر  �مد  شو�)�  عند  مر: 
شخًصا   X� �إلخو:  �حُد  �خ�نا  حيث 
من غ. �ملبايعني (�� �ملنشّقوX عن نظا� 
 XT  :«  aيقو  Xكا ~اعتنا)   � �خلالفة 
 X� بيد  �لسليمة،  �لعقائد  �ي  عقائدنا 
 (Aخلليفة �لثا� ��) صاحب Xميا Hعو��
�لر�شد:  (�خلالفة  مّنا."  �كثر  ُتستجا> 

8 ١٩٤ طبعة �١٩٦١ )بو:)

�لوحدL *�الحتا,
T_� كانت Áة _)يعة جلمع ¶ل �ملؤمنني 
على يد �6حد: بعد 6فا: نh فهي �خلالفة 

� �خلليفة �لر�شد T_ متّزقت ��6صر �ملحبة 
�6ملو�: فيما بني �ملسلمني بعد شها�ته �، 
6تالشت من بينهم نعمة �لوحد: �6الحتا�، 

6ال تز�a صفوفهم مشتتة متفرقة.
�ملوعو�  للمسيح   a6أل� �خلليفة  �كد  6لقد 
 ��) "T¬ا  بقوله:  نفسه   Oملوضو�  �
فاستمِسكو�  لكم،  �ل�كة  لسبيل  �خلالفة) 
�آلx Xبل �هللا هذ�، فإنه حبل �هللا �لذ� ~ع 
¶لكم �ملتفّر*، فابقو� متمسكني به بقو:." 

(جريد: "بد)" عد� ١ ف��ير �١٩١٢)
 X� ألمة �إلسالمية تد)£ جيًد�� X� ال شك
�لوحد: منوطة باخلالفة 6حدها. فلقد كتب 
"شو�)�  ��ند   � �لبا)bين  �لعلما�  �حد 
)gت علي" حوa �حلالة �ملتر�ية �6ملأسا6ية 
 :aليها �ألمة �إلسالمية �ليو� فقاT لت� uل�
قد  �خلالفة،  على  بقضائها  �ألمة،   XT"
قد   Xملسلمو�  Xكا  �_T6 جرمية.  �)تكبت 
صا)�6 عرضة للمذلة ��6و�X � �لعا, �~ع 
فأل¬م قد �عرضو� عن �لدين �حلق. �6ألسف 
�6عد��  gقى  صا)�6  �¬م  �ألسف  كل 
ألنفسهم. �6حلل �ذ[ �ملعضلة �X ُيقا� نظا� 
بأسرها  �ألمة  لتجتمع  �خر§  مر:  �خلالفة 
مينح   X� �ملناسب  6من  �6حد:.  )�ية  حتت 
مؤمتر �لبال� �إلسالمية مرتبة �خلالفة 6ُيعهد 
 X� مر �ألمة بيد �حٍد منهم. 6هكذ� ينبغي�
 Xسالمية متحد: حيث تكوT تتشكل مملكة
~يع �لبال� �إلسالمية فيها مبثابة �قاليم �ا. 

�6 _لك يكمن حل ملشـاكلنا ~يًعا."
 (�جلريد: �ليومية "�X" �لصا�): � الهو) 

عد� ٢١ مايو ٢٠٠٢ 8 ٥)
�ملغمضني   6� �ملعرضني   X�  X_T شك  فال   
عيو¬م عن �لنظا� �لسما�6 (�� نظا� �خلالفة 
قد  �ألgدية)  �إلسالمية  �جلماعة   � �لقائم 
بد��6 �آلX يعترفوX بأنفسهم �¬م قد القو� 

سيدنا  _لك   ST �شا)  6لقد  غ..  ال 
"قد   :aقا حيث   � �لصديق  بكر  �بو 
به  ليجمع  خليفًة  عليكم  �هللا  �ستخلف 

�ُلفتكم 6يقيم به كلمتكم." 
�6لتا)يخ �إلسالمي خ. شاهد على �نه ما 
��� �ملسلموX متمسكني xبل �هللا �� �خلالفة 
فشلو�  تركو[  6ملا  باهر:،   Hجناحا حققو� 

فشال _)يًعا 6لقو� هزمية بعد هزمية.
6عندما بد� �ملنافقوX يطعنوÄ Xالفة سيدنا 
عثماX � قاa: لو قتلتموA فو�هللا لن جتمع 
 ���� من  تتمكنو�  6لن  بعد�،  كلمتكم 
مو�جهة  تستطيعو�  6لن  متحدين،  �لصال: 

�لعدÅ 6تمعني. (تا)يخ �لط��)
 Xعثما  aقو مصد�قية  �لتا)يخ  سّجل  لقد 

�لضر4   jإلحلا nطط  ال  "oن 
�ألمن  ,ين  �إلسال`  أل-  بأحد، 
*�حلب، *نشرc يعI فتح �لقلو�." 
 (Sه �هللا تعاg( خلليفة �لثالث� aمن �قو�)
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Tقامة   � ينجحو�   , �6¬م   ،X��6و� �لذلة 
�خلالفة. 6لكن ليتهم يعلموX� X �مر Tقامة 
 � Tال  يتحقق  6ال  6حد[،  �هللا  بيد  �خللفا� 

.﴾Hِاِلَحا �لذين ﴿�َمُنو� 6ََعِمُلو� �لصَّ

*ليبدلنهم من بعد خوفهم #مًنا
من �ما)�H �خلالفة �حلقة �¬ا تبدa �خلو� 
قد  �ألgدية  �إلسالمية  �جلماعة   XT6 �مًنا. 
شهدH مثل هذ[ �ألحد�À �لu ت�هن على 
�X �هللا تعاS قد بّدa حاالH �خلو� باألمن 

ب�كة ��عية خلفائها. فمثًال:
 Hطر� uهللا باألمن حالَة �خلو� �ل� aبّد -
�ملسيح  سيدنا  )حيل  لد§  �ملؤمنني  على 
6_لك   ،� �ملهد�  �6إلما�  �ملوعو� 
�خلالفة  Tقامة   �� �لثانية  �لقد):  بإظها)[ 

�لر�شد: فيهم.
 À6هللا حالة �خلو� �مًنا لد§ حد� aبّد -
نظا�  عن  �ملنشقني   6� �ملبايعني"  "غ.  فتنة 

.aخلالفة �لذين سبق _كرهم � هذ� �ملقا�
�خلو�   Hِحاال �مًنا   Sتعا �هللا   aبّد  -
�لقا):  شبه   � �جلماعة  على  خّيمت   uل�
��ندية سنة ١٩٣٤ 6 ١٩٥٣ 6 ١٩٧٤ 6 
�جلماعة من  �لفنت ضد   H.ُث� ١٩٨٤حني 

قبل �ملعا)ضني.
�ملستو§  على  �خلو�  حالة  على  6عال6: 
 _T بيت،  كل  حّي �  شاهد  فثمة  �لقومي 
بّدa �هللا تعاS خو� �ملسلمني �ألgديني � 
كث. من �مو)هم �خلاصة �مًنا بدعا� خليفة 

.Xما� �لزماT6 لوقت�
T6ليكم بعض �ألحد�À ֲדذ� �خلصو8:

قا� حز> �ألحر�) - 6هو حز> سياسي 
��ند6سي  للكونغر±  Tسالمي كاX مو�لًيا 
Tسالمية  �6لة  قيا�  بشد:  ¡الف   X6كا
موقف  معا)ًضا   ،Xباكستا باسم  مستقلة 

Tحد§   � عندها  فأعلنُت  ~اعتنا.  ضد 
من  ªافو�  ال  �ملسجد:  من�  من   hُخَطـ
فتنة �ألحر�) ... فإن� �)§ هزميتهم تقتر> 
 Xينسجو ما  6بقد)  )6يًد�.  )6يًد�  Tليهم 
 §(� لنجاحهم   Hتافا��  X6يرفعو �ملكائد 
"�لفضل"  (جريد:  بّيًنا."  �6ضًحا  موִדم 

عد� ٣٠ مايو ١٩٣٥ 8 ٥)
¥ شهد �لتا)يخ �g Xلة �ألحر�) هذ[ ُمنيت 
باخليبة �لنكر��، 6بّدa �هللا حالة �خلو� هذ[ 

�يًضا باألمن.
�إلسالمية  �جلماعة  ضد  مفسد:  �ندلعت 
 :(bعا� ١٩٥٣ مبؤ� Xدية � باكستاgأل�
للقضا�  للمشايخ  �لبنجا>  Tقليم  حكومة 

�خلليفة  سيدنا   aقا 6قد  �ألgدية.  على 
�لثاA � مشً.� ST هذ� �حلا�À: "عندما 
 « �)سل   ١٩٥٣ عا�  �ملفاسد  نشبت 
 Xشعاً)� 6فق مرسو� �ألماT <حاكم �لبنجا
�X ال ُينَشر ِمن قبلي �6 ِمن قبل جريدتنا 
شي� ضد "حز> �ألحر�)"، ألX هذ� يع� 
�نك تريد �X تزيد � حد: �لفسا�. 6جا� 
مدير شرطة �افظة "جهنغ" ֲדذ� �إلشعا). 
فاستلمته منه Tال �ن� قلت له: جئَت� 6حيًد� 
 X�  X6بد  «ّT 66صلَت  �لوقت  هذ�   �
تشعر بأ� خطر، 6_لك ألنك على يقني 
على  كنت   Xفإ ستدعمك،  �حلكومة   X�
�حلكومة،  قبل  من  مند6ًبا  لكونك  يقني، 
فما  6تدعمك،  ستساند£  �حلكومة   Xبأ
خليفة،  بنفسه  �هللا  جعل�  6قد   ،È بالك
 Xعلى يقني تا� بأ Xكو� X� È فال يليق�
 �  uقب(  X� ال شك  سيعين�.   Sتعا �هللا 
�Tي  بيد  هو  )قبته  6لكن  حاكمك،  يد 
�لقا�). لقد فعل È حاكُمك ما كاX يريد 
فعله، �ما �آلX فسُيِر� )È يَد قد)ته. ¥ 
خالa �يا� معد�6: �ُْبِعَد "مستر جند)يغر" 
بأمر  �لسلطة  عن  �نذ�£  �لبنجا>  حاكُم 
من �حلكومة �ملركزية." (جريد: "�لفضل" 

عد� ٥ سبتم� ١٩٥٨ 8 ٢)
6هكذ� فب�كة �خلالفة �حلّقة بّدa �هللا حالة 

�خلو� هذ[ �يًضا باألمن.
�ألgدية  �إلسالمية  �جلماعة   Hمر لقد 
�شد  كانت   ١٩٧٤ عا�  عصيبة  بظر�6 
�خلليفة   Xفطمأ مفسد: ١٩٥٣.  من  6طأً: 
 XT" قائًال:  �جلماعَة  �هللا-  -)gه  �لثالث 
�فو�� �هللا تعاS آلتية لنصرتنا، �ال XT نصر 
�لعا, بعد _لك �X �هللا  �هللا قريب." فشهد 
على  6قضى  �لفتنة،  تلك   X�.ن �طفأ   �

)6É± �لفتنة قضا� م�ًما. 

"فليبذO �لعاs �إلسالمي كل 
ما بوسعه v لينظْر هل ينجح 
7 تنصيب خليفة wم. /eم لن 
�خلالفة  أل-  yلك  يستطيعو� 
تعا�،  �هللا  باختيا4  ترتبط 
من  على  يقع  �هللا  *�ختيا4 
".zمن #هل �لتقو � cUيعت
 (من �قو�a �خلليفة �لر�بع )gه �هللا)

مؤسس باكستاX �مد علي جنا¦- � سنة 
١٩٣٤ مبساعد: ِمن حاكم �لبنجا> �نذ�£ 
 ST ملة شرسة )�ميةx - "مستر �ميرسن"
�ألgدية،  �إلسالمية  �جلماعة  على  �لقضا� 
�ألgدية  �ثر   Xسيمحو �¬م  �علنو�  حيث 
من على 6جه �أل)E. 6قاa سيدنا �ملصلح 
"قا�  �حلا�ثة:  هذ[   ST مشً.�   � �ملوعو� 
 ١٩٣٤ عا�  �لفتنة  بإثا):  �ألحر�)  حز> 
كلها  ��ند  �لّبو�   wح بشد:  6عا)ضونا 
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مع  �6نتشاً)�  نشاًطا  �ألgدية   H��b 6لقد 
بد�ية عهد �خلليفة �لر�بع )gه �هللا، فكاX من 
�لطبيعي �X يبذa �ألعد�� جهو�هم للحيلولة 
�لدكتاتو)  فقا�  �ألgدية.  نفو_   X6�
قر�) عسكر�  بإصد�)  �حلق  �جلنر�a ضيا� 
ظنًّا   ١٩٨٤ عا�   Xبباكستا �ألgدية  ضد 
�b�6ها)ها،  �جلماعة  )قي  سيوقف  �نه  منه 
6هكذ� خلق لألgديني � �لعا, �~ع جوًّ� 
يكن هذ� �خلو�  �6لقلق. 6,  من �خلو� 
6ال  شرفهم  على  6ال  �جلماعة   aمو�� على 
على نفوسهم، T6منا كاX على �غلى Á�6ن 
نعمة عندهم �ال 6هي �خلليفة. فكاX �فر�� 
 �� يصيبه   X� من  عليه   Xافو¡ �جلماعة 
مكر6[. حتدÀ �خلليفة �لر�بع لإلما� �ملهد� 
�ملؤ�مر:  هذ[  عن   � �ملوعو�  �6ملسيح 
 Hخلط.: قائال: "قبل ليلة كنت قد تعهد�
بنفسي من �جل  �ن� سأضّحي  باهللا  حالًفا 
�ألgدية 6لن يثني� �حد عن _لك. 6لكن 
�هللا �طلع� � تلك �لليلة على �مو) �حدثت 
�لقلبية،   uحال  � جذ)يا  تغيً.�  فجأً: 
مؤ�مر: ©يفة حيكت  �¬ا  ��6)كُت حينها 
بد  6ال  �ألgدية  �إلسالمية  �جلماعة  ضد 
�X ُ�حبطها بأ� Áن. 6كانت �ملؤ�مر: �¬م 
ستثو)  6عندما  �خلليفة،   aباغتيا  Xسيقومو
 Xهذ[ �جلماعة من جر�� هذ[ �لفعلة سيقضو
على نظا� �خلالفة � �ألgدية ¬ائًيا. سيدمر 
�جليش مدينة ")بو:" 6سيحوX6� a �نتخا> 
�لقضا�  سيتم  6بذلك  هنا£،  جديد  خليفة 
�هللا   aفعا�  XT ¬ائًيا....  �خلالفة  نظا�  على 
لعجيبة 6من عجائب �فعاله �نه �خرج� من 
�ملذكو):  �لصعبة  �لظر�6  )غم   Xباكستا
�ملؤ�مر: كانت ستنجح،   XT  aقو� �نًفا. ال 
كال، ألنه لو حدÀ _لك لفقد �لنا± Tميا¬م 
�قا�  بنفسه   Sتعا �هللا   X� xجة   Sتعا باهللا 

نظاًما (�� نظا� �خلالفة) إلظها) �إلسال� � 
�لعا, كله 6على �لدين كله، ¥ كيف ميكن 
 ST �يديهم  ليبسطو�  �ملعا)ضني  يوّفق   X�
�قامها �هللا   uل� قلب �جلماعة (�� �خلالفة) 
تعاT Sحياً� لدينه. فما كاX ليحدÀ _لك 
�لبتة، لذلك فقد خّيب �هللا تعاS كل مكائد 
�لعد6 بإفشاله � هذ[ �ملؤ�مر:. Tنه لفضل 

.Eكومة من �ألنقا H(6صا
�جلماعة قد  �X كثً.� من صلحا�  ال شك 
قدمو� �)�6حهم �6سُتشهد�6 � هذ[ �لسبيل 
ليكتبو� بدمائهم حكاياH ال ُتنسى من �لوفا� 
 X� �6لوال� �6لصد* �6إلخال8، 6ال شك
بعضهم ُسجنو� � سبيل �هللا؛ 6لكن �لتا)يخ 
يشهد �X ¶س كل يو� جديد تؤكد على 
خيبة �ماa �ملعا)ضني، XT _T �هللا �لقا�) قد 
للقضا�  مشّمرين  6قفو�  �لذين  �6لئك  �ّمر 
 :aدية. �تسا�gعلى �جلماعة �إلسالمية �أل
�حلاكم  _لك  بوتو  علي  �لفقا)   6_ �ين 
 wح �بر¦  لن  متباهًيا:   aقا �لذ�  �ملستبد 
هنا   X6يستْجد متسولني  �ألgديني  �جعل 
�لدكتاتو)  _لك  �حلق  ضيا�  �6ين  6هنا£؟ 
 � مهلًكا  سرطاًنا  �ألgدية  �عت�  �لذ� 
جسد �مة �إلسال� b6عم �نه سيستأصله؟ Tننا 
لنشهد �X �هللا �لقا�) �6لقو� قد �ستجا> 
�عو�H خلفا� �جلماعة �إلسالمية �ألgدية 
فَقَلع �لشجر: �خلبيثة 6حّطمها حتطيًما xيث 
جعل �حد �ملذكوَ)ين ع�: بقتله شنًقا، �ما 
�لثاA فقد حتطمت طائرته � �ألجو�� 6صا) 

)ماً�� تذ)6[ �لريا¦.
هو  هذ�   Xبأ  X_� له  من  فليسمع  �ال 
�ملص. �ملحتو� ألعد�� �جلماعة �إلسالمية 
 XT .�6 �ملستقبل �يًضا Xآل� ST ديةgأل�
�جلماعة �إلسالمية �ألgدية ستناa نصًر� 
 �� �لطيبة  �لشجر:  ظل  حتت  نصر  بعد 
�خلالفة �لر�شد:، �ما �لذين )ضو� بأX يبقو� 
�6لعد��  للمعا)ضة  �خلبيثة  �لشجر:  حتت 
 Xفليس � نصيبهم سو§ �خليبة �6خلسر�
�لذ�  �لصا�*  لذلك  فأصُغو�  �6لتحسر. 
يتكلم بتأييد من �هللا �، �6لذ� يظّله �هللا 
تعاS بظّله، �6لذ� قد جعله �هللا � ُ)ّباًنا 

�ميًنا لسفينة �إلسال� � هذ� �لعصر.

�هللا �لعظيم جًد� xيث ال نستطيع �X نؤ�� 
تقد)�6 كم   X�  Xتستطيعو حق شكر[. ال 
�ملؤ�مر: �لu 6قى  نتائج هذ[  كانت فا�حًة 
�هللا �جلماعة منها! 6كم كانت كب.: هذ[ 
�جلمعة  (خطبة  �هللا!"  �حبطها   uل� �ملؤ�مر: 

�لقاها � با)يس � ٢٨ �يسم� ١٩٨٤)
 a6هكذ� �ظهر �هللا قد)ته مر: �خر§ 6بّد
�مًنا، 6بذلك برهن على  �ملؤمنني  خو� 
�X هذ[ �خلالفة هي �خلالفة على منها� 
�ملؤ�مر:  بناية  تقوضت  6هكذ�  �لنبو:، 
 � �هللا  قد)  مع  باصطد�مها  �ملخيفة 

"#ال /- �ملسيح �ملوعو, � 
هو حبل �هللا تعا� �آل-، *�لعمُل 
طبق تعاليمه **ال|كم للخالفة 
سيقويكم، *ستكو- �خلالفة 4مز 
*توصلكم  *قوتكم،  *حدتكم 
/� �هللا تعا� بو�سطة سيدنا �مد 
�ملوعو,  �ملسيح  *خا,مه   �
�هللا،  �بل  فاعتصمو�   .�
سُيفَصل،  به  ميسك  ال  *�لذ� 

*لن يهلك /ال نفسه." 
 Sخلليفة �خلامس �يد[ �هللا تعا� aمن �قو�) 

بنصر[ �لعزيز)
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�لدين  كما	   �� على  �ملفسر��  ��ع  قد 
قد مت على يد �لن& � لقوله تعا!:  ﴿�ْلَيْوَ� 
َ�ْكَمْلُت َلُكْم 2ِيَنُكْم َ��َْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي 
كما	  �ما  2ِيًنا﴾،  �ِإلْسالَ�  َلُكُم  َ�َ>ِضيُت 
نشر �لدين �ملوعو2 به < قوله تعا!: ﴿ُهَو 
�ْلَحقِّ  2ِ�َيِن   Dِباْلُهَد َ>ُسوَلُه  َ�ْ>َسَل   Gلَِّذ�
يتحقق   Jُكلِِّه﴾، فسو يِن  �لدِّ َعَلى   Lُلُِيْظِهَر
 � Gعلى يد �ملسيح �ملوعو2 ��إلما� �ملهد
�لذG قا	 >سو	 �هللا � < حقه نه: "Oيي 

�لدين �يقيم �لشريعة". 
لقد جاV �ملسيح �ملوعو2 � ��سس �اعة 
تقو� ֲדذL �ملهمة حتت قياZ2 خلفائه بنفسها 
�نفيسها، �فيما يلي نبذZ عما قا� به �ملسيح 
�ملوعو2 � �خلفا_L �لعظا� من خدما^ 
هذ�   > �سائل  من  يتبعونه  �ما  لإلسال�، 

�لسبيل.

ألعد��   � �ملوعو�  �ملسيح   تصّد
�إلسال�

�تباa �يع  قبل  من  مهاَجًما  �إلسال�  كا� 
�أل2يا� لدD بعثة �ملسيح �ملوعو2 �، �ما 
يهّبو�   �� منهم  يتوقع  �لذين كا�  �ملسلمو� 

يرثى  حالتهم  فكانت  2ينهم  عن   aللدفا
 � �ملوعو2  �ملسيح  فعله  ما  فأ�	  gا، 
قسا�سة  من  �إلسال�   Vألعد�  Gلتصد� هو 
�ملحدين  �مستشرقني   jهند�  Vعلما�
�غkهم، فقد �عّد � قبل 2عو�L بسنو�^  
عالًنا �طبع منه عشرين �لف نسخة باللغة 
�ملثقفني   ! بالqيد  ��>سلها  �إلجنليزية 
منهم   2�<� َمن  �2عا   ،tلعا�  > �ملشهو>ين 
�لبحث عن صدv �إلسال� �مشاهدu Zيا^ 
! قا2يا� ���  yضحة على صدقه �� يأ��
يقيم ضيًفا عندL سنة كاملة، } t �z يشاهد 

uية بعد zلك فسوJ يدفع له �لتعويضا^.
للهجو�  � خاصة  تصّدD حضرته  �قد 
�لشرj �لذG شنه �لقسا�سة على �إلسال�، 
فتسببو� < �>تد�2 عديد من �ملشايخ �لبا>�ين 
عن �إلسال�، ح� �علنو� مغر�>ين بنجاحهم 
�لتبشGk ��م سkفعو� < �لقريب �لعاجل 
عَلم �ملسيحية < �gند كلها، بل على �لكعبة 
 �نفسها. فانg Dqم حضرته � �قا	 
�هللا   �بعث �قد  ميت،  �ملسيح   aيسو gكم 
 vصد على  كآية  موعو�2ً  مسيًحا  تعا! 
�لفيو�  �ستمر�>  على  �كدليل  �إلسال� 

مما   .� �ملصطفى  �مد   Gلسيد �لر�حانية 
 Jند. �قد �عترg� ر�� منg� هم علىqج�
ُيَعدُّ  فقد كتب شيٌخ  �يًضا،  بذلك �خلصو� 
 Gملولو� �هو  �أل�دية،  مناهضي  �شد  من 
مقدمة    > �جلش�،   Gلنقشبند� �مد  نو> 
للمولوG �شرJ علي   �uلقر� لتر�ة معا� 

�لتهانوG، فقا	: 
 Gند �لقسيس ليفر�g� !"< تلك �أليا� َقِدَ� 
من   Zkكب �موعة  مصطحًبا  جنلتر�،  من 
�لقسا�سة، �حالًفا بتنصg� kند كلها < �يا� 
 Z<طائلة ��عو2 متكر 	قليلة. �بفضل �مو�
مؤكدZ من �إلجنليز باملساعدZ �ملالية �حد� 

�لز�ال < كل ��اg� Vند."
�يستمر �لكاتب قائال: 

"لقد �جد �لقسيس < عقيدZ حياZ �ملسيح 
 >� G2ملا�  Lسد� Vلسما�  > � عيسى 
كو� غLk من �ألنبياV �لكر�� �مو�ًتا مدفونني 
 ،jحتت �أل>� سالًحا ماضًيا على عامة �لنا
 Lذg Gفقا� �لشيخ غال� ��د �لقا2يا� للتصد
تتكلمو�   Gلذ� عيسى   �" �قا	:  �جلماعة 
�ما  �لبشر،  من   Lkكغ �2ُفن  ما^  قد  عنه 
عيسى �لذG ُ�عد مبجيئه فهو �نا. فصدِّقو� 

بقلم: �لد�عية �مد ��د نعيم

‹˜à¸\;ÏŸÅ|
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� كنتم من �لسعد�V. �ֲדذL �لوسيلة ضّيق 
ليفر�G ��اعته ح�  �لقسيس  �خلناv على 
 Lֲדذ ��نز	   ،Lيد من  �لتخلص  عليه  صعب 
�حلجة هزمية نكر�V بكل �لقسا�سة من �gند 
 �uلقر� معا�  تر�ة  (مقدمة  جنلتر�."   !

(٣٠  Gللتهانو
كما �لف حضرته كتبا �فحم فيها �صحا� 
يبسطو�  كانو�  �لذين   Dألخر� �لديانا^ 
�لسنتهم للطعن < �لتعاليم �إلسالمية، ��ثبت 

باأل2لة �لقاطعة �فضلية �إلسال� �¡وليته.

تصحيح �ملفاهيم &�لتسّلح باأل�لة �لد�مغة
�ملوعو2  �ملسيح  �سد�ها  خدمة   qك�  ��
� لإلسال� هي تصحيح �ملفاهيم ��لعقائد 
�¢ليص �ملسلمني من �لبدعا^ ��ملستحدثا^ 
��لتقاليد  �خلاطئة   kلتفاس�� ��إلسر�ئيليا^ 
�لبالية �ل� كانت قد شوهت �جه �إلسال� 
 Vحيا�ألغّر، فقد جاV � لتجديد �لدين �
حتت  2>به  على  �اعته  �سا>^  �إلسال�، 
قياZ2 خلفائها، فقد ��2^ �ملسلمني �لغيو>ين 
على 2ينهم بأسلحة �أل2لة �لقاطعة لرa2 َمن 

يهاجم �إلسال� �فحامه �تبكيته.
 

�لكتب &�ملطبوعا* �إلسالمية
ما   � �ملوعو2  �ملسيح  سيدنا  �لَّف  لقد 
يربو على £انني كتابا تبياًنا ملحاسن �إلسال� 
من  له  �تنـزيًها  �حكامه،  حلكمة  �بياًنا 

�لشو�ئب �لعالقة به. 
صال¥ �ملعتقد�^  > L<مشو� L_تاَبع خلفا {
��لر2ِّ على مطاعن �عد�V �إلسال� ��سا�سهم 
�لكرمي،   �uلقر��  � �لن&  شخصية  حو	 
�فضِح مؤ�مر�ִדم. فقد كتب �خلليفة �أل�	 
للمسيح �ملوعو2 � سيدنا نو> �لدين � 
�خلطا�،  فصل  منها:   Zعديد >�ئعة  كتبا 

�نو> �لدين، �تصديق �ل�qهني �أل�دية. 
�قد طبعت خطبه < كتا� ”خطبا^ نو>“ 
�له تفسk للقر�u �لكرمي < ٤ �لد�^ باسم 
”حقائق �لفرقا�“. �ما سيدنا �خلليفة �لثا� 
� فقد �لف عشر�^ �لكتب، ��لقى مئا^ 
�خلطب ��ملحاضر�^ �ل� طبعت < عشر�^ 
�لعلو�"، �هي  "�نو�>  �ملجلد�^ < �موعة 
تغطي ش� �لقضايا �gامة من قبيل: �أل2لة على 
 Zkلقد>، س�� Vجو2 �هللا، �ملالئكة، �لقضا�
�لن& �، �خلالفة �لر�شدZ، �نظا� �القتصا2 
 > kلكب� kجنا��ته �لتفس< �إلسال�. ��هم 
عشرZ �لد�^، �لذG ُيعتq موسوعة < �هم 

�ملو�ضيع �إلسالمية. 

�هللا-  ->�ه  �لثالث  �خلليفة   Zحضر �ما    
فقد �لقى �يًضا مئا^ �خلطب ��ملحاضر�^ 
�ل� ُطبعت < عدZ �لد�^ بعنو�� "خطبا^ 
ناصر". ��ما سيدنا �خلليفة �لر�بع فقد �لَّف 
باأل>2ية ��إلجنليزية   Zقيمة عديد �يضا كتبا 
��حلق"،  ��ملعرفة  ��لعقالنية  "�لوحي  منها 
�خلطب  مئا^  �له  �لدين".  باسم  �"�لقتل 
للنشر.  �لتجهيز  قيد  هي  �ل�  ��ملحاضر�^ 
�من خطبه �ملطبوعة "كا>ثة �خلليج ��لنظا� 

�لعاملي �جلديد" "��هق �لباطل". 
 Lبنصر تعا!  �هللا   Lيد�- �حلا  �خلليفة  �ما 
�لن&    Vعد��  L<ثا� ما  فّند كل  فقد  �لعزيز- 
 > ساقطة  ִדم  من  به  �لصقو�  �ما   �

�خلز�ئن �لر�حانية: كتب �ملسيح � ملوعو2 � باللغة �أل>2ية ��لعربية

"�لوحي، �لعقالنية، �ملعرفة ��حلق" �لتفسk �لكبk بالعربية (�جلز��V ٩ �١٠ ال ��ال قيد �لتر�ة)
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نشر^  عندما  خاصة   ،Zkألخ� �gجما^ 
بعض �جلر�ئد �لغربية �لرسو� �ملسيئة ! �لن& 
 aهذ� �ملوضو 	قد ُنشر^ خطبه حو� .�
على  ��لر2   � �لرسو	   Zسو�" كتا�:   >
 Dألخر� خطبه  نشر^  كما  �لطاعنني". 

بعنو��: "خطبا^ مسر�>".
�لة   > �جلهو2   Lهذ نلخص   �� �ميكن   
�ملطاعن   ^kث� كلما  �نه  �هي   Zحد��
��	 صو^  فإ�   � �لن&   �� �إلسال�  ضد 
يرتفع للدفاa �لصحيح عن حيا� �إلسال� 
�عر� ن& �إلسال� � هو صو^ �جلماعة 

�خلفائها.

 j�<2 دية". ��جلماعة منذ بد�يتها تنظم��
يلقي  �لقر�u، �ال سيما < >مضا�، حيث 
 �uمن �لقر Vجلماعة 2>سا كل يو� جلز� Vعلما
لتكتمل  �آليا^  لبعض   kتفس مع  �لكرمي 
Z<�2 �لقر�u < >مضا�. كما ִדتّم �جلماعة 
�لنبوG < مساجدها  بإلقاj�<2 V �حلديث 
 Zًلفجر < >مضا� خاصة، عال�� Zبعد صال
تلقى  �ل�  ��حلديثية  �لقرuنية   j�<لد� على  
كل يو� بانتظا� بعد صالy �لفجر ��ملغر�.  
للمسيح  �لر�بع  �خلليفة  سيدنا   ��  Jملعر���
 Z<لكرمي < صو� �uلقر� kملوعو2 قد� تفس�

j�<2 عy �� q �يه �سجل ٣٠٧ بر�مج.

تشـييد �ملسـاجد
يقو	:   � �ملوعو2  �ملسيح  سيدنا  كا� 
هنا´  �بنو�  �إلسال�  نشر  تريد��  "حيثما 
�أل�دية  �إلسالمية  ��جلماعة  مسجد�". 
تبذ	 قصا>D �جلهو2 لتب� < كل بقعة من 
 ! Zمسجد� تنبعث منه �لدعو tلعا�  aبقا
ن �هللا  �هللا ليعبد < �أل>� �حدL. �قد مكَّ
هذL �جلماعة �ملبا>كة ِمن بناu VالJ �ملساجد 

< �لعاt كله �< �لقا>�^ كلها. 
�قد حثَّ سيدنا �خلليفة �لر�بع ->�ه �هللا- 
�بناV �جلماعة < �ملانيا �حدها على بناV مئة 
 Vمسجد فيها، �قد ُ�فقت �جلماعة هنا´ لبنا

٣٦ مسجد� ! �آل�؛ منها مسجد خدµة 
�لسيد�^  بتqعا^  �نشئ   Gلذ� برلني   >
 �� �لبا	  عن  يغينب  �ال  فقط.  �أل�ديا^ 
تكاليف بناV مسجد ��حد < ��>�با تصل 
 aqمن �ليو>�ها^ �ل� يت Jمئا^ �آلال !

ֲדا �بناV �جلماعة �ليا.  
�هذL �ملساجد جتذ� �نتباL �لسكا� ��لسيا¥ 
�إلسال�  تعاليم  �يسمعو�  يز�>��ا  فهم 
 Zkلكث� تسا_الִדم  على  �لر2�2  �يتلقو� 
يدخلو�  منهم   ��kفكث �إلسال�.  حو	 
�ملساجد معترضني مضطربني �خائفني من 
مقتنعني  منها  ُمعا2، �¼رجو�   Jتصر G�
بصدv �إلسال� ُمشيدين مبحاسنه �عقالنية 

.Zل� يقدمها للتحديا^ �ملعاصر� 	حللو�
�من هذL �ملساجد مسجد "�لفضل" �هو ��	 
مسجد < لند�، حيث �نشئ < ١٩٢٤، 
�أل�ديا^  �لسيد�^  بتqعا^   �ُب �قد 
 > �لفتو¥"  "بيت  �مسجد  �حدهن. 
�لغربية.  لند� �هو �كq مسجد < ��>�با 
سبانيا   > بيد>��با2   >  Z<لبشا� �مسجد 
بالقر� من قرطبة، �هو ��	 مسجد شيد 
�ملسلمني  هنا´ بعد ٥٠٠ سنة من خر�½ 
 Jالu باألندلس. �توجد ��نتهاV حكمهم 
�ملساجد < فريقيا ���>�با ��ستر�ليا �uسيا 
مستمر  تز�يد   > �هللا  �هي ¿مد  ��مريكا، 

بعض تر�جم �لقر�u �لكرمي بلغا^ عاملية

نشر �لقر89 �لكرمي &�حلديث �لشريف  
لقد �فق �هللا � �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
لتر�ة معا� �لقر�u �لكرمي ! ٦٩ لغة عاملية 
 �uمن �لقر Z<تاÀ ^ياu تر�ة !��لية، �
مو�ضيع  حو	   � �لن&  ��حا2يث  �لكرمي 
 .tكثر من مئة لغة من لغا^ �لعا� !هامة 
�تعليمه  �لكرمي   �uلقر� تعلُّم  تو  ��جلماعة 
كبk �الهتما� عمًال بقو	 �لن& �: خkُكم 
َمن تعلََّم �لقر�u �علَّمه. فهنا´ مكتب خا  
�جنمن  "صد>  مؤسسة   >  �uلقر� بتعليم 
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�حلنيف  ��لدين  �لتوحيد  2عائم   Vإل>سا
! �هللا ليل �ا>، �يهتدG كثk من  Zلدعو��

�لسعد�V من خالgا ! �لصر�Á �ملستقيم. 
  منذ عا� ١٩٨٤ ! �ليو� متكنت �جلماعة 
مسجد�،   ١٨٢٣   Vبنا من  �هللا  بفضل 
 ! �ئمتها  مع  ُضمَّ ١٢٦٠٠ مسجد  كما 
�جلماعة.. �zلك من خال	 بيعة �ألئمة مع 
�تباعهم �يضا. ��جلدير بالذكر �� �ملسلمني 
 tلعا�  > �ملساجد   Vببنا مولعو�  �أل�ديني 
كله، فهنا´ بعض �أل�ديني ح� < �فريقيا 
 Vبنا نفقا^  منهم  ��حد  شخص  يتحمل 

�ملسجد.

مر�كز �لدعـو> &�لتبـليغ 
نشر^  فقد  �هللا  بيو^   Vبنا جانب   !�
�اعتنا شبكًة من مر�كز �لدعوZ �إلسالمية 
 .tلعا� Vمعظم ��ا > kلتأث�� vسعة �لنطا��
 Zلدعو� �لفني من مر�كز  يقا>�  �هنا´ ما 
�إلسالمية < �كثر من ١٩٠ بلًد� تأسست 

��ملسلمو�  �ليو�.  ح�  �جلماعة  فيها 
¿سن  مكا�  كل   > معر�فو�  �أل�ديو� 
�لدين  �جل  من  �عماgم   Äصا� �خالقهم 
بسبب  بالبنا�  ليهم  �يشا>  ��إلنسانية، 

سلوكهم �إلسالمي �لر�ين.

�جلر�ئد &�ملجال*
 Lبأمر  � �ملوعو2  �ملسيح  �صحا�  �نشأ 
لنشر  �"بد>"  "�َحلكم"  جريدتني  حياته   >
�لة   � �صد>  كما  �إلسال�.  >سالة 
 The Review of "يليجنـز< J�� يفيو<"
��أل>2ية،  �إلجنليزية  باللغتني   "Religions

 ،tلعا�  Vا�� Àتلف   ! ترسل  كانت  �قد 
بريطانيا   > �ليو�  ح�  تصد>  تز�	  �ال 
بو>كينافاسو   > تصد>  كما  باإلجنليزية، 

�ساحل �لعا½ باللغة �لفرنسية. 
�ل�  �أل>2ية،  "�لفضل"   Zجريد هنا´   {   
�سسها سيدنا مر�� بشk �لدين �مو2 ��د 
< عهد �خلليفة �أل�	 �، �هي ما ��لت 

تصد> يوميا من >بوZ بباكستا�. �< يناير 
١٩٩٤ �مر سيدنا �خلليفة �لر�بع ->�ه �هللا- 
باللغة  �ألسبوعية  �لعاملية"  "�لفضل  بإصد�> 
 Zمتوفر �جلريدتني  لند�، �كلتا  �أل>2ية من 
�لد�>يا^   Lهذ �من  �جلماعة.  موقع  على 
 Z<2لصا� �لشهرية   "Dلتقو�" �لة   Zلعديد�
 Åباللغة �لعربية < لند� من قبل �ملكتب �لعر
باجلماعة، ��لة "�لبشرD" �لشهرية �لعربية 

مسجد بيت  �لفتو¥

�لصاZ<2 < �لديا> �ملقدسة، ��لة "�لتحريك 
�لتحريك  مؤسسة  تصد>ها  �ل�  �جلديد" 

�جلديد باأل>2ية ��إلجنليزية.
 Z�2>يا^ عديد هنا´  zلك   ! �باإلضافة 
تصد>   tلعا�  > �جلماعة   aفر� ملختلف 
منها  شهرية،  �معظمها  �للغا^  مبختلف 

�ال^ تصد> < �فريقيا
The Guidance, The truth, Mapenze 

Yamungu, The African Crescent

�إلسال�  تعاليم  نشر   > �kت كثÆل� سا�
�لقيِّمة  �لر�ئعة  مبقاالִדا   ^qج� ��ل� 
كانو�  ما  بعد  �gر��،  على  �لقسا�سة 

فريقيا كلها. kلمو� بتنصO
تصد>ها  �ل�  �لد�>يا^  عشر�^  هنا´   {
 aلتنظيما^ �لفرعية < �جلماعة �ش� فر��

�جلماعة �لًيا. 



٣١٤

�إلنـتـرنـت 
��نتشا>  �حلديثة  �لتكنولوجية  عصر   >
�شبكة  �حلاسو�  بو�سطة  �ملعلوما^ 
�إلنترنت، تسّخر �جلماعة هذL �لوسائل 
خلدمة �إلسال�. فللجماعة مو�قع >Çية 
�أل>2ية،  �لعربية،  منها:   Zعديد بلغا^ 
��إلجنليزية، �أللبانية، �لبوسنية، �لبلغا>ية، 
�لqتغالية،  �ألملانية،  �لفرنسية،  �لصينية، 
�gندية، �إلند�نيسية، �إليطالية، �ليابانية، 
�لر�سية،  �لسويدية، �لتركية ��لبنغالية 
�ملمكنة عن  �ملعلوما^  توفر كل  ��ل� 
على   �2ً�2< �تقد�  �لصحيح،  �إلسال� 
�لباحثني  �تسا_ال^  �لطاعنني  مطاعن 
 Jالu �ملو�قع   Lهذ �يز�>  �حلق.  عن 
يشفو�  منهم   kكث� يوميا،   jلنا�
غليلهم �لر�حا� �يهتد�� ! 2ين �هللا 

�حلق.. �إلسال�.

 &سـائل �إلعـال� 
منحها  عال�  �سيلة   qك�  �� ال شك 
�لفضائية   Zلقنا� �هللا  � للجماعة هي 
عا�  >Çًيا  �نشئت  �ل�  �إلسالمية 
ظلت  تأسيسها  قبل  لكن   ،١٩٩٤
�إلسال�  لنشر   Zجاهد تسعى  �جلماعة 
باملحطا^ �إل�zعية، فهنا´ �طة �zعة 
بر��ها  من  يستفيد  بو>كينافاسو   >
z ال يستطيع كل فر2  Vلسعد�� Jالu
��لصحن  �الستقبا	  جها�   Gيشتر  ��
�لفضائية  بر�مج  ملتابعة  �لفضائي 
على   Zعال�� �أل�دية.  �إلسالمية 
zلك، تبث بر��نا عq �إل�zعة �لوطنية 
< بعض �لبال2 منها �لنر�يج، باإلضافة 
لند� تذيع بعـض  �zعة �لية <   !

.(F M) ^مـج عـلى موجا�qل�

Ï�÷i¶;k]∆÷d;Ï¡]⁄q÷’;ÏË4Ö’\;√Õ\Ê∏\;ó¬d

�لعربية �لبنغالية

�لبلغا>ية �لصينية

�ألملانية �إلند�نيسية

�لqتغالية �لتركية
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�ملؤمتر�* &�الجتـماعا* 
تشويه  Oا�لو�  �إلسال�   Vعد�� كا�   �z
تعاليمه   > ��لتشكيك  �إلسال�  Çعة 
�جلماعة �إلسالمية  فإ�  ليل �ا>،  �لناصعة 
�لغبا>  لنفض هذ�   Zأل�دية تسعى جاهد�
فهي ¢صص   .Vلغر�� �إلسال�   Z<صو عن 
�لسنة <  ��لتبليغ على مد�>   Zللدعو �ياًما 
حو	  �لنشر�^   aَُّتو� حيث  �لبال2  ش� 
�لتعريف باإلسال� �مبا2ئه �لعظيمة �تعاليمه 
�مطاعن   ٍ̂ تسا_ال على  ��لر2  �لسامية 
تثا> ضدL عاZ2. كما تقا� مؤمتر�^ لبيا� 
 ،Zاسن �إلسال� �تعاليِمه �لعظيمة �خلالد�
�ألسئلة.  على  للر2  2ينية  ند��^  �ُتعَقد 
�منها مؤمتر �لسال� �لسنوG �لذG يعقد < 
  Zلند� منذ بضع سنني حيث يلقي حضر
 Lيد�  - ��د  مسر�>  مر��  �ملؤمنني   kم�
 Vلعزيز - خطابا يبني  فيه ֲדا� Lهللا بنصر�
�جالV تعاليم �إلسال� عن �ألمن ��لسال� 
�لعامة  �لقطاعا^  �ما� كبا> �ملسئولني من 
�ألعما	  >جا	  من  �ملختلفة  ��خلاصة 
��ألطباV ��ألساتذZ ��ملثقفني ��ألكا2مييني 

��لسياسيني.

�جللسا* �لسنويـة
تعقد �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �جتماعا^ 
�يسمى   ،tلعا� بلد��  Àتلف   > سنوية 
بد�  �قد  �لسنوية،  �جللسة   aالجتما� هذ� 
عقدها سيُدنا �ملسيح �ملوعو2 � < سنة 
١٨٩١. �من �هد�J هذL �جللسا^ نشر 
من  �لنقية  تعاليمه  �نشر  �إلسال�  >سالة 
�لشو�ئب. تدعو ليها �جلماعة �لضيوJ من 
 Zبأ� �عينهم جوَّ �ألخو ��kخا>½ �جلماعة ل
�إلسالمية ��لتعا�� فيما بني �فر�2 �جلماعة 
�خلدمة  بد�فع   Jلضيو� مع  �تعاملهم 
من   � بدًّ µد��  فال  �لصا2قة،  ��لعو�طف 
�جللسا^   Lهذ تنعقد  �إلسال�.   >  kلتفك�
�إلسالمية  �لفضائية  �تُبّث  كله   tلعا�  >
�أل�دية مباشرZ �حد�� كل جلسة سنوية 
كانت  حيثما  �ملسيح  خليفة  فيها  يشا>´ 
�ليوبيل  سنة  ففي  كله.   tلعا�  ! �تنقل 
غانا  من  �لسنوية  �جللسة  ُبثت  للخالفة 
��ملانيا  ��مريكا  �كند�  �بنني  �نيجkيا 
�هولند�، باإلضافة ! �الحتفا	 �لذG عقد 
< �لسابع ��لعشرين من �يا>/مايو ٢٠٠٨ 
فيها  شا>´  ��ل�  بلند�،  سنتر  يكسل   >

.Gبعو� �لف ��د<�
  

HIملَعـا�
كما تقا� ش� �ملعا>� مبناسبا^ Àتلفة، 
كاملعر� �لذG يقا� < �يا� �جللسة �لسنوية 
كتب  فيه   aتبا� ُتعر�  حيث  للجماعة 
 �uجلماعة �ش� منشو>�ִדا �تر�ا^ �لقر�
�لتا>¼ية  �لصو>   ! باإلضافة  �لكرمي، 
لألسئلة  �ملد�ة  ��ألقر�   ��ألشرطة 

��ألجوبة ��لقصائد.
�ملعا>�   > بكتبها  �جلماعة  تشتر´  كما 
�لعاملية. �ال يغينب عن �لبا	 �� كث�k من 

ُيبد��  �لتعصب  عن  �ملتخلني  �ملنصفني 
عجاֲדم �لكبk بأفكا> �جلماعة �يصّرحو� 
��م تعرفو� ! �إلسال� �لصحيح من خال	 
��لت  �قد  �ملعا>�،   Lهذ على  �طالعهم 
�إلسال�  �لكثZk عن  شبهاִדم �شكوكهم 
 Lهذ على  �ملشرفني  مع  �لتحا�>  بعد 
�ملعا>�، ���م عرفو� �� �إلسال� Oا>� 
 VGبر ��نه  ��لعنف  �إل>ها�   aنو�� كل 

 .Lإلكر��� qمن ִדمة �جل
�جلماعة   ��  ! هنا   Z<إلشا� جتد>   
لكي    Zجاهد تسعى  �أل�دية  �إلسالمية 
 >  Z<ملشهو��  Zkلكب� �ملكتبا^   a2تْو
 �uلقر� معا�  تر�ا^  ُنَسَخ  Àتلفة  بلد�� 
�لكرمي بلغا^ عاملية Àتلفة، uملة �� تكو� 
طالعـهم � �لكثـkين  gد�يـة  سـببا 
��اسن  �لكرمي   �uلقر� تعاليـم  على 

�إلسـال�.  
 

�ملطابـع 
منذ   � �ملوعو2  �ملسيح  �هتم  لقد 
خاصة  مطبعة   Vبإنشا �جلماعة  تأسيس 
من  �غkها  �لكتب  لنشر  باجلماعة 
�هللا  بفضل  �آل�  �هنا´  �ملطبوعا^. 
 Zللجماعة < قا2يا� �>بو Zمطابع عديد
 > للجماعة  مركزية  مطبعة  جانب   !
سال� uبا2" �ململكة �ملتحدZ باسم مطبعة "
"�لرقيم"، حيث �نشئت < عا� ١٩٨٨. 
�ليا  ��لنشر  �لطباعة  �حتياجا^  �لسد 
توجد مطابع عديدZ تابعة ملطبعة "�لرقيم" 
�ملركزية < عديد من �لد�	 �إلفريقية مثل 
بو>كينافاسو،  س�kليو�،  نيجkيا،  غانا، 
تنـز�نيا  غامبيا،  �لعا½،  ساحـل 
�كينيا، �هي مز�Z2 بأجـهزZ حـديثة 

.Z<متـطو

شعا> �لفضائية �إلسالمية �أل�دية
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 جوال* �خللفا� 
��خللفاV �لكر�� يقومو� �وال^ لبالÀ 2تلفة 
بني حني �uخر، فمثال قد ��> �خلليفة �خلامس 
-نصرL �هللا- < �لسنو�^ �خلمس �ملاضية ٢٥ 
� من �هم  .Zبلًد�، �قد ��> بعضها �كثر من مر
�هد�J هذL �جلوال^ �لتخطيط لنشر �إلسال� 
بعد 2>�سة �أل�ضاa عن كثب ��لبحث عن 
�سائل ممكنة لذلك، ��للقاV مع �لشخصيا^ 
�لبا>�Z ��ملسؤ�لني �حلكوميني < تلك �لبال2. 
�للقاV هنا´ مع �لصحفيني مما يهيئ  كما يتم 
ضد  �يقا	  ُينشر  ما  على  للر2  zهبية  فرصة 
�ملنسوبة  �خلاطئة  �ملفاهيم  �تصحيح  �إلسال� 
من   Zمستقا سليمة  نظر  �جهة  �تبيني  ليه 

صميم تعاليم �إلسال�.
�خلليفة   Vلقا فرصة  �جلوال^   Lهذ ִדيئ  كما 
بل  للقائه  شوًقا  Oّنو�  �لذين  �جلماعة   Vبأبنا
يتمكنو�   �� �ملستحيل  من  به، حيث  Oلمو� 
على  �خلليفة  يساعد  مما  �يا>ته،  من  �يعا 
مبا  �لقيا�   { �من  قر�،  عن  �حو�gم  معرفة 

.Zيلز� جتاههم من تربية �توعية �مساعد

�ملد�MI &�ملستشفـيا*
خدمة  �إلسالمي  �لتعليم   Jهد�� �هم  من 
�إلنسانية �عانة �ملحتاجني ��ملعو�ين، �عليه 
فإ� �جلماعة تقو� بإنشاV �ملد�>j ��ملشا< 
 > �معظمها   Zkلفق� �لد�	   > ��لعيا�2^ 
�جتماعية  نسانية  مؤسسا^  فهي  �فريقيا، 
فيها  يتعلمو�  �لذين  لكن  تبشkية،   kغ
�انا �� يتلقو� �لعال½ �ملجا� �� يتعلمو� 
لقمة  �يكسبو�  ميا>سو�ا   { معينة  مهنة 
�لعيش، فال بد �� يفكر�� < هذL �جلماعة 
خالصة،  سالمية  تعاليم  من   Lتنشر �ما 
�ينضمو�  �إلسال�   ! ينجذبو�  �بالتا 

! صفوفه. 

�ملكاتب �خلاصة بشعوN معيـنة
لتسهيل شؤ�� �لتبليغ �نشر �إلسال� < شعو� 
�حل  بأهلها  �لر��بط   Vنشا� معينة  �بلد�� 
مشاكلهم �تز�يدهم بالكتب بلغاִדم، قد فتح 
سيدنا �خلليفة �لر�بع ->�ه �هللا- بعض �ملكاتب 
�خلاصة، مثل �ملكتب �لعرÅ �لذG يهتم بشؤ�� 
مسؤ�	  �هو  �لفرنسي  ��ملكتب  �لعر�، 
كانو�،  حيثما  بالفرنسية  �لناطقني  شؤ��  عن 
��ملكتب �لبنغا �لذG يهتم بشؤ�� �لبنغاليني، 
��ملكتب �لصي� �لذG ُيعÏ ¿اجا^ �لصينيني. 
�لتركي،  �ملكتب  فهـنا´  zلك  على   Zعال��

��ملكتب �لر�سي، ��ملكتب �gندG �يضا.  

�جلامعا* �إلسالمية �أل�دية (معاهد تأهيل 
�لدعا>) 

 Vَعا� ١٩٠٥ نصح �ملسيح �ملوعو2 � �بنا >
�جلماعة بإعد�2 �لعلماV ��لوعاÐ. �حتقيًقا gذ� 
�gدJ ُ�ضيف صف �لتعليم �لدي� < "مد>سة 
تعليم �إلسال�" سنة ١٩٠٦. } حوَّ	 �خلليفة 
 !�لصف  � هذ�  �لدين  نو>  �أل�	 موالنا 

مد>سة مستقّلة باسم "�ملد>سة �أل�دية" لتظل 
هذL �ملد>سة �أل�دية zكرD خالدZ للمسيح 
 !�ملوعو2 �. } حوgَّا �خلليفة �لثا� � 
"�جلامعة �إلسالمية �أل�دية" <  باسم  معهد 
�يا>/مايو ١٩٢٨، ��نتقلت بعد �نقسا� �gند 
! الهو> < باكستا�، } ! "شنيو^"، } 
! >بوZ بشكل �2ئم.  �kد نغر"، ��خ��" !
�هذL �لغرسة �ل� غرسها �ملسيح �ملوعو2 � 
�صبحت �آل� �2حًة عظيمًة �نتشر^ فر�عها 
< ١٣ بلًد� < ش� ��اV �لعاt، �ستظل تنتشر 

على �لد��� بإ�z �هللا تعا!.
 > �أل�دية  �إلسالمية  �جلامعة   ! يفد  كا� 
قا2يا� } < >بوZ كثk من �لطال� من ش� 
 Vلكن �لدكتاتو> �لباكستا� ضيا� ،tبلد�� �لعا
�حلق فر� �حلظر على �يئهم �تسجيلهم < 
ن �هللا �جلماعة من فتح فر�g aا  �جلامعة، فمكَّ
->�ه  �لثالث  �خلليفة  �قا�  حيث   ،tلعا�  >
�هللا- فر�ًعا gا < ند�نيسيا �غانا �نيجkيا. 
} < عهد �خلليفة �لر�بع ->�ه �هللا- �قيمت 
�بنغال2يش  �كينيا  تنـز�نيا   >  aفر� gا 

حضرZ �مk �ملؤمنني يفتتح �جلنا¥ �جلديد < �جلامعة �أل�دية، لند� بريطانيا
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�كند�. �< عهد �خلليفة �خلامس -نصرL �هللا 
�س�kليو�  بريطانيا   > gا   aفر� �قيمت   -

�سريالنكا ��ملانيا. 
نذ>��  ممن  هم  �ملعهد  هذ�   > ��ملتخرجو� 
Àتلف   ! فيوَفد��  �إلسال�،  خلدمة  حياִדم 
�تعاليمه  �إلسال�   Z2عو لنشر   tلعا� بال2 
�لسمحاV �>فع >�ية سيدنا �مد �ملصطفى � 

.Z<ملعمو� Vيع ��ا� >
 

مشـر&T "&قـف نـو" 
(نذI �أل&ال� قبل �لوال�>) 

عند �قتر�� �لقر� �أل�	 على تأسيس �جلماعة، 
�2>´ �خلليفة �لر�بع ->�ه �هللا - �� �جلماعة 
ستحتا½ ! عشر�^ �آلالJ من خد�� �إلسال� 
��امني  �معلمني   Vعلما�  Vطبا��  Z2عا من 
�مهندسني �معما>يني �صحفيني ��قتصا2يني 
�متر�ني �ما ! zلك، فأعلن < خطبة �جلمعة 
 LاÇ a٣ �بريل/ نيسا� ١٩٨٧ عن مشر� >
2عا  حيث  �جلديد"،  "�لوقف   G� نو"  "�قف 
�بناV �جلماعة أل� ينذ>�� < سبيل �هللا ما يولد 
 �� ���صاهم  �لقا2متني،  �لسنتني  خال	  gم 
ينذ>�هم �هم < بطو� �مهاִדم على شاكلة 
�� مرمي، } يرّبوهم منذ �لصغر تربية سالمية 
تؤهلهم حلمل �ملسؤ�ليا^ �جلسيمة �ل� ستلقى 
! �� يصل  Jننا �دعلى عو�تقهم. �قا	: 
 Vبنا� فلّبى  �لعد2 ! Ñسة uالJ طفل.  هذ� 
تقدمي   > �تسابقو�  مامهم   Vند� �جلماعة 
فو>  ليه  تصل  �لرسائل  بد�^  ح�  ��ال2هم 
عو2ته من �ملسجد ! �لبيت بعد �جلمعة. �قا	 
�م يريد�� نذ> ��ال2هم < سبيل  ��kلكث�
�هللا تعا!، لكنهم t ُير�قو� �G ��ال2 >غم مر�> 
سنو�^ على �لز��½، فاa2 لنا >بك �� ير�قنا 
��ال�2ً ننذ>هم < سبيله تعا!، كما كتب ليه 
 Lنوzبعض �لشبا� ��م ما ��لو� عز�با، ��ستأ

�ينجبو�.  يتز�جو�  عندما  �أل�ال2  تقدمي   >
 Zلفتر� Lفقا� حضرته ->�ه �هللا- بتمديد هذ
! Ñس سنو�^. فز�2 عد2 �أل�ال2 �ملنذ�>ين 
! ١٥ �لًفا، } بعد �نقضاV تلك �لفترZ جعله 

مشر�عا �2ئما. 
�هنا´ �كالة خاصة ֲדذ� �ملشر�a < مؤسسة 
�أل�ال2   Vهؤال بشؤ��  ִדتم  �جلديد  �لتحريك 
�لذين جتا�� عد2هم ٣٥ �لًفا zكوً>� �ناًثا ح� 
 �kكث  aملشر�� هذ�   > �هللا  با>´  �قد  �آل�. 
 yلال� Vمن �لنسا kفكث ،v<حيث ظهر^ �خلو�
t يكّن ينجنب قد >�قهن �هللا � �أل�ال2 بعد 
تعا!. �جدير  �هللا  نذ>هم < سبيل  قر>�   ��
باملالحظة �� عد2 �لذكو> يقا>� ضعفي عد2 
�إلنا� على مستوD �لعاt كله فيمن نذَ>هم 

uبا_هم.
�هؤالV �جلنو2 �لر�حانيو� تقّدمهم �جلماعة < 
سبيل �هللا لنشر 2ينه �>فع >�ية �إلسال� خفاقة 

< �لعاt ��ع.

�لوقف �ملؤقـت
هنا´   Zللحيا �لو�قفني   Vهؤال  ! �باإلضافة 
من يقومو� بالوقف ملدZ معينة. �هؤالV �يضا 

على نوعني: �لنوa �أل�	 هو من �لذين يقفو� 
ألسبوعني على �ألقل، فيذهبو� على حساֲדم 
 G� ملد� �ل� ال يوجد فيها�� Dلقر� !�خلا  
ر، فيقومو� بالتبليغ �تربية �فر�2 �جلماعة.  مبشِّ
�نفسهم  ينذ>��  �لذين  فهم  �لثا�   aلنو� �ما 
لثال� سنو�^ �هم من �ملتخصصني < �ا	 
 ! فيوفد��  ��لتد>يس،  عاZ2 كالطب  معيَّن 
مستشفيا^   > هنا´  ليخدمو�   Zkلفق� �لبال2 
 ^�qعيا�2^ �مر�كز �كتسا� �خل� j<مد��

�ملهنية. 

�لوقف بعد �لتقـاعد
�هنا´ نوa ثالث للو�قفني �هم �لذين يقفو� 
فتستعني  �لتقاعد،  بعد  �إلسال�  حياִדم خلدمة 

ֲדم �جلماعة < �اال^ عمـلهم. 

نظا� �لتVعا*
ال بد من �لنظا� �ملا �لقوG لنجا¥ �ملشا>يع 
��جلماعة  ير��.  ما  على  �لدعوّية  ��خلطط 
�ملالية  مو�>2ها   > تعتمد  �أل�دية  �إلسالمية 
على ما يقدمه �فر�2ها فقط، �ال تقبل �لدعم 
فنتيجة  مؤسسة.   �� حكومة  �ية  من  �ملا 

��جهة مبÏ �جلامعة �إلسالمية �أل�دية بغانا
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لتربية �ملسيح �ملوعو2 � �خلفائه يلتز� كل 
 V�2� �ملبا>كة - ! جانب  فر2 من هذL �جلماعة 
�لزكاZ - بتقدمي ٦,٢٥٪ من 2خله �لشهرG على 
 kكث aqكلمة �إلسال�. �يت Vعال�ألقل < سبيل 
من �ألعضاV، >جاًال �نساVً، بأكثر من هذ� �لقد> 
�ملوصي  فيه  يقّد�   Gلذ� �لوصية"،  "نظا�  مبوجب 
تضحية ال تقل عن ُعشر ماله �عقا>L، �قد تزيد 
�لنظا�  هو  �لوصية  �نظا�  �لثلث.  لتصل  �حيانا 
� < عا�  �ملوعو2  �ملسيح  �لذG �سسه  �لعظيم 
�١٩٠٥ ��لذG على �ثرL نشر كتّيَب "�لوصيَّة"، 
فكتب فيه �� �هللا �>�L < �ملنا� قطعة �>ضية �قا	 له 

عنها � هذL مقZq �ملخلصني من �اعتك.
 

حتقيق �لوحد> &�لتآلف.. �هم ZجناX للجماعة
! خلق �تمع يفيض مبشاعر  Jإلسال� يهد� �
�لتآخي ��لتحاّ� ��لتر�حم ��لتالحم. �� مثل هذ� 
 Lهذ vية على صدu - ته�z ملجتمع �ملثا - ¿د�

�لتعاليم �ل� يتبعها، بل هو £رZ طّيبة gا. 
� �هم ما �جنزته �جلماعة �إلسالمية �أل�دية هو �
>غم  �جلماعة  �فر�2  بني  ��لتآلف   Zلوحد� حتقيق 
�نتمائهم ! �لسنة Àتلفة، ��2	 Àتلفة، �ثقافا^ 
Àتلفة، �حتّوgم من 2يانا^ Àتلفة، �لكنهم �حتد�� 
 ،Zحد��  Z2قيا �حتت   ،Zحد�� كلمة  على  �يعا 
أل�م �عتصمو� ¿بل �هللا �يعا �t يتفرقو�، فأّلف 
�هللا � بني قلوֲדم، ��ّحد كلمتهم، ��ع ¡لهم؛ 
�هو �ألمر �لذG تقف �ألمة �إلسالمية كلها �ليو� 

< �شد �حلاجة ليه. 

�اية مصاc �ملسلمني &توجيههم ` �ألXما*
 Äلكر�� يقومو� ¿ماية مصا� Vخللفا� 	كا� �ال يز�
�ألمة �إلسالمية، �توجيههم < �أل�ما^ �لسياسية. 
حركة   ١٩١٢ عا�   > �gند   > قامت  فمثًال 
 Z2ستعا�  Jֲדد (شدهي)  باسم  متطرفة  هند�سية 
من �سلم من �gنا2كة، �بالفعل متكنو� من تضليل 
ستة ماليني منهم، �عندما �ستفحلت هذL �لفتنة < 
�، ��ع  �لثا�  �خلليفة  gا   Dعا� ١٩٢٣ تصد

�ملجاال^:  كل  من  �اعته  من  �ملخلصني  حوله 
�غkهم،  �لقانو�  �>جا	  �جتا>   ،Vطبا��  ،Vعلما
�خا� ֲדم معركة باسلة ضد �gند�j �ملتطرفني. 
 !  Vلدعا�� ��لسنة   �uلقر� فيها  سالحهم  �كا� 
�هللا. فهزموهم بإ�z �هللا، �متكنو� من عاZ2 �ملرتدين 
 Zند�سية، ح� قالت جريدg� هم من بر�ثنzنقا�
 >  Z<2لصا�� �ملسلمني  باسم  �لناطقة   "vمشر"

 :١٩٢٣ j<غو>خبو>" < عد2ها ١٥ما"
على  قاسية  ضربة  �أل�دية  �جلماعة  ��قعت  "لقد 
�خلصو .  �جه  على   (jند�g�) �آل>يا  �فكا> 
تتحلى  �للذ��  �لشديد��   jُحلما��  Vلفد��  ¥ُ�<�
ֲדما �جلماعة �أل�دية < سبيل �لتبشk ��لنشر ال 

ُيالَحظا� < ِفرv �خرD < �لزمن �حلا."
من   � �لثا�  �خلليفة  به  قا�  ما  جانب   ! هذ� 
>ئيسا   kخت� ح�   ،kكشم لتحرير   Z<جبا جهو2 
للجنة كشمk من قبل كبا> �عماV �ملسلمني �gنو2 
 jندسا� �لوال  قبا	.  �مد  �لدكتو>  فيهم  مبا 
�للجنة  جهو2  َلُكلِّلْت  فسا2هم � �ألحر�>يني 

بالنجا¥ �لتا�.
كما كا� للخليفة �لثا� � �2> كبk < 2عم حز� 
>�بطة �ملسلمني (مسلم ليغ)، �هو حز� �ملسلمني 
�لد�عي لتأسيس باكستا�. �حني هاجر �مد علي 
جنلتر� بعد �� يئس من ��ضاa �ملسلمني  !جنا¥ 
�لصعبة < �gند، �>سل ليه �خلليفُة �لثا� � ماَ� 
�gند   !  Z2بالعو ��قنعه  بلند�،  "�لفضل"  مسجد 
 Zملسلمني، فرجع ��سس باكستا� مبساعد� Z2لقيا

كبZk من ِقبل �خلليفة �لثا� � ��اعته. 
�بعد �نقسا� �gند قا� حضرته � بتشكيل كتيبة 
تضم �بناV �جلماعة باسم "�لفرقا�" ملحا>بة عد��� 
�جليش   Z2قيا  ! �لكتيبة  �سّلم   ،kكشم  > �gند 

�لباكستا�.
��ستطلع   ١٩٢٤ سنة  فلسطني   � حضرته   <��
��ضاa �هلها عن كثب، �قا� بتوجيه �لفلسطينيني 
�لعر�   Vللزعما �بيَّن  لليهو2.  �>�ضيهم  بيع  بعد� 
�� طر2 �ليهو2 من �>�ضيهم ليس باألمر �gني كما 

كانو� يتصو>��.
 Zبعد قر�> تقسيم فلسطني من قبل �ألمم �ملتحد� 
نصح حضرته � �لعر� �� ال يثقو� بر�سيا �يًضا 
< قضية فلسطني، فالكفر ملة ��حدZ، �لن تنفعهم 
 a<لكفر �ل� تآمر^ لز� 	ها من �2kسيا �ال غ�<

�لصهيونية < فلسطني. 
�ما �بن �أل�دية �لسيد �مد ظفر �هللا خا� - �هو 
فد�فع   -  Zملتحد� �ألمم   > لباكستا�  ممثل   	��
 Zبشد هاجم  حيث  هنا´،  فلسطني  قضية  عن 
للعر� بشأ� قضية  قّد� نصائح  �لتقسيم. }  قر�> 
zلك  �لعر� <   LاÇ قبل ضياعها، ح� فلسطني 

�لوقت: "ظفر �هللا خا� بطل قضية فلسطني". 
من  �كَثَر  فقد  �هللا-  ->�ه  �لر�بع  �خلليفة  �ما 
يلقي  �ظّل  �خلليج،  كا>ثة  عند  للعر�  �لنصائح 
�خلطب ينصحهم فيها حلل مشاكلهم �2خليا �عد� 
كتا�   > �قد �عت خطبه  باألجن&،  �الستعانة 

بعنو��: "كا>ثة �خلليج". 

ثالثة عمد�V  للجامعة 
�أل�دية بقا2يا�. من 
 Vلعطا� �بو   �ليمني: 
سيد   ،Gجلالندهر�
 �  Lشا سر�> 
ناصر  مر��   Zحضر�

��د
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�جلامعة   Zساتذ�� طال� 
 Zحضر مع  بكند�  �أل�دية 
ميني  على  �ملؤمنني.   kم�
�جلامعة  عميد  حضرته 
�على  نذير  مبا>´   zألستا�
Gلد�عية نسيم مهد� L<يسا

�أل�دية  �جلامعة  �طال�   Zساتذ�
بغانـا مع حضرZ �مـk �ملؤمنني، 
�على ميـني حضرته �مk �جلماعة 
بغانا عبد �لوها� �2u �على يسا> 
 zألسـتا� �جلامعة  عميد  حضرته 

�يد �هللا ظفر

�أل�دية  �جلامعة  طال�   
مع  ��ساتذִדا  بqيطانيا 

حضرZ �مk �ملؤمنني
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�ملسجد �ألقصى بقا�يا�

%]¬’\;Ô]®^;À÷i¶;∫;Ï¡]⁄°\;]‚hÅËå;Åp]âŸ

قا� �ملسـيح �ملوعو�  �: "�� %اعتنا بأمس حاجة �� بنا� �ملساجد � �لوقت �لر�هن. �� �ملسجد بيت 
�هللا، فإ8� �سـتطاعت %اعتنا بنا� مسـجد � قرية 2/ مدينة فاعـلمو� 2نه قد ُ/ضع �ألسا( لتقدمها هنالك. 
�8� �F2مت �2 يز�هر �إلسـالA � قرية 2/ مدينة عدُ� �ملسـلمـني فيها قليل 2/ ال يوجد فيها 2= مسـلم فابنو� 
 Gإلخال�فع �ملسجد بنية صاحلة /بد� K�2 ُيب Mملسـلمـني، بشر�هللا;�;بنفسه �لب Q R، فسو�فيها مسـجًد
فقط، 2= �بتغاً� ملرضاY �هللا فحسـب، بعيًد� عن كل 2هو�� �لنفس /كل 2نو�U �لشـر، عندها يباTF �هللا فيه".  

;  (�مللفوظا+ *لد ٧ & ١١٩)      
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�ملسجد �ملبا12 0 قا�يا.

مسجد نو2 0 قا�يا.
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ملسجد ملبا�	 � �بو�

مسجد بيت لفتو� بلند� مسجد لفضل بلند�

ملسجد ألقصى � �بو�
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مسجد جلماعة � فو5 كانساال- غامبياملسجد ملركز0 للجماعة � +ال�( - نيج)يامسجد لبشا�� � %سبانيا

مسجد جلماعة � كمباال - %(غند مسجد لتقو9 - كمبو8يا  مسجد بيت لر?ن بوشنطن- %مريكا

مسجد بيت Aد9، يوسنجن - %ملانيا مسجد بيت Aا08، حياتيكولو - سوCيالند مسجد بيت أل(F، ت)نا - %لبانيا

مسجد بيت جلامع، شيكاغو - %مريكا مسجد بيت لسالH، بر(كسل - بلجيكا مسجد بيت Aد9، سيدI - %سترليا

مسجد بيت لنو�، ننسبيت - هولند مسجد �ضو� - فيجي مسجد بيت ملقيت، %(كالند - نيوCيالند

مسجد جلماعة � كوماسي - غانا مسجد لفضل، نيغومبو - س)يالنكا مسجد بيت لسالH، كوالملبو� - ماليزيا
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مسجد جلماعة � سرينغر- كشم)مسجد بيت ملهد0، بر8فو�8 - بريطانيامسجد جلماعة � كينيا

مسجد Pمو8، 8(بو - لنيجر مسجد لفضل، توبا�( - تنـزنيا  مسجد بيت لناصر، كيلغر0 - كند

8مسجد لرحيم، ماكبني -ترينيد مسجد ناصر، ها�تلي بوF - بريطانيا ملسجد ملبا�	، سينت بريكس - فرنسا

Hمسجد ناصر - سو�ينا لسويد - VWمسجد ناصر، جوتن مسجد ملهد0، %(غا8(، بو�كينا فاسو

مسجد بيت ملجيب - ليب)يا مسجد سيدنا Pمو8 � لكباب)مسجد بيت لقد(]، كاليكوZ، ك)ال، Aند
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مسجد PموC ،8يو�^ - سويسرمسجد بيت ملؤمن، مونستر - %ملانيا

مسجد لنصر - +ند(نيسيامسجد بيت إلسالH، مابل، %نتو�يو- كندمسجد بيت لناصر، %(هايو - %مريكا

مسجد نو�، فرنكفو�Z- %ملانيامسجد نو�، %(سلو - لنر(يجمسجد نو� - غانا
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ما ���َ� ما قاله �ملسيح �ملوعو� 
� � حبه للقر�� �لكرمي � 

بيت شعر له تعريبه: 
"-ّ,، #( )تو' كل حني #" 
�2لطو�0ِ  صحيفتك  تقبيل 
فهو  �لكرمي،  �لقر��  حو; 
قا�يا�،  �2-ية  (<ن   ."Aكعب
 ،٢٠ Dلد  �لر2حانية،  �خلز�ئن 

(٤٥٧ M

 Nلذ� �حلب  من  �2نطالًقا 
غرسه حضرته � � )تباعه 
ما  به،  �2لعمل  �لكرمي  للقر�� 
^�; خلفا\] � يولو� َنْشَر 
�هتماًما كبً_�،  �لقر�� 2معانيه 
سو�b بني )فر�� �جلماعة )2 بني 
 bكل )<ا � cلشعو, �ألخر�

 .eلعا�
�ملسلمني  بعض   �( شك  ال 
بنشر  قامو�  قد  �آلخرين 
�لكرمي  �لقر��  معا(   jاkتر

)� �جلماعة  #ال  بلغاl jٍتلفة، 
هي  �ألpدية  �إلسالمية 
�لA حتملت   s�2لفريد  sلوحيد�
معا(   jاkتر نشر  مسؤ2لية 
عاتقها  على  �لكرمي  �لقر�� 
حسب برنامٍج منسق بناbً على 
�ملبا-كة،  �خلالفة   jتوجيها
 sٍمساعد )ية  تأخذ  ال  z#2ا 
)2 شخص  )ية جهة  من  ماليٍة 
يتحملو�  �لذين  )بنائها   �2�
من   sلدعو تلبيًة   jلنفقا� كل 
 bديني بسطاpخلفائهم. #� �أل
�ملا�ية  �لوسائل  ناحية  من 
�2لدنيوية، 2ليس لدc �جلماعة 
معدنية،  2ال  نفطية   s2ثر
 sبالسيا� حظيت  2لكنها 
تعا"  �هللا  من   s-ملنصو�  sملؤيد�
عنها   j�bلنبو�  jbجا  Aل�
�2حلديث  �لكرمي  �لقر��   �
تعا"  �هللا  2هب  لقد  مسبًقا. 
 s�2لقيا�  sلر�شد� �خلالفة  �ذ] 

 sعامر قلوֲדم  )ناًسا  �لربانية 
باإلميا� �2إلخالM، فيضّحو� 
2)مو��م  بأنفسهم  ��ئًما 
 � �هللا  كال�  لنشر  2)2قاִדم 
على  �لدين  مْؤِثرين   ،eلعا�

�لدنيا.
2تعاليمه  �لقر��  �نتشا-  كا� 
� �لعاk( eع مقدً-� � عصر 
2على   � �ملوعو�  �ملسيح 
Dيئه  كا�   Nلذ� فهو  يد]؛ 
 s-لن� � بصو� bيD مبنـزلة
هذ]  #جنا^]  2كا�  Dا^ية، 
كلها   j�-�2النتصا  jخلدما�
�لفيو�  �ستمر�-  على  �ليال 

�لر2حانية للن� �. 
يقو; �ملسيح �ملوعو� �: 

بعثة  )هد�0  )حد  كا�  "لقد 
لقوله  �لدين،  #كما;   � �لن� 
َلُكْم  َ)ْكَمْلُت  ﴿�ْلَيْوَ�  تعا": 
َعَلْيُكْم  2َ)َْتَمْمُت  ِ�يَنُكْم 
�إلكما;  �2ذ�  ِنْعَمِتي﴾. 

ميزتا�: #حد��ا #كما; ��د�ية، 
�2ألخرc #كما; نشر ��د�ية. 
��د�ية هو  #كما;  2كا� ^من 
^من �لن� �، )ما ^من #كما; 
 � عصر]  فهو  ��د�ية  نشر 
قا;  �لذين  ^من  2هو  �لثا(، 
�هللا فيهم: ﴿�2ََخِريَن ِمْنُهْم َلّما 
هذ�   bجا 2قد  ِبِهْم﴾.  َيْلَحُقو� 
 N( ^م�،  )ع�  �آل�،  �لزمن 
 sمن �ملسيح �ملوعو�." (جريد^
 ٤٣ عد�   ٦ Dلد  �حلكم، 
�لثا(  نوفم�/تشرين   ٣٠ يو� 

 .(١ M ١٩٠٢
�ملوعو�  �ملسيح  سيدنا  2يقو; 
�ألمر  هذ�  ًحا  موضِّ  �

)كثر: 
”كا� من �لال^� )� يتم #كما; 
 � �لن�  بو�سطة  ��د�ية  نشر 
كما مت #كما; ��د�ية على يد] 
كا�  �ألمرين  ِكال  أل�   ،�
2لكن  نبوته،  مبنصب  منوًطا 

بقلم: �لد�عية نصـ� �د قمـر
 �لوكيل �إلضا� للطباعة �2لنشر

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;È›]¬Ÿ;k]µÖh€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;È›]¬Ÿ;k]µÖh

(ترkة: �لد�عية 2سيم )pد فضل)
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e يكن ممكنا حسب سنة �هللا 
)� ¤لد � )2 يعيش #" ¢لك 
كا�  2كذلك  �ألخ_،  �لزمن 
ممكنا )� يتسبب هذ� �لنو¥ من 
لذ�  �لشر¦،  �نتشا-   � �خللو� 
 � �لن�  � مهمة  �هللا  )كمل 
)مته  )فر��  )حد  يد  على  هذ] 
�لذN هو جزb منه �، 2بتعب_ 
نفسه   � �لن�  هو  كأنه  �خر 
2-2حانيته،  طبيعته  حيث  من 
 s-بصو b2كا� َسِميَّه � �لسما

Dا^ية…
 ،bألنبيا� خامت   � �لن�   �#
2قد  بأكملها  للدنيا  2شريعته 
﴿2ََلِكْن  فيه:  تعا"  �هللا  قا; 
�لنِبيَني﴾،  2ََخاَتَم  �ِهللا  َ-ُسوَ; 
2)مر]: ﴿ُقْل َيا )َيَها �لناُ© ِ#( 

َ-ُسوُ; �ِهللا #ِلَْيُكْم َجِميًعا﴾.
 jد�يا��  �( من  �لرغم  2على 
^من  ِمن   jْ2ُجد  Aل� �ملتفرقة 
��� � #" عيسى � قد 
 � �لكرمي  �لقر��   � ُجمعْت 
مفهو�  لكن   ،� �لن�   sحيا
#ِّني  �لّناُ©  )َّيَها  َيا  �آلية: ﴿ُقْل 
 e َجِميًعا﴾  #ِلَْيُكْم  �ِهللا  َ-ُسوُ; 
 ،� حياته   � عملًيا  يكتمل 
أل� �لنشر �لكامل كا� يتطلب 
بال�   "# �لقر��   sعو� #يصا; 
2)2-2با  �سيا  )ع�  lتلفة؛ 
بقا¥   "#2 2)مريكا  2)فريقيا 
�لدنيا �لنائية � حياs �لن� �. 
مستحيال  كا�  ¢لك  2لكن 
من  كث_�   �# بل  يومذ�¦، 
كانت  �لدنيا   � �ألماكن 

Dهولة � ¢لك �لوقت لصعوبة 
 s2سائل �لنقل �2ألسفا- �لبعيد
�لوسائل  هذ]  كانت  حيث 
سنة   ª2ح معد2مة....  شبه 
١٢٥٧ ��جرية كانت 2سائل 
معد2مة،  شبه  �لكامل  �لنشر 
2معظم  كلها  )مريكا  2كانت 
)2-2با ¬ر2مة من �عوs �لقر�� 
2بر�هينه حª ¢لك �لزمن… 

�آلية   � قيل  قد  2باختصا-، 
سكا�  يا  )عال]:   s-ملذكو�
#ليكم  �هللا  �أل-�، #( -سو; 
هذ]  حسب  2لكن..  kيًعا، 
 sيتم تبليغ هذ] �لدعو e ..آلية�
e2 تتم �حلجة عمليا على كل 
لعد�  هذ]،  )يامنا  قبل  �لدنيا 
2كا�  �لنشر.  2سائل  2جو� 
عد� �إلملا� بلغاl jتلفة )يًضا 
�طال¥  2كا�  كبً_�،  مانًعا 
�لنا© على معرفة �الئل صد' 
�إلسال� يعتمد على )� ُيترجم 
 jلغا  "# �إلسالمي   Nد��
�لنا©  يتعلم   �(  2(  cخر(
(حتفة  �إلسال�.  لغة  بأنفسهم 
�لر2حانية،  �خلز�ئن  غولر2ية، 
.(٢٥٨ – ٢٦١M لد ١٧D

�لقر��   �معا  �تر�ا بعض 
�لكرمي 

�لقر��  معا(  ترkة  2لتعليم 
�لكرمي لألطفا; �2لنساb 2عامة 
 jْندية نشر�� s-لنا© � �لقا�
باللغة  معانيه   jاkتر �جلماعة 
 sحضر ترkة  مثل  �أل-�ية، 

 s-م_ ¬مد #سحق � �لصا�
 �  � �لثا(  �خلليفة  عهد   �
القت  2قد   ،sمر أل2;  قا�يا� 
�ا   jقـباًال كبً_�، 2ظـهر#
يومنـا   "#  sعديد  jطـبعا

هذ�. 

�لتفس� �لصـغ�
 � �لثا(  كانت لدc �خلليفة 
تصد-   �(  �  sشديد -غبة 
�لقر��  معا(  ترkة  حياته   �
 cمبستو �أل-�ية  باللغة  �لكرمي 
 jمالحظا تشمل  -فيع 
 � حضرته  2كا�  تفس_ية. 
�لسو-  بترkة  بنفسه  قا�  قد 
�لتفس_   jلد�D  �  s�-لو��
�لكب_. ± )كمل ترkة �لسو- 
�ملتبقية فيما بني حزير�� �2, 
 j-١٩٥٦ -غم مرضه. 2صد
�جللسة  مبناسبة  �لترkة  هذ] 
باسم   ١٩٥٧ سنة  �لسنوية 
”�لتفس_ �لصغ_“. 2منذ ¢لك 
 jعشر� �ا   jظهر �لوقت 
2قا�يا�   sبو- من   jلطبعا�

2لند�.
 

�لتر�ة �إلجنليـزية
معا(  ترkة  مهمة  ُفّوضت 
�لقر�� 2مالحظاִדا �لتفس_ية #" 
�للغة �إلجنليزية #" �ملولوN ¬مد 
علي � حياs �خلليفة �أل2; �،  
 Nلذ� �خلال0  بسبب  2لكن 
نشب � عا� ١٩١٤ (� بد�ية 
¢هب   (� �لثا(  �خلليفة  عهد 

عمله  بكل  علي  ¬مد   Nملولو�
 .Mالهو- 2نشر] با³ه �خلا "#
2بعد ¢لك 2ّكل سيُدنا �خلليفة 
�لترkة  مسؤ2لية   � �لثا( 
�إلجنليزية #" �ملولوN ش_ علي 
� � سنة ١٩٣٣. فذهب #" 
#جنلتر� � سنة ١٩٣٦، 2عكف 
 .jسنو�  ٣ �لعمل  هذ�  على 
�إلجنليزية  �لترkة  هذ]  فُطبعت 
2قد   ،sمر أل2;   ١٩٥٥ سنة 
منها   sٌعديد  jٌطبعا  jُنشر

حª �آل�.
ترkة   � �لثا(  �خلليفة   "2(َ2
 jبلغا �لكرمي  �لقر��  معا( 
 � ملحوظا  �هتماما  lتلفة 
سنة ١٩٤٤. ففي ٢٠ تشرين 
 bبنا(  "# 2ّجه   ١٩٤٤ �أل2; 
�جلماعة �عوs خاصة لنشر هذ] 
عاملية،   jلغا بسبع   jاkلتر�
هي �إلجنليزية �2لر2سية �2ألملانية 
��2ولندية  �2إليطالية  �2لفرنسية 
2قا�  �2ل�تغالية.  �2إلسبانية 
بسعي مشكو- � عهد خالفته 
إلكما; هذ] �لترkاj، 2لكي 
يهيئ �لنفقاj �لال^مة �ذ] �ملهمة 
حتّمَل هو بنفسه تكاليف �لترkة 
�لترkة  تكلفة  )ما  �إليطالية. 
 bألملانية فقد حتملتها ”جلنة #ما�
 � �جلماعة)   jسيد�) �هللا“ 
قا�يا�  )هل  حتمل  كما  ��ند. 
2فيما   .s�2حد ترkة   jنفقا
�لباقية  �أل-بع   jاkلتر� ¤ص 
فقد قر- )� يتكفل بنفقاִדا بعض 
فر2¥ �جلماعة )2 بعض �ألفر��. 
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خطبة  حضرته  )لقى   �( 2بعد 
ֲדذ� �لصد� حتمل شو�-N ¬مد 
 bظفر �هللا خا� � 2بعض )بنا
�جلماعة �آلخرين تكاليف ترkة 
 bلقد لبَّت �جلماعة ند� .s�2حد
2خال;  -�ئع،  بشكل  �خلليفة 
من  �لوعو�  )يا� 2صلت  بضعة 
لنشر  كفاية  فيه  ما   "# )بنائها 

 .jتسع لغا "# jاkلتر�
مشر¥2   � �هللا  با-¦  2لقد 
�لقر��  معا(   jاkتر نشر 
2)�عية   jتوجيها  bضو على 
 ،� �ملوعو�  �ملسيح   bخلفا
�ليو�   ªح �جلماعَة  2ّفق  2قد 
�لقر��  معا(   jاkتر لنشر 
#" ٦٩ لغة lتلفة. 2فيما يلي 
قائمة �للغاj �لA قد ُنشرj ֲדا 

�لترkاj كاملًة: 
�ألملانية،  �لر2سية،  �إلجنليزية، 
�أللبانية،  �إليطالية،  �لفرنسية، 
�أل2^بكية،  �لتركية،  �لبولندية، 
��ولندية،  �لصينية،  �لتشيكية، 
�ليونانية،  �لدمنركية،  �إلسبانية، 
�ل�تغالية، �لسويدية، �لنر2¸ية، 
�لبلغا-ية، �لقرغستانية، �لبوسنية، 
�لبنغالية،  �لفيجية،  �لفا-سية، 
�إلند2نيسية، �لفيتنامية، �ليابانية، 
#سبانيا)،   � (لغة  �لكاتاالنية 
�لنيبالية،  �لتايالندية،  �لكو-ية، 
�ملر�ִדية،  ��ندية،  �ملاليزية، 
�لغوجر�تية،  �لتاميلة،  �أل2-ية، 
�ملالياe، �آلسامية، �لكشم_ية، 
�2ملنيبو-ية، �لغو-lية، �لكّنا�ية، 
��ند)،   �  jلغا) �لتلغو، 

�لبشتو،  �لسندية،  �أل-�ية، 
 � jلسر�يكية، �لبنجابية، (لغا�
باكستا�)، �لسو�حيلية، لوغند� 
�لكيكامبا،  )2غند�)،  (لغة 
كينيا)،   � (لغتا�  �لكيكويو 
ساحل   � (لغة    Jula جوال 
��ا2سا،  �ليو-با،  �لعا¹)، 
�إلغبو IGBO (لغاj � نيج_يا 
(لغة  �ألشانتية   ،(s-2اD 2بال� 
غانا)، �مليندية (لغة س_�ليو�)، 
 ،Mandinka لفوالية، �ملندينكا�
 �  jلغا)  Wolof 22لف 
 Tagalog غامبيا)، �لتاغالوغية
�ملاالغاشية  �لفيليبني)،   � (لغة 
�ملو-ية  مدغشقر)،   � (لغة 
Moore (لغة � بو-كينافاسو)، 

�لُسند�نية Sundanese (لغة � 
 ،Tuvalu �لتوفالو  #ند2نيسيا)، 
 ،Esperanto �إلس��نتو 

�لكريو; �ملو-يشسية.
2عديد من هذ] �لترkاj تضم 
2تعريفا  تفس_ية   jمالحظا
 jملحتويا 2فهرًسا  بالسو- 
لبعض   j-صد 2قد  �لتفس_. 

�لترkاj )كثر من طبعة.
 sجاهز cخر( jاk2هنا¦ تر 
تدقيقها  يتم  lتلفة   jبلغا
�حلاسو,  على  2طباعتها 

�ستعد�ً�� لنشرها.
�ملكفوفني  بلغة   jعّد(ُ كما 
�إلجنليزية  ترkُة   (Braille)

ֲדا  قا�   Aل� �لكرمي  للقر�� 
علي  ش_   Nملولو� �ألستا¢ 

.�

�عهد �خلليفـة �لثـا
 � �لثا(  �خلليفة  عهد   �
معا(  ترkة   jُنشـر
 jلقـر�� ¾مـس لغـا�
��2ولندية  �أل-�ية  2هي: 
�2ألملانيـة  �2لسو�حـيلية 

�2إلجنلـيزية.

عهد �خلليفـة �لثالـث
 - �لثالث  �خلليفة  عهد   �
ترkة   jُنشر  - �هللا  -pه 
 jلغا بأ-بع  �لقر��  معا( 
�لدمنركية  2هي:   ،cخر(
�2إلند2نيسية  �2إلس��نتو 

2يو-2با.

عهد �خلليفـة �لر�بـع
�جلماعة   �( بالذكر  �2جلدير 
بترkة  قامت  قد  كانت 
 "# �لكرمي  �لقر��  معا( 
 sهجر ªلغة ح sعشر cحد#
�هللا  -pه   - �لر�بع  �خلليفة 
- #" بريطانيا عا� ١٩٨٤. 
2من Àا- هذ] ��جرs �ملبا-كة 
بعدها  متكنت  �جلماعة   �(
 "# jاkلتر� من #جنا^ هذ] 
 ،cألخر�  jللغا�  jعشر�
 jللغا� هذ]  عد�  بلغ   ªح
�خلليفة   sحيا  � لغة   ٥٨

�لر�بع.
كما نشرj �جلماعة � عهد] 
حو;   s-تاl قر�نية   jيا�
مو�ضيع lتلفة مهمة مبئة لغة 

عاملية. 

عهد �خلليفـة �خلامـس
�خلامس  �خلليفة  �نتخا,  منذ 
�لعزيز-  بنصر]  تعا"  �هللا  -)يد] 
2حª �آل� مت نشر ترkة معا( 
 sعشر cلقر�� �لكرمي #" #حد�

 .sلغة جديد
 bألجز��  sة عشرkتر  j2ُنشر  
(بو-ما)  ”ميامنا-“  بلغة  �أل2" 

.٢٠٠٣ �
ترkة  متت  �لسنة  هذ]   �2
�لقر�� �لكرمي #" �للغة �لتايالندية 
تعا".2حتت مشر¥2  بفضل �هللا 
�خلالفة  قيا�  على   Nملئو� �ليوبيل 
بد)  قد  �ألpدية،  �إلسالمية 
مدمج   Mقر بإعد��  �لعمل 
�ذ]   s-�2لصو  jبالصو  CD

.jاkلتر�
2حتديًثا بنعمة �هللا تعا" فإ� هذ] 
ا  كمًّ فاقت  �جلليلة   j�^إلجنا�
�لفر'  به  قامت  ما  كل  2كيًفا 
�2لد2; �إلسالمية 2هيئاִדا مًعا � 
هذ� �ملجا;، #¢ e تتجا2^ ترkاִדا 
يد;  2هذ�  �ليدين.  )صابع  عدَ� 
�إلسالمية  �خلالفة  �هتما�  على 
�لقر��  -سالة  بنشر  �ألpدية 
�لكرمي � �لعاk( eع، #مياًنا منها 
بعاملية �لرسالة �ملحمدية، 2عمًال 
منها بالتوجيهاj �ملبا-كة �لزكية 
�إلما�  سيدنا  #ليها  )-شد   Aل�
�ملهدN � بأمر من �هللا �. 

شها�6� �ملنصـفني
 jاkلقد شهد �ملنصفو� بأ� تر
�لقر��  ملعا(  �ألpدية  �جلماعة 
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 '�(2 2)صح  )فضل  هي  �لكرمي 
 ªح  j-صد  Aل�  jاkلتر�
�آل�. 2نكتفي بإير�� بعض هذ] 

.sلعديد� jلشها���
"Dلة   �  bجا مما  نقتبس  ��ال: 
�أل^هر" �لA نشرj حتت عنو��: 
�ملقد©"  �لقر��  �لكتب..  "نقد 
�هللا  عبد  ¬مد  �لدكتو-  تعليق 
�جلماعة.   jاkتر على  ماضي 

2نقتبس منه قوله: 
�لكتا,  هذ�   2( �لترkة  "هذ] 
مفصلة  مقدمة  على   NتوÄ
2على ترkة معا( �لقر�� باللغة 
�ملقدمَة  كتب  2قد  �ألملانية. 
 Åحلا� �ألpدية  �لطائفة  -ئيُس 
�لدين ¬مو�  بش_  م_^�   sحضر
�خت�ُتها  فقد  �لترkة  )ما  )pد. 
كث_   �2 lتلفة  مو�ضع   �
�لسو-،  lتلف   �  jآليا� من 
 Aل�  jاkلتر� من خ_  فوجدִדا 
ظهرj للقر�� �لكرمي � )سلو, 
 b2¬ا2لٍة با-عة أل�� ،Æقيق ¬تا�
�لتعب_  عليه  يد;   Nلذ�  Çملع�
�لقر��   jآليا �ملنـزَّ;   Èلعر�
)نه   "# �ملترجم  نبه  2قد  �لكرمي. 
ليس � �الستطاعة نقُل ما يؤ�يه 
من  �ملحكم   Èلعر� �ألسلو, 
�لبالغية ³2اj �إلعجا^  �لر2عة 
�لA هي من خصائص �لقر�� #" 
لغة )خرc، فهي خصائص �نفر� 
ֲדا كتا, �هللا �ملنـزَّ; � )سلوبه 
�لعرÈ، �لذN نـز; به من عند 
ال   N�2لذ �ملرسل،  نبيه  على  �هللا 
تبديل فيه 2ال حتريف، فهو ميثل 

كال� �هللا � معنا] �2 مبنا]، �2ذ� 
�لنص  ُجعل   Æالحتيا� با,  فمن 
 ªة �ألملانية حkو�- �لترÉ Èلعر�
يستطيع �لقا-Ê )� يقا-� 2¤تا- 
نفسه  تطمئن   Nلذ�  Çملع� بنفسه 
 Mصحته. 2على 2جه �خلصو "#
�خت�jُ ترkة �آلياj �لA تتعلق 
�هللا،  سبيل   � �2جلها�  بالقتا; 
قد ضمن  يكو�  Ëًثا عما عسا] 
�لترkة مما يتصل مبا ير�] �ألpدية 
kاعة  به  2¤الفو�  �جلها�،   �
يقولو�:  #zم  حيث  �ملسلمني، 
على  يقو�  )ال  ¸ب  �جلها�   �#"
 �( ¸ب  بل  �ُحلسا�،  �متشا' 
ِسلمية.....  2سائل  على  يقو� 
 jآليا� هذ]  ترkة   jُخت��
ال  سليمة  فوجدُتها  #ليها  �ملشا- 
هذ�   "#  j�-إلشا�  Ì�( تتضمن 
تتضمنه.   �( �لذN كنت )خشى 
Ëوًثا  كاتبها   �-2( �ملقدمة   �2
2قسمها  قيمة،  فلسفية  #سالمية 
�لقسم   �  Íحتد قسمني:   "#
�لبشرية  منهما عن حاجة  �أل2; 
�لA �قتضت نـز2َ; �لقر��، كما 
�لقدمي  �لعهد  كتا,  عن   Íحتد
�جلديد  �لعهد  2كتا,   (s�-لتو�)
نا�ما  قد  )نه  2بني  (�إلجنيل)، 

�لتحريف �2لتبديل، فأصبحا معه 
ال ميثال� كتَب �هللا �ملنـزلة. 2¢كر 
فيهما، 2بعض   jملتناقضا� بعض 
�ملبا�Ê �لÎ Aالف �لعقل، 2بعض 
�خلر�فاj، 2بعض �لقو�عد �ُخللقية 
غ_ �لثابتة. كما حتدÍ عما 2-� 
�لتبش_  من  �2إلجنيل   s�-لتو�  �
غ_   "#  ،� ¬مد  �لن�  بظهو- 
�ملقدمة  صاحب   [�-2( مما  ¢لك 
كا�  �إلسال�  �أل2;.  �لقسم   �

2كا�  �إلله،   s2حد تعاليمه  من 
من عو�مل توحيد �لبشرية. فذكر 
2)صبح  �لبشرية  �-تقت  ملا  )نه 
�لنا© على �تصا; يكونو� kاعة 
 "# حاجة   � )صبحو�   ،s�2حد
تشمل  شاملة،  ³ا2ية  تعاليم 
�لنا© kيًعا، 2تصُلح �م � كل 
 s-ما� 2مكا�، 2تد�م على قد^
كافة؛  �لنا©   ,- 2عظمة  �هللا 
فكا� �لقر�� هو �لذc�( N تلك 
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�لرسالة kيعها. �2 �لقسم �لثا( 
 bمن �ملقدمة كا� �حلديث عن بنا
�لقر��. فذكر �ملؤلف ما سبق )� 
تعر� لـه من بيا� )� �لقر�� هو 
�لكتا, �ملقد© �لذN ميثل كالَ� 
�هللا  حفظه   N�2لذ �ملنـز;،  �هللا 
 Íمن كل حتريف 2تبديل، 2حتد
� هذ� �لصد� عن �ملحافظة على 
�لقر�� بكل �لوسائل �ملختلفة � 
�لوحي  كتابة  من  �لرسو;  عهد 
 Ïحلفا� 2عي  2ِمن  2تقييد]، 
لـه. 2حتدÍ كذلك عن ترتيب 
¢لك   �( مبيًنا  �2لسو-،   jآليا�
كا� بوحي من �هللا نـز; على 
�ألمو-  عن  �حلديَث  2تابع  نبيه. 

�آلتية:" 
(هنا يو-� �ملعلق هذ] �ملو�ضيع � 

قائمة طويلة ± يقو;): 
بعض  عن  �لنظر  صَرفنا   �¢#2"
�لصرÄة  غ_  �لعامة   jلتلميحا�
 � �ألpدية  مبذهب  �ملتصلة 
�جلها�، �2لj�-2 A � صفحة 
 j( ١٣٤) حتت عنو��: "�ملنا^عا
�ملقدمة   �( جند  فإننا  �لدينية" 
بقسميها �شتملت � �جلملة على 
2نقلت  -�ئعة،  #سالمية   ÍوË
�2لتعاليم  �ألفكا-  من   sً-صو
 � بالقر��،  �ملتعلقة  �إلسالمية 
�للغة   "# #سالمي  2#طا-  ثو, 
�ملعلق):  يقو;  (بعدها  �ألملانية." 
"نعم 2لكن، مع �ألسف �لشديد 
بفصل  �ملقدمة  هذ]  ُختمت 
غال�  (مر^�  �ملنتظر  �ملسيح  عن 
من  كا�  لو  2حبذ�  )pد).... 

�ملستطا¥ فصُل هذ� �جلزb �ألخ_ 
عن �لترkة 2عن �ملقدمة، �2لعمُل 
 ،bجلز� هذ�   �2� نشرها  على 
فيه  لكا�  ¢لك  )مكن  لو  فإنه 
 bلة �أل^هر، �جلزD) "._خ_ كث
سنة  شعبا�   ،sلقاهر� �لثامن، 
 ،١٩٥٩  Æف��ير/شبا  -١٣٧٨

�ملجلد �لثالثو�)
 فهذ� هو �لعيب �لوحيد �2خلط_ 
�ملعلق � ^عمه �  �لذN 2جد] 
عليه   b2بنا كلها،  �لترkة  هذ] 
�لترkة،  هذ]   s-مبصا� طالب 
قاطبة   jاkلتر� خ_  فهي  2#ال 

حسب �عتر�فه هو!!
 

 �  bجا ما  نلخص  ثانيـا: 
�لعربية"   bألنبا� "2كالة   sجريد
حتت عنو�� با-^: "ترkة �لقر�� 

�لكرمي":
"..... �2لترkة �إلنكليزية تفو' 
حيث  من  سبقتها  ترkة  كل 
�2لطبع  �لو-'   s2جو� �إلتقا� 
�لترkة  2صد'  �2النسجا� 
تفسً_� مسهًبا  �حلرفية 2تفس_ها 
علم  على  يد;  جديد  بأسلو, 
غزير �2طال¥ �2سع على حقائق 
�لدين �إلسالمي �حلنيف 2تعاليمه 

�لسامية. 
Dموعه   � �لثمني  �2لكتا, 
على   ٌّ�-2 �إلسال�  عن  �فا¥ 
�ملستشرقني..  2خاصة  خصومه 
علمي  بأسلو,  مز�عمهم  ُيبطل 

-�ئع....
�ملسز  بأ�  ¢كر]  ¸د-  2مما 

��ولندية  �لكاتبة  "^مرما�" 
�لقر��  بترkة  قامت  �ملعر2فة 
 "# �إلنكليزية  من  �ملجيد 
��ولندية، 2ما كا�j تفرÒ من 
ترkتها حª كانت قد �عتنقت 
"2كالة   sجريد) �إلسال�". 
�ألنباb �لعربية" �لصا�-s � عما� 
 ١/٢٠٥ عد�ها   �  s�2لقاهر
 ٨ �ملو�فق   ١٩٤٩/٢/٦ بتا-يخ 

-بيع �لثا( ١٣٦٨ هـ)

 sجريد كتبت  ثـالًثا: 
"�أل-��": 

(بالرغم من  �لنا© يعجبو�  "بد) 
 Æماكهم � )مو- �نياهم) بنشاz�
لنشر  �ألpدية 2جها�ها  �حلركة 
�خلمس.   j�-لقا�  � �إلسال� 
2من )عظم ما قا� به �ألpديو�، 
�حلر,،  تلت   Aل�  jلسنو��  �
 jللغا �ملجيد  �لقر��  ترkتهم 
�ألجنبية �حلية كاإلجنليزية �2ألملانية 
�2إليطالية  �2لر2سية  �2لفرنسية 
توجيه  حتت  2غ_ها،  �2إلسبانية 
 sحضر �ألpدية  �جلماعة  #ما� 
م_^� بش_ �لدين ¬مو� )pد...

�جلديد  �لتفس_  �ذ�  �ملطالع   �#2
�جلماعة  #ما�   sحضر  �(  cير
�إلسال�  عن  �فاعه   � �ألpدية 
 Nلذ� �حلّي  �لدين  عن  يد�فع  #منا 
�لسبيل  فيه  كافة  �لنا©  ¸د 
 � 2خاصة  -ֲדم   bللقا �لقاصد 

�لوقت �لذN تعد�j �لطر' على 
�لسالكني فابتَعد�2 ֲדا عنه....

2إلمتا� �لفائدs )حلَق هذ] �لترkَة 
 � للن�  مسهبة   s_بس �لنفيسة 
بقلمه، فجاjb هذ] �لس_s غاية 
� �إلتقا� �2ألسلو, �2ملو�ضيع." 
عّما�   �  s-لصا�� "�أل-��"   sجريد)

�لعد�: ١٩٤٨/١١/٢١)

"�ملن�"  Dلة  كتبت  ��بـًعا: 
�لباكستانية: 

 sٍع�  j�¢ حا�ثٌة  )مامنا  "2قعْت 
عظيمة. ففي سنة ١٩٥٤ حينما 
كا� �لقاضي من_ يتسلى باملسائل 
"¬كمة   � �2إلسالمية  �لعلمية 
 jجلماعا� 2كانت   * �لتفتيش" 
ما  كل  تبذ;  كلها  �إلسالمية 
تلك   �) تثبت  أل�  2سعها   �
غ_  �لقا�يانيني   �( �ملحكمة) 
�لقا�يانيو�  )كمَل  مسلمني، 
 jٍبلغا �لكرمي  �لقر��   jاkتر
 "# jاk2قّدمو� هذ] �لتر ،cخر(
�لرئيس �إلند2نيسي �2حلاكم �لعا� 
(Dلة  من_."  �2لقاضي  لباكستا� 

"�ملن�" بتا-يخ ٢ ما-©/)¢�- ١٩٥٦)
�لقر��   jاkتر نشر  2برنامج 
 eلعا�  jلغا lتلف   � �لكرمي 
مستمر بانتظا� -بفضل �هللا تعا"- 
�خلالفـة   jتوجيها  bضو  �
 .sلر�شد� �ألpدية  �إلسالمية 

ْ� 2بـا-¦.  ِ̂ �للهـم 

* يش_ #" ¬كمة �لتفتيش �لA شكلتها �حلكومة �لباكستانية للتحقيق � �لفنت �لطائفية 
�لA )ثا-ִדا �جلماعة �إلسالمية �ملو��2ية 2غ_ها ضد �ملسلمني �ألpديني عا� ١٩٥٣.

--------------------------
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لقد ��سل �هللا � نبينا �لكرمي �مد� �ملصطفى 
يو�   ��� كافة  �لنا$   ��� للعاملني  �(ًة   �
كلها،  �لعو�ِلم  َعمله  2ا1  فكا3  �لقيامة، 
�كانت فيوضه لإلنسانية كلها، 9�3 متييز بني 
"�َخلْلُق عيا1 �هللا،   � قا1  فقد  مؤمن �كافر، 
عياله".   �� �حسن  َمن  �هللا   �� �خللِق  فأحبُّ 
فكا3 �عد�NO يأتونه طلًبا للدعاK، فكا3 يدعو 
�ينـز1   �  NK9عا يستجيب  �هللا  �كا3  Sم، 
للنا$ فحسب،  عليهم فضله. �U يكن �(ة 
بل كانت �(ته تتسع لتشمل �لد��W ��لطيو� 
على   Z[كث �مثلة  �ألحا9يث   _ فهنا`  �يضا، 

eلك، لكن �ملجا1 ال يتسع لذكرها هنا.
�_ هذ� �لعصر بعث �هللا تعا� سيَدنا م]�h غال� 
��خلا�9   i9لصا� �ملحبَّ   �  kلقا9يا� �(د 
 lصفا مبثل  يتصف  فجعله   ،�  pللن �لبا� 
سيدN � �يتأسى بأسوته �حلسنة ألقصى حد، 
فكا3 شديد �الهتما� sدمة �خللق �مو�ساִדم 
 u�شر ضمن  كتب  فقد  عليهم،  ��لعطف 
 3� مبايع  يتعهد كل   3� � vاعته � �النضما� 
"يظل مشغوال _ مو�ساZ خلق �هللا عامة لوجه 
قد�  جنسه   Kبنا� ينفع   3�� خالصة   �تعا �هللا 

�ملستطا| بكل ما �hقه �هللا من قو} �ِنَعم." 
 Zقا1: "�علمو�، �3 2ا1 �ملو�سا�اعته v نصح�

لو�سٌع جًد� عند�. ال حترمو� قوما �ال شخصا 
 3�  Kكاجلهال لكم  �قو1  ال  �حسانكم.  من 
بل  مبو�ساتـكم،  فقط  �ملسلـمني  �صو� 
�قـو1: ��ُسو� vيَع خلق �هللا �ًيا كـانـو�، 
غ]هـم."   �� مـسلمـني   �� هنـد�سا 
 Z٤  � ٢١٧، �لطبعة �جلديد � lمللفوظا�)

(Zبربو
 ،Kلبؤسا�  Kلفقر�� آلال�   Uيتأ  � كا3  كم 
�يزيل   ،Kلبسطا� �لَضَعفة   W�كر �يفّر� 
 N��� �9المهم! يتضح هذ� من حا��ومهم �
صحابيه �جلليل �ملولو� عبد �لكرمي �لسيالكو� 

� فقا1: 
�ليه   lلبسيطا�  lيا�لقر� بعض   lKجا  Zمر"
 lْلك حضرe K_ �ثنا�ن، Sلعال� �طفا �
منه  ليأخذ3  �يًضا   lخلا9ما� بعض  بيته  من 
�أل9�ية... �كا3 على حضرته � �3 يكتب 
ما ميكن. فخرجُت  �بأسر|  هاما  9ينيا  مقاال 
كما  كب]   uبنشا يعمل  ���يُته  مصا9فة،  �ليه 
يؤ�9 �أل���� ��جبه �ملا�9 بنشاu �شغف. 
كانت �مامه � ٥ �� ٦ صنا9يق مفتوحة، 
�9�ية   Z[لصغ�  l���لقا�� من  يعطيهن  فكا3 
 .Wحلبو� �� W�ملشر� �تلفة من قبيل �لعص] ��
 .lستمر هذ� �ملستوصف حو�� ثال� ساعا��

�بعد �3 ��ى � قلت له: سيد�، هذ� �لعمل 
متعب جد�، �يضيع فيه �قت كث]. فسبحا3 
"هذ�   :uنشا� طمأنينة  بكل  �جاب�  لقد  �هللا، 
�يضا عمٌل 9يٌ�؛ �e ليس SؤالK �ملساكني �� 
�نو�|  ألجلهم  جلبُت  �قد  هنا،  مستشفى 
عند  تفيد  �ل¡  ��لشعبية  �لكيما�ية  �أل9�ية 
ثو�ًبا  �لعمـل  هذ�   _  3� قـا1:   ¢ �حلاجة. 
 ،� �ملوعو9  �ملسيـح   Z[عـظـيًما." (س
للمولـو� عبد �لكرمي �لسـيالكو� � � 

(٣٦
�ملنهج،  نفس   �  Nبعد  Kخللفا� سلك  �قد 
9مو|  ليكفكفو�  �سعهم   _ ما  كل  �بذلو� 
�ألمر�¤   Kجر� من   Zملتضر�� �ملتأملة  �لبشرية 
قدمو�  كما  �لطبيعية،  ��لكو���  ��أل�بئة 
 Z[لفق�  Wبالشعو للنهو¤  عظيمة   lخدما
مبساعدִדم _ 2ا1 �لتعليم خاصة، �كل eلك 
من ت¦عاl �فر�9 �جلماعة. �لضيق �ملجا1 نذكر 
هنا ثالثة �نو�| فقط.. كغيض من فيض.. من 
�لنطاi �متعدZ9 �ألبعا9  هذN �خلدماl ��سعة 

��تلفة �ملجاالl �هي: 
١. �خلدماl �لطبية. 

٢. �خلدماl للنهو¤ بالضعفاK ��ملنكوبني. 
٣. �خلدماl �لتعليمية.

�عد��: �لد�عية �مد 
	د نعيم

; 
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�خلدما� �لطبية 
  � �لدين  نو�  موالنا  �أل�1  �خلليفة  كا3 
 Kكا3 � يعا¨ �لفقر��ًقا شهً]�. eطبيًبا حا
�لقو�.  كبا�  على  �حيانا  �يفّضلهم  2انا، 
فيها:   Kجا �لشأ3  ֲדذ�   Z[قصة شه �هنا` 
عند  َمَلكي  كطبيب  يعمل  حضرته  كا3 
مها��جا كشم]، �_ �حد} �لليا� �صيب 
� حضرته ��ملها��جا بوعكة صحية، فأ�سل 
� �3 يأتيه حاال. �بينما كا3 على �شك 
�خلر�� �e جاKته h�جة �حد �لكناسني باكية 
�قالت �h 3�جها _ حالة خط]Z من �جع 
شديد _ بطنه. فقا1 حضرته � ملبعو� 
 Nسأكو3 عند k� بلِّْغه�ليه ��ملها��جا: �eهب 
بعد فحص هذ� �لكنا$. فقا1 له �ملبعو�: 
سيسجنك  �ملها��جا؟  على  كّناًسا  �ُتفّضل 
�لكنا$؟ فقا1 �: �3 حالة  �ملها��جا مع 
�ملها��جا،  حالة  من   Zخطو� �شد  �لكنا$ 
�ليه بعد فحصه. فانصر  �سو �حضر 
�لكنا$  �خلا�9. لقد �جد حضرته � �3 
 K��لد� Nحا9 _ �لقولو3، فأعطا U� من kيعا
�كا3 ناجًعا، فشفي بفضل �هللا تعا�، �9عا 
9عاK حاً�� حلضرته � �ملن كا3 سبًبا _ 
� �ملها��جا ��صوله �ليه. �ملا �صل حضرته 
سأله عن تأخرN، فأخ¦N عما حد�، �قا1: 
لقد �قع _ نفسي �3 9عاK هذ� �لكنا$ قد 
خر� من �عماقه �قد �سُتجيَب �ال بد �3 
�ملها��جا �يًضا يكو3 قد ُشِفَي �آل3. فقا1 
�آل3.  لقد حتسنت صح¡  نعم،  �ملها��جا: 
¢ قا1: هذ� ما يليق بالطبيب �لعظيم مثلك، 

.Z[كب Zجائز Nعطا��
يعا¨  بد�  قا9يا3   �� حضرته  هاجر  عندما 
�لنا$ 2انا، �ظل هكذ� ح¯ �خر حياته ح¯ 
 kملجا� مستوصفه  بسبب  قا9يا3   lشتهر�

�لعظيم.

 مستشفى "نو�"
 _ ٢١ حزير�3 عا� ١٩١٧ _ عهد �خلليفة 
ملستشفى  �ألسا$  حجر  ُ�ضع   �  kلثا�
تز�1  �ال  �إلنسانية،  خلدمة  بقا9يا3  "نو�" 
 Zمعانا من  �فف  �لطبية  �ملؤسسة   Nهذ
�ملرضى هنا` منذ ٩٢ سنة 9�3 تفريق بني 
 kلثا� تشرين  نوفم¦/   ٩  _�  .iعر� 9ين 
 Zجديد لبناية  �ألسا$  حجر  ُ�ِضع   ١٩٩٨
 Nقا� �خلليفة �خلامـس �يد�ملستشفى نو�، 
خـال1  بافتـتاحه  �لعزيز   Nبـنصر �هللا 

hيا�ته لقـا9يا3 _ عا� ٢٠٠٥.

مستشفى "فضل عمر"  *
مستشفى  بد�  باكستا3   ��  ZجرS� �بعد 
"فضل عمر" عمله _ مركز �جلماعة �جلديد 
_ خيمة بتا�يخ ١٢ نيسا3 ١٩٤٩. ¢ _ 
� حجر   kلثا� �خلليفة  عا� ١٩٥٦ �ضع 
مر��  �مع  �ملستشفى.  هذ�  ملب¶  �ألسا$ 
يلجأ  حيث  �ملستشفى  هذ�  تطو�  �لزمن 
 Kلفقر���  Kألثريا� �ملرضى  من  �لكث]�3  �ليه 
ينالو3  ·ًثا عن �لعال�. �بفضل �هللا �لشا_ 
�لذين  �أل(ديني   Kألطبا� �يد�  على   Kلشفا�
 � �ملوعو9  �ملسيح   Kخلفا من  تعّلمو� 

�حلما$ خلدمة �إلنسانية.

 معهد "طاهر" لعال) 
مر�' �لقلب
إلحياe Kكر} �خلليفة �لر�بع �(ه �هللا، قّر� 
�خلليفة �حلا� نصرN �هللا تأسيس معهد "طاهر" 
 k_ ٢٣ تشرين �لثا�لعال� �مر�¤ �لقلب. 
عا� ٢٠٠٣ َ�ضع م]�h خو�شيد �(د �لناظر 
�ألعلى بـ صد� �جنمن �(دية بربوZ حجر 

�ألسا$ Sذ� �ملعهد. جتر� _ هذ� �ملستشفى 
للمرضى   � للقلب، �ُتقدَّ �لعملياl �جلر�حية 

�خلدماl �حلديثة �فيعة �ملستو}.

مؤسسة "نو� �لعني" 
 l�e يلةv سعة��ملؤسسة _ بناية � Nتعمل هذ
طو�بق ثالثة _ �بوZ حتت �شر� 2لس خد�� 
� مر�فق جديدZ مثل  باكستا3، �تقدِّ �أل(دية 
�ساسها  حجر  ُ�ضع   ."lلقرنيا�� �لد�  "بنك 
�لثاk عا� ٢٠٠٠ باسم "هيئة نو�  _ تشرين 
 NذS �ألساسي  �Sد   ."lبالقرنيا للمت¦عني 
�لقرنية.   _ �ملصابني  �ملرضى  عال�  هو  �Sيئة 
�لعملية   Nֲדذ �ملتخصصو3   Kألطبا� �يقو� 
 Z9عا� من  �ملؤسسة   Nهذ ُ�فِّقت  �قد  تطوعا. 
تعا�. �Sا ٢٦  �لكث]ين بفضل �هللا   ���لنو� 
 lلقد سبقت �ألخو��باكستا3.  فرعا �9خل 
حيث  �ملجا1  هذ�   _ �جلميَع   lنيسيا�إلند�

ت¦عت �لف �خت منهن بقرنياl عيو�ن. 
كله   Uلعا�  _ �جلماعة  تقيم  eلك   �� �ضافة 
عياl�9 2انية لعال� مرضى �لعيو3، فمثال �قا� 
"2لس خد�� �أل(دية" _ �Sند عياZ9 _ قا9يا3 
 l�¦مك بو�سطة  عنها  �إلعال3  مت  �قد   ،Zمر
�لصوl ��لالفتاl. �قد قّد� ٨ �طباK �تصو3 

* "فضل عمر" هو �حد �لقاW �البن �ملوعو9 للمسيح 
�ملوعو9 � _ نبوKته �لشه]Z عن �ملصلح �ملوعو9.

 معهد
 "طاهر"
 لعال) 

مر�'
 �لقلب

---------
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خدماִדم _ هذN �لعياZ9 �فحصو� ٨٠٠ مريض، 
��ختا��� ٣٠ منهم إلجر�K �لعملية �جلر�حية. �ما 
�لبقية فقد قدمو� Sم نظا��l طبية ��9�ية 2انا. 
 (Humanity First) منظمة  قدمت  كما 
�لطبية   lلنظا���� �لعال�  ��ًال"  "�إلنسانية 
��أل9�ية 2اًنا لـ ٥٠٠ مريض مصاW بأمر�¤ 

�لعيو3 _ س]�ليو3. 

مستشفى 4معهد "طاهر" للبحو2 �لطـبية 
�7وميوباثـية

طريقة  هو  (�Sوميوباثي)  باملثل"  "�لعال�   3�
فتح  �قد  ��لرخيصة،  ��لسهلة  �لعجيبة  �لعال� 
2لس خد�� �أل(دية بباكستا3 عياS� Z9وميوباثي 
�ل¡ بد�l عملها بشكل �½ي _ عا� ١٩٩٩ 
بربوZ، حيث ُيفَحص �ملرضى �ُتقد� Sم �أل9�ية 
�ملزمنة  �ألمر�¤  من  �قد مت عال� كث]  2اًنا. 
�غ]  �ملسلمو3   - �ملرضى  �يأ�  �ملستعصية. 
�هنا`  باكستا3.   Kا¾� كل  من   - �ملسلمني 

قسما3 للعياZ9: �جا� �نسائي.
لقد بد� �لدكتو� "�قا� منظو� بسر�K" �لعمَل 
�لعمل  Sذ�  يتطو|  كا3   .Zبو�  _ غرفة   _
�أل(دية.  �إلسالمية  �جلامعة  �لتد�يس _  بعد 
فتوسع �لعمل �كثر �ملرضى، فأمر �م] �ملؤمنني 

 3�� �ملرضى  خلدمة  يتفر¿   3� �هللا–   Nنصر-
نيسا3   ١٧ ففي  كب].  مب¶   Z9للعيا يكو3 
٢٠٠٥ ُ�ضع حجر �ألسا$ ملستشفى �معهد 
 ،Zبو�  _ �Sومياباثية  �لطبية  للبحو�  "طاهر" 
يتم حاليا فحُص �عال� حو�� ٥٠٠  حيث 

مريض يومًيا. 
قد  �هللا  �(ه  �(د  طاهر   �h[م سيدنا  �كا3   
�لوقف  مؤسسة   _ هوميوباثية   Z9عيا فتح 
�ملرضى  فيها  يعا¨  ظل  �قد   ،Zبو�  _ �جلديد 
ح¯ صا� خليفة. �ال تز�1 هذN �لعياZ9 تعمل. 
كما توجد عياZ9 هوميوباثية _ مستشفى فضل 
عمر �يضا. كما يوجد _ كل فر| من فر�| 
�جلماعة �ملحلية _ �لعاU عياZ9 هوميوباثية يقو� 
فيها �ألطباK �أل(ديو3 بفحص �ملرضى �تقدمي 

�أل9�ية Sم 2انا.
      

مشر4> "نصر� جها8"
عا�  �فريقيا   Zقا�  �� له  جولة   1��  Kثنا�  _
١٩٧٠، �Sم �هللا تعا� �خلليفَة �لثالث -�(ه �هللا 
- مشر�| "نصرl جها3" لتوسيع 2ا1 خدمة 
�إلنسانية _ بال9 �فريقيا �لغربية _ 2ا1 �لتعليم 
�شر�  حتت  باملشر�|  �لعمل  �بد�  ��لعال�. 
"�لتحريك �جلديد". لقد فتح �لدكتو� غال� �(د 

 _ �ملشر�|  هذ�  حتت  مستشفى   1�� �ملحتر� 
مدينة  Kokofu _ غانا عا� ١٩٧١. �مع مر�� 
�لوقت �l9�9h �ألعما1، ��فق �هللا � �جلماعة 
لفتح ٥٤ مستشفى ح¯ �آل3 _ �فريقيا �لشرقية 
صعبة.  ظر�   _  Kألطبا� فيها  يعمل  ��لغربية 
علًما �3 بعضها ُ�غلقت بسبب �حلر�W �ألهلية 

_ تلك �لبلد�3.
 �يعمل حاليا ٥٠ طبيًبا �طبيبة _ ٤٠ مستشفى 
 Kألطبا�  Kنذ� ٢٠ من هؤال �قد  بلد�.   ١٢ _
�لبشرية، ��ما �آلخر�3 فكّرسو�  حياִדم خلدمة 

حياִדم مؤقتا SذN �خلدمة.
�لنا$  �لبد�ية �د�   _ lملستشفيا�  Nكانت هذ
�لر�بع  �خلليفة  عصر   _ �ما  �لتقليد�،  بالعال� 
�لعال�  فيها  يتلقو3  �ملرضى  فبد�  �هللا-  -�(ه 

(�Sوميوباثي) �يضا.
 �لكي يستفيد �لنا$ من هذ� �لعال� �لرخيص 
سجل  قد  �نفسهم  عال�  من  �يتمكنو�  جد� 
قد   Z[كث  lاضر�� �(د  طاهر   �h[م سيدنا 
�قد صد�  بعد،  فيما   Wكتا  Zُطبعت _ صو�

بالعربية �يضا. 
�هللا  �فَّق  جها3"   lنصر" مشر�|  بد�ية  �منذ 
هذ�  حتت  حياִדم  لوقف  طبيبا   ٣٥٠  �تعا

�ملشر�|.

مد�سة مسر�� �لثانوية بغامبيا�ملد�سة �أل(دية �البتد�ئية _ "مو��" - غامبيا
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حضرZ �م] �ملؤمنني يتفقد مستشفى _ غانا

مستشفى �جلماعة _ "كوكوفو" - غانامستشفى �جلماعة _ "تتشي ما3" - غانا

مستشفى �جلماعة _ �بيجا3 - ساحل �لعا� جناÁ من مد�سة تعليم �إلسال� �لثانوية _ كوماسي - غانا
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�خلدما� للنهو' بالضعفا@ �4ملنكـوبني
_ هذ� �جلزK سنقد� نبذZ عن �جناl�h �جلماعة 

_ عهد كل خليفة.
 Nجلماعة _ عهد� Kبنا�  � �خلليفة �أل�1  9عا 
�قامة "��9 �لضعفاK" لرعاية �لضعفاK ��ملسنني  ��
 lخلدما �ستمر�ً��  ��ملساكني  �ليتامى  �إلعانة 
�ملسيح �ملوعو9 � لإلنسانية، فلبَّت �جلماعة 

.NKكلها ند�
�_ متوh ١٩٢٧ 9عا �خلليفة �لثاk � �جلماعة 
� �عاية �ليتامى ��ألطفا1، �ب¶ "�9ً�� لليتامى" �

�"�9ً�� للمسنني".
�إلسالمية  �جلماعة   3� بالذكر  �جلدير  �من 
 Kللفقر�  Zملساعد� تقد�  باكستا3   _ �أل(دية 
سنة  تكفيهم  بكمية  �لقمح   Kلشر� ��ملساكني 

كاملة.
 hمتو  _ �Sند   _ شديد  hلز�1  �قع  �عندما 
 �� �جلماعة   �  kلثا� �خلليفة  9عا   ،١٩٣٤
�ننا  بعملنا  "فلُنثبْت  قائال:  �ملنكوبني   Zمساعد
�كثر �لنا$ مو�ساZً للمنكوبني." (جريدZ �لفضل 

(١٩٣٤ u٨ شبا
بقحط  �Sند  �صيبت   ١٩٤١ عا�  بد�ية   _�
على  �جلماعة   � �ملؤمنني  �م]  فحث  شديد، 

توف] �لقمح ��ملا1 للمنكوبني.
 � �ملؤمنني  �م]  بد�   ١٩٤٢ �يلو1   ١١  _�

."Kللفقر� lلبيو� K| "بنا�مبشر
�_ ٣٠ �يا� ١٩٤٤ 9عا �م] �ملؤمنني � �هَل 
�طعا�  ��قا9يا3 خاصة ��جلماعَة �أل(دية عامة 
�جليا|. ¢ عند �ستقال1 باكستا3 حث �جلماعة 

على تقدمي �لفرشاl ��ألحلفة للمهاجرين.

 _ lلفيضانا� _ عا� ١٩٥٤-١٩٥٥ سببت 
 �  kلثا� �خلليفة  فقا�  كب]�،  9ما��  باكستا3 
بنفسه Âولة للمناطق �ملنكوبة، �حث �ملسلمني 

.lعانة منكو� �لفيضانا��أل(ديني على 
�_ ١٧ �يلو1 ١٩٦٥ 9عا �خلليفة �لثالث �(ه 
�طعا� �ملساكني ��ليتامى قائال:  ���هللا �جلماعة 
"�ليو� �نّبه كلَّ مسؤ�1 _ �جلماعة �3 عليه �3 
منطقته جائعا."  �� �(د� _  ينا�  �ال  يتأكد 

(جريدZ �لفضل ١٠-٣-١٩٦٦) 
�_ ١٩٧٣ قدمت �جلماعة من بيت �ملا1 مبالغ 
كث]Z ملنكو� �لفيضاناl _ باكستا3 �لشرقية 

��لغربية. 
�لر�بع  �خلليفة  قد�   :١٩٨٣ kلثا� تشرين   ١١
�(ه �هللا "مشر4> بيو� �حلمد" حيث طلب 
من �فر�9 �جلماعة vع �لت¦عاl لبناK مئة بيت 
للفقر�K ��ملساكني ��ليتامى ��أل��مل �لذين ليس 
عندهم سكن، �eلك مبناسبة مر�� ١٠٠ عا� 
�خلا�  جيبه  من  �قد�  �جلماعة.  تأسيس  على 
 Z9�ملز� lلبيو� Nهذ Kقد مت بنا�بية. �مئة �لف �

مبر�فق �ساسية _ 2ّمع ُسمي "بيوl �حلمد".
� �ملساعدZ للبعض لبناK بيوl خاصة   كما ُتقدَّ

Sم �� إلصالحها. 
_ ٩ تشرين �لثاk ١٩٨٤: قد� �ما� �جلماعة 
للبال9  �ملالية   Zملساعد� مشر�|  �هللا-  �(ه   -
����ند�  �لصوما1  مثل  �ملجدبة  �ألفريقية 

�غ]�ا.
 B4١٩٨٦: �سس �(ه �هللا "صند ��e� ١٤ _
�أل(دية،   Kشهد� ��ال9  لرعاية   "Dبال سيدنا 
 �فحيثما ُيستشهد �حد �ملسلمني �أل(ديني تتو

�جلماعة كفالة ��الN9، فيعيشو3 بكر�مة.
�هللا  �(ه  �سس   :١٩٩١  kلثا� كانو3   _�
�كثر من  بكفالة  قا�  �قد  �ليتامى"،   B4صند"

� �آل3. �١٠٠٠ يتيم 
�_ ١٩٩٣ �سس - �(ه �هللا - مؤسسة خ]ية 
(�إلنسانية   "Humanity First" باسم  عاملية 
�لكو���  ملنكو�   lملعونا� تقد�  �هي  ��ًال) 
_ كافة �¾اK �لعاU، �بفضل �هللا تعا�، قد مت 
�بأمر   .Uلعا� من  بلد�   ٢٦ �½يا _  تسجيلها 
تقد�   -  �تعا �هللا   Nنصر  - �حلا�  �خلليفة  من 
هذN �ملؤسسة مساعدZً للشعب �إلفريقي خاصًة 
تعمل،  كما   .Wحلاسو� علو�  نشر  2ا1   _
 Kنشا�مستعينة بلجنة �ملهندسني �أل(ديني، على 
 _ �صيانتها   Wللشر صاحلة   Nميا  lمضّخا
� �ميا1، � Nفريقيا _ مناطق ال تتوفر فيها �مليا�
�متّدهم مبولد�l �لطاقة �لشمسية. �قد قدمت 
�لزلز�1  �ملؤسسة خدماl عظيمة ملنكو�   Nهذ
 lغجر� �الية   _�  ،١٩٩٩ عا�  تركيا   _
 _ تسونامي  �لضحايا   ،٢٠٠١ عا�  �Sندية 
�تلف �لبلد�3 عا� ٢٠٠٤. ��جلدير بالذكر �3 
 Humanity" عينت  قد  �إلند�نيسية  �حلكومة 
جلمع  بريطانيا   _ Sا  �½يا  ممثال    "First

�لت¦عاl لضحايا "تسونامي".
�كشم]  باكستا3   _ �ملدمر  �لزلز�1  �ضحايا 
عا� ٢٠٠٥. كما ��سلت مساعد�l لضحايا 

 .Zغز _ Z[ألخ� Wحلر�
�ألمم  عند  �½يا  �ملؤسسة   Nهذ ُسجلت  �قد 
�عتر�فا  �نسانية"  خ]ية  "مؤسسة  كـ   Zملتحد�

sدماִדا. 



٣٣٩

�لبـوسـنة
 Wعا� ١٩٩٣ كتب �فر�9 �جلماعة ما يقا� _
 KساO�  ��  lفاكسا� �برقية  �سالة  مئة 
�لوK��h ��لدبلوماسيني _ �لبلد�3 �إلسالمية �3 
�ملظلومني.  �لبوسنيني  �خو��م   Zملساعد يهبُّو� 
 KؤالS �هللا-  -�(ه  �لر�بع  �خلليفة  ��سل  كما 
�تلفة  مو�9  فيها  مبا   Z[كب  Zمساعد �ملظلومني 

بقيمة مليو 3�Åسمئة �لف جنيه �سترلي�.
�_ ٣٠ تشرين �أل�1 ١٩٩٢: �سس مشر�| 

� يتامى �لبوسنة ��لصوما1.�تقدمي �Sد�يا 

صندB4 مرمي للتز4يـج
�_ شباu ٢٠٠٣ فتح �خلليفة �لر�بع �(ه �هللا 
"صندB4 مرمي للتز�يج" �ليًد� لذكر} ��لدته 
 i�لصند� هذ�  يقد�  حيث  عنها،  �هللا  �ضي 
هذ�  بناִדم.  لتز�يج   Kلفقر��  Kلآلبا  Zملساعد�
�خلليفة  �ّسسه  مشر�|  �خر  هو   i�لصند�
�لر�بع �(ه �هللا _ حياته. �قا1 عند �إلعال3 
ف¦�ير ٢٠٠٣:  �جلمعة _ ٢٨  عنه _ خطبة 
"�مل �3 ال يغلق هذ� �لصند�i �بد�، �سو 

يتم تز�يج �لبناl �لفق]�l بكر�مة." 
 Kند� يلبو3  �جلماعة   Kبنا� يز�1  �ال  فكا3 
�مامهم �يقدمو3 �لنقو 9��Sد�يا ��حللي _ هذ� 

 .i�لصند�

�خلدما� �لتعليـمية
خدمة  �سا$   � �ملوعو9  �ملسيح  �ضع  لقد 
�قد  �يضا،  �لعلمية  �لناحية  من  لإلسال�  عظيمة 
Çد�   U �نه  �جلماعة  معا�ضو  بذلك  �عتر 

� قد �حدثت _  مثله. �ُكتبه  �حٌد  �إلسال� 
�لدنيا �نقالبا علميا �عمليا. لقد بذ1  جهدN لتقوية 
�بناK �جلماعة علميا �عمليا �تز�يِدهم بالتقو}، 

 :�بل �علن eلك بناKً على �حي �هللا تعا
"لقد �خ¦k �هللا تعا� مر�ً�� �تكر�ً�� �نه س]hق� 
عظمة خا�قة، �يرسخ حp _ �لقلوW، �ينشر 
على  غالبة  �Èعلها  كلها،  �أل�¤   _ vاع¡ 
vيع �لفرi، �سينا1 �بناv Kاع¡ كماال _ �لعلم 
��ملعرفة لد�جة ��م ُيفِحمو3 �جلميَع بقوZ نو� 
صدقهم ��ل¦�هني ��آلياl، �كل قو� س]تو� 

�لينبو|. �3 هذN �جلماعة سو تنمو  من هذ� 
كله.  بالعاَلم  حتيط  ح¯  خا�قة   Zبقو �تز9هر 
ستكو3 هنا` كث] من �لعر�قيل ��لباليا، �لكن 
�سو  �لطريق  من  vيعا  يزيلها  سو  �هللا 
�يا�: سو  �اطًبا  �هللا  قا1  �لقد   .Nعد� ُيتم 
�با�كك بركة تلو بركة ح¯ �3 �مللو` سيت¦كو3 
بثيابك. فأيها �ملستمعو3 �½عو� �عو� ��حتفظو� 
ֲדذN �ألنباK _ صنا9يقكم، ألنه كال� �هللا �لذ� 
سو يتحقق يوًما". (�لتجلياl �إلSية، �خلز�ئن 

�لر�حانية 2لد ٢٠، � ٤٠٩-٤١٠)

منظمة  "�إلنسانية ��ال" توفر خدماl  �لنقل ��لغذ�K ��مللبس للمنكوبني �لبوسنيني
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مد�سة تعليم �إلسالL �لثانوية 4كلية تعلـيم 
Lإلسال�

"مد�سة  باسم  منوeجية  مد�سة   � ��سس 
 Kتعليم �إلسال�" _ قا9يا3 ١٨٩٨ حلماية �بنا
 Ê�مسا�إلحلا9 ��ملسلمني من تأث] �ملسيحية �
�لكي  �ألخر}،  �ملد��$   _ �لغربية  �لثقافة 
يصبحو� خد�� �لدين. �كانت هذN �ملد�سة _ 
��Sا �بتد�ئيًة، ¢ صا�l متوسطة ¢ ثانوية _ 
سنة ١٩٠٠، �بعد ثال� سنو�l �صبحت كليًة 
�إلسال�"،  تعليم  "كلية  �ُسميت   ،١٩٠٣  _
�قد برlh كمؤسسٍة تعليميٍة عظيمة _ �Sند. 
�Sندية  �حلكومة   l�9صا �Sند  �نقسا�  �بعد 
"مد�سة تعليم �إلسال�" �لثانوية �½َّْته "مد�سة 
ستنا� سنغ باجوN" �مد�سة "�خلالصة" �لثانوية، 
�ما "كلية تعليم �إلسال�" فسمتها: كلية �لسيخ 

�حلكومية. 
 � kباكستا3 شعر �خلليفة �لثا �� ZجرS� بعد�
فوضع حجر   ،Zبشد �أل(دية  �لكلية   Z��بضر
�ألسا$ لكلية تعليم �إلسال� _ الهو�، �بعد 
�ليها  �لكلية   Nهذ �نتقلت   Zبو� مدينة  تأسيس 
 ZجرS� سنة ١٩٥٤. كما �سس حضرته بعد
فوً�� "مد�سة تعليم �إلسال� �لثانوية" _ مدينة 
� �بوZ. �ُ�سسْت مد�سة �شنيوl، ¢ �نتقلت 
 "Zلُنْصر� �"جامعة   lللبنا �لثانوية   "Zلُنْصر�"
 _ �البتد�ئية  �ملد��$  ��قيمت  �يضا،   lللبنا
�بوZ. �بقيت هذN �ملد��$ ��لكلياl ح¯ عا� 
عالية  ��لتربية  للتعليم  كمر�كز  تعمل   ١٩٧٢
�غ]هم  �أل(ديو3  �ليها  يبعث  �ل¡  �ملستو} 
� �3ْ �علنت ���ال9هم من �تلف �¾اK �لبال9، 
 Nحا1 هذ lحلكومة �لباكستانية تأميمها. فبد��
فلم  يوٍ�،  بعد  يوًما   Kلتعليمية تسو�  lملؤسسا�
 e�يبق فيها علم �ال ثقافة �ال 9ين �ال تربية، 
تعّين �حلكومُة فيها �ساتذZ ال يهمهم �لتد�يس، 
 ��  Z9ملقصو�  ZKإلسا�� �ملا1  كسب  �منا �

�خلالفة  �لكن  �أل(ديني.  �ملسلمني   Wلطال�
 lمؤسسا بتأسيس  قامت  �أل(دية  �إلسالمية 
للنهو¤  باجلماعة  خاصة   Zجديد تعليمية 

بأبنائها ��بناK �آلخرين.
�لعلو�  �تلف   �� �جلماعة  توجهت  كما 
� جانب ��لضر��ية  �ألخر} خلدمة �إلنسانية 
��طمئنا3  �ألمن   Wالستتبا �لكب]  �جلهد  بذ1 
�هنا`   .�تعا باهللا  �لعالقة  �لتوطيد   Wلقلو�
تعمل  �ل¡  �خلاصة  �لتعليمية  �ملعاهد  من  �لكث] 
�لتعليم"   Zنظا�" �شر�  حتت  باكستا3   _
�لتابعة لـِ "صد� �جنمن �(دية" طبق �ملناهج 
�لتعليمية �حلكومية، �قد بلغ عد9ها ح¯ �آل3 

١٧ معهًد�.
لقد متكنت �جلماعة بفضل �هللا تعا� من نشر 
�لعلم _ �فريقيا �يضا على نطاi ��سع؛ حيث 
فتحت مد��$ كث]Z يعلِّم فيها �ملعلمو3 �لذين 
قد نذ��� حياִדم لإلسال� مؤقًتا. �توجد �ليو� 
�(دية  مد��$   ٥١٠ �فريقيا   _ بلد�   ١١  _

بعضها ثانوية �بعضها �بتد�ئية.

Nلطـال� Oمسـاعد 
 Zنظا�" �شر�  حتت  �جلماعة  �تقد�  هذ�، 
�(دية  �جنمن  صد�  مبؤسسة  ��لتربية"  �لتعليم 
 Wلطال� من   Kللفقر� مالية   lمساعد�  ،Zبو�
 Kشر��لذين ال يستطيعو3 9فع �سو� �ملد��$ �
�لكتب ��لدفاتر. �ما �كثر هؤالK! �يكمل عد9 
كب] منهم �لد��ساl �لعليا، �يشغلو3 فيما بعد 

مناصب �فيعة. 
�3 �ألثرياK _ �جلماعة �يضا يسا�وe _ 3لك 
مسا�ة سخية. هنا` قصة ��ئعة لشاe Wكرها 
قا1 حضرته:  �هللا، حيث  �لر�بع �(ه  �خلليفة 
 Z[كب  Zمساعد نقد�   �تعا �هللا  بفضل  ¾ن 
 ،Z[كث lلدينا ت¦عا للطالW حيث جتّمعت 
يستطيع  ال   Wموهو طالب  هنا`  كا3   �eفإ

 .Nنساعد فنحن  �ليد  لضيق  �لد��سة  متابعة 
فذ�l مرZ قا1 � �ملرحو� شاN نو�h �نه يريد 
�Ç 3صص ثلث ��باÁ �حد مصانعه كصدقة 
جا�ية باسم ��لدN، �خوَّل� _ �نفاقها حيثما 
بعض  ��ساعد  �ال  ��حد  يو�  ميّر  �ال  ��يد. 
 kKفاليو� �يًضا جا .i�من هذ� �لصند Wلطال�
 lللد��سا �لفق]   Nلد�� ��سله  فق]  طالب 
�لعليا _ بريطانيا، ��ثناK �للقاK سالت 9موعه. 
��ضاعه   3�  k¦خ� �لسبب،  عن  سألته  فلما 
 3� عليه  فعرضُت  جد�.  تعيسة  �القتصا9ية 
يقتر¤ من �جلماعة مبلًغا. فامتنع. فقلت: ال 
�لدين.  بأخذ  �مر`   kفإ �المتنا|،  ميكن لك 
للقلق �آل3، فقد  �نه ال �9عي  ��كتْب ألبيك 
9بر �هللا � �ملبلغ، �قل له �يضا �ال يقلق بصد9 
بقد�   Nتسديد ميكنك   e� �لدين،  هذ�  تسديد 
ما شئت �م¯ شئت بعد �رُّجك �حصولك 
معظم   3� جربُت  �قد  مناسب.  عمل  على 
�ملبلغ مع hياZ9 منهم  هؤالK �لطالW يعيد�3 
 Zبو� "�لفضل"   Zجريد) �آلخرين.  يفيد  مما 

   (٢٠٠٠/٣/٢٤
يقدمو3   Kخللفا�  3� �يضا  بالذكر  ��جلدير 
�يضا  eهبية   lميد�ليا  Wلطال� من  للمتفوقني 

تشجيعا Sم.
   باختصا�، �3 بذ�Z �عما1 خدمة �إلنسانية 
hمنه   _  � �ملوعو9  �ملسيح  بذ�ها  �ل¡ 
 Z[كب Zًشجر ��صبحت �ليو� بفضل �هللا تعا
بال9   _ �لنا$  ֲדا  يستظل  �لظال1  ���فة 
كث]Z، �هي ال تز�1 تنمو �تز9هر ليل �ا�، 
- �توفيقه  �هللا  -بفضل  �جلماعة   Á¦ت �ال 

 Uلإلنسانية �لبائسة _ كل �لعا lتقّد� �خلدما
 lتوجيها Kعلى ضو Zكل مناحي �حليا _�
يوفق   3�  �تعا �هللا  نسأ1  �لكر��.   Kخللفا�
�9ئًما _  �إلنسانية  � خدمة � �حلبيبة  vاعته 

ظل �خلالفة �ملبا�كة.
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�ملسيح  سيدنا  بني  لقد 
�ملهد�  ��إلما�  �ملوعو� 
ال  �لذ�  �لدين   ��  �
�معجز�!  بينة  بآيا!  تعا)  �هللا  يؤيد+ 
متجد�5 يصبح ميًتا ال حيا5َ فيه، �قشًر� ال 
ماتت  �لقد  تر�>.  قصة  �=ر�  فيه،  ُلبَّ 
تعا)  �هللا   �أل �إلسال�،  Cال  كلها   ��أل�يا
على  �آلياِ!  �ُير�  بنصر+،  يؤيد+   I�J ما 
صدقه، �قد �قامL M هذ� �لعصر لُير� على 
�إلسال�   Oلصد تبياًنا  �ملتجد�5  Pياته  يد� 

�نQ �إلسال� �. 
�لقد �ظهر �هللا على يد �ملسيح �ملوعو� � 
PالT �آليا!، �ما I�J ُيظهرها على �يد� 
ُيظِهرها  �سيظل  �ليو�،   Vح �لعظا�  خلفائه 
� ير\ �أل]Z �من عليها. � (C - بإ^نه -
�فيما يلي �سجل ثالًثا من تلك �آليا! �لبينا! 
��ملعجز�! �لd �ظهرها �هللا تعا) على �يد� 

�خللفاL f حياتنا �]�يناها بأ� �عيننا.
 

�ًال: "كلٌب ميو� على كلب" 
�نعقد!  L شهر ف�nير/شباk عا� ١٩٧٤ 
ثاo قمة Cسالمية L الهو] بباكستا�، �^لك 
 pلفقا] علي بوتو" (��لد بينظ� �^" �حني كا

بد�!  �نعقا�ها،  �قبل  �لبال�.  uكم  بوتو) 
�ألخبا] تصل �� مؤ�مر5 سُتدبَّر ضد �جلماعة 
�لقمة، �كانت  �إلسالمية �ألyدية L هذ+ 
غايتها �� يباَيع �مللُك �لسعو�� فيصل خليفًة 
-  fلر|سا� بعض   �كا  Vح للمسلمني، 

 �كالرئيس �أل�غند� "عيد� �مني" - ُيدلو
بتصرuا! L حقه، �J�ُِّعت كتيبا! ضد 

�جلماعة L هذ+ �لقمة.
 �بعد شهٍر �نصف، عقد! "]�بطة �لعا� 
�ملكرمة.  مكة   L �جتماعها  �إلسالمي" 
�لسعو��   ��ملند� برئاسة  جلنة  فتكونت 
يطالب  قر�ً]�  فأعّد!   ،Tلصو�� =اهد   .�
�حلكوما! �إلسالمية �عتباَ] �ألyديني �قلية 
غp مسلمة، �فْرZَ �حلظر على توظيفهم. 
 ��قد ��فقت �للجنة على هذ� �لطلب Cال �
 Mلدي� fفق على �جلز�� oلباكستا� ��ملند�
على طلب حظر  يو�فق   �� فقط،  للطلب 
�لذ�  �لسعو��   ��ملند� �لكن  �لتوظيف. 
 Zفر على  �صرَّ  �للجنة  لتلك  ]ئيًسا   �كا
�لسعو�ية   �C  :Iتوظيفهم، �قا �حلظر على 
فتا�>  على   fًبنا �حلظر  هذ�  فرضت  قد 

.fلعلما�
� L ٢٩ مايو/�يا] �ثا] طال� كلية "ِنْشَتر" 

مبلتا� فتنًة L �طة �لقطا] بربو5. فاندلعت 
�ملسلمني  ضد  �لدموية  �الضطر�با! 
��ستمر!   ،�باكستا سائر   L �ألyديني 
 ��ألyديو  ��ملسلمو فيها  قد�  سنة،  قر�بة 

�لتضحيا! بأمو��م ��نفسهم.
�لثالث  �خلليفة  ُ�عي  �غسطس  شهر   L�
 (C �هللا-  -]yه  �yد  ناصر   �Jمر حضر5 
�سئلة  على  للر�   oلباكستا� �لشعب  =لس 
سنًة  �إلسالمية   Oلِفر� �يع  من  �ملشايخ 
�شيعة، ��ستمر! �ملناقشة �كثر من عشر5 
�يا� ��ستغرقت ٥٢ ساعة كاملة. فأفحمهم 
�تكر�ً]�  مر�ً]�  �حذَّ]هم  �لد�مغة،  �ججه 
من ��ا^ �� قر�] �علهم L جانب ��علنا 
L جانب Pخر، �Cال سيتحقق فيهم حديث 
 َّ�Cِ" :Iمته �قا�نذ] فيه �لذ� � � Iلرسو�
َبِني Cِْسَر�ِئيَل َتَفرََّقْت َعَلى ِثْنَتْيِن َ�َسْبِعَني ِملًَّة، 
َ ِملًَّة، ُكلُُّهْم  َ�َتْفَتِرOُ ُ�مَِّتي َعَلى َثالٍ\ َ�َسْبِعني
ِفي �لنَّاِ] Cِال ِملًَّة َ��ِحَد5ً. َقاُلو�: َ�َمْن ِهَي َيا 
َ�َ�ْصَحاِبي".  َعَلْيِه  �ََنا  َما   :Iََقا �ِهللا؟   Iَُسو[َ
 L fما جا �(�لترمذ�، كتا� �إلميا�، با

�فتر�O هذ+ �ألمة). 
Cال �� �لضغط �لسعو�� كا� شديًد� على 
 ٧  L فأعلن   ،oلباكستا� �لشعب  =لس 

بقلم: �لد�عية عبد �ملؤمن طاهر

]·]fiÁ^Ñ;k]Á`

Ô]�÷£\;Å‚¡;∫
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�ألyديني  �ملسلمني  �عتبا]   Iيلو�  /nسبتم
 5fنبو حتققت  �هكذ�  مسلمة،   pغ �قلية 
�لفرقة  عن   � �هللا   Iسو[ �مد  سيدنا 

.fلناجية بكل جال�
  لقد ُنّفذ! �ملؤ�مر5 ضد �ألyدية، �لكن 
� يسلم  من عقا� �هللا تعا) قطبا ]حاها.. 
��حلاكم  فيصل  �لسعو��  �مللك   Mع�
�لباكستاo "^� �لفقا] علي بوتو". فقد ُقتل 
�مللك فيصل بعد ^لك بقليل بيد �بن �خيه، 
�ما "بوتو" فلقي مصp+ �لتعيس بعد سنو�! 

قليلة �فيما يلي بعض تفاصيله.

$عـد�# "بـوتـو"
�كا� هال¡ "بوتو" Pية عظيمة على �لتأييد 
�لرباo لألyدية ��ليال على صدO مؤسِسها 
�، C^ كا� قتله حتقيًقا لنبأ عظيم ��حى 

به �هللا Cليه �، �تعريبه:
"منذ �يا� �خon �هللا تعا) عن مو! شخص، 
�كا� هذ� �إلخبا] على شكل قيمة عد�ية 
لبعض حر�T ��جاf ��شا] Cليه �حي �هللا 
على  ميو!  "كلٌب  فيه:   fجا �لذ�  تعا) 
على  �سيمو!  كلب،  �نه   �� كلب".. 
ِسّن   على   Iيد �لذ�  "كلب"  لفظ  عد� 
 Jسن هذ� �لشخص لن تتجا� �� M٥٢.. يع
�لـ  �لسنة   L بل عندما يدخل عاًما،   ٥٢
 (C نفسها  �لسنة   L يرحتل  عمر+  من   ٥٢
�لر�حانية  �خلز�ئن  ��ها�،  (�JCلة  �آلخر5." 

 (٣ © ١٩٠ ª
لك �� حكومة "بوتو"� تكتِف باعتبا]   ̂��بيا
على   fبنا فقط  مسلمة   pغ فرقة  �ألyدية 
قر�] =لس �لشعب، بل حّرضت �لرعاَ» من 
�تبا» �ملشايخ �ملتطرفني �ملعا]ضني لألyدية 
�¬ب   Iلعز� �ملساملني  �بنائها  قتل  على 
 TالP مو��م �هد� بيوִדم ��الִדم. فُنهبت�

�لبيو!، �ُحرقت PالT �ملحال!، ��عُتِقل 
�ملئا!، ��سُتشهد �لعشر�!، �ُفصل �ملئا! 
من �لوظائف، �ُطر� �لعشر�! من �ملد�]® 
كل   L  ��ألyديو  Zتعر� ��جلامعا!، 
مشد�5،  �جتماعية  ملقاطعة   �باكستا  fا¯�
حV ُفرZ حظر شديد على �صوI �حلليب 
ألهل ]بو5، �ُحر� �آلالT من �الستقاf من 
 L منهم   Tآلال� عشر�!  �ُحِبس  �آلبا]، 
بيوִדم، �ُسّو�! �جو+ �لعشر�! � ُ�كرهو� 
 L \لر��  َّ®�ُ�  ،Oألسو��  L ملشي� على 
 L موتاهم  �فن  من  �ُمنعو�  بعضهم،  فم 
 ªَخر�ُ  Vلبعض، ح� قبو]  �ُنبشْت  �ملقابر، 
 ،�جثما� �yد� من قL +n مدينة خوشا
��ُلقي L �لعر�f. ��أل�هى ��ألمّر من ^لك 
� �لظاملني ها�و� مئا! �ملساجد �ألyدية، �
فهدموها �� حرقوها مع �ملصاحف �ملوجو�5 
فيها، �� �غلقوها، �� �ستولو� عليها مبساعد5 

�حلكومة.
كا� �ألyديو� يذهبو� C (Cمامهم -]yه 

�هللا- منهوبني، �يرجعو� من عند+ فرحني 
 Lلشا� �لبلسم  مسر�]ين حيث كا� يضع 
��بتِهجو�،  �بِشر��  قائًال:  جر�حهم  على 
�هللا   Iبرسو ُفِعل  قد  بكم  ُيفَعل  ما   �فإ
على  �ِخّر��  �هللا   (C فِفّر��  �صحابته،   �
يضيع  ال  فإنه   ،fلبكا��  fبالدعا �عتابه 
 L �هللا-  -]yه   Iقا� �لصاحلني.  عبا�+ 
��عي  "ال  �اعته:  ناصًحا  خطبه  Cحد> 
هذ+   Iخال من  ُمر��   .���الضطر� للقلق 
�لكا^بة  ��لكتابا!  ��لفتا�>،  ��تافا!، 
ضاحكني  �ليومية  �جلر�ئد   L تطبع   dل�
مستبشرين، �ال تكترثو� �ا. ينبغي �ال يتولد 
�لغيظ L قلوبكم، بل لِتتولد فيها عو�طف 
�لرyة جتا+ هؤالf �لنا®. عندما �فكر �تأ� 
 �� ��نا �آلخر �حياًنا C^ كيف ميكن لإلنسا
ينحط لد]جة �� يكذ� ��ًال � يأخذ كذبه 
�ليًال يؤسس عليه مطالبًة مزيفًة مث5ًp للفنت. 
فعلى �إلخو5 �� ُيكِثر�� من �لدعاL f هذ+ 
�لعقل  �لقو�   fيهب �هللا هؤال �بأ  Tلظر��

oلوفد �لذ> ]�فق حضرته ملجلس �لشعب �لباكستا� fحضر5 �خلليفة �لثالث يسد� �لتوجيها! ألعضا
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��لفهم، �يهيئ �م �سبا� �لفال³ ��لرشد 
��لتأييد ��لنصر، ��� uبهم � كما uبنا، 
 (C �ينضمو�  �يعقلو�   fهؤال يفهم  لكي 
�اعة هذ� �لقائد �لر�حاo �لعظيم ��خلا�� 
�ملتو�ضع لرسوI �هللا �." (خطبا! ناصر 

(٥ © ١٣٨-١٣٩ ª
�ما "بوتو" فاستمر L ضحكه �عد��نه على 
�جتما»  كل   L  Iيقو  �فكا �ألyديني، 
بكل Jهو �غر�]: �نا �لذ� قد قمُت �ل 
 Vلقضية �لقا�يانية �ملعلقة منذ ٩٠ عاًما، ح�
قاL I نشو5 �ُحلكم: سوُ T�yِّل �ألyديني 

Cناf �لشحذ5، �سأقضي عليهم.
فتطرO �خلليفة �لثالث -]yه �هللا- C) حتديه 

 :Iفقا
"ُتحا¡ �ملكائد �توضع �خلطط �خلط5p ضد 
�جلماعا! �إل�ية L �لعا� لُتسحق من على 
توّلو�   �^C �¬م   ��ملعلنو يعلن   .Z[أل� �جه 
كلهم  �ألyديني   �فسيصلبو �لُسلطة  Jما� 
َمن  Cال  ُيصلب  �يا�. �لكن ال  ثالثة   Iخال
قّد] �هللا له �� يصلب، �ما �لذ� قّد] �هللا له 
�حلماية فينقذ+  من �لنا] �مللتهبة �ُينـزله عن 
�لصليب حًيا كاملسيح �. ال قيمة للمكائد 
�بًد�.  تنجح  �ال  �هللا،  قد]5  مقابل  �لدنيوية 
�ملكائد  �حتا¡  �خلطط  توضع  عندما  �لكن 
 5pلصغ� �جلماعة  هذ+   fإليذ� �نو�عها  بكل 
به  متينة برֲדا �تتمسك  �لd هي على صلة 
�ال تطيق �البتعا� عنه �، فإ¬ا تقوI لرֲדا 
 !َ�[�  �^C ]بنا،  �لدنيا:  بتخويف  Pֲדٍة   pغ
منا �لتضحية بأنفسنا فلن نبخل L تقدميها، 
 �ألننا نريد ]ضا¡، �ال يستطيع هذ� �لعا� �
يضرنا Cال مبا شئت، فثبِّْت �قد�منا يا ]بنا". 

(٣ © ٣٩٧ ª خطبا! ناصر)
(�خلليفة  �yد  طاهر   �Jمر حضر5  حتد\  �قد 

:Iلر�بع فيما بعد) عن تلك �أليا� �لعصيبة فقا�

�لليا·  من   �pًكث قضيت  �لفتر5  تلك   L  
 L ¸[ ما��عظيم �باكًيا  �ساهًر� L كر
بعقابك.  �لظاملني  ُخْذ   �[ قائال:  �لتهجد 
�C Lحد> �لليا· �ستيقظت من �لنو� فجأ5ً، 
 ^C  ،Mم قصد   ��� سرير�  من  �سقطت 
كا� جسد� حتت سيطر5ِ قو5ٍ ال �ستطيع 
كنت   ^C �حي،  حالة   L كنت  �صفها. 
�]�� بصو! عاI �جسمي يرتعد: "َ�ْ�َهى 
�َ�َمرُّ"، "َ�ْ�َهى �َ�َمرُّ". فلما �Jلت هذ+ �حلالة 
��]كت ما �قوI. فقمت �فتحت �ملصحف 
 �Pلقر�  L �لكلما!  هذ+   Oسيا �]�يت 
�اعة  سو�ينئر،  طاهر  (سيدنا  �لكرمي. 

بريطانيا، يوليو ٤٠٠٤)
�سياO �آليا! ��ضح جلي �هو كاآل«: ﴿َ�ْ� 
َيُقوُلوَ� َنْحُن َجِميٌع ُمْنَتِصٌر * َسُيْهَزُ� �ْلَجْمُع 
اَعُة  اَعُة َمْوِعُدُهْم َ��لسَّ ُبَر * َبِل �لسَّ َ�ُيَولُّوَ� �لدُّ
َ ِفي َضالIٍ َ�ُسُعٍر  �َّ �ْلُمْجِرِمنيCِ * َُّمر�ْ�َهى َ�َ�َ
* َيْوَ� ُيْسَحُبوَ� ِفي �لنَّاِ] َعَلى ُ�ُجوِهِهْم ُ̂�ُقو� 

َمسَّ َسَقَر﴾ (�لقمر:٤٢-٤٩)    
�ملهم �� "بوتو" نسي �� للمظلومني ]بًّا يأ« 
لنصرִדم بغتًة من حيث ال ُيحتسب. �فعًال 
سنو�!  ثال\  بعد  �لربانية  �لنصر5   !fجا
 fعد��حُد �طا³ بعر¿ "بوتو" �شد��، حني 
فألقا+  �حلق،   fضيا  Iجلنر�� �هو  �ألyدية 
L �لسجن، �بد� �اكمته L قضية مزّ�]5 
لقتل �حد �لسياسيني. ��ستمر! �ملحاكمة 
سنتني � ينفك �ألyديو� يعلنو� خال�ما 
من �قصى �لبال� C) �قصاها، L جر�ئدهم 
لن  "بوتو"   �عقا  �� للنا®،  ��حا�يثهم 
� عقابه �حلقيقي ينتظر+ C ينتهي بالسجن، بل
 L ُيعَد� حني يدخل Tهو �إلعد��، �سو�
�لـ ٥٢ سنة من عمر+، �^لك �سب �Cا� 
 fللمسيح �ملوعو� ��إلما� �ملهد� � جا
فيه: "كلٌب ميو! على كلٍب"، �قد فسر+ 

� هذ� Cشا]C 5) موِ! عدٍ� · شديِد � �
 pتش كما  �لسن ٥٢،  �خوله  لد>   fلعد��

Cليه �لقيمة �لعد�ية لكلمة "كلب"
[٢] =�    [٣٠]=I    [٢٠]= ¡

٢٠ + ٣٠+ ٢ = ٥٢  
 

 L Cليه  �ملشا]  �لعد�   �� يقني  على  �¯ن 
�إل�ا� هو "بوتو". 

 Iجلنر�� (C سرعو��ع �ملشايخ ^لك Ä ملا�
يعد�  ال   �� Cليه   �يتوسلو �حلق   fضيا
 L ^لك  على  عاJًما   �كا  �^C� "بوتو"، 
 Jيتجا� �كل حاI فلُيْعِدْمه فوً]� �� بعد �
 �C  ��ألyديو  Iيقو ال   Vح  ٥٢ �لسن 
حتققت.  قد  �اعتهم  مؤسس   5fنبو
مباشر5ً   Iجلنر��  (C توسالִדم  �كانت 
�لسياسيني ��حلكوما!  ��يًضا عن طريق 
�خلا]جية �خصوصا �لسعو�ية. �لكنهم ما 
�ستطاعو� �� يرّ��� قد] �هللا �لذ� قد �تى، 
 �� بعد  متاًما   ١٩٧٩ عا�  "بوتو"  فُأعدَ� 

�خل �لعا� �لـ ٥٢ من عمر+.
 :��يقوI حضر5 مر�J طاهر �yد ֲדذ� �لشأ
كانت سنتا� قد مضتا على صد�] �حلكم 
يتصو]  �حد  يكن   �� "بوتو"،  بإعد�� 
�لليلة   L� .فعًال Cعد�مه سينفَّذ  � حكم �
�ستيقظت  Cبريل ١٩٧٩  ليو� ٤  �لسابقة 
 Qقل L من �لنو� بشعو] قو� شديد ]سخ
كاملسما] �� حا�ًثا قد �قع �آل�. كنت 
 Vيقظة ح �لسرير L حالة  على  مستلقًيا 
�لوقت ألخرª من سرير� ��صلي   �حا
�لتهجد � �لفجر كاملعتا�. ليس من عا�« 
Äا» �ألخبا] من �ملذيا» L �لصبا³ �لباكر 
غ p�o شغلت �ملذيا»، فأ�I خÄ nعته 

L ^لك �ليو�: لقد ُ�عدَ� �لسيد "بوتو".
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ثانًيا: هجر, �خلليفة �لر�بع )'ه �هللا
كانت هجر5 سيدنا مر�J طاهر �yد -]yه 
 !�fلو�قع حتقيًقا للنبو� L ��هللا- من باكستا
 � �ملوعو�  للمسيح  فهنا¡ �حي  �إل�ية. 
يتحد\ بوضو³ عن ��جرÆ��" :5 هجر!" 
�� صدمة ��جر5 (�لتذكر5 (=موعة �لوحي 
��لر|> ��لكشوT للمسيح �ملوعو� �) 
© ٢١٨ طبعة ٢٠٠٤ قا�يا�)، �قد حتقق 
هذ� �لوحي ��ًال ֲדجر5 �خلليفة �لثاo � من 
قا�يا� C) باكستا�، � ֲדجر5 خليفته �لر�بع 

.�-]yه �هللا- من باكستا� C) لند
 � �ملوعو�  للمسيح  Pخر  �حي  �هنا¡   
 �Jما كمثل   �Jما عليك  "سيأ«  نصه: 
]|يا  �Çة   .(٣٦٦  © (�لتذكر5  موسى" 
]�يت   :Iقا حيث   � �ملوعو�  للمسيح 
�لر|يا  هذ+  Pخر   L� علًيا.  �صبحت   o�
 �� بوحيه  علّي  �هللا  "� كشف   :�  Iقا
 oعو�  :Mع  Iيقو �ملعا]ضني  من  شخًصا 

�قتْل موسى". (�لتذكر5 © ١٦٩)
 Iقو  pتفس  L  �  oلثا� �خلليفة   Iقا �قد 
"بعد  َ]بَُّه﴾:  َناَ�>   ْ̂ Cِ  �﴿َ��َيُّوَ تعا)  �هللا 
�هللا  ^كر  قد  �لسال�  عليهما   ��سليما  ����
كله  عمر+  قضى  �لذ�   �  ��يوَ تعا) 
L �ملحن. �لرمبا كا� سيدنا عليٌّ � �شبَه 
 L ما�لعصر �لنبو�. � L � ��لنا® بأيو
�ألمر   Iيز� فال   � �ملوعو�  �ملسيح  عصر 
 pلتفس�) نبو5f ستتجلى L حينها.  مبنـزلة 

 (fسو]5 �ألنبيا ،pلكب�
تنطبق  كلها   !�fلنبو� هذ+   �� شك  �ال   
على هجر5 �خلليفة �لر�بع -]yه �هللا- كما 
يدI عليه �لو�قع، �كما �كد+ حضرته بنفسه 
حيث قاI مر5: � يأ! على �ملسيح �ملوعو� 
� Jما� كهذ�، �� ميّر بأحد�\ كهذ+، 
� بعض خلفائه � 5f¬ا كانت نبو�فال جر� 

سيمّر مبثل هذ+ �ألحد�\، �قد حصل ^لك 
L هذ� �لزمن عند صد�] �لقر�] �لعسكر� 
 ٥ �جلمعة  (خطبة  �جلماعة.   ضد  �لغاشم 

يوليو ١٩٨٥) 

)2يا مبشـر,
��تذكر جيًد� �� �خلليفة �لر�بع - ]yه �هللا- 
�لعرفا� L �ملسجد "�ملبا]¡"  بد� يعقد =لس 
 �كا بفتر5.  �خلالفة  منصب  تولّيه  بعد  بربو5 
هذ�   L 5إلخو� �سئلة  على  يرّ�  �هللا-  -]yه 
بكتب  يو�   !�^ �تى   � �لبد�ية،   L �ملجلس 
هذ+   «Jسأ�  :Iقا� �إلجنليزية  باللغة  متنوعة 
 �يتقنو �لذين  �إلخو5  بعض  على  �لكتب 
يقدمونه   � بتلخيصها   �فيقومو �إلجنليزية، 
هنا، �سوT �علق على ما �]� فيها. � بعد 
فتر5 قاI: نسمع لبعض �أليا� قصائد �ملسيح 
�ملوعو� � �خلفائه من �صحا� �ألصو�! 
�جلملية. � بعد �يا� قاI: تعالو� نغّيْر =ريا! 
فصاعًد�   ��آل فمن  �خر>،  مر5  �ملجلس  هذ� 
 <|[� �حال�  من   +��[ ما  �إلخو5  من  �Äع 
شخص  قا�  يو�   !�^�  .5pألخ� �لفتر5   L
عمر+ ما بني ٣٠ � ٣٥ عاًما، بني �لسا]يتني 
لقد  "سيد�،   :Iقا�  �للمحر� �ملحا^يتني 

]�يت L �لر|يا ميد�ًنا كب�pً �جتمع فيه خلق 
كثp �كأ¬م يشاهد�� مشهًد� بالغ �خلطو]5. 
�ر�  ما  أل]>  بينهم  من  طريقي  فشققت 
 �هنا¡، فإ^�..." �� يستطع صاحب �لر|يا �
يكمل كالمه لشد5 غلبة �لرقة عليه، فشّجعه 
�خلليفة �قاI: َ�كِمْل َ�كِمْل. فاستأنف كالمه 
�قاI بصعوبة بالغة: "فإ^� بشخص معلق على 
مريًر�،   fبكا يبكي  �لرجل  بد�   � �لصليب". 
�لكنه  ]|يا+،  ليكمل  ثانية  �خلليفة  فشّجعه 
 Vكثر ح� �� يستطع. فشجعه بلطف �حنا
قاI �لفV �قد ُبّح صوته: "فعرفُت �نه �نت يا 
سيد�". � بد� صاحب �لر|يا يبكي بكاf مًر� 
عالًيا. فلم يتمالك �خلليفة نفسه �قاI له من 
�بِشْر،  تبكي؟  ملا^�  نوً]�:  يشّع  ��جهه  فو]+ 
فإ¬ا ]|يا مبا]كة مبشر5، حيث �خn �هللا تعا) 
مهدً��  فيه   ��كو �قت  علّي  سيأ«  �نه  فيها 
كما  منه   Mسينّجي تعا)  �هللا  �لكن  باملو!، 

ّجنى �ملسيح � من �ملو! على �لصليب.
oC ال �حفظ كلما! �خلليفة بالضبط، �لكن 
هذ� هو فحو�ها متاًما. �قد كا� شقيقي عبد 
�لباسط (�ملقيم حاليا L �ملانيا) حاضًر� معي 
ما  �قة  على  شهد  �قد  �ملجلس،  هذ�   L

كتبُت هنا عن هذ� �حلا�\.

�ملسجد �ملبا]¡، ]بو5
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خلفـية �ملؤ�مـر,
بد�! قصة ��جر5 حني نفخ �خلليفة -]yه 
 pاًسا منقطع �لنظy جلماعة� fبنا� L -هللا�
 L ®حضا] �لناC لنشر �لدعو5، فأكثر�� من
�لباصا! C) مركز �جلماعة ملقابلة �خلليفة 
�علماf �جلماعة إل�Jلة ما ]سخ L �^ها¬م 
ضدنا من �عتر�ضا! �ִדم يشيعها �ملشايخ، 
 (C ��كا� كثp من هؤالf �لز��] ينضمو
�جلماعة بعد حتر� �ألمر �معرفة �حلقيقة. 
�ملشايخ، ��خذ�� L حتريض  ثائر5  فثا]! 
�جلنر�I ضياf �حلق ضد �جلماعة �خليفتها. 
 kشبا ف�nير/   ١٧  L �ختفى   �� �حد\ 
١٩٨٣ شيخ يدعى "�سلم قريشي"، فأعلن 
�ملشايخ حالفني �� خليفة �ألyديني قد �مر 
�لبال�   Iطو  L ��ثا]��  �قتله؛  باختطافه 
�حلكومة  مطالبني  شديد5  ضجة  �عرضها 
��ستمر!  �خلليفة.  على  �لقبض   fبإلقا
� L �يا� معد���!.  yلتهم ��شتد! جدًّ
 (C ملا �جد �خلليفة �جلو مشحوًنا ^هب�
�لعاصمة ل�pقب �لوضع عن كثب. فوجد 
 ��يلقو  ،Vش �يأتو� من مد �ملشايخ   ��
خطًبا نا]ية ضد �جلماعة من مسجد قريب 
من مسجد �اعتنا C Lسال� Pبا�. �^�! 
يو� بعث �جلنر�I ضياf ]سالة C) �خلليفة 
قائال: ال تعبأ بضجة �ملشايخ، �سوT �سو� 
�لفر�Æ من بعض  بعد  �يا�   Iقضيتهم خال
ِشر�¡؛  من  �كثر  تكن   � �لكنها  �ملها�. 
من  بقليل ]سالًة  بعد+  تسّلَم حضرُته  فقد 
�حد كبا] ]جاI �ملخابر�!، � ]سالة من 
� �ملأل يأمتر�� بك C" :خرP pكب Iمسؤ�
�لناصحني.  من  لك   oC  ªْفاخُر ليقتلو¡، 
فرجع �خلليفة فوً]� من Cسال� Pبا�." (�يك 
مر� خد� (]جل ]باo) ٢٧٨-٢٨٢، طبعة 

١٩٩٦ بريطانيا)

�لقر�) �لغاشـم
�بعدها بأيا� قالئل �صد] �جلنـر�I قر�]+ 
�لعسكر� �لغاشم �لشهp باسم "قر�] حظر 
�لدستو]  من   �fًجز -�جعله  �لقا�يانية" 
�لباكستاo، �ال يز�I مطبًقا حV �ليو� من 
سوf حظ هذ� �لبلد- فحّر� به على �ملسلمني 
�ألyديني �النتماC fَ) �إلسال� بأ� شكل، 
 �� مسلمني،  �نفسهم  تسمية  �م   Jفال �و
�، �� ]فع P5 �لقرfقر� ��لنطق بالشها�تني، �
تسمية   �� �ملسلمني،  حتية   fلقاC  ��  ،��أل^�
�َمن  ^لك،   (C �ما  مساجد  مساجدهم 
�لسجن  فعقابه   ��لقانو هذ�  منهم  خالف 
 L ��إلعد��  �لغر�مة،  مع  سنو�!  ثال\ 

بعض �حلاال!. 
 ٢٦  L �خلميس  يو�   fمسا �صد]+  لقد   
 ��إلعال مت  حيث   ،١٩٨٤  �نيسا Cبريل/ 
عنه L �لنشر5 �إلخبا]ية مساL� .fً �لساعة 
Îبة  �هللا-  �خلليفة -]yه  �عا  ليًال  �لعاشر5 
 .Ï[بو5 الجتما» طا[ L من كبا] �جلماعة
 ª[من خا ��L �ليو� �لتا· حضر مند�بو
على  فأ�عو�  �ملشو]5،  من  للمزيد  ]بو5 
�سر»   L  �باكستا من  �خلليفة  يهاجر   ��
ما ميكن، C^ �صبح من �ملحاI عليه L ظل 
� يقو� مبها� �خلالفة من C]شا� � �هذ� �لقانو
�جلماعة �توجيهها. فقِبل حضرته مشو]ִדم، 
بشرطني �ّ��ما �نه لن يغا�] �لبلد Ðو�J سفر 
 ªئف، كما لن يهاجر متنكًر�، بل سيخر�J
بلباسه �لرÄي، �ثانًيا �نه لن Ñرª فوً]� بل 
بعد بضعة �يا� ليضع خال�ا خطة للمستقبل، 
��نه لو صد]! خالI هذ+ �لفتر5 �ية ���مر 
 �� عليه،  �لقبض   fإللقا �حلكومة  قبل  من 
فلن Ñتفي  �ملحكمة   L Iباملثو �ألمر   +fجا
سّبة  هذ�   nُيعت ال  كي  �لبلد،  يغا�]  �لن 

توَصُم ֲדا �جلماعة ��خلالفة C) �ألبد.

� يعرT بقر�] هجر5 �خلليفة Cال بضعة �فر�� 
� �هله � يعرفو� C Vمن كبا] �جلماعة، ح

.5pللحظا! �ألخ� L الC لك^
كا� �ليو� �لتا· لصد�] �لقر�] يو� �جلمعة، 
فذهب �خلليفة C) �ملسجد �ألقصى لصال5 
�جلمعة، �لكنه � يلق �خلطبة، غp �نه صّلى 

بالنا®. 
ِمن  هجرته"  "خطة  ُ�ضعت  �ليو�  نفس   L�
 L يعمل  ��لذ� كا  ��لزما �قيع  �لسيد  ِقبل 
.fقبل تقاعد+ مبنصب �للو� oجليش �لباكستا�

�جلوية   kباخلطو حضرته  يسافر   �� �تقر] 
 �]حلتا هنا¡  �كانت   ،KLM ��ولندية 
 ٢  L� Cبريل   ٣٠  L �ألسبو»  ^لك   L
 �� �خلليفة  على   KLM مدير  فأشا]  مايو، 
�لرحلة   ��أل�)، أل بالرحلة  بالسفر  يعّجل 
 L ستقف  مايو  من   oلثا�  L تذهب   dل�
Cحد> ��I �خلليج، �هنا¡ خطر �� يطالب 
�لقبض   fبإلقا ُحّكاَمها   oلباكستا�  Iجلنر��
هنا¡،  �لرحلة   Tقو�  fثنا� �خلليفة  على 
تقف  �خر> ال  برحلة  يسافر   �� فاألفضل 
Cال L هولند�. (=لة "حتريك جديد"، سيدنا 
 �  ،٢٠٠٨  nسبتم �غسطس   ،nمن طاهر 

�يك مر� خد� © ٢٩٣)

كلما� �لو6�7
 ªرÑ �  كا� على �خلليفة -]yه �هللا- �
من ]بوL 5 ليلة ٢٩ Cبريل. كا� "�ملسجد 
يكتظ  �خلليفة  فيه  يصلي  �لذ�  �ملبا]¡" 
من   ��pلكث� بينهم   �كا �لذين  باملصلني 
خا]ª ]بو5. كا� تفكp �خلليفة L ساعة 
�لقا+  قد  �مركزها  �حلبيبة  �اعته   Oفر�
كلماته   L بوضو³  جتّلى  عظيم   �كر  L
�لوجيز5 �لd �لقاها بعد ���Õ fتلف �لصلو�! 
L ٢٨ Cبريل، ��لd نو]�ها فيما يلي. علًما 
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� هذ+ �لكلما! � تسجل من قبل نظا� �
�جلماعة Cمنا سجلها بعض �إلخو5 بأنفسهم 
�ملحتر�،  �هللا  yيد  شو�]�  ير��  كما 

�لوكيل �ألعلى للتحريك �جلديد".
 ��nص� �هللا،  �]yة  عليكم  "�لسال�   :١
لسنا  تعا).  باهللا  Pمّنا  لقد  ��مم.  ��]فعو� 
� �هللا تعا) يريد منا �لتضحيا!، C .مشركني
منا  �هللا   fشا مهما  نقدمها.   Tلسو�
�سنقدمها،  سنقدمها،  فإننا  �لتضحيا! 
�لتضحية،  سيقد�  من   I�� �نا  �سنقدمها. 

سأقد� �لتضحية، سأقد� �لتضحية."  
٢: "�لسال� عليكم �]yة �هللا، � �]� منكم 
طلبت  لقد  فيكم.  ألخطب  هنا  �جللو® 
 Mألجُد قر5 عي oمنكم �جللو® أل]�كم، فإ
بر|يتكم. oC ألشعُر بسكينة قلQ بر|يتكم. 
oC �حبكم، oC �عشقكم. باهللا �لعظيم، � 

حتّب �� �لدها كما ُ�حبكم."  
�]يد   oC �هللا،  �]yة  عليكم  "�لسال�   -٣
 �� ��صيكم �ليو� بالصn. ال تَدعو� �هد��

يصد]  ال  �يديكم.  من  تنفلت   nلص�
متسكو�   .nلص� مع   Öيتنا ما  منكم 
 �C  .nبالص عليكم   ..nلص�  �بأهد�
� ��عية C .لر�حانية� (C Iيتحو nلص�
�لصابر هي �لd حتد\ ثو]L 5 �لدنيا. 
 nما� �لص�لقو> كلها ال تسا�� � �C
لوًما  يسبب  تصرًفا  تتصرفو�  ال  شيًئا. 
هو  عندنا  سال³   nك�  �C للجماعة. 
مريًر�   fًبكا فابكو�   .Iالبتها��  fلدعا�
ִדتّز به �لسماf. عاِهد�o حالفني �نكم 
 oC .مركم بهP كل ما L Mستطيعون
مرحلة   L تدخل  �جلماعة   ��  <[�
جديد5 من �لر�حانية. oC �قسم لكم 
باهللا �لعظيم �نه سيحّوI حزننا سر�ً]�. 
�فر�ًحا.  ��بتهاالتنا  Pهاتنا   Iستتحو

 ،�� �لفتح لنا. ستنتصر��، ستنتصر�C هللا��
�نتم   ،��لصا�قو �نتم  باهللا   .�ستنتصر�
��جبنا   �C  .��لصا�قو �نتم   ،��لصا�قو
� �لصابرين C .ننقذها Tنقا^ �ألمم، �سوC
فهم  �لصابرين   pما غ� ��ئًما،   ��لغالبو هم 

��الكو� ��ًما." 
� Pخر صال5 C :يد �هللاy �[قد ]�> شو��
صالها �خلليفة L مسجد+ قبل هجرته هي 
 I5 قوfلقر�� Iقد ]�� خال� ،fصال5 �لعشا
 Oٍِصْد ُمْدَخَل  َ�ْ�ِخْلِني   ِّ�[َ﴿ تعا)  �هللا 
��ر�]5  مر�]�   ﴾Oٍِصْد  ªَُمْخَر َ�َ�ْخِرْجِني 
�علن  قد  �نه  Cلينا  ُخّيل   Vح  fبكا� �]قة 
مكتوًما.  سًر�  كانت   dل� هجرته  للقو� 
بريطانيا،  جلماعة  سو�ينئر  طاهر  (سيدنا 

عد� يوليو ٢٠٠٤ © ٧٩-٨٠) 
�إلخبا) �لربا9

-]yه  �خلليفَة   nخ� قد  تعا)  �هللا   �كا
�هللا- باملؤ�مر�! �لd حتا¡ ضد �جلماعة قبل 

صد�] �لقر�] �لغاشم، بل قد �خn+ ֲדجرته 
�يًضا حيث قاI حضرُته ]yه �هللا: 

فيها  �تُّخَذ   dل� �لليلة   L  Mع� ليلة،   L"
كما  فجأ5،  ֲדا  �هللا   onخ� هجر«،  قر�] 
من  لك  بد  ال  �نه  قو5  بكل   Qقل  L �لقى 
ما ميكن حفاًظا على  بأسر»  �لبلد  مغا�]5 
نظا� �خلالفة، فليست �لقضية قضية حياتك 
قبلها  تعا)  �هللا  عاهدُ!  قد  �كنت  فقط. 
بليلة �o سأضحي �يا« L سبيل �ألyدية، 
^لك،   ���  Iحتو  �� على  قو5  تقد]  �لن 
 Qقل غّير!  بأمو]   onخ� تعا)  �هللا  �لكن 
 dل� �ملؤ�مر5  ��]كت خطو]5  متاًما. عندها 
كانت حتا¡ ضد �جلماعة، ��لd كا� علّي 
Cفشا�ا بأ� Çن. كانت �ملؤ�مر5 �� يغتالو� 
قتله  نتيجة  �جلماعة  ثا]!   �^C� �خلليفة، 
 �فيقضو� على نظا� �خلالفة فيها، �يدّكو
�لن  ا،  َ�كًّ �جليش  مبساعد5  ]بو5  مدينة 
�هكذ�  جديد،  خليفة   �بانتخا يسمحو� 
نظا� �خلالفة. �لو جنحو�  �لقضاf على  يتم 
�يدينا   L سيبقى �فما^� كا L ^لك 
�ملجلد  طاهر،  (خطبا!  ^لك"؟  بعد 

   (٣ © ٧٦٨-٧٦٩
 nخ� قد   �كا تعا)  �هللا   �� ��لالفت 
بعض صلحاf �جلماعة �يًضا عن هجر5 
�خلليفة �كيفية سفر+ من خالI �لر|>. 
فمثًال بعث �لد�عية �مد عثما� جو -

هجرته  قبل  �خلليفة   (C  -Mصي �هو 
حيث  بيومني  ��جر5  قبل  ]Pها  ]|يا 

 :Iقا
��لعشرين  �لسابع  صبا³   L "]�يت 
 �� �شك  على  �ملؤمنني   pم�  �� ]|يا 
 pبا© صغ  L Pبا�  Cسال�   (C يسافر 
uرسه من حوله حر�® �مp �ملؤمنني، 
 ،fلسما� ��كلهم يلبسو� Jًيا لونه كلو

�لد�عية �مد عثما� جو مع حضرته
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�لبا©  من  �قتربُت  �ملا  حو�م.  ��لشرطة 
�ملؤمنني، �حسبت   pم� فيه  �جد   � pلصغ�
 . �نه قد ^هب C (Cسال� Pبا� بطريٍق غيبـيٍّ
�� يكن L �لبا© Cال بعض �ملتا». � ]كبت 
هذ� �لبا© لتو�يع �مp �ملؤمنني، �سافر! مع 
 oحلر�® قليًال � نزلت بعد مسافة، فأعطا�

�حلر�® بعض �لفاكهة.
  لقد جاf! هذ+ �لر|يا مو�فقًة متاًما خطَة 
قبل  ُ�ضعت  قد  �لd كانت  �خلليفة  هجر5 

بضع ساعا! كما سيذكر الحًقا.
 ��لر|يا �لثانية ]�ִדا �لسيد5 فائز5 بيغم Cحد> 
بنا! �خلليفة –]yه �هللا - قبل �لسفر بيو� 
مكتوًما،  سًر�  �خلليفة  هجر5  كانت  حني 
حV � يكن �حد من �فر�� بيته يعلم عنها 
شيًئا. لقد ]�! L �لر|يا �� حضرته يسافر 
L طريق ال ُيستخد� بكثرL ،5 قافلة ليس 
فيها �لسيا]5 �لd يسافر ֲדا عا�C� 5منا هنا¡ 
 pم�لقد تباطأ! سيا]5 � .�سيا]تا� غريبتا
�ملؤمنني L مكا� بد� �� �لطريق يتم تصليحه 
 Iعما� �ية  هنا¡  ليست  �نه  ��لو�قع  هنا¡. 
�ألحجا]  من  �كو��  هنا¡  �Cمنا  تصليح، 
سيا]5  تباطأ!  فلما  �لطريق.  لرصف 
�خلليفة عند �كو�� �ألحجا] ظهر من �]�ئها 
بسرعة.  �لسيا]تني   (C �توجهو�   �شحا^�
كانت �جوههم مريبة ��سلوֲדم غp مريح، 
من  ظهرْ!  �فجأ5ً  شديد.  بقلق  فأصبُت 
 5p]�ًقا نقدية كث��لسيا]5 �ألمامية يٌد ترمي �
بقيمة ]�بية ��حد5، فانكّب �كثر �لشحا^ين 
على �أل�]�O �معو¬ا، �بينما هم L ^لك 
�كو��  بني  من  بسهولة   ��لسيا]تا تقدمت 
كر�تشي.   (C سفرÙا  ���صلتا  �ألحجا]، 

(�يك مر� خد�، © ٢٩٥)
حرفًيا  �لسفر   L �لر|>  هذ+  حتققت  �قد 

كما سُيذَكر الحًقا.

�لسفر �إلعجا=>
يو�  ]بو5  من  �هللا-  -]yه  �خلليفة   ªخر
�ألحد ٢٩ Cبريل ١٩٨٤ L �لساعة �لثانية 
ليًال من بيت مر�J بش p�yد � L قافلة 
تضم سيا]تني؛ ]كب Cحد�Ùا �خلليفة مع 
حرمه ��بنتيه �لصغpتني، �قد قا�ها شو�]� 
yيد نصر �هللا خا� (�مp �اعة الهو])، 
�ما �لسيا]5 �ألخر> فركبها حر�سه، �قد 
قا�ها شو�]� �C]يس نصر �هللا. � تبعتهما 
بعض  فيها  �خر>  سيا]�ٌ!  فتر�!  على 
كبا] �جلماعة. �كل هذ+ �لسيا]�! كانت 
من الهو] ما عد� سيا]5 ��حد5 كانت من 

]بو5. 
�نطلقت من  �خلليفة بساعا!   ªبعد خر�
]بو5 قافلة �خر> من �لسيا]�! C (Cسال� 
Pبا� بطريق سرجو�ها، �^لك ُبعيَد صال5 
�لسيا]5  تضم  �لقافلة  هذ+  كانت  �لفجر. 
�لd كا� �خلليفة يركبها عا�5. لقد جلس 
�خو+ �لدكتو] مر�J منو] �yد L مقعدها 
 ��خللفي البًسا Jًيا مشاֲًדا لزّ� �خلليفة، �كا
معه بعض حر�® �خلليفة �يًضا، �كا� �يع 
 .ª[من �خلا �ُيَر� �لسيا]�!  ]كا� هذ+ 
�كانت �ألجهز5 �ألمنية �حلكومية �خلمسة 
قد نشر! ]جا�ا ��خل ]بو5 �خا]جها، 
فأبلغْت �]بع منها كباَ] �ملسؤ�لني C Lسال� 
Pبا� �� خليفة �ألyديني قد خرª من ]بو5 
L قافلة من �لسيا]�! قاصًد� Cسال� Pبا�. 
 L قافلة �خلليفة قد توقفت �� �بلغوهم �
طريقها L مصنع قريب من مدينة "ِجْهُلم" 
ميلكه �حد �قا]� �خلليفة. (�يك مر� خد� 

(٢٩٤ ©
بعد  �هللا-  -]yه  �خلليفة  قافلة  �كانت 
�لذ�  �لطريق  سلكْت  ]بو5  من  خر�جها 
هو ما بني قرية "الليا�" �مدينة "جهنغ"، 

هو  Cمنا  �لرئيسية،   Oلطر� من  ليس  �هو 
بسبب   �خر قد   ��كا بسيط.  طريق 
�كو��  جو�نبه  على   ��كا �لفيضانا!، 
 Iجا[  ��كا لتصليحه،  �ألحجا]  من 
هنا¡  �قامو�  قد  �لعسكرية  �ملخابر�! 
�لشحا^ين،   �بثيا متنكرين  للرقابة  مكاًنا 
يبدلو�   �� نسو�  من سوf حظهم  �لكنهم 
نعا�م �لعسكرية. فلما مر! �لسيا]تا� من 
 fهؤال Cليهما  �سر»  �ألحجا]  �كو��  بني 
�لسيا]5  سائق  Cليهم  فرمى   ،"�"�لشحا^�
��]�ًقا  �هللا"  نصر  "�C]يس  �لسيد  �ألمامية 
يتوجهو�   �� طبيعًيا   �فكا  ،5pكث نقدية 
Cليها فيما متكنت �لسيا]تا� من �ملر�] من 
 �� بد  �ال  بسال�.  �ألحجا]  �كو��  بني 
 ���[ قد  "�لشحا^ين"   fهؤال بعض   �يكو
بزيه  سيا]ته   L جالس  �هو  �ملؤمنني   pم�
 ��لرÄي، �من �جل ^لك ُعلم فيما بعد �
��حًد� من �ألجهز5 �ألمنية �حلكومية �خلمسة 
�¬م  Pبا�  Cسال�   L �ملسؤ�لني  كبا]  �بلغ 
قد ]��� قافلة خليفة �ألyديني متر من هذ� 
�لطريق، �لكن �هللا تعا) �عمى �ملسؤ�لني 
�لكبا]، فلم يع��p تقريَر "�لشحا^ين" �^ًنا 

صاغية.  
�uكي �خلليفة -]yه �هللا- �نه هو �آلخر 
 �pًكب معطًفا  يلبس   �ً̂ شحا  <�[ قد   �كا
بيت  �ما�  �^لك  �لشحا^ين   fناC �uمل 
مر�J بش p�yد حني خرª حضرته L هذ� 

�لسفر. 
توقف �خلليفة L �لطريق بالقر� من مدينة 
مطعم   L �لطعا�   Iتنا� حيث  "سكهر"، 
صاحبه   ��كا �لطريق  جنب  على   �كا
يعرفه من Jما�، فقضى هنا¡ ساعة �نصف 
صاحب  مع  ��حلديث  �لطعا�   Iتنا�  L
 L ملطعم. � ��صل سفر+ �بلغ كر�تشي�
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 L ليًال، حيث حل �لساعة �حلا�ية عشر5 
بيت �حد �إلخو5، � توجه C) �ملطا] بعد 

�لطعا� ��الستر�حة.
يوقف   � �نه  تعا)  �هللا  قد]5  عجيب  �من 
 dحد ]غم كثر5 �حلو�جز �ل�سيا]5 �خلليفة 
�ملختلفة خالI هذ�  �ألمنية  �ألجهز5  �قامتها 
�لسفر �لطويل: ٧٥٠ ميًال. (�يك مر� خد�)

ساعة شاֲדت "�لساعَة"
 �كا� حضرته -]yه �هللا- سيسافر C) لند
yيد  شو�]�  ��لسيد  �بنتيه  حرمه  برفقة 
نصر �هللا ��للو�f �قيع �لزما�، �كانت �لطائر5 
ستقلع L �لساعة �لثانية ليًال. �بينما جلس 
�خلليفة L صالة �النتظا]، �علن ]جاI �ملطا] 
 �� �لرحلة قد ُ�ّجلت لساعة. كا� �ملسؤ�لو�
-كما قاI �خلليفة- يأتو� �يذهبو� بسرعة 
 fنتها� �بعد  حصل.  قد   �pًخط �مًر�   �كأ
"�لساعة" Äحو� للطائر5 باإلقال»، فركب 
�لطائر5  ��قلعت  ]فاقه،  مع  �لطائر5  �خلليفة 

بفضل �هللا تعا) �نصرته.
�لساعة   L �مستر���   (C �لطائر5  �صلت 
Cبريل صباًحا. فأ]�� �خلليفة   ٣٠ L لثامنة�
 �� �ضطر+  مما  هولند�،  من  �إلخو5   fلقا
يسافر بطائر5 �خر>. �هكذ� كا� Cخو�ننا 
من هولند� ��I من تشرفو� بلقاf �خلليفة بعد 
هجرته من باكستا�، حيث قابلو+ L �ملطا]، 
فقضى L �حلديث معهم ثال\ ساعا!. � 
 �سافر من هنا¡ ��صل C) مطا] هيثر� بلند
 L  �كا حيث  عشر5،  �حلا�ية  �لساعة   L
�ستقباله كبا] �جلماعة. ��صل C) مسجد 
"�لفضل" L �لساعة �لثانية عشر5 ��لنصف، 
�فر�� �جلماعة ينتظر�� Cمامهم   �حيث كا
�ملهاجر على �حّر من �جلمر، فشرT �جلميَع 
�هي  صال5   I�� ֲדم  صلى   � باملصافحة. 

جلس  �لعصر  صال5  بعد   � �لظهر.  صال5 
L مكتبه قليًال، � بعد صال5 �ملغر� �لقى 
L قاعة "�مو�" ��I خطا� L لند� بعد 
 nجر5. � يكن صوته على ما ير��، فأخ��
�إلخو5 �نه � يستطع �ستخد�� مكn �لصو! 
عليه   ��كا �لغاشم،  �لقر�]  هذ�  مبوجب 
�لذين  �جلماعة  �فر��  سفر+  قبل  يوصي   ��
حضر�� بأعد�� كب5p، �لكي يوصل صوته 
 Iٍطب بصو! عاÑ �C) �جلميع كا� عليه �
 ��، فُبحَّ صوته. لقد �خL n هذ� �خلطا جدًّ
�أل�I عن �سبا� هجرته ��حو��ا. �بعدها 
 Tشر �قا� بأ�I لقاÄ[ fي L مكتبه، �كا
هذ� �للقاf من نصيب �لدكتو] عبد �لسال� 

�ملرحو�. (�يك مر� خد�)

خـطأ فاG7 من ضياE �حلق
�قد عُلم فيما بعد سبب تأخp �لرحلة L مطا] 
 (C [صد�قد  fضيا Iجلنر�� �كر�تشي. كا
كل �ملطا]�! ��ملو�نئ ���مر موقعة Ûط يد+ 
 ª[بعد� �لسما³ إلما� �جلماعة بالسفر خا

باكستا�. �لكنه �]تكب خطأ فا�ًحا، ^لك 
�خلليفة  عهد   L طويًال  عا¿  قد   �كا �نه 
فنسي  �هللا،  ]yه  �yد  ناصر   �Jمر �لثالث 
خالI ִדوُّ]+ �تسرُّعه �� �خلليفة �حلا· �Äه 
 (C تعليماته   L فكتب  �yد،  طاهر   �Jمر

]جاI �ملطا]�! ��ملو�نئ ما يلي: 
�لذ�  �yد،  ناصر   �Jملر �بًد�  تسمحو�  "ال 
�ألyدية،  للجماعة  خليفة  نفسه   nيعت

."�مبغا�] 5�Z[ باكستا
-]yه  �لر�بع  �خلليفة  سفر   Jجو� ُقّد�  �ملا 
�هللا- C) ]جاI �ملطا] L كر�تشي �جد�� 
�جلماعة  Cما�  �ملهنة:  خانة   L فيه  مكتوًبا 
 �Jدية، �لكن �السم هو مرyإلسالمية �أل�
طاهر �yد، ال مر�J ناصر �yد، فحا�لو� 
�التصاI بكبا] �ملسؤ�لني C Lسال� Pبا� حلل 
هذ+ �ملعضلة، "�لكن ال حيا5 ملن تنا��"، 
� قافلة �خلليفة C با�P سال�C فقد قيل �م من
 L ¡ِجْهُلم، �هو مقيم هنا (C قد �صلت
بيت �حد �قا]به. �� يوجد بني �ملسؤ�لني 
 L  fضيا  Iجلنر��  ÜيقاC على  �ر|  من 

��I خطا� حلضرته بعد ��جر5 
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منتصف �لليل �يسأله ما ��� كا� يريد �يقا� 
�ملتو�  ��د  ناصر  مر��   �� ��د  مر�� طاهر 
�ملطا�  �جا�  يئس  فلما  سنتني.  حو��  قبل 
بعد �ا�ال� كث�� �حو� للطائر� باإلقال�.

�� �لصبا� ملا علم �جلنر�� ضيا� بسفر �خلليفة 
ُجن جنونه، فصّب جا� غضبه ��ًال على كبا� 
من  �طر�هم  كر�تشي  مطا�   � �ملسؤ�لني 
�ظائفهم فوً��. � �تصل بنفسه بأك� �جا� 
مدينة  فيها  تقع  �ل�  جهنغ  مبحافظة  �لشرطة 
�بو� �قا� له: كا� مر�� طاهر ��د مقيًما � 
�افظتك، فأين غا�؟ � �مر �جلنر�� �لسفا�َ� 
�خلليفة  عن  بالبحث  بريطانيا   � �لباكستانية 

عبًثا! (�يك مر� خد�)
�هللا  �لر�بع -��ه  �خلليفة  هجر�   �� ال جر� 
تعا� من �العتقا�،  �نقذته بفضل �هللا  - قد 
�� كا� حاكم �لبنجا� قد �صد� ���مر� �� 
�خلليفة باملثو� �مامه � الهو� قبل شيو� خ� 

هجرته باثن� عشر� ساعة فقط. 
 ��� قد  تعا�  �هللا   �� هنا  بالذكر  ��جلدير 
 �� �لك  �بيا�  �يًضا،  قبل  من  مماثلة  معجز� 
صالحية جو�� سفر �خلليفة كانت قد �نتهت، 
من  جديد  سفر  جو��  �ستصد��  عليه  فكا� 
�جل سفر هجرته، فلما ُقد� �لطلب � مكتب 
�جلو���� � "فيصل �با�" ��جه مدير �ملكتب 
 �� �ملطا�،  �صحا�  ��جه  �لذ�  �للغز  نفس 
بعد�  �جلنر�� ضيا�  ���مر  �يًضا  عند�  كانت 
�أل�دية،  �جلماعة  إلما�  سفر  جو��  �خر�� 
�لرئيس  ���مر  �نه قد ��� �  �ملشكلة  �لكن 
�سم مر�� ناصر ��د، ال مر�� طاهر ��د. 
�خلليفَة  �خ�  قد  نفسه  �ملسؤ��  هذ�  �كا� 

بذلك فيما بعد. (�يك مر� خد�)
ي �ملو� �هكذ� �خر� �هللا عبد� ِمن بني َفكَّ

برسوله  قبل  من  فعل  كما  �خر�  بعد  مر� 
فسبحا�  �ملبا�كة.  هجرته  � خال�  �لكرمي 

�لذ� �خز� �ألعا��. 

صو�� جو�� سفر �خلليفة �لر�بع
�لذ� سافر به من باكستا�
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صالحية جو�� سفر �خلليفة كانت قد �نتهت، 
من  جديد  سفر  جو��  �ستصد��  عليه  فكا� 
�جل سفر هجرته، فلما ُقد� �لطلب � مكتب 
�جلو���� � "فيصل �با�" ��جه مدير �ملكتب 
 �� �ملطا�،  �صحا�  ��جه  �لذ�  �للغز  نفس 
بعد�  �جلنر�� ضيا�  ���مر  �يًضا  عند�  كانت 
�أل�دية،  �جلماعة  إلما�  سفر  جو��  �خر�� 
�لرئيس  ���مر  �نه قد ��� �  �ملشكلة  �لكن 
�سم مر�� ناصر ��د، ال مر�� طاهر ��د. 
�خلليفَة  �خ�  قد  نفسه  �ملسؤ��  هذ�  �كا� 

بذلك فيما بعد. (�يك مر� خد�)
ي �ملو� �هكذ� �خر� �هللا عبد� ِمن بني َفكَّ
برسوله  قبل  من  فعل  كما  �خر�  بعد  مر� 
فسبحا�  �ملبا�كة.  هجرته  � خال�  �لكرمي 

�لذ� �خز� �ألعا��. 

صو�� جو�� سفر �خلليفة �لر�بع
�لذ� سافر به من باكستا�

٣٥١ ٣٥٠

منتصف �لليل �يسأله ما ��� كا� يريد �يقا� 
�ملتو�  ��د  ناصر  مر��   �� ��د  مر�� طاهر 
�ملطا�  �جا�  يئس  فلما  سنتني.  حو��  قبل 
بعد �ا�ال� كث�� �حو� للطائر� باإلقال�.

�� �لصبا� ملا علم �جلنر�� ضيا� بسفر �خلليفة 
ُجن جنونه، فصّب جا� غضبه ��ًال على كبا� 
من  �طر�هم  كر�تشي  مطا�   � �ملسؤ�لني 
�ظائفهم فوً��. � �تصل بنفسه بأك� �جا� 
مدينة  فيها  تقع  �ل�  جهنغ  مبحافظة  �لشرطة 
�بو� �قا� له: كا� مر�� طاهر ��د مقيًما � 
�افظتك، فأين غا�؟ � �مر �جلنر�� �لسفا�َ� 
�خلليفة  عن  بالبحث  بريطانيا   � �لباكستانية 

عبًثا! (�يك مر� خد�)
�هللا  �لر�بع -��ه  �خلليفة  هجر�   �� ال جر� 
تعا� من �العتقا�،  �نقذته بفضل �هللا  - قد 
�� كا� حاكم �لبنجا� قد �صد� ���مر� �� 
�خلليفة باملثو� �مامه � الهو� قبل شيو� خ� 

هجرته باثن� عشر� ساعة فقط. 
 ��� قد  تعا�  �هللا   �� هنا  بالذكر  ��جلدير 
 �� �لك  �بيا�  �يًضا،  قبل  من  مماثلة  معجز� 
صالحية جو�� سفر �خلليفة كانت قد �نتهت، 
من  جديد  سفر  جو��  �ستصد��  عليه  فكا� 
�جل سفر هجرته، فلما ُقد� �لطلب � مكتب 
�جلو���� � "فيصل �با�" ��جه مدير �ملكتب 
 �� �ملطا�،  �صحا�  ��جه  �لذ�  �للغز  نفس 
بعد�  �جلنر�� ضيا�  ���مر  �يًضا  عند�  كانت 
�أل�دية،  �جلماعة  إلما�  سفر  جو��  �خر�� 
�لرئيس  ���مر  �نه قد ��� �  �ملشكلة  �لكن 
�سم مر�� ناصر ��د، ال مر�� طاهر ��د. 
�خلليفَة  �خ�  قد  نفسه  �ملسؤ��  هذ�  �كا� 

بذلك فيما بعد. (�يك مر� خد�)
ي �ملو� �هكذ� �خر� �هللا عبد� ِمن بني َفكَّ

برسوله  قبل  من  فعل  كما  �خر�  بعد  مر� 
فسبحا�  �ملبا�كة.  هجرته  � خال�  �لكرمي 

�لذ� �خز� �ألعا��. 

صو�� جو�� سفر �خلليفة �لر�بع
�لذ� سافر به من باكستا�

٣٥١

٣٥٠

منتصف �لليل �يسأله ما ��� كا� يريد �يقا� 
�ملتو�  ��د  ناصر  مر��   �� ��د  مر�� طاهر 
�ملطا�  �جا�  يئس  فلما  سنتني.  حو��  قبل 
بعد �ا�ال� كث�� �حو� للطائر� باإلقال�.

�� �لصبا� ملا علم �جلنر�� ضيا� بسفر �خلليفة 
ُجن جنونه، فصّب جا� غضبه ��ًال على كبا� 
من  �طر�هم  كر�تشي  مطا�   � �ملسؤ�لني 
�ظائفهم فوً��. � �تصل بنفسه بأك� �جا� 
مدينة  فيها  تقع  �ل�  جهنغ  مبحافظة  �لشرطة 
�بو� �قا� له: كا� مر�� طاهر ��د مقيًما � 
�افظتك، فأين غا�؟ � �مر �جلنر�� �لسفا�َ� 
�خلليفة  عن  بالبحث  بريطانيا   � �لباكستانية 

عبًثا! (�يك مر� خد�)
�هللا  �لر�بع -��ه  �خلليفة  هجر�   �� ال جر� 
تعا� من �العتقا�،  �نقذته بفضل �هللا  - قد 
�� كا� حاكم �لبنجا� قد �صد� ���مر� �� 
�خلليفة باملثو� �مامه � الهو� قبل شيو� خ� 

هجرته باثن� عشر� ساعة فقط. 
 ��� قد  تعا�  �هللا   �� هنا  بالذكر  ��جلدير 
 �� �لك  �بيا�  �يًضا،  قبل  من  مماثلة  معجز� 
صالحية جو�� سفر �خلليفة كانت قد �نتهت، 
من  جديد  سفر  جو��  �ستصد��  عليه  فكا� 
�جل سفر هجرته، فلما ُقد� �لطلب � مكتب 
�جلو���� � "فيصل �با�" ��جه مدير �ملكتب 
 �� �ملطا�،  �صحا�  ��جه  �لذ�  �للغز  نفس 
بعد�  �جلنر�� ضيا�  ���مر  �يًضا  عند�  كانت 
�أل�دية،  �جلماعة  إلما�  سفر  جو��  �خر�� 
�لرئيس  ���مر  �نه قد ��� �  �ملشكلة  �لكن 
�سم مر�� ناصر ��د، ال مر�� طاهر ��د. 
�خلليفَة  �خ�  قد  نفسه  �ملسؤ��  هذ�  �كا� 

بذلك فيما بعد. (�يك مر� خد�)
ي �ملو�  �هكذ� �خر� �هللا عبد� ِمن بني َفكَّ
برسوله  قبل  من  فعل  كما  �خر�  بعد  مر� 
فسبحا�  �ملبا�كة.  هجرته  � خال�  �لكرمي 

�لذ� �خز� �ألعا��. 
 ثالًثا: �ملباهلة �هال� "ضيا� �حلق"  

عسكريا  حكًما  �جلنر��  ُحكم  كا� 
�قد  قبل،  من  �لبالُ�  َتعهد�   � �كتاتو�يا 
 � مبا  �لشعب  قبل  ِمن  لالحتقا�  تعرَ� 
يتعر� له �� حاكم باكستا� من قبل، �ما 
�ملسلمو� �أل�ديو� فقد خنق عليهم �لعيش 
بعد هجر� �خلليفة -��ه �هللا- حيث حظر 
�إلسالمية،  �لدينية  ��جباִדم  مما�سَة  عليهم 
��تباعهم  �ملتعصبني  �ملشايخ  �عطى  كما 
�لرعا� كل حرية لسلب ممتلكا� �ملسلمني 
بد��  �قتلهم  بيوִדم  ��حر��  �أل�ديني، 

هو���. 
   �ملا طفح �لكيل بالفظائع، �جه �خلليفة 
�ئمة   �� �ملباهلة  �عوَ�  �هللا-  �لر�بع -��ه 
�لطاغية  هذ�   ��� عامًة  لأل�ديني  �لتكف� 
خاصة، بعد �� عّد� كل �لتهم �ملوجهة �لينا 
�لكا�بني،  على  �هللا  لعنة  قائًال:  منها  �ت�َ� 
/٦/١٠ يو�  للجمعة  خطبته   � ��لك 

كـما  هي  �ملباهلة  �كلما�   .١٩٨٨

يلي:
"�يها �لقا�� �لقو�.. عا� �لغيب ��لشها��، 
�جهك  بعز�  �بنا،  �ليك  نبتهل  �ننا 
����تك �بعظمتك �جاللك �غ�تك، 
�ندعو �� تنـز� على �لفريق �لذ� هو 
صا�� عند� فيما �كر من �عو��، ��ة 
 ��� ��آلخر�،  �لدنيا  هذ�   � ��ة  بعد 
تنجيه من �ملصائب �تظهر صدقه للعاملني، 
�تبا�� فيه بركة تلو بركة، �تطهر �تمعهم 
من كل فسا� �سو� �شر.. �تر�� �هله 
�لصال� ��لعفا� ��لتقو� صغا�� �كبا�� 
�جاال �نسا�، �تزيدهم حبا �قربا منك، 
جليا  للنا�  يتضح  �يث  يو�،  بعد  يوما 
�تد��  �تنصرهم،  تؤيدهم  معهم..  �نك 
�لدنيا جيد� من خال� �عما�م �خصا�م 
�قيامهم �قعو�هم ��ساليب حياִדم، ��م 
هم حز� �هللا، ال حز� �لشيطا�، ���م 

ليسو� من �عد�� �هللا. 
كما نتضر� �ليك �بنا �نبتهل �� تنـز� 
على �لفريق �لكا�� �ملفتر� منا غضبك 
�قهر� � حد�� سنة ��حد�، �تكتب �م 
�خلز� ��لذلة ���و��.. �تأخذهم بعذ�� 
�ليم �تسحقهم بعقا� شديد.. �تنـز� 
�تسلط  �ملصائب،  تلو  �ملصائب  عليهم 
عليهم �آلفا� تلو �آلفا�، �� �� يظهر 
�إلنسا�  لعد���  بأنه ال �خل  للعا� جليا 
يد  �لكو��� ��منا  �بغضه � نز�� هذ� 
قد�� �هللا �غ�ته �سخطه ���� كل هذ� 
�لعجائب. نعم عاِقب فريق �لكا�بني عقابا 
ال يد� �اال أل� خد�� �� مكر من �� 
ح�  �ملباهلة،   � �ملشتركني  �لفريقني  من 
يظهر �ال� ��ضو� �� هذ� �لعذ�� هو 
جا�  �لذ�  �نت،  �سخطك  غضبك  من 
ليميز بني �لصا�� ��لكا��، �يفر� بني 

صو�� جو�� سفر �خلليفة �لر�بع
�لذ� سافر به من باكستا�

»ضيــاء  وهــاك  املباهلــة  اثلثًــا: 
احلــق« 

كان ُحكم اجلنرال حكًما عسكراي 
دكتاتــوراي مل َتعهــده البــاُد مــن قبــل، 
قبــل  ِمــن  لاحتقــار  تعــرَض  وقــد 
الشــعب مبا مل يتعرض له أي حاكم 
ابكســتاين مــن قبــل، أمــا املســلمون 
األمحديــون فقــد خنــق عليهــم العيش 

اخلليفــة -رمحــه هللا- حيــث حظــر  بعــد هجــرة 
عليهــم ممارســَة واجباهتــم الدينيــة اإلســامية، كمــا 
أعطــى املشــايخ املتعصبــن وأتباعهــم الرعــاع كل 
األمحديــن،  املســلمن  ممتلــكات  لســلب  حريــة 

وإحــراق بيوهتــم وقتلهــم بــدون هــوادة. 
هــذا  حــذر  قــد  هللا  رمحــه  الرابــع  اخلليفــة  كان 
الطاغيــة مــرارًا عــن املغبــة الوخيمــة جلرائمــه، وقــد 
بتاريــخ 14  خاطبــه وأعوانــه يف خطبــة اجلمعــة 

فقــال:  1984 ديســمرب 
اإلســامية  للجماعــة  إن  تعــاىل  هللا  بفضــل 
األمحديــة وليًّــا ومــوىل. إن للجماعــة اإلســامية 
األمحديــة مــوىل، وإن إلــه األرض والســماء هــو 
موالان، ولكنين أخربكم أْن ال موىل لكم. وأقســم 
ابهلل أنــه عندمــا أييت مــوالان لنصرتنــا فلــن يســتطيع 
أحــد أن ينصركــم. عندمــا ميزقكــم قــدر هللا تعــاىل 
إال  الدنيــا  تذكركــم  ولــن  آاثركــم  فســتمحى  إراًب 
ابلذلــة واهلــوان، وســُيذَكر اســم املســيح املوعــود 
حملمــد  الصــادق  اخلــادِم  والســام  الصــاة  عليــه 
وحمبــة  بعــزة  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  املصطفــى 

وعشــق أكثــر فأكثــر يومــا بعــد يــوم.  
علــى  واالضطهــاد  ابلظلــم  الكيــل  طفــح  وملــا 
األمحديــن األبــرايء، وجــه اخلليفــة الرابــع -رمحــه 
هللا- دعــوَة املباهلــة إىل أئمــة التكفــر لألمحديــن 
عامــًة وإىل هــذا الطاغيــة خاصــة، بعــد أن عــّدد 
كل التهــم املوجهــة إلينــا وتــربأَ منهــا قائــًا: لعنــة 
هللا علــى الكاذبــن، وذلــك يف خطبتــه للجمعــة 

يــوم 1988/6/10. وكلمــات 
املباهلــة هــي كمــا يلــي:

عــامل  القــوي..  القــادر  »أيهــا 
نبتهــل  إننــا  والشــهادة،  الغيــب 
وجهــك  بعــزة  ربنــا،  إليــك 
وجبربوتــك وبعظمتــك وجالــك 
وغرتــك، وندعــو أن تنـــزل علــى 
الفريــق الــذي هــو صــادق عنــدك 
فيمــا ذكــر مــن الدعــوى، رمحــة بعــد رمحــة يف هــذه 
الدنيــا واآلخــرة، وأن تنجيــه مــن املصائــب وتظهــر 
بركــة،  تلــو  بركــة  فيــه  وتبــارك  للعاملــن.  صدقــه 
وتطهــر جمتمعهــم مــن كل فســاد وســوء وشــر.. 
وتــرزق أهلــه الصــاح والعفــاف والتقــوى صغــارا 
وكبــارا رجــاال ونســاء، وتزيدهــم حبــا وقــراب منــك، 
يومــا بعــد يــوم، حبيــث يتضــح للنــاس جليــا أنــك 
معهــم.. تؤيدهــم وتنصرهــم، وتــدرك الدنيــا جيــدا 
مــن خــال أعماهلــم وخصاهلــم وقيامهــم وقعودهــم 
وأســاليب حياهتــم، أهنــم هــم حــزب هللا، ال حــزب 

الشــيطان، وأهنــم ليســوا مــن أعــداء هللا. 
كمــا نتضــرع إليــك ربنــا ونبتهــل أن تنـــزل علــى 
الفريــق الــكاذب املفــري منــا غضبــك وقهــرك يف 
حــدود ســنة واحــدة، وتكتــب هلــم اخلــزي والذلــة 
وتســحقهم  أليــم  بعــذاب  وأتخذهــم  واهلــوان.. 
تلــو  املصائــب  عليهــم  وتنــزل  شــديد..  بعقــاب 
املصائــب، وتســلط عليهــم اآلفــات تلــو اآلفــات، 
إىل أن يظهــر للعــامل جليــا أبنــه ال دخــل لعــداوة 
الكــوارث  هــذه  نــزول  يف  وبغضــه  اإلنســان 
وراء كل  وســخطه  وغرتــه  هللا  قــدرة  يــد  وإمنــا 
الكاذبــن  فريــق  عاقِــب  نعــم  العجائــب.  هــذه 
عقــااب ال يــدع جمــاال ألي خــداع أو مكــر مــن 
حــى  املباهلــة،  املشــركن يف  الفريقــن  مــن  أي 
يظهــر جبــاء ووضــوح أن هــذا العــذاب هــو مــن 
غضبــك وســخطك أنــت، الــذي جــاء ليميــز بــن 
الصــادق والــكاذب، ويفــرق بــن احلــق والباطــل، 
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�ألمر  يبقى  لكيال  �لك  ��لباطل،  �حلق 
مشتبها به على كل قلب ���عه �هللا نعمة 
�لتقو�، �على كل عني تبحث عن �حلق 
�لو� �لنية، �ليظهر ألهل �لبص�� عيانا 
��حلق  �حلق  مع  هو  �لذ�  �لصا��  َمن 
يا  �مني  �ملجرمني.  سبيل  �لتستبني  معه، 

�� �لعاملني.

�ن �لفريقا�
�لفريق �أل��

�ما� �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
نيابة عن �يع �فر��ها 

�جاال �نسا�، صغا�� �كباً��.
�ملر�� طاهر ��د                

�بن �ملر�� بش� �لدين �مو� ��د،
�ما� �جلماعة �إلسالمية �أل�دية

 
----

�لفريق �لثا�       
كل من يكذ� � يكفر

�جلماعة �إلسالمية �أل�دية
�يقبل �� يكو� �لفريق �لثا� 

� هذ� �ملباهلة متحمال
مسؤ�ليتها �عو�قبها بإ���ته ��نشر��

صد�� �بكل جدية �بص��.

���ئه كل  �ِمن  �هللا-  �خلليفة -��ه  فظل 
�اعة �ملسيح �ملوعو� ��إلما� �ملهد� � 
يصد�  بأ�  تعا�  �هللا   �� �يبتهلو�  يبكو� 
�مييز  �ملص�ية،  �لقضية  هذ�   � حكمه 
سبيل  �لتستبني  ��لكا�بني،  �لصا�قني  بني 
�بكا�هم  �بتها�م  �هللا  فتقبل  �ملجرمني.. 
فأظهر ��� �ية من �لسما� بعد �نقضا� شهر 
�لشيخ  ظهر  حيث  �ملباهلة..  على  كامل 

”�سلم قريشي“ على �لشاشة �لباكستانية 
فجأً� مع �ك� ضابط للشرطة � �إلقليم � 
١٩٨٨/٧/١٠ بعد غيابه �س سنو�� - 
�هو �لذ� �ִדم �ملشايُخ خليفَتنا باختطافه 
�قتله، �طالبو� �جلنر�� ضيا� بإلقا� �لقبض 
على حضرته �معاقبته- فأعلن هذ� �لشيخ 
من  �حد  �تطفه   � �نه  �لشاشة  على 
�أل�دين، ��منا هر� من �لبيت �� �ير�� 
بسبب ضائقة مالية �جو �ي� غ� مالئم، 

�خد� هنا� �جليش �إلير��.
/٧/١ يو�  للجمعة  خطبته   �� هذ�، 
١٩٨٨ قا� �مامنا ��ما� ��ه �هللا: "�ننا 
من  تعا�  �هللا  سُيظهر�  ما  ننتظر  �لنا  ما 
�لكن  �لباكستا�.  �لرئيس  بشأ�  قضائه 
كونو� على يقني �� �هللا � سيبطش به 
حتًما، سو�� قِبَل �آل� �عو� للمباهلة �� 
لنا، ����  �ملكفرين  يقبلها، ألنه ���   �
�ملسؤ�لني عن كل ما ُيَصّب على �أل�ديني 
�ألبريا� من ظلم ��ضطها�. �نه كا� �ال 

ير�قب   � عليهم،  باالعتد��  يأمر  يز�� 
 �� �لتنفيذ  موضَع  ���مر�  ُ�ضعت  هل 
متعة.  �ميا  بتعذيبهم  �يستمتع  ال، 
�لشخص  هذ�  مثل  ِمن  ُينتظر  �ال 
بل  باللسا�،  �ملباهلة  �عو�  قبوُ� 
ُيعت�  �الضطها�  �ستمر��� �   ��

�ليال على قبوله �عو� �ملباهلة".

� � خطبته للجمعة يو� ١٢/ ٨/ ١٩٨٨ 
�هللا   ��" �هللا:  ��ه  حضرُته  �علن 
 � �لبا�حَة   � كشف  قد  تعا� 

�خذ�  قد  �لقد�  �حى   �� �لر�يا 
هذ�  ميز�  سو�  تعا�  ��نه  تد��، 

منثوً��.  هبا�  ��عله  ��ًبا،  �لطاغية 
فكونو� على يقني �� عقابه قريب، �لن 

تستطيع قو� � �لدنيا �نقاَ�� منه �بًد�."
�بعد �سة �يا� فقط من هذ� �إلنذ�� �إل�ي 
�خلليفة –��ه �هللا-  �لذ� مت على لسا� 
نـز� قد� �هللا من �لسما� يو� ١٧/ ٨/ 
�لسما�  جّو   � �نفجر�  حيث   ،١٩٨٨
�لطائر� �لعسكرية �ل� حتمل هذ� �لدكتاتو� 
مع بعض �سيا�� �ألمريكا�، ��صبح �ماً�� 
على شي�  ُيعَثر   � �لريا�، حيث  تذ��� 
�ل�  �لذهبية  �ملحرقة سو� سنه  من جثته 
فقد  معر��؛  هو  كما  ق��   � �فنوها 

�كر� صحيفة بريطانية شه��: 
 � �فنو�  �لذ�  �لتابو�   � يكن   �"
"�سال� �با�" �ال بعض �سنانه "�ملحرقة".  
يو�  �لصا��  �لعد�   (Financial Times)

(١٩٨٨/٨/٢٢
�هللا �م  فقد كتب  �جلماعة �خليفتها  �ما 
بعد �ملباهلة من �لتقد� ��ال��ها� �ملطر� ما 
هو غ� عن �لبيا�. فاحلمد هللا ��ًال ��خًر�، 

�ظاهًر� �باطًنا، �� يو� �لدين.

ذلــك لكيــا يبقــى األمــر مشــتبها بــه علــى كل 
قلــب أودعــه هللا نعمــة التقــوى، وعلــى كل عــن 
وليظهــر  النيــة،  خبلــوص  احلــق  علــى  تبحــث 
ألهــل البصــرة عيــاان َمــن الصــادق الــذي هــو 
مــع احلــق واحلــق معــه، ولتســتبن ســبيل اجملرمــن. 

آمــن اي رب العاملــن.

حنن الفريقان
الفريق األول

إمام اجلماعة اإلسامية األمحدية 
نيابة عن مجيع أفرادها 

رجاال ونساء، صغارا وكبارا.
املرزا طاهر أمحد 

ابن املرزا بشري الدين حممود امحد،
إمام اجلماعة اإلسامية األمحدية،

-----
الفريق الثاين 

كل من يكذب و يكفر
اجلماعة اإلسامية األمحدية

ويقبل أن يكون الفريق الثاين 
يف هذه املباهلة متحما

مسؤوليتها وعواقبها إبرادته وانشراح
صدره وبكل جدية وبصرية.

فظل اخلليفة -رمحه هللا- وِمن ورائه كل مجاعة 
املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي  يبكــون 
حكمــه  يصــدر  أبن  تعــاىل  هللا  إىل  ويبتهلــون 
يف هــذه القضيــة املصريــة، ومييــز بــن الصادقــن 

والكاذبــن، ولتســتبن ســبيل اجملرمــن..
أول  فأظهــر  وبكاءهــم،  ابتهاهلــم  هللا  فتقبــل   
شــهر كامــل  انقضــاء  بعــد  الســماء  مــن  آيــة 
»أســلم  الشــيخ  ظهــر  حيــث  املباهلــة..  علــى 
قريشــي« علــى الشاشــة الباكســتانية فجــأًة مــع 
أكرب ضابط للشــرطة يف اإلقليم يف 10 يوليو/ 
متــوز 1988 بعــد غيابــه مخــس ســنوات - وهــو 

الــذي اهتــم املشــايُخ خليفَتنــا ابختطافــه وقتلــه، 
علــى  القبــض  إبلقــاء  ضيــاء  اجلنــرال  وطالبــوا 
علــى  الشــيخ  هــذا  فأعلــن  ومعاقبتــه-  حضرتــه 
الشاشــة أنــه مل خيتطفــه أحــد مــن األمحديــن، وإمنــا 
هــرب إىل إيــران بســبب ضائقــة ماليــة وجــو ديــين 

غــر مائــم، وخــدم هنــاك اجليــش اإليــراين.
هــذا، ويف خطبتــه للجمعــة يف 7-1- 1988 
قــال إمامنــا اهلمــام رمحــه هللا وهــو يتحــدث عــن 
ننتظــر  زلنــا  مــا  »إننــا  احلــق:  ضيــاء  الدكتاتــور 
مــا ســُيظهره هللا تعــاىل مــن قضائــه بشــأن هــذا 
ــَل دعــويت للمباهلــة أم  الرجــل، ولكنــه، ســواء أقَِب
مل يقبلهــا، فإنــه إمــام املكفريــن لنــا، وأوُل املؤذيــن 
واملســؤولن عــن كل مــا ُيَصــّب علــى األمحديــن 
األبــرايء مــن ظلــم واضطهــاد، إذ كان وال يــزال 
أيمــر ابالعتــداء عليهــم، مث يراقــب هــل ُوضعــت 
أوامــره موضــَع التنفيــذ أم ال، ويســتمتع بتعذيبهــم 
أميا متعة، لذا فا يُنتظر ِمن مثل هذا الشــخص 
قبــوُل دعــوة املباهلــة ابللســان، بــل إن اســتمراره 

ــّد دليــا علــى قبولــه هلــا«. يف االضطهــاد يـَُع
بّشــر   1988/8/5 يــوم  اجلمعــة  خطبــة  ويف 
حضرتُــه رمحــه هللا أبنــاء اجلماعــة وقــال:  أريــد 
أن أخربكــم أن رحــى هللا أخــذْت تــدور، وعندمــا 
أن  أحــد  يســتطيع  فــا  هللا  قــدر  رحــى  تــدور 
يوقفهــا، وليــس يف العــامل قــوة تســتطيع أن تنقــذ 
ِمن عذاب تلك الرحى َمن أراد هللا متزيقه فيها.

مث يف خطبتــه للجمعــة يــوم 1988/8/12 ذكــر 
اإلجنليــزي   ثــل 

َ
امل فيهــا  رأى  الــي  رؤايه  حضرتــه 

يعيــد  »التاريــخ  وتعريبــه   ،History Repeats Itself

نفســه«، وبــن حضرتــه  أن معنــاه الــذي فهمتــه 
لــن جتــدوا لســنة هللا بشــأن اجملرمــن  هــو أنكــم 
الظاملــن تبديــا، وأخــرب حضرتــه أن هــذه الــرؤاي 

منــذرة جــًدا وقــال:  
»لقــد قُــدَِّر ِلمــن دَعــوانه للمباهلــة أن يــرى يــوم 
غضــب هللا بســبب شــقاوته، وإال فمــا كان هللا 

لُرســل لــه هكــذا عــن طريقــي هــذه الرســالة )أي 
التاريــخ يعيــد نفســه(. فلــن جتــدوا يف هــذا تبديــا، 

بــل ســوف يعاقــب هللا اجملرمــن حتًمــا.« 
 مث قال حضرته رمحه هللا يف اخلطبة نفسها:

وســوف  حتمــا،  هللا  قــدُر  هبــم  يبطــش  »ســوف 
هــذه  عــن  منهــم  يكــفُّ  ال  َمــن  يقينًــا  يعاقــنَّ 

الشــرور.«  
وبعــد مخســة أايم فقــط مــن هــذا اإلنــذار اإلهلــي 
نـــزل  الــذي مت علــى لســان اخلليفــة –رمحــه هللا- 
قــدر هللا مــن الســماء يــوم 1988/8/17، حيــث 
العســكرية  الطائــرة  الســماء  جــّو  يف  انفجــرت 
أســياده  بعــض  مــع  الدكتاتــور  هــذا  حتمــل  الــي 
األمريــكان، وأصبــح رمــاًدا تــذروه الــرايح، حيــث 
مل يُعثَــر علــى شــيء مــن جثتــه احملرقــة ســوى بعــض 
هــو  قــربه كمــا  يف  دفنوهــا  الــي  الذهبيــة  أســنانه 
معــروف؛ فقــد ذكــرت صحيفــة بريطانيــة شــهرة: 
»إســام  دفنــوه يف  الــذي  التابــوت  يكــن يف  »مل 
 Financial( »احملرقــة«.  أســنانه  بعــض  إال  آابد« 

)1988/8/22 يــوم  الصــادر  العــدد   Times

أمــا اجلماعــة وخليفتهــا فقــد كتــب هلــم بعــد املباهلــة 
عــن  غــين  هــو  مــا  املطــرد  واالزدهــار  التقــدم  مــن 
البيــان. فاحلمــد هلل أواًل وآخــرًا، وظاهــرًا وابطنًــا، 

إىل يــوم الديــن.

٣٥٠

منتصف �لليل �يسأله ما ��� كا� يريد �يقا� 
�ملتو�  ��د  ناصر  مر��   �� ��د  مر�� طاهر 
�ملطا�  �جا�  يئس  فلما  سنتني.  حو��  قبل 
بعد �ا�ال� كث�� �حو� للطائر� باإلقال�.

�� �لصبا� ملا علم �جلنر�� ضيا� بسفر �خلليفة 
ُجن جنونه، فصّب جا� غضبه ��ًال على كبا� 
من  �طر�هم  كر�تشي  مطا�   � �ملسؤ�لني 
�ظائفهم فوً��. � �تصل بنفسه بأك� �جا� 
مدينة  فيها  تقع  �ل�  جهنغ  مبحافظة  �لشرطة 
�بو� �قا� له: كا� مر�� طاهر ��د مقيًما � 
�افظتك، فأين غا�؟ � �مر �جلنر�� �لسفا�َ� 
�خلليفة  عن  بالبحث  بريطانيا   � �لباكستانية 

عبًثا! (�يك مر� خد�)
�هللا  �لر�بع -��ه  �خلليفة  هجر�   �� ال جر� 
تعا� من �العتقا�،  �نقذته بفضل �هللا  - قد 
�� كا� حاكم �لبنجا� قد �صد� ���مر� �� 
�خلليفة باملثو� �مامه � الهو� قبل شيو� خ� 

هجرته باثن� عشر� ساعة فقط. 
 ��� قد  تعا�  �هللا   �� هنا  بالذكر  ��جلدير 
 �� �لك  �بيا�  �يًضا،  قبل  من  مماثلة  معجز� 
صالحية جو�� سفر �خلليفة كانت قد �نتهت، 
من  جديد  سفر  جو��  �ستصد��  عليه  فكا� 
�جل سفر هجرته، فلما ُقد� �لطلب � مكتب 
�جلو���� � "فيصل �با�" ��جه مدير �ملكتب 
 �� �ملطا�،  �صحا�  ��جه  �لذ�  �للغز  نفس 
بعد�  �جلنر�� ضيا�  ���مر  �يًضا  عند�  كانت 
�أل�دية،  �جلماعة  إلما�  سفر  جو��  �خر�� 
�لرئيس  ���مر  �نه قد ��� �  �ملشكلة  �لكن 
�سم مر�� ناصر ��د، ال مر�� طاهر ��د. 
�خلليفَة  �خ�  قد  نفسه  �ملسؤ��  هذ�  �كا� 

بذلك فيما بعد. (�يك مر� خد�)
ي �ملو� �هكذ� �خر� �هللا عبد� ِمن بني َفكَّ

برسوله  قبل  من  فعل  كما  �خر�  بعد  مر� 
فسبحا�  �ملبا�كة.  هجرته  � خال�  �لكرمي 

�لذ� �خز� �ألعا��. 

صو�� جو�� سفر �خلليفة �لر�بع
�لذ� سافر به من باكستا�

٣٥٠
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�ملتو�  ��د  ناصر  مر��   �� ��د  مر�� طاهر 
�ملطا�  �جا�  يئس  فلما  سنتني.  حو��  قبل 
بعد �ا�ال� كث�� �حو� للطائر� باإلقال�.

�� �لصبا� ملا علم �جلنر�� ضيا� بسفر �خلليفة 
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من  �طر�هم  كر�تشي  مطا�   � �ملسؤ�لني 
�ظائفهم فوً��. � �تصل بنفسه بأك� �جا� 
مدينة  فيها  تقع  �ل�  جهنغ  مبحافظة  �لشرطة 
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��� �ملسيح �ملوعو� � �� �سط �لباحة بئر ما�

منا�" �ملسيح � ساحة �ملسجد �ألقصى

��� �ملسيح �ملوعو� � من �لد�خل

غرفة "بيت �لفكر" حيث )لف �ملسيح �ملوعو�  
معظم كتبه مبا فيها �ل�4هني �أل1دية



٣٥٤

�لغرفة �ل? �عتكف فيها �ملسيح �ملوعو� � � مدينة "هوشيا� بو�" 
باFند، فتلقى �لبشا�" باالبن �ملوعو� 

غرفة "بيت �لدعا�" � ��� �ملسيح �ملوعو� � 

 (Hل? فيها ق�4 �ملسيح �ملوعو� � �خليفته �أل��) جانب من �لقطعة �خلاصة
Pֲדش? مق4"“ � قا�يا” �

Hخلليفة �أل�� Rظهو� �لقد�" �لثانية (�خلالفة) بانتخا Wلقدمي � مقا� Yلنصب �لتذكا��

�لنصب �لتذكا�Y �جلديد �لذY )قيم � عاW ٢٠٠٨ مكاP  �لتذكا� �لسابق



٣٥٥

سر�Y طاهر 
�جلديد  �ملب`  �هو 
�أل1دية  للجامعة 

Pقا�يا �

��� �لضيافة �جلديد"،
 bنفقا حتملت  �قد 
بنائها فر�e �جلماعة 

� )���با �)مريكا

جامعة �ملبشرين يتخرi منها �لدعا" لسد �حلاجة �لتربوية �لدينية �ملحلية � �Fند�

�
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 �جلناحاP �ألمين ��أليسر ملكاتب مؤسسة ”صد� )جنمن )1دية“ 

�

منظر�P ملكاتب مؤسسة ”حتريك جديد“

�جلامعة �أل1دية - �لقسم �البتد�ئي �ملكتبة �خلالفة - �لقاعة �لرئيسية مكتبة �خلالفة- منظر خا�جي�جلامعة �أل1دية - �لقسم �ألعلى  �

�

�



٣٥٨

مؤسسة ”فضل عمر“مد�سة حتفيظ �لقرPs �لكرمي

Pما� �هللا - باكستاv مكاتب جلنة (Pأل1دية - باكستا� Wلس خد�x ئر���) مو�y Pيو�v

�  نو� �لعني (مشفى )مر�z �لعني �بنك �لدW)جنا} من مشفى فضل عمرمشفى طاهر ألمر�z �لقلبمشفى فضل عمر�
�

�



٣٥٩

ساحة ”يا�غا�“ �قد ُبنيت مكاP مسكن ساحة بالقرR من �ملسجد �ألقصى�
)W �ملؤمنني � �بو" � )��ئل )يامها

جانب من �لقطعة �خلاصة � ֲדش? مق4"منظر ليلي للساحة

�
�

�

��� �لضيافة (منظر خا�جي)

yطة vطفا� �لتابعة للجماعة

��� �لضيافة (منظر ��خلي ألحد �ألجنحة) 

حديقة عامة تابعة للجماعة
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”�لسال� عليكم،

!ّيها �ألتقيـاُ� �ألصـفيا�، من �لَعـر� �لَعْربا�. 
�لسال� عليكم،

يا !هَل !12 �لنبّو, +ج(�َ) بيِت �هللا �لعظمى.
!نتم خ( ُ!مم �إلسال� +خ( حز� �هللا �ألعلى. ما 
+<ًد�  شرًفا  BCِمت  قد  شأنكم.  يبلغ   (! لقوٍ�  كا) 
+مْنزال. +كافيكم من فخر !) �هللا �فتتح +حيه من 
�BP +ختم على نO كا) منكم +من !2ضكم َ+طًنا 
+مأً+U +مولد�. +ما !2B�كم َمْن Tلك �لنQ !Oمد 
+خاَتم  �ألنبيا�،  +فخر  �ألصفيا�  سّيد  �ملصطفى، 
ُكلِّ  على  Zحسانه  ثبت  قد   .U2لو� +Zما�  �لّرسل 
من Bَّ� على 2ِْجلني +مشى. +قد !2B[ +حُيه ُكلَّ 
ٍ̀ ُعَلى. +!حيا Bيُنه كّل  فائٍت من 2موCٍ +معاٍ) +ِنكا
ما كا) مّيًتا ِمن معاe2 �حلّق +سنن �bدU. �لّلهم 
�أل12   f ما بعدB كل  عليه  +با2ِْ[  +سّلم  فَصلِّ 
 Bِ`، +بعد�ألمو�ألحيا� +�` +�لذ2�` +�لقطر�من 
، +بعدB كل ما ظهر +�ختفى،  ِ̀ كّل ما f �لسما+�



لقو�   iطو �لسما�.  !2جا�  ميأل  سالًما  منا  +بلِّْغه 
oمل ِنَ( Qمٍد  � على 2َقبته، +طوi لقلب !فضى 

.pُحّبه ف f+ ليه +خالطهZ
يا ُسّكاَ) !12 َ!+طأته قدُ� �ملصطفى.. q2كم �هللا 
 f+ ،فيكم جليل rظ (Z ..2ضي عنكم +!2ضى+
 tZ ِحّن!  uZ+ .هللا� Bيا عبا للقائكم غليل،  2+حي 
موطئ   2+Cأل سو�Bكم،   ِ̀ +بركا بالBِكم،  ِعيا) 
 ،Uلثر�تلك  rجعل ُكْحَل عي!+ ،U2لو�خ(  ��قد!
+علما�ها،  +معاملها  +ألC+2 صالحها +صلحا�ها، 
 .Uzلُك� +مشاهدها  !+ليائها،  بر|ية   rعي +تقّر 
 uيّسر+ ثر�كم،  2|ية   rقCير  (!  tتعا �هللا  فأسأ{ 

مبرPكم، بعنايته �لعظمى.
+!حّب  بالBكم،  +ُ!حّب  ُ!حّبكم،   uZ Zخو�)..  يا 
2مل طرقكم +!حجا2 سكككم، +!+ثركم على كل 

ما f �لدنيا.
!ث(ٍ,،  بzكا`  �هللا  قد خّصكم  �لعر�..   Bكبا! يا 
+مز�يا كث(ٍ,، +مر�qه �لُكUz. فيكم بيت �هللا �ل� 
�ملبا2[   Oلن� 2+ضة  +فيكم   ،Uلُقر�  �ّ!ُ ֲדا  بو2[ 
�لذ� !شا� �لتوحيد f !قطا2 �لعا� +!ظهر جال{ 
+2سوله  �هللا  نصر+�  قو�  منكم  +كا)  +جلَّى.  �هللا 
�لُنهى. +بذلو�  �لر+�، +بُكّل  �لقلب، +بُكّل  بكل 

!مو�bم +!نفسهم إلشاعة Bين �هللا +كتابه �ألCكى. 
فأنتم �ملخصوصو) بتلك �لفضائل، +من � يكرمكم 

.Uعتد�فقد جا2 +
بكبٍد  هذ�  مكتو�  Zليكم  !كتب   uZ Zخو�ِ)..  يا 
قو�،  فا�عو�  مفضوضٍة،  +Bمو�  مرضوضٍة، 

جز�كم �هللا خ( �جلز��.“

(�لتبليغ � ٣-٣٤ مطبعة �لرقيم بريطانيا ٢٠٠٤)

 (Z+ ،�"uZ معكم يا ُنجبا� �لعر� بالقلب +�لر+
�2 قد بّشرf u �لعر�، +!bَمr !) !مو�م +ُ!2يهم 
طريقهم +ُ!صلح شؤ+�م، +ستجد+f u هذ� �ألمر 

Z) شا� �هللا من �لفائزين.
!يها �ألعز,! Z) �لّر� تبا2[ +تعاt قد جتّلى علّي 
+مَنح  �لتجليا`،  بأخّص  +جتديد�  �إلسال�  لتأييد 
عليَّ +�بَل �لzكا`، +!نَعَم عليَّ بأنو�� �إلنعاما`، 
رf u +قِت عبوٍ� لإلسال�، +َعْيِش بؤٍ� ُألّمة  +بشَّ
+�لتأييد�`،  +�لفتوحا`  بالتفضال`  �ألنا�،  خ( 
 f �لعر�..  معشَر  يا  Zشر�ككم..   tZ  ُ̀ فصبو
هذ� �لنَِّعم، +كنُت bذ� �ليو� من �ملتشوفني. فهل 

ترغبو) !) تلحقو� � هللا �2 �لعاملني؟"
(�امة �لبشر� � ٢٢ مطبعة �لرقيم بريطانيا ٢٠٠٧)



٣٦٢

بشا���   �  
�ملوعو �ملسيح  تلقى  لقد 
عن �نتشا� #اعته � �كنا� �لعا� بشكل 
عا) *عن نيل �لقبو+ *�إلكر�) � �لعر& 
خاصة؛ منها ما تلقا3 عن طريق �لوحي من 
�هللا تعا;، *منها ما تلقا3 � كشوفه �* ما 
� 3B� �3�A. نذكر فيما يلي <موعة من 

هذ3 �لبشا���.

�إلكر�
 	 �لعر� ��لعجم
 ٧  �  �  
�ملوعو �ملسيح  سيدنا   F��
�يلو+ ١٩٠٥) قرطاسا مكتوبا عليه /Mسبتم

�لكلما� �لتالية:
 "مصا� �لعر�، مس �لعر�."

*قد قا+ �ملسيح �ملوعو
 � � تفسO هذ3 
�لرAيا:

 "ميكن �Q يكوQ معناها: �لسO � �لعر&، 
 
فقد يكوQ � قد� �هللا تعا; �Q نز*� بال
 *� عاما  *عشرين  Vسة  *قبل  �لعر&. 
 Q� �ملنا)   � �يت � عاًما  *عشرين  ستة 
�حد� يكتب �[ي، فكتب �لنصف �أل*+ 

*�`جر^  باإلجنليزية.  *�آلخر  بالعربية  منه 
 FAلر� بعض  *لكن   ،dلألنبيا مالgمٌة 
�لنi *بعضها من خال+  تتحقق � حيا^ 
 iلن�  F�� مثال  �تباعه؛  �حد   *�  3
�*ال
 Fمفاتيح خز�ئن كسر �عطَي ُ قد  �نه   �
�Q تلك �لبال
 � تفتح qال �  Oقيصر، غ*

عهد عمر �." 
 ١ <لد  بد�  جريد^   ،٤٧٧  v (�لتذكر^ 
عد
 ٢٣ بتا�يخ ٧ سبتمM ١٩٠٥، جريد^ 
 M٣٢ بتا�يخ ١٠ سبتم 
�حلكم <لد ٩ عد

(٣v ١٩٠٥

�حد{ا �Q تنـتشر #اعتنا � �لعر&، 
�*�*با.  على  �حلجة  تتم   Q� *�آلخر 
فلكو~م  �لعر&   � �جلماعة  نشر  �ما 
 
�لعد *لعل  �أل*+،  �حلق  �صحا& 
�هللا   Q� بعُد   Qيعلمو ال  منهم   Mألك�
تعا; قد �قا) هذ3 �جلماعة. فمن *�جبنا 
تبليغهم، *من �ملعصية �ال نبلغهم. كذلك 
يستحق �هل �*�*با �Q ُنطِلـعهم على 
�خطائهم �~م ��ذ*� عبد� ضعيفا q`ا، 
(ملفوظا�  تعا;."  �هللا  عن  فابتـعد*� 

(٢٥٣ v لد ٢>

�مر �با� بإصال� شؤ�� �لعر�
�لف حضرته � "�امة �لبشرF" � عا) 
١٨٩٣) *كتب فيه عن بشرF تلقاها من 

�هللا تعا; قائال:
ََ̀م�  �* �لعر&،   � بّشر�  قد   ��  Qq*"
`م  �صِلح ُ* طريَقهم،  �ِ�َيهم ُ* �موَنهم   Q�
 Qq �ألمر  هذ�   � *ستجد*ن�  شؤ*~م، 
(Fامة �لبشر�شاd �هللا من �لفائزين."   (

,عد�+: �لد�عية 'مد طاهر ندمي

gÖ¬’\ ;fl¡ ;k\Ñ]çd

;Å∂^;]›ÅËà;]·]Œ÷h;;;;;;;;;;; ;„zzzzzzzzË÷¡
‹˜â’\

 Oلعل �ملقتبس �لتا� من كال) حضرته تفس*
للرAيا �لسابقة. يقو+ حضرته:

مهماQ؛   Qثنا�  Qمر��  Qآل� �مامنـا "

Lj®ªA �Bvø,  �nøLj®ªA � �
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بشر5 عن +خـو1 �هل مكـة
 	 �جلـماعة

 Qيدخلو مكة  �هل   Q�  F��  �q*"
�لقا
� �ملختا�،  �فو�ًجا � ِحز& �هللا 
 � *عجيب   dلسما�  &ّ� من  *هذ� 
 v ،هل �أل�ضني." (نو� �حلق��عني 

(١٤٠

�ملؤمنـني من  >ـاعة  عن  مبّشر= 
�لعر�  	 بال+ 

قا+ حضرته �:
ر^ ُ�ِ�يُتها، #اعًة من  �يُت، � مبشِّ�"
�لعا
لني  *�مللو�  �ملخلصني  �ملؤمنني 
�ملُلك،  هذ�  من  بعضهم  �لصاحلني، 
من  *بعضهم  �لعر&،  من  *بعضهم 
�لشا)،   
بال من  *بعضهم  فا��، 
*بعضهم  �لر*)،   ��� من  *بعضهم 
من   � قيل   � �عرفها،  ال   
بال من 
حضر^ �لغيب Qq هؤالd يصّدقونك، 
 Qعليك *يْدعو Qبك *يصّلو Qيؤمنو*
 �Mّعطي لك بركا� ح� يت�لك، *

ِخلهم � �ملخلصني. ��مللو� بثيابك، *ُ
�هللا  مت من  ُ̀�* �ملنا)  �يُت � � هذ� 

�لعّال)."  (جلة �لنو�) 

�بد�1 �لشا
 �عبا+ �هللا من �لعر�
 Qبريل/نيساq ٦ �حضرته �  F��*

١٨٨٥ �Aيا حتد� عنها *قا+:
 � *قعت  �ن�  �ليو)  �ملنا)   � �يت �
 .Qليه ��جعوq *qنا  qنا هللا  فقلت:   dبتال�

*سألت �ملسؤ*+ �لر[ي �لذ� �اكم�: 
ما  فقا+  يقتلون�؟   (� سيسجنون�  هل 
معنا3: لقد قر�*� �Q ُيسقطو�. فقلت: 
qن� حتت تصرُّ� �هللا تعا;، فأقُعد حيثما 
 �  .� يقيم�  حيثما  �قو) * ُيقِعد� 

تلقيت �إل`ا) �لتا�:
ِمن  �هللا  �عباُ+   
�لشاِ �بد�1ُ  لك  "َيْدُعوَ� 

(١٠٠v ^لتذكر�) ."لَعَر��
*�هللا �علم ما هذ� �ألمر *م� *كيف 
بالصو�&.  �علم  *�هللا  ظهو�3،  يتم 
(من �سالة حضرته بتا�يخ ٦ �بريل ١٨٨٥. 

(٨٦ v دية <لد ١��مكتوبا� 
سيدنا   Q� هنا  بالذكر  �جلدير  *من 
�د �خلليفة � 
مر�g بشO �لدين ¡مو
 ��g ملا   �  
�ملوعو للمسيح  �لثا� 
 � *هو   ،١٩٥٥ عا)  �لعربية   
�لبال
�*�*با لتلقي �لعال¢، �قا)  ;q طريقه

مشق �سبوعا كامال، *كاQ يومه  �
�جلمعة،   �
يصا 
مشق   �  Oألخ�
بد�  �حلا¢  بيت   � حضرته  فألقى 
باللغة  �جلمعة  خطبة  �حلص�  �لدين 
�لعربية �لفصحى، *قا+ فيه: قبل �كثر 
 � �لزماQ، حني  من   Qقر نصف  من 
يكن �كثر �ملوجو
ين منكم قد *لد*� 
�ملسيح   ;q ;تعا بعد، قد �*حى �هللا 
�بد�ُ+  لك   Qََيْدُعو"  :�  
�ملوعو
*لقد  �لَعَر&."  ِمن  �هللا   
*عباُ �لشاِ) 
حتقق هذ� �لوحي �ليو) بوجو
كم هنا. 

(٥٠٨ v دية ¢ ١٦�(تا�يخ �أل


صلحاG �لعر� ��بد�1 �لشا
لقد   :(١٨٨٨ عا)   �  � حضرته  قا+ 

�خ�M �هللا تعا;:
�بد�1ُ � �لعر�   Gُصلحا عليك  "ُيَصّلو� 
 ،Gلسما��  J��أل عليك  �تصلي   ،
�لشا
(�لتذكر^  عرشه".  عن  �هللا   OمدP�

(١٢٩v

������������	
��������������������������� �
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بشا�� عن مصر
�كر حضرته � � ١٩ يناير/كانو	 �لثا� 

١٩٠٣ قبل صال� �لعشا� �لر�يا �لتالية:
"35يت 3ن2 (�قف عند شاطئ �لنيل، (معي 
نفسي  3عت9  كنت  <سر�ئيل.  ب2  من   Aكث
(كأن2 موسى، (C53 3ننا ها5بو	. (عندما 
3نظر <J �لو�5� C53 3	 فرعو	 يتبعنا Hمع 
 Lمثل �خليل (�لعربا N(عتا �معه عد) Aكب
(غAها، (3نه قد �قترS منا جد�. لقد قلق 
بنو <سر�ئيل كث�A، (َفَقَد معظمهم  5فقائي 
�\مة (�لعزمية (صرخو� بأعلى 3صو�ִדم: يا 
 Lبصو \م  فقلت  ُمد5َكو	.  <نا  موسى 

جهو5_: 
كال �� معي �� سيهدين.

e �ستيقظت (كانت هذc �لكلماL ال تز�` 
(٣٧٣ h �تذكر) ".على لسا�

��� �حلجا� � �نيل �إلكر�
 jحضرته �5يا � ١٨٩١ (حتد C35 لقد

عنها كما يلي:
3ن2   mملنا�  � طويلة  فتر�  منذ  35يت  "لقد 
3قف عند �لضريح �ملباq5 للنp �لكرمي �، 
(C53 3	 كث�A من �لناs قد ماتو� 3( ُقتلو� 
 �> 3نا � �لك  (بينما  Nفنهم.   sلنا�  N�53)
�لضريح  �Nخل  من   uرv شخصا  35يت 
 9v) x5به على �أل Sمعو` يضر cبيد)
كل (�حد منهم قائال: سيكو	 قq9 ههنا. 
على   Sضر) 3مامي  (قف  م2  Nنا  فلما 
من  �لقريبة   x5أل� على  مبعوله  م2   C3مر
 .q9ق سيكو	  هنا  (قا`:   q5ملبا� �لضريح 

e �ستيقظُت.
(لقد 3ّ(لُت هذc �لر�يا باجتهاN_ 3|ا <شا5� 
 J>  Sتقر من  �ملعاN، (�لك أل	  َمَعّيِة   J>
فكأ	  (فاته  بعد  5(حانيا  �لقديسني  3حد 

(�هللا  �لقديس.  هذ�  من  قريبا  صا5   c9ق
3علم (علمه 3حَكُم.  (<��لة 3(هاm، �خلز�ئن 

(٣٥٢ h  ٣ u حانية)لر�

حتقُّق بعض هذ* �لبشا��' � حيا� �ملسيح 
�ملوعو3 �

نرC من �ملناسب هنا 3	 نذكر حتقق بعض 
�ملسيح  �من   �  L�5لبشا�) �ألخبا5   cهذ
عن  نبذ�  يلي  فيما   N5فنو  ،�  Nملوعو�

�لصحابة  �لعرS �أل(�ئل.

�لشيخ 8مد بن �6د �ملكي �
�>; عر� يبايع �ملسيح �ملوعو3 �

:� Nيقو` سيدنا �ملسيح �ملوعو
من  �ملكي  �3د  �بن  �مد  �هللا   �  pِح"
سكا	  (من  عر�  <نه  عامر،  شعب  حا5� 
مكة �ملعظمة. تعلو على (جهه �ثا5 �لصال� 
(�لرشد (�لسعاN�. لقد تو�فد <J �\ند بقصد 
�ملعظمة  مكة   cبلد من  (�لسياحة  �لنـزهة 
تلك   �  jفحد (شرفا.  �د�  �هللا  ��Nها 
�ألياm 3	 �كر له بعض من يسيئو	 �لظن � 
3مو�5 غA (�قعية، بل 5مو� بُتهم �ختلقوها 
من عندهم (قالو�: <نه يّدعي بالرسالة، (ال 
(يقو`  �لكرمي،  بالقر�	  (ال   pبالن يؤمن 
�إلجنيل.  عليه  نز`  �لذ_  �ملسيح  �لك  <نه 
 �ًAغ) �اًسا  �لعر�  حضر�  قلب  فامتأل 
�لعربية  باللغة   �ّ> فكتب   ،mإلسال� على 
5سالة كانت تتضمن �لكلماL �لتالية: "<	 
ْ̀ علينا مائد� 3يها  كنَت عيسى �بَن مرمي فَأْنِز
 ْ̀ فَأْنِز �بَن مرمي  <ْ	 كنَت عيسى   !Sلكّذ��

علينا مائد� 3يها �لدجا`!"
فاسُتجيب  �الستجابة،  (قَت  كا	  لعله 
تلك   J>  5Nلقا�  Jتعا �هللا  به   �Nعا�c، فجا
�ملائد� �ل� 53سل2 ֲדا. فقد تو�فد <J مدينة 
"لدهيانه" (قابل2 هناq (بايع2. فاحلمد هللا 
�لذ_ جناc من �لنا5، (3نز` عليه مائد� من 
�لسما�."  (<��لة 3(هاm، �خلز�ئن �لر(حانية 

(٥٣٨-٥٣٩ h ملجلد ٣�
 Nملوعو� �ملسيح  سيدنا   Lكتابا من  يبد( 
�لعا�  � 3	 مر�سلة متت بينه (بني هذ� 
 cخطأ ֲדا   q5Nفأ يبايعه،   	3 قبل  �لعر� 
 ،cعو�N  �  �  Nملوعو� �ملسيح  (صْدَ¢ 
فكتب N5ًّ� على بعض 5سائل سيدنا �ملسيح 

�ملوعوN �، جا� فيها ما يلي:
بسم �هللا �لر�ن �لرحيم

 mلسال�) (�لصال�  �لعاملني،   S5 هللا  �حلمد 
على 3شر¥ �خللق 3¤عني. 

�لعزيز   mملكر�  mملحتر�  Sجلنا� حضر�   J>
(مسيح  (هاNينا  (مرشدنا  موالنا   mألكر�
 e مني� ،J�3د حفظه �هللا تعا mماننا غال�

�مني يا S5 �لعاملني.
3ما بعد، �لسالm عليكم (�5ة �هللا (بركاته، 
�لعزيز، قر3نا (فهمنا ما  قد (صلنا كتابكم 
فيه (�دنا �هللا �لذ_ 3نتم ¨A (عافية*. (يا 
سيد_ 3طلب من �هللا e من جنابكم �لعفَو 
(�لسما� فيما قد 3خطأL، (يا سيد_ 3نا 
 e �هللا،  على   Sسو�) (خاNمك   qلد)
تبُت  3نا   Jتعا �هللا   �شا  	>) جنابكم،   J>
مبثل  3تكلم  (ال   N3عو ال   	3 على  (عزمت 
حالكم  �هللا  ّ¤ل  قط.  ُ�كر  �لذ_   mلكال�

(شكر �هللا فضلكم.

* هكذ� � �ألصل.
....................
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(�لسالm. �لر�قم 3حقر �لعباN �مد �بن �3د 
مكي.

�لذ_   mلكال� عجب2*  "قد  فقا`:  (3ضا¥ 
�كرمت � �لكتاS. �حلمد هللا �لذ_ (عد� 
مبالقا� جنابكم. ال شك (ال 5يب 3نك 3نت 
من عند �هللا. �مّنا (صّدقنا، (�خر Nعو�نا 3	 

�حلمد هللا S5 �لعاملني.
�5قم: �مد �بن �3د مكي 

�لصد¢"،  <ظها5   _3" <ظها5  كا  (سجائي 
(٧٩ h ٦ u حانية)خلز�ئن �لر�

"لقد  قائًال:   �  Nملوعو� �ملسيح  (يذكر 
سيئة  ظنونا   � ُيِكّن  كا	  <نه  بنفسه  قا` 
(فاسد�، فرC3 � �لر�يا شخصا يقو` له: 

.Sيا �مد 3نت كّذ�
 m3عو� ثالثة  قبل  35يُت  3يضا:  يقو`  كما 
� �ملناm 3	 عيسى نز` من �لسما�، فقلت 
� نفسي سو¥ 3متكن من �5يته � حيا¬ 
�لر(حانية  �خلز�ئن   ،m3(ها (<��لة  �هللا.  بإ�	 

(٥٣٨-٥٣٩ h ملجلد ٣�
سجل   � �®ه   �  Nملوعو� �ملسيح  كتب 
�ملبايعني حتت 5قم ١٤١. كما �كرc �ملسيح 
 ٣١٣ �لـ  3صحابه  ضمن   �  Nملوعو�
(كا	 5قمه فيهم ٩٨. (له شر¥ �حلضو5 
تا5يخ �جلماعة  �لثانية �  �لسنوية  � �جللسة 
عاm ١٨٩٢ �ل� �شترq فيها ٣٢٧ شخصا.    
مكث �لشيخ �مد بن �3د �ملكي � 
 �Aقص �فتر � Nصحبة �ملسيح �ملوعو �
�ملعظمة.  مكة   � (طنه   J>  Nيعو  	3 قبل 
<J حضرته  كتب  (طنه   J> (صوله  (بعد 
 mر� من   ٢٠ بتا5يخ  �لتالية  �لرسالة   �

 :١٨٩٣ S� ١٣١١هـ/ ٤ mحلر��

 بسم �هللا �لر6ن �لرحيم
Cمد* >نصلي على �سوله �لكرمي

(بركاته  (�5ته   Jتعا �هللا   mسال
(�3كى حتيته على حضر� جناS موالنا 
�3د،   mغال �ماننا  (مسيح  (هاNينا 
 S5 يا  �مني  عونه،   �  Jتعا �هللا  كا	 

�لعاملني.
3عّرفكم �3 (صلُت مكة  بعد،  3ما 
�لس   � جلست  (كلما  (عافية،   A¨
�لذ_  (¤يع  قولكم،  (�3كر  �3كركم 
(�ألحاNيث،   Lآليا� من   cعيتموN�
منهم  (�لبعض  يتعجبو	،   sلنا� فصا5 
5ِ3َنا (جهه �  يصّدقو	 (يقولو	 �للهم 

 .Aخ
(هلَّ  �حلج  شهر  من  فرغنا  (ملا 
من  يوما   L5مر  ،�عاشو�5 شهر  علينا 
�®ه  3صحابنا  من  (�حد  على   mأليا�
فسأل2   ،cعند فجلست  طايع"،  "علي 
عن �\ند (عن �لسفر (3حو�له، فأخ9ته 
Nعو�كم،  عن  (3خ9ته  حصل،  بالذ_ 
ففر�  يكو	،  ما  3حسن  على  (فّهمته 
حليم  5جل  هو  له:  (قلت  بذلك، 
به.  ُيصّد¢  �ملؤمن   c�5  ��> عظيم، 
طفق   cيا> فّهمُتها  �ل�   Lفالكلما
يذكرها عند كل 3حد من �لناs، (قا` 
 ��> له:  قلت  مكة؟   J>  �µي م¶   :�
N�53 �هللا سبحانه (تعاµ Jي� <J مكة 
-شّرفها �هللا تعاJ- عن قريب. (�آل	 
3ّلف كتبا عربية � <ثباN Lعو�c، يريد 
ما  هذ�   .Jتعا �هللا   �شا  	> يرسلها   	3

لعلي طايع.  قلت 
 ،S5سا` هذ� �لكتا> LN53 	3 ملا e
قلت له 3نا 53يد 3	 53سل ملوالنا كتابا، 
ُيعّجل   Sلكتا�  � له  قل   :� فقا` 

(ُيعّجل  3ّلفها  �ل�  �لكتب  بإ5سا` 
باملجي� بنفسه <J مكة. فقلت له: ح¶ 
يأ�	 �هللا. (قلت له لوال ¸افة �لفنت ما 
تركُت �لكتب �ل� 3ّلفها موالنا (جئت 
ֲדا  لو جئَت  ِلَم خفَت؟  فقا` �:  ֲדا. 
ملوالنا  �كتْب   � قا`   e  .�Aخ لكا	 
3قسمها  (3نا  �®ي  على  �لكتب  ُيرسل 
 �(�لعلماَ مكة  شريَف  عليها  (3ُطلع 
(¤يع �لناs (ال 3با� من 3حد. (قا`: 
3نا 3عر¥ 3	 �ملؤمن <�� ®ع �كر هذ� 

�لرجل يفر�، (�ملنافق يغضب.
�®ه  �لذ_  �ملذكو5  �لرجل  (هذ� 
عامر،  شعب   � ساكن  طايع"  "علي 
(هو 5جل طيب من �ألغنيا�، (صاحب 
فأنتم  عظيم.  (تاجر   q3مال)  Lبيو
53ِسلو� �لكتب با®ه (ֲדذ� �لعنو�	 يصل 
�ملشّرفة،  مكة   J>  :Jتعا �هللا   �شا  	>
�حلشيش *  تاجر  طايع  علي  بيد  (ُيسلَّم 

� حا5� �لشعب، يع2 شعب عامر.
�لدين،  نو5  موالنا  على  منا  (سلِّْم 
 mحسا حكيم  �لسيد  موالنا  (على 
<خو�ننا،  كافة  على  منا  (سلِّْم  �لدين، 
صغAهم  با®ه..  منهم  (�حد  كل 
�لدين  فضل  (خصوصا  (كبAهم، 
((لد 3خته موالنا عبد �لكرمي، (<نَّا \م 
من �لد�عني � بيت �هللا �حلر�m، (ُخصَّ 
بذلك:  �لر�قم     .mسال بألف  نفسك 
بن �3د،  �لصمد �مد  �هللا   Nعبا 3حقر 

ساكن شعب عامر
٢٠ شهر عاشو�5 سنة ١٣١١هـ  

(١٠- ١٢h Cامة �لبشر�)

* �حلشيش: ما َيِبَس من �لعشب. (�ملنجد)
.................... ....................

* هكذ� � �ألصل.



٣٦٦

هذ3   � �ملهد�  �إلما)  سيُدنا   Mفاعت
�حلق،  
عو^  لنشر  غيبيا  تأييد�  �لرسالة 
عا)   � "Fلبشر� �لكتا&: "�امة  فأّلف 
حضر^  �سالة  على  فيه   
ّ�*  ،١٨٩٣
ما  بعض  *qليكم  �ملكي،  �د � بن  ¡مد 


 فيها:�*
بسم �هللا �لر`ن �لرحيم     

  dمدY �نصلي على �سوله �لكرمي
q; �ملحب �ملخلص.. ِحi � �هللا 

�د �ملّكي�¡مد بن 
�لسال) عليكم *��ة �هللا *بركاته

مكتوبك  *صل�  قد  فإنه  بعد،  �ما 
كلُّ  *سّر�  Bخر3،   ;q �*له  من  *قر�ته 
�هللا  *شكر�  مكتوبك،   � £كرته  ما 
 Oباخل *بيتك  *طنك  *صلت  �نك  على 
*عشOتك  �ألحبا&  *لقيت  *�لعافية، 

�ألقربني. 
�ما ما £كرَ� ُطرًفا من حسن �خال³ *
*سOته  طايع  علي  �لكرمي  �جلليل  �لسيد 
*حسن  *موّ
ته  �جلميلة  *Bثا�3  �حلميد^ 
ُسرَّ  �نه  *ِمن  حاال¹،   Ãا] عند  هه  توجُّ
�شكر * هذ�،  على  �شكر�  فأنا  بذلك، 
£لك �لشريف �لسعيد �لرشيد، *�سأ+ �هللا 
 ;q �ة �* *فضال  *بركة   �Oخ *له  لك 

(١٣ v Fامة �لبشر�يو) �لدين." (
*كتب �ألستا£ طه �لقز³ نقًال عما [عه 
من �بيه: عندما £هب حضر^ �خلليفة �لثا� 
للمسيح �ملوعو
 � أل
�d فريضة �حلج 
�د ��ستفسر �لناَ� عن �لشيخ ¡مد بن 
�لقو�فل  يتابع   Qكا qنه  له  فقيل  �ملكي، 
تبعها  قافلة  مر�  *كلما   dلصحر��  �
*�ملهد�   
�ملوعو �ملسيح   Q� �خMهم *
 ;q ملنتظر قد ظهر. *بقي على هذ3 �حلالة�

�Q توفا3 �هللا سبحانه *تعا;.

�لسيد 'مد سعيد �لشامي �لطر�بلسي 

�بد�1 �لشا 1��

كاQ �لسيد ¡مد سعيد �لشامي �لطر�بلسي 
من سكاQ طر�بلس �لو�قعة على بعد ثالثني 

يًبا �ميال من بO*�. كاQ فاضًال جليال *
�Q يتعاÄ على يد  
���قدير� *شاعًر� <يد�. 
¡مد  �حلكيم  *هو  �`ند   dطبا� �شهر  �حد 
�#ل خاQ �لدهلو�. *خال+ gيا�ته للهند 
تعر� على �حلافظ ¡مد يعقو& � �حد 
صحابة �ملسيح �ملوعو
 �، فقد) له كتابه 
فُأْفِحَم  �لتو�،   Æمع  � *حا*�3  "�لتبليغ" 
له  يطمئن  شافيا  جو�با  ¾د   �* �لشامي 
قلبه. *قا+ عن �لكال) �لعر� حلضر^ �ملسيح 
 Q� عر�  يستطيع  ال  *�هللا   :�  
�ملوعو

يكتب مثله ناهيك �Q يقو) به هند�!
قصيد^  نفسه  �لكتا&   �  �قر عندما   �  

 �  iلن� مد¬   �  �  
�ملوعو �ملسيح 
بكى *قا+ بشكل عفو�: *�هللا Qq �لعر& 
�Q يأتو� بأفضل منها، *من �
عى  Q*ليعجز
 Qيأ¹ بأفضل منها فإنه ملعو Q��نه يستطيع 
qنه سو� �فظ  *قا+  �لكذ�&.  *مسيلمة 
qظها�"،  كا  "سجائي  من  (تلخيًصا  �ألبيا�.  هذ3 
�خلز�ئن �لر*حانية �ملجلد ٦ v ٧٥-٧٦، *كتا& "٣١٣ 
�صحا& صد³ *صفا" تأليف نصر �هللا خاQ ناصر *عاصم 

(١٠١-١٠٣ v ا�#
سيالكو�  مدينة   ;q سافر   Q� له  �تفق   �

للمسيح  Bخر  صحا�  على  تعر�  حيث 
 � �لدين  حسا)   Oم *هو   �  
�ملوعو
"�لتبليغ"  كتا&  حو+  معه  تكلم  �لذ� 
*حتد�3 �نه q£� كتب �
ًّ� عليه فسينا+ جائز^ 

قد�ها �لف �*بية. 
توجه حضر^ �لشامي �خq �O; قا
ياQ حيث 
�قا) قر�بة سبعة �شهر قضاها � �لبحث عن 
عن   �  
�ملوعو �ملسيح   F��* �حلقيقة 
كثب *متتع بفيضه �لعلمي *�لر*حا�، *� 
�لصاحلة   FAلر� على   dًبنا* �ملطا�  ~اية 
*�ملبشر^ قر� �ملبايعة *�النضما) q; #اعته 

 .�
(تلخيصا من كتا& "٣١٣ �صحا& صد³ 
*صفا"، تأليف نصر �هللا خاQ ناصر *عاصم 

(١٠١-١٠٣ v ا�#
�حد   �  �  
�ملوعو �ملسيح  عنه  كتب 

كتبه ما يلي:
 ��� 
"*ما �ّلفُت هذ3 �لكتب qال ألكبا
 iتشيع كت Q� ¹�
�عظم مر� Qلعر&، *كا�
� تلك �ألماكن �ملقدسة *�لبال
 �ملبا�كة، 
 
�لبال تلك   � �لكتب   Ãشيو  Q� فر�يت 
فرÃٌ لوجو
 �جل صاÈ ُيشيعها، *�يقنت 
 dصلحا  � *�نتشا�ها   iكت شهر^   Q�
�Q ¾عل �هللا  Oمر مستحيل من غ��لعر& 
من لدنه ناصر� منهم *من qخو�~م. فكنت 
لتحصيل  *�البتها+  �لضر�عة  �ُكفَّ  ��فع 

����������	� �
�� �� �� �
���������� �
�� �� �� �� �� �� �������������
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هذ3 �ملُْنية، *حتقيق هذ3 �لُبْغية، ح� ُ�جيبْت 

عو¹، *ُ�عطيْت � ُبْغي°، *قا
 �qَّ فضل 
 dهللا �جال £� علم *فهم *مناسبة *ِمن علما�
طّيَب  **جدُته  �لصاحلني.  *من  �لعر& 
�لفطر^  َر  مطهَّ �ألخال³،  كرمي  �ألعر�³ 
َلْوَ£ِعيًّا �ْلَمِعيًّا *من �ملتقني. فابتهجُت بلقائه 
*حسبُته  *مدعائي،   �
مر�  Qكا �لذ� 
يأ¹   O¶ به  *تفاdلت  
عائي،  باكو�َ̂ 
*صر�  �لفر¬  
ها� g�* �مي،  *فضل 
نفسي  فهّنيُت  �ملستبشرين،  من  يومئذ 
يا  هنالك *شكرُ� �هللا *قلُت �حلمد لك 

�& �لعاملني.
َ*ِسًما  صاحلا  شابًّا   Q� £لك  *تفصيل 
�لشا)، �ع� من طر�بلس،   
جا�d من بال
 ;q عند�  *لبث   َّ�q �لعليم  �حلكيم   3
*قا
سبعة �شهر، �ع� q; هذ� �لوقت، فتوّسمُت 
فيه �خلO *�لرشد، **جد� � ِمْيَسمه �نو�� 
 � �لصاحلني.  ِسمة  فيه  �يت �* �لصال¬، 
�معنُت � حاله *قاله *تفحصت ِمن ظاهر3 
*باطن �حو�له بنو� ُ�عطَي � *q`ا) ُقذ� � 
قلi، فآنسُت حسن تقاته *��gنة حصاته، 
على  ��كال  تقّيا  صاحلا  �جال  **جدُته 
�ملرتاضني.  *من  *طاِ�َ
ها  �لنفس  جذبا� 
 � فدخل  معرف°  من  ا  حظًّ �هللا  �عطا3   �
�ملبايعني. *قد �نفتح عليه با& عجيب من 
معا�فنا *�ّلف كتابا *ّ[اq" :3يقاÊ �لنا�"، 
*هو 
ليل *�ضح على سعة عمله، *حجة 
منO^ على qصابة ��يه، *يكفي لكل ُمما� 
£لك  تأليف   � �فضى  *ملا  مضما�.   �
�لكتا& #ع عند3 كث�O من كتب �حلديث 
�مر،  عميقا � كل  فكر�  *فّكر   ،Oلتفس�*
�فكا�3، *نوُ� �نظا�3، *ليس عالمُة  ُّ�
فهو َ
 �ُ��لعا�� ِمن 
*Q �ملعا��. *q �q£� قر
جلبابه،  *�فعُت  �بو�به  *تصفحت  كتابه 

*ما  شأنه،  *مدحُت  بيانه،  فاستملحُت 

عو �Q يشيع �هللا �*جد� فيه شيئا شاَنه، *
*ُيدخل  قبولّيًة  فيه  مع كتi، *يضع  كتابه 
فيه �*ًحا منه، *¾عل �فئد^ من �لنا� ִדو� 
qليه، *جز�3 � �لد��ين *با�� � مقاصد3 

*يدخله � �ملقبولني. 
*ملا فرË من تأليف كتابه �له qخالصه 
 dعلما  ;q معا�فنا  ُمبلَِّغ   Qيكو  Q� على 
 Qيكو* �خبا�نا،  عن  فيهم   Mª* *طنه، 
*ُيشيع  ناحية،  كل   �  dًند� *يطلق  منا
يا 
 ،
�لكتب ليتضح �ألمر على �هل تلك �لبال
*هذ� هو �ملر�
 �لذ� كنا ندعو له � �لليل 
�لقو+   ³
صا �جل  �نه   F��* *�لنها�. 
*�لوعد، يّتقي �لفضو+ � �لكال)، *ال يرتع 
�لزما). *لقد  �للساQ � كل مرتع بإطال³ 

خل �هللا ُحبَّنا � قلبه، فيحّبنا *Ìّبه، *كّل �
�نه هو  فأتيّقُن  *تكّلَم  �لرجُل  هذ�  ما *عد 
�هله، *سينجز كما *عد، *��جو �Q ¾عله 
*هو  حلبنا،   Ëسو* بذ�نا،  لريع  سببا  �هللا 

�حسن �ملسّببني.

ال  صابر  مرتا�  �جل  �نه  �يُت �*
يقنع  �نه  مر���  �يت �*  ،Ãيفز *ال  يشكو 
 � *لو  *�مللبوسا�،  �ملأكوال�   Í
� على 
من   
Mل� يدفع  بل  يطلبه،  فال  حلا�  يكن 
�لتضحي *�صطالd �جلمر، *ال يسأ+ تعّفًفا. 
*�إلنابة  Bثا� �خلشوÃ *�حللم  فيه  **جدُ� 
*ما  *هو حسيبه.  �علم  *�هللا  �لقلب،  *�ّقة 
قلت qال ما ��يت، فال تعجبو� من ��ة �هللا 
�Q تكفِكَف ما َ
َهَمنا ِمن حرٍ¢ بسعي هذ� 
 ،
����لرجل، *�هللا يفعل ما يشاd، ال مانَع ملا 
*ال ��
َّ ملا جا
، *هو حافُظ 
ينه *ناصر كل 

(١٢-١٤v نو� �حلق) .من ينصر �لدين

يبا با�عا كتب �كاQ حضرته شاعر� <يد� *
 �  
�ملوعو �ملسيح  كتا&  على  تقريظا 
"كر�ما� �لصا
قني" كما نظم �بياتا شعرية 
��ئعة � مد¬ �ملسيح �ملوعو
 � نشر� 

� ~اية كتا& كر�ما� �لصا
قني.

�لسيد عبد �هللا �لعر� �
�حُد "عبا+ �هللا من �لعر�"

� كاQ يسكن   
�ملوعو �ملسيح  � gمن 
� منطقة �لسند شيخ يسمى "بO صاحب 
تلك  مشايخ   Oمشاه من   Qكا* �لَعَلم"، 
�لبال
، *بلغ عد
 مريديه حو�� مئة �لف. 
*قا+ هذ� �لشيخ: ��يُت �سو+ �هللا � � 
�ملسيح  (يع�  �لرجل  �ملنا) *سألته عن هذ� 
�هو كا£& �) صا
³؟ فقا+:  (� 
�ملوعو

صا
³ *من عند �هللا.
 
�ملوعو �ملسيح   ;q �لشيخ  £لك  فأ�سل 
� من عند3 �سولني �حد{ا �خلليفة عبد 
�لعر&،  �هللا  عبد  �خلليفة  *�لثا�  �للطيف، 
 �  :�  
�ملوعو �ملسيح  *قابال   �dفجا
��سَلنا  "لقد  *قاال:  بو�"،   g*Oف" مدينة 
�يت � �q +ليك شيخنا صاحُب �لَعَلم يقوq حضر= عبد �هللا �لعر� �
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�سو+ �هللا � *�ستفسرته � �مر� *قلت 
 (� مفتر  كا£&  �هو  �هللا  �سو+  يا   � بّيْن 
 ³
صا qنه   :� �هللا  �سو+  فقا+  صا
³؟ 
*من عند �هللا. فعرفُت �نك على حق مبني، 
*بعد £لك ال نشك � �مر� *ال نرتا& � 
 Q� �مرتنا   Qفإ تأمر،  كما  *نعمل  شأنك، 
�£هبو� q; بال
 �ألمريكه فإّنا نذهب qليها، 
 Qq مرنا، *ستجدنا� � ^Oلنا ِخ Qما تكو*

شاd �هللا من �ملطا*عني."
�لتجا�،   Oمشاه من  �لعر&  �هللا  عبد   Qكا
*منَّ �هللا عليه بأمو�+ كثO^، *قد �نفق ماال 

كث�O � سبيل �هللا *مهّما� �لدين.
�خلز�ئن   ،Fلبشر� �امة  من  (تلخيصا   

(٣٠٩-٣١٠ v لر*حانية �مللجلد ٧�
 ;q �لعر&  �هللا  عبد  حضر^  *صل  عندما 
من  فتر^  عند3  �قا)   �  
�ملوعو �ملسيح 
 Qكا بصحبته.  *متتع  بايعه  حيث  �لزمن 
يذكر   Qكا ما   �Oفكث �لعر�³،  من  شيعيا 
بعض عقائد3 *يند) عليها بعد �لبيعة. فمر^ 

£كر عند �ملسيح �ملوعو
 � بعض �حو�+ 
�لتقية �ل° كاQ يعتقد ֲדا سابًقا، � �د �هللا 
�لفاسد^،  على �نه جنا3 من تلك �ملعتقد�� 
فقا+ له حضرته �: "qنه لفضل كبO من 
�هللا تعا;، *ما£� عسى �Q يفعله �إلنساQ ما 
� يفق من سباته". (ملخص من ملفوظا� 

(١٧٣ v ٤ ¢
*لعله من �ملفيد �Q نذكر هنا �حلو�� �لذ� 
 
����د � حني �جرF بينه *بني سيدنا 

�لعو
^ q; بلد3.
بلد�،   ;q  ^
�لعو  Qآل� �نو�  �هللا:  عبد 

�فُأصلي *��d �لقو) هنا� �) ال؟
qال  �حد   d��* تصلِّ  ال  �د: � سيدنا 

�ملصّدقني.
�خبا��، *� يتم  Qم ال يعرفو~q :عبد �هللا

تبليغهم؟
فإما  �ّ*ًال،  تبّلغهم   Q� عليك  �د: � سيدنا 

مصّدقني �* مكّذبني.
 ،� جدًّ  Q*
متشد بلد�  �هل   Qq �هللا:  عبد 

*قومنا من �لشيعة؟
�د: عليك �Q تكوQ هللا تعا;. َمن �سيدنا 
كانت معاملته مع �هللا تعا; نزيهًة فإQ �هللا 
 ٢  ¢ (�مللفوظا�  *يتكفله".  يتوال3  تعا; 

(٣٤٢ -٣٤٣ v

�لسيد عبد �ملحيي �لعر� �
بعض  على  �طلع  �لعر�³.  من  شيعيا   Qكا
�لكتب �لعربية للمسيح �ملوعو
 � *�ستقر 
�Q يكتب مثل  �نه ال ميكن ألحد  نفسه   �
هذ3 �للغة �لفصيحة �ملليئة باملعا�� �لر*حانية 
 Qيا
تأييد من �هللا تعا;. فجاq d; قا  Q*بد
*قابل �ملسيح �ملوعو
 � � سأله: هل �نت 
كتبَت هذ3 �لكتب باللغة �لعربية؟ فقا+ �: 
نعم، كتبتها بفضل �هللا *تأييد3. فقا+: سو� 
�Aمن ¦ميع 
عا*يك q£� كتبَت مثلها �مامي 
�آلQ. فقا+ �ملسيح �ملوعو
 �: ليس من 
سنة �ألنبياd��q d^ مثل هذ3 �ملعجز��، qن� 
بأمر من �هللا *نصرته. فذهب  ال �كتب qال 

سيدنا �ملسيح �ملوعو
 � مع �صحابه
 *�لصحا� �لعر� �لسيد عبد �هللا �لعر& هو من يقف خلف حضرته � متاما � صف �لو�قفني 



٣٦٩

حضر^ عبد �ملحيي �لعر& �

�لضيافة *كتب  �لسيد عبد �ملحيي q; بيت 
 
�سالة q; حضر^ �ملسيح �ملوعو
 �، فرّ
كانت  فصيحة  عربية  بلغة  حضرته  عليها 
برً
� *سالًما للسيد عبد �ملحيي �لعر& فبايع 
�د �، � Oبش �gملهد�، ملر� ^Oفوً��. (س

¢ ٤ �*�ية �قم ١٢٠٠)
طويلة  فتر^   � �ملحيي  عبد  �لسيد  بقي   
 � � 
� قا
ياg .Q*ّجه �ملسيح �ملوعو
با`ند.  "بتياله"  مدينة  �لعائال� من   Fحدq
 �gعهد �خلليفة �أل*+ � سافر مع مر �*
 ;q حلته� �د � �� 
بشO �لدين ¡مو
�لبال
 �لعربية عا) ١٩١٢، كما ُعّين �ئيس 
عا)  �جلماعة �  �صد�ִדا  عربية  حترير <لة 
١٩١٣ باسم "مصاÈ �لعر&" *�ل° كانت 

ضميمة عربية جلريد^ "بد�".

 �لسيد علي �بن شريف مصطفى � 
 ;q  ١٨٩١ بني  ما  *بايع  مكة  من   Qكا
�ملسيح  سيدنا  مر�سلة  طريق  عن   ١٨٩٣
 � � 
�ملوعو
 �. نقل �ملسيح �ملوعو

كتابه "سجائي كا qظها�" فقر^ من �سالة 
هذ� �لصحا� �لعر� جاd فيها:

"q; جنا& �ألجل �لناقد �لبصO، طو
 �لعقل 
�حلز)   �£  ،Oملن� �لشر³  *كوكب  �لغزير، 
�كن  �إل`ا)،  صاحب   ،Oلكب� �هللا  *q`ا) 
�إلسالمية  �لرعية   Qسلطا �ألبدية  �لد*لة 
�د، فضائله تلو¬ كالكوكب �م�gO غال) 

� �آلفا³ للجاهل *�لعاقل، Ïر �لندF �لذ� 
ال يرF له �لساحل، *منبع �لعلو) *�لعطايا 
�ل° هي صافية �ملناهل." (�خلز�ئن �لر*حانية 

(٧٩-٨٠ v ٦ ¢

حضر= عثما� �لعر� �
عا)  قبل  *بايع  �لطائف  من  حضرته   Qكا
 �  
١٨٩٦، حيث £كر3 �ملسيح �ملوعو
 � �ملنشو�^  �لـ٣١٣  �صحابه  قائمة   �
كتابه "�جنا) Bִדم" �ملطبوÃ � عا) ١٨٩٦، 

*�قمه ٢٩٢ � تلك �لقائمة.

� j+لبغد�� jمهد lحلا�
�`ند *نز+ � مدينة "مد���"، *بايع   ��g
عا) ١٨٩٧.  �ملنطقة  �ملبايعني من هذ3  مع 
�حد مساجد �جلماعة، كما  dنشاq � ÃَMت
تÃM مر^ ثانية ¶مسني �*بية. £كر3 سيدنا 
�ملسيح �ملوعو
 � � قائمة �ملتMعني � 
 ¢ �لر*حانية  �خلز�ئن   ،Oمن سر�¢  كتابه: 

  .٨٥ v ١٢

�لثا� على �لكر�سي 
من �ليمني:

 Oبش �gحضر^ مر 
�د �  
¡مو �لدين 

�

 *�لثا� من �لو�قفني 
من �ليمني:

�ملحيي  عبد  �لسيد 
�لعر& �



	لعظمـاُ�    
ـِد ِلرفعـِة  خَضعـْت 
�سـّلمْت  	لوقـا�   مـع  "ليـك  ��َنـْت 
علـى �مـا   	لزمـا&  مـن  	ألمـا&  �لـك 
قـد ُحـْزَ. فضـًال ِمـن "+ـك فـو* مـا

 
مشـاِ�ٌ فيـه  ليـس  علًمـا  �حَويـَت 
ببابـه 	لوفـو7ُ   نـَز8     	9" َمـن   يـا  

�حبَّـذ	  	لرسـو8ُ  �َعـد  	لـذ>  =نـت 
	ملـال   ? َجـْدٌ@  حـلَّ   &ْ" 	لـذ>  =نـت 
ملجـًأ بـك  �ضـا  قـد  لعبـٍد   Gُطـو
ُملكهـم بيضـُة  =نـت    Lٍلقـو  Gطـو
قاطـٌن فيهـا   =نـت   لـد	ٍ�     Gطـو
بـه �َمـن   	ألجـّل   	حلْبـُر   =يهـا  يـا 
سـيد> لـك   O�=  &= أل�غـب   R"
�صفاتـه 9	تـه     ? �	حـد	    يـا   
=�كاُنـه للعـال   	سـتقامت   �بـك  
Oـد+	 َعَلـَم  يـا  	حلـق  7يـَن  =ّّيـدَ. 
با9ًخـا حصًنـا    Lلإلسـال ��فعـَت 
=صبحـو	 حـ[   
ـر 	لشِّ =هـَل  �نـَكْأَ. 

	لَعليـاُ� 9يَلهـا  تسـَحب  �=تْتـك 
	لشـعر	ُ� مبدaـك     �تفاخـرْ.  
َعنـاُ� 	لزمـا&   مـن  فيـك  ال9َ   َمـْن  
	آلبـاُ� قبلـك     ِمـن     efَحـا قـد   
عطـاُ� �لإللـه      Lألنـا	   ? لـك   
جـا��	 "ليـه     عّمـا     =غناُهـُم    
	ألنبـاُ� صّحـت   قـد    بـه    �عـٌد  
	إل��	ُ� َحلَّـه   �بَّـك   �7عـوَ.   
َمـالُ�   eحتـا	�� iيـب    ال     9"
9ُكاُ� فيـه   =نـت   لعصـٍر   �كـذ	  
	لزَّْهـر	ُ� َسـْوحها    ? بـَدْ.  فلقـد 
ـّر	ُ� 	لضَّ �ُتكَشـف   	ملـر	7  يرجـى 
�ُ	7�ِ 	جلمـا8   مـن   عليـه   �جًهـا 
	ألشـياُ�   
بوجـو7 حّققـْت   قـد  
�ُ	fَجلـْو	 مبقامـك     �تزّينـْت    
	جلهـالُ� َطمَّهـا   طرًقـا    �َ=َبْنـَت  
فنـاُ� يليـه   �مـا    	لدهـوُ�      mتفـ
"قـو	ُ� ـهم    َمسَّ قـد    غّيهـم      ?

;\É ĆetÂ;ÿ̌ÊzzàÖ’\;Åzz¡̨Â;ÍÉzz’\;j›^

لحضر� محمد سعيد �لشامي �لطر�بلسي �  يمد� بها سيدنا �لمسيح �لموعو� �



بينهـم للشـريعة   سـيًفا   �سـَلْلَت  
	نثَنـو	 حـ[  فيهـِم  تضـر@  fلـَت  مـا 
	��َ7َ �مـا  عليـك  لينتصـر�	   	�oجـا
بالـذ>  	�fيفـو  &= ��	ُمـو	  صاُلـو	 
	�=� ملـا   =حز	ֲדـم    �تفّرقـْت   
جئَتهـم   9" rمنـو	   لـو   َضرَّهـم  مـا 
=ّملـو	 مـا   s" يِصلـو	   &= هيهـاَ. 

   O7لـر	 مـن  "ليـه  قصـد�	  	لـذ>  بئـَس 
َيُمـْت  t عيسـى   &ّ" �قالـو	  ضّلـو	 
ُ=مِّـه موتـِة   مثـَل   عيسـى  مـا.  قـد 
مبؤمـن فليـس    	9 ينكـر  كا&  َمـن 

مـا  ُبعيـَد  يأتَيـنَّ   عيسـى  كا&     &ْ"
�ال =هـًال   �ال   ֲדـُم   مرحًبـا   ال 

مسـا   مـع   صباًحـا  بِرحـتْ  �ال  كال 
عـَوْ.   	9" 	لذيـا@   كأvـم    Lقـو
�عندهـم 	حلـال8   مـن  يقَربـو&  ال 
=بصاُ�هـم شـو	خٌص   L	حلـر	  s"�
ِمثُلـه مـا    	لـذ>    	لبحـر   =يهـا  يـا 
eo	نـو= 	لـذ>   	لغيـث   =يهـا   بـل   
صبـا هّبـْت   كلمـا   �ّبـي    
حّيـا
ُمنِشـٌد مدaـك     ? َترنَّـَم   مـا    �=

=عبـاُ� َ=َكبَّهـم        e�=� ملـا    
=هبـاُ� فكأvـم     َ�ْقِعـه   ِمـن  
ِلـو	ُ� منـه  عليـك   	إللـه    &=
"عيـاُ� فَصدَّهـم    "ليـه    قَصـد�	  
َعْضبـاُ� َكفُّـه    َهُصـوً�	    =سـًد	   
	آل�	ُ� فخابـت      
كّذبـو بـل  
ّمـاُ� 	لصَّ �ُتنِبـَت    َتلـَني    حـ[   
َبْأسـاُ� بقلوֲדـم  �تنـّزلـْت 
~ـاُ� منـه  �=يـن  	لسـما�     ? بـل 
خفـاُ� فيـه  ليـس   حـقٌّ   �	ملـوُ. 
َبـر	ُ� منـه    �	لـر@ُّ     O�= فيمـا  
	لقدمـاُ� فهكـذ	   Lَِحلمـا	  *َ	9
	لَغْبـر	ُ� َ�لْتهـم  �ال  سـهًال 
َحْصبـاُ� ُجتذُّهـم   	لدهـو�    َمـرَّ   
�ُ�عـاُ� َ=ْكُلـٌب  فاسـتحو9ْتها 
َشـْنعاُ� طريقـة    	حلـال8       &"
غـذ	ُ� يُرْمـه    ملـن      L	حلـر	   &"
"حصـاُ� جلميلـه     �مـا    �ـٌر   
	ألنـو	ُ� تفعـل   ال    مبـا    فعلـْت  
	لَوْ�قـاُ� غّنـِت   قـد   �مـا   َنْجـٍد  
	لعظمـاُ�   
ـد لرفعـِة  خضَعـْت 

(كر	ما. 	لصا7قني، 	خلز	ئن 	لر�حانية  �٧ �١٥٣-١٥٥)
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يتميز عا ١٩١٢ �ا�� ها جد
 	 تا�يخ 

جلماعة 
إلسالمية 
أل#دية، �ال �هو سفر 
 � �#د  (مو�  
لدين  بش,   
م,/ سيدنا 
�خليفته  � 
ملوعو�  
ملسيح  (جنل سيدنا 

لبال� 
لعربية. �لعل �حد
 يسأ:  @A (Cلثا


لسفر تا�Gيا؟ 
لسبب  

عي 
عتبا� هذ�عن �
 ،� 
ملوعو�  
ملسيح   Jكشو �حد  هو 
 ١٩٠٥ سبتمO/�يلو:   ٧  	  P�� حيث 

لعرR. مس,  Sقرطاًسا مكتوبا عليه: "مصا

�قا: 	 تفس,]: ".Rلعر

 ،Rلعر
"ميكن �[ يكو[ معناها: 
لس, 	 
 ��نز  ]� تعا@  
هللا  قد�   	 يكو[  فقد 
عاما  �عشرين  bسة  �قبل   .Rلعر
 بال� 
 ]�  
ملنا  	 ��يت  عاًما  �عشرين  ستة   ��
 :�
أل 
لنصف  فكتب  
eي،  يكتب   
�حد
 fجرh
� باإلجنليزية.  
آلخر � بالعربية  منه 
�لكن بعض 
لرPl تتحقق  ،nمال/مة لألنبيا
�ال�] � خال:  من  �بعضها   rلن
  fحيا  	
�نه قد   �  rلن
  P�� تباعه؛ مثال� �حد   ��
�قيصر، غ,  Pئن كسر
ُ�عطَي مفاتيح خز
عمر  عهد   	 Aال  تفتح   y 
لبال�  تلك   ]�
بد�   fجريد  ،٤٧٧  |  fلتذكر
)  ".�
 ،١٩٠٥ Oلد ١ عد� ٢٣ بتا�يخ ٧ سبتم}
بتا�يخ   ٣٢ عد�   ٩ {لد  
َحلَكم" "  fجريد

(١٩٠٥ |٣ O١٠ سبتم
 
م,/  fحضر ֲדا   قا 
ل�  
لرحلة  �هذ] 
بش, 
لدين (مو� �#د 
بن 
ملسيح 
ملوعو� 

لنصف � Rلعر
� كا[ نصفها A@ بال� 
�با. �ֲדذ
 يكو[ قد حتقق ��
آلخر A@ بال� �

جانب من 
لكشف �تفس,]. 

لرحلة  هذ]  تفاصيل  بعض  يلي  فيما   نقد


ملبا�كة.

خلفية �لرحلة �ملبا�كة
لقد خر� حضرf م,/
 بش, 
لدين (مو� 

hند مع �فد  nجا�� 	جولة  	د � #�
ُبْغيَة  مر
فق له 	 ٣ Aبريل/ نيسا[ ١٩١٢ 
 �

ملقر�� 
لتعليم  �ساليب  على  
الطال� 
 ��

ملد 
لد�
سية ��مو� 
إل�
�f 	 �تلف 
 
هذ كا[  
hند.   nجا��  	  fملنتشر
 
لدينية 

لكتب  من   
عديد معه  �خذ  قد  
لوفد 

لعربية للمسيح 
ملوعو� � لتو/يعها على 

ملد
��. (تا�يخ 
أل#دية � ٣ | ٣٩٢-

(٣٩٣

خلليفَة  حضرُته  
ستأ�[  
جلولة  هذ]  بعد 

أل�: � للسفر A@ مصر من �جل Aتقا[ 

لتعمق 	 ��
ساִדا �لالطال� �
للغة 
لعربية 

لتعليمي هنا�. � 
�تأP حضرته  على 
لنظا

�نه من غ, 
لالئق �[ ميّر بالقرR من 
حلرمني 
 ]� فّكر   � يز���ا.   ]�  ]�بد 
لشريفني 

حلّج، فال  
ل� سيسافر فيها هي �يا 
أليا
بد �[ يغتنم هذ] 
لفرصة فيحّج �يًضا. فتغَ, 
 @A � ،حلرمني
 fيا�/ @A لقصد من مصر


حلج. �قد ظهر من 
ألحد
� �[ كل �لك 

كا[ تدبً,
 خاًصا من عند 
هللا تعا@.
���سل معه 
لسيَد  � :�فأ�[ له 
خلليفُة 
أل

ملسيح  صحابة  (�حد   Rلعر
 
ملحيي  عبد 

ملوعو� � 
لذ� كا[ من 
لعر
�). كما 
�[ جّد حضرته "م, ناصر نو
R" � هو 

آلخر سبق �[ قر� �[ �ج بيت 
هللا، فسافر 
مباشرA f@ جدf. �ما حضرته فالتحق به 	 
جدf عائًد
 من مصر، � قاما باحلج سويًّا. 

 ١٦ 	 
بد� حضرته سفر] من بومبا� �ًر
 @A �صل �  ،١٩١٢ :�
أل �كتوبر/تشرين 
ميناn بو� سعيد مبصر 	 ٢٦ �كتوبر/تشرين 

أل�:، حيث 
طلع حضرته على 
أل�ضا� 
بأحد  
لتقى � هنا�  
الجتماعية � 
لدينية 
(تا�يخ 
أل#دية  
ملقاهي.  �حد  
لشيو¡ 	 

(٣ |٤١١�
 ��

ملد  fيا�/ ينو�   � حضرته  كا[ 
برجاال�   nللقا
�  fلقاهر
  	 
ملكتبا� �

لبا�/ين، �لكنه 
ضطر لتغي, برنا{ه  مصر 

=gÖ¬’\;3âŸ==gÖ¬’\;3âŸ= بقلم: �لد�عية
�مد طاهر ندمي
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كليًة ��لك بناn على �lيا، حيث قا::
كنت  للد�
سة  مصر   @A �هبت  حينما 
بني� �[  �يًضا، �لكن y يكن  نويت 
حلج 
�حّج 	 تلك 
لسنة نفسها، بل كنت �نو� 
 @A صلت�
حلج عند 
لعو�f من مصر. �ملا 

لذ� كا[   
ملرحو بومبا� ِحلق ¢ جد� 

حلج مباشرf، فقر�� �نا  @A Rلذها
يريد 

آلخر ��
n فريضة 
حلج مع جد� 	 تلك 

لسنة نفسها. �ملا بلغنا ميناn بو�سعيد ��يت 
�قا:  nملوعو� � جا

لرlيا �[ 
ملسيح  	

لسفينة  فا�كب  
حلج  تنو�  
 كنت �A  :¤
�كانت ال  .f,ألخ
غًد
 أل¥ا هي 
لسفينة 
� bسة عشر � fحلج عشر
تز
: �مامنا قبل 

لظن  بعيدf، فكا[  
ملسافة  يوًما، �y تكن 
ستخر�   Pخر�  fعديد سفًنا   ]� 
لغالب 
�كا[ برفق�  .fجد @A باحلجا� من مصر
�كا[ يصر على  ،Rلعر

لسيد عبد 
ملحيي 
 .
�[ نذهب بسفينة �خرP ال بال� ُتبِحر غًد
قا: ¤  قد   � 
ملوعو�  
ملسيح  �ملا كا[ 

لرlيا A[ كنت تريد 
حلج فاخرْ� على  	
لن  
لسفن  أل[   
غًد تذهب  
ل�  
لسفينة 

 ��
خلر على  فصممت  �لك،  بعد  تذهب 
على تلك 
لسفينة، برغم �[ بعض معا�فنا 
 :

 علي قائلني: ال تز�
ملحليني �يًضا �شا�
باحلجا�،  ستذهب   fعديد سفن  هنا� 
 ��لتز 
حلج   @A  ��
خلر تؤجل   ]� فعليك 

إلسكند�ية؛ �A ليس من 
ملناسب � fلقاهر

تعو� بد�[ /يا�f هذ] 
ألماكن خاصة   ]�

. فقلت hم  �قد جئت من مسافة بعيدf جدًّ
 y 
�A ªن� COخ�ملوعو� � قد 

ملسيح  ]A

حلج، لذلك  �
�خر� غًد
 فهنا� خطر فو
�بالفعل قد حصل  .
فال بد �[ �خر� غًد
خصا حا� بني شركة 
لسفن �بني 
حلكومة 

ل�  
لسفينة   ]� 
لنتيجة  �كانت  
ملصرية، 
 ،f,ألخ
خرجُت عليها كانت هي 
لسفينة 
 Pخر�سفينة  ��لشركة بعدها 
y �A ترسل 
باحلجا� 	 تلك 
لسنة. (
لتفس, 
لكب, � 


حلج ¬ية ٢٨) f٦ تفس, سو�
من  
ملتوجهة   fلباخر
 مع حضرته 	  سافر 

لسويس" bسُة �شخا| " @A "بو� سعيد"
مسلمو[: ���بعٌة   ¢���� �حدهم  ¬خرين 

 :�مسؤ 
لثالث �  �
لبد من  منهم  
ثنا[ 

قسم   	 مفتش  
لر
بع �  J

لتلغر قسم   	
 
لسكة 
حلديدية. لقد 
ستعر° حضرته �ما
 	 
لتعيسة   
إلسال حالة  
أل�بعة  
ملسلمني 

ملسيح  fفا�
لزمن، � سلط 
لضوn على  
هذ
سيدنا   P��عا hم  �بّين   � 
لناصر� 

ملسيح 
ملوعو� �. كا[ 
ملسؤ�: 	 قسم 

لفرنسية � 
إلجنليزية  
للغة   Jيعر  J

لتلغر
 Pفأبد 
لعربية،  
للغة  A@ جانب  
إليطالية �
Aعجابه بكال حضرته، � �خذ منه عنو
نه 
 
جاهد يسعى  ظل  كما  باملر
سلة،  �عد] �

لرحلة. (تا�يخ  nثنا�حة حلضرته 
لتأمني 
لر


أل#دية �٣ | ٤١٦)

� „hÖït;◊]àÑ
ÏŸÖ“∏\;Ï“ŸÂ;ÎÅp;flŸ;

نو�� فيما يلي تر²ة مقتبسا� من �سائل 
 fمن جد � :�
خلليفة 
أل @A بعثها حضرته
 �
�مكة 
ملكرمة، �سجل فيها بعض 
ألحد


حلاصلة هنا�.

∞Â¯\;Ï’]àÖ’\
 @A تعا@  
هللا  بفضل  ُمْحِرمني  "لقد �صْلنا 

 من مصر. 
هللا 
هللا، ما �طهَر] ِمن ��جدf مر
 .nلدعا
بلد! A[ �� منظر ههنا يبعث على 
Gّيل للز
ئر �[ �#ة 
هللا تعا@ تنـز: على 
هذ] 
أل�° بغز
�f. لقد �عونا بتوفيق من 
�للجماعة  قا�يا[   	 إلخوتنا  تعا@  
هللا 
تفو�   f,كث  �
مر  �لإلسال 
أل#دية 

لسفر   
هذ  	 �عو�  لقد  
حلصر. � 
لعد 
لأل#دية بكثرf لو كا[ بإمكانكم تصو�ها 
 �
لذ
بت قلوبكم (بًة، �لكن ال يعلم �سر

لقلوA Rال 
هللا. �توقع �[ 
إلخوf 	 قا�يا[ 

أل#ديني 
آلخرين �يضا يدعو[ ¤. �تلقى �

لنا� يسمعو[  ]A �A يضا�لتبليغ 
جناحا 	 


لثاC على 
لكر
سي 
من 
ليمني:

بش,   
مر/  fحضر
�#د  (مو�  
لدين 

�


لو
قفني  
لثاC من �
من 
ليمني:


ملحيي  عد  
لسيد 
� Rلعر


١٩١٢ 
hند عا 	 ��

ملد fبزيا� 
لوفد 
لذ� قا fصو�
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حديثنا بكل AعجاR. ُ�خOهم عما �تا� 
كما   ،عا بشكل   
ليو  
إلسال Aليه 
من  عد�  �عد  �قد  ²اعتنا،  عن  �خOهم 

لنا� �¥م سوJ يفّكر�[ 	 هذ] 
ألمو� 

لنا� عموما منـّزهو[  ]A .ªسلون
�س,
�حد   nلو جا لذلك  
لعصبية، � 
حلسد  عن 
 ".
باهـر جناحا  ألحر/  بال�هم   	  ��قا

(تا�يخ 
أل#دية � ٣ | ٤١٧)

#يا�" بيت �هللا �لشريف ��لدعا� 
�هبُت  ملا  يقو::   �  :�
أل 
خلليفة  "كا[ 

لكعبة  برlية   ªعي 
كتحلْت � للحج، 
 ��� قد  �نه  تذكرُ�   ،fمر  :�أل 
ملشرفة 
 nملر
 به  يدعو  
لذ�   nلدعا
  ]� 
حلديث  	
 
�به � عند ��: نظرA f@ بيت 
هللا 
حلر
�مقبو:. فقلت 	 نفسي مبا�
 ��عو؟  Rٌا}
ففكر� طويال �قلت 	 نفسي لو �عوُ� 

سُتجيب، فإC ال بد �[ �حتا� � nعا� 
ليو
�يًضا لشيn ¬خر، فما�
 �فعل عندئذ؛   
غًد
حاجا¸  لكل  جامع   nبدعا  �قو  ]� فعلّي 
 ِّR� قائًال:   ¢� فدعو�  حيا¸.   :
طو
 	 به  ��عو�   nعا� كل  بفضلك  
ستجْب 

خلليفة 
أل�: � قد  fتأسًيا �ضر�حيا¸. 
عندما  نفسه   nلدعا
  
هذ 
آلخر  �نا  �عوُ� 
�قع نظر� أل�: مرf على 
لكعبة 
ملشرفة." 

لتفس, 
لكب, � ٥ تفس, سو�f مرمي ¬ية )

�قم ٥١)

ÏË›]m’\;Ï’]àÖ’\;í}÷Ÿ
"م,  برفقة  
ملكرمة  مكة   @A �خلنا  "لقد 
]) 	 ٧ نوفمO/تشرين  صاحب" ( يعª َجدَّ

لعمرf. عند /يا�f بيت  n
�قمنا بأ� ،Cلثا

�عند  مكة،  �خولنا  �عند  
لشريف  
هللا 
 
جد  
كث, �عونا   f�
ملر� 
لصفا  بلوغنا 

بتوفيق من 
هللا إلخوتنا 	 قا�يا[ �للجماعة 

أل#دية �لإلسال." (جريدf بد� عد� ١٢ 
نو�   fحيا عن  نقال   ١٩١٢ |٣  Oيسم�

(٦٤٧ |

Ïm’]m’\;Ï’]àÖ’\
عليكم   
لسال ��ستا��،  �Aمامي  "سيد� 

��#ة 
هللا �بركاته
 
هذ على  
لشكر   Jال¬ تعا@  
هللا  نشكر 

ألماكن   fلزيا� �فقنا   �A 
ملنة، � 
لفضل 
¼و  تتوجه  
ِجلما:  كانت  عندما  
ملقدسة. 
يصعب  
لقلبية  حال�  كانت  باألمس  مكة 
�صفها بالكلما�. كا[ قلr يفو� باملحبة 
�يكثر  �

حلنني يز��
لعا�مة، �كا[ 
لشو� 
كلما 
قتربنا منها �كثر. �ستغرR كيف �[ 
 ªصل�� �حكمته  
�ته �A مبحض  تعا@  
هللا 

لبد
ية،   	 مصَر  قصد�   �A هنا؛   @A
 �A مكة   fيا�/ فرصة  �غتنم   ]� 
�تأيت   �
 ]� بالبا:  
لطريق، � خطر  تقع 	  كانت 

حلج. فتغَ, 
لقصد  �حّج ما �
مت 
أليا �يا
¥اية   	� 
حلج.   @A  � مكة   @A مصر  من 

هللا تعا@ A@ هذ] 
لبال�.  ªصل�
ملطاJ قد �

للحج،  عا�مة  �غبة  نفسي   	 �جد  كنت 
 @A يكن y لكنه� ،
��عو� لتحقيقها كث,
�لك من سبيل 	 
لظاهر، أل[ طبعي كا[ 

لسفر 
لطويل A@ هذ]  nعثا�GاJ جد
 من 

لبال�، كما كا[ ½ة خطر كيد 
ملعا�ضني 
�يضا. �لكن ملا عزمت على 
لسفر A@ مصر 
 fتر� /يا� Rأل�
�نه ليس من  خطر ببا¤ 
مكة أل¥ا تقع 	 طريقنا A@ مصر. ال شك 
 ،

لسفر من جدA f@ مكة كا[ شاقًّا جد ]�

عتال: صحة "م, صاحب"،   @A  P�� مما 
كل   	  fشديد  آلال �يضا  تعرضُت  كما 

لنَِّعم  �لكن  جسد�،  مفاصل  من  مفصل 

لعظيمة تقتضي تضحيا� عظيمة، �y يكن 

ل�  
جلليلة  
لنعمة   �ما شيئا  �¬المي   rتع
طويل  
ملدينة   @A 
لطريق   ]A ֲדا.  حظيت 
�يا ال  ��كثر صعوبة، �لكن مشقَة بضعِة 

ألماكن 
ملقدسة 
ل� قضى  fيا�/ n
/A nشي
 fمي- فتر�� ¢� [
فيها �سولنا 
لكرمي - فد
مشرقة من نبوته. A[ قلr فد
n لفضله تعا@ 

لذ� مّنه علّي؛ �A جاA ¢ n@ هنا بإ�
�ته 
�حكمته 
خلاصة، �لك فضل 
هللا يؤتيه من 

.nيشا
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مشيئة �هللا تعمل عملها

حلا�ثة  من  
لكامنة  
هللا  حكمة  �تظهر 
 fلباخر

لتالية �يضا حني ¿لفنا عن موعد 
 fلباخر

ملّتجهة A@ مصر، �لكن ملا �كبنا 
�صلنا A@ مصر ��يت 	 
لرlيا �[ �
لتالية 
 ��)  ¤ قا:   � 
ملوعو�  
ملسيح   fحضر
�نتم قلتم ¤): 
�هب A@ مكة فو�
؛ فقد 
ال جتد فرصة 
لذهاA Rليها ثانية. فانطلقْت 
 Rلركو
�y نستطع  (fلقاهر
 @A) ]باخرتا

لرlيا،   	  ��� ما  صحة  �كد  مما  فيهما 
 @A �صلنا  �ملا  مصر.   fيا�/ نستطع  فلم 
مكة عرفنا �نه ال ميكن لنا 
لعو�A f@ مصر 
ال  حيث  
ملصرية  
حلكومة  قو
نني  �سب 
يسمح لغ, 
ملصريني �[ يدخلو
 مصر من 
بعد  �شهر  ��بعة  خال:   
لشا� 
حلجا/ 
ملا  مصر   @A  Rلذها
  �ُ��� فلو  
حلج. 

خر شهر �� Aال 	  بذلك  كا[ يسمح ¤ 
Aبريل/نيسا[.... �كانت 
لرحلة A@ مصر 

لظر�J. من خال:  بال جد�P 	 هذ] 
نتيجة   @A توصلت   �

ألحد هذ]  ²يع 
�[ مشيئة 
هللا تعا@ هيأْ� ¤ هذ] 
ملناسبة 
 @A لسفر
بينما كا[  ألحظى بOكة 
حلج 
مصر {ر� تدب, لذلك. (تا�يخ 
أل#دية � 

(٣ | ٤١٧- ٤١٨

Ï¬d\Ö’\;Ï’]àÖ’\
 	 
لرغبَة  �عي �  	 تعا@  
هللا   nَلقاA  ]A"
 
هذ  	 ��يتها  
ل�  �#ته  �¬ثاَ�   ،nلدعا

 ��يا 
ملكرمة  مكة   	 سيما  �ال - 
لسفر 
¤؛   fجديد جتربة  مبنـزلة  كانت  
حلج- 
 ]A :قو�اسا �يث #�مما مأل قلr شوقا 
{لبة  ألنه   ،
�
مر فليحج  يقد�  من  كل 
 f,كث فرصا  �جد�  عظيمة.  لOكا� 
��تيحت  ،fجديد Rمر�� بتجا��للتبليغ 

�يضا."  مكة  شريف  مع   nللقا
 فرصة   ¤
نقال  يناير ١٩١٣ |١   ٩ عد�  "بد�"   fجريد)

عن حياf نو� | ٦٤٩)

ÏâŸ]£\;Ï’]àÖ’\
"ال نعرJ كيف 
نتشر خO {يئنا 	 مكة، 
بذلك،  
hنو� كلهم على علم  حيث كا[ 
�كا[ �ليلنا �يضا يعرJ �لك من قبل، كما 
لقَينا �شخا| ¬خر�[ يعرفوننا. لقد 
نتشر 

hشيم، �ال  
لنا� 	  
نتشا�  هنا   Oخل
  
هذ
ُيعرJ مصد�]؛ ��صبحُت معر�فا 	 مكة 
 ]��يث كا[ 
لنا� 	 بعض 
ألحيا[ يش,

.Cلقا�يا
Aّ¤ بالبنا[ قائلني: ها هو 
بن 
 yلعا

هللا 
هللا! كيف �
� صيت قا�يا[ 	  
بسبب حضرته � 	 حني �[ كث,
 من 
الهو�  مدينة  عن  شيئا  يعرفو[  ال  
لنا� 
��مرتسر. (جريدf "بد�" عد� ٩ يناير ١٩١٣ 

| ١-٢ نقال عن حياf نو� | ٦٤٩)

ÏàÄ]â’\;Ï’]àÖ’\
�+يا عظيمة


ملعظمة �سالة  � من مكة  بعث حضرته 

خلليفة 
أل�: � �كر فيها �lيا] 
ل�  @A
يكتب   Jسو تعا@  
هللا   ]� منها  يتضح 
��قيا،  

أل#دية على يد] 
/�ها�� لإلسال

حيث قا::
"م,  برفقة  مكا[   	  ªن�  
ملنا  	 ��يت 
من  ��eع  
ملحترمة،  
لد¸ �� صاحب" 
 �ّ��يًّا كد�� fصوَ� �عو� شديد nلسما

كل  َيُعّم   
لظالُ�  fملستمر
 
لثقيلة  
ملدفعية 
من   nُتضا كانت   nلسما
  ]� بيد  مكا[، 
حني آلخر. �بينما ¼ن كذلك �A ظهر 	 
�مدهش،  مهو:  مشهد  بعد  نو�   nلسما

 
فظهر� على ��مي 
لسماÁ nط عريض جد

�بكلما� نّيرf: ال 0له 0ال �هللا �مد �سو, 
هو  كا[   
�A صاحب"  "م,  فسألت  �هللا. 

آلخر ��P هذ] 
لكلما� فأجاR بالنفي، 

لكلما�  هذ]  
آل[  ��يت  لقد  له:  فقلت 
يقو:   
�حد eعت   �  .nلسما
  	 مكتوبة 
 ]� �هو  معنا]  Aال  ��كر  ال  عا:  بصو� 
 nلسما
  	 حتد�  عظيمة   �
تغ, هنا� 
 fشد من  
ستيقظت   � لك.   
خً, �تكو[ 

هللا �  .��
لد�  
لظال� 
ملشهد   
هذ هو: 
�علم بالصو
R. (تا�يخ 
أل#دية � ٣ | 

(٤١٩

مؤ�مر" �غتيا, حضرته 4 مكة
كتب حضرته عن مؤ
مرf ُ�بر� الغتياله 
للحج  مكة   	 قضاها  
ل�   
أليا  nثنا�

فقا:: 
-  ¤
�خو �حد  فإ[  للحج  �هبت  "حينما 


لذ� كا[ 
بن �خت جد� ألمي �كا[ من 
سكا[ مدينة "ֲדوبا:"- �حدَ� ضجة ضدنا، 
"ֲדوبا:"  من  ¬خر  شخص  معه  تآمر  �قد 

لنا� ضّدنا  
�
eه "خالد" ..... لقد �ثا�

لكفر،   ]�قائلني: A[ هؤالn ينشر 	 مكة 
�طلبو
 من "
ملولو� Aبر
هيم 
لسيالكو¸".. 
شيخ �هل 
حلديث.. �[ يناظرنا، حيث كا[ 
هو 
آلخر قد �هب للحج. �كا[ غرضهم 
من هذ] 
ملناظرf �[ يشيع خOنا على نطا� 

سع، �لو متت 
ملناظرf فسوJ يقتل 
لنا� �
 
�حذ� كما  
أل#ديني.  من  
حلفنة  هذ] 
 Åفو�ية ح �
n

حلكومة لتتخذ ضدنا Aجر
 Jنكن نعر y لكننا�ال تتفاقم هذ] 
لفتنة. 

� يو �هبُت لتبليغ ��عن مؤ
مرִדم شيئا. 
�هو 
لشيخ عبد 
لستا�  Rلعر
 nلعلما
�حد 

لكب� - �كا[ �ستا�
 ألبناn شريف مكة، 
 ،fلعقيد
�كا[ نبيال، ��غم �نه كا[ �ها¢ 
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 COخ�قد ��نه حنبلّي،  يتظاهر  لكنه كا[ 

حلديث  �هل  يكرهو[  
لنا�   ]� بنفسه 
 .rم مذهh ظهر�فال  ،fلوهابيني هنا بشد

لكي  ّ{انا  مكة  شريف  �ال� � يعّلم  �كا[ 
على  �حد   lرÆ يكن   y� بنصرته.  �ظى 
 @A بدعوته  �قمُت  مكانته-  بسبب  Aيذ
ئه 
 :�
أل 
خلليفة  �قتا طويال، �كا[  
أل#دية 
 ]� للحج  قبل خر�جي   ªقد طلب م  �
�كا[  
لعربية،  
لبال�   	  Rكتا عن  ��ث 

لشيخ مولعا بالكتب، فذكر� له 
سم  
هذ

لكتاR، فقا:: Aنه ليس عند�، �لكنه  
هذ
من  فرغت  �ملا  �لب.  مكتبة   	 موجو� 
�كالمك  بتبليغي  قمَت  لقد  قا::  تبليغه 
ُتبلِّغ غ,�، �Aال   ]�  �
معقو:، �لكن حذ
 	 
لنا�  أل[  حياتك؛  على  خطر  فهنا� 
 Jحد فأخا� fهيا� شديد، فلو قمت بدعو
�[ يها²و� �تلقيك 
حلكومة 	 
لسجن. 
بعض   ]� تعلم  �ال  فقا::  لقوله،  فتعجبت 
 @A  P�� مما  ضدكم  Aعالنا   
�نشر 
لنا� 

إلعال[؟  
هيا� 
لنا�؟ قلت: من نشر هذ
خا¤،   
هذ قلُت:  
ملشايخ.  من  فال[  قا: 
�َمن غ,]؟ قا:: �حد 
لرlساn من "ֲדوبا:" 
فيه  
eه خالد؛ فإ¥ما قد نشر
 Aعالنا قاال 
A[ هؤالn لو كانو
 موقنني بصد� ما يّدعو[ 

لسيالكو¸"  Aبر
هيم  
ملولو� "  
�فليناظر


ملتو
جد هنا. 
مكة   	 ليس  �نه  يظن   
هذ خا¤  �كا[ 
حكومة �eية، فلو ّمتت 
ملناظرf فإ[ 
لنا� 
سوJ يقتلوننا، �هكذ
 يتخلص هؤالn من 

هذ] 
ملعضلة!

لشيخ عبد 
لستا� 
لكب�" �نه " COخ� � 
ال   ]� 
لسيالكو¸  Aبر
هيم  للمولو�  قا: 
يرتكب خطأ 
خلو° 	 
ملناظرf #اسا منه، 
أل[ 
لنا� ال يعا�ضو[ 
أل#ديني هنا كما 

يعا�ضو[ 
لوهابيني، فال يد�� �حد �يثو� 
 ]�
لنا� ضد 
أل#ديني � ال، لكنهم سيثو�
 Pحلديث. فأ�
ضد� حتًما ألنك من �هل 
 fملناظر
 Gو°  لن  
لسيالكو¸  
لشيخ   ]�

لنا� ضد]، �لكن ال تقْم  fخوفا من ثو�
يلحقك   ]�  Jخا�  Cأل �حد،  بتبليغ  �نت 
علّي   Jا¿ ممن  فقلُت:  �حد.  من  ضر� 
ال  �قا:  
ملشايخ،  �حد  
سم  فذكر  �كثر؟ 
تبّلغه �بًد
. فقلُت: لقد جئت من عند] للتو 
 :f,ح 	ساعة. فقا:  ¤
بعد �[ بّلغته حو
فما�
 حصل؟ قلُت: كا[ يقو: ¤ بعد كل 
فترf 	 حالة من 
لغضب: لو كا[ عند� 

سيف لقطعُت عنقك. 
باختصا�، ظّل خا¤ ��لك 
لرئيس 
لبهوبا¤ 
 Åحلج ح

لنا� ضدنا. �ما �[ 
نتهى  ]
يث,
 Åمكة، ح 	 fلشديد
تفّشى مر° 
hيضة 
 ،��

لشو  	 موتاهم  يلقو[  
لنا�  كا[ 
جد�   Jفخا لدفنهم،  فرصة   
�Æد  y  �A
�قا:: Æب �[ نرجع  ªلذ� كا[ يصاحب

��هب   .fللعو� عّدتنا  نعّد  فبد�نا  بسرعة. 

بنها 	 بيتهم (	 مكة)، �جد� للقاn �خته 
 f/ينا جنا�صلنا هنا� ���كنُت معه، فلما 
��ُناسا يستعّد�[ لدفن 
مليت، فسأ: جد�: 

سم خا¤ 
لذ� كا[ يث,  
�من هذ
؟ فذكر
تو	، �قد كا[  لقد   :
�قالو 
لنا� ضدنا، 
فما�  
hيضة  ها²ته  ِمÇ حني  ِمن  
جعا �
تفس,   ٨  � 
لكب,  
لتفس, ) قليل."  بعد 


لغاشية ¬ية �قم ٦) fسو�

عو=" حضرته 0> �;ند 
 y مكة   	  fلشديد
 
hيضة  تفّشي  بسبب 

لرسو:  �ضة �  fيا�/  � يستطع حضرته 
 @A  fللعو� 
ضطر  بل   ،fملنو�
 �مدينته   �

ير Oف  ٦  	 بومبا�   @A �صل � 
لوطن. 

 
م,/ 
ستقباله   	 كا[  حيث   ١٩١٣
 .Cلقا�يا

لسيد عبد 
لر#ن �شريف �#د 
 ١٢ 
ألحد   يو  f,ظه الهو�   @A فوصل 
 
توجهو هنا�  �من   ،١٩١٣  Èير/شبا
Oف

A@ قا�يا[.

بن  Cلعرفا
  لقد نشر 
لشيخ (مو� �#د 
ֲדذ]  Aعالنا   Cلعرفا
 علي   Rيعقو 
لشيخ 
عو�ته  على   � حضرَته  فيه  هّنأ  
ملناسبة 

مليمونة، كما كتب فيه �نه قد حتقق بسفر 
حضرته للحج hAاُ: "مس, 
لعرR." (تا�يخ 


أل#دية � ٣ | ٤٢٣)

;gÖ¬’\;Ä˜e’;ÏË›]m’\;ÎÑ]Áá’\

قترÉ بعض 
ملسؤ�لني 	 
لد�لة 
لOيطانية 
لند[   	 لأل�يا[  مؤمتر  Aقامة   ١٩٢٤  عا
 nجا��ملختلفة من 
ُيدعى Aليه ممثلو 
أل�يا[ 
 nلضو
  
ليسلطو 
لعظمى،  
لOيطانية  
لد�لة 
مبا�ئها   
�يوضحو ��يا¥م  �صو:  على 
 fلدعو
�ُ�سسها �ُمثلها 
لعليا. ُ�جهت هذ] 
A@ سيدنا 
خلليفة 
لثاC � �يضا، كما 
تصل 
 fملؤمتر بصو�
به بعض 
ملشرفني على عقد 
شخصية يلتمسو[ منه �[ يشرفهم �ضو�] 
 

جلماعَة �قر� �خ, � �َ�
ملؤمتر. فشا 	
 @A صل���[ يسافر 	 ١٢ يوليو ١٩٢٤، 
لند[ 	 ٢٢ �غسطس حيث �عّد (اضرته 
 
إلسال  �� 
أل#دية.. "  :]
بعنو 
لعظيمة 

حلقيقي"، 
ل� �لقاها 	 
ملؤمتر حضرf (مد 
�سا�  حجر  �ضع  كما  خا[،  
هللا  ظفر 

ملسجد "
لفضل" 	 ١٩ �كتوبر ١٩٢٤.
 ]�  � قر�  
لرحلة  �قبل خر�جه 	 هذ] 
�يًضا  �فلسطني   
لشا� مصر  خالhا   ��يز
ليلتقي 
أل#ديني هنا� �يقابل بعض 
ملشايخ 


لعرR �يضا.  fلقا�
�
تا�يخ  تا�Gية �حد� عظيم 	  A¥ا �حلة 
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لعرR، نذكر فيما يلي بعض  
أل#دية 	 
Aقامة  خال:  حصلت  
ل�  
hامة   �

ألحد


لبال� 
لعربية. 	 � Cلثا

خلليفة 
لقد سافر مع 
خلليفة � �فٌد يضم ١٢ من 

كبا� 
جلماعة 
لتالية �eاlهم:
حضرf م,/
 شريف �#د، شو��� فتح (مد 

لفقا� �سيا:، 
ملولو� عبد 
لرحيم ���، خا[ �

لشيخ  علي،  �شن � 
حلافظ  خا[،  على 

هللا  
لدكتو� حشمت   ،Cلعرفا
 يعقوR علي 

لشيخ عبد  ،Cلقا�يا
خا[، 
لسيد عبد 
لر#ن 
ميا[  (مد،  علي  شو���  
ملصر�،  
لر#ن 


ملحامي شو��� (مد شريف.��حم �ين، 
على   
كانو �بينما   ،١٩٢٤ يوليو   ٢٤  	
 ��منت باخرf متجهة A@ بو� سعيد مبصر شا
حو:  ساعا�   fَعد �صحاَبه   � 
خلليفة 
�مصر، � �ضع خطة  
لتبليغ 	 بال� 
لشا
�عظمة  
لرحلة  هذ]  أل�ية   
�نظًر لذلك. 

حلائلة  
لعقبا� � 
ملشاكل � مقاصدها 
�[ حتقيق هذ] 
خلطة ��صى �صحاَبه �[ �
على  لتحقيقها  تعا@  
هللا   
�يدعو  
�يستعّد

.
خ, ما ير

 fجد f
كا[ من 
ملتوقع �[ متّر 
لباخرf مبحا�
 
�مكة 
ملكرمة 	 
لساعة 
لثانية عشرf ظهًر

خلليفة � �[  �
من ٢٥ يوليو ١٩٢٤، فأ�
يقو بالدعاn 	 �لك 
لوقت فصلى �كعتني 

هللا تعا@ Áشو�  @A ²اعة، تضر� فيهما


بتها:.� f�
�حر

;ÖëŸ;„hÖït;ÿÊêÂ
ÖëŸ;fl¡;ÎÔÊe›Â

��ست 
لباخرf 	 بو� سعيد، فتوجه 
خلليفة 
�نز: 	  fلقاهر
� مع خد
مه A@ مدينة 

لد
عية )  Cلعرفا
 �#د  (مو�  
لشيخ  بيت 

ملصرية  
لديا�   	 
أل#د�  
إلسالمي 

¬نئذ). 
�فو� �صوله A@ مصر قسم حضرته �صحابه 

هتمت  {موعة  {موعا�؛  ثال�   	

ملجال�، � 
جلر
ئد  (ر��  مع   �
nباللقا
 �
/

هتمت باألعما: 
ملتعلقة Ìو Pخر��
عنيت  
لثالثة  
ملجموعة � 
لOيد، � 
لسفر 

بتأمني 
حلاجا� 
لضر��ية للسفر.
�لقد �كر حضرته � تفاصيل مكوثه 	 

مصر فقا::
 P�� ....يومني فحسب fلقاهر
"مكثنا 	 
�با 	 بيتها ���[ مصر 
بنة 
ملسلمني �ّبْتها �
 	 
ملسلمني  �خال�  خالhا  ِمن   Rلتخر

لبال� 
إلسالمية. �لكن قلr يقو: - �منذ 
 
�[ بد�ُ� �فهم 
لقر¬[ 
لكرمي �بª ��يي هذ
على 
ستدال: �قو به من بعض سو� 
لقر¬[ 

لكرمي، �ال �/
: �خO بذلك تالميذ� �يضا 
مبصر،   Èمنو �با ���  fحضا� �ما�   ]�  -
A[ موسى  
آل[....  �قو:  �بناn على �لك 
كذلك  فرعو[  تدم,   	 جنح  كما   �
حضن   @A تعو�  حني   - مصر  ستتمكن 
 fحضا� 	هللا تعا@ للتربية- من تدم, ما 

ال شك  لألخال�.  �رِّبة  �مو�  من  �با ���

ألمر يبد� غريبا 
آل[، �لكن 
لذين  
�[ هذ
يبقو[ على قيد 
حلياf سوJ ير�نه يتحقق." 

(تا�يخ 
أل#دية � ٤ |٤٤٠)
قا: حضرته 	 ٣٠ يوليو/متو/:

تقتضي حالة مصر �[ نقيم هنا شهرين على 
 fحلضا�
 تلك   eو  ]�  P��  ªألن 
ألقل، 
قد  منها   
إلسال Aنقا�  ��يد  
ل�   fلفاسد

 �A 
ملصريني،  
ملسلمني   nما�  @A تسربت 

�بية. ��
أل fحلضا�
 
 Gضعو[ �ما�بد�
�حد  حضر   ١٩٢٤ يوليو/متو/   ٣٠  	�

خلليفة �، فألقى  nملصريني للقا

أل#ديني 
فيها  ��كر  له،   fقصيد مع   fلوجيز
 كلمته 
 Pبد�� 
ملسلمني �  لإلسال 
ملتر�ية  
حلالة 
فر� عليه   ،يأسا �قنوطا جتا] حالة 
إلسال

هللا   ]A 
لعربية:  باللغة   �  Cلثا
 
خلليفة 

لقنوÈ. ال شك �[ �تعا@ ¥انا عن 
ليأ� 
حالة 
إلسال كانت كما تفضلت، �لكن 

آل[ �تفّقَد]  
هللا تعا@ قد َمّن على 
إلسال
��عانه 	 �قت 
لضر��f. فمبا�ٌ� لكم يا 
يشملكم  تعا@  
هللا  فضل  أل[  مصر،  �هل 

�با����
لعربية  ]

لبلد @A فق حلضرته خال: �حلته
صو�f  للوفد 
ملر
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لقد  تعا@.  
هللا  بإ�[  قريبا 
�ضا� � ألستطلع  هنا  جئت 
خطة  قريبا  �سأضع  مصر، 
من  ���جو  للتبليغ،  مناسبة 

هللا تعا@ �[ يكتب لنا جناحا 
 "Rيو� ("سفر  ملموسا. 
عبد  
ألستا�   �
مذكر  -

مللحق  ،� Cلقا�يا

لر#ن 

(١٠- ١١ |

بلقا�  يتشر<  شه?  صو4 
�خلليفة � 


لعز
مي"  �بو   " 
لشيخ   nجا
مصر-   	 
لشه,  
لصو	 -
تسعة  مع   � 
خلليفة   nللقا
Aعجابا   Pفأبد مريديه؛  من 
كب,
 بشخصية 
خلليفة �، 
�ظل Gاطبه بألقاR يا سيد� 

�يا Aمامنا. �y يتكلم حضرته 	 

لصو	  

للقاn بشيA nال ��ّ� عليه هذ 
هذ


جلليل بقوله: صدقَت �¬منُت.
حضرتك   �قد �علم  كنُت  لو  قا::   �
�قمت  سعيد  بو�   @A الستقبالك  لذهبُت 
Áدمتكم  �قمت  
لترتيبا�،  Ìميع  بنفسي 

ألنا: 
لثو
R. فشكر له 
خلليفة.
 Rكتا من  نسختني   � 
خلليفة  له   Pهد�
تعاليم  "فلسفة   � 
ملوعو�  
ملسيح 
�المَس  �قّبلهما  فاستلمهما   ،"
إلسال
ֲדما 
لعينني Aكر
ما �تشريفا ֲדما، � شكر 
 CA ::لغالية، � قا

خلليفَة على هذ] 
hدية 

ملهد� ��lمن بكل ما  
إلما fصد� حضر�

 �C صّدقت �جاn به. �قا: لتالميذ] 
شهد
 
حضرَته، فإ[ كنتم ¿افو[ �ال تؤمنو[ فهذ
به ألنه حق. كما  فآمنت  �نا  �ما  شأنكم، 


ملسيح 
لناصر� � �يضا. fصّد� بوفا
عربية   fقصيد علي"  �شن � 
حلافظ " �eَعه 
Aليها �هو  �، فاستمع  
ملوعو�  للمسيح 

عجيبة،  �حانية �  fنشو  	
آلخر:  حني  بني  يقو:  �ظل 
- "Rنه حق". ("سفر يو�A"

 | �با-  ���  @A �حلة   ��

مللحق | ١٠)� ٤١

Cلسيد �لعطا� �مشاعر�

ملحامي  
لعطا�  
لسيد  كا[ 

أل/هر  
لشرعي خريَج جامعة 

جتماعي  مبركز  يتمتع  �كا[ 

لشيخ  فذهب  مصر،   	 با�/ 
يعقوR علي 
لعرفاC مع 
لشيخ 

حلافظ �  Cلعرفا
 �#د  (مو� 

لسيد 
لعطا�  nشن علي للقا��
 ،Cلثا
 
خلليفة  من  برسالة 
 @A 
لعطا�  
لسيد  فاستمع 
�حب  R�� بكل   � �سالته 
�حتمَس  قِبلها   �  ،
�Aكر
لد�جة �نه قا:: لو كا[ 
خلليفة 
عند� 
آل[ لبايعته حاال �سأبايعه عند 
عو�ته (�� عو�ته من لند[) بإ�[ 
هللا تعا@، 
 �
�سأعمل معكم. ("سفر يو�R" - مذكر

(٤٠ | � Cلقا�يا
عبد 
لر#ن 

 fلقاهر

لوفد 
ملر
فق له على (طة 
لقطا� 	 �حضرته 


ملصرية  "fملصو�

لنيل " fقصاصة من جريد
fلقاهر
 @A فق له

لوفد 
ملر��صو: حضرته  O١٩٢٤ خ O٤ سبتم 	لصا�� 

ل� نشر� 	 عد�ها 
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Fملصريو� FديوHأل�
يقو: حضرته �: �كثر ما سّرC هو 
لقائي مع 
أل#ديني 
ملصريني. قابلت 
 
ثالثة من 
أل#ديني 
ملصريني، �كانو

ثنا[  كا[  جد
؛  �لصني  كلهم 

لثالث � 
أل/هر  خرÆي  ِمن  منهم 
 
كانو  .fملعاصر
  
لعلو  ��� قد 
 rمتحمسني �يث كا[ قل��لصني 
Aخالصهم  جتا]  �قيقة  مبشاعر  يفيض 
�غبتهم   
��بد �قد  �#اسهم. 
تتقوP ²اعتنا 	 مصر.   ]� ��ملهم 
 ��– Rيو� [��� ،٨� 
لعلو�
(�نو

�با)��جولة �

ãÅŒ∏\;jËd;∫

 ،fلقاهر
قضى 
خلليفة � يومني 	 
بالقطا�.  
ملقد�  بيت   @A توجه   �

�ما �[ �صل 
لقطا� بيت 
ملقد� �نز: 

لَسَدنة" " �حد   [nجا  Åح  ]�
ملسافر

على   �
�
لز يعّرفو[  
لذين  
ملشايخ  �هم )

ألماكن 
ملقدسة �يعيشو[ على ما يعطيهم 

لنا� لقاn خدمتهم)، �كا[ �مل 	 يد] 
بش,   
م,/  fحضر" عليها:  مكتوبا  ��قة 

لرجل  

لدين (مو� �#د". لقد عرJ هذ

لقد�  @A خلليفة
 �من مصد� ما عن قد
 Åيضا، فأخذ يبحث عنه ح�ه e
 Jعر�
عند]  يقيم   ]� ��جا  Aليه  �جد]، �حتد� 
 � 
خلليفة  فشكر]  Gدمه.   ]� يريد  ألنه 
 |   "Rيو� ("سفر   .
هذ عرضه  على 

(٤٢
 New غر
ند"  "نيو  فند�  �قا حضرته 	 
 �
�مكث هنالك يومني / ،Grand Hotel


خلليل منها  	 nألنبيا
خالhا بعض مقابر 

ألنبياn سيدنا Aبر
هيم، �Aسحا�  ¢� fOمق

كما   .
لسال عليهم  �غ,هم   Rيعقو�

� مسجد سيدنا عمر، �سجد 	 (ر
به /
طويال، ��عا بأ�عية حا�f. كما /
� �لك 

لناصر�  
ملسيح  فيه  ُحوكَم  
لذ�   
ملقا
�صد� 
حلكم ضد]، �حيث غسل  ،�
 � من  بر
nته  عن   
تعبً, يديه  بيالطس 

ل�  
لطريق  
خلليفة �  �

ملسيح. كما /

لذ�  
ملقا�#ل فيها 
ملسيح � صليبه، 
جاnته �مه للقائه، حيث ُعلِّق على 
لصليب 

لذ� ُ�ضع فيه  Oَلق
 �
��ُنزَ: جسد]، � /
(تلخيصا  
لصليب.  من  Aنز
له  بعد  جسد] 

(٤٢- ٤٦ | "Rمن "سفر يو�

Jلقد� Kعو" مف=
 fعو� 
خلليفة   @A 
لقد�  مف�  �ّجه 

لشا� حضرها قاضي 
ملحافظة  Rلشر

 �
���يضا،  
ملدينة   nجها��بعض 

لعربية  باللغة  خالhا  
حلديث 
�ين  ِمن  
ملف�:  فسأ:  
لفصحى. 
تعّلمت 
للغة 
لعربية؟ فقا: 
خلليفة 
مؤسس  Aمامنا   ]A  :R

جلو  	
 � 
أل#دية  
إلسالمية  
جلماعة 

لقر¬[  لغة  ¼يي   ]� �صانا � قد 
 
لنا، فإ[ 	 هذ ثانية  لغة  �جنعلها 
�لذلك  
ملسلمة،  
ألمة   fحد� سّر 
لنشر  مد�سة  قا�يا[   	 �نشأنا 
حضرته  �كر   � 
لعربية.   
لعلو

للغة  لتعّلم  مصر   @A  قِد �نه   �
 @A 
حلديث  تطر�  كما  
لعربية. 
بسفر]  
ملتعلقة  
ألمو�  بعض  �كر 
حلج بيت 
هللا 
لذ� قا به قبل �كثر 

من عشر سنني.

خو< �خلليفة على فلسطني

لتقى � خال: مكوثه 	 
لقد� 
�/عمائهم،  
ملسلمني   fقا� كبا�  بعض 
قابلت  "لقد   :�
nللقا
 هذ]  عن  فقا: 
�¥م  �الحظت  هنا�،  
ملسلمني  كبا� 
�¥م   ]��ير 
ليهو�  قبل  من  مطمئنو[ 
ينجحو[ 	 Aخر
جهم من تلك 
لبال�. 

ليهو�  ]A .م على خطأ¥� P�� ªن�غ, 
¬بائهم  بال�   fستعا�
 على  مصممو[ 
 �
nلنبو
(حسب 
عتقا�هم)، �يبد� من 

لقر¬نية �بعض hAاما� 
ملسيح 
ملوعو� 
 	 ينجحو[   Jسو 
ليهو�   ]�  �
شعو�   ]�  P��� 
لبال�.  هذ]  
ستيطا[ 
 @A ملسلمني باالطمئنا[ سيؤ��
 nعما/

�ما�هم."
من  حذ�هم   Rلعر
 يأخذ   y لألسف 
 
�
خلليفة، فأنشأ J�
ليهو� �حتققت �ا

حضرته ��فقاl] �ما مسجد قبة 
لصخرf بالقد�
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سنة  بعشرين  بعدها  
إلسر
ئيلية  
لد�لة 
تقريبا، مما �قّض مضاجع 
ملسلمني ليس 
	 فلسطني فقط، بل 	 
لعاy كله، �ال 

ملسلمو[ 	 تلك 
لبقا� ير/حو[  :
يز


لظلم.�حتت ن, 
الضطها� 

حضرته 4 حيفا
 	 حيفا   	  �  Cلثا
 
خلليفة  نز: 
 GRAND نّصا�"  �تيل � فند� "غر
ند 
 
ليو  	�  .HOTEL NASSAR


ل� جتّرها  
لعربا�  
لتا¤ �كبو
 بعض 

ملدينة.   	 للتجو:   
��هبو 
ألحصنة، 
كا[ سائق 
لعربة �جال مثقفا �متدينا، 

أل#دية، فظّل  fخلليفة � �عو
فبّلغه 
�سئلته  حضرته  على   Éيطر 
لسائق 


لرحلة. :
طو

;œçŸÄ;∫;„’Âá›

غا�� 
خلليفة � مع 
لوفد 
ملر
فق له من حيفا 

لنصف صباحا � fلعاشر
بالقطا� 	 
لساعة 
�مشق   
�صلو�  ١٩٢٤ �غسطس   ٤  يو

��قامو
 فيها حÅ ٩ �غسطس.  ،nمسا
مبحطة  �مشق   	  � حضرته  نز:  فلما 

ملصطبة  على  
لوفد   nعضا� ²ع  
لقطا� 
باأل�عية  معهم  ��عا  للمحطة  
خلا�جية 
 
�هبو  � 
ملدينة.   	 للدخو:  
ملسنونة 
�نه   
فعلمو 
خلديوية،  فند�   @A بالعربا� 
فتقر�  تكفيهم،  فا�غة   Jفيه غر يوجد  ال 
�[ يقيم حضرته � مع ثالثة من �صحابه 
	 فند� فيكتو�يا �ما 
آلخر�[ فيقيمو[ 	 

فند� 
خلديوية.
لقد �جع حضرته � من فند� فيكتو�يا 
صباÉ ٥ �غسطس ١٩٢٤، ألنه y يبق فيه 
 �قا 
لذ�  
ملكا[  أل[  لإلقامة  مكا[  �يضا 

من   
كا[ (جو/ 
لفائتة  
لليلة  فيه حضرته 
حضرته  فوصل  ¬خرين.   �
�لز  
ليو  
هذ
A@ فند� 
خلديوية �²ع �صحابه ���سلهم 
 
�للبحث عن فند� مناسب لإلقامة، فلم Æد

حدf لثالثة �شخا| 	 فند� �سوP غرفة 

 غرفة ��جد Pخر�لة �سنتر
:، � بعد (ا

لفند�،  نفس   	 حلضرته   Pخر�  f,صغ
مل,/
 شريف   Pخر� � حصلو
 على غرفة 

لغرفتني  عن  قليال   fبعيد �كانت  �#د، 
فندقا   
�فلم Æد  ]�
آلخر �ما  
ملذكو�تني. 
جيد
 ¬خر مما 
ضطرهم �[ يقيمو
 	 فند� 
من  مقربة  على  كا[  
لذ�   "��
لسر  �
�"

.:
فند� 
خلديوية �فند� سنتر
فركب  
ملدينة،   fيا�/  � حضرته   �
��

لتر
" مع 
لوفد 
ملر
فق له �جتولو
 	 بعض "

 سيا�تني لزيا�f مركز ��جز
ئها، � 
ستأجر
من  
لشرقي  
جلانب  من   
فدخلو 
ملدينة، 
 Pلنصا�
 fمن حا� 
�
ليهو� �مر fحا� Jطر

لفند�. (بتصرJ من  @A 
�يضا، � �جعو
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حضرته   Oَخ�ُ  n

لغد بعد  �غسطس   ٦  	
� �[ �حد 
لشيو¡ من عائلة 
لشيخ عبد 
معه  ملقابلته، �حضر  ينتظر   Cجليال
 
لقا�� 
 ]
جا¢ 
لضر
ئب بدمشق �مسؤ�ال[ ¬خر
 R�� بكل  
ألسئلة  بعض   
فسألو �يضا. 

ل�   ��بالر� 
لقناعة   ]�يبد  
�لباقة، �كانو
 .�  Cلثا
 
خلليفة  سيدنا  ֲדا  يتفضل  كا[ 
 Åبة نصف ساعة ح

حلديث بينهم قر �
�
 �
� ما   Jيعر يكن   y ¬خر  شخص   nجا
 �
بينهم، فبد� يطرÉ على حضرته �سئلة �
 r[ يأ¸ ن�لغر° ِمن 
نfO شديدf مثل: ما 
� �سو: جديد؟ هل بد� 
لفسا� يظهر 	 �
حضرته  فقا:  �مالبسنا؟  �جتا�
تنا  �عمالنا 

لفسا� ليس با�يا ظاهر
، بل فسد�  ]A :�


ملسلمني، �فسد� معتقد
ִדم. y يبق  Rقلو
�مو[ 
فيهم 
حتر
 لشعائر 
هللا تعا@، ال يد
يبق   y�  ،fلزكا
  ]�يؤ� �ال   ،fلصال
 على 
فيهم من 
إلسال Aال 
eه، �ال من 
لقر¬[ 
�مشق  مدينة   	 
لرجل:  فقا:  �eه.  Aال 
 fلزكا
 من  �بية � �لف   ٧٥ جنمع  �حدها 
�� حّو: 
ملبلغ 
ملذكو� من 
لعملة 
(لعل 
لر

لر�بية �� �كر خطأ ��بية بدًال  @A ملحلية

من 
سم 
لعملة 
ملحلية). فقا: حضرته: ال 
منكم.  ُتسلب  بل  
خلاطر،  بطيب  تؤ��¥ا 
 ]� ªلنظر عن كل �لك فال يسع
 �بغض 

لقد� 
لكب, من 
ملا: Æمع  
�صّد� بأ[ هذ

 كا[ �لك �A ألنه ،fحد
�/كاfً 	 مدينة 

ملدينة من فقر،  C[ تعا�صحيحا فال ميكن 
تلك  تذهب  فأين  ما��.  ضعف  من  �ال 


ألمو
: �A[؟

ملحاصيل   Oعت
�  
كث, 
لرجل  بالغ  لقد 
له  قا:  �لذلك   ،fلزكا
 من  
لضر
ئب �

خلليفة �: "ال تؤ��¥ا بطيب 
خلاطر، بل 

لضر
ئب  جا¢  له   Éفشر منكم."  ُتسلب 
�قا:: هو بالضبط كما يقوله حضرته. � 
 nهؤال  ]A  :� A@ حضرته   
مش, له  قا: 
 ،يبذلو[ �مو
hم �نفوسهم 	 سبيل 
إلسال
�طا¥م � عن  
البتعا�   nعنا �يتحملو[ 

ملشاكل،  �يو
جهو[  
ملصائب   ]��يكابد
فحرّ� بنا �[ نتكاتف معهم �نساعدهم 	 
هذ]   @A  
النضما علينا  �ينبغي  �عماhم. 

جلماعة مهما كانت 
لظر�J. فتأثر 
لرجل 

.

حتر� Rيتحد� بأ� �بد� ،
كث,
� سأ: 
لشيُخ 
لذ� كا[ من عائلة 
لشيخ 
 :

ية كا[ 
لسؤ�� 	� ،Cجليال
عبد 
لقا�� 
 y  
ملا� 
خلمسة:   �� 
أل�بعة  
حلاضرين  من 
 
ترسلو
 بعد ُ�عاَتكم A@ هذ] 
لبال�؟ �ملا�

 جر
ئدكم �{التكم هنا؟ فقا: �y ُتصد�
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حضرته: ��يد �[ ��سل هنا �
عيتنا بأسر� 
ما ميكن، �بعد �لك سوJ نصد� من هنا 
يقني  على  �Aننا  �يضا.  
ملجال� � 
جلر
ئد 
 ]� تعا@  
هللا  بفضل  قو�  �مل  �عند� 
²اعاٍ� ستنضم Aلينا قريبا 	 هذ] 
لبال�، 
 :
أل[ 
حلق معنا �خرجنا لنشر 
حلق. فقالو
َ�سِرعو
 	 �Aسا: �
عيتكم A@ هنا، فهنا� 
²اعة كب,f منا مستعدf لالنضما Aليكم. 

لفضل عد�  fجريد� ٥٨| "Rسفر يو�")

(١٩٢٤ |٧ O٤ سبتم

عزS قوQ لفتح =مشق
 J
�طر يتجا�بو[   nهؤال كا[  بينما   

لقا��  عبد  
لشيخ  حضر   �A 
ألحا�يث 
�مثقفة  �ينية  شخصية  �كا[  
ملغر¢، 
�معر�فة 	 ��ساÈ ��بية 	 �مشق، �كا[ 
غالبة  eة   fحلا�
 
ملناقشة �  Èملفر
 
حلما� 
عند  كا[  َمن  غا��  �بقد�مه  كالمه.   	
حضرته � Aال 
لشيخ من عائلة 
لشيخ عبد 

 .Cجليال

لقا�� 

لشيخ 
ملغر¢ على حضرته عدf �سئلة  Éفطر

 مفحمة عليها، �مع �لك ���تلقى منه ��

للغة،   Rصحا� �¼ن   ،Rلعر
 ¼ن  قا:: 
يفهم  
لذ�   
� من   ،
جيد 
لقر¬[  �نفهم 

لقر¬[ �كثر منا؟ فر� عليه حضرته � بنو� 
�قا:: من �نتم حÅ تقولو
 �لك؟  fلشد
من 
�حتتاجو[  
لقر¬[،  بلغة  تتكلمو[  ال  �نتم 

ملعاجم كما ¼تاجها ¼ن. �ما ¼ن فقد  @A
علََّمنا 
هللا تعا@ 
لقر¬[ 
لكرمي �كشف علينا 
�غو
مضه. ��غم �ننا نتكلم فيما بيننا  [�
�سر
�ال تتاÉ لنا فرصة 
لتحد� بالعربية،  �باأل��

Aال �[ لغتنا �فصح ��بلغ من لغتكم. 
 Åح #ا�  بكل   � حضرته  تكلم  لقد 

لقا��  عبد  
لشيخ  عائلة  من  
لشيخ  
ضطر 


جليالC أل[ يقو:: بالفعل A[ لغة حضرته 
فصيحة بل هو �فصح منا لغة. فهد� 
لشيخ 
بعد   

الحتر�  Rأل�
  
لتز� قليال  
ملغر¢ 
�لك 	 كالمه. فأخO] حضرته � �ننا 	 
�ال�نا، �� نساnَنا   Åح 
لعربية  نعّلم  قا�يا[ 

�نريد �[ تصبح 
لعربية لغتنا 
لثانية. 
�بعد 
لعو�f قر� حضرته � نشر تعليم 
للغة 

سع، �قا:: �
لعربية 	 قا�يا[ على نطا� 
من   
يتز�جو  ]� ²اعتنا   �
�فر على  ينبغي 


لعربيا� �يسا�و
 	 نشر 
للغة 
لعربية.

لقا��  عبد  
لشيخ  مع  
حلديث   Pجر لقد 
سيدنا   fنبو�  "fلنبو
 "ختم  حو:  
ملغر¢ 
�خر�  فلما  �يضا.   � 
ملوعو�  
ملسيح 
بعض   �قد 
ملصحف   � 
خلليفة   fحضر
¬ياته �ليال على صد� موقفه، قا: 
لشيخ: 
ليس كافيا حلل قضية من 
لقضايا �[ ميسك 
�حد 
لقر¬[ � يقو: ما شاn، بل ينبغي �[ 

لتفاس, -�لعله �كر تفس,  	 ���يقد ما 

لتنـزيل كمثا:- فر� عليه حضرته  yمعا
 بالعلو تتفاخر  كنت  لقد  �ما�:   �
 Rصحا��  Rلعر
 �نكم  �تدعي  
لقر¬نية 
قيمة  فما   ،
جيد 
لقر¬[  �تعرفو[  
للغة، 

 كانت �عو
كم صحيحة؟ �A ,لتفاس
تلك 
فنسي 
لشيخ فصاحته، �بد� 
لكال بالعامية، 
 Jُشو" بقوله:  حوله  َمن  يستعطف  ��خذ 

شو بيقو:؟"
 �  Cلقا�يا
 
لر#ن  عبد  
ألستا�  يقو: 
لقد  
ملجلس:   
هذ  	  
حاضر كا[  
لذ� 

لشيخ 
ملغر¢ عمامته عن ��سه ثال�  É
/�
 nخطا�ليجفف عرقه، � قا:: هنا�  �
مر
لغوية 	 كتب مؤسس 
أل#دية. فر� عليه 
حضرته � Ìو
R مفحم �قا:: �علْن عن 

كتْب ��ًّ
 على هذ] �
آل[،  nألخطا
هذ] 

 كنت تقد� على �لك، �A [نشْر
�
لكتب، 


 �مسكَت �A� ،
�لكنك لن تستطيع �لك �بًد

لقد�f على  للكتابة، فسُتسَلب منك  
لقلم 

.�َ��� 
�A لك� Rْلكتابة. جّر

فغّير 
لشيخ 
ملغر¢ نOته ��جا حضرته �ال 

ملسيح 
ملوعو� �  fحضر ��ينشر �عا

لبال� 
لعربية 
ألخرP، فإ[ � 
لشا�	 مصر 
 Jالختال
  fتوسيع فجو  @A �لك سيؤ�� 
بني 
ملسلمني، بل يكتفي بتبليغ 
لدعوf بني 
�با ��مريكا ��فريقيا، ��� Pنصا��
لكفا� 
�يرسل 
لدعاA fليهم فقط، بد�[ �كر هذ] 
�كا[ 
ملغر¢ يقبِّل يد� حضرته  ،�

ملعتقد
"�نا  
لتالية:  
جلملة   Pخر� بعد   fمر �يكر� 
��جو� يا سيد�". �كا[ يقو:: ¼ن نعلم 
 
�غيو� �#د كا[ �جال صاحلا  سيدنا   ]�
 �� بنبوته  نؤمن  ال  �ننا  غ,   ،
إلسال على 
على  
لنا�   
جتمعو  ]� فأ�جوكم  �سالته، 

"ال Aله Aال 
هللا" فقط.
جهو��:  بصو�   � حضرته  عليه  فر� 
بقولك،  لتركنا]  تدب,نا  من   
هذ كا[  لو 
لكنه �مر hAي، �ال �خل لنا فيه �ال لسيدنا 
�#د �، �ال بد �[ نبلغه �سوJ نبّلغه 

أل�° حÅ ¼قق ما نؤمر  ÉOلن ن�حتما، 

ملصائب �به. Aنكم ¿ّوفوننا من 
ملصاعب 
 قا �لو  بذلك  نبا¤  ال  �لكننا  
ملعا�ضة، �

لعاy كله ملعا�ضتنا. سوJ نبلغ 
حلق �لو 
��فريقيا  ��مريكا  �با ���� ¬سيا  عا�ضتنا 

لسبيل. لقد َقَتَلْت  
كلها، �لو ُقتلنا 	 هذ
عن  نتخّل   y �لكننا  �صحابنا،  "كابو:" 
 � ��نتم �علم   .
�بد 
لتبليغ �لن نتخلى عنه 

ملسلمني.  Sصا 	علم مبا هو �هللا 
 ]A هللا؟

�ال شك �[ ما 
ختا�] 
هللا تعا@ للمسلمني 

لقومي  
لطريق  هو  �حو
hم   ÉصالA�
 
�A �ما  �نعمت،  فبها  قبلتم   
فإ� 
لسليم. �

جبنا. �لئن �
 �ننا قد ��َّينا ��فضتم فاشهد
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�فضتم �لك فسوJ تر�[ بأ �عينكم �[ 

هللا تعا@ سيعطينا 	 هذ] 
لبال� ²اعة تبلغ 
�ال تسا�� �الفتكم �معا�ضتكم  .Jآلال



هللا تعا@. f�
�A شيئا �ما
بكل  حضرته  �لقاها  
ل�  
لكلمة  هذ]  بعد 
 
#ا� هد� 
لشيخ عبد 
لقا�� 
ملغر¢ كث,
�قا:: CA �عترJ بثباتكم �عزمكم 
لصميم، 
�ال  �قو:  �لك  مع   ªلكن� لكم،  
هللا  با�� 

 هذ] 
ألفكا� هنا �ال تذكر�ها عند �تنشر

.Jنصر
� �حد، � قا
 [Oفأخ  ،Pخر�  fمر 
ملغر¢  
لشيخ   nجا�
/ين   fحضر �Aسا:  قر�  �نه   � حضرته 
�مشق،   	 
عيتنا � شا]  
هللا   ¤� 
لعابدين 
 ،

لشيخ بذلك �قا: CA �عرفه جيد Éففر

لدين 
أليو¢  Éكلية صال 	ألنه كا[ /ميله 


لقد�. 	
سنو
جه  �ننا  شك  ال   :� حضرته  �قا: 
معا�ضة شديدf 	 �مشق، �لكننا سنحر/ 

�كب,
 بإ�[ 
هللا تعا@.  
هنا جناحا با�/
لقد حتد� 
خلليفة 
لثاC � فيما بعد عن 

لقائه مع 
لشيخ عبد 
لقا�� 
ملغر¢ فقا::
للقائي   nجا لدمشق  /يا�¸  "خال:   
كا[  
لذ�  
ملغر¢  
لقا��  عبد  
لسيد 
�ئيسا ملجلس 
حلركا� 
إلسالمية هنا�، 

ملسلمني 
hنو�  ]A فقا: ¤ خال: حديثه
�ال   
إلسال يعرفو[  �ال  عموما،  جهلٌة 
مثل   	 �عوتكم  نشرمت  �قد  
لقر¬[، 
 Rلعر

لنا� مستغّلني جهلهم، �ما  nهؤال
فإ¥م يعرفو[ لغة 
لقر¬[ 
لكرمي �يعلمو[ 
 ،
إلسال يقوله  �ما  
لقر¬[  به  يأمر  ما 

سم  هنا   
�تذكر �ال  �نصحكم  لذلك 

علمو
 �نه ال ميكن لعر¢ �[ �²اعتكم، 
 @A سأ�سل  له:  فقلت  �عوتكم.  يقبل 
�لن  بال��،   @A عو�¸  فو�  
عيتنا � هنا 


لبقعة حÅ يدخل 	 ²اعتنا  �برÉ هذ] 
عد� ال بأ� به من سكا¥ا. �فو� عو�¸ 
هذ]   @A ُ�عاتنا  بعض  �فدُ� � 
hند   @A

آل[ 	 ²اعتنا   Åلقد �خل ح� 
لبال�. 

ملثقفني �
ملحاميني �
لكبا�  nألطبا
بعض 

لر�بيا�   Jال¬ ينفقو[  
لذين  
آلخرين 
 �

أل#دية." (�نو� 	 سبيل نشر 
إلسال

(٧ | ١٧٥� 
لعلو

�جل من Hا" 

� حضرَته � مسلم من #اf مع بعض /

ملسيحيني، فأّحلو
 	 طلب كتب 
جلماعة، 
منهم  
ملسيحيني  �حد   � فأعطى حضرته 
 ،"
إلسال تعاليم  "فلسفة   Rكتا تر²ة 
 Pلنصا�
 �عطيتم  لقد  �قا::  
ملسلم   فقا
كتابا، �y تعطونا ¼ن 
ملسلمني شيئا �¼ن 
لدينا  �قا:   � حضرته  فاعتذ�  به.  �حق 
 Rلكتا
 
لكتب �سيصلك  من  عد� ضئيل 
يسأ:  �بد�  �صر  �لكنه  الحقا،  مصر  من 
 
Aحلافا، فأعطا] حضرته كتابا، ففرÉ كث,
 :R�� قا: بكل� 
É ُيريه 
لنا�. � قا��
سيد�، �جدتك خا�ما للدين. ملسُت فيك 
غ,f على 
إلسال y �� مثيلها 	 �حد قط. 
فمبا�� لك، ���عو لك �[ يكو[ 
هللا معك 
 ]�  P��� ¬منت،   ªنA عملك.   	 �يبا�� 
 Jسو� حق،  �كرִדا  
ل�   ��
لدعا ²يع 
فيمن  
لتعاليم  هذ]  ألنشر   
جاهد �سعى 

حو¤. 

�ر� جريد" من حلب

جلر
ئد 
لعربية ِمن حلب  PحدA كا[ (ر�
غرفته  �كانت   ،:
سنتر فند�   	 يقيم 
قرR غرفة 
خلليفة 
لثاC �، فظل ير
قب 

أل�ضا� �يستمع A@ كال حضرته من بعيد 

مدfَ يومني، � تقد بنفسه 	 ٧ �غسطس/
 � A@ حضرته  �جه �
لعصر،  �قت  R¬
 � ִדّمه،  مو
ضيع   	 �ناقشه  �سئلة   fعد
ال  قوله:  حسب  
لتالية  
لنتيجة   @A �صل 
يد  على  
ملسلمني  جتمع   ]� 
لسياسة  تقد� 
�تلفة  
hند  مسلمي  سياسة  أل[   ،fحد
�
مطلقا،   
لشا بسياسة  hم  عالقة  �ال   
جد
�سياسة 
حلجا/ �يضا �
� صبغة �تلفة عن 

ملسلمني   ]� فبما  
لصني،  مسلمي  سياسة 
يقطنو[ بال�
 �تلفة �يعيشو[ حتت �نظمة 
²عهم  
لصعب  من  لذلك  �تلفة،  حكم 

حدf باسم 
لسياسة. غ, �نه من �على يد 

لعاy �²ع  
ملسلمو[ 	  
ملمكن �[ Æتمع 
باسم 
لدين. � بد� يسأ: عن 
جلماعة، فأمر 
حضرته � 
حلافَظ "��شن علي" ل,ّ� على 
�سئلته، �يز��] مبا يريد] من معلوما� عن 


جلماعة.

#يا�" #��ية �;نو=
 fلصوفية حضرته � لزيا�
�عا بعض 

hنو�.  �ية 
/ تسمى  �مشق   	 �ية 
/
فلما  طريقتهم.  على  لالطال�  فذهب 
 
�¥و قد   
كانو Aليهم  حضرته  �صل 
 
 للقيا�مر
سم �كرهم، �لكنهم 
ستعد

ستقبل شيخهم 
لكب,  .Pخر� fֲדا مر
 
�ية، � جلسو

لز Rحضرَته � على با

ملسجد 
لذ�  
قليال 	 
لباحة حÅ �خلو
 	 شيخهم  جلس   .Oق يتوسطه  كا[ 
بشكل  �يش 

لد� به   Èحا��  R

ملحر

 �كرهم بتر�يد: 
هللا 
هللا. �
ئر� �بد��
�بعد 
النتهاn من 
لذكر جلس 
جلميع 
 Cلثا

لباحة، حيث �خOهم 
خلليفة  	

ملوعو�  
ملسيح  سيدنا   Pعو� عن   �

��مت 
حلجة عليهم.  �
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Qيا�ته للجامع �ألمو#

جلامع 
ألمو�  fبزيا� قا حضرته � 
 f��
 من 
لسو� 
ملجا��
جلمعة مر يو
 @A س,]  �خال:  بالنا�،  
ملكتظة 
 Jللتعر  يتقد بعُضهم  كا[  
جلامع 
 � حضرته  �خل  �ملا  حضرته.  على 
 ]� شك  ال  قا::  سعته  �عايَن  
جلامع 

ملسجد،   
هذ  	  
صّلو قد  
لصحابة 
 @A  
-نظًر يفهم   ]� لإلنسا[  �ميكن 
سعة بناية 
ملسجد- �[ عد�
 كب,
 من 

ملسلمني 	 تلك 
لعصو� كانو
 ملتزمني 
عن   � حضرته  سأ:   �  .�
بالصلو


ملسجد   	  fلصال
 ميكنهم  
لذين  عد� 
bسة  قر
بة  له  فقيل  
حد، � �قت   	

عشر �لفا.
 	 Aحد
�ا  منا�تا[:  للجامع  كا[ 

لشر�.   	  Pألخر
� 
لشما:  ناحية 

لشمالية،   fملنا�
 من  يرفع   ]

أل� كا[ 
يسمح  ال  مغلقة  فكانت  
لشرقية  �ما 
 Jسو 
ملسيح  أل[  عليها،  بالصعو� 

لسائد  
ملعتقد  حسب  عليها  ينـز: 
من  
لنا�  ُيمَنع  �لذلك  
لبعض،   Pلد

لصعو� عليها. y تكن ��ٌّ من منا�َتي 

.nألمو� بيضا

جلامع 

;wËâ∏\;ÿÂá›;_e›;œŒü
Ô]ïËe’\;ÎÑ]fi∏\;Åfi¡

 :� rلن
لقد ��� 	 حديث 
لدجا: قوُ: 

ْلَمِسيَح  
ُهللا  َبَعَث   �ْAِ َكَذِلَك  ُهَو  "َفَبْيَنَما 

ْلَبْيَضاnِ َشْرِقيَّ  fِ�َْلَمَنا

ْبَن َمْرَيَم َفَيْنِزُ: ِعْنَد 
َعَلى  َكفَّْيِه  
ِضًعا �َ َمْهُر�َ�َتْيِن  َبْيَن  ِ�َمْشَق 

لدجا:  �كر  َمَلَكْيِن."(مسلم،  َ�ْجِنَحِة 
�صفته �ما معه)، �قد قا: 
ملسيح 
ملوعو� 


لنبأ �كيفية حتققه: 
� 	 شرÉ هذ
من  خليفة   �� 
ملوعو�  
ملسيح  ُيسافر   �"

لقو:  Çمع 
خلفائه A@ ��° �مشق، فهذ
عيسى   ]� مسلم  حديث   	  nجا 
لذ� 

لنـزيل  فإ[  �مشق،   fمنا� عند  ينـز: 
 	� ¬خر.  ُملك  من   ��

لو 
ملسافر  هو 
 fشا�A 
ملشر�".. " لفظ   ªيع 
حلديث.. 
بعض  من  �مشق  مدينة   @A يس,  �نه   @A

ختا� � 
hند...  ُملك  �هو  
ملشرقية  
لبال� 
�كر لفظ 
ملنا�A fشا�A fً@ �[ ��° �مشق 

ملسيح 
ملوعو� بعدما  �
تن, �تشر� بدعو
 ]� تعلم  ��نت  
لبدعا�،   �
بأنو �ظلمت 

ملتنّصرين."  فنت  منبع  كانت  �مشق   °��

خلز
ئن 
لر�حانية �٧ |  ،Pلبشر
(#امة 

(٢٢٥
 �
�
لز�
ملشايخ  � Cلثا
لقد سأ: 
خلليفة 

ل� سوJ ينـز: عليها  nلبيضا
 fملنا�
عن 

ملسيح، فكانو
 ير��[ بأجوبة �تلفة، �لكن 
 y �نه  هي  
جلميع  ֲדا   Jعتر
 
ل�  
حلقيقة 
تكن 	 �لك 
لوقت 	 �مشق �ما حوhا 
منا�f بيضاn مشهو�f بني 
لنا� بأ[ 
ملسيح 

ل�  �
سوJ ينـز: عليها، كما �[ 
ملنا�
يش, Aليها 
لنا� �[ 
ملسيح سوJ ينـز: 

.nتكن بيضا y عليها
 � �مر عجيب يذكر حضرته   � حد� 

بنفسه تفاصيله فيقو::


جلامع 
ألمو� بدمشق
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�يضا عجيبا.   nلبيضا
  fملنا�
 �مر   "� صا� 

ملغر¢  
لقا��  عبد  يدعى  شيخ  هنا�  كا[ 
شا]،  
هللا   ¤� 
لسيد   nصدقا� من  �كا[ 
 Jسو 
ل�   fملنا�
 تلك  هي  �ين  سألته 
فقا:  بر�يكم؟   � عيسى  عليها  ينـز: 
بينما  
ألمو�،  
جلامع   �
منا�  PحدA A¥ا 
قا: شيخ ¬خر A¥ا 	 حي 
ملسيحيني، �قا: 
غ,]: سوJ ينشئها عيسى � بنفسه بعد 
نز�له. فاحترنا 	 
ألمر �تساnلنا �ين تكو[ 
عو�تنا.  قبل  نر
ها   ]� بد  �ال   fملنا�
 هذ] 

لفقا�  ��صليت 
لفجر ²اعًة مع 
لسيد �
 �� 
هللا،  حشمت  
لدكتو� � خا[  علي 
فلما  فحسب،  
ثنا[  مصليا[  
�ئي � كا[ 
بيننا  يكن   y�  fمنا� �مامي  ��يت  سلمُت 

لعا. فقلت ها هي  
لشا��   Pبينها سو�
�ها ¼ن 	 
جلهة 
لشرقية منها.  fملنا�
تلك 
هي، أل[  Aال   nبيضا  fمنا� هنا�  تكن  فلم 
 @A ألمو� كانت بلو[ مييل

جلامع  �
منا�
��يت   �  fملنا�
 هذ]  ��يت  فلما  
أل/��. 
قلت:  
ثنني  مصليني   Pسو معي  ليس  �نه 

لشريف.  
لنبو�  
حلديث  �لك  حتقق  لقد 
 |  ٤� 
أل#دية  تا�يخ  من  (تلخيصا 
 [���" ٨ � 
لعلو �
��نو ،٤٤٣ @A ٤٣٨

�با)��يو�R" �� جولة �
بعد  �¬ها حضرته  
ل�   nلبيضا
  fملنا�
 هذ] 

لو
قع   "�
"سنجقد جلامع  كانت   fلصال


جلامع   :
يز �ال   ،":
"سنتر فند�   Rقر


ملنا�f موجو�f �يضا.�موجو�
 	 مكانه 

Sلقا� مع حاكم �لشا
 
لشا حاكم   nللقا  � حضرته  �هب 
عربيا  مسلما  كا[  
لذ�  بيك"  "صبحي 
حضرته  تكّلَم  �متفا�ا.  �كيا  ��جال 
�Aسا:  "��يد  له:  �قا:  
أل#دية  عن  معه 

 �� Cفهل هنا� مانع قانو ،
لشا @A fلدعا

 ]A�
ألمر؟  

عتر
° عند 
حلكومة على هذ
بإمكانكم مساعدتنا  y يكن ½ة مانع فهل 
 Pسو منكم  نريد  �ال  
ألمر؟   
هذ  	

ملشايخ  بعض  كا[  
ألخالقية".   fملساعد

�بعض 
لرجا: 
لكبا� �يضا جالسني �قتئذ 

حلاكم، فلما eعو
 كال حضرته �  Pلد

 ضجة قائلني: ال تَدعو
 هؤالn يدخلو[ ��ثا�
 �بال�نا. فقا �جل منهم �كا[ على ما يبد
بكل  للمشايخ  فقا:  مرموقا  منصبا  يشغل 

 ]� 
لبابيني � للمسيحيني  تسمحو[  #ا�: 
يدخلو
 A@ هنا �تَدعو[ eومهم تنتشر 	 
 
بال�نا، �لكن ال تسمحو[ جلماعة خرجو
بأمو
hم   
إلسال �ين  خلدمة  �يا�هم  من 
�نفوسهم، �ال يسألونكم شيئا بل يقومو[ 

Áدمة 
إلسال بال ��Ñ مقابل؟
فسكت  باحلما�،  تفيض  كلمته  كانت 

جلميع. فأيد] 
حلاكم �قا:: هل تستطيعو[ 

 Aنشاn مد�سة هنا ��
�� 
�A nهؤال 
�[ متنعو

ملسيحيني   ]A من خالhا؟  �فكا�هم  �نْشر 

جامع "سنجقد
�" بدمشق
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مد
�سهم  خال:  من  �فكا�هم   ]�ينشر
�جر
ئدهم، �لكنكم ال تبالو[ ֲדم، �لكن 
 ]�  
إلسال  
خد من  ²اعة   ��
��  
�A
ينـزلو
 	 بال�كم تسعو[ لعرقلة سبيلهم. 

ملبلغني  
� قا: 
حلاكم حلضرته �: 
بعثو

لدعاA f@ هذ] 
لبال� فسوJ نقد hم كل �
 hجو �حدهم  تعر°   ]A� �سعنا،   	 ما 
من قبل بعض 
لنا� فسوJ نقو �مايتهم 

 تفاقم 
ألمر �خر� �A لكن��مساعدִדم، 
صر
حة:  بكل  لكم  فسنقو:  سيطرتنا  عن 


لوضع بأنفسكم. 
�َ�بِّر
 Pجر� طويال،  
حلاكم  مع   nللقا
 كا[ 
�طلب 
حلاكم كتب  ،��ّ�
حلديث 	 جّو 

جلماعة، فأعطا] حضرته � 
لتر²ة 
لعربية 

."لكتاR "فلسفة تعاليم 
إلسال

 Jتو�ُفد �لنا
 fئر
� �فند� مدير  
لرحيم  
لسيد عبد   nجا

خلليفة �، �قا:  fلظهر لزيا�

لOيد بعد 

للقاA nنه مقتنع ֲדذ] 
ألفكا� �مستعد  بعد 

لالنضما A@ هذ] 
جلماعة.

لصحف �غ,هم �
جلر
ئد  Rصحا� nجا�
معه   
�ناقشو حضرته   
�قابلو 
ملثقفني  من 

ملجال� � 
لصحف  بد��   .f,كث  
�مو�
 	 Oخل

نتشر �تنشر مقاال� عن 
جلماعة، 
�با�  ،�
�
لز fكثر @A P�� ملدينة كلها، مما

صاحب  فانزعج  بالنا�.  مكتظا  
لفند� 
/بائنه   ]A �قا:  
لوضع،   
هذ من  
لفند� 
 	� .�
�
لز fآلخرين ينـزعجو[ من كثر


� لد�جة �
� عد� 
لز/ R¬ /غسطس�١٩ 
�ضع عليه �بابه  
لفند�  �[ �غلق صاحب 
 ،�
بالعشر  
�تو
فد 
لنا�  �لكن  حر
سا، 
�كا[ منهم بعض 
ملشايخ 
لذين قالو
 Æب 
�[ ُيمنحو
 فرصة للتحد� مع حضرته �لو 

لعشر �قائق. كا[ 
ملشهد �
ئعا حًقا، فقْبَل 

ملشايخ �[  nير° هؤال y ثالثة �يومني �
�ما   ،� للقاn حضرته  بيوִדم  من   
Gرجو
 nفد هؤال
�تو 

آل[ فقد تغ,� 
ألمو� كث,
ليخر�  ينتظر�نه  حضرته   Rبا  @A 
لنا� 
�جهه، �� يعطيهم فرصة  @A 
�Aليهم فينظر

لتحد� Aليه. �كا[ من بينهم 
لشيخ توفيق 

خلليفة   nلقا 
لتمس  
لذ�  
أليو¢،  �فند� 
 	  � حضرته  كا[  بينما  �قائق  لبضع 

لطابق  
آلخرين 	  
ملشايخ  بعض  مع   nلقا
 
كث, 
لنا�  
/�حم  
لفند�.  من  
لعلو� 

لشرطة �منعتهم  �nلفند�، فجا
 Rبا �ما

لفند�،  Aليه. �خلت 
لشرطة  من 
لدخو: 

أليو¢  توفيق  
لشيخ  بد�  �لك  �خال: 
منه  فطلب  
ملحتشدين،  
لنا�   	 Gطب 
 
�حدهم �[ يسكت أل[ 
لنا� �تو
 ليسمعو

لشيخ  
ألجانب، �ما كال Jلضيو
 كال
توفيق فسوJ يسمعونه 	 �� �قت ¬خر. 
 �
���  
لكال 
صَل � توفيق  
لشيخ   ]� غ, 
�حتوَ:  �Aماِمهم  
جلماعة  eعة  يشو]   ]�
�جد
:، فتدخلت 
لشرطة  Òنقا @A ألمر

ليس  
ملكا[   
هذ  ]� �جة  
لنا�  �فّرقت 

مناسبا للنقاشا� 
لدينية. 
�قد �كر حضرته � نفسه بعض تفاصيل 

هذ] 
ألحد
� فقا::
مكانا  جند   y �مشق  �صولنا  بد
ية   	"
لإلقامة، � توّفر �لك بصعوبة بالغة، غ, �[ 

لنا� y ينتبهو
 Aلينا حÅ بعد مضي يومني 
كاملني. فقلقُت بطبيعة 
حلا: ��عو� 
هللا 

لنبأ  يا �R كيف سيتحقق  تعا@ �قلت: 
عن �مشق 	 مثل هذ] 
لظر��A ،J ليس 
�نرجع  �مشق  ندخل   ]� 
لنبأ  من   �

ملر
 Éلنجا
�منها كما �تينا، فاكتب لنا 
لفو/ 

لدعاn جر�  
بفضلك. �ملا منُت بعد هذ

"عبد  ليال:   Cلسا على  
لتالية  
لكلما� 
صا�  
لتا¤   
ليو  Éصبا  	�  ...."مكر
عد�  كا[   Åح  fبكثر يقصد�ننا  
لنا� 

لليل  منتصف   Åح  Éلصبا
 من  
ملنتظرين 

لفند� 
لذ� �قمنا فيه يبلغ ٢٠٠  Rبا �ما
بعض   	 شخص   ١٢٠٠  Åح� شخًصا 
 ]� من  
لفند�  صاحب   Jفخا 
ألحيا[. 

لوضع A@ فتنة، كما حضر�  
يؤ�� هذ
خطر  هنا�  
لضابط:  �قا:  �يضا  
لشرطة 
 �قفت �ما�كب, حلد�� فتنة. فخرجُت 
²ع من 
لنا� ُألثِبَت له �[ 
لنا� ال يأتو[ 

لفتنة، فتفوَ] بعضهم بالشتائم، �بنية 
لفسا� 

حتر
ما � حًبا   
��بد قد  معظمهم   ]� غ, 
هذ�  �يقولو[:  يسّلمو[   
�كانو كب,ين، 
لنا  قالت  �لك  كل  �مع   .Qملهد� �بن 
هنا�،  �جنلس  
لفند�  ندخل   ]� 
لشرطة 
أل[ 
لسيطرf على 
لوضع هي مسؤ�ليتهم. 

لفند�.   R
�بو علينا   
�غلقو  
�هكذ

لنهاية   	� 
لOيطانية*،  بالقنصلية  فاتصلنا 
تقرَ� �[ يدخل 
لنا� 	 
لفند� للقائنا بعد 
ُحّلت   
�هكذ 
ملسؤ�لني،  من  
إل�[  �خذ 


ملشكلة...."
 ٢٥ �قم  غرفة   	  � حضرته   �قا لقد 

لغرفة   ]� غ,  بدمشق،   :
سنتر فند�   	
�يتنا�: طعامه   
فيها كث, 
ل� كا[ Æلس 
�يلتقي فيها مع 
لنا� كانت هي 
لغرفة �قم 
�هي 
لغرفة نفسها 
ل� كانت شرقي  ،٢٣

.fملذكو�
 nلبيضا
 fملنا�


* علًما �[ 
hند ¬نذ
� كانت حتت 
حلكومة 
لOيطانية، 

 ]�Oُيعت معه  
لوفد   nعضا�� حضرته  كا[  فقد   
�hذ
�عايا hذ] 
لد�لة، فكا[ 
التصا: بغر° 
حلصو: على 


حلقو� 
ل� توفرها 
لسفا�
� لرعاياها 	 
خلا��.

 ----------
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Cيسو\ �ملسيح �حو��يو

� عجيًبا، �
لز nيقو: حضرته �: "كا[ لقا
 ،fساتذ���A كا[ من بينهم طالR جامعا� 
�كانو
 �ملو[ �فاترهم، �ما تلفظُت بكلمة 
 

 فاتتهم كلمة كانو�A�Aال �كانو
 يكتبو¥ا، 
فاتْتنا  فقد  �ستا�،  يا  مهلك  على  يقولو[: 
 
مشهد لنا  يصّو�  
لوضع  فكأ[  كلمة. 

لنا�   ]�  ��� 
ألناجيل حيث   	  
مذكو�


ملسيح بقوhم يا معّلم، يا معّلم."  
خاطبو
شعر  
لذ�  �حد]   � حضرته  يكن   y �قو:: 
بأ[ 
لوضع 
ملذكو� يشبه �ضع 
ملسيح � بني 
 ٢٠ 	 
حو
�ييه، بل 	 بد
ية هذ] 
لرحلة �حتديد
يوليو/متو/ ١٩٢٤ �عندما كا[ حضرته � على 

لعصر   fفقائه صال� �قد صّلى مع  fلباخر
 منت 
 n
²اعة.. �كانو
 ال يز
لو[ على 
ملصلى بعد ��

�قا::  fلباخر

لصال�A f �شا� Aليهم طبيب 
Jesus Christ and twelve Disciples

�� يسو� 
ملسيح �حو
�يو] 
الثنا عشر.

eه "مينغلي".�
لطبيب من Aيطاليا  
كا[ هذ

�حدَ� �مر مماثل 	 لند[ 
ل� كانت 
ملحطة 

ألخ,f من هذ] 
لرحلة 
لتا�Gية، حيث �كر 

ملسيح  ]� 
ملنا 	 P�� نه قد�جنليز� A جل�
قد �تى A@ هنا مع حو
�ييه 
الثª عشر، � 
قد  �lيا�   ]� بكم   nللقا
 بعد   P��� قا:: 
حتققت 
ليو. (تلخيصا من تا�يخ 
أل#دية 
 � 
لعلو �
��نو ،٤٤٨ @A ٤ | ٤٣٧�

�با)��� @A جولة �� Rيو� [��� ٨

مغا=�" =مشق
غا�� حضرته � �مشق يو ١٠ �غسطس/

فند�   	 �قا ب,�� حيث   @A �صل � R¬
توجه من  "سنتر
:" 	 غرفة �قمها ٣٩. � 

 من حيفا �عكا، ��بو� سعيد مر  @A هنا� 
حيث سافر بالباخرf من بو� سعيد A@ لند[.

;Ïm’]m’\;ÎÑ]Áá’\

خلليفة 
لثاC للمسيح 
ملوعو�  Jلقد شر
 fمر  Rلعر
 بال�   � 
ملهد�   
إلما�
�با ُبغية 
لعال� ��� @A ثالثة حني سافر

 .١٩٥٥ 	 عا

لرحلة  هذ]  قبيل   � حضرته  قا: 

لتا�Gية 	 خطبة 
جلمعة يو ٢٣ Aبريل 

:١٩٥٥
 ....fشديد  fملعانا 
لبا�حَة  تعرضت 
 fn
فلما �فقُت قليال شعر� برغبة 	 قر

ملسيح  إلhاما�  {موعة   -  fلتذكر


ملوعو� � - ففتحته �بد�� �قر� فيه 
 
فإ� �� حتديد،   ]�� 
ملو
ضع  �حد  من 
مرضي  عن   nنبا� على  حتتو�  بإhاما� 

لشا، كما 
حتوP بعضها  @A سفر��

ضي فلسطني �� @A ليهو�
على نبأ �خو: 

إلجنليز. كما   fألخ, مبساعد

لزمن  	
�خو:   ]� 
إلhاما�  هذ]  من  علمت 
 
ضا� سيكو[  
لبال�  هذ]   	 
ليهو� 
خصوصا.   Rلعر
� عموما  باملسلمني 
�لكª علمت منها �يضا �[ 
هللا تعا@ بعد 

يأ¸  
ملخاطر، �  يزيل هذ]   Jسو fمد

لنصر من عند 
هللا تعا@ A@ تلك 
لبقا�. 
� فهمت منها �[ 
هللا تعا@ سوJ يرسخ 

جلماعة 	 
لبال� 
لعربية.... �لكن  
�قد
مبا �[ hAاما� حضرته � حتتو� على 
�خبا� منذ�f �يضا لذلك على 
ألحّبة �[ 
يو
ظبو
 على 
لدعاn. (تا�يخ 
أل#دية � 

(٤ |٤٩٧
لقد بد� حضرته � �حلته هذ] 	 ليلة 
٣٠ Aبريل/نيسا[ ١٩٥٥ من كر
تشي، 
 متني � fلسيد
�كا[ ير
فقه فيها /�جتا] 

لسيدf مهر ¬با �بنتا] �مة 
جلميل ��مة �

ملتني، �جنل حضرته 
لدكتو� م,/
 منو� 

هللا  ظفر  (مد  شو���  
لس, � �#د، 

خا[. 

ÏË›]l;ÎÖŸ;œçŸÄ;∫
 يو �مشق  مطا�   	  fلطائر
 هبطت 
 ،١٩٥٥ Aبريل/نيسا[   ٣٠  	 
لسبت 
 f�حيث 
ستقبله �فر
� ²اعة 
لشا �فا
من,  
لسيد   ]ِ

ألخو ��بر/هم  بالغة 


ملصلح 
ملوعو� � 	 مطا� �مشق fيستقبل حضر ªحلص

ألستا� من, 
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حلا� بد� 
لدين 
حلصª، كما � ªحلص

 	 ªحلص
 عائلة  من   �ٌ
سيد 
ستقبلْت 

خلليفة  fمن عائلة حضر �ِ

ملطا� 
لسيد
 �
�  @A 
جلميع  توجه   �  .�  Cلثا


ل� كانت قد  ªحلص

ألستا� بد� 
لدين 

لوفد �ُجّهز� خصيصا إلقامة حضرته 

ملر
فق له، كانت Aقامة حضرته 	 
لطابق 

.�

لعلو� من هذ] 
لد
 Rصا� 
لذ�  
لشديد  
إل�ها�  ��غم 
 nجا ملا  �نه  Aال  
لسفر،  خال:  حضرته 
مع  تقريبا  ساعتني  جلس  
لظهر   fلصال
 	 معهم  �تكلم  
ملحليني،  
أل#ديني 

�تلف 
ألمو�.
�١٩٥٥هب  مايو/�يا�  من   :�
أل  	
حضرته � مع �هله A@ حديقة 
ملنشية 
�ميا:  ��بعة   �� ثالثة  ُبعد  على  
لو
قعة 
من مدينة �مشق. � عا� �صلى بالنا� 
 Jلعصر ²ًعا، بعدها شر
�
لظهر  fصال


حلضوَ� باملصافحة.
 حضر 
لدكتو� يوسف 
ملوصلي لفحص 

لنصف �
خلامسة  ¤
حضرته � 	 حو
عالجه   ]A 
لفحص  بعد  �قا:   ،nمسا


حلقيقي هو 
لر
حة 
لتامة. 

ليو نفسه 
لتقا] 
لد
عيُة 
لشيخ نو�  	
لبنا[  من   fإلخو
 بعض  مع  من,  �#د 
�يضا   ��ب,  fيا�/ يلتمس من حضرته 

أل#ديني هنا� بلقائه.  fإلخو
 Jليشر

فو
فق حضرته على 
لطلب.
 
كتب حضرته � �سالة A@ �خيه م,/
بش, �#د �كر فيها بعض 
نطباعاته عن 

�حلته هذ]، نقتبس منها قوله:
 ªحلص

لدين  لنا 
أل¡ بد�  "لقد �خلى 
²يعا  �¼ن  �(بة،  Aخال|  بكل  بيته 
¿دمنا  
لعائلة  هذ]   ]A فيه.  نقيم  
آل[ 

 fإلخو
بعد �لك جلس حضرته � مع 

لعربية.  باللغة  معهم  �تكلم  
أل#ديني 
 ]� Çسيد�، كنا نتم :fإلخو
قا: �حد 
 J�نتمتع بزيا�f حضرتكم، �لكن 
لظر
y تكن تسمح لنا بذلك، �لكن 
هللا تعا@ 

�كرمنا �A جاn �ضرتكم Aلينا.
تطر� 
حلديث عن 
لعطو� 
لعربية، فقا: 

لدمشقية  
لعطو�  ُ�كرْ�  لقد  حضرته: 
كث,
 	 كتاR "�لف ليلة �ليلة"، فقا: 

إلخوf: بل 
لعطو� 
لفرنسية ُتعتO �فضل 

لو��  عطر   ]� Aال  
آل[؛  هنا   fجو�


لياeني يوجد هنا بأفضل �نو
عه. �
حو:  
حلديث   	 حضرته  كا[  �بينما 
بد�  
حلا�  ��سل   �A 
ملختلفة  
لعطو� 

لدين 
حلصª �حد
، فجاn بعطو� �تلفة 
�قا:  حضرته  فشّمها  �قائق،  خال: 
 �
A¥ا ليست نقية، بل �ضيفت Aليها مو

كيما�ية.

لسيد عبد  كا[ 
لَعشاn 	 بيت 
ملرحو

 ]A باكستا[.   	 نظ,  hا  يند�  مبحبة 
تاجر   ªحلص
 
لدين  بد�  
لسيد  �خي 
�هو مفعم مبشاعر 
خلدمة  كب, 	 
لشا
 �يث يبد� من شدA fخالصه �نه خا�
خب,  طبيب  ُ�عي  �ئيس....  منه  �كثر 

لفحص   @A  
�نظًر  ،ªليفحص هنا 
حقا....  خب,  �نه  علمت  به   قا 
لذ� 
ملا  �نه  �#د  منو�  
لدكتو�) )  COخ��

لفحص منعه 
لسيد من,  fجر�فع � �
��
�ندفع  
لعائلي  طبيبنا  Aنه  قائال   ªحلص

مثل  خَلق  
لذ�  
هللا  هو  سنويا....  له 

حلب 	 
لقلوA �A Rنه ليس بوسع  
هذ


إلنسا[ مطلقا."
	 ٣ مايو/�يا� ١٩٥٥ �علن حضرته � 

لسيد سعيد  ]

لظهر عقد قر fبعد صال

جلا¢  حسن  (بنت  جنمية  على   Cلقبا

 f,لف ل�قد�]   
ملرحو) على مهر مقدَّ
سو�ية �مؤجل bسمئة ل,f سو�ية، � 

 .]

لقر 
�عا أل[ يبا�� 
هللا تعا@ هذ

بعض 
أل#ديني من ²اعة 
لشا مع (مد ظفر 
هللا خا[ �
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بنه 
لسيد  
حلصª حيث كا[  J�lلر

لإلخال|  حسنا  منو�جا   ªحلص
 نا�� 
 :��بعد �[ فرÕ حضرُته من تنا .nلوفا
�

لَعشاn قا بالدعاn. � قر� عليه 
لسيد نو� 

أل¡ 
ألصغر للسيد نا��  ªحلص

لدين 


لضحى قر
fn ²يلة. fسو� ªحلص


لظهر  بعد   ١٩٥٥ مايو/�يا�   ٥  	

لعصر سأ: حضرُته � 
لسيَد �شد� �

ملتعلقة  
ألمو�  بعض  عن  
لبسطي 
 
ليو �لك   	 nلَعشا
 بالبهائيني. �كا[ 
فيه  
شتر� � 
ملالكي،  من,  
لسيد  عند 


أل#ديني �يضا. fإلخو
عد� من 

لسا�� من مايو/�يا� ١٩٥٥  Jصا�
قر�  قد  حضرُته  �كا[  
جلمعة،   يو

لسبت، لذلك   
لسفر A@ ب,�� يو
 تو
فد 
أل#ديو[ A@ مقر حضرته يو
بد�  
حلا�  نا:  �يًضا  �هنا  
جلمعة. 
حيث  عظيًما  شرًفا   ªحلص
 
لدين 

� خطبة 
جلمعة �صّلى  �لقى حضرته 
	 بيته. لقد �لقى حضرته 
خلطبة باللغة 

لعربية 
لفصحى �قا: فيها: قبل �كثر من 
نصف قر[ من 
لزما[ حني y يكن قد 
�لد �كثر 
ملوجو�ين منكم قد ��حى 
هللا ُ

ملسيح 
ملوعو� �: "يدعو[  @A @تعا

 ".Rلعر
�عبا� 
هللا من  
لشا :
لك �بد

لوحي 
ليو بوجو�كم  
�لقد حتقق هذ

هنا. 
قليال   fلصال
 بعد   � حضرته  جلس 
حيث تال 
لسيد (مد /كي بعض 
آليا� 
من 
لقر¬[ 
لكرمي، � �نشد 
لسيد (مو� 

ملوعو�  للمسيح  عربية   fقصيد  Cلربا


جلّبا[  Aبر
هيم  
لسيد  �نشد   �  ،�
 Cلثا

خلليفة  Éمد 	ل� نظمها 
قصيدته 


ملصلِح 
ملوعو� �.


ملعانقة.�عند]، فشّرفهم باملصافحة 
� Sعا� ألفر�= ^اعة �لشا=

 � 
ملوعو�  
ملصلح   fحضر كتب  لقد 
 �
�
لز سجل   	 �مشق  مغا��ته  قبل 

لتالية Áط يد]  
لكلما�  جلماعة 
لشا


ملبا�كة:
كل   	� فيكم  �يبا��  
هللا  "ير#كم 

�عمالكم ��شغالكم."

kÂ3d;∫

بعد Aقامته � 	 �مشق مدf �سبو� 
تقريبا سافر بالسيا�f 	 ٧ مايو ١٩٥٥ 
A@ ب,��، فر
فقه عد� من 
أل#ديني 

من �مشق �Aليكم �eاlهم:
(مد  
ملحامي   ،ªحلص
 من,  
لسيد 

لدين   nعال  ،Cلقبا
 سعيد   ،

لشّو
حسن  سليم   ،

لشّو /كريا  نويال¸، 

جلّبا[،  Aبر
هيم   ،ªحلص
 نا��  
جلا¢، 

�(مد /كي.
Aمامهم  تستقبل   ]� لبنا[  ²اعة  قر�ْ� 
منطقة   @A  
فتقدمو 
ملدينة،  خا�� 
 ��ب, عن  تبعد  كانت  
ل�  "عاليه" 
 nاe� �Aليكم  ميال.  عشر   ªث
  ¤
حو

	 ¬ثا� بعلبك 	 لبنا[	 �حد 
ملنتزها�  ��	 �حد 
لفنا�� 	 شتو�
 قرR ب,

على   nعشا مأ�بة   
لشا ²اعة  �قامت 
 ªحلص
 �ية 
/  	  � حضرته   Jشر

لشاغو�، غ, �[ حضرته y يستطع  	
 fإلخو
 كا[  صحته.  العتال:  
حلضو� 
 
فتوجهو Aمامهم،   nللقا  
جد متشوقني 
 
فجلسو  ،nلعشا
 بعد  Aقامته  مكا[   @A
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خرجو 
لذين  
ملحظوظني   nهؤال
الستقبا: حضرته: 
لشيخ نو� �#د من, 
لبنا[،   	 
أل#د�  
إلسالمي  
لد
عية 
 
لعا 
لسكرت,  
لصفد�  توفيق  (مد 
 ،��للجماعة، 
لشيخ عبد 
لر#ن 
لOجا
�بو  �#د،  ²ا:   
م,/  ،ªحلص
 عدنا[ 


لدين.  Rلوليد شها

�صل حضرته  

لنصف ظهر� fحد

لو 	

ل� قد  Cأل¡ (مد ��جنا
 �
� @A �
 fإلخو
 �كا[  حضرته.  إلقامة  ُجّهز� 
 
�nبرجا قد جا�
أل#ديو[ من طر
بلس 
الستقبا: حضرته  �ال�هم �� �هلهم  مع 
 Åصلت سيا�ته ح�
للقاn به، فما �[ �
هتفو
 بصو� عا:: جاn موالنا 
خلليفة، 

�هال �سهال �مرحبا.
 Jعّر ²ًعا  
لعصر � 
لظهر   fصال بعد 

لشيُخ نو� �#د من, �فر
َ� ²اعة لبنا[ 
 
لعا 
لسكرت,  �لقى   � حضرته،  على 
ֲדا  �حب  كلمة  
لصفد�  توفيق  (مد 
باخلليفة �، � �نشد 
لسيد جنم 
لدين 
عبد  
لشيخ  طلب  �لك  �بعد   ،fقصيد
 � حضرته  من   ��
لOجا 
لر#ن 

لدعاn على حجر �سا� للبناية 
ملركزية 
برجا،   	 
أل#دية  
إلسالمية  للجماعة 

 :
��جناC قاما �ر
سة مقر حضرته طو

لليل بكل Aخال| �(بة.

�يا�١٩٥٥ غا�� حضرته  �	 ٨ مايو/ 
ب,�� بالطائرf مّتجًها A@ /يو�¡، حيث 
لبنا[ ��مشق.  
جلماعة من  �
�فر ��عه 
(بتصرJ من تا�يخ 
أل#دية � ١٦ | 

(٥١١ @A ٤٩٩

Sلفر` بني �ألمس ��ليو�
ملا /
� حضرته �مشق 	 ١٩٢٤ y يكن 
فيها �� �#د�، بل سبق �[ �كرنا �[ 
حلضرته  قا:  
ملغر¢  
لقا��  عبد  
لشيخ 

للغة،  Rصحا�ن ¼� ،Rلعر
�: "¼ن 

لذ� يفهم  
�نفهم 
لقر¬[ جيد
، من �
�ال  �نصحكم  لذلك  منا،  �كثر  
لقر¬[ 

 �نه �
 هنا 
سم ²اعتكم، �تذّكر�تْذكر
ال ميكن لعر¢ �[ يقبل �عوتكم." �لكن 
كانت   ١٩٥٥  عا 
لثانية   fلزيا�
  	

ستقبا:   	 
ملخلصني  من  ²اعة  هنا� 
يندفعو[  
أل#ديو[  �كا[  حضرته، 

هللا  فضل  �لك  Aمامهم.  �جه  �lية   @A
تعا@. �صد� 
هللا 
لعظيم �A قا:: ﴿َلْو 
�َلَّْفَت  َما  َجِميًعا  
َألْ�ِ°  ِفي  َما  �َْنَفْقَت 

َبْيَن ُقُلوِبِهْم َ�َلِكنَّ 
هللاََّ �َلََّف َبْيَنُهْم﴾. 

�على يسا�] 
لد
عية شيخ نو� �#د من,مع حضرته Aخوf �#ديو[ من سو�يا �لبنا[ ��حضرته على مطا� ب,


لسو�يو[ يلتفو[ حو: Aمامهم  fإلخو

خال: /يا�ته آلثا� بعلبك

.nحضرته بالدعا فقا
 J²ًعا شر nلعشا
� Rملغر
 fبعد صال
�كا[  ،nباللقا fإلخو
حضرته � بعض 
كميل  �هو  
ملسيحيني  �حد  بينهم  من 
قا:  حضرته  صافح  فلما   ،Rشلهو

هللا �لصديقه 
لذ� �تى به A@ حضرته: "

لرجل." 
لقد 
نشرÉ قلr من /يا�f هذ

 
لعا 
لسكرت,   ]� هنا  بالذكر  
جلدير �
(مد  
لسيد � 
لصفد�  توفيق  (مد 
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#يا�" حضر" م?#� ناصر Haد للقاهر"

خلليـفة 
لثاC � لبال�  fيا�/ @A ضافةA

لعرR فقد /
� مصَر جنـال] م,/
 ناصر 
 
�م,/ بعد)  فيما  
لثالث  
خلليفة ) �#د 
�#د  سعيد   
م,/ ��يًضا  �#د،  مبا�� 
حفـيد م,/
 سلطا[ �#ـد بن سيدنا 
يلي  فيما   نقد  .� 
ملوعو�  
ملسيح 
.

لكر nهـؤال fلتفاصيل لزيا�
بعض 

�لزيا�" �أل�>
 
م,/ جنله   �  Cلثا
 
خلليفة  بعث  لقد 
ناصر �#د �م,/
 سعيد �#د للد�
سة 
�ملا كانت مصر 	 طريقهما  ،
	 Aجنلتر

 ،١٩٣٤ O١٦سبتم 	 fلقاهر
فنـزال 	 
 	 
لكب,  
لد
عية  
ستقبلهما  حيث 

جلالندهـر�  nلعطا
فلسطني �مصر �بو 

.ª#د (مو� �ه�لسيد 
�

ملتحف  fلكـرميا[ بزيا�

لضيفا[   قا
 	 
ألهـر
ما� � 
لقدمية  
آلثا� �

لدين  
لسيد (يـي   �قا  � .fلقاهـر


حلصـª على شرفهما مأ�بًة �عا فيها 
�بعض  مصر   	 
أل#ـديني  ²يع 

حلديث  ��هل  
لشيعة  من   fإلخـو


لبهائيني. � 
ملسيحيني �  Jألحنا
�
مصر   	 
أل#ديو[   fإلخو
 فرحب 

 ²يعا �بالضيـفني 
لكرميني � تصـو�

	 ¥اية هذ] 
ملأ�بة.
 Oخ 
لقاهرية  
ملقطم" "  fجريد نشر� 
مع   fلقاهر
  	 
لكرميني  
لضيفني   ����
 fلصو�
 �خذ  �بعد   .fملذكو�
  fلصو�

 Rلشا
� 
أل/هر�  علي  
لشيخ  قر� 
 @A  
النضما Aبر
هيم  
لسيد  
لتاجر 
 

ختتم هذ�
جلماعة 
إلسالمية 
أل#دية. 
�لقاها   f,قص بكلمة  
ملبا��  
الجتما� 

جلميُع  صافح   � �#د،  ناصر   
م,/
 @A سفر�ا  ليتابعا  �ّ�عو�ا � 
لضيفني 

 .
Aجنلتر
(بتصرJ من تا�يخ 
أل#دية � ٦ | 

(١٩١- ١٩٢

 �

ل� نشر� 	 عد�ها 
لصا�� 	 ٢٢ �كتوبر ١٩٣٤ صو�f �فر "fملصو�

لطائف " fقصاصة من جريد

ملصريني Jلضيو

جلماعة مع 
لنجلني 
لكرميني للمصلح 
ملوعو� �  	 مصر  �بعض 
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bخرa "يا�#
 � Cلثا
	 عا ١٩٣٨ ��سل 
خلليفة 
جنله م,/
 مبا�� �#د A@ مصر لد�
سة 

لبحث 	 {ا: 
لد�
سا� �
للغة 
لعربية 
 nأل�با
� 
ملثقفني  �ملقابلة  
لز�
عية، 
 

ملكتبا�، ��لك حني ��
� م,/ fيا�/�
فسافر   .
Aجنلتر من   fلعو�
 �#د  ناصر 
م,/
 مبا�� �#د من 
hند 	 ٢٩ يونيو 
�#د  ناصر   
م,/ غا��  بينما   ،١٩٣٨
 	 فالتقيا   ،١٩٣٨ يوليو   ٢١  	 لند[ 
يوليو ١٩٣٨ حيث  بو� سعيد 	 ٢٨ 

لسيد � حلمي  �#د  
لسيد  
ستقبلهما 
بالقطا�   
nجا  �  .ªحلص
 
لدين  (يي 
�ملا �صال A@ (طة 
لقطا�  ،fلقاهر
 @A
مصر  
أل#ديو[ 	  
ستقبلهما   fبالقاهر

�فا�f بالغة.

لضيفا[ 
ملحترما[ 	 مصر ثالثة  لقد �قا
فرصة  لأل#ديني   Éتا� مما  تقريبا  �شهر 
�Aخالصا  Aميانا   
��
فا/� ֲדما،   nللقا


�حانية �متسكا باجلماعة. ��
كا[ 
أل#ديو[ 	 فلسطني يريد�[ �يضا 

لنجلني 
ملحترمني �لكنهم  fلزيا� 
�[ يأتو

.fقاهر Rلك ألسبا� 
y يستطيعو
شيَخ  �#د  ناصر   
م,/  fحضر قابل 

ملر
غي،  مصطفى  
لشيخ   �
¬نذ 
أل/هر 
��كر له عن بعثة سيدنا 
ملسيح 
ملوعو� 

لكرمي  
لقر¬[  من  ��لة  له   �قد  �
على صدقه، �لكن 
لشيخ y ير� عليها 

hر�R بقوله: ¼ن  �
بر� علمي �Aمنا ��

لقر¬[ نز: بلغتنا، ��صحاR لغة 
لقر¬[، 

لذلك فإننا ���P مبعانيه. 

جلهو�  على   nلضو
 حضرته  سلط   �

إلسالمية  
جلماعة  بذلتها  
ل�  
لنبيلة 
�تطر� A@ �كر  
أل#دية لنشر 
إلسال

 
لطيبة، فقا:: A[ �قي 
إلسال نتائجها 

لعاy كله، �بأ[  بنشر] 	   
ليو  Èمنو
جلمع  قو�  باندفا�  مسلم  كل  ينهض 

.� rلن
 n

لنا� حتت لو

�إلسالS 4 غ?  لنشر  ما هي خطتكم 
�ملسلمني؟

 fجهه حضر�
لذ�  
hا :
هذ
 هو 
لسؤ

لشيخ  فضيلة   @A �#د  ناصر   
م,/
فقا:  لوجه.  �جها  
ملر
غي  مصطفى 


لشيخ 	 
جلو
R ما يلي:
 
ملا�  :Cألفغا
 
لدين  ²ا:  
لسيد  ُسئل 

ليابا[ �ال تذهب �تبشر 	 �هل 
لصني 
 Rلشعو

لذين يتجا�/ عد�هم عدَ� ²يع 

ألقو
 	 �ية بقعة من بقا� 
لعاy؟ فرّ�  ��
قائال: ما�
 عسى �[ �قو: hم؟ �ما 
لذ� 
 
ما�  �� فيه؟  �طّمعهم   Åح ميلكونه  ال 
�عر° عليهم ��قو: hم A¥م سيحظو[ 
به بعد 
عتناقهم 
إلسال؟ فإ�
 قلت hم: 
�ماال،  
�[ عد��
A[ �سلمتم فسوJ تز�
بعد   ]�سُتعّد  �� سياسيا،   ]��تز�هر

الستقال:، �Aسالمكم �مًة تتمتع باحلرية 

عقلكم،  �يشحذ  علمكم   �
يز�  ��
فس,��[ علّي لكو¥م حائزين على كل 
هذ] 
ألمو�: ال ¼تا� ما تدعونا ألجله 
لذلك  مسبقا.  به  نتمتع   �A  
إلسال  @A

لصني �بشرُ� �
ليابا[  @A �ُفلو سافر
قاطنيهما لكا[ تبش,� بال جد�P، بل 
كا[  لو   :¤ يقولو[  �لك  عكس  على 

لرقي  
إلسال حقيقة �ر� 
ألمم �مينح 
يعانو[   
ليو 
ملسلمو[  كا[  ملا  
لعلمي 

حالة يرثى hا.
بعد سر� هذ] 
لقصة قا: 
لشيخ 
ملر
غي: 
قصدنا  فلو  �يضا،   
ليو �ّ�نا  هو   
هذ
 @A لنا: ال ¼تا� 
�با �بّشرناهم لقالو���
كل ما تقولونه بل نتمتع به ��[ �[ نقبل 

.
إلسال

لذ�  �#د  ناصر   
م,/  fحضر فقا: 
كا[ - �قتئذ - ال يز
: شابا 	 مقتبل 


لعمر:

لرقي   
هذ  @A  
إلسال  Jيهـد ال 

ألبدية   fحليا
  يقد بل  فحسب  
ملؤقت 
 	 بل  فقط  
لدنيا   	 �بدية  ليست  
ل� 

لذ�  Cحا�
لرقي 
لر ]A�
آلخرf �يضا. 
يقدمه 
إلسال ال يسا�يه 
لرقي 
لدنيو� 

شيئا.
� �كر حضرته بعض 
إلنعاما� 
لربانية 
�قا:: لو سّلمنا جدال  
خلاصة باإلسال
يتفق  ال  
إلسالمي  
لتا�يخ  فإ[  مبوقفك 

لفر� �  �
لر �لة � أل[  ��لك  معك، 
 
لتقـد�
لكاملة  fكانتا تتمتعا[ بالسيا�
 
فلما�  ،�  rلن
 بعثة  
حلرية 	 عصر �

�A[ بّلغهم 
لصحابُة �سالَة 
إلسـال؟

جلر
ئد   	  nللقا
  
هذ  Oخ ُنشر  لقد 

ملحلية. (بتصرJ من تا�يخ 
أل#دية � 

(٤٩٥ @A ٧ |٤٩١

حضرf م,/
 مبا�� �#د جنل 
ملصلح 
ملوعو� �
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لثا
 للمسيح  حضر� م�� بش� ��د البن 
ملوعو( � من �) ملؤمنني $ضي هللا عنها، 
1قد /ي . -,ا) للمسيح ملوعو( � بقمر 
� 
ألنبيا8، 1كا6 ليد ليم5 للخليفة لثا

لثالث  البن  ��د  شـريف   م�� حضر� 
ملؤمنـني   (� من   � ملوعو(  للمسيـح 
خلليفة  جـد  1هو  عنهما،  هللا  $ضي 

هللا  Dخلـامس نصر

حضر� م� Kمد -سحاH شقيق �) ملؤمنني $ضي 
هللا عنهما، 1قد OرN على يدD كبا$ لدعا� مثل 

لدين Rـس �1بو لعطا8  Sموالنا جـال

  حضر� لدكتو$ م� Kمـد -/اعيل 
هللا  $ضـي  ملؤمنـني   (� شقـيق 

عنهما

 Vنو  N1� علي خا6  نوK Vمد   حضر� 
ملسيح  بنة ) عنهما  هللا  $ضي  بيغم  مبا$كة 

ملوعو( �)

 Sخا) � Dهللا شاحضر� �ين لعابدين 1\ 
للبال(  عية )  S1� هللا)،  $�ه  لربع  خلليفة 

لعربية

;◊\Â¯\;Î]¡Å’\Â Ï¡]⁄°\;Ñ]e—;flŸ;Ï÷l
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 � Pمد سياK شو($` فتح
(عية . -جنلتر) P1�)

 صو. غال) Kمد � 
(dعية . مو$يشيو) P1�)

 � H)مد صاK eحضر� مف
عية . �مريكا)) P1�)

ملولو` عبد لرحيم ($( �  
(-ما) مسجد لفضل)

 موالنا عبد لرحيم نيِّر 
لدعا� . غرV -فريقيا) P1�)

موالنا $�ة علي � 
عية . -ند1نيسيا)) P1�)

موالنا نذير ��د علي 
(ُ(فن . س�ليو6 بنا8 على 1صيته)

عية . -سبانيا، ) P1�) ملولو` كر) -,ي ظفر
1كا6 يتحمل نفقاته ببيع لعطو$ لe يصنعها 

بنفسه)

 Vلدعا� . غرملولو` نذير ��د مبشر (من �1ئل 
ظهو$   . لصريح   Pلقو"  Vكتا 1صاحب  -فريقيا، 

ملهد` 1ملسيح")
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يقف   � لسنو$`  هللا  عبد  حضر� 
عليه  1قعت  لذ`  لقميص  -s جانب 
كشف   .  8�ر  tبقعا  D$حضو  .
من  فالتمس   ،� ملوعو(  للمسيح 
 Dلقميص، فأعطا حضرته �6 يهبه هذ
-ياD بشرv �6 يوصي بدفنه معه، ففعل

1ئل لدعا� مع شو($` �
Kطة   . خا6  هللا  ظفر 
عا)  بد,ي  لقطا$ 
سفرهم  قبيل   ١٩٣٦
على   y1ُير  ،M$خلا  s-
��د  نذير  ملولو`  ميينه 
س�ليو6)،   s-) علي 
 s-) مبشر  ��د  نذير   {
 D$يسا 1على  غانا)، 
لدين Oس Pموالنا جال

لدعا�   )1$ من  ثلة 
1-فريقيا،  �1$1با   s-
 Pموالنا جال يتقدمهم 

لدين Oس

yلكرمي 1كتبا {خرلقر{6  
 موالنا عبد ملالك خا6 يهد` لرئيس لسو$` شكر` لقوتلي تر�ة معا

�

�

�
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لسيد Kمد إلسكند$  
�مريكي   P1�) 1يب 
 Pخال من  �سلم 
مرسلة ملسيح ملوعو( 

(�

مؤمن..1/ه  لسيد 
  (Sparrow) ألصلي
 �P1 مسلم من -جنلتر
عا)  إلسال)  (خل 
طريق  عن   ١٩١٤
-سالمي  عية )  P1�

��د` -s -جنلتر

��ديو6 �ملا6 مع لصحا� ملولو` عطاK 8مد �

من ليمني: ألستا� هدية هللا هبش، حضر� خلليفة لربع $�ه هللا، ألستا� عبد هللا 1غس 
هوَ�$ (�م� �اعة �ملانيا) . �لس سؤP 1جوV . �ملانيا

��ديو6 بريطانيو6 مع لدكتو$ حامد هللا خا6

لدعا� ل�يطانيني بش� ��د �1$تشا$(،  P1� ل�يطانيني . -سال) {با( . ١٩٨٩/٣/٢٤، 1على ميينهحضر� خلليفة لربع $�ه هللا يتوسط أل�ديني 
يليه �م� �اعة بريطانيا {فتاV ��د خا6، 1على يسا$ حضرته لدعية عطا8 ملجيب $شد، 1على �قصى ميني لصو$� لدعية ل�يطا
 طاهر سل� 

بش�  ألستا� 
من  {$تشا$(  ��د 
 P1�)  ..سكوتلند

(Vلغرعية من )

�

�

�

�

�



٣٩٦

لقد توجه ملسيح ملوعو	 � للعر� 
� كتا� له بقوله:

�تعا� قد  �"+يها ألعز&! $# لّر� تبا�
جتّلى علّي لتأييد إلسال2 �جتديد0 بأخّص 
ل;كا9،  بَل � عليَّ  �مَنح  لتجليا9، 
 Bر �بشَّ إلنعاما9،   Eبأنو عليَّ  �+نَعَم 
 Hٍبؤ �َعْيِش  لإلسال2،   Hٍعبو �قِت   �
لفتوحا9 �ألنا2، بالتفضال9  Rُألّمة خ
لتأييد9، فصبو9ُ $� $شرككم.. يا �
�كنُت  لنَِّعم،  هذ0   � لعر�..  معشَر 
ترغبو#  فهل  ملتشوفني.  من  ليو2   `ذ
لعاملني؟" (aامة  تلحقو e هللا ��   #+
بريطانيا  لرقيم  مطبعة   ٢٢  i  jلبشر

(٢٠٠٧
�قاo � +يًضا:

مصر  �من  لعر�  من   #إلخو "+يها 
 #+ ملا �+يت   B$ ..هاRغ�لشا2  �بال	 
هذ0 لنعمة نعمة عظيمة، �مائد& ناpلة من 
 ،tلعطا uv هللا�xية كرمية من  ،tلسما

فلم تطب نفسي +# ال +شا�ككم فيها، 
الpًما  �	ينا  جبا، � حقا  لتبليغ  ��+يت 
أل	t، فها +نا قد قلت  #�ال يسقط بد
�+نتظر كيف  ،e� من ~ jلكم ما َتبّد
لرقيم  جتيبو#. (لتبليغ i ٧١، مطبعة 

بريطانيا ٢٠٠٤)
�كا# نتيجة ما كتبه � +# تعرََّ� $ليه 
 ،tصفا�نفر من لعر�، �بايعو0 بصد� 
 �  �تربَّو قا	يا#   � بعضهم   0�p �قد 

صحبته فتر& من لزما#.

� عهد �خلليفة �أل�� �
+�سل   � ملوعو	  ملسيح  �فا&  بعد 
 � � لدين  نو�  أل�o موالنا  خليفته 
pين   eلصحا مصر   �$  ١٩١٣ عا2 
خلليفة  oُهللا شا0 � - خا ~�لعابدين 
لرaن  عبد  لسيد �  - هللا  �aه  لربع 
فرجع  لعربية.  للغة  لد�سة   ،uملصر

سته. �	 oند بعد $كما` �$ Rألخ

�هللا   �� �لعابدين  �ين  �ألستا�  حضر� 
شا� �

+ما حضر& pين لعابدين �  فبعد لد�سة 
 9�Rب  �$ نتقل  لوقت  بعض  مصر   �
�	�H فيها على يد ألستاv صال� لدين 
�قِبل  شخصيته  من  تأثر   uلذ لرفعي 

ألaدية �+علنها � حفل عا2.
 � لعابدين  pين   vألستا شتهر  بعدها 
لعربية، �ُعّين  #أل�سا� لثقافية � لبلد
مد�سا لتا�يخ أل	يا# � كلية صال� لدين 
+قيمت  لكلية  �هذ0   ،Hلقد  �  eأليو
من  ملسلمني  لدعا&  من   �	كو لتخريج 
 uلذ ملسيحي   Rلتبش كبح �ا�  +جل 
�كا# من  .�جتا� لبال	 إلسالمية xنذ
حلص� (لذu صا�  Rلشا� منتالميذ0 

جلماعة � سو�يا فيما بعد).  Rم+
 ��أل لعاملية  حلر�  �ضعت  #+ �بعد 
صال�  كلية  ل;يطانيو#  +غلق  �ها p�+
 � لعابدين  pين   vألستا �قع � لدين، 

%عد� �لد�عيتا- مقبو� %*د ظفر، م& %جنم بر�يز 

ÏËdÖ¬’\;Ä˜e’\;∞b;Ï¡]⁄°\;Î]¡Ä
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عنه  ُيعر�  مد& طويلة ال  ألسر، �ظل 
ُنقل   � لقاهر&   �  Rس+ فظل   .tشي
تناهى  حيث   ١٩١٩ عا2  الهو�   �$
�صل  +نه   �  Bلثا خلليفة   Eا�+  �$
عملت   � �من   ،jألسر مع   �هنا  �$

جلماعة لفك +سر0 فُأفر� عنه.
سنة   �  �  Bلثا خلليفة  عا	  ملا 
لعربية   #لبلد بعض  pيا�&  ١٩٢٤ من 
 o�+ oسا�بإ  oحلاباشر �  �بية ��أل�
مع  فبعث  	مشق،   �$ لدعا&  من  بعثة 
لدين �س  oلشا� جالملبشر لفاتح 
 uلذلصحابـَي pيَن لعابدين �  �

�جع بعد +# مهد له لطريق.
¡دمة  لعابدين  pين   vألستا قا2  لقد 
لشا2  +يضا. كا# �   �لعر عظيمة � 
حلظَر  فيصل   �لعر ملك  فر¢  عندما 
 Bلثاعلى تبليغ ألaدية، فأمر0 خلليفة 
 �$ لعو	&  عند   �بالعر مير   #+  �
عا2  بدية   �  �لعر  �$ فوصل  `ند، 
١٩٢٦ حيث قابل مللك فيصل �شر� 
جلماعة إلسالمية ألaدية  9له معتقد
 هذ مللك  فرفع  �مقنع،  مؤثر  بأسلو� 
 �لعر  � لعابدين  pين  �بقي  حلظر، 
مد& ثالثة +شهر تقريبا يبلغ ألaدية � 
+�جائها. (بتصر� من "سلسلة +aدية" 

(٣٨٦- ٣٨٧ i
 �لقد +�سله خلليفة لثاB � مر& ثالثة  $
	مشق � ١١ يوليو ١٩٥٦، بعد �جوعه 
خال`ا   �p ل¥  �با ��+  �$ �حلته  من 
 op ال � oقا��9 +يضا، Rب�سو�يا 

هللا شا0. ~� #�لشا2 يذكر � Hلنا

�لألستاp vين لعابدين تر�ا9 عديد&  
للمسيح  كتابني  تعريب  �+سها  على 
لذu �ي  نو�"  "سفينة   � ملوعو	 
"فلسفة  �كتا�  لتعليم"، " بكتا� 
كتا�  عرِّ�  كما  إلسال2"،  تعاليم 
شر�  �له  �غرضها"،  ألaدية  "	عو& 
لصحيح لبخا�u باللغة أل�	ية � عد& 

 .9§لد
لقد تو� مناصب عالية � جلماعة منها: 
ناظر  قائمقا2  ألعلى،  لناظر  قائمقا2 
خلا�جية، �ناظر لدعو& �ألمو� لعامة 
مؤمتر  جلماعة �  �فد   H+تر� لتبليغ. �
باكستا# �  ملنعقد �  لعا© إلسالمي 
 ،Rجلنة كشم � �كا# عضًو .١٩٤٩
�قا2 ¡دما9 مشكو�& � سرينغر. �قد 
ملشايخ  +ثا�ها  ل¥  لفنت   oخال عُتقل 
ضد جلماعة عا2 ١٩٥٣ مبساعد& حاكم 

لبنجا� بباكستا#.
هللا شا0 ليلة ١٦  ~�تو� pين لعابدين 
مق;&"  "ֲדش¥   � �	فن   ،١٩٦٧ مايو 

� �بو&.

� عهد حضر� �خلليفة �لثا. �
لشيَخ مو	 +aد  � Bلثا+�سل خلليفة 
� مصر لد�سة للغة لعربية � $ Bلعرفا
ف;ير/شبا� عا2 ١٩٢٢، �+مر0 مبحا�لة 
 �تعا فوّفقه هللا   .�تأسيس جلماعة هنا
جلماعة   �$ لبعض  نضم  حيث  لذلك 
� من $قامته � مصر. كما �لسنة أل �
ألسبوعية  لنيل"  "قصر  جريد&  +صد� 

من هنا� من +جل نشر لدعو&.

 .١٩٢٦ عا2  ح¯  مصر   � مكث  لقد 
�عندما سافر خلليفة لثاB � عا2 ١٩٢٤ 

� مصر نزo � بيته � لقاهر&.$
 

�ألستا� موالنا جال� �لدين 1س �
هو +حد (خولد ألaدية) كما �اهم 
جلها	هم   �  Bلثا خلليفة  حضر& 
�	ينه،  ��سوله  هللا  سبيل   � ملشكو� 

�+خالقهم إلسالمية ملثالية.
سنة ١٩٢٤   �  �  Bلثا خلليفة  بعثه 

لبال	 لعربية.  �عية ��ي $	 oَ�+
 #�قد جاv tكر0 مفصًال � مقاo "خالد

لعد	. من خولد ألaدية" � هذ

�ألستا� %بو �لعطا: �جلالندهر) 6�aه هللا)
هللا ) �ه  ألaدية).  (خولد  +حد  هو 
 tلعطا +بو  �كنيته  هللا،   tعطا  u+ 	ّتا) 
ألنه �ى كل �لد من +�ال	0 باسم يبد+  
 tعطا�ملجيب  tمثل عطا tبكلمة عطا
ليحّل  لعربية  لديا�   �$  tجا لكرمي. 
 .� لدين �س   oجال vألستا مكا# 
لعد	 �  �قد جاv tكر0 مفصًال � هذ

مقاo "خالد# من خولد ألaدية".

�ألستا� �ملرحو? <مد سليم �>ند6 
 ٢٧  � �صلها  حيث  فلسطني،   � خد2 
�ئيس  كا#   .١٩٣٦  Bلثا يناير/كانو# 
مقاال9  له  نشر9   ."jلبشر" §لة  حترير 
خلطب  �تـرجم  قيمة  �موضوعا9  عديد& 
 �vx/H�يـا# � ١٥ ما	قا �خللفاt. غا	� $

.١٩٣٨
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�ألستا� �ملرحو? شو6BC <مد شريف 
لِعشر&   �v  uدaأل إلسالمي  لدعية 
ضر�  فقد  لعربية،  لديا�   � لطويلة 
خلدمة فيها، حيث  oلقياسي � طولرقم 
لبال	 �مكث pهاt ١٨ عاما � فلسطني 
لعربية. �صلها من قا	يا# � ٢٤ سبتم;/

 ٧  � �بو&   �$ �غا	�ها   ،١٩٣٨  oيلو+
	يسم;/كانو# أل�o ١٩٥٥. كا# �ئيس 
لفتر&.  هذ0   oطو  "jلبشر" §لة  حترير 
ترجم عدً	 من كتب ملسيح ملوعو	 � 

�خلفائه.  
ليد�ية  ملطبعة  بتشغيل  يقو2  بنفسه  كا# 
يعطي  كا#  كما   "jلبشر" §لة  لطباعة 
لوقت.  نفس  للطلبة ألaديني �  �سا �	
حيكت مكائد لقتله، �لكن هللا تعا� جنا0 
كشو�  صاحب  صاحلا  تقيا  كا#  منها. 

�$`اما9. j³��
 ��فتز  ،Rلكباب  � �هو  �جته p توفيت 

ثانيًة من لكبابR بأمر من خلليفة.
جلماعة � غامبيا، حيث  Eكما +سس فر
عية +�سل $ليها، �بسعيه �تبليغه 	 o�كا# +
سنغاته   .2.� حلا�  ألaدية   � 	خل 
حلاكم لعا2 لغامبيا، �هو +�o حاكم بلد 

يدخل � ألaدية.
بعد +# �جع $� باكستا# تو� عد& مها2 
 vستا+� ملبشرين،  حديقة   Rسكرت منها 

جلامعة إلسالمية ألaدية.

�ألستا� �ملرحو? �ملولو6 <مد Cين 
 �� للدعو&.  +لبانيا   �$ قا	يا#  من  ُبعث 
فيها  �+قا2  مصر،   �$ منها  �جع   ١٩٤٠

 tثنا+�لتبليغ، �فتر& من لزمن يقو2 بالدعو& 
ألستاv مد شريف من فلسطني  tلك جاv

�قا2 بتنظيم جلماعة معه � مصر. 

�ألستا� �ملرحو? جال� �لدين قمر 
 ٢٢  � مر&   o�+ لعربية  لديا�   �$  tجا
�غا	�   ١٩٥٤  o�أل 	يسم;/كانو# 
 �  tجا  � �بو& � ٤/٢١/ ١٩٦٦،   �$
�عا	   ،١٩٧٣ $بريل   ٧  � لثانية  ملر& 
حترير  �سائة   �تو  .١٩٧٧ نوفبمر   ٢  �
�كا# مدير للمد�سة إلسالمية  "jلبشر"
�قد عمل خاصة على  .Rلكبابألaدية � 

.Rلكبابلتعليم �  jفع مستو�
�حتت  .&pخدما9 ممتا قد2 +يضا � +�غند
لغة   �$ لكرمي   #xلقر تر�ة  متت  $شرفه 
أل�غندية، كما عمل مد�ًسا �  ""لوغند

جلامعة ألaدية بربو&.

�ألستا� فضل G>ي بش&
+تى خلدمة إلسال2 � لديا� لعربية +�o مر& 
�غا	�ها �  ،١٩٦٦ Bلثا� يناير/كانو# 
لثاB ١٩٦٨، � جاtها  ٣٠ يناير/كانو# 
 ١٩٧٧  o�أل 	يسم;/كانو#  بدية   �
 .١٩٨١ o��غا	�ها � 	يسم;/كانو# أل
عد&  �+ّلف   ،"jلبشر" حترير  �ئاسة  توّلى 
كتب قّيمة تبحث � ملسائل خلالفية منها: 

ملعا�ضني �علماtهم". oنسأ"
 Hيشو�مو  � +يضا  عيًة 	 عمل  كما 
�تنـزنيا �غيانا (+مRكا لوسطى). �عمل 
+يضا.  ألaدية  إلسالمية  باجلامعة   vستا+
�هو ال يزµ- oمد هللا- على قيد حليا&.

 �ألستا� �ملرحو? غال? %*د مبشر 
 tألطبا من  ¶سة  عد#   �$ �صل 
لدين  p�Rف �لدكتوألaديني +برpهم 
 �  Bلثا خلليفة  على  عر¢   uلذ
 ،�هنا جلماعة  مركز  لفتح  قترًحا 
�+·م سو� يتحملو# لنفقا9. فأ�سل 
+aد  غال2  لدعيَة   �  Bلثا خلليفة 
�صلها � ١٩ +غسطس عا2  uلذمبشر 
 H�� ظر�� صعبة غرH غر .١٩٤٦
لدعو& إلسالمية ألaدية � نفوH +هل 
ليمن. +سس مركز جلماعة ��يا � عا2 
ألaدية شا� مي�  �١٩٤٧. فانضم $

ُيدعى عبد هللا مد لشبوطي. 
لدعية غالa+ 2د مبشر من  لقد �جع 
عد# � ١٩٤٩. �ملا كا# ألaديو# � 
 vألستاليمن ¸تاجو# $� مبشر +�سل 
�بو&   �$ بنه  لشبوطي  مد  هللا  عبد 
جلامعة   � تلقى   uلذ  ،١٩٥٢ عا2 
إلسالمية ألaدية علو2 لدين، � �قف 
 ،١٩٦٠ عا2   � إلسال2  خلدمة  حياته 
 ١٤  � $سالميًّا  عيًة 	 ليمن   �$ �عا	 

+غسطس ١٩٦٠.

�ألستا� �ملرحو? �Bشن Cين
 � ُعما#  مسقط-   � إلسال2  خد2 
 ��أل�بعينيا9 لسنو9 طويلة، �� ظر
شديد&  �ية صحر لبال	  لكو#  صعبة، 
�سائل  ֲדا  تكن   ©� لرطوبة، �  &�حلر
حليا& متيسر& كما � +يامنا هذ0. �بعد 
خدمته � تلك لبال	 aل شعلة إلسال2 
+فريقيا. كما عمل مد�سا �  � شر� 



٣٩٩

لوقف " مبؤسسة  لدعا&  تأهيل  معهد 
جلديد"، �هو ملعهد لذu يؤهل لدعا& 

لتربية 	خل باكستا#. �للتبليغ 

�ألستا� �ملرحو? Bشيد %*د �جلغتائي 
لديا� لعربية  �$ tلد � ١٩١٩. جا�
عا2   � ��جع   ١٩٤٦/١٠/٢٣  �
فلسطني   � بالدعو&  قا2   .١٩٥٢
أل�	# �سو�يا �لبنا#. +سس جلماعة �
أل�	#. خالo $قامته هنا� قابل مللَك  �
عبد هللا � قصر0 � ١١ مايو ١٩٤٨ 
خلليفة  سيدنا  من  �سالة  $ليه  �صل +�
أل�	ية،  للغة  من  متر�ة   �  Bلثا
 0�+ بتوقيعه. �حني  لر	  مللك  فأ�سل 
مللك:  o& حضرته � قا�صو vألستا

”ما +حلى هذ0 لصو�َ&!“ 
عدُ& جرئد  نشاطاته  عنه �عن  نشر9 

أل�	#.  �
� خد2 � لبنا# �سافر $� سو�يا +يضا. 
لصحفيني  مع  طيبة  عالقة  على  كا# 

��جاال9 حلكومة.

�حلافظ �ملرحو? بش& �لدين عبيد �هللا 
كا#  حني   Hيشيو�مو جزير&   � �لد 
قا	يا#،   �  H�	  .�هنا عية 	 +بو0 
�قف حياته خلدمة لدين سنة ١٩٤٤. �
خر� للدعو& � عد	 من لد�o منها: 
ليو#، ليبRيا، Rس ،�غند+ ،Hيشيو�مو
 ٨  � �صلها  ل¥  �فلسطني  غامبيا 
ف;ير/شبا� ١٩٦٨، �غا	�ها � ٢٦ 
 �$صد صل �  .١٩٧٢ ف;ير/شبا� 

بإقامة  خاصة  هتم �  ،jلبشر §لة 
 tحيا$�ملناسبا9 لدينية، �الحتفاال9 
يو2  مثل  باجلماعة،  خاصة  مناسبا9 
ملوعو	  ملصلح  �يو2  ملوعو	  ملسيح 
�يو2 خلالفة، �$صد� +عد	 خاصة من 
من جوالته  يكثر  �كا#  .jلبشر §لة 

لتبشRية � مناطق فلسطني ملختلفة. 

 Bألستا� �ملرحو? <مد منو�
لكبابR مع  �ألستاv مد منو� $ tجا
عقيلته � لثامن من شهر ف;ير/شبا� 
عبيد  لدين   Rبش  vألستا بعد   ١٩٧٢
�هي عا2  &	�لفتر& د  tقد جا�هللا. 
مايو   ٢١  � غا	�  حيث  فقط  حد �
 �هتم خالo هذ0 ملد& بإصد .١٩٧٣
حللقا9  �عقد  بانتظا2   jلبشر §لة 

لدينية. H�لد��

�ألستا� �ملرحو? غال? با6B سيف 
خلدمة  حياته  �قف   .١٩٢١ عا2  �لد 
إلسال2 عا2 ١٩٤٢. �فد $� لبنا# � 
 ،�حلديث هنا H�	� ١٩٦٦/١٠/٢٠
 .١٩٦٧/٧/١٩  � �بو&   �$ ��جع 
كا# خطيبا مفوَّها. كانت خطاباته عن 
 vًعمل +ستا .لنبوية مؤثر& جد &Rلس
للحديث � جلامعة إلسالمية ألaدية 

بربو&، � نائب لعميد `ا.  
�ألستا� �ملرحو? شيخ نوB %*د من&  

عا2  حياته  �قف   ،١٩١٩ عا2  �لد 
�جاt خلدمة إلسال2 � لديا�  ،١٩٤٤
 هذ  u	يؤ �ظل   ١٩٤٥  � لعربية 

 � خد2   .١٩٥٨ ح¯  فيها  لوجب 
 tفلسطني. جا� �لعر�سو�ية �لبنا# 
	مشق   �$ للبنانيني  ألaديني  بوفد 
 .١٩٥٥ عا2   �  Bلثا خلليفة   tللقا
قلمي  $سها2  �له  مفوَّها  خطيبا  كا# 
كبR � جرئد �§ال9 جلماعة. كما 
 باجلامعة إلسالمية ألaدية vعمل +ستا

بربو&.
 

�ألستا� �ملرحو? ملك مباPB %*د 
ئل �+  � �سو�يا  مصر   �  H�	
من  لعديد  بتر�ة  قا2  خلمسينيا9. 
�خليفته   � ملوعو	  ملسيح  كتب 
تر�ة  جلليلة  +عماله  �من   .�  Bلثا
لكبR للخليفة  Rلتفسملجلد أل�o من 
لكتب  تر�ة  على   &�عال  ،�  Bلثا
`ند،  � � uلناصرلتالية: ملسيح 
سفينة نو�، نظا2 القتصا	 � إلسال2، 
حلق، لوصية.  �لنظا2 جلديد، 	عو& $
كما تو� لعشر سنني �ئاسة حترير §لة 
�بو&،   �  �xنذ لصا	�&   (jلبشر)
 � لصا	�&   "jلبشر" §لة   Rغ �هي 

فلسطني.
 كا# �ئيس قسم للغة لعربية � جلامعة 
ألaدية بربو&، كما شغل منصب نائب 

لعميد  `ا.

�ألستا� �ملرحو? نوB �حلق تنوير 
ألpهر � خلمسينيا9. ترجم  � H�	
 Bلثا خلليفة  من خطب حضر&   Rكث
للغة  قسم  �ئيس  عمل  �بعدها   .�
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 `ا � جلامعة إلسالمية vستا+�لعربية 
يشغل  ظل  كما  �بو&،   � ألaدية 
إلسالمية  جلامعة  عميد  نائب  منصب 

ألaدية بربو& ح¯ �فاته. 

 Tملرحو? شريف %*د %مي� Uحلا�
هو من موليد ١٩١٧. ¼ّرَ� � جلامعة 
إلسالمية ألaدية بقا	يا# عا2 ١٩٣٩، 
لتبليغ عا2 ١٩٥١. خد2  #�	خل ميد
 o�لكبابR من ١١ +كتوبر/تشرين أل �
� ٦ 	يسم; ١٩٨٥. �عمل $ ١٩٨٤
بقا	يا#،  ألaدية  جلامعة   � مد�سا 
 H�مد� حيد�xبا	،   � مبلغا  عمل 
�كالكوتا. كما ظل ناظًر لألمو� لعامة 

بقا	يا# +يضا.
 

�ألستا� <مد *يد كوثر
+بريل   ٢٦  � لعربية  لديا�   �$ +تى   
 .١٩٩٨ مايو   ٢٢ �غا	�ها   ،١٩٨٥
قا2 ¡دما9 مشكو�& � كل ملجاال9 
لتنظيما9  نشاطا9  تقوية   � خاصة 
ألaدية  2لفرعية � جلماعة: §لس خد
قا2  هللا.   tما$ �جلنة  هللا  +نصا�  �§لس 
- لربع  للخليفة   &Rكث خطب  بتر�ة 

�aه هللا- �+عد كتاًبا ير	 على مطاعن 
ملعترضني على جلماعة.

يعمل آل# عميًد للجامعة ألaدية بقا	يا#.
 

 �ألستا� �ملرحو? عطا: �هللا كليم 
 ،١٩٩٩ oحيفا � سبتم;/+يلو ��صل $
ما  بعد  ف;ير/شبا� ٢٠٠٠   � �غا	� 

+صابه مر¢ � لقلب. كا# من لدعا& 
لكر2 ¡دماته  tخللفا�قد +شا	  ،vألفذ
+ميا $شا	&. عمل � غانا مد& طويلة �قد 
�عمل �ئيسا للدعا& �  .+حبه +هلها جًد
 +ملانيا. كا# اضًر غانا �+مريكا � � 
 �  9ملحاضر مئا9  +لقى  �قد  با�ًعا 

حياته لدعوية.

�ألستا� �ملولو6 <مد عمر
 Bلثا يناير/كانو#   � حيفا   �$ �صل 
فتر&  لعربية  لديا�   � �بقي   ،١٩٩٩
 �x/ها � +غسطس�	حيث غا ،&Rقص
 � مسؤ�ال  عية 	 قبلها  كا#   .١٩٩٩
�هو  با`ند.   ��تاملنا	 لة Rك �اليَتي 
�يعمل  عاما،   ٧٥ آل#  لعمر  من  يبلغ 
إل�شا	 � صد� �حالًيا ناظًر لإلصال� 

+جنمن +aدية بقا	يا#.

 B�C سو�B ألستا� باسط�
لديا� لعربية � ٢٦ +غسطس/ ��صل $ 

 �x/غسطس+  � �غا	�   ،١٩٩٨  �x
 jفع مستو�كز خاصة على �٢٠٠٠. 
¿د2   oيز ال  جلماعة.   tبنا+ ت;عا9 

جلماعة � `ند.

�ألستا� �Bنا تصوB %*د خا-
�فد $� مصر � +كتوبر/ ١٩٨٨، لكنه 
$قامته،  يتمكن من متديد  حلظ ©   tلسو
فعا	 $� باكستا# � ف;ير/شبا� ١٩٨٩. 
�يعمل حاليا �ئيسا لقسم للغة لعربية � 

جلامعة إلسالمية ألaدية بربو&.

6Bألستا� 1س �لدين �ملاالبا�
�ال  ٢٠٠٤/٤/٢١ � Rلكباب ��صل $
لتر�ة.�لتبليغ �o فيها يقو2 بالتربية p

Cعا� \خـر�-
 �لدعا& ملوفدين $  tهؤال �باإلضافة $
لعربية هنا� 	عا& xخر�# بعثهم  #لبلد
لبال	   �$ خلامس � لربع  خلليفتا# 
ألفاضل:  لسا	&  �هم  للد�سة  لعربية 
نصa+ Rد قمر، صفد� حسني عباسي، 
 	�عبد ملجيد عامر، مد +aد نعيم، 	
مد  سعيد،  +aد  َنويد  عابد،  +aد 
حلافظ   ،pفر  �pلر عبد  ندمي،  طاهر 
فضل،  +aد  �سيم  ֲד¥،  حلي  عبد 
+aد،  خليل   pمر نه، �ֲדر هللا  حفيظ 
 �مقبوa+ oد ظفر، مR +جنم بر�يز، ($
 � (سو�يا  جا�يد  +aد   Rمن سو�يا)، 
ملؤمن طاهر (مصر)، pين  مصر)، عبد 
يوسف  أل�	#)، )  uند` حامد  لدين 
علي  (مصر)،   uغند�أل  uكائر علي 

كنهي، �منصو� +aد باجو0. 
 

 o�أل حلظ  للعر�  جعلت  من  يا  للهم، 
 ،��أل  #�لقر  � حلنيف  	ينك  نشر   �
جعْلهم +عظَم �+ِعْد `م مكانتهم �§دهم، 
ملسيح ملوعو	 � uملهدإلما2  �+نصا� عبد
�.. خا	2 حبيبك موالنا مد ملصطفى 
جعل `م لنصيب أل�فر � نصر& � ..�
لدنيا بالشـمس ملحمدية  &tضا$�إلسال2 
+يضÁا،   Rألخـ لزمـن   هـذ  �

xمني. 
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�ألستا� من� �حلص� حضر� سيد �ين �لعابدين 
	 �هللا شا� �

�ألستا� فضل '&ي بش��ألستا� بش� �لدين عبيد �هللا

�ألستا� جال, �لدين قمر

�ألستا� 1مد منو/

�ألستا� 1مد 4يد كوثر

�ألستا� شريف 45د 5مي�

�ألستا� 1مد سليم �&ند7

�ألستا� باسط /سو, >�/�ألستا� 1مد عمر�ألستا� عطا: �هللا كليم
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 �ألستا��A 5بو �لعطا: �جلالندهر7 
من� �حلص� �ألستا��A جال, �لدين @س 
من� �حلص�

 �ألستا��A غالD با/7 سيف 
من� �حلص� �ألستا��A شو>/7 1مد شريف 
من� �حلص�

�ين �لدين حامدنص� 45د قمر Aس �لدين �ملاالبا/7 /�نا تصو/ 45د خا@
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�ألستا� 1مد منو/ 

�حلاN 1مد صاL عو>�

�ألستا� نو/ �حلق تنوير 

�ألستا� مبشر 45د كاهلوA مفQ �جلماعة

من �ليمني:  �لد�عية �لWيطاV بش� 45د 5
/تشا/>، �لد�عية �ألستا� م� مسعو> 45د (�بن 
م� 1مد 'سحا^)، �ألستا� بش� �لدين عبيد �هللا 
�حلاN 1مد صاL عو>� /ئيس �جلماعة ] �لZباب�

من �ليمني:
 �لد�عية جال, �لدين قمر، �لد�عية شو>/7 1مد شريف، عبد �هللا 5سعد عو>�

�ألستا� من� �حلص� 

�ألستا� من� 45د جا
يد

 ،A1مو> 45د عو>�، ضيفا Nحلا� ،/
من �ليمني:  �ألستا� جال, �لدين قمر، �ملرحوD موسa نايف سر
�ألستا� فضل '&ي بش�، �حلاN 1مد صاL عو>� 
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من �ليمني:
45د  /شيد   ��ألستا

�جلغتائي،
45د   شريف   ��ألستا

5مي�،
�&ا>7  عبد   Nحلا�

45د عو>�،
 �لسيد طه �لقز^

�حلافظ عبد �حلي 

علي كنهيمنصو/ 45د باجو� 
> 45د عابد�<


سيم 45د فضل

نويد 45د سعيد

عبد �لر��^ فر��

م� 5جنم بر
يزمقبو, 45د ظفر

حفيظ �هللا ֲדر
�نه

مر�� خليل 45د بيك
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حفيظ �هللا ֲדر
�نه، عبد �ملؤمن طاهر، 
سيم 45د فضل، عبد �لر��^ فر��، �حلافظ عبد �حلي، مر�� خليل بيك

من �ليمني:
@س �لدين �ملاالبا/7

عكرمة جنمي 
عبد �ملجيد عامر

 1مد طاهر ندمي،
 1مد 45د نعيم،

(�بن  /�شد  �ملجيب  عطا:   ��ألستا
�ألستا� 5بو �لعطا: �جلالندهر7)


> 45د عابد�<
 
عاD ٢٠٠٠ ] 'سالs Dبا> بWيطانيا
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 موالنا جال	 �لديـن �س �

� عا� ١٩٠١.  لدين  ُ�لد موالنا جال� 
ملسيح  �صحا�  �جّلة  من  �بو#  �كا% 
 'ملوعو- � �,ه *ما� لدين لسيكهو
لدين �هو صغ/  �. جي4َ مبوالنا جال� 
�نه ينظر *6  :�ملسيح ملوعو- �، فر 6*
 �قا� >، فمسح على <�سه مر>ً�على مر

سيكو% له شأ% D خدمة لدين.
خلدمة  حياته  فوقف  لنبأ..  حتقق  �قد 
لدين بقا-يا%،  O>-� ،إلسال� عا� ١٩١٧
�كا% من خرTي لدفعة أل�6 من مد<سة 
 ،Uيًد  شاعًر <بانًيا،  عاملًا  كا%   .Vلدعا
ُيَشّق  خطيًبا مفوًها، كاتبا فذ، �مناظر ال 
كتاًبا  �<بعني  من  �كثر  �ّلف  غبا<..  له 
أل<-ية �لعربية �إلجنليزية، �-خل  cباللغا
D مناظرc كتابية مع ملشايخ �لقسا�سة 

لبهائية. Vعا-�

1 �جللسة �لسنوية عا/ ١٩٥٦ منح حضر% �خلليفة �لثا� � لقب "خالد �أل�دية" لثالثة من علما� �جلماعة �ألجال�،
 جلها;هم �ملشكو> 1 سبيل �هللا 9>سوله � 9;ينه، 89خالقهم �إلسالمية �ملثالية، 

.D�9ملحامي عبد �لر�ن �لغوجر� ،Hلدين �س، 9موالنا 8بو �لعطا� �جلالندهر� 	9هم موالنا جال
 نذكر فيما يلي �ثنني من هؤال� �خلو�لد ملا 8سديا للعرO من خدماN مشكو>% خال	 Mقامتهما 1 �لبال; �لعربية.

-مشَق   � لثا'  خلليفة   gشّر عندما 
 ١٩٢٤ عا�   D  Vمر  ��� مليمو%  بقد�مه 
قابله لشيخ عبد لقا-< ملغرj، �قا� له �ثنا4 
يقبل   %�  jلعر ميكن  ال  متحدًيا:  حلديث 
سأ<سل   :� حضرته  عليه  فر-  -عوتكم. 
تر:   gسو�  ،q-عو فو<  عيتنا - هنا   6*

لعربية.  لبال-   D ألrدية  تنتشر  كيف 
�فو< عو-V حضرته � *6 sند قر< *<سا� 
ملبشر لفاتح لشا� جال� لدين uس � 
vين   jلصحا معه  بعث  �قد  -مشق،   6*
له  مهد   %� بعد  <جع   xلذ  � لعابدين 

لطريق. 
�<سله خلليفة لثا' � *6 لديا< لعربية، 
 y١٩٢٥/٧/٧، فأنشأ فر D فوصل -مشق
جلماعة هنا~. { طر-ته حلكومة لفرنسية من 
 ،١٩٢٨/٣/١٧ D سو<يا، فوصل *6 حيفا
 ����ذ لكتباب/ مقر له. �سس هنالك  }
لديا< لعربية �مد<سة  D مسجد للجماعة
ألطفا� ألrدية عا� ١٩٣٠.  �خال� هذ# 
< مصر مرتني عا� ١٩٢٩ �١٩٣٠ v Vملد
لديا<  D جلماعة. قضى yسس هنا~ فر��

لعربية �س سنوc �نصف.
حلكمة" مبصر  >-" D Vلقى �اضر� Vمر c�
عد-  شهدها  ألنبيا4)..  (عصمة   :%بعنو

�rد عابد -�بقلم: لدعية -
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�سط   D� لفضال4. � ملثقفني � لعلما4  من 
نفسه  ألvهر  علما4  �حد  ميلك   �  Vملحاضر
ِ<ْسِلك  على  مقاطًعا:  فوقف  إلعجا�  من 
�يها ألستا�. فتوقف موالنا جال� لدين عن 
 بالرجل يقو�: �*� ،لكال� �نظر مستفسر
هللا *نه البن عباO فينا، ��خذ ينشد �بياتا من �
لشعر مع� عن *عجابه �سر�<# مبا يسمع.    
"كا%   :qنويال مصطفى  ألستا�   xير�
 %*  :� يقو�   qنويال علي  لسيد   xلد�
لوقت �قُت ظهو< ملهدx �، فقد  هذ
لدلة على ظهو<#..  cلعالماحتققْت �يع 
فإ� ,عَت �حًد يذكر شيئا عن بعثته فعليك 
بالتحقق �إلميا% بدعوته. �قد �عطا' مبلًغا 
بظهو<  يبشر  من   6* به   yألت� ملا�  من 

".xملهد Vعو-
ألستا� علي نويالq ,ع بنه  Dتو %� �بعد 
ألستا� جال� لدين uس،  Vمصطفى بدعو
�بعد  لكالمه،  ستمع � لفو<،  على   #>فز
ملبايعني D -مشق، �قّد�  ���لتحقق كا% 
 xملهد ملبلغ هديًة من �لد# *6 �اعة  له 

� حسب لوصية.
�ثنا4 جها- ألستا� uس D -مشق طعنه �
 cملتعصبني باخلنجر �ا�ًال قتله، �نفذ�حد 
لطعنة قريًبا من لقلب، فُنقل *6 ملستشفى. 
منه  طلب  حلص�  من/  ألستا�   #>v فلما 
 6* يذهب   %� سرير#  على  مسّجى  �هو 
 xلذ- ملا�  من  �تا�  ما  ليأخذ  غرفته 
ل/سل   -qنويال علي  ألستا�  هدية  هو 
ليخ�#   ،� لثا'  خلليفة  موالنا   6* برقية 
بالشفا4.  له  لدعا4  منه  �ليطلب  مبا حد� 
�عندما  مر#. �� حلص�  من/  ملرحو�  فنّفذ 
بلغ خل� قا-يا% �ع خلليفُة لثا' � �هلها 
 D� .ملسجد �-عا له بالشفا4 -عا4 حاً< D
لقد  عاجله:   xلذ لطبيب  قا�  لتا�  ليو� 
 Vكنا جزمنا بعد� جنا ،Vلليلة معجزحدثت 
 ،Vله تتحسن فجأ�حو c�ملصا�، �لكن بد
 %��نه قد ُشفي متاًما، �ميكنه  :>�ح  *' 

- �لك.>� ُيغا-< ملستشفى *�
�قد عا- موالنا جال� لدين uس � *6 
قا-يا% D -يسم�/كانو% أل�� عا� ١٩٣١ 

بعد �% قا� ¡ها- عظيم لن ُينسى على مر 
لتا<يخ. 

 6* سنة ١٩٣٦   D ملؤمنني  �م/  �<سله   }
لند%، فمكث فيها يبشر باإلسال� ١١ سنة 
متتالية، بعيًد عن ألهل �أل�ال- حيث <جع 
D سنة ١٩٤٦. شغل حضرته عدV مناصب 
لتصنيف  ناظر  منها:  جلماعة،   D  Vv>با
لتأليف، �ناظر إلصال£ �إل<شا-، �عضو �
�مدير  �rدية)،  �جنمن  (صد<  مؤسسة   D
�من  لنشر. � للطباعة  إلسالمية  لشركة 
بني أل,ا4 ل¤ قُترحت لُتطلق على ملركز 
 Vختا< حضر باكستا%   D للجماعة جلديد 

 ."Vحه �هو "<بوخلليفة لثا' � قتر
مرضه   � لثا'  خلليفة  مر¥  �عندما 
 cصلو  D عنه  ينو�   %� �مر#  ألخ/.. 

جلمعة �*لقا4 خلطب.
�كتوبر/تشرين  ١٣ D Vبو> D حضرته Dتو
حافلة   Vحيا قضى   %� بعد   ١٩٦٦ أل�� 
 #¦دمة لدين حلنيف. <rه هللا تعا6 �جز

.4�كر� جلز

لكباب/ مع ملبشرْين جال� لدين uس ��بو لعطا4 جلالندهرx عا� ١٩٣١ D جلماعة�بنا4 
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موالنا 8بو �لعطا� �جلالندهرH >�ه �هللا
 

�بو  �كنيته  هللا،  عطا4   v� -ّتا)  هللا ) ,ه 
لعطا4. ُ�لد C ١٤ *بريل/ نيسا% ١٩٠٤ 
باsند.  C قرية (كريها) مبحافظة جالندهر 

لدين  *ما�  ميا%   Uحضر لد# �
إلما�  صحابة  �كابر  من   �
ملسيح ملوعو- �.� vملهد

إلسال�.  خلدمة  حياته  نذ= 
 �جلامعة ألrدية، �بد C ّر�¥
 C�  .١٩٢٧ عا�  عية - يعمل 
��� خطا�  �لقى  عا� ١٩٢٨ 
جللسة لسنوية للجماعة،  C له
فيها  خلطب  *لقا4   C ستمر �
عا�  �فاته  حني   <* عا�  كل 
 aلسنو  عد فيما   ..١٩٧٧
لبال- لعربية. C ل¡ خد� فيها
�صل *> فلسطني C ٤ سبتم�/

�يلو� عا� ١٩٣١ ليأخذ مكا% 
uس،  لدين  جال�  ألستا� 
لديا= لعربية ح�  C ظل ¦د��

٢٤ ف�ير/شبا§ ١٩٣٦. 
مسجد  �كمل   Uلفتر هذ#   C  
بالكباب/،  �مو-"  "سيدنا 
إلسالمية  U=لبشا�سس Zلة "�
جلماعة  لسا% حا�  ألrدية" 

لديا= لعربية، �غّير ,ها *> "لبشر9"  C
فيما بعد. قا�  مبناظرa مشهو-U مع ملشايخ 
منها   aشتهر لبهائية..   Uعا-� لقسا�سة �
 C لقسا�سة  كبا=  بعض  مع  له   Uمناظر

مصر.
من  ألسبو}" " Zلة  نشرته  مما  نقتبس 
كلماa =قيقة �يلة تصف شخصية موالنا 

:Uجلريدلعطا4، تقو�  i�

لعربية  C ينطلق به �"له لسا% خصب مقو
ألwهر...�هو   ªشيو من  حد � نطال» 
مع �لك هندv مثقف Tيد حلو= ��سن 
حلديث، �تلك بضاعة  ��بو C gلتصر

لرجل ل¡ ִדيئ له �سبا� لنجا ."

شخصية  على  معلقة   Uجلريد كتبت   ��
ملسيح ملوعو- � ��اعته:

 "�من شأ% sند �% تفاخر -ئما بأ®ا ُتربة 
�ها  جتا#  كل   C لعا� تقو-  ل¡  لعقو� 
 %�هي تبتكر لرجل لذv يريد له �شياعه 
يقو- لدنيا C حلبة لدين." (Zلة ألسبو} 

عد- ٢٥ يوليو ١٩٣١ °٢٧)
 عميًد  �  �ستا� عمل  للهند  عو-ته  �بعد 

كما   .١٩٤٤ عا�  ألrدية  للجامعة 
ناظر  منها:  �خر9  هامة  مناصب  تو> 
ملجلس  �=ئيس  إل=شا-، � لإلصال   ثاٍ% 
لوصية، �عضو Zلس  ملشرg على نظا� 
�كاتًبا  خطيًبا  كا%   .vملركز إلفتا4 
أل��.  w�مناظًر من لطر
 Uكثر من سبعني مناظر�له 
على   gينو �ما  طويلة، 
�شهرها  مؤلفا،  �=بعني 
 aتفهيما) لضخم  كتابه 
عن  يغ�   vلذ =بانية) 
 C لكتب  من  كث/ 
خلالفية  جلدلية  ملسائل 
إلسالمية  جلماعة  بني 
ِمن  �غ/ها  ألrدية 
لِفر». �له �يضا: "لتعليق 
لبهائية".  حلركة  على 
�يًضا   Uخلالد ³ثا=#  �من 
كا%  ل¡  لفرقا%) ) Zلة 
بنفسه  �يصد=ها  �ر=ها 
 Uملد Uبو= C � %قا-يا C
 <* متوصلة  عاًما   ٢٧
كانت  �قد  �فاته.  حني 
Zلة =فيعة ملستو9، �كا% 
يكتبو%  لكبا=  لعلما4 
 عضو حضرته  كا%  فيها. 
C �فد جلماعة إلسالمية ألrدية برئاسة 
خلليفة لثالث -=rه هللا- للدفا}  Uحضر
لشعب  Zلس  �ما�  جلماعة  موقف  عن 

لباكستا' عا� ١٩٧٤.
 %��يا= ١٩٧٧ بعد  ٢٣ C حضرته Cتو 
 aخلدما جالئل   4*سد  C حياته  قضى 
هللا  =rه  لعر�. � ألrدية � لإلسال� 

سعة.� aاr=

ألستا� من/ حلص�� vجلالندهرموالنا �بو لعطا4 
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جاللـُه  جـل  �لعـر�  لـر�  �ـًد� 
��شـهد�   �طّلـي  �لدنيـا   �هـذ يـا 
"مـد   �ألمـني  �لرجـل  �مـة  يـا 
مصلحـا �ملسـاِلَم   تنتظـر  �أل23 

�كتافهـا    �لـ6   �لعـر�  �مـة  يـا 
حديقـة كلَّ  �عـمَّ  �لربيـع  جـا= 

مقبـو3<   ألمـة  �لربيـع   Aقـا
ميمونـة فرصـة  مو�سـم    E=جـا

قائمـا    �تـر� ُجمعتكـم   Hيـو  I
ناضـر�  3بيعـا  كنتـم   قـد  قبـل  ِمـن 
   �Lّ3� �تيـُت  هـذ�  �Nيلكـم 
كامـل    Oلقـر بابكـُم  �طرقـت 
Pبكـم   جـا=  �Rنـد�،  هـو  هـذ� 
تقاتـه      Sغـ �Rنـد�  علـى   �Vمـا
كر�مـة    Aينـا كـي  عليـه   �Vمـا
عر�بـة   صـا3  �Rنـد�  �لسـانه 
خلقـه     >ِSخـ Lيـَن  �3�ِجـْع  فاقـرُ� 
عندمـا  �ملطابـُع  تبا3كـت  كتًبـا 

ŽÅ⁄•; ŽflÁÄ; Žr‚›;Ï̌…˜|;kÄ]¡

Pمـِد  Z �مـن  �ـد   �V �3ـن 
"مـِد Lيـِن  \ـِج  خالفـُة   ELعـا
�Lجتـد� ثانيـا  �عيشـي  قومـي 
�ملعبـِد �\يـا3  قبـل  �مسـاند� 
�3شـد� يومـا  �هللا  كتـا�  �لـت 
LِLبتـر  aـدR� �لعـر�  �ترّقـَب 
:LِLمتـو مبشـر   Eبصـو �شـد� 
��ـِد خليفـة  خليفتكـم  �معـي 
معتـد� �يـة    O�لعـد�� عـن  ينهـى 
ليقتـد� �لبعيـد  �Rنـد  �Lعـومت 
Lِمفـر بكنــٍز    h3سـل� ��هللا 
يفقـِد  Z �بيكـُم  كنــُز    :Aقـو��
حامـِد ِمـن  �حببتـُم  مـن  �Pـب 
�جلاهـِد؟  Oلكيـا� جهـد  سـبحانه،  
��حـِد؟  �3 معيـا3  �لتُّقـى   Sغـ
�لنـد� �لقـد3  ليلـة   I عربيـة 
LِLlفـا   ،mملعـا� ��حـى  سـبحانه، 
تنّضـِد  �� حر�فهـا   oصفـو صّفـت 

 	ألستا� فتحي عبد 	لسال� - مصر
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عَلم من #عال! �ملسلمني �أل�ديني �جبل شامخ � بال� �لعر	. �شتهر 
بكلية   *+� �مشق.  مو�ليد  من  �حلق.   � �جر#ته  �شجاعته  بإخالصه، 
�لعاملية �أل�>، �هنا9 تعر8  #ثنا= �حلر	  بالقد*  �أليو@  �لدين   Aصال
 Bكا Dلذ� ،Fهللا شا� H� لعابدين� على �أل�دية عن طريق حضرI Jين 
 <O Pسافر �ألستا 	بالكلية �لصالحية. �بعد �حلر Bمد+سا لتا+يخ �أل�يا
#ملانيا لد+�سة �لقانوB � جامعة برلني، �+جع من هنا9 � عا! ١٩٢٥!.

�لتقى بر�ئد �أل�دية � بال� �لعر	، موالنا جال] �لدين Zس، �لذD �صل 
مع �ألستاI Pين �لعابدين �H �هللا شاF � نفس �لعا! للدعوJ � بال� �لعر	. 
 Jجلماعة عا! ١٩٢٧ �#بد_ �ستقامة عجيبة �#سو� � bمن Pخل �ألستا�
حسنة، �نذ+ حياته خلدمة  �إلسال!، فكاB #كe مؤيد �معني لألستاZ Pس. 
#قا! مركز� للجماعة بدمشق، �بقي على صلة باألستاZ Pس �لذD توجه 
 Pباألستا Fمن بعد k ،يفاl bفلسطني �#نشأ مركز� للجماعة � �لكباب <O
#@ �لعطا= �جلالندهرD. ��نتقل �ألستاP منO b> �لكبابb ملساعدJ �ملبشر � 
�ألنشطة �لp �تسعت، �جعل من �لكبابb مركز� تبشbيا للدعوJ �إلسالمية 
�أل�دية � �لشرs �أل�سط. ُعني #م�b للجماعة �أل�دية � سو+ية � 

١٩٢٨، �بقي � هذ� �ملنصب 
�لرفيع حw �فاته. �ظل ��ئما 
لبال�  يقُد!  مبشر  لكل  معينا 
xمد   Pألستا�  Bفعا� �لعر	. 
 Pألستا�  k  ،١٩٣٦ سليم 
�تنقل  شريف ١٩٣٨.  xمد 
�سو+ية  �فلسطني  مصر  بني 
كتب  �قد  �أل�دية.  خلدمة 
من   �bكث "�لبشر_"  ~لة   �
�ملو�ضيع ��لقصائد ��ألناشيد.

كاB حضرته من #��ئل �ملوصني 
�لعر	، �َصَدsَ َعْهَد �لبيعة ��لوقف، فآثر �ينه على �نياF حقا �بد] نفسه 
 Bتشر8 عا! ١٩٧٠ بأ wحظي بتقدير �خللفا= ح F�جها sِتبديال، �لصد
يكوB نائًبا عن حضرJ �خلليفة �لثالث � +ئاسة �الجتما� �لسنوP� ،Dلك 

 .�عندما مر� حضرته يو! Pلك �الجتما
بعد خدمة �أل�دية لثال� �ستني سنة ُتو� هذ� �لرجل �لصا� بدمشق 

لقد كتب سيدنا �ملسيح �ملوعو� � +سالة O> �لسيد مb عبا* علي شاF � ٦ نيساO /Bبريل عا! ١٨٨٥! �ملو�فق �١٩ا�_ �لثا� ١٣٠٢هـ جا= فيها: 
"لقد ُ#�حَي HّO: "يدعو� لك �بد�ُ� �لشا� �عباُ� �هللا من �لعر�". ��هللا #علم ما هذ� �ألمر، �مw �كيف يظهر، ��هللا #علم بالصو�	. +#يت من �ملناسب #B #خ9e به". 
�قد تلقى حضرته � هذ� �لوحي قبل #B يأخذ �لبيعة lو�H #+بع سنو��. k ملا بد# بأخذها � ٢٣ ��P+ ١٨٨٩! بأمر �هللا � #خذ �لنا* يتو�فد�B عليه؛ فمنهم من كاB من 
��ند �منهم من كاB من �لبال� �لعربية عامة، �كاB #�] �ملبايعني �لعر	 �لشيخ xمد بن #�د �ملكي � �#�] من بايع من بال� �لشا! xمد سعيد �لطر�بلسي �لشامي �.

نذكر فيما يلي ِمن �لصلحا= �لذين قبلو� �أل�دية � عهد خلفا= �ملسيح �ملوعو� �، شخصيتني با+Iتني على مستو_ �لوطن �لعر@ كله، كانتا على عالقة �طيدJ مع �خللفا= 
�حاIتا #لطافهم �كرمهم �#�عيتهم، #ال ��ا �ألمb �أل�] جلماعة �لشا! �لسيد منb �حلص� ��ألستاP �ملرحو! xمد حلمي �لشافعي +ئيس �جلماعة � مصر.

بقلم: �لد�عية عبد �ملؤمن طاهر

‡]i∆d]›‡]i∆d]›
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عا! ١٩٨٨ عن عمر يناهز �لتسعني، +�ه �هللا +�ة ��سعة. �قد 
�اF حضرJ �خلليفة �لر�بع -+�ه �هللا- عند �فاته � خطبة �جلمعة: 

��حًد� من #بد�] �لشا! �صلحا= �لعر	.
�لباقيا�  من  فيها  �له  �لد�+   Fهذ �حلص�   bمن  Pألستا�  s+فا لقد 
�لصاحلا� ما سيبقى بإBP �هللا O> �ألبد. لقد كتب حضرته �لعديد 
�لقيم  من �لكتب ��ملقاال� ��لقصائد ��لكتب، �من #�ها كتابه 

."Bمليز�� � D���ملو�"
 bكتبها، بصفته #م pملرحو! �ل� Pفيما يلي نقتبس من +سالة �ألستا
�اعة سو+يا، O> �خلليفة �لثا� � لُتقر# � �جللسة �لسنوية عا! 
١٩٣٩! مبناسبة �حتفا] �جلماعة مبر�+ +بع قرB على خالفته �.

حتيـة �مـشق
حتييك �جلزيرJُ ��لشآُ!        بشbَ �لدين ��لبيُت �حلر�ُ!

موالD #مb �ملؤمنني #يدF �هللا بنصرF �لعزيز  
     �لسال! عليكم �+�ة �هللا �بركاته

يو!   � ���ي  با�ها  كلمة  #+سل   B# �مشق  �اعة   @ #ناطت 
مهرجانكم �لعظيم تنوF فيها بفضلكم �لكبb �#يا�يكم �لغرJ على ما 

#�ليتموها من نعمة ��د�ية بفضل �هللا ...
هذF �مشق - �لI p+متوها يا موالD على +#* �فدكم �ملبا+9 منذ 
بضع عشرJ سنة، �#+تكم منها �وًحا فأبيتم Oال كبحه، �Zاسا 
�لعابدين  Iين  �هللا   H� خا�مكم  �ا  �#+سلتم  +ياضته،  Oال  فأبيتم 
�هللا  نو+  من  هو   Dلذ� بنو+كم  فأضا=�ها  �لدين،  �Zسكم جال] 
�نو+ �ملصطفى � �نو+ ��لدكم �لعظيم #�د �ملسيح �ملوعو� �، 
�نشر� فيها حتت لو�ئكم �لكرمي حقائق �إلسال! ��ياته �لبينا� - 
�هللا،  نعمتكم � حب  +بائب  هم  �لذين   Bأل�ديو� #بنا¤ها  يقف 
�لعظيم �مهرجانكم  يو! تكرميكم  �لتها� �  فيقدموB لكم #�ى 
�لكبb �يشا+كوO Bخو�§م �أل�ديني � مشا+s �أل+� �مغا+ֲדا 
برفع #�ى �يا� �لشكر على نعمكم �لp ال تعد �مننكم �لp ال 

يد+9 �ا �حلد، أل§ا من نعم �هللا DP �جلال].
خالفتكم  على  مر�   pل� �لسنة   Bلعشر��� �خلمس   Fهذ  Dموال
�لعظمى، يشهد �لعا¨ كله كيف #B �يع ملو9 �ملسلمني �#مر�ئهم 
�مئا� ماليينهم̈  يعملو� شيئا من خدمة �إلسال! � خال�ا، بالرغم 
من Oعطائكم #عظم �+* للجميع � خدماتكم �لp ֲדر� �لعقو] 
�ح�b �أللبا	، PO ¨ تتركو� قا+J من قا+�� �لدنيا �خلمس Oال 
�غز�متوها بأبطالكم �مليامني �+فعتم فيها صو� �إلسال! عالًيا.....  

:pختم كلم#�

��لشـآُ!   Jجلزيـز� حتييـك 
تركـَت ِ®لِّـٍق #ثـر» فهامْت
يوًما َنَكرْتك   Bبـأ �ما عجٌب 
فيها فليـس   Jحليا� بعثَت ֲדـا 

#مـا� �ملوُ� فيهـا كلَّ ِحبٍّ
�مشـٌق كاB يكنفهـا ظـالٌ!
يرّجى �َمـن  �لعظيُم  #xمـوُ� 
سـبقَت �ليس بدًعا #B ُتجلِّي
Oلُه �لكـوB خاَ+9 فاشـر#ّبْت
#نا* ِمـن  �ملهيمـن  ²ّيـَر9 
�اعة #�ـَد �ملوعوِ� عيسـى
ِسـو�كم �هل  �ملؤمنني   bَمـ#
نصـرَ� xمـد� خـbَ �ل�eيا
يقينا �لدنيـا   Fسـتملك هـذ
�تظهـر عـزJُ �إلسـال! فيها
#مـbَ �ملؤمنـني ُكسـيَت ثوبا
=ٍ��+ ِمـن  �خلالفة   bُغـ �هل 
كعبا �عظمَت  Zائـال  +فقَت 
�وَ� على �ألنـا! بكل فضل
ملـو9 �أل+� يفـ´ كلُّ ~د
لنـا � �ملجـد يوما بعـد يو!
�كيف µا8 َفْقـَد �ملجد يوما
#يا بـد+» يضي= بـكل �قت
فينا بقيـَت خليفـَة �لر�ـن 
��ما  Aألفـر��� �لِبشـر  �َعمَّ 
فضل بعـد  فضال  �هللا  حبـا9 

بشـbَ �لديـن ��لبيـُت �حلـر�ُ!
��يـاُ! �ـا  �ُحـقَّ  lّبُكـُم 
�مشـُق �قبـُل #ُّقتـِت �لكـر�ُ!
سـو_ مـا قد بعثـَت لـه مقاُ!
�لغـر�ُ! �نبعـَث  #حييَتهـا   Pفـإ
�لظـالُ! ى  �لـّ I+َتهـا  فلمـا 
يـر�ُ!  �#  9bُغـ �هللا  لديـن 
�هـل � �أل+� مثلكـُم ُهمـاُ!
لـك �ألعنـاs ��ّطـرَ� �لنظـاُ!
+ضـو� بـاهللا +بًّـا ��سـتقامو�
��لسـالُ!  @+  Jُصـال عليـه 
لنشـر �لديـن � �لدنيـا Oمـاُ!
�لقيـاُ! بكـُم  لدينـه  فَتـمَّ 
�ُحلسـاُ! �ملعـا+8 ال  �ُعّدُتـك 
فيحييهـا كمـا ·يـي �لغمـاُ!
مـن �لر�ـن َتـمَّ به �نسـجاُ!
Pِمـاُ! يسـتعلي  للديـن  بـه 
�ملقاُ! ففـي حاليك قـد عُظـم 
�ألنـاُ! �ّوكـُم  عـن  �قّصـر 
!ُ��� #بـًد�  �ملجدكـم  �ـم 
��عتـز�ُ! جديـد  فتـح  بكـم 
Oمـاُ! لنـا  �لعظيـُم  �xمـوُ� 
�لتمـاُ!  Fلـد��� �لدنيـا  علـى 
�ألنـاُ! بكـم   Dִדتـد طويـال 
�لسـالُ! ��نتشـَر   Dبكم مـوال
متـاُ! �ينكـُم  بـدُ+  ليغـد� 

œçŸÄ;ÏËü
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�ألستا� من� �حلص�
 مع �خلليفة �لثالث ��ه �هللا

من �ليمني: حضر" م�!� طاهر 
�لثالث،  �خلليفة  *�د، حضر" 
�ألستا� من� �حلص�، �ألستا� 

*بو �لعطا- �جلالندهر+

�ألستا� من� �حلص� 
مع 5مد ظفر �هللا خا2 �
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Cُلد �ملرحو@ 5مد حلمي �لشافعي > ٢١ ما�;/8��� سنة ١٩٢٩ 
 Dستينيا  < �أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة   IJ �نضّم  *!هر+.   Oأل
�لقر2 �ملاضي Jثر نقاشاD طويلة مع �ألستا� مصطفى ثابت، حيث 
كانا يعمال2 > حقوX �لبترXC > سينا-. Cقد *Cقف �ملرحو@ �لشافعي 
يترجم كتب  Cقته  فجعل جّل  �إلسال@،  �لتقاعد خلدمة  بعد  حياته 
 Dيقو@ باجلوالC Dعلى �العتر�ضا aيرC ،خطب �خلليفةC جلماعة�
Cيترجم كال@   ،"cلتقو�" dلة  eCر�  C*فريقيا،  *C�Cبا  �لتبليغية > 
 "Oلعر� مع  "لقا-  �لشه�  �لiنامج  �هللا- >  �لر�بع - ��ه  �خلليفة 

."aيب فيه *م� �ملؤمنني على �ألسئلة �لو��m 2لذ+ كا�

عالقته مع �خللفا�
�لثالث -��ه �هللا- حني شا�p > �جللسة  �لتقى �ملرحو@ باخلليفة 
 Xفيقو مريضا،  �لوقت  �لك   < �خلليفة  Cكا2  �بو"،   < �لسنوية 
*��هم  "كنت  �أل�ديني:  Cمشاعر  حضرته   rمر عن  �ملرحو@ 
*2 يشفيه  للصدقة، عسى �هللا   Dعاiلت� للدعا- mCمعو2  mتمعو2 
يبكو2 عندما عرفو�  *ناسا   c�* Jليهم ساملا.... ألXC مر"   tيعيدC
*J 2مامهم مريض، Cكانو� يدعو2 له uر��" Cبشد". هذt �لعالقة ال 
mدها �إلنسا2 ح} > *قربائه؛ �مبا *بكي ألC* w ألخي *C الب�.. 

Cلكن  �إلما@ *حبُّ Jليهم من *Cالaهم C*هليهم."

لقا�� باخلليفة �لر�بع ��ه �هللا 
 <  tستقر��� عن  �لفضائية  قناتنا   < حو��   < يتحد{  Cهو   Xيقو
 -tهللا عمر�  Xطا* �حلا�-  �خلليفة  "قابلت  �جلماعة:  بريطانيا خلدمة 
فكلف� ببعض �ألعماX. فكانت عند+ فرصة *2 *قابله C*جلس Jليه. 
 < �إلسالمي  �ملجتمع   Dتصو�C حقيقًة،  �أل�دية  هي  ما  فعرفُت 
عهد �لن� �... �*يت �جلسد �لو�حد، �C*يت �ملسلمني > تو�aهم 
Cتر��هم.... > كل يو@ *aخل > �أل�دية من جديد، أل� *جد 
على  يضفي  �خلالفة   -�a�  2J �أل�دية....  من  يقرب�  جديد�  شيئا 
 < حبه  Cقع  بيعته  Cمنذ  �لك.  قبل  ֲדا  eس  ال   Dصفا �إلنسا2 
قل� بوصفه �إلما@ Cبوصفه خليفة سيدنا �إلما@ �ملهد+، Cلشخصيته 
�لرقيقة �Cلطيبة... كا2 مالكا طيبا �aCaCC. كلماته �قيقة 2JC كانت 
هيبته موجوa" على Cجهه. �JC *تشر� بلقائه، C> كل يو@ يعلم 
�هللا كيف *!a�a حبا له. C*مت� *2 يذ�C �ملسلمو2 �يعا هذ� �حلب، 

أل2 هذ� �حلب هو �لذ+ mمع �ملسلمني mCعلهم جسد� �Cحد�."

�خلليفة �لر�بع يرثيه
نوبة  Jثر  �ملؤمنني  *م�  مكتب   Oبا على  �ألستا� حلمي  تو>  Cقد 
قلبية بعْيد Cصوله هناp ملقابلة حضرته > ٢٣ �مضا2 �ملو�فق ١٢-

٢-١٩٩٦ بعد *2 �جع من مصر. Cقد �ثاt �خلليفة �لر�بع -��ه 
 :Xير، فقا�iلقر28 > �مضا2 بتا�يخ ١٤شبا�/ف� ;�a -هللا- *ثنا�

"�نتقل IJ ��ة �هللا *� حبيب JCنسا2 فد�ئي، هو حضر" �ألستا� 
حلمي �لشافعي، Cسو� نصلي عليه صال" �جلنا!" بعد قليل عندما 

*�جع ألصلي بكم صال" �لظهر.
 "Oبرنامج "لقا- مع �لعر Xكث� من �إلخو" من خال tلقد شاهد
 �ّJ 2على قناتنا �لفضائية. كا2 �إلخو" من كل *�ا- �لعا� يكتبو
> �سائلهم *2 �ألستا� Jنسا2 ��ئع  5بوO جد�، �Cحلق *2 هذ� 
�لiنامج يكتسب ֲדا- Cحيوية بوجوta فيه، فالنفس ترتا� بر�ية 
Cجهه JCخالصه، Cحديثه Cتر�ته، Cفصاحته Cبالغته. �C يكن 
*تلقى  كنت  بل  خ��،  عليه  يثنو2  Cحدهم  �أل�ديو2  �إلخو" 

�سائل مد� Cثنا- من عرO غ� *�ديني. 
 < *جد  Jن�  له:   Xقو* Cكنت  جد�،  بيانه �يال   Oسلو* كا2 
ألن�  �آلخرين،  تر�جم   < *جدها  ال  متعة  لكالمي  تر�تك 
*شعر بأنك تترجم كالمي غائصا > نفسي. كا2 يبكي ببكائي 
Cيضحك بضحكي، Cكا2 ُيخّيل Jّ� كأ2 قلبينا يعزفا2 على Cتر 

�جللسة   < *�د  Cسيم  مر!�  حضر"  مع  �لشافعي  حلمي  5مد  �ملرحو@ 
�لسنوية > قاaيا2 عا@ ١٩٨٠
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��حد. كاB يترجم كالمي بنفس �لطبيعة ��ملز�Á �للذْين كنت 
ينخفض lسب عو�طفي،   �# يرتفع  #حتد� ֲדما، فكاB صوته 
حزين،  حديث  عند  �جهه   � با�ية   Bحلز� #ما+��  �كانت 
كما كاB �جهه يتهلل فرًحا عند #مر سا+. لقد �هبه �هللا ملكة 
بابا جديد� �  بذلك  �ملرحو!  فتح  لقد  �ألمو+.   Fخاصة � هذ
�ليو! متر�ا ينسجم مع �ملتحد�   <O 8لتر�ة. ¨ #عر� حقل 
متاًما بأما+�� �جهه، ��ختيا+ كلماته، �#سلو	 كالمه. هنا9 
بأملانيا، �لكن هذF �ألمو+ خاصة  با+عوB � �اعتنا   Bمتر�و
 � Jبوبا جد� لد_ �يع �إلخوx Bلك كاP باملرحو!، �ألجل

�لعا¨". 
�#ضا8 حضرته: "لقد سافر �ألستاP � �لفترJ �ألخO Jb> �طنه 
مصر لبعض �ملها!، حيث #صيب بنوبة قلبية شديدJ للغاية، �لكنه 
فرفض   ،Bلند  <O  J�لعو� من  له  بد  ال   Bبأ �ألطبا=  على  #صر 
�ألطبا= طلبه بكل صر�مة، �قالو�: ال ميكن Pلك؛ فصّحتك ال 
تسمح. �لكن يبد� #نه #� � طلبه كث�b حw +ضو� له بالسفر 

كا+هني. 
�لعر	  مع  لقا=  برنامج  يشاهد   Bكا ما  مصر   �  F�جو� �#ثنا= 
 ،Bلند  <O _خر# Jليت� #+جع مر يا  بالبكا=، �يقو]:  Oال �ºهش 
 Bلعمل، �كا� يعشق هذ�   Bله. كا �ملؤمنني ألترجم   bم# �#جالس 

·ب خدمة �لدين حبا �ا، كاB � ~ا] تر�جم 
�لكتب مثل �لتفسb �لكبb �غFb من #نصا+ �هللا 

�لفد�ئيني �ملخلصني من �لطر�I �أل�]".
 bم# �صل  �لكرمي   Bلقر��  *+� �بعد 
�ملؤمنني O> ��+ �لضيافة �ملجا�+J ملسجد 
�لفضل، حيث جثمانه �لطاهر، فقبَّل �جهه 
 k ،له بضع �قائق � حّب �+ّقة، ��عا 
�ل مع �إلخوJ �لتابو� O> فنا= �ملسجد، 

 .JIصلى عليه �جلنا�
 � +غبته-  -حسب  �ملرحو!  �فن  �قد 
بغر	   "��� "بر�9   � �أل�دية   Jeملق�
 ٢٢ �لعاملية،  (�لفضل  ��كنغ.  مدينة 

شبا½/ف�eير ١٩٩٦)
حني �صل �ملرحو! من مصر O" <Oسال! 
�با�" بعد مرضه، بعث Oليه �خلليفة -+�ه 

�هللا- طبيًبا #�دًيا ليفحصه، فلما +فع �لطبيب تقريرF عن صحة 
�ملرحو! �صف له #مbُ �ملؤمنني #��ية �#هد_ له سلة �يلة من 
�لثما+ مع +سالة يقو] له فيها: "Oن� #�ّ� عيا�تك � بيتك، �لكن 
 � Aْال تسمح بذلك، فاستر Bملكثفة � +مضا� Jbألشغا] �لكث�
بيتك، �I# B# <O+9 هنا9 بعد +مضاB بإBP �هللا تعا>، �عندما 
فسأقو!  �لفضل  مسجد  من  بالقر	  �جلديد  بيتك   <O تنتقل 

."pمبعاجلتك حتت +عاي
 فلما قدمُت له هدية #مb �ملؤمنني مع �لرسالة بد# يبكي �يقو]: 

ملا�P ·ّب� #مb �ملؤمنني هكذ�، هذ� ما يقتل�. 
BO معظم ما ُنشر � ~لة �لتقو_ منذ سنة ١٩٩٠ �حw �فاته 

كاB بقلمه #� من تر��ه. 
ير�D عنه �ألستاP نصb #�د قمر #نه قا] له مرJ: "لقد #ضعُت 
معظم عمرD � مشاغل �لدنيا، �ال #�+D كم بقي H من �لعمر، 
 �لذلك #حب #B تصل هذF �لكنوI �لر�حانية O> يد �لعر	 بأسر

ما ميكن".
 bلتفس� #ثنا= تر�ة  يوميا  �ملرحو! يعمل ١٨ – ٢٠ ساعة   Bكا�"
�لكبb �خطب #مb �ملؤمنني. �كاB ينسى تنا�] �لطعا! مر�+�، �يقو]: 

ال #+يد Oضاعة �لوقت � �ألكل، بل #+يد �ستغالله � �لعمل". 
+�هما �هللا +�ة ��سعة، �كّثر من #مثا�ما.

�ألستاx Pمد حلمي �لشافعي يتر#* Oحد_ �جللسا� �لسنوية � بريطانيا
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�ملرحو! xمد حلمي �لشافعي مع حضرJ مر�I طاهر 
#�د -+�ه �هللا-  � برنامج لقا= مع �لعر	

عا! ١٩٨٨، من �ليمني: �. حامت �لشافعي �� حضنه 
�بنه #�د، عبد �ملجيد بوال� �لنيجDb (+ئيس �جلماعة 
#مريكا،  من   Dد�# �لشافعي)،  �ملرحو!  قبل  مصر   �
�لشافعي،  حلمي  للمرحو!  حفيد  طاهر،  �ملؤمن  عبد 

�ملرحو! حلمي �لشافعي، منb #�د جا�يد.
 ،Dbلنيج� �جللو*: #¾ من غانا، �حلافظ مبا+9 #�د 

Dمو� �أل�دx عمر�

�ملرحو! حلمي �لشافعي مع �ألستاP هبة �لنو+ #مb �اعة 
هولند� #ثنا= جولة تبشbية عا! ١٩٩٤

�ملرحو! حلمي �لشافعي يتر#* ند�J �لتبليغ �لعاملية � 
٢٥ يوليو ١٩٩١ � Oسال! �با�، بريطانيا
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�لسيد مصطفى نويال� 
�إلخو�  من  �أل�دية  قبل  من   ��� هو 
�لدين  جال�  �ألستا�  يد  على  �لسو#يني 
علي  �لسيد  ��لد'  كا)  �هللا.  #�ه  -س 
هو  �لوقت  هذ�   (� �3ئما  يذكر  نويال5 
البنه  �يقو�   ،� �ملهد>  ظهو#  �قت 
�لعالما@  Cيع  حتققت  لقد  مصطفى: 
Iعت  فإ��  �ملهد>..  ظهو#  على  �لد�لة 
فعليك  بعثته  عن  شيئا  يذكر  �حًد� 
مبلًغا  ��عطا'  بدعوته.  ��إلميا)  بالتحقيق 
من �ملا� ليت[\ به ]Z َمن يبشر' بظهو# 
3عو� �ملهد>. �بعد �فا� علي نويالI 5ع 
�بنه مصطفى بدعو� �ألستا� جال� �لدين 
-س، فز�#' على �لفو#، ��ستمع لكالمه، 
�بعد �لتحقيق كا) ��� �ملبايعني. b قّد` 
�ملبلغ، هدية ��لد'، ]C Zاعة �ملهد>  له 

� حسب �لوصية.
مثاًال  نويال5  مصطفى  �ملرحو`  �كا) 
ُيبشر كل  �ملخلص حيث كا)  لأل�د> 
�ملناسبا@  كل   k به  �lتمع  ير�'  من 
لأل�دية  �عشقه  حبه  �كا)  ��أل�قا@. 
�ملؤسسها � �خللفائه شيًئا غريًبا �ملفًتا 

للنظر. �قد 3خل �لبعض k �جلماعة بفضل 
تبشu' بالرغم من �) ثقافته �تعليمه كانا 
 k بد#جة متوسطة، �كا) يعمل مقا�ال

.vا� تعبيد �لطرw
قا` �حد �ملأجو#ين مبحا�لة �غتيا� �ألستا� 
 zجال� �لدين -س � بطعنه بالسكني �ل
بلغت قريًبا من قلبه، �قد ُنقل على ]ثرها 
]Z �ملستشفى �لوط| k 3مشق، فلما }�#' 
�ملرحو` �ألستا� منu �حلص| قا� له �هو 
 zغرف  Z[ ��هب  سرير':  على  مسّجى 
هدية  هو  �ملا�  من  مبلًغا  �خلز�نة   k جتد 
�خينا مصطفى نويال5.. خْذ منه ما حتتا� 
�خلليفة  موالنا   Z[ سريعة  برقية  إل#سا� 
�لثا� �، ��خْ[' مبا جر� �، ��طلْب 
 uمن �ملرحو`  فنّفذ  بالشفا�.  �لدعا�   �
�حلص| ما ُطِلَب منه. �k �ليو` �لتا� قا� 
�لليلة  حدثت  لقد  عاجله:  �لذ>  �لطبيب 
�ملصا�،  بعد` جنا�  لقد جزمنا  معجز�.. 
�لكن فجأ� بد�@ �حو�له تتحسن لد#جة 
�نه قد ُشفي متاًما، �ميكنه �)  �ن| �عتقد 
يعد  فلم  �لك،   3�#�  ��[ �ملستشفى  ُيغا#3 

هنا� �> خطر حقيقي ُيهد3'.

�لسيد من� �ملالكي 
�لد k 3مشق عا` ١٩٠٢ k حي �حلريقة 
عدنا)  �لشهيد  عم  �بن  �هو  �لتجا#ية، 
�لسو#ية  �حلكومة  له  �قامت  �لذ>  �ملالكي 
متثاًال k حي �ملالكي بدمشق، �هو من �سر� 
 k u3مشقية عريقة. كا) لعائلته بستا) كب
�يا`  �لدمشقيو)  �لثو�#  غوطة 3مشق حّوله 
 �ميد� مستشفى   Z[ �لفرنسي  �الستعما# 
تعليمه  �كمل  �لثو�#.  من  �جلرحى  ملعاجلة 
�لثانو> باجلامعة �ألمريكية بب�u@، �سافر 
بعدها ]Z �ملانيا عا` ١٩٢٢ لد#�سة ��ندسة 
�مليكانيكية ملد� ثال� سنو�@. �لتقى هنالك 
باألستا� منu �حلص| �نشأ@ بينهما صد�قة 
قوية، ��لتقيا k 3مشق مر� ثانية k معهد 
�ألستا�  فبّلغه  3مشق،  جامعة   k  vحلقو�
منu �لدعوَ� �أل�دية، فبايع �كا) من ���ئل 

�أل�ديني �لدمشقيني.
منصب   ١٩٣٠ عا`   k �ستلم  قد  كا) 
ميا'  مصلحة   k �إل�3#ية  �لشئو)  مدير 
عني �لفيجة، �k عا` ١٩٤٩ كلَّفه #ئيس 
بإ�3#� مؤسسة  �لعظم  �لو}#�� حينها خالد 
�مني  �لفلسطينيني. �توZ منصب  �لالجئني 

�س �لدين �ملاالبا���,عد�': �ألستا( فال) �لدين عو'& ��لد�عيتني �حلافظ عبد �حلي 

gÖ¬’\;Ô]u÷ê;flŸ;Ï÷lgÖ¬’\;Ô]u÷ê;flŸ;Ï÷l
‹]ç’\;ÿ\Åd^Â;‹]ç’\;ÿ\Åd^Â;
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سر حز� 3عا� �لعربية. b ساهم k تأسيس 
�لك  بعد  ��صبح  �لعر�،  �لقومي  �حلز� 
كما  ��لك  �حلز�.  �ذ�  �لعا`  �لسر  �مني 
�جلال�"   Z[ ميسلو)  "من  كتابه:   k  3#�
 .`١٩٩١ عا`  �لثقافة   �#�{� نشرته  �لذ> 
�نذ��  �لسو#ية  �جلهو#ية  #ئيس  كلفه  �قد 
�كثر من مر� مبهمة شر�� �سلحة �طائر�@ 

للجيش �لسو#>. 
باجلماعة  �ملتزًما  �لًصا  ��دًيا  �كا) 
عن  يغيب  كا)  �ما  فاضلة،   vخال�  ���
�لصلو�@ ]ال ]�� سافر خا#� �لقطر. �كا) 

يدعو كث�uً �فر�3 �جلماعة للوالئم. 

�حلا/ .يي �لدين �حلص-
�لرجا�  من  بعد3  �حلص|  �سر�  تبا#كت 
�لصاحلني، منهم �حلا� �يي �لدين. كا) #�ه 
�هللا تاجر� مشهو#�.. ال يز�� �Iه على �الته 
 Z[ �نضّم  مبصر.  �أل}هر  شا#\   k �لك[� 
�أل�دية عا` ١٩٣٣ على يد موالنا �� �لعطا� 
�جلالندهر>، ��ستقا` على مبا3ئها، ��ضع َ#ْفَع 
َعْهَد   vََصَد لقد  عينيه.  نصب  �إلسال`  شأ) 
�لبيعة، فآثر �لدين على �لدنيا �ما بد� تبديًال. 
كا) من �لذين يؤثر�) مصلحة �جلماعة على 
كل شي� ��دمو�ا �بتغا� مرضا� �هللا ال لنيل 
 ��� �يطيعو)  خطا�،   �� منصب   �� جا' 
�ألمر منهم طاعة صا3قة كاملة على مكرههم 

�منشطهم. �كا) #ئيسا جلماعة مصر.
 قابل حضرَ� مر}� ناصر ��د (�خلليفة �لثالث 
فيما بعد) عند }يا#ته ملصر مع �خيه حضر� 
�َصاَحَب   .١٩٣٨ عا`  ��د  مبا#�  مر}� 
بعض   k  � خا)"  �هللا  ظفر  �مد  �لسيَد 

�سفا#' ببال3 �لعر�.
 k �با#�  �هللا  #�ه   .١٩٥٤ عا`   kُتو

�سرته، ��خر� منهم كث�u من �مثاله.

�حلا/ بد� �لدين �حلص-
�ألصغر  �أل£  �لدين  بد#  �حلا�  كا) 
تاجر�  �كا)  �حلص|،   uمن لألستا� 
كبk �u سو#ية �ميلك مصنعا لألقمشة 
�صعد�  على  �جلماعة  خد`  �حلريرية. 
 ��لثا �خلليفة   (� فخر�  �يكفيه  عد�، 
3مشق   k نز�  عندما  بيته   k �قا`   �
من  ��#�با   Z[ طريقه   k  ١٩٥٥ عا` 
�جل �لعال�، �صلى �لصلو�@ فيه، كما 
�لعربية  باللغة  �جلمعة  يو`  فيه  خطب 
للحضو#: "  فيها  قا�  �لفصحى، حيث 
قبل �كثر من نصف قر) من �لزما) حني 
منكم  �ملوجو3ين  �كثر  ُ�لد  قد  يكن   ¥
�ملوعو3  �ملسيح   Z[  Zتعا �هللا  ��حى  قد 
�عبا3  �لشا`  �بد��  لك  "يدعو)   :�
�هللا من �لعر�." �لقد حتقق هذ� �لوحي 

�ليو` بوجو3كم هنا."
�ث¦   � حضرته   (� فخًر�  يكفيه  كما 
مر}�  �خيه   Z[ كتبها  #سالة   k عليه 
بشu ��د جا� فيها ما يلي: "لقد �خلى 
بكل  بيته  �حلص|  �لدين  بد#  �ألُ£  لنا 
نقيم  �آل)  Cيعا  �¨ن  ��بة،  ]خال© 
يند#  مبحبة  ªدمنا  �لعائلة  هذ'   ([ فيه. 
�لسيد  �خي   ([ باكستا).   k  uنظ �ا 
بد# �لدين �حلص| تاجر كبk u سو#ية، 
يبد�  »يث  �خلدمة  مبشاعر  مفعم  �هو 
منه  �كثر  خا3`  �نه  ]خالصه  شد�  من 

#ئيس."
 �كا) �لصا جد� لد#جة �) �خلليفة �لثا
مر�   vتطر 3مشق   k قامته[ � خال� 
�لعربية، �بينما  ]Z �حلديث عن �لعطو# 
كا) حضرته k هذ� �حلديث ]� �#سل 
فجا�  �حد�،  �حلص|  �لدين  بد#  �حلا� 

بعطو# �تلفة خال� 3قائق. 

�حلا/ عبد �لر1�0 �حلص-
�مد  شو#3>  �لد�عية  �ألستا�  عنه  كتب 

شريف:
 kتو �حلص|.   uمن �ألستا�  شقيق  هو   
�خلامسة   k �هو   ١٧-٤-١٩٥٤  k

��خلمسني من عمر'. 
��لصال،  ��ل[  �لتقو�  �هل  من  كا) 
�لسجو3  يتر��� نو# �هللا k �جهه لكثر� 
��لعطا� ��جلو3. كا) بدًال من �بد�� �لشا` 
 ،١٩٣٨ سنة  �أل�دية   Z[ �نضم  حقا. 
�متسك  سبيلها،   k عجيبا  ثباتا  ��ظهر 
ميد�)   k سريعا  �ترقى  بقو�،  مببا3ئها 
 k �ملثل  به  يضر�  صا#  ح®  �لر�حانية 
�إلما`  ���مر  ��ّتبا\  ��لصال  �لتقو� 
��ما`، ��صبح قد�� لكثuين. �قد �صبح 
متجُر' ِمْر�َ� صالحه، ��هُل بيته سجنجَل 
�هللا،  �كر   uكث �لكال`  قليل  كا)  تقاته. 
�كا) lتنب ��مز ��للمز ��لقيل ��لقا�. 
كا) ينصر �أل�دية مباله بسخا�. (�لبشر�، 

wلد ٢٠ © ١٣٩)
�قا� عنه �ألستا� #شد> �لبسطي:

"كا) #�ه �هللا يعمل جاهد� لنشر �أل�دية 
�ألنا`  سيد  �سنة  �إلسال`  شعائر  �]حيا� 
فر�ئضه   ��3� �. ��لك مع �افظته على 
بدقة  �ملذهبية  ���جباته  بالتز�`  �لدينية 
�خللق  Cيل  �ملرحو`  كا)  �]خال©.... 
ً̄ا صا3ًقا �3يًعا هيًنا  طيب �خلصا�... صر
ليًنا خالًيا من �لعيو� �خللقية كثu �لبشاشة 
��البتسا`... #خيم �لصو@ حسن �لقر��� 
 Zخلشو\ هللا تعا� uآل> �لذكر �حلكيم كث
]ليه  �سا�  ]Z من  ��لدعا�... كا) ¯سن 
عن قصد �� غu قصد، ��لك بد�فع من 
(�ملرجع  �لطاهر�...."  �لسليمة  فطرته 

�لسابق © ١٥٠)
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�لسيد& نظمية �حلص- 
منu �حلص|  لألستا�  �لوحيد�  �ألخت  هي 
�كانت  3مشق،   k �ملبايعا@  ���ئل  �من 
�حياًنا  �كانت  �مليد�).  حي   k تسكن 
تذهب إلحد� �لشيخا@ �ملدّ#سا@ للدين 
�إلما`  بظهو#  �تبشرها  �مليد�)  حي   k
�ملهد> �، �كانت هذ' �لشيخة �حياًنا 
تسخر منها، �لكنها بايعت k �لنهاية. �قد 
بقيت ملتزمة باجلماعة ح® توفيت k بد�ية 

�خلمسينيا@. 

�لسيد شفيق شبيب
�لسيد شفيق  �لشو�:  �ألستا� �مد  يقو� 
شبيب سبق| k �ملبايعة، �كا) موسيقاً#� 
مشهوً#�، �ما تز�� �إل��عة �لسو#ية تذكر' 
�ليو`. �قبل �) ينضم  �ملناسبا@ ح®   k
�لسو#ية  �حلكومة  كانت  �جلماعة   Z[
مهرجاًنا  ليحضر  �لقاهر�   Z[ ��فدته  قد 
�حلكومَة  فاجأ  بايع  �عندما  موسيقًيا، 
حيث  �إل��عة  من  باالستقالة  �لسو#ية 
ٍّ̀ فيها. �باعتبا#' من  كا) #ئيَس قسٍم ها
�حلكومة  حا�لت  �ملرموقة  �لشخصيا@ 
�لكنه  �الستقالة،  عن  للتر�جع  ]قناعه 
عليه   ²� �ألسبا�.  يبني   (�  ³�� #فض 
#جا� �حلكومة �) يعو3 لإل��عة فعا3 بعد 
ثال� �� �#بع سنو�@ ��شترµ عليهم �) 
يعز¶  �ال  �ملوسيقى  حفال@  ¯ضر  ال 
عليه  فأ²  ثانيًة،  �ستقا�   b ���3ִדا.  على 
�ملسؤ�لو) �) يبني �ألسبا� ما �3` �ألمر 
�لفتر�  هذ'   k �كا)  هو�'،  �فق  lر> 
لأل��)  مماثلة  موسيقية  مقطوعة  �م  �ّلف 
 k �إل��عة  ع[  تبث  �كانت  �إلسالمي 

شهر #مضا) بعد ���) �ملغر�. 
�منذ ¹سة �شهر تقريًبا تكلمت �إل��عة 

�قالت  �لفائقة  بقد#ته  ��شا3@  عنه 
لتبيني  �ملسؤ�لو)  عليه   ²� ملا  �ملذيعة: 
سبب �الستقالة قا� �م: ]� #�يت #ºيا 
�لذلك  �إلسال`،   k حر�`  �ملوسيقى   (�
فقالت  نفسي،  على  �حرمتها  �ستقلت 

�ملذيعة: يظهر �نه �صبح صوفًيا.
يشغل  كا)  �لوظيفة  هذ'   Z[ �باإلضافة 
�لفنية  �ملساحة  مد#سة  مدير  منصب 

للعقا#�@ k سو#يا. 
�لسلفي  �لدين  ناصر  �لشيخ  جا�  مر� 
}��ية   Z[ �لساعا5  �أل#نا�ºطي   ��أللبا
�حلص| �ثنا� غيا� �مu �جلماعة �ألستا� 
مناظر�  �طلب  �هللا،  #�ه  �حلص|   uمن
مكتوبة. �كا) �ألمu منu �حلص| �نا� 
عنه k غيابه �لسيد �ملرحو` شفيق شبيب، 
�ملناظر� بأ)  فتصد� للشيخ ناصر �نظم 
يكتب  منهما  ��حد  �كل  خطية  تكو) 
3قائق،  عشر   �� ¹س  خال�  يريد'  ما 
�لبحث هي موضو\ �فا�  �كانت بد�ية 
�ملسيح �. ��لشيخ ناصر يعتقد �نه حي 
�لشو�  ��د  �ألستاُ�  ر'  فذكَّ �لسما�،   k
�ملبايُع �قتها حديًثا مبا قاله له عندما كا) 
-حيث  ��فاته  �ملسيح  حيا�  عن  يسأله 
]نه كا) يتر33 عليه إللقا� بعض �ألسئلة 
 ���الستفسا#�@ عليه حيث قا� له �أللبا
�ملسيح ما@   ([ للنصا#�  �قتها: "نقو� 
كي نفحمهم- لقد سأله ��د �لشو� ثال� 
مر�@: هل حقيقًة ما@ �ملسيح كما نقو� 
�ملر�   k ناصر �لشيخ  فأجا�  للنصا#�؟ 
�مع  �ملناظر�.  فتوقفت  بالنفي.   �uألخ�
�ألسف صو3#@ هذ' �ملناظر� �خلطية من 

قبل �}�#� �أل�قا¶ عا` ١٩٥٠.
 ��  ١٩٦٦  k �هللا  #�ه  �فاته  كانت 

١٩٦٧ عن عمٍر يناهز �لثمانني عاًما.

�لسيد ممد�) �لُدْ�َكْشلي
من  �جلماعة   Z[ �لد#كشلي  ممد�  تعرَ¶ 
خال� �ألستا� شفيق شبيب �بايع k بد�ية 
�أل#بعينيا@. كا) قاضًيا مشهوً#�، b �صبح 
#ئيس مكتب k �ملصا² �لعقا#ية k 3مشق، 
b ترقى ]Z �ظيفة �مني �لسر �لعا` ملحافظة 

3مشق k �خلمسينيا@.
�هنا� قصة Cيلة لترقيته ]Z �مني �لسر كما 
للنا½  حصلْت  �لفر�:  �بو  �ألستا�   ��#
ترقيا@ قبل �ستالمه �مانة �لسر k �ملحافظة 
` �Iه k �لو}�#�، �ملا جا� �جلو�� من  �ُقدِّ
�لو}�#� ¥ يكن فيه �Iه، �تأخر@ ترقيته مد� 
طويلة. �k هذ' �ألثنا� شعر بضيق شديد 
 zهللا � قائًال: #� ِلَم تتأخر ترقي� Z[ فلجأ
��نا �طيعك، �يترقى �لذين يعصونك؟ �نا` 
 uتفس �يعّلمه  يأتيه  مالًكا  �ملنا`   k  ��#�
سو# �إلخال© ��لفلق ��لنا½، �حني �ض 
من �لنو` �حس باطمئنا) كبu بأ) �هللا � 
ال يضيع من يطيعه، ��) هذ� �لذ> ¯صل 
مد�  �بعد  للمؤمن.  �الختبا#  قبيل  من  هو 
 k �لسر  �مني  ليكو)  �نُتد�  طويلة   uغ

�ملحافظة.
خال�  عنه:   ��ملر�3 نذير  �ألستا�  �قا�   
�حد  �الية  �نتهت  �لسر  �مانة   k �ظيفته 
�ملحافظني �¥ ُيعيَّن بدًال عنه ]ال بعد �كثر 
ممد�  �أل£  فما#½  �شهر،  ¿انية  من 
هذ'  3مشق  �افظ  �عما�  �لد#كشلي 
هو  �لوظيفة  حيث  من  ُيعت[  ألنه  �لفتر�، 
�ملحافظة،   k �ملحافظ  بعد   ��لثا �لشخص 
 Z[ ملا �#�3@ �حلكومة تعيينه �افًظا �هب�
�}ير �لد�خلية ��خ[هم �نه ��د> لكي ال 
يبقى �ألمر خافًيا على �لد�لة، �لكن �لو}ير 
¥ يعترÁ على كونه ��دًيا، فتوZ منصب 
Âدماته  مشهو#�  �كا)  �يًضا.  �ملحافظ 
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�ملدينة  للمو�طنني �تفانيه k خدمة   �uلكث�
�سكا�ا.

كا) ��دًيا �لًصا �ملتزًما، �كا) يقبل كل 
 k kمر يأتيه من �جلماعة برحابة صد#. تو�

�لستينيا@. 

�لسيد .مد �لذهب 
 k 3مشق k كا) يقيم� ،� �صله من �لزبد�
]حد� �لطلعا@ �لشعبية على جبل قاسيو). 
يتقن  �كا)  3مشق.  مطا#   k يعمل  كا) 
�العتنا� باحلد�ئق ��لو#�3، فاستعا) به �أل£ 
شفيق شبيب ليهند½ له حديقته �ملنـزلية، 
ليعت|  منـزله   Z[ يو`  كل  ¯ضر  فصا# 
�أل£  �كر  �ملر�@  ]حد�   k� باحلديقة. 
شفيق له شيًئا عن �أل�دية ��إلما` �ملهد> 
�، فُأعجَب كث�uً ֲדذ� �خل[ �طلب �ملزيد 
 �uله �شيا� كث �ملعلوما@، فذكر  من هذ' 
عن �أل�دية، �عندما �طمأ) قلبه طلب �) 
يقد` بيعته لينضم ]Z �جلماعة. فجا� به �أل£ 
له:  �قا�  �حلص|،   uمن �ألستا�   Z[ شفيق 
هذ� هو �مu �جلماعة فاسأله ما تريد. فسأ� 
بعض �ألسئلة b بايع. �كا) �لًصا �ملتزًما 
باجلماعة. كا) يلتز` بالصلو�@ ح® k �يا` 
ضر عند �ألستا� �مد  �لشد� �يًضا، �كا)̄ 
�لفجر  صال�  معه  ليصليا  ��بنه  هو  �لشو� 

Cاعة. توk k منتصف �لستينيا@.

Cلسيد ,بر�هيم �جلّبا�
كا) من ���ئل �ملد#سني k مد�#½ 3مشق، 
�خدمته  للتعليم  بإخالصه  مشهوً#�  �كا) 
للنا½ كافة. هو من �صدقا� �ألستا� سعيد 
�لدين نويال5،  �لشو� �عال�  سوقية ��مد 
�قد 3خل k �أل�دية k �اية �أل#بعينيا@، 
�نو#،   `� شقيقته  طريقه  عن  �3خلت 

 k لشريف� �نو#  �بنها  �بعد 3خو�ا 3خل 
�أل�دية. 

للجماعة   �uًكب �ًبا  �جلّبا)  �ألستا�  كا) 
عن  يتخلف  يكن   ¥ 3مشق.   k �ألمuها 
�جتما\ �ال عن صال�. كا) ��دًيا �لًصا 
يدعو  كا)  �مطيًعا.  �فًيا  �صديًقا  �مثقًفا 
�لنا½  �كا)  �جد،  �ينما  لأل�دية  �لنا½ 
 ���  vخلو ]نه  يقولو)  يعرفونه  �لذين 
Iعة طيبة. حظي بشر¶ �للقا� مع حضر� 
بينما  3مشق   k ]قامته  �ثنا�   ��لثا �خلليفة 
��نشد  للعال�  ��#�با   Z[ طريقه   k كا) 
 .� مدحه   k نظمها   zل� قصيدته  �مامه 
�كا) ضمن �إلخو� �لسو#يني �لذين #�فقو� 
 kتو .@�uب Z[ 'سفر k � ��خلليفة �لثا

k منتصف �لستينيا@. 

�لسيد& جهاG HG Cنو�
�خيها  خال�  من  �جلماعة   Z[ تعرفت 
موجهة  تعمل  �كانت  �جلبا)،  ]بر�هيم 
تربوية k مد�#½ 3مشق. يقو� �ألستا� �بو 
Cيلة،  قصة  �ألخت  هذ'  بيعة   ([ �لفر�: 
لتبايع،  �3ئًما  يلّح عليها  �خاها كا)   ([  �[
على  تكونو�   (� �خشى  له:  تقو�  فكانت 
خطأ ��تو#k µ هذ� �ألمر، فأجاֲדا: لكي 
يقو�:   � �هللا  فرسو�  �ستخu>؛  تطمئ| 
3عا�  �عّلمها  �ستخا#"  َمن  خا�  "ما 
�الستخا#�. �حني قامت لالستخا#� ناجت 
#ֲדا قائلة: "#� ]� �سألك �) ُتري| �مًر� 
يقبل �لشك »ق هذ' �جلماعة،  ��ضًحا ال 
للعو�3  �فهمه بنفسي »يث ال �حتا�   (��
تقف  ��ا  �لرºيا   k فر�@  ألفهمه.  ألحد 
 k هنا�  (�� �عر،  مكا)   k� جبل  على 
يقومو)  �لرجا�  من  Cاعة  منها  �ألسفل 
بني  �خاها   @�#� �جلبل،   k طريق  بتعبيد 

ما��  �قالت:  ]ليه  فنظر@  �لرجا�،  هؤال� 
 vتفعلو)؟ قا� �ا: ح® �آل) ¥ تؤم| بصد
�قا�:  �؟  �مؤسسها  �أل�دية  �جلماعة 
هنا� سيل عا#` سو¶ يأ5 من هنا ��ر� 
كل شي� k طريقه �ستذهبني k هذ� �لسيل 
]) ¥ تأ5 معنا. b مّد يد' �قا� �ا: ح® 
�آل) ¥ تؤم|، ��خذ بيدها. �حني صحت 
�لفجر، فذهبت  �لوقت قبل  �لنو` كا)  من 
��يقظت �خاها �قالت له: قم ]� �#يد �) 
��هب ]Z �ألستا� منu �حلص| لتقدمي �لبيعة، 
�قصت عليه #ºياها، فقا� �ا ليس مناسبا 
�آل) حيث ¥ يطلع �لنها#، �هي تصّر على 
�لذها� ]ليه k �حلا�. �بصعوبة �قنعها �) 
تنتظر ]Z �لصبا، b �هبا ]Z بيت �ألستا� 

منu �حلص| k �لشاغو# �قدمت بيعتها.

Hبو غالG نو� �لشريفG لسيد�
�خلمسينيا@  بد�ية   k �أل�دية   k 3خل 
]بر�هيم  �ملرحو`  �ألستا�  خاله  طريق  عن 
3خلت  �جلماعة   k 3خوله  �قبل  �جلّبا)، 
�خيها.  طريق  عن  �جلماعة   k ��لدته 
��صل  3مشق،   k �لطب  يد#½  �كا) 
 Áلسنة �لر�بعة،  �لكنه  �صيب مبر� Z[
نفسي �3خل مستشفى �ألمر�Á �لنفسية 
عن  �نقطع  �بذلك  تقريًبا،  عامني  مد� 
 k لد#�سة، �¥ يتمكن من ]متا` 3#�سته�

كلية �لطب.
�لرسم  تعلم  �ملستشفى  �بعد خر�جه من 
��ندسي k معهد خا© �ُعّين k �لقسم 
�لف| k �افظة 3مشق، ��ستمر k عمله 
k �ملحافظة ح® بد�ية �لتسعينيا@، حيث 

توk بعد �لك.
ت[ًكا  ��د"  "غال`  له  مولو3   �َ�� Iى 
باسم �ملسيح �ملوعو3 �، �لذلك 3ُعي 
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�بو غال�. �مر� خر� مشًيا على �ألقد�� من 
*مشق )' باكستا$ ليز�" مركز �جلماعة 
�,ضر   � �لثالث  �خلليفة  �يز�"  "بو� 
من  يتمكن   4 �لكنه  �لسنوية،  �جللسة 
�لوصو= )' مركز �جلماعة ألنه تعر9 8 
�فغانستا$ للسرقة مرتني، فاضطر للعو*�.

�يقو= �ألستاI �بو �Hد نذير �ملر�*E: كا$ 
مر�  فذهب  بالتبليغ،  مولًعا  �نو"   Iألستا�
)' �لبد� �ملقيمني جانب �QR �لعتيبة Pخر 
عند  ضيًفا  �نز=  �لشرقية،  *مشق  غوطة 
عن   Uسألو �يا�  ثالثة  �بعد  �لقبيلة،  شيخ 
�ناصًحا  مبشًر�  جئت  ^م  فقا=  حاجته، 
لكم بأ$ �إلما� �ملهدb � قد ظهر ��$ 
 dاعته موجو*� 8 *مشق. ��خذ يتحدe
عن   fيشر �صا"  يوميا،  هذ�  عن  معهم 
عندهم  �بقي  �ألHدية،  �جلماعة  عقائد 
�ملبايعة،  على  �حثهم  تقريًبا  شهر  مد� 
فقالو� له سند"k �ملوضوj، ��عِطنا فرصة 
�سنر* عليك بعد Iلك. فرجع من عندهم 

)' *مشق.
عمل شجر� �ألنبياo �عائلة �ملسيح �ملوعو* 
�، �لكنها �منحت �ضاعت، �كذلك 
عمل تا"tًا )سالمًيا sسًيا بد�oً من �^جر� 

�قتد�o باملصلح �ملوعو* �.

�لسيد سعيد �لقبا�
كا$ ,مل شها*� جامعية 8 �حلقوv. عمل 
�xجته  ��لد  �كا$   .y"جلما�  8 ضابًطا 
 8 zيًر� لأل�قاx� "jلطبا� �لرHن  "عبد 
سو"ية. بايع عن طريق �صدقائه �ألHديني 
 8 يسكن  �كا$  �خلمسينيا{،  بد�ية   8
�ملتزًما  ~لًصا  �كا$  �ملهاجرين.  حي 
باجلماعة. �قد �علن �خلليفة �لثاE � عقد 
قر�نه خال= مكوثه 8 *مشق عا� ١٩٥٥. 

كا$ ضمن �إلخو� �لسو"يني �لذين "�فقو� 
.}�Qب '( U8 سفر � Eخلليفة �لثا�

�لسيد خالد �ليما� �بو نعيم
�صله من �افظة Hص، �كا$ يعمل 8 
 U"مكتب نقلّيا{ من *مشق )' بغد�*، فز�
مر� �أل� xكريا �لشو� �*�" بينهما حديث، 
 ،bدH� كرياx $� نعيم �بو  فعرz �أل� 
عن  �Rث  ��نا  سنو�{  منذ  له:  فقا= 
�ألستاI منQ �حلص�، حيث قر�{ سابًقا 
بعض كتب �جلماعة �ألHدية �بعض كتب 
 Iألستا� '( zمعا"ضيها، ��"يد �$ �تعر
سآتيك 8  xكريا  له  فقا=  �حلص�.   Qمن
يو� ��صطحبك )' منQ �حلص�. �عندما 
Iكر �أل� xكريا ما جر� بينه �بني �أل� 
�بو نعيم قا= له �ألستاI منQ �حلص� �نا َمن 
يذهب )ليه. فذهبا )ليه �تعرفا )ليه. �عندما 
�خذ �بو نعيم عنو�$ مركز �جلماعة 8 حي 
�يسأ= �,صل  )ليه،  يتر**  بد�  �لشاغو" 
على �إلجابا{ �لشافية عن كل ما يد�" 
8 عقله عن �ألHدية ح� تأكد له صدقها 
بالعبا*�{  كامال  �لتز�ًما  ��لتز�  فبايع 
 �I� �ملالحظة  شديد  �كا$  ��لصلو�{. 
"�b ثاقب 8 كل ما يقر� �يسمع. �بعد 
�فا� �ألستاI منQ �حلص� كا$ يز�" �ألَ� 
�حيانا  له  �يكتب  �سبوعيا   E*ملر�� نذير 
 8  fيطر ما  حو=  �لدينية  P"�ئه  بعض 

�جلر�ئد ��ملجال{ من مو�ضيع *ينية.
�لذين  �لقد�مى  باألHديني  مولًعا  �كا$ 
 '( سافر  )نه  ح�  �لدعو�   Uهذ Hلو� 
مدينة طر�بلس 8 لبنا$ �"�f يبحث عن 
�لطر�بلسي  �لشامي  سعيد  حضر�  عائلة 
��حد  �لشا�  بال*  من  بايع   bدH�  =��
 U"�x صحا� �ملسيح �ملوعو* � حيث�

معرفة  من  يتمكن   4 �لكنه  قا*يا$.   8
مكا$ عائلة �ملرحو� �لطر�بلسي.

كا$ يلتز� بشكل الفت بالصلو�{، فكا$ 
"كن   8 بيته  من  �جلمعة  لصال�  ,ضر 
 Uلك �عمرI لدين )' قر� �ألسد، كل�

�كثر من تسعني عاما.
�خلامس  �خلليفة   "�x� لند$   '( �سافر 
�يدU �هللا. �قد توH" 8ه �هللا 8 بد�ية عا� 

٢٠٠٩، �*فن 8 مق�� قدسية.

�لسيد �كريا �لشو�
با�  حي   8 �لثالثينيا{  بد�ية   8 �لد 
 8 �جلماعة   8 �*خل  بدمشق،  �لسر�ة 
 Iاية �أل"بعينيا{ عن طريق شقيقه �ألستا�
ليعمل   jتطو Iلك  �بعد  �لشو�،  �مد 
�لثمانينيا{،  بد�ية  �لشرطة �تقاعد 8   8
فأخذ ميا"k �عماال جتا"ية حر�  ح� �فاته 
8 منتصف �لتسعينيا{. �مبا �نه كا$ 8 
�لشرطة �لسياحية فكا$ يقو� �دمة �لز��" 

�ألHديني �لذين يز�"�$ سو"ية.
كا$ ضمن �إلخو� �لسو"يني �لذين "�فقو� 
�خلليفة �لثاE � 8 سفرU )' ب�Q{. كا$ 
 }�oملتزما باجلماعة �صال� �جلمعة ��للقا
�)خالصه  بأمانته   zُعر� �ألخر�، 
للجماعة، فكلفه �ألستاI منQ �حلص� �$ 
حيث  �جلماعة،   8 �ملا�  �ملسؤ�=  يكو$ 
كا$ �مع �لت�عا{ من �جلماعة �يقدمها 
 oباأل�ا الئحة  ضمن  شهر  كل  �اية   8

لألستاI منQ �حلص�.

 �لسيد �كر� �لشو�
�كر� �لشو� �بن �ألستاI �مد �لشو� �هو 
��= ��ال*U �لذين عاشو�. �ر� 8 جامعة 
ملتزًما  �كا$  مدنًيا،  مهندًسا  *مشق 
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�الجتماعا@  �كل  ��لصلو�@  باجلماعة 
 uمن لألستا�   �uًكب �ًبا  �كا)  �ألخر�. 
�حلص|، حيث كا) يطلعه على كل �حو�له 
�سبوعًيا �يطلب منه �لدعا� �3ئما، �كا) 
متميًز� بنشاطه بني �فر�3 �جلماعة. �سافر 
]Z �جلز�ئر ��لسعو3ية �بقي k �لسعو3ية، 
b عاZ[ 3 3مشق. �صيب مبرÁ عضا� 
كا)  �لتسعينيا@.  منتصف   k  kتو�
�كا)  �باً#�،  صاحلا  ��بًنا  �لًصا  ��دًيا 
يو3 �) يستأجر �ًال لنشر كتب �جلماعة 
ح® �شتر� �أل��3@. كا) ¯ب �خلالفة 
�خلليفة،  ير�   (� يتم¦  �كا)  Cًا،  حًبا 
 Z[  � �لر�بع  �خلليفة  عهد   k فذهب 

�جللسة �لسنوية �قابله. 
�لذين  �ملبشرين  لإلخو�  معني   uخ كا) 
�لعربية، فكا)  �للغة  جا��º �قتها لد#�سة 
�للغة   k ليتمرسو�  �¯ا3ثهم  lالسهم 
للنـزهة  سيا#ته   k �يأخذهم  �لعربية، 

��الستجما`.
 يذكر �ألستا� �مد �لشو� ما يلي:

�لشو�  �كر`  �لشا�  �لد>  �صيب 
�ألطبا�  �قا�  3ماغه   k خبيث  بسرطا) 
�نه سيمو@ بعد ١٥ يوما �]�� �جريت له 
عملية جر�حية متتد حياته ]Z ثالثة �شهر. 
فكتبت حلضر� �خلليفة �لر�بع –#�ه �هللا- 
فأجاب|  �لطبية،  �لتقا#ير  ��#سلت  بذلك 
بسرعة �ننا تأخرنا k ]خبا#' ��صف لنا 

�لوصفا@ ��وميوباثية. 
�]#شا�3@  �صفا@  نتر�  ال   (� �طلب 
�ألطبا� �ملختصني ��) نثابر على �ستعما� 
على  ��يًضا  منهم  �ملوصوفة  �أل�3ية 
فأ3خلت  ��وميوباثية،  �صفاته  �ستعما� 
�ملعتا�3  �عماله  �عا�3  �ب|  على   µلنشا�
بعد   Éعا� �لعني،  قرير  �لصد#  منشر 

�لك قر�بة �لسنة �هو ال يشعر بأ> �¥.
�ملا نعينا' ]Z موالنا �إلما` قد` لنا �لتعا}> 
]ال  (��وميوباثي) ¥ يكن   (� منه  �علمنا 
ֲדذ�  للمصا�  حتصل   zل� �آلال`  لتفا3> 
��#سل    �حتما�ا،   ميكن  ��لz ال   Áملر�
بدعائه  �خصنا  �لعائلة  Cيع   Z[ �لعز�� 
 k �ب|  حالة  عن  تكلم  �قد  �بركاته. 
 k حلقتني متتاليتني k لفضائية �أل�دية�

برنامج "لقا� مع �لعر�".
]حد�  حضر  قد  �ملرحو`  �ب|  �كا) 
مرضه  �كتشا¶  قبل  �لسنوية  �جللسا@ 
مع  �لر�حل  �إلما`  موالنا  بلقا�  �تشر¶ 

باقي �لوفد �لسو#>.
عليه  صلى  �لشو�  �كر`  �أل£   kتو فلما 

�خلليفة �لر�بع #�ه �هللا صال� �لغائب. 

R��لقائد .مد علي بيك �أل�نا1
بيك  علي  �نو#  �ألستا�  �بنه  كتب 

 :µ�ºأل#نا�
 k حلربية� �ملد#سة   k `ملرحو�  �� ªّرَ� 
عهد �لسلطا) عبد �حلميد خا)، b �هب 
��لنمسا  �ملانيا   Z[  µلضبا� من  بعثة  مع 
لد#�سة فن �ألسلحة ��الّطال\ على كيفية 
�ُعّين  ]سطنبو�،   Z[ #جع   b �ستعما�ا. 
فيها ملحًقا بقسم �ملخابر�@ �لسرية لد�ئر� 

�أل#كا) �حلربية �لعامة. 
حينما كا) قائًد� للموقع بدمشق b قائًد� 
�أليا`  تلك   k �لعرَ�  خد`  حلاميتها، 
3مشق  �هل  له  ينسها   ¥ خدمة  �لسو3 
 k ح® �ليو`، �قد جتلى عرفا�م للجميل
تشييع جثمانه ]Z مقر' �ألخu، فقد مشى 
k موكب جنا}ته كبا# �لقو` من �}#�� 
�متقاعدين  عسكريني  �قا�3  �نو�� 
��جها� �}عما� �شبا� مثقفني، ��شتر� 

k �لتشييع #Iًيا �جليش ��لد#� �لسو#>، 
�لسو#>  �جليش   k �لقو�3  �حد  �خطب 

مؤبًنا، �مما قاله:
�لقائد  �ذ�  �ليو`  »يا5  مدين  ]ن|   "
�خّلص  خّلص|  �لذ>  �لر�حل  �لشريف 
من  �لعر�  �مثا� من شبا�  من  كثuين 

�عو�3 �ملشانق."
 Éقر جيبه   k يكن   ¥ �ملنية  ��فته  �ملا 
بصو#�  ساعدته  �لظر�¶   (� مع  ��حد، 
كبا#  من  يكو)   (� معها  يستطيع  كا) 
�ال�  على  �هللا  #�ة  �ثر  �لكنه  �ألغنيا�، 
عاًما  عشر  �حد  �قبل  �مباهجها.  �لدنيا 
�جلماعة   k 3خلُت  ملا  �لتا#يخ،  هذ�  من 
�أل�دية �ملبا#كة �شى � ]ليه �حد �لعلما� 
بدمشق �حّدثه »ديث مزّ�# �ل فيه على 
�أل�دية �مؤسسها �، فسأل| عن هذ� 
�ألمر باهتما` بالغ. فخاطبته باألمر بالقد# 
 uلذ> فيه كفاية، �طلبُت ]ليه �) يستخ�
#به، ��نا �علم بصال ��لد> �لذ> كا) 
�لشر¶  سبيل   k مناضًال  حياته  طيلة 
¥ ¯جب   Zتعا �هللا  فإ)  �هكذ�  ��حلق. 
 vصد له  �ثبت  ما   '�#� فقد  عنه،  #�ته 
�أل�دية �مؤسسها �. فبا3# #�ه �هللا 
 uبش �{uملؤمنني م� uمبايعة موالنا �م Z[
للمسيح   ��لثا �خلليفة  ��د  �لدين �مو3 
�لبيعة  �هللا)، �كانت هذ'  (نصر'  �ملوعو3 
قد ُكتبت Âط �ألستا� �ملجاهد منu �فند> 
�حلص| #ئيس �جلماعة �أل�دية بدمشق. 
�قد �ثلج صد#> هذ� �ألمُر. �كا) #�ه 
 k  uخ� �ا½   k �أل�دية  يذكر  �هللا 
على  �بقي  �ملناسبا@،  �Ìميع  wاله  كل 
حياته.  من  نسمة  �خر  ح®  ]خالصه 
�ملجلد  "�لبشر�"،  wلة  من  (باختصا# 

١٥، متو} ١٩٤٩ © ١٤٠-١٤٣)
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 Uة خطاVلسيد& خد�
 ،١٩٤٠ عا`  بفلسطني  حيفا   k ُ�لد@ 
�#حلت ]Z سو#يا مع عائلتها بعد حد�� 
باملرحو`  �تز�جت   ،١٩٤٨ عا`  �لنكبة 
�لصفا@  من   uلكث� Cعت  عو�3.  ناصر 
��ملناقب. }#عت k نفو½ ��ال3ها حب 
�جلماعة ��خلالفة �3فعتهم �) يكونو� �كثر 
�ألستا�  ��مuها  باجلماعة  ��لتصاًقا  قرًبا 
منu �حلص| #�ه �هللا. �مر� حا�� ��لدها 
يصطحب   (� ��دًيا-  يكن   ¥ �لذ>   -
 k لصال�� Z[ �3معه حفيد' عبد �لقا3# عو
مسجد �آلخرين، فمنعت �باها #غم �حلب 
�لشديد ��الحتر�` �لكبu �لذ> كانت تكنه 
��ديو)  ��بنا�ها  ��ا  له  �بينْت  لو�لدها، 
 uبغ �لصال�   k �أل�د>  يقتد>  �ال 

��د>. 
 لقد �#�ها �هللا تعاZ �) مقامها k �جلنة 
�على �لعليني �با#� �ا �ملسيح �ملوعو3 � 
�النضما`  بيعة  �ّقعت  �لرºيا.   k بيعتها 
تعر¶  تكن   ¥� �أل�دية  �جلماعة   Z[
}�جها  تر�فق  كانت  �لك.  قبل  صو#ته 
�ملرحو` ناصر عو�3 خال� }يا#�ته �لعائلية 
�ملبايعني  ��لتبشuية �كانت ִדتم بز�جا@ 
مفتوًحا  بيتها  كا)  كما  �ترعاهن،  �جلد3 

لكل �أل�ديني. 
�بتشجيعها  �لعشر�@،  بايع  بيتها   k
�فا�  بعد  �أل�ديني.  من   (�uلكث� صمد 
�ألستا� منu �حلص| ¥ تقصر �لسيد� خدlة 
}�جة  "عزيز�"  �لسيد�  #عاية   k خطا� 
�ألستا� منu #�ه �هللا �كانت تعمل على 
 Z[ متابعة شؤ��ا �صحتها �كانت تر�فقها
عيا�3 �ألطبا� �حتث �بنا�ها �بناִדا لزيا#ִדا 
خطا�  خدlة  �لسيد�  توفيت  �#عايتها. 

k �لعشرين من #مضا) عا` ١٤٢٩هـ.

 �لسيد ناصر عو'& 
�لد k �لكبابu، �هاجر ]Z سو#يا. كتبت 

لنا �بنته �لسيد� خلو3 ناصر عو�3: 
ناصر  ��لد>  تربط  كانت   zل� �لعالقة   ([
عو�3 #�ه �هللا مع �خلليفة �لر�بع #�ه �هللا 
هي �Iى من �لوصف. فمنذ �) توZ حضرته 
 uغ #جل  حضرته   ([ ��لد>  قا�  �خلالفة 
عا3>، �تأمل �لكثu �لكثu من �لفتوحا@ 

على يديه، �بالفعل هذ� ما حصل.
كا) حب �خلليفة لو�لد> ��ضًحا جًد� 
تنسى،  ال   zل� �مو�قفه  كلماته  من خال� 
فمر� شعر ��لد> بأ¥ k ظهر' �طلب من 
على  حضرته  يقتصر  فلم  �لدعا�،  �خلليفة 
�لدعا� فقط بل �#سل � #سالة �طلب م| 

ر �صفة خاصة له.  �) �حضِّ
عظيًما  �هللا  #�ه  حضرته  فر  كا) 
�ملبايعني  عد3  بأ)  ��لد>  �خ['  عندما 
�صل  قد  �هللا  فضل  بعد  مساعيه  بسبب 
��لد>  حضرته  لقب  ح®  شخًصا  سبعني 

بالبطل. 
عو�3  ناصر  با#عة  �لوسطى  �بنته  �ما 

فقالت:
على  حريصا  �هللا  #�ه  ��لد>  "كا) 
�جلسو#  �ميد  باخلالفة  عالقتنا  يقو>   (�
�ملتينة بيننا �بني �خلليفة #�ه �هللا من حيث 

تشجيعنا على مر�سلة حضرته. 
�k ]حد� مكاملا5 مع حضرته #�ه 
مد�  عن  له  �كرُ@  ��لد>  �فا�  بعد  �هللا 
�شوقه  حلضرته  �لشديد  ��لد>  حب 
عندما  تدمع  عيونه  كانت  �كيف  لرºيته، 
كا) يسمع صوته �� ير� صو#ته من خال� 
لغة  يفهم  يكن   ¥ �نه  #غم  فيديو  شريط 

حضرته، فأجاب| حضرته:
This is The big secret

�عند �فاته عّز�نا حضرته #�ه �هللا �كتب: 
نا�#3  �ستقامة  �لبطَل  هذ�  �هللا  �هب  "لقد 
�كا) �هللا ُيعلمه بقر� �جله. �سو¶ يبقى 
�Iه �سا` شرٍ¶ جلماعة فلسطني ��لشا`. 
لقد ��3 ��جب �لد�عية �حسن ���3 �سو¶ 
يد' k �أل�دية  يبقى كل من 3خل على 
�لبطل  �ذ�  �3ئًما  مدينني  �جيا�م  �كذلك 
�إلحسا)  جز��  "هل   Zتعا لقوله  مصد�ًقا 

]ال �إلحسا)". 
يذكر �بنه عبد �لقا3# ناصر عو�3:

 v{د> متز�� �¥ ير�� £ٌ� "كا) هنا� 
بأ�ال3 منذ �كثر من ¿ا� سنو�@، �عندما 
�خ[ �� بذلك طالًبا منه �لدعا� - �كا) 
هذ� �أل£ منقطعا عن �جلماعة بسبب سفر' 
�لرسالة  ��شغاله- �جابه: عليك �) ترسل 
]Z �مu �ملؤمنني �تطلب منه �لدعا�، �ب[كة 
باأل�ال3.   Zتعا �هللا  ير}قك  سو¶  3عائه 

.Zهذ� ما حصل بفضل �هللا تعا�
 لقد كانت ثقته بدعا� �مu �ملؤمنني ال حد 
�قعد'   Áظهر' مبر k ا، �عندما �صيب�
k �لبيت شهو#� طويلة، ��Cع �ألطبا� على 
 uنه سيصا� بالشلل، �عندما �#سل له �م�
�ملؤمنني �لد��� ��لدعا� كا) على يقني بأ) 
�يا`  �هللا سيشفيه. �فعًال ُشفي متاما خال� 
من  �لدعا�  طلب  على  ¯ثنا  �كا)  قليلة. 
�مu �ملؤمنني k كل مناحي �حليا� �خاصة 
عند �المتحانا@ �لد#�سية. �كا) حضرته 
لنا  �يدعو  »ب  �لرسائل  كل  على  ير3 
�ينصحنا �3ئما عند �المتحا) بقر��� "#� 
3� علما" �"#� َ�ِ#� حقائق �ألشيا�". {

�ملوعو3  للمصلح  يعو3  مبنديل  كا) ¯تفظ 
يسمح  عليه، �ال  � �كا) حريصا جد� 
ألحد �) يأخذ'. فمر� مرضْت �مي مرضا 
�ألمل  �ألطبا�  �فقد  �ل)  (تسمُّم   �uخط
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منها، فيوما كا) يدعو �ا k �لليل ��ضع 
�ا  �3عا  �لفاحتة  �قر�  #�سها  على  �ملنديل 
بتحّسن؟  شعرِ@  هل  �سأ�ا:  �خر�  مر� 
بإعيا�:  ��جابته  �لسؤ��  من  فاستغربْت 
 � �هللا  #سو�   vصَد" �ا:  فقا�  "كال". 
�نا  �آل)،  لن متو5  ]نك  �كذ� #�سك". 
متأكد من �لك. فتحسنْت بعدها �عا3@ 
عمر�  �لك  بعد  �عاشت  صحتها،  ]ليها 

مديد�.

عبد  "�حلا/   Yلقز� سامي  �ألستا( 
�للطيف" 

خضر،  �بن   vلقز� �للطيف  عبد  �حلا� 
حيفا  مو�ليد  من   ،vلقز� بسامي  �ملعر�¶ 
 ١٩٤٨ سنة  هاجر   .١٩٣٣/١٠/٢٣  k
مع �هله ]Z سو#يا، حيث �ستقبلهم �نذ�� 
#ئيس �جلماعة �ألستا� �ملرحو` منu �حلص|، 

�لذ> �كرمهم ��سكنهم k منـز� له.
]خوته،  �ك[  �للطيف  عبد  �حلا�  كا) 
جد'  كا)  حيث  ��د>،  بيت   k تر³ 
�أل��ئل C kاعة  �ملبايعني  �لقزv من  علي 
�ألستا�  بشخص  متأثًر�  كا)  فلسطني. 
�3ئما  يذكر  �كا)  �حلص|،   uمن �ملرحو` 
كيف كا) �ألستا� يوقظهم لصال� �لفجر.

��ملحتاجني  �لفقر��  يساعد  كرميا  كا) 
خا#جها،  �من  �جلماعة  من  ��ملرضى 
يبا3# خلدمة  #��تب، �كا)  �م  ��صص 

�جلماعة كلما سنحت له �لفرصة.
�ملصلح  حضر�  برºية   Zتعا �هللا  �كرمه 
بقد�مه  3مشق  شّر¶  حني   � �ملوعو3 
�ملبشرين  �إلخو�  �ستقبل  كما  �مليمو). 
لد#�سة  سو#يا  قصد��  �لذين  �أل�ديني 
#كن  منطقة   k له  بيت   k �لعربية  �للغة 
عا` ١٩٩٤  منذ  �لدين k 3مشق، ��لك 

]Z ٢٠٠٠، فأحبهم ��حبو'، �كا) �3ئًما 
مز#عته  فو�كه  من  �م  ��صص  ¯ترمهم 
بنصر'  �هللا  �يد'  للخليفة  ممثلني  باعتبا#هم 

�لعزيز.
��كرمه �هللا تعاZ »ج بيت �هللا �حلر�` عا` 
١٩٩٤، b �لسفر ]Z لند) حلضو# �جللسة 
برºية  فتشر¶   .١٩٩٦ عا`   k �لسنوية 
�حضر  �هللا،  #�ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر� 
معه برنامج لقا� مع �لعر�. �قا� لز�جته 
حسن  من  �جد  مما   �uكث متأثر�  عا3  ]نه 

�ألخالv ��لنظا`.
�كا)   ،٢٠٠٧ عا`  شديد   Áمبر �صيب 
حضر�  �كر  عند  مرضه   k �يتأ�'  يبكي 
موالنا مسر�# ��د �خلليفة �خلامس نصر' 
�هللا، �يطلب من �إلخو� �) يبلغو' سالمه 
بالنصر،  له  �يدعو   �uكث ¯به  �نه   '�]��
 .�uيرجو' �لدعا� له. كا) �با للخالفة كث�

�بو صال  �لر�بع  �لوقو¶:  �لدين -س،  �ألستا� جال�  ��لثالث  منu �حلص|،  �ألستا�   ��لثا �ليمني:  من  �جللو½   
�لنويال5، يليه مصطفى �لنويال5، ��ألخu �د> �لزكي، ��لباقو) من Cاعة �ص �ال نعر¶ �Iا�هم 
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 �جللو½: عبد �لر�º¶ �حلص|، مصطفى �لنويال5، 
 ،µ�ºخلفه جالسا �حلا� بد# �لدين، علي بك �أل#نا�
شو3#> �مد شريف، منu �حلص|، شفيق شبيب. 
�لوقو¶: عال� �لدين �لنويال5، غu معر�¶، ممد� 
�نو#  �لفر�)،  �بو  (��لد  �حلص|  �مد  �لد#كشلي، 
�أل#ناµ�º، غu معر�¶ (k �خللف) �د> �لزكي 
�بو  �خللف)،   k)  (��uلس� مسلم  �لنظا#�)،   ��)
صال �لنويال5، �بن علي �أل#ناµ�º، موفق سلطا)، 

عبد �للطيف �لياk (k �خللف)، طريف شبيب

سو#يا:   k  �}بد�  k �جلرجانية  مقهى   k  
�جللو½ من �ليمني: ضيفا) باكستانيا) b عبد 
�لو�حد �لسومطر>، يليه �ألستا� منu �حلص|. 
�حلص|،  �لفر�  �بو   ،��لربا �مو3  �لوقو¶: 
�لعظم،  جنا5  �لشو�،  �مد  �لزكي،  �د> 
�لرحيم  عبد  �جلبا)،  ]بر�هيم  �لشو�،  }كريا 

�لقزv، نا3# �حلص|، موفق سلطا)

 uمن  ،� خا)  �هللا  ظفر  شبيب، �مد  شفيق  �لكر�سي:  على 
�حلا�   -١ �أل��:  �لصف   k �لوقو¶  �ملالكي.   uمن �حلص|، 
مبا#�  �ألستا� ملك   -٣ vلقز� �لر�ن  عبد   -٢ vلقز� �مد 
 -٦ µ�ºأل#نا� �نو#  �نو# شريف ٥-  �خللف) ٤-   k) ��د 
خضر �لقزv ٧- �مد �حلص| ��لد �بو �لفر� (k �خللف) ٨- 
خليل �لقزv ٩- #شد> �لبسطي ١٠- نو# �لقزv (k �خللف) 
�خللف) ١٣-   k)  (��uلس� مسّلم  ١١- سعيد سوقية ١٢- 
]بر�هيم �جلبا) ١٤- �د> �لزكي ١٥- غu معر�¶ (شخص 
�� شو�#� �نظا#�) ١٦- جنا5 �لعظم (k �خللف) ١٧- عبد 
 k) لذهب� منu �حلص|) ١٨- �مد  (�خو  �لر�º¶ �حلص| 
�خللف) ١٩- طريف شبيب (k �خللف) ٢٠- طفل غu ��ضح 
�لساعا5.   Ñ¯ �لشو� ٢٢-  �مد  �ألستا�  �خللف) ٢١-   k)
�لوقو¶ �لبا#}�) k �ألخu: ١- �بو �لفر� �حلص| ٢- نا#3 
�حلص| ٣- سعيد قبا� ٤- مصطفى �خلو© ٥- �حلا� بد# 

v٧- �£ خلضر �لقز ��لدين �حلص| ٦- �مو3 �لربا
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ملك  �ألستا�   ،vلقز� خليل  �لوقو¶:   
عبا½  خالد  �خللف)،   k) ��د  مبا#� 
�خللف)،   k) �لزكي  �د>  #�جي،  �بو 
�بو  معر�¶،   uغ �حلص|،   ¶�ºلر� عبد 
 uمن �ألستا�  �خللف)،   k) |لفر� �حلص�
�حلص|، ]بر�هيم �جلبا)، مصطفى �خلو© 
�نو#   ،vلقز� �لر�ن  عبد  �خللف)،   k)
خضر  شقيق  �خللف)،   k)  µ�ºأل#نا�
بد#  �ملالكي،   uمن �لر�½)،  (مائل   vلقز�
�لدين  عال�  �خللف)،   k) �حلص|  �لدين 
�لنويال5، �حلا� �مد �لقزv، شيخ مبا#� 
�نو#  �جلالسو):  �لساعا5.   Ñ¯ ��د، 
شريف، صال �لقزv، نا3# �حلص|، نو# 
�حلص|،  �لدين  wد   ،vلقز�  uبش  ،vلقز�

سعيد سوقية 

 على �لكر�سي من �ليمني: ١- عبد �لر�º¶ �حلص| ٢- نو# �لدين �حلص| (طفل صغu) ٣- �ألستا� ملك مبا#� ��د ٤- شيخ مبا#� ��د
 ٥- �ألستا� منu �حلص| ٦- غال` ��د مبشر (مبشر Cاعة عد) �حلب) ٧- �نو# �أل#ناµ�º ٨- �حلا� �مد �لقزv ٩- بد# �لدين �حلص|. 

 uلساعا5، �#��' مباشر� جنا5 �لعظم ١٠- ��#��' شخص غ� Ñ¯ ،د> �لزكي� ،(خللف� k) (��uنا3# �حلص|، مسلم �لق ،(خللف� k) لسعيد سوقية £� ،vلو�قفو): سامي �لقز�
��ضح ١١- عال� �لدين �لنويال5 ١٢- شفيق شبيب (k �خللف) ١٣- سعيد قبا� ١٤- ]بر�هيم �جلبا) (k �خللف) ١٥- �مد خu �حلص| ١٦- �#��' مباشر� خالد عبا½ �بو 
 :uلصف �ألخ� k (لو�قفو� .v٢٢- خليل �لقز v٢٠- �مد �لذهب ٢١- �£ خلضر �لقز v١٩- عبد �لر�ن �لقز (خللف� k) جي ١٧- مصطفى �خلو© ١٨- �ستا� �بو �لفر��#
 v١- علي �لقز :Á#على �أل (جلالسو� .vالبن �ألك[ له) ٤- طفل ال نعرفه ٥- سعيد سوقية ٦- �بو ]سحا�) ١- �نو# �لشريف ٢- �البن �ألصغر لشفيق شبيب ٣- طريف شبيب

٢- ها3> �لبسطي ٣+٤: �بنا) أل� ]سحاv ٥- صال �لقزv ٦- �مد �لربا� ٧- �مو3 �لربا� ٨- �لد غu معر�¶ ٩- عبد �هللا �لقزv ١٠- موفق سوقية



٤٢٦

على �لكر�سي: ١- �حلا� بد# �لدين �حلص| ٢- 
�مد   -٣ �خللف)   k) �Iه  نعر¶  ال  فلسطي| 
�لشو� ٤- ]سحاv يونس (k �خللف) ٥- �لد�عية 
�حلص|   uمن �ألستا�   -٦ شريف  �مد  شو#3> 

٧- �ألستا� #شد> �لبسطي

 على �لكر�سي: �مد �لشو�، �ألستا� منu �حلص|، 
#شد>  �ألستا�  �لصي|،  جو  عثما)  �مد  �لد�عية 
�لدين  عال�  مهد>،  �بنه  حصنه   k� �لبسطي 
�لشو�،  �لشو�، جنم  �لدين  نصر  �لو�قفو):  نويال5. 
ناصر  �جلا�،  سليم  �لشو�،  �كر`  �لساعا5،   Ñ¯
ال  فلسطي|  �لشو�،  }كريا  �جلبا)،  ]بر�هيم  عو�3، 

نعر¶ �Iه، �بو �لفر� �حلص|، ال نعرفه 

 k ٢٢-٤-١٩٦٤: على �لكر�سي k صو#� �لتقطت
�لصف �أل��: �مد بن سعيد سوقية، سعيد سوقية، 
 Ñ¯ ،ملالكي� uعال� �لدين �لنويال5، �مد �لشو�، من
 :��لثا �لصف   k �لكر�سي  على  �بنته.  �لساعا5 
خليل  عو�3،  ناصر  �لذهب،  �مد  �لشو�،  }كريا 
�حلص|،   uلوقو¶: �مد خ� عبا½.  خالد   ،vلقز�
�بو �لفر� �حلص|، سليم �جلا�، �£ لسعيد سوقية، 
�هللا  عبد   ،vلقز� ناصر   ،�#با �مد  �لشو�،  �كر` 
�لنويال5.   uبش �لطفل  معر�¶،   uغ طفل   ،vلقز�
�لتالو)  �أل#بعة  �لشو�،  نصر   :Á#أل� على  �جللو½ 

�بنا� خالد عبا½ �� #�جي، ��ألخu جنم �لشو�



٤٢٧

�لزكي ٢- عبد  �لكر�سي: ١- �د>   على 
�حلص|   uمن �ألستا�   -٣ �لسومطر>  �لو�حد 
٤- مستقيم ��د �امي (ضيف من باكستا)) 
٥- �مد �لشو� ٦- �ألستا� #شد> �لبسطي 
�نو#   -١ �لو�قفو):   .vلقز� �مد  �حلا�   -٧
نا#3  �أل#ناµ�º ٢- شقيق سعيد سوقية ٣- 
�حلص| ٤- }كريا �لشو� (k �خللف) ٥- عال� 
�لدين نويال5 ٦- حافظ �لرفاعي (k �خللف) 
٧- جنا5 �لعظم ٨- ¯Ñ �لساعا5 ٩- شا� 
 vه ال نعرفه �كنيته �لرجولة ١٠- طه �لقزI�
١١- سعيد سوقية ١٢- ]بر�هيم �جلبا) ١٣- 
�مد �لذهب ١٤- �ألستا� �بو �لفر� �حلص| 

�١٥- �مو3 �لربا

بد#  �لزكي،  �د>  نعرفه،  ال  �لو�قفو): 
Ñ �لساعا5،   ̄،vلدين �حلص|، خضر �لقز�
 ،�باكستا ضيف  �لد#كشلي،  ممد� 
�حلص|،   uمن �ألستا�  �خلو©،  مصطفى 
�مد   ،�باكستا ضيف  �جلبا)،  ]بر�هيم 
 ،Óلصبا� ��صف  �ملالكي،   uمن �لذهب، 
 ،µ�ºلد�عية غال` ��د مبشر، �نو# �أل#نا�
عبد �لر�º¶ �حلص|، �ألستا� ملك مبا#� 
 .(vلقز� طه  (��لد   vلقز� �مد  ��د، 
�جلالسو): سعيد سوقية، خليل �لقزv، �بو 
 ،��لفر� �حلص|، عبد �هللا �لقزv، سعيد قبا
عال� �لدين نويال5، سامي �لقزv، فلسطي| 

ال نعر¶ �Iه 

 Ñ¯ �لشو�،  �مد  �جلالسو):   
نويال5،  �لدين  عال�  �لساعا5، 
�لو�قفو): جنم �لدين  سعيد سوقية. 
�لدين  نصر  �لشو�،  �كر`  �لشو�، 

�لشو�، }كريا �لشو�



٤٢٨

�جلالسو): �مد �لشو�، �لضيف �لباكستا� �يد 
�حلص|،  �لدين  بد#  �حلص|،   uمن ��بنه،  #شيد 
�لو�قفو):  حضنه.   k �حفيد'  شبيب  شفيق 
�لقبا�، غu معر�¶ (k �خللف)، ضيفا)  سعيد 
باكستانيا)، نو# �لدين �حلص|، �خلفه �خو' �مد 
خu �حلص|، �نو# �لشريف، ناصر �لقزv، �بنا �مد 
�لنظا#�)، صا²   ��) vبو ]سحا� �لشو� ��#��Ôا 
شحر�#، Cا� �لنويال5، �خلفه بشu �لنويال5، 
}كريا  �لشو�،  �لدين  �لطفل جال�  معر�¶،   uغ
�لطفل  ��مامه  �لذهب  �مد  �خللف)،   k) �لشو� 
(صاحب  معر�¶   uغ فلسطي|  �لذهب،  �مو3 
�لنظا#�)، نذير �ملر�3� (k �خللف)، سعيد سوقية

�جلغتائي،  ��د  #شيد  �لد�عية  �ليمني:  من 
عبد �لر�º¶ �حلص|، �مد ظفر �هللا خا)، 

�خلفه يسا#� منu �حلص| 

شفيق شبيب، بد# �لدين �حلص|، �د> 
�لزكي (k �خللف)، �مد ظفر �هللا خا) 
ممد�  �خللف)،   k) �لعظم  جنا5   ،�

�لد#كشلي



٤٢٩

بك  علي  �لنويال5،  مصطفى  �جللو½: 
شريف،  �مد  شو#3>  �ألستا�   ،µ�ºأل#نا�
 k �لوقو¶  شبيب.  شفيق  �حلص|،   uمن
�بن علي  نا3# �حلص|،  �لطفل  �أل��:  �لصف 
�أل#ناµ�º، �لطفل عدنا) �حلص|، عبد �للطيف 
�لياk، �لطفل نذير �ملر�3�، غu معر�¶، طريف 
�لطفل  �حلص|،   ¶�ºلر� عبد  �حلا�  شبيب، 
 uلطفل }ه�  ،(��uمسلم �لس ،(��uليد �لس�
معر�¶،   uغ طفل  معر�¶،   uغ  ،(��uلس�
 ،(��uلس� �لطفل �مد  �لنويال5،  �لدين  عال� 

طفل غu معر�¶ ��#��' غu معر�¶.

بد#  �حلص|،   uمن  ،Áفيا �بو  �جللو½: 
�لوقو¶:  #شيد.  �يد  �حلص|،  �لدين 
k �لصف �أل��: �نو# �لشريف، صا² شحر�#، 
�مد �لذهب، شا� غu معر�¶، سعيد سوقية، 
 k �لوقو¶  معر�¶.   uغ �لنويال5،  �لدين  عال� 
�خللف: �مد خu �حلص| (على �قصى �ليمني)، 
}كريا �لشو�، �#��' غu ��ضح، �بن #شيد �يد، 

شابا) غu معر�فني، بشu �لنويال5

 uخ �مد   ،Õ3ل[  uمن �ليمني:  من 
 ،��ملر�3 نذير  �لشو�،  }كريا  �حلص|، 
�ألستا� منu �حلص|، �k �قصى �ليسا# 

�بو �لفر� �حلص|



٤٣٠

�لسيد �شد� باك� �لبسطي 
 vلقز� طه  �ألستا�  �حو�له  عن  ]لينا  كتب 

�قا�:
مدينة   k �أل�دية   Z[ �نضّم  من   ��� هو 
حيفا على يد �ملجاهد �لعظيم �ألستا� جال� 

�لدين -س �.
عا`   k �ألصل.  سو#>  #شد>  �ألستا� 
جال�  �ألستاُ�  فلسطني   Z[ �صل   ١٩٢٨
يتهمونه  كالعا�3،  �لنا½،  فقا`  �لدين -س، 
��ملفتريا@  �ألكا�يب  �يشيعو)  بالكفر، 
عن �أل�دية. �لكن �ألستا� #شد> قابله.. 
�تبني له صدv �لدعو� �بر��ִדا من كل تلك 
�سر�  من  صديَقني  �3عا  فبايع.  �ملفتريا@، 
�لقزv (�مد قزv ��خا' علي)، فبايعا �يًضا.

مر�  سو#يا:  من  �لشو�  �مد  �ألستا�  قا� 
ترّبص بالبسطي �ثنا) k حيفا ليًال الغتياله 
مظلم  طريق   k مّر  �عندما  ��د>،  ألنه 
فوقع على ظهر'،  �لنا#  عليه  �طلق �حدÔا 
لآلخر:  �حدÔا  قا�  �الثنا)  يفر   (� �قبل 
هّيا نأخْذ نقو3'. �مدَّ يد' فوجد شيًئا �ر� 
من جيب معطف �لبسطي، �ملا تنا�له ]�� به 
�ملصحف �لشريف، فقا� لصاحبه: هذ� هو 
�لقر�) �لكرمي، ما�� فعلنا ֲדذ� �لرجل؟ �ما�� 

قيل لنا عنه؟ 
 v{تز�� �ألستا� #شد> مرتني �3) �) ير
}��جه  بعد  �قتئذ  �ألطبا�  ��Cع  بأ�ال3، 
 Z[ إلجنا�. فكتب� k لثالث �نه ال �مل له�
�لثا� � يسأله �لدعا�. �بعد مد�  �خلليفة 
�لت }�جته، فكتب ]Z �مu �ملؤمنني يسأله 
�Iا للمولو3، فأجا� موالنا باسم ��حد: 
�م�u. فر}قه �هللا بنتا �Iاها �م�u. �تكر#@ 
هذ' �حلا� �#بع مر�@ متتالية.. k كل مر� 
للمولو3..  باسم  يرسل  �ملؤمنني   uم� كا) 
�يكو) كما �كر.. �كا) من بني �ملو�ليد 

"ها3>"، �هذ'  �Iا'  �بٌن  �يًضا  �ملُبشر ֲדم 
كر�مة #�يناها Cيعا بأ` �عيننا.

3َِمَث  �للسا)،  عفَّ  #شد>  �ألستا�  كا) 
نشيطا  �إلسا��،  يتحمل  صبو#�   ،vألخال�
�ألصدقا�  يكسب  �هللا..   Z[ �لدعو�   k

�¯ب �جلميع.
��لتز`  3مشق.   Z[ #جع  عا` ١٩٤٨   k�
فيها باجلماعة �نظامها ح® توk k منتصف 
�لستينيا@. �كا) قبل هجرته #ئيس �جلماعة 
k حيفا، �كا) يكتب بشكل �3ئم w kلة 
�إلسالمية  �جلماعة  حا�  لسا)  �لبشر� 

�أل�دية k �لديا# �ملقدسة.

(Yلد طه �لقز��) Yحلا/ .مد �لقز�
موالنا  متاثل  ملا   :vلقز� �ألستا� طه  يقو� 
 k طعنة  من  للشفا�  -س  �لدين  جال� 
�مر'  3مشق   k ألشقيا�� �حد  بيد  صد#' 
 Z[ ينتقل من 3مشق (� � ��خلليفة �لثا
�طة  من  قريًبا  بيًتا  فيها  فاستأجر  حيفا، 
سكة �حلديد. �k ��� �صوله ]ليها #�� 
فقفز   ،vغر �لبحر   k قا#ًبا   (� �لرºيا   k
�لنا½. �كا) ��لد> �عمي  ��نقذ بعض 
 k يشتغلو)  �لبسطي  #شد>  ��ألستا� 
سكة �حلديد، �ملا �نتشر@ �إلشاعا@ عن 
�ملرحو`  �هب  حيفا،   k  ��لقا3يا �ملبشر 
مقابال@  �بعد  ملقابلته،  �لبسطي  #شد> 
�ألستا�   Z[ معه  فذهب  ��لد>  �ما  بايع. 
من  �لتا�  �ليو`   k� #ºيا   ��#  b -س، 

�لرºيا بايع.
فز�3@ �إلشاعا@ k حيفا �) لأل�ديني 
جديد�  �قر�نا  جديد�  3ينا  �لقا3يانيني 
�لشا#\   k مشي� �قبلة جديد�. كنت 
 ([ �يقولو)  يتحدثو)  �لنا½  ��Iع 
كفر  قد  (��لد>)   vلقز� �مد  �حلا� 

�قبلة  جديد  قر�)  �له  قا3يانيا  �صا# 
�كا�يب.  من  �لك   Z[ �ما  جديد� 
 k فصرُ@ �جتسس على ��لد> ��جلس
#كن من �لغرفة ��#�قبه هل غّير طريقَة 
جديد؟  قر�)  عند'  يوجد  هل  صالته؟ 
]ال   uَتغ شيئا  �جد   ¥ قبلته؟  غّير  هل 
�لنا½  يناقش  بد�  �نه  �هو  ��حد�  شيئا 
�ملكفرين له �يثبت �م �) عيسى � 
�ألمة   k مستمر  �لوحي   (��  ،kُتو قد 
�إلسالمية، �ما ]Z �لك من �مو# ×تلف 
باقي علما� �ملسلمني. ��لشي�  فيها مع 
 k لد> هو �لعه�� k uآلخر �لذ> تغ�
 ،� �ملوعو3  �ملسيح  قر��� كتب سيدنا 
]� كا) يقر�ها كث�u بل كث�u جد� �كا) 
يقو�: �ستطيع �) �ستمر k �لقر��� �ياما 

.Á#متو�صلة ��نا جالس على �أل
لكي  �ألشقياَ�  يرسلو)  �ملعا#ضو)  كا) 
��ل[تقا�  �لبند�#�  ��لد>  على  يرمو� 
��كر  بالشا#\.  مير  كا)  عندما  �لفاسد� 
مر� �) ��لد> �عمي ¥ �رجا من �لبيت 
ضدهم  كانت  �لفتنة  أل)  �يا`  ثالثة  ملد� 

على �شدها.
�كتب عنه �ألستا� #شد> بسطي: 

�#ًعا،  تقًيا،   vلقز� �مد  �حلا�  "كا) 
3قيق  �كيا،  �لنية،  سليم  �لقلب،  طاهَر 
�لنظر،  غضيض   ،vلذ�� سليم  �ملالحظة، 
�لقلب، ثابت �جلنا)،  �لنفس نقي  شريف 
صابر� على �ملكا#'، �قد حتمل من �عد�� 

�إلصال كث�u من �أل�� ��لسبا�. 
"كا) كثu �لتال�� لكتا� �هللا �لكرمي �حفظ 
�ألحا3يث �لشريفة ��النكبا� على مطالعة 
�خطب  �لبشر�  �wلة  �لعربية  �ملؤلفا@ 
�مu �ملؤمنني �كتب �ملسيح �ملوعو3 �.

"كا) موضع ثقة ]خو�نه k �هللا ��حتر�مهم 



٤٣١

ح® ]�م كانو� �تا#�نه k كل سنة �مني 
 uسر للتربية ��لتعليم. كا) �ر� معي للتبش
k �تلف �لقر� ��ملد) ��أل#يا¶ �لبعيد�، 
�كث�u ما كنا نتعرÁ لتهديد �جلهال�. لقد 
فاجأ' k ]حد� �ألمسيا@ شابا) wرما) 
مدفوعا) من �حد �ملتعصبني، ��لك حني 
كا) يعمل k �بز �بن عمه �ملرحو` حسن 
بالكفر  �ينعتانه  يشتمانه  فأخذ�   ،vلقز�
�ضرًبا  لكًما  عليه  ��اال   b ��لزندقة، 
ال��   b عليه،  يغشى  كا3  ح®  بوحشية، 
بالفر�#، �¥ يستطع �لدفا\ عن نفسه لك[ 

سنه.
�حّبه  �لسليمة  فطرته  من  يد�فع  "كا) 
للخu ��إلصال �يقابل �إلسا�� باحلسنة 
له  ]كبا#>   k 3�{ ما  ��لك  ��إلحسا)، 
من  �لفذ�  لشخصيته   zب� عاطفة  �جعل 
�قو� �لعو�طف �لz �حسستها k حيا5. 

 k µنو# �أل�دية ��ال×ر� Z[ لقد 3عوته
�جيز�،  مبد�  �نضممت   (� بعد  سلكها 
فلØ �لدعو� بنفس #�ضية �عقل مطمئن، 
��لك على ]ثر #ºيا صا3قة #�ها k �لليلة 
�أل�دية  بتعاليم  فيها  �بشر'  ظللت   zل�
فقد  �لليل.  منتصف  بعد  ما  ح®   �uلن�
�ملتوفني  �قا#به  �حد  �لنائم  ير�'  فيما   ��#
يا حا�  له: "�سرْ\  بعيد يقو�  منذ }من 
�مد، فقد �ستوZ �أل�ديو) على �ملدينة 
�ملنو#�." فلم يلبث �) بايع k �ليو` �لتا� 
على يد �ستا�نا �لكبu جال� �لدين -س 
بيعَة صدv �]خال©، �ظل يعمل جاهد� 
عن  منافحا  �ملبا#كة  �أل�دية  لو��  حتت 
�حلق ح® �لساعة �لz صعد@ فيها #�حه 

�لزكية ]Z �لسما�."
3ُفن k 3مشق �لz �ستقّر فيها بعد هجرته 

.١٩٤٨ k من فلسطني ]ثر نكبتها

�لسيد علي صاa �لقزG - Yبو خضر
عمي  كا)  عنه:   vلقز� طه  �لسيد  يقو� 
(�لشيخ علي صا² �لقزv) من �هل �لكشف 
�له با\ طويل k �لك، �كا) صوفيا من 
�تبا\ �لطريقة �لشا�لية. �قد #�� k �لرºيا 
�) �ملسيح �ملوعو3 � سيز�#' �lب عليه 
مبايعته. �k �حد �أليا` }�#' صديقه �لسيد 
جال�  موالنا  �ألستا�  برفقة  �حلص|   uمن
#�يت   �[ مر�:  فقا�   ،� -س  �لدين 
جال� �لدين k بيتنا �عندما يأ5 سأبايعه. 
كا) عمي ���لد> يسكنا) k بيت ��حد. 
فكا) �) �عد �ألستا� جال� �لدين ��لد> 
بزيا#ته k �لبيت، �عندما جا� للزيا#� نظر 
�نه  �تأكد  �ألستا�  عيو) حضر�   k عمي 
 k هو �لشخص �ملبعو� �لذ> بشر' �هللا به
�ملوعو3  �ملسيَح  �بايع  قلبه  فا#تا  �لرºيا، 
له  كا)  يد'.  على  �لعائلة  �فر�3  مع   �
�لطريقة  �تبا\  من   uلكباب�  k �صدقا� 
�هكذ�  ]ليها،  باألستا�  فجا�  �لشا�لية، 

3خلت �أل�دية ]Z هذ' �لقرية.

�لسيد ,بر�هيم علي �لقزY (Gبو علي)
 kسنة ١٩١٩ vلقز� ]بر�هيم  �ملرحو`  ُ�لد 
علي صا²  �ملرحو`  �بن  �هو  حيفا،  مدينة 
�لقزv. كا) يعمل تاجًر� k حيفا. �k عا` 
فيها.  ��ستقر   uلكباب�  Z[ �نتقل   ١٩٤٨
�جلديد"  "�لتحريك   uسكرت منصب  شغل 
�"�لوقف �جلديد" ثالثني عاما. كذلك عمل 
بكل  �ملها`  ֲדذ'  قا`  �قد  للوصية   �uًسكرت

]خال© ��مانة. 
عمل مع حضر� �ملبشرْين �ألستا� شو#3> 
قمر  �لدين  جال�  ��ألستا�  شريف  �مد 
 k ��ستمر  �أل�دية،  �ملد#سة   k ُمعّلًما 
�لعمل فيها ح® خر�جه للتقاعد. �قا` مع 

�لدعا� �أل�ديني عالقا@ قوية حيث كا) 
يدعوهم مع ضيوفه بعد صال� كل يو` Cعة 
له  كانت  مائدته. كما  على  �لغد��  لتنا�� 
مر�سال@ مع حضر� مر}� طاهر ��د #�ه 
ينو>  �كا)  �حلج،  فريضة  بأ��3  قا`  �هللا. 
مر}�  �ملؤمنني   uم� للقا�  لند)   Z[ �لسفر 
طاهر ��د #�ه �هللا، �لكنه �صيب Ìلطة 
لن  ]نه  قالو�  �ألطبا�   (� لد#جة   Óلدما�  k
�هللا  3قائق معد��3، �لكن  �كثر من  يعيش 
�ملؤمنني   uم� موالنا  3عا�  �ستجا�   Zتعا
سو¶  ]نه  فيها  يقو�  برقية  �#سل  حيث 
�ملئو>  �ليوبيل  �سيحضر  �هللا  بإ�)  يشفى 
١٤سنة  بعدها   Éعا �بالفعل   .١٩٨٩
 ،٢٠٠٠/٥/٢٦ k يو` �جلمعة kحيث تو

]نا هللا �]نا ]ليه #�جعو). 

�حلا/ .مد �ملغرc �ألbد�
شريف  �ألستا� شو3#> �مد  عنه  كتب 
�لديا#   k �أل�د>  �إلسالمي  �لد�عية 

�ملقدسة:
-#�ه  �ملغر�  �مد  �حلا�  عايشُت  لقد 
من  �Iع  �كنت  متتالية،  عاما   ١٨ �هللا- 
منها  ��كتب  عنه،   �uكث قصصا  حضرته 

ما ¥ �نَسها. 
ُ�لد �حلا� �مد بن �مد �ملغر� k قرية 
 k "مكنا½"   �� "فا½"  مدينة  من  قريبة 
�ملغر�. كا) �سم �بيه �جد' �يضا �مد. 
�هللا  بيت  حلج  �ملغر�  �مد  �حلا�  خر� 
�حلر�` مع wموعة من �حلجا� �لذين سافر�� 
على �ألقد�` �على �إلبل، فمكث k مكة 
�هللا  بيت  حججُت  يقو�:  كا)  سنو�@. 
هنا� خال�  يعمل  كا)  مر�.   ١٧ �حلر�` 
�لنها# ليجد شيئا يسد به �جلو\، �ميضي 

باقي �لوقت k �كر �هللا ��لعبا�3. 
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 Z[ مكة  من  �هب  سنو�@  بضع  �بعد 
بن  �مد  "سيد>  يد  على  �تتلمذ  �ليمن 
�هللا  #سو�  نسل  من  كا)  �لذ>  ]3#يس" 
�، �كا) من ��ليا� �هللا تعاZ. �صلْت ]ليه 
k �ليمن بعض كتب �ملسيح �ملوعو3 � 
�مد،  �حلا�  بينهم  �من  تالميذ'  فجمع 
��ند   k ظهر  قد  �ملهد>   ([ �م:  �قا� 
��Iه ��د، �هذ' بعض كتبه �لعربية، ��نا 
�صدقه ��ºمن به، فآِمنو� به. فآَمنو� Cيًعا.
�كا) �حلا� �ملغر� ¯فظ �جز�� من كتب 
�ملسيح �ملوعو3 � ، �كا) كث�u ما ير33 

بيته �لتا�: 

قضى �هللا �) �لطعن بالطعن بيننا 
              فذلك طاعوٌ) �تاهم لُيبِصر��

بعد �فا� سيد> �مد بن ]3#يس �#�3 �حلا� 
�أل�ضا\  �لكن  �طنه،   Z[ �لعو�3  �ملغر� 
�الستعما# حالت  بسبب  �ملتغk �u �طنه 
�3) �لك، فمكث k حيفا ��قا` k مسجد 
 �uمنطقة �لط k `قا� b .ه جامع �جلرينةI�
�لقر�)  �أل�ال3  يعّلم  �كا)  حيفا  جنو� 
�لدين  جال�  حضر�  �صل  �ملا  �لكرمي. 
 <3��  Z[ مر�  �هب  حيفا   Z[  � -س 
�ملغر�  �حلا�  به  فالتقى  للتنـّز'،  �لسيا 
��خ[' عن قصة بيعته مع �ستا�' �مد بن 
]3#يس، b جد3 بيعته. �كا) هذ� k سنة 
١٩٢٨. فبد� يساعد حضر� �ألستا� -س 
يعّلم  �لكبابu ��خذ   Z[ �نتقل   b .دمه��
�طفا� �لكبابu �لقر�) �لكرمي ح® �ُنشئت 
�ملد#سة �أل�دية k سنة ١٩٣٣. �عندما 
حضر�  �نتقل  �مو3"  "سيدنا  مسجد  ُب| 

�ملغر� ]Z ]حد� }��يا �ملسجد.
 k مطبعة Zسنة ١٩٣٥ �هبنا �هللا تعا k

تكن   ¥  �[ يد�يًّا  تعمل  �كانت   ،uلكباب�
فقا`   ،uبالكباب �نذ��  متوفر�  �لكهربا� 
حضر� �حلا� ֲדذ� �لعمل ح® عا` ١٩٥٣ 

�> ما يقا#� ١٨ عاًما. 
 ١٩٣٨ سنة  فلسطني   Z[ �صلُت  عندما 
كا) �حلا� �مد �ملغر� يبلغ من �لعمر٦٠ 
عاما، �كا) حينها يصو` كل يو` ما عد� 
�جلمعة، �كا) يقو�: ال ميكن �) يذ�� 
�لدجا� �3) �لصيا`. كا) يتطو\ C kيع 
 k �uكث Zنشطة �جلماعة، �يذكر �هللا تعا�
�ثنا� �لعمل. كا) يستيقظ k �لساعة �لثانية 
�لتهجد يوميا. كا) شديد �حلر©  لصال� 
�ضعه  #غم  بالتز�`  �لت[عا@  3فع  على 

�ملا3> �لصعب. 
قا`   ١٩٦٠ عا`  3يسم[   ١٨ ليلة   k
�صلى �لتهجد، b توk �هو ينتظر صال� 
�لفجر k �ملسجد. #�ه �هللا ��على مقامه 

k �جلنة.

Mلسيد سليم .مد �لربا�
�لد عا` ١٩٠٤ �بايع k عا` ١٩٢٨. 
كا) من سكا) قرية �لطZ[ �u �جلنو� من 
مدينة حيفا، �كا) �لًصا �مولًعا بالتبليغ. 
 k لتربية�� �لتبليغ   uشغل منصب سكرت
�جلماعة. يذكر �ألستا� جال� �لدين -س 
 �� ما حد� مع �لشيخ �مد سليم �لربا
 �فيقو�: "كا) �خونا �لشيخ سليم �لربا
يتد#� على صيد �لسمك منذ شهر تقريًبا 
�كا) يبلِّغ �لصيا3ين باأل�دية، فقالو� له 
يوًما: ]�� كنت حًقا على �لصدv فعليك 
�) تبا#> �لك �لصياk 3 �لصيد - �لك 
عشر  منذ  �لصيد   k  �uًخب كا)  �لصيا3 
سنو�@- �نقر# �) صاحب �حلق هو من 
يقع �لسمك k شبكته ��ًال. فقا� �لشيخ 

�لربا�: �نا �قبل هذ� �لشرµ، �لكن علينا 
�ندعو  #كعتني  �نصلي  نتوضأ   (� ��ًال 
َفَقِبلو�  باحلق.  بيننا  يفتح   (�  Zتعا �هللا 
�الثنا)  فرمى  �صّلو�.  �توضأ��   µلشر�
�لسمك  �قع   �uًخ�� مر�@  �لشبكة عد� 
 Zتعا �لشيخ سليم، فسجد هللا  k شبكة 
�ثنا) من �لصيا3ين 3عو�   vشكًر�. فصد

�جلماعة. 

(Cفرعو)  لسيد حسني علي خالد عسا0�
نز� �ملجاهد �لكبu موالنا جال� �لدين 
-س � k حيفا عا` ١٩٢٨ �سكن 
�جلرينة. �ير��  تدعى »ا#�  k حا#� 
�ملكتظة   vألسو��  k ميشي  كا)  �نه 
�ألمة  مسيح  بظهو#  مبلغا  باملشترين، 
�) Iعه  �هللا  قد#  �شا�  �لزما).  �]ما` 
فشد'  علي،  حسني  �ملرحو`  هنالك 
�لك �لرجل ��ند> بشجاعته �حكمته 
�كالمه �لعذ� �مللي� باملعا#¶ �لدينية 
��ِحلكم �أل�دية ��لنو# �لساطع، فمن 
¨و  خطو�ته   Z��ُ �ªذ  �للحظة  تلك 

Cاعة �ملسيح ��نصا#'.
Âصاله  معر�ًفا  حسني  �ملرحو`  كا) 
يتر33  فلم  �حلميد� من شجاعة �كر`، 
-#�ه  �لدين  جالَ�  موالنا  يدعو   (�
�هللا- ]Z مائد� �لطعا` k بيته �ملتو�ضع 
�لسيا جنو�  منطقة ��3>   k لقائم�
�لكبابu، فتكر` بتلبية 3عوته. �تكر#@ 
�ملرحو`  صد#  �نشر  ح®  �لزيا#�@ 
لتلبية ند�� ]ما` �لزما)، فقا` هو �عائلته 
باالنضما` ]Z هذ' �جلماعة �ملبا#كة عا` 

.١٩٢٨
من  عو�3  شريف  �مد  �أل£  جد  �هو 

جهة �مه.
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(aبو صاG) &'حلا/ عبد �لقا'� عو�
#جال  عو�3  �لقا#3  عبد  �حلا�  كا) 
�لشيخ  �حلا�  �خيه  مع  �هب  صاحلا.. 
 Á#أل� من   �uكب قطعة  عو�3  �مد 
مسجد   ��� �مو3..  سيدنا  جامع  لبنا� 

لأل�دية بالديا# �لعربية.
عاÉ �حلا� �بو صا² ]حد� عشر� �مائة 
سنة، قضاها k �لعبا�3 �عمل �خلu، �طلب 
من �خلليفة �لثا� � �) يكتب له Âط يد' 
�نه ��د> لتكو) معه شها�3 عند �هللا �نه 
�لقلو�  طيبة  هي  �هذ'  �أل�ديني!  من 
�بساطتها �لطاهر�. ملا تقد` به �لسن عجز 
ممتطيا  يأتيه  فكا)  �ملسجد،   Z[  uلس� عن 
�ا#'، �ظل مو�ظبا على حضو# �لصال�. 
�هو ��لد كل من �حلا� صا² عبد �لقا#3 
عو�3 ��حلا� ��د عبد �لقا3# عو�3 �لذ> 

سيأ5 �كرÔا.

�حلا/ صاa عبد �لقا'� عو'&
 k �لد  عو�3.  �لقا#3  عبد  �حلا�  �بن  هو 
�لكبابu عا` ١٨٧٨. كا) من كبا# �لصوفية 
�لشا�لية k فلسطني، �كانت تربطه بعائلة 
�لقزv »يفا عالقة صد�قة �طريقة صوفية، 
جال�  �ألستا�  حضر  �لعالقة  هذ'  �»كم 
 vلقز� علي  �لشيخ  بصحبة  -س  �لدين 
��لتقى   uلكباب�  k صا²  �حلا�  بيت   Z[
بظهو#  �بّشرها  عو�3،  �لقا#3  عبد  بعائلة 
بعدها  ��ند.   k  � ��ملسيح  �ملهد> 
سافر �ألستا� جال� �لدين -س ]Z مصر 
طويل  �قت  ميض   ¥� تبشuية،  مهمة   k
���لد'  هو  �نه  �حلا� صا²  له   vبر� ح® 
مبايعة  قر#��  ��قربائه  �عائالִדم  �]خوته 
�إلما` �ملهد> ��ملسيح �ملوعو3 �. فعا3 
�ألستا� جال� �لدين من �لقاهر� k متو} عا` 

١٩٣٠ �جا� ]Z بيت �حلا� صا² حيث 
كا) �جلميع k �النتظا#، فقامو� للمبايعة. 

�ملبايعة �) �البن  �ثنا�  تبَني  �نه  �ُيذكر هنا 
�لقا#3  عبد  (��Iه  صا²  للحا�  �ألك[ 
�تا# �لكبابu �سيأ5 �كر' الحقا) قد بايع 
�ألستا� -س قبل عا` k حيفا مع بعض 
عن  �لك  كتم  �نه  ]ال  �لشاميني  �صدقائه 

��لد' �]خوته. 
 k بدخو� �حلا� صا² �عائلته ��قربائه�
�جلماعة ضربت شجر� �أل�دية جذ�#ها 
عميًقا k �أل#Á بفضل �هللا تعاZ، �بد�@ 
�لعربية  ��لبال3  فلسطني   k تنتشر  �لدعو� 
�هللا  بفضل   uلكباب� �صبحت   �[ �ألخر� 
�لعربية. فبد�@  �لديا#   k مركًز� لأل�دية
�لسجاال@ تشتّد على �ملنابر k مدينة حيفا 
��لقر� �ملجا�#�، �جر@ �ا�ال@ يائسة 
من �ملشايخ ��لعلما� لر3 �هل �لكبابu عن 
�أل�دية، لكن Cيع تلك �ملحا�ال@ با�@ 
بالفشل لصمو3 هؤال� �أل�ديني �ملخلصني 
على �لعهد �لذ> قطعو' مع �هللا �مع ]ما` 
هذ� �لزما) �ملسيح �ملوعو3 ��ملهد> �ملعهو3 
�ألستا�  على  �جلماعة  �عرضت   .�

 k للسكن  ينتقل  بأ)  -س  �لدين  جال� 
�عتد���@  من  مأمن   k ليكو)   uلكباب�
�سكن  بالفعل  �نتقل  سنة  �بعد  �ألشر�#. 

 .uلكباب� k
هيئة  أل��  #ئيس   ��� �هللا-  -#�ه  كا) 
]�3#ية للجماعة ُتنتخب k تا#يخ �جلماعة 
k فلسطني، �قد بقي #ئيًسا �ا ح® �فاته 
عا` ١٩٥٠. #�ه �هللا #�ة ��سعة ��على 

مقامه k �جلنة. �مني!
�عندما توk بعث حضر� �ملصلح �ملوعو3 
�بنه  فيها  يعز>  �لتـالية  بالرسالة   �

��هله:
"بسم �هللا �لرbن �لرحيم 

#بو�  ٢٧ شباµ سنة ١٩٥٠`

�حلا� صا² سلمكم  �لسيد �مد  عزيز> 
،Zهللا تعا�

�لسال` عليكم �#�ة �هللا �بركاته، �بعد، 
فقد تلقينا مبنتهى �ألسف �خل[ �لفاجع بوفا� 
��لدكم �حلا� صا² عو�3 #�ه �هللا. فإنا 

هللا �]نا ]ليه #�جعو).

كلُّ �بِن Gنثى �,Cْ طالْت سالمُته
lُمو. mَلٍة َحْدباo يوًما على              

كا)  علمُت  كما  �ملرحو`  ��لدكم   ([
�أل�دية  �جلماعة   k 3خل  شخص   ���
 µلنشا�� للجد  مثاال  �كا)   ،uلكباب�  k
��إلخال© k سبيل نشر �لدعو� �حلقة بني 
�بنا� �طنه، فجز�' �هللا منا خu �جلز�� على 
ما �بد� من �إلخال© ��ملحبة. �3عو �هللا 
تعاZ �) يتغمد' بر�ته �لو�سعة، ��سكنه 
��لثو��  �ألجر  له  �ُيجز�  ِجنانه،  فسيح   �حلا� صا² عبد �لقا3# عو�3
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k �3# �لنعيم، �يلهمكم �]خو�نكم �بقية 
�قربائكم على فقد' �لصَ[ �جلميل، ��فقكم 
�) تكونو� خu خلف خلu سلف. ��3عو 
�ملولو> �مد شريف  تعاZ �) يشفي  �هللا 
 Z[ �بلغو� سالمي  يغا3# سقما.  شفا� ال 
 (�  zصي��  .uلكباب�  k �إلخو�)  Cيع 
للذين  �Iى  �مثاال  حسنة  قد��  يكونو� 

يأتو) بعدهم. 
��لسال` عليكم. 

مu}� �مو3 ��د 
�خلليفة �لثا� للمسيح �ملوعو3 �"
(تا#يخ �أل�دية، ضميمة wلد ١٣ © ٥)

�حلا/ bGد عبد �لقا'� عو'& 
هو شقيق �حلا� صا² عبد �لقا3# �ملذكو# 
 kعال' . �لد �حلا� ��د سنة ١٨٨١، �تو�
�كا)   .١٩٧٥ نيسا)   ١٤ �الثنني  يو` 
يكتب �ملقاال@ ��ألشعا# �لz كا) ير�يها 
عن معا#فه ��صدقائه �لد#��يش ��صحا� 
 k يتجّولو)  كانو�  �لذين  �لصوفية   vلطر�
�لعر�.  �ملغر�  بال3  من  �غالبيتهم  �لبال3 
 vكا) له صد�قة مع �ألخويني �مد �لقز�
�علي �لقزv.. من ��� �ملبايعني من مدينة 
 ��لربا سليم  ��لشيخ  ��بنائهم،  حيفا.. 
��لسيد #شد> �لبسطي. Iع �حلا� ��د 
�لد�عية �أل�د>  ��خو' �ألك[ صا² عن 
حضر� موالنا جال� �لدين -س � �لذ> 
3عا�  يدعو   (� لقا��@  بعد  منه  طلب 
�هللا  �يدعو  �لنو`،  قبل  يومًيا  �الستخا#� 
�) يريه �ية k صد3 3عو� �ملسيح �ملوعو3 
مبا  �حلا� صا²  فعا3 ��خ[ شقيقه   .�
 k� �أل�د>.  �لد�عية  حضر�  مع  كا) 
]حد� �لليا� #�� k �لرºيا #سو� �هللا � 
��إلما` عليًّا ��لسيد� فاطمة ��بنيهما �حلسن 

��حلسني.. �بني يد> #سو� �هللا � #جل 
�قا�:  ��د  للحا�   � �هللا  #سو�  قّدمه 
�ملهد>،  �إلما`  هذ�  �ملهد>،  �إلما`  هذ� 
به  �إلميا)  عليك  �قا�:  مرتني،  كرَّ#ها 
ألنه صاحب �لوقت. فاستيقظ �ما كا) له 
�لشقيقه ]ال �) �[� �ألستا� جال� �لدين 
��النضما`  �لبيعة  قر#�  قد  بأ�ما  -س 
فلما عا3 �ألستا� -س من  ]Z �أل�دية. 
�لقاهر� ]Z �لكبابu �سُتقبل »فا�� �]كر�`، 
���لدÔا  ���د  صا²  �ألخو�)  �بايع 
��د  �حلا�  �كا)  ��قرباÔºا.  ��بناÔºا 
يقو` مع حضر� �ملبشر بالتبشu ��جلوال@، 
]ماما  �كا)  قوية.  بينهما  �لعالقة  �كانت 
 ���  k للما�   �uسكرت� �خطيبا  للصال� 

 .uهيئة ]�3#ية جلماعة �لكباب

عبد �لقا'� صاa عبد �لقا'� عو'& (qتا� 
�لكباب�)

�ملذكو#  �لقا#3  عبد  صا²  �حلا�  �بن  هو 
موسى.  �بو  يك¦  �ملرحو`  كا)  �عال'. 
 uلد عا` ١٩٠٠. بعد }��جه تر� �لكباب�
قصة  لنا  تر�>  حيفا.  مدينة   k �سكن 
�منة  �ملرحومة  }�جته  لأل�دية  �نضمامه 

خطا� (�` موسى) فتقو�:
 vحيفا قريًبا من حا#� �ألقز� k كنا نسكن
كنت  �أل�دية.  قبو�   k سبقونا  �لذين 
�شاهد �ألستا� جال� �لدين -س مير من 
�ما` بيتنا �¥ نكن نعرفه �� نسمع به. #�يته 
ينظر  ال  مشيته،   k مستقيًما  #}يًنا  #جًال 
 Á#أل� Z[ مييًنا �ال يساً#� �]منا ينظر فقط
�قد  عصا'.  عليه  تقع  �لذ>  �ملكا)   Z[�
تكر# مر�#' �ما` بيتنا عد� مر�@. فحدثُت 
مالًكا   �#� ]ن| كنت  له:  �قلت  }�جي 
}�جي،   k فأّثر كالمي عا3ًيا.  ]نساًنا  ال 

 k� .ير�' �يتعر¶ عليه  (� يتم¦  فأصبح 
�حد �أليا` �عندما كا) هذ� �لرجل مير من 
فتبعه  �لبيت،   k }�جي  كا)  �لبيت  �ما` 
 vلقز� عائلة  بيو@  من  بيًتا  3خل   (�  Z[
من  بيت   Z[ مسا�  كل  يأ5  كا)  حيث 
�لصال�  �بعد  للصال�،  �لعائلة  هذ'  بيو@ 
كا) يلقي 3#�ًسا. ُ�عجَب }�جي �ملرحو` 
يو`  كل  فصا# ¯ضر  ��حا3يثه،  بد#�سه 
�قتنع  ح®  �لد#�½  �Iا\  �لعشا�  لصال� 
�بايع على يد'. ��خ[� بذلك لكنه �خفى 

�مر مبايعته عن ��لد' �]خوته.
�ملبشر �ألستا� جال�  �عندما جا� حضر� 
�لدين -س للمبايعة �لك[� k بيت �حلا� 
قّد`   ١٩٣٠ عا`   uلكباب�  k عو�3  صا² 
له  �حتر�ًما  �حلا� صا²  ��لَد'  �لقا#3  عبُد 
�ملبايعني،   ��� ��لد'  ليكو)  »سب #غبته 
b يبايع هو من �#�ئه. b �نتقل بعد �لبيعة 
 k �uًبعد �) ب¦ بيًتا كب uلكباب� k ليسكن

 عبد �لقا3# صا² عبد �لقا3# عو�3
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�سط �لبلد�.
للكبابu (�تاً#�)  كا) -#�ه �هللا- عمدً� 
مفتوًحا  �بيته  مضياًفا  �كا)  شبابه.  منذ 
خا#جها،  �من  �لبلد  �هل  من  للضيو¶ 
 k �ضيوفهم  �ملبشرين  يستضيف  �كا) 
بيته، كما كا) ير�فق �ملبشرين k جوالִדم 
�لتبشuية مع شبا� �لكبابu. عمل k بنا� 
�جعله   uلكباب�  k للجماعة  مسجد   ���
�ذ�  شر¶"  "مهند½  -س  �ألستاُ� 
 k للتربية �uًملشر�\. كما �نُتخب سكرت�

��� هيئة ]�3#ية تقا` k تا#يخ �جلماعة. 

�لسيد .مد صاa عبد �لقا'� عو'& (Gبو 
صال))

�ملذكو#  �لقا#3  عبد  صا²  �حلا�  �بن  هو 
 uعال' �جدُّ �أل£ �مد شريف عو�3 �م�
�جلماعة k �لديا# �ملقدسة حاليا. ُ�لد عا` 
١٩١٠ k �لكبابu. ¥ ُيَتح له k صغر' �) 
يتعلم k �ملد�#½، �]منا تعلم قر��� �لقر�) 
 Û3ُكّتا� �لقرية، كما تعلم مبا k لكرمي�
�ألستا�  يد  على  �قو�عدها  �لعربية  �للغة 
 #�{ �عندما  �جلالندهر>.  �لعطا�   ��
 uألستاُ� �لكرمي جال� �لدين -س �لكباب�
��لد'  بيت   #�{ �لبيعة  ألخذ   ١٩٣٠ عا` 
بالذ�@. �كم كا) سر�#' بالًغا حني قر# 
 Z[ �النضما`  ��عمامه  �حلا� صا²  ��لد' 

�جلماعة.  
مدينة   k �حد'  يسكن  �ملبشر  كا)  �ملا 
حيفا طلب �حلا� صا² عبد �لقا3# عو�3 
من �بنه �مد، �لذ> كا) يعمل k �ملينا�، 
#جوعه  بعد  ��دمه  �ملبشر  مع  يقيم   (�
�ستمر k هذ'  �قد  �لعمل �¯رسه.   من 
�ملهمة ح® سافر �ملبشر �لكرمي ]Z قا3يا)، 
 �� �ألستا�  حضر�   ��لثا �ملبشر  �خَلفه 

�لعطا� �جلالندهر> عا` ١٩٣١. �k }من 
�ملبشر �لثا� عز` على �لتعلم �لذ�5، فصا# 
خطيًبا  �جد'  �كد'  �توفيقه  �هللا  بفضل 
�لقر�)  بقر���  مولًعا  كا)  من[.  على كل 
�ُكتب  �لشريف  �حلديث  �ُكتب  �لكرمي 
�ملسيح �ملوعو3 �. �كا) �3عًيا ]Z �هللا 
 Z[ يذهب  كا)  �حًد�.  �هللا   k �ا¶  ال 
�لنا½ بدعو� �ملسيح  مساجد حيفا �يبشر 
كا)  بل   ،� �ملعهو3  ��ملهد>  �ملوعو3 
عقر   k ��ملشايخ  ��ملفتني  �لقضا�  يناظر 
�3#هم. كما كا) �ر� مع �آلخرين لنشر 
��لقر�  �ملد)   k �لكتب  �تو}يع  �لدعو� 
يتعرضو)  كانو�  ما   �uًكث� �لفلسطينية، 

العتد���@ �ألشر�# �]يذ�ئهم �شتمهم.
لقد ُقد# ملحمد صا² عو�3 �}�جته ���ال3' 
تركها  �قد  ��ملبشرين،  �جلماعة  �دمو�   (�
ُسّنًة k �#يته. خد` �جلماعَة k ش® �ملناصب 
منها سكرتu للما�، سكرتu للتربية ��لتعليم، 
�#ئيس  عا`،   uسكرت  ،uللتبش  uسكرت

�جلماعة ح® �فاته سنة ١٩٨٠.
 �uحد� مر� عا` ١٩٣٦ حني كا) سكرت
للما� �) جا� عصابة من �للصو© �ملسلحني 
�ساقو' للقتل، �لكنه #فض �) يلÕ طلبهم 
�¥ يفرk µ ما� �هللا. b �فرجو� عنه بفضل 
�لقر�  بتدخل }عيم من ]حد�   Zتعا �هللا 

�ملجا�#� �لذ> صا3¶ �لتقاº' ֲדم. 
�لوقت،  خليفة  مع  �التصا�  �3ئم  كا) 
��ال3'  �يوصي  مناسبة،  كل   k �ير�سله 
مبر�سلة خليفة �لوقت ��) تكو) #سائلهم 
 �#�� �قد  قص�u �مكتوبة Âط ��ضح. 
�لقيِّمة.  �لرسائل  هذ'  من  قّيًما  كنـًز� 
بقي على صلة مع �لدعا� �لكر�` ح® بعد 

عو3ִדم ]Z ��طا�م.
�هللا-  -#�ه  �لثالث  �خلليفة  بلقا�  حظي 

للعال�  لند)   Z[ حضرته  قِد`  عندما 
�لتقى  �قد  عا` ١٩٧٣.   b عا` ١٩٧٠، 
�لعطا�   �� �ألستا�  �لد�عية  بصديقه  �يًضا 
�جلالندهر> �لذ> كا) ير�فق �مu �ملؤمنني 

k تلك �لرحلة. 
لند��  �مللبني  ���ئل  من  �هللا-  -#�ه  كا) 
�جلديد"  "�لتحريك  ملشر�\   ��لثا �خلليفة 
عا` ١٩٣٤. �تشّر¶ باالنضما` ]Z نظا` 
�لليل  يقو`  كا)   .١٩٤٥ عا`  "�لوصية" 
�يقر� قر�) �لفجر، مد��ًما على �لصلو�@ 
عن  �لبيت   k حديثه  �كا)  باجلماعة. 
�ألخالv �إلسالمية �لصا3قة �3عو� �ملسيح 

�ملوعو3 �.
حظي �) يكو) من مؤسسي جامع سيدنا 
�ُبناته عا` ١٩٣٠، b من  �لقدمي  "�مو3" 
��ضعي حجر �ألسا½ للمسجد �جلديد عا` 
١٩٧٨. ��فته �ملنية k سن �لسبعني سنة عا` 

١٩٨٠. #�ه �هللا #�ة ��سعة، �مني!

�لسيد .مو' صاa عو'& (Gبو عمر) 
�مد  �شقيق  عو�3  صا²  �حلا�  �بن  هو 
سنة  ُ�لد  �عال'.  �ملذكو#ين  عو�3  صا² 
�لدين  جال�  موالنا   #�{ عندما   .١٩١٤
علي  �لسيد  مع   uلكباب� �هللا  #�ه  -س 
قد عّر¶  �لذ� كا)  �بو خضر -   vلقز�
 uلكباب� مشايخ  بعض  على  -س  موالنا 
- كا) �لسيد �مو3 من ���ئل من بايعو�  

��نضمو� ]Z 3عو� �ملسيح �ملوعو3 �.
لفتر� طويلة حيث   uللتبش  �uعمل سكرت
��هتّم  �لتبشuية،  باجلوال@  يقو`  كا) 
جللبهم  �أل�ديني   uغ مع  عالقا@  بإقامة 
�ملوعو3"  "�ملصلح  #�سل  �لدعو�.   Z[
�خلليفة �لثا� � ��خلليفة �لثالث #�ه �هللا. 
�3ًما،  �ملبشرين  مع  متينة  عالقة  على  كا) 
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مع  صد�قة  عالقة  جتمعه  كانت  حيث 
موالنا �� �لعطا� �جلالندهر> �موالنا 
�ملرحو`  كا)  شريف.  �مد  شو#3> 
 kتو� للجماعة.  ��فيا  �لصا  ��ديا 

.١٩٨٩/١/٢٩ k

�لسيد& جنمة علي خطاU (HG صال))
�ملرحومة  ُ�لد@   . }�جة �مد صا² عو�3 
جنمة عا` ١٩١٣ k مدينة حيفا أل� مشهو3 
 `�� خطا�  علي  هو  ��لصال  بالتقو�  له 
من عائلة شنبو# هي عفيفة ��د شنبو#. تر� 
مع  ليسكن  حيفا  مدينة  علي خطا�  �بوها 
 k �أل#بع  �بناته   3��3 �ألك[  ��بنه  }�جته 
مغائر ��3> #�-يا حيث �نشأ حقًال }#�عيًّا 
من  قطيًعا  �#عى   uلشه� #�-يا  بئر  حو� 

 .kلبقر. �ما لبث �) تو�
k عا` ١٩٣٣ خطبها �مد صا² عو�3 من 
�خيها �لشيخ 3��3 علي خطا�، �بعد عا` 
ُ}ّفت ]ليه k بيت �لز�جية �جلديد �لذ> ُب| 
مبحا��� �ملسجد �جلديد جامع سيدنا �مو3 
k �لكبابu. �كانت منذ �لك �لوقت تعمل 
��ملبشرين  �جلماعة  خدمة   k }�جها  مع 
�ضيو¶ �جلماعة، �ظلت مو�ظبة على هذ� 
 .١٩٩٣ عا`  �فاִדا   b مرضها  ح®  �لعمل 
قبل  خدمُت  "لقد  يقو�:  }�جها  �كا) 
�لدين  جال�  موالنا  �أل��  �ملبشَر  }��جي 
�لعطا�  �با  موالنا   ��لثا �ملبشر   b  � -س 
�جلالندهر> #�ه �هللا، فقا� � �ألستا� �بو 
خدمَت  لقد  �مد،  يا  مر�:   @�� �لعطا� 
�ألستا� -س �خدمَت| �يًضا، �ليس عند> 
ير}قك   (� �هللا  �3عو  �لك|  لك،  �قدمه  ما 
�لك  ¿ر�   zج�{ فكانت  صاحلة.  }�جة 
 .�uًكث �ًد�  �لك  على  هللا  ��حلمد  �لدعا�. 

#�هم �هللا تعاC Zيًعا. �مني!

�لسيد Gسعد سعيد عو'& ( Gبو موسى) 
ُ�لد عا` ١٩٠٣ k �لكبابu. كا) -#�ه 
�هللا- منذ طفولته مال}ًما جلّد' عبد �حلي، 
��ملكّلف  عو�3،  عائلة   k �إلخو�   uكب
�لضيو¶  �ستقباَ�  �لباقني  ]خوته  قَبل  من 
حيث   ،uلكباب�  k �لز��ية  على  �لو�فدين 
�جلوسهم  مصّالهم  مقا`  �لّز��ية  كانت 
��ستقبا� ضيوفهم. كانت �لكبابu، ملا �فد 
]ليها حضر� موالنا جال� �لّدين -س �،   
من  للمشايخ  �لشائعة  �ملفاهيم  على  تعيش 
�}هرّيني �غu �}هرّيني، �لكن �لك ¥ مينع 
�ألستا� �سعد سعيد عو�3 من قبو� 3عو� 
�ملسيح �ملوعو3 � بو�سطة حضر� �ملبشر 
�مبايعته مع بقية من بايعو� من ���ئل �لنا½ 
k �لكبابu، مع �) ��لد' �]خوته ¥ يبايعو� 
�م  �لدعا�   uكث �كا)  �لوقت.  �لك   k
�) يقبلو� �أل�دية ]Z �) مت �لك k عا` 
١٩٥٥، عشية مغا3#� �ألستا� جوهد#> 

.uلكباب� Á#� مد شريف�
ُكّتاًبا   �� مد#سة  يدخل   ¥ �نه  �#غم 
 �� �ألستا�  عند  �لليلية  �لد#�½  باستثنا� 
�هتم  فقد  �هللا،  #�ه  �جلالندهر>  �لعطا� 

بتعليم ��ال3'.
كانت عالقته باملبشرين عالقة حب ��حتر�` 
�]خال© لدعو� مهد> �خر �لزما)، �قد 
/١/٣١k �لفانية  �لدنيا  هذ'  عن  #حل 

١٩٨٢. ]نا هللا �]نا ]ليه #�جعو).

�حلا/ هاشم طيب عو'& 
 ١٩٢٢ عا`  عو�3  طيب  هاشم  �حلا�  �لد 
بايع  عو�3.  �حلي  عبد  طيب  �حلا�  لو�لد' 
 ١٩٥٥ عا`   � �ملوعو3  �ملصلح  حضر� 

بو�سطة �ملبشر جال� �لدين قمر #�ه �هللا. 
�نُتخب   ١٩٥٥  k للجماعة  �نضمامه  بعد 

�ملا� �بقي k هذ� �ملنصب   uملنصب سكرت
 k  uألخ� مرضه  ح®  متو�صل  بشكل 
١٩٩٩. �قد خد` �جلماعة k هذ� �ملنصب 
من  �لت[عا@  Cع   k �]خال©  �مانة  بكل 
مسجد  بنا�   k  #�3 له  كا)  كما  �ألفر�3، 
�تصا�  على  كا)  �جلديد.  �مو3"  "سيدنا 
�هللا.  #�ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر�  مع  �3ئم 
كا) ينظر ]Z �ملبشرين ��لقا3مني من �ملركز 
بغاية �حلب ��لتكرمي. �قد توZ[ k #�ة �هللا 

بتا#يخ ٢٠٠٦/١١/٢٤. 

�لسيد موسى نايف سر�� (Gبو بش�) 
�لد �ملرحو` k ١٩٢٧/٩/١٥. �نضم �بو�' 
]Z �أل�دية �ملبا#كة مع �هل �لكبابu. تعلم 
عمل  حيفا.  مدينة   k �لسالزيا)  مد#سة   k
تسجيل  �3ئر�   k موظًفا  حياته  مطلع  منذ 
�لسكا) ���ويا@ k حيفا، ��#تقى k هذ' 
�لوظيفة ح® �صبح مدير� �ذ' �لد�ئر�، �بقي 

k هذ� �ملنصب ح® �لتقاعد. 
خد` �جلماعة �ملحلية من خال� تقلد' عد� 
 uسكرت منها  �إل�3#ية  ��يئة   k مناصب 
��لتعليم  �لتربية   uسكرت� �جلماعة  عا` 
�سكرتu �لتحريك �جلديد ��لوقف �جلديد 
�ملت[عني  قو�ئم  جد�لة  على  عمل  حيث 
سهل  مما  �كتتاֲדم  �تا#يخ  سنهم  حسب 
على من جا� بعد' k هذ� �ملنصب �لقياَ̀ 
بعمله بشكل مريح �منتظم، �كا) �خرها 
�قا`  �هللا.  �نصا#  wلس  #ئيس  منصب 
بكتابة كثu من �ملختا#�@ من كتب سيدنا 
�ملسيح ملوعوÂ � 3ط يد' �ألنيق حو� 

مو�ضيع 3ينية �تلفة. 
�لكر�`  للمبشرين  قريبا  #فيقا  �هللا  كا) #�ه 
عا`  ]بريل   ٢٩  k  kتو لطلباִדم.  �ملبيا 

 .٢٠٠٥

 



٤٣٧

 �بنا� �جلماعة k �لكبابu مع �ملبشرين جال� �لدين -س ��مد سليم ��ند> �نذير ��د مبشر مع طال� �ملد#سة �أل�دية
 عا` ١٩٣٦ حني مّر بالكبابu �ألستا� -س k طريقه ]Z لند)

على �لكر�سي من �ليمني: ١- عبد 
 vهللا �لعر�قي ٢- عبد �لر�ن قز�
٣- علي صا² قزv ٤- �لشهيد 
صا²  �مد   -٥ �ملصر>  ��د 
قزv ٦- �ألستا� �مد سليم ٧- 
�ألستا�   -٨ -س  �لدين  جال� 
�ألستا�   -٩ مبشر  ��د  نذير 
�لدين �حلص| ١٠- #شد>   uمن
يوسف  �مد   -١١ �لبسطي 
عبد  حسن  كامل   -١٤ �اميد 
سعيد  �مد   -١٥ عو�3  �لقا#3 
Âت �� ١٦- علي �مد عو�3 
لعبا½ عبد �هللا عو�3  ١٧- طفل 

١٨- عبا½ عبد �هللا عو�3

 �بنا� �جلماعة �طال� �ملد#سة �أل�دية k �لكبابu مع �ملبشرين �� �لعطا� �جلالندهر> ��مد سليم ��ند> عا` ١٩٣٦

على �لكر�سي: عبد �لر�ن قزv، سليم �مد #با�، غu معر�¶، �ألستا� �مد سليم، �ألستا� �بو �لعطا� �جلالندهر>، �ألستا� 
منu �لدين �حلص|، #شد> �لبسطي، غu معر�¶، �مد صا² عبد �لقا3# عو�3، علي صا² قزv، مصطفى حسني �اميد.

 �لو�قفو) k �لصف �أل��: عبد �هللا �مد }يد�)، ]بر�هيم علي صا² قزv، صا² عبد �لقا3# عو�3، ��د عبد �لقا3# عو�3، 
عبد �لقا3# صا² عبد �لقا3# عو�3، عبد �ملالك �مد عو�3، �مد ��د عبد �لقا3# عو�3، عبد �لر�ن سعيفا) �ل[جا�>، 

علي �مد عو�3، حسن عبد �لقا3# عو�3، �سعد سعيد عبد �حلي عو�3.

 �لو�قفو) k �لصف �ألخu: خضر علي صا² 
فرعو)،  عسا¶  علي  حسني  �خلفه   ،vقز
كامل حسن عبد �لقا3# عو�3، غu معر�¶، 
]Iاعيل ��د عبد �لقا3# عو�3، �مو3 صا² 
�لقا#3  عبد  صا²  حامد  عو�3،  �لقا#3  عبد 
عو�3،  �لقا#3  عبد  صا²  �جلو�3  عبد  عو�3، 
(سر�#)،  }يد  موسى  نايف   ،vقز �مد  طه 
عو�3،  �هللا  عبد  �مد  عو�3،  �مد  مصطفى 

حسني عبد �لقا3# عو�3.
على �أل#Á: عبد �لر�ن عبد �هللا }يد�)، �مد 
عبد �هللا �مد }يد�) (k �خللف)، غu معر�¶، 
موسى  �خللف)،   k) باشية  خليل  ]بر�هيم  علي 
عبد  حسني  �جلليل  عبد  سر�#،  موسى  نايف 
عبد  عبا½  �هللا  عبد  �خللف)،   k) عو�3  �لقا#3 
 k) عو�3  �لقا#3  عبد  ��د  #شيد  عو�3،  �هللا 
�خللف)، موسى عبد �لقا3# صا² عو�3، موسى 
�سعد عو�3 (k �خللف)، لطفي �مد عبد �هللا 
عو�3، �مد علي �مد عو�3 (k �خللف)، خضر 
عبد �هللا �مد }يد�)، عبد �هللا �سعد عو�3، علي 
��د  �خللف)،   k) عو�3  �لقا#3  عبد  حسن 
�لقا#3  مصطفى �مد عو�3، جنيب حسن عبد 
عو�3 (k �خللف)، صبحي مصطفى �مد عو�3، 

غu معر�¶، غu معر�¶، غu معر�¶



٤٣٨

uلكباب� k ألستا� شو3#> �مد شريف يتوسط كبا# �جلماعة� 

 �بنا� �جلماعة k �لكبابu مع �ألستا� شو3#> �مد شريف مبناسبة عو3ته ]Á#� Z �لوطن �ما` مسجد سيدنا �مو3

حسب �أل#قا`: ١- عبا½ عبد �هللا عو�3 ٢- علي �مد عو�3 ٣- عبد �هللا �مد }يد�) ٤- �مد ��د شنبو# ٥- حسني عبد �لقا3# عو�3 ٦- حسن عبد �لقا3# عو�3 ٧- ��د 
عبد �لقا3# عو�3 ٨- تشو3#> �مد شريف ٩- عبد �لقا3# صا² عو�3 ١٠- مصطفى �مد عو�3 ١١- عبد �ملالك �مد عو�3 ١٢- �مد صا² عو�3 ١٣- �مو3 صا² عو�3 
١٤- �مد عبد �هللا عو�3 ١٥- عبد ��ا3> ��د عو�3 ١٦- ��د نايف سر�# ١٧- حامد صا² عو�3 ١٨- ]بر�هيم علي صا² قزv ١٩- عبد �هللا �سعد عو�3 ٢٠- صبحي 
مصطفى عو�3 ٢١- خضر عبد �هللا �مد }يد�) ٢٢- ]Iاعيل ��د عبد �لقا3# عو�3 ٢٣- #شيد ��د عبد �لقا3# عو�3 ٢٤- ��د حسني ��د شنبو# ٢٥- �مو3 ��د عبد 
�لقا3# عو�3 ٢٦- موسى نايف موسى سر�# ٢٧- عبد �جلو�3 صا² عو�3 ٢٨- عثما) �مد عبد �هللا عو�3 ٢٩- �مو3 عبا½ عو�3 ٣٠- جال� �لدين �مد ��د عو�3 ٣١- 
لطفي �مد عبد �هللا عو�3 ٣٢- ��د مصطفى �مد عو�3 ٣٣- �مد عبد �هللا �مد }يد�) ٣٤- �مد علي �مد عو�3 ٣٥- عمر �مو3 صا² عو�3 ٣٦- فؤ�3 حسني عبد �لقا#3 
عو�3  ٣٧- عبد �لر�ن عبد �لقا3# صا² عو�3 ٣٨- مسعو3 �مو3 صا² عو�3 ٣٩- �مد مصطفى �مد عو�3 ٤٠- ]بر�هيم �مد عبد �هللا عو�3 ٤١- صال �لدين �مد صا² 
عو�3 ٤٢- عبد �لر�ن مصطفى ` عو�3 ٤٣- خليل �سعد سعيد عبد �حلي عو�3 ٤٤- ناصر عبد �لقا3# صا² عو�3 ٤٥- خالد �مد عبد �هللا عو�3 ٤٦- �مو3 نايف موسى سر�# 
٤٧- عبد �لر�ن عبد �هللا ` }يد�) ٤٨- حسن علي حسن عبد �لقا3# عو�3 ٤٩- 3��3 (بد#) عبد �جلليل حسني عو�3 ٥٠- طه عبد �ملالك �مد عو�3 ٥١- منu عبد �ملالك �مد عو�3 
٥٢- فال �لدين �مد صا² عو�3 ٥٣- صا² حامد صا² عو�3 ٥٤- كما� �لدين ]Iاعيل عو�3 ٥٥- عبد �لرشيد �مد شريف ٥٦- �يي �لدين �مد صا² عو�3 ٥٧- ياسني فؤ�3 

حسني \ v عو�3 ٥٨- عبد �للطيف مصطفى عو�3 ٥٩- غu معر�¶ ٦٠- ]بر�هيم عبد ��ا3> ٦١- ]بر�هيم علي خليل باشية ٦٢- غu معر�¶



٤٣٩

 �بنا� �لكبابu مع �ملبشرْين 
شريف  �مد  شو#3> 
�جال� �لدين قمر مبناسبة 
 Á#�  Z[ �أل��  عو�3 

�لوطن عا` ١٩٥٥

 ]خو� من �لكبابu مع �ألستا� 
جال� �لدين قمر

�بنا� �لكبابu مع �ألستا�ين جال� �لدين قمر �فضل ]�ي بشu مبناسبة سفر �ألستا� قمر ]Á#� Z �لوطن عا` ١٩٦٦



٤٤٠

�جللو½ من �ليمني: �مد علي عو�3، �ألستا� جال� �لدين قمر،  هاشم طيب عو�3، 
فيصل سعيد عو�3. �لوقو¶: 3. ]بر�هيم �سعد عو�3، صبحي مصطفى عو�3، خليل 

�سعد عو�3، ��د مصطفى عو�3، عبد �هللا �سعد عو�3

من �ليمني: حسني فرعو)، �ألستا� جال� �لدين قمر،
 عبد �هللا حسني، عبد �ملالك عو�3

 .��جللو½ من �ليمني: �حلا� �مد صا² قزv، علي صا² قزv، �لد�عية شو3#> �مد شريف، �بو حسني �لفحما�>، سليم �لربا
،vبر�هيم قز[ ،v(�بوحسني)، خضر علي قز vحلا� صبحي قز� ،vطه قز ،(vخو طه قز�) vلو�قفو): عبد �لر�ن قز�

(vخو طه قز�) vخليل قز 



٤٤١

 �بنا� �لكبابu مع �ملبشر �ألستا� �مد �يد كوثر مبناسبة عو3ته ]Z ��ند عا` ١٩٩٨، �ما` جامع سيدنا �مو3

من �ليمني: ال نعرفه، �لد�عية بشu �لدين عبيد �هللا، حضر� مر}� مبا#� ��د (�كيل �لتبشu �نذ��)، �مد صا² عو�3، 
ضيفا) ال نعرفهما



٤٤٢

�لشهيد bGد �ملصر�
كتب عنه �ألستا� فال �لدين عو�3: 
�لقر)  من  �لعشرينا@  ���خر   k
�لشا� ��د من مصر  �ملاضي �صل 
فعمل  عمل،  عن  »ًثا  فلسطني   Z[
مدينة   k لفلسطينية� �حلديد  k سكة 
حيفا، b ترقى ح® صا# مسؤ�ًال عن 
�لعما� k �طة حيفا �-ا� فلسطني. 
-س  �لدين  جال�  �ألستا�  جا�  �ملا 
]Z حيفا  منu �حلص|  �ألستا�  ير�فقه 
�طة   Z[ �هبا  سو#يا  من  قا3ًما 
�لقا3مني  �لعما�  لتبليغ  �حلديد  سكة 
فكانت  �غÔuا،  �مصر  سو#يا  من 
للدعو�   vنطال� نقطة  �ملحطة  هذ' 
�ملرحو`  فلسطني. �كا)   k أل�دية�
 k �أل�دية   Z[ �نضم  من  ���ئل  من 
]ميانه؛   k �لًصا  �كا)  حيفا.  مدينة 
هذ�   (� ]ال  �لنا½،  بني  �لدعو�  فنشر 
¥ يُرv للمشايخ؛ فحّرضو� على قتله، 
فقا` بعض �ألشر�# باختطافه من بيته 
�إلفطا#   (��� ينتظر Iا\  �هو صائم 
هو ��فر�3 عائلته، �جّر�' ]Z منطقة 
جثته.  على  ُيعثر   ¥� �قتلو'؛  معز�لة 
تقريبا.   ١٩٣٦ عا`   k �لك  �كا) 
�طفلتني.  }�جة  �لشهيد  تر�  �قد 
#�ه �هللا ��على مقامه k �جلنة. �مني

�ير�> �ألستا� طه �لقزv �لذ> عاصر 
ثو#� �لـ ٣٦ �لفلسطينية �) �لفوضى 
�يا`   k منتشر�  كانت  ��الغتياال@ 
فليس  �حد  قتل   3�#� �من  �لثو#�، 
عليه ]ال �) يدفع للقاتل جنيها ��حد� 
شا�  من  يتهم   �� شا�،  من  له  فيقتل 
]جنليز>،  ضابط  مع  يتكلم   '�# بأنه 

مؤنا.  لليهو3  با\  فالنا   (� يقو�   ��
��د  �لشيخ  ُقتل  �لفوضى  هذ'   k�
سكة   k يشتغل  كا)  �لذ>  �ملصر> 
�كا)  �لعما�.  على  مر�قبا  �حلديد 
بعض �لعما� يشتركو) بالثو#� �كا) 
بعضهم يظل k بيته �ال يشتغل مدعيا 
�نه يعمل مع �لثو�#، �مع �لك كانو� 
لهم  يسجِّ  (� �ملصر>  �لشيخ  يطالبو) 
كا)  �لكنه  �لعمل،   k حاضرين 
ليلة   k فقتلو'  ألمانته.  �لك  يرفض 
قبل �لعيد �¥ يتمكن �حد من معرفة 
�ملكا) �لذ> قتلو' فيه. كل ما نعرفه 
��شاعـو�  بيته  من  خطفو'  ��م  هو 
�نه كا) قد �سـا� ]Z �لرسـو� � 

فقتلو'. 

�لسيد bGد .مو' (ه-
�ملبشر  شريف  �مد  موالنا  عنه  قا� 
جوهر�  كا)  �أل�د>:  �إلسالمي 
�#كا)  من  �#كًنا  مصر،  جو�هر  من 
مصر.   k من جنومها �جنما  �أل�دية 
على  �لدين  ��ثر  بإخال©  خَدمها 

�لدنيا.
�ألستا� ��د �ه| �بن �لدكتو# �مو3 
 .١٩٠٨ عا`  مصر  مو�ليد  من  �ه| 
�مت مرحلة �لثانوية، ��هب ]Z ]جنلتر� 
�لعلو`  �ثر  �لكنه  �لطب،  لد#�سة 
�جلالندهر>  �ألستاَ�  قابل  �لنظرية. 
�ثنا� }يا#ته ملصر عا` ١٩٣٤، �#�3@ 
�نتهت  �مناقشا@  مساجال@  بينهما 
فطر�   <� عاقل  كل  ]ليه  ينتهي  مبا 

سليمة.. فقِبل �حلق.
كا) كرمي �خلصا�، #فيع �أل�3، ��سع 

�لتقو� ��لصال.  �الطال\، مع }ينة 
مر�@،  عد�  للجماعة  #ئيسا  �نُتخب 
نظر.  �ُبعد  بإخال©  �مو#ها  فأ#�3 
عقب  مبكر�  سن   k �ألجل  ��فا' 

مرÁ مفاجئ k يونيو ١٩٤٩.
عا`  �سلمْت  ]جنليزية  }�جته  كانت 
يد  على  �أل�دية  �3خلت   ،١٩٣٤
موالنا �مد شريف عا` ١٩٤٤. بعد 
 v{ير  ¥ "ضيا�"،  بابنته  �هللا  #}قه   (�
سنة،   ١٣  ��  ١٢ ملد�  �كًر�  مولو�3 
فاستجا�  �ملؤمنني..   uم�  Z[ فكتب 
"بد#  Iا'  بغال`  �#}قه  3عا�'،  �هللا 

�لدين".
ملا  �نه  للخليفة  عشقه  ملعرفة  �يكفي 
قر� w kلة "�لبشر�" �) ]مامنا حث 
كل مسلم ��د> على �) ¯يي شعاً#� 
هذ�   k �ملسلمو)  نسيه  قد  ]سالمًيا 
�لشا#� �]عفا�  �لعصر �ال �هو قص 
¯لق  لن  �نه  �ملرحو`  فعاهد  �للحية، 
افظ على هذ� �لشعا#  حليته �بًد�، فظل̄ 
يوًما ]) فالًنا  له  قيل  �إلسالمي. �قد 
فاحلق  قد حلق حليته  �ألمة  كبا#  من 
�نت �يًضا حليتك، فأجا�: ]� ال �تبع 

�حًد� غu �مu �ملؤمنني نصر' �هللا.
 

 Mلسيد .مد بسيو�
�كثر  مصر   k �جلماعة  #ئيس  كا) 
عاما  مر�قبا  كا)  عاما.  عشرين  من 
 Óبلو قبل  ��ى خدمته  �ملالية.  بو}�#� 
�لسن �لقانونية ليتفرÓ خلدمة �جلماعة. 
�مسجدهم  �جلماعة  مقر  بيته  كا) 
�مكتبتهم. كا) على 3#جة عالية من 
�لتمسك  مع  �لنظا`،  �حب  �لثقافة 
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 µلنشا� k بآ��3 �إلسال`. كا) غاية
بنيته. كا)  من ضعف  بالرغم  ��لدقة 
�3ئم �التصا� مبركز �جلماعة، �يبعث 
كل  �يقابل  ��ملر�جع،  بالكتب  ]ليها 
�بنا�  من  ֲדا  مير   �� مصر  يز�#  من 

�جلماعة.
 uمنها تفس �uلعربية �عماال كث� Z[ نقل
�لبقر�  �لكرمي منها  �لقر�)  عد� سو# من 
��لكهف.  ��ملائد�  ��لنسا�  عمر�)   ���
تر��  من  ��ملقاال@  �خلطب  يعّد  �كا) 
�أل�ديني  �لشبا�  ֲדا  ليز�3  �أل�دية 
 k بالفضل  له  يدينو)  �لذين  �ملصريني.. 
كا)  حيث  �لر�حية،  �تربيتهم  #عايتهم 
مبثابة جسر بينهم �بني �ملركز خال� فتر� 
طويلة تعذَ# فيها wي� مبعو� من �ملركز. 
توk سنة ١٩٨٦، #�ه �هللا ��كر` مثو�' 

��ثابه على جليل فعاله �كرمي خصاله.

�لسيد bGد حلمي
�لد�عية  طريق  عن  �جلماعة   Z[ �نضم 

�مو3 �لعرفا� k �لعشرينيا@.
كتب �ألستا� مصطفى ثابت عنه:

 .zعم �بن  �هو   ،١٩٠٨ سنة  "�لد 
�ملدلل  �البن  �نه كا)  عنه  كنت �Iع 
 b }�جها،  فقد@  ]�ا  حيث  ألمه، 
 uغ �ا  يبق  فلم  �ألك[،  �بنها  فقد@ 
له  ترفض  تكن   ¥ �لذ>  �البن  هذ� 
طلًبا. فنشأ كما ينشأ �> غال` مدلل 
ميسو# �حلا�. �k شبابه تعّر¶ على 
بعض  مع  ��هب  �ألصدقا�،  بعض 
�خر  صديق  لزيا#�  هؤال�  �صدقائه 
�ملرحو`  �ألستا�  هو  كا)  بيته،   k
 �uصغ منضد�  �على  �ه|.  �مو3 

#�� كتا� "فلسفة تعاليم �إلسال`" -
�كا) ُيسمى k �لك �لوقت "�خلطا� 
�جلليل" من ترCة �ألستا� }ين �لعابدين 
�� �هللا شا' �- فتنا�� �لكتا� ��خذ 
يتصفحه، b �ستأ�) صاحب �لد�# �) 
]نه  �يقو�  له.  فأ�)  �لكتا�،   uيستع
يد'  من  �لكتا�  يضع   (� يستطع   ¥
بعد �) �هب ]Z بيته، ح® �نتهى من 
 ��لثا �خلليفة  يبايع   (� فقر#  قر��ته، 

حضر� �ملصـلح �ملوعو3 �.
لقب  ¯مل  حلمي  ��د  ��ألستا�   
�يلتقي  قا3يا)  يز�#  مصر>   �ثا
�كا)   ،� �ملوعو3  �ملصلح  »ضر� 
قبل   ١٩٣٩ عا`  سبتم[   k �لك 
�ما  �لثانية.  �لعاملية  �حلر�  نشو� 
حامل لقب ��� مصر> يز�# قا3يا) 
خو#شيد  �حلميد  عبد  �حلا�  فهو 
حيث }�#ها عا` ١٩٣٦، ��ما ثالث 
مصر> يز�# قا3يا) فهو �ألستا� عبد 
�نا  فهو  �لر�بع  ��ما  ]بر�هيم،  �حلميد 
�لفقZ[ u �هللا، حيث }#ִדا عا`  �لعبد 
١٩٧٩، �كا) �خلامس ��لساÔ ½3ا 
�حلا� �مد حلمي �لشافعي ��ألستا� 

مصطفى كامل عا` ١٩٨١.
�ملهم.. عندما عا3 �ألستا� ��د حلمي 
عد)  مينا�  من  برقية  �#سل  ��ند  من 
k �ليمن يبلغ �هله عن موعد �صوله 
 zمصر، ��كر �م �سم �لباخر� �ل Z[
عد�  مر�#  �بعد  عليها.  يصل  سو¶ 
قد  �ألملانية  �لبحرية   (� ُ��يع خ[  �يا` 
�ألستا�  �كرها   zل� �لباخر�  �غرقت 
��د حلمي k برقيته. �كانت صدمة 
عندما  ]�ا  �تقو�  لو�لدته.  شديد� 

�لفو#  على  سجد@  �خل[  Iعت 
يا  �قالت   ،Zتعا �هللا  تدعو  �#�حت 
��نا  قدير،  على كل شي�  �نت   �#
�ب| ��د، �هو سافر  ليس � سو� 
ليقابل خليفة �لشخص �لذ> يقو� ]نه 
�إلما` �ملهد>، ��نا ال �عر¶ ]�� كا) 
هو حقيقًة �إلما` �ملهد> �` ال، ��نت 
كا)  فإ)  شي�،  كل  حقيقة  تعر¶ 
هذ� �لشخص هو فعًال �إلما` �ملهد>، 

فا#جع � �ب| ساملا.
بنفسي.  منها  هذ� هو wمل ما Iعُته 
�تقو� ]�ا ظلت تدعو ֲדذ� �لدعا� كل 
يو` ]Z �) عا3 �ألستا� ��د حلمي، 
 zبالباخر� �ل vقا� ]نه ¥ يستطع �للحا�
�كر �Iها k برقيته، ��ضطر �) ينتظر 
k عد) عد� �يا` كي يستقل �لباخر� 
 zلتالية، �¥ يكن يعلم �) �لباخر� �ل�
قد  عليها  يسافر   (� �ملزمع  من  كا) 
هذ�  كا)  �هكذ�  �لبحر.   k غرقت 
 zعم �لسيد�  3خو�   k سببا �حلد� 

k �جلماعة �إلسالمية �أل�دية.
تصلح  �لقليلة  �لكلما@  هذ'  لعل 
إلعطا� فكر� بسيطة عن صلحا� مصر 
جنته،   k قد#هم  �هللا  #فع  �لقدما�، 
��ثاֲדم بفضله قربه �#ضو�نه، �جعلنا 

نتبع خطو�ִדم. �مني"

�ألستا( عبد �حلميد خو�شيد
مناظر�  بعدما Iع  �جلماعة   Z[ �نضم 
جر@ بني �ألستا� جال� �لدين -س 
كامل  �لقسيس  �ملرتد  ��أل}هر> 

منصو# k كنيسة �حلديقة �أل}بكية. 
كتب �ألستا� مصطفى ثابت عنه: 
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 �ُ�� خو	شيد  �حلميد  عبد  "�حلا� 
ملا  قا�يا� عا� ١٩٣٦.  يز�	   �مصر
�ملوعو�  �ملصلح  سيدنا  مبقابلة  تشر, 
�نه قد تز��  � �خ12  �لثا3  �خلليفة 
منذ ?سة عشر عاما، �لكنه : ير89 
له  ليهب   Cتعا �هللا   Fُفليد بأ�ال�، 
بأنه  �ملوعو�  �ملصلح  فأخ12  �لذ	ية. 

سو, يدعو �هللا له.
�قد قضى �ملرحو� عبد �حلميد خو	شيد 
P� Qند بعضا من �لوقت CM �� حا� 
 F�ّيو لكي  فذهب  عو�ته،  موعد 
فأخ12   .� �ملوعو�  �ملصلح   Uحضر
 Vلدعا�  ��� له   Cتعا �هللا  �عا  قد  �نه 
يـر9قه  ��نه سو,  �ستجـيب،  قد 

^ال� �لدين �\س �لدين �عائشة.
يقفز من  �حلا� خو	شيد  قلب  �كا� 
باختصا	  �لفرحة.   Uشد من  صد	1 
 ،Uلقاهر�  Q لوطن ��ألهل�  CM �صل 
�بعد مر�	 بضعة �شهر تبني �� �9جته 
 �M fلت بالفعل. فبد� يقو� للناg قد
ما Q بطنها هو جال� �لدين. فقا� له 
بعض �ألgديني ليس من �ملستحسن �� 
 �يتوC هو تفسk �لنبوUV بالشكل �لذ
باألنثى   Cتعا �هللا  ير9قه  فقد  يفهمه، 
عجيب  يقني  على  كا�  �لكنه  ��ًال. 
بنفس  تتحقق   ��� بد  ال   UVلنبو� بأ� 
�لترتيب �لذ� nكر1 له حضرU �ملصلح 
�ملوعو�. �بالفعل �ضعت �9جته صبيا 
صبيا  �ضعت   p �لدين،  جال�  qا1 
�ضعت   p �لدين،  \س  qا1  rخر 

�ألنثى فسماها عائشة.
لقد كا� جال� �لدين صديقا لكاتب 
توفا1   Cتعا �هللا  �لكن  �لسطو	،  هذ1 

 sحينما بلغ نيفا �عشرين عاما. ��بد
�حلا� عبد �حلميد خو	شيد ثباتا عجيبا 
عند �فاته، �كا� يقو� Mنه كا� �مانة 
�ستر�  قد  سبحانه  �Mنه   Cتعا �هللا  من 
�لدين  \س   �� �لظن  ��غلب  �مانته. 
قيد  على  �آل�   yح �9ال  ما  �عائشة 

."Uحليا�

�لسيد عبد �حلميد �بر�هيم
قد  Mبر�هيم  �حلميد  عبد  �لسيد  كا� 
 kم�  Vللقا  Uبو	� قا�يا�   CM سافر 
�ملؤمنني، �قد عثرنا على 	سالة بعث 
�لد�عية شو�	� ~مد شريف   CM ֲדا 
 ١٤-٨-١٩٥٠ بتا	يخ   kلكباب�  Q
يقو� فيها: "��ما قا�يا� فإ3 �صفهم 
عن   U	عبا فهم  �M	�كي:  مقد�	  على 
كتا� مفتو�، تقر� بني ثناياr 1ية من 
 nإلنقا �لفضيلة  بنا	  ملتهبني   ،UV�2ل�
�لشيطا�  بر�ثن  من  �إلنسا�   Fنو ب� 
�قد  �لرgن.  طريق   CM �M	شا�هم 
جذبو�  ما  �ألخال8  �ا�  من  بلغو� 
~بتهم   CM �إلسال�   Vعد�� �لد  به 
��حتر�مهم، فهذ1 هي �ملز�يا ��لصفا� 
�ل� 	�يتها فيهم... �يع �إلخو�� من 
(كويته) �(الهو	) �(	بوU) �(قا�يا�) 

يهد�نكم �لسال�". 
�قد قا� �ألستاn مصطفى ثابت عنه: 
كا� �ملرحو� ثالث مصر� يز�	 قا�يا�، 
�كا� على �تصا� ��ئم �ضرU �ملصلح 
�ملوعو�، �لذ� كلفه بأ� يكو� مبشر� 
كا�  كما  �مصر.  �ليبيا  �لسو���   Q
~مد   �شو�	 بالد�عية  �تصا�  على 
�لدكتو	  �كا�   .kلكباب�  Q شريف 

�إلم�2طو	  طبيب  �gد  نذير  سر��	 
على  �حلبشة  Mم�2طو	  هيالسالسي 
Mبر�هيم  �حلميد  عبد   nباألستا صلة 

عندما كا� يقيم Q �حلبشة. 
	يعا�   Q �جلماعة   CM �نضّم  لقد 
 � �ملوعو�  �ملصلح  هنأ1  �قد  شبابه، 
 ��ألgد  nألستا� كرمية  من  بز��جه 
�كا�   .١٩٥٢ عا�  �سوقي  ~مد 
��لسفر،   Uلدعو�  Q نشيطا  �ملرحو� 
�فلسطني   Uبو	  CM  �kكث سافر  فقد 
�غkها من �لبلد�� لزيا	U �فر�� �جلماعة 
	فيقه  لقي  �قد  �ألgدية.  �إلسالمية 

�ألعلى Q عا� ١٩٨٤.

�هللا  فضل  عبا�  �بر�هيم  �ألستا� 
�لسو��� 

�لد Q �خلرطو�، ��نضم CM �ألgدية 
�لثانية   Q �هو   ٢٤-١١-١٩٤١  Q
 Uعو� ل�   p عمر1.  من  ��لعشرين 
�ملصلح �ملوعو� � لوقف حياته خلدمة 
-٣-٣ Q  Uبو	  CM �nهب  �إلسال� 

�	جع  �لدين،  علو�  لد	�سة   ١٩٥٢
فبد�   .١٤-٥-١٩٥٣  Q �طنه   CM
��خذ  �خلرطو�،   Q شركة   Q يعمل 
 Uبالدعو �يقو�  �ملنشو	��   F9يو
��لتبليغ. p فتح شركة خاصة �كتب 
لألستاn شو�	� ~مد شريف ��عيتنا 
 Uبوسعه �آل� نشر �لدعو �� kلكباب� Q
�ألgدية �رية تامة. فبد� �لعمل ��عيًة، 
-٨  Q  Uجيز�  Uفتر بعد   Qتو �لكنه 

�لسابعة ��لثالثني   Q ٨-١٩٥٥ �هو
من عمر1. 

(تا	يخ �ألgدية، �لد ١٧ � ٢٩٩)
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� بيت �ألستا� �يي �لدين �حلص	 عا� ١٩٣٤ 
 �� ��عند $يا*' حضر' م%$� ناصر ��د �أل

مصر � طريقه للد*�سة � بريطانيا.
�بو  موالنا  �لكر�سي  على  �جلالسني  يتوسط   
م%$�  حضر'  ميينه   ��� �جلالندهر=،  �لعطا? 
�د � سعيد  م%$�   A*يسا  ��� �د، � ناصر 
بن م%$� عزيز ��د، يليه �ألستا� �يي �لدين 
Cريد'  �ملحر*  *ضا  �لدين  �يي   G �حلص	، 

�ملقطم. 
�لو�قفوL � �لصف �أل�I: �أل�I �ألستا� ��د 
 OPلسا� ،Qحلمي، �لثالث �ألستا� �مد بسيو
 Pمو� �ألستا�  �لسابع  �حلص	،  من%  �ألستا� 
�ه	، ��لثالث � �لصف �ألخ% من �ليمني هو 

�ألستا� ��د فتحي ناصف

حسن  �ألستا�  �ليمني:  من  �لكر�سي  على 
عبد   Yحلا�  ،Qبسيو �مد  �ألستا�  �لبابلي، 
�حلميد خو*شيد، �ألستا� ]Z قد*= ��بنه.

�لصف �أل�I من �لو�قفني: �لثاQ جالI �لدين 
�لثالث  خو*شيد)،  �حلميد  عبد   Yحلا� (بن 
�لد�عية نو* �حلق تنوير، ��لساb OPس �لدين 
�لصف  خو*شيد).  �حلميد  عبد   Yحلا� (�بن 
بن  قد*=  ثابت،   مصطفى  �مد،  �ألخ%: 
]Z قد*=، �موP �بن �ألستا� ��د فتحي 

ناصف

�جللوO على �لكر�سي من �ليمني:
 ،fلسيالكو� �hاعيل  �لعزيز  عبد   Yحلا�
�لدين  �يي   Yحلا�  ،Qبسيو �مد  �ألستا� 
�ألستا�   ،Lمضا* �مد  �لدكتو*  �حلص	، 
 Pد �مو�شوP*= �مد شريف، �ألستا� �
�لدكتو* عطا?  �جلماعة مبصر،  *ئيس  �ه	 
�هللا ملك، �ألستا� ��د حلمي، �حلاY عبد 

�حلميد خو*شيد
 n*أل� على   Oجللو� بني  �لعصا  �صاحب 

�ألستا� ]Z قد*=.
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للعا�  ��ال	ها  �أل�دية  �خال�   ��
�إلسالمي ��لعر# منذ تأسيسها �� يومنا 
قضايا  �لقد كانت  �لبيا�.  عن  غ2ّ  هذ� 
�هتماماִדا  صلب   9 ��ملسلمني  �لعر> 

=�ما.
لقد @حب �ملسيح �ملوعو= � �لعر> حبا 
Iا حلبه �لصا=F لسيدE �سيدنا �ملصطفى 
 Jل� K�Lقيق �لعباL من �Nكتب كث� ،�
 ��� �لعر>   ��  Fلشو�� باملحبة  تفيض 
�للقا	 ֲדم �XياWL =ياLهم �سككهم، منها 

قوله �:
�ألصفيا	  �ألتقيا	  @يها  عليكم،  "�لسال] 
من �لعر> �لَعْربا	. @نتم خNُ ُ@مم �إلسال] 
 `L@ �َحز> �هللا �ألعلى... يا سكا Nُخ�
@�طأته قدُ] �ملصطفى، �Lكم �هللا �Lضي 
عنكم �@Lَضى، �� ظ2 فيكم جليل، �9 
 i�� ،حي للقائكم غليل. يا عباَ= �ِهللا�L
َ@ِحنُّ �� ِعياِ� بال=كم، �بركاKِ سو�ِ=كم، 
�لوmL، �@جعَل   Nِقد�ِ] خ@ َموِطَئ   Lَ�Xأل
ُكْحَل عي2 تلك �لثرm، �َألX�Lَ صالَحها 
�َتَقرَّ  �ُعلماَ	ها،  �َمعاِلَمها  �ُصلحاَ	ها، 
 .mqَمشاهِدها �لك�لياِئها، �يِة @rعي2 بر
فَأْسَأt �َهللا تعا� @� يرXَُقrL 2يَة ثر�كم، 

�َيُسرiَّ َمبرvكم، بعنايِته �لعظمى.
يا �خو��.. �i ُ@ِحبُّكم، �ُ@ِحبُّ بالَ=كم، 
�ُ@حبُّ Lَْمَل ُطُرِقكم �َ@حجاLَ ِسَكِككم، 
 Wvمر) �لدنيا."  ما 9  �ُ@�ِثُركم على كلِّ 
كماالK �إلسال]، �خلز�ئن �لر��حانية، } 

(٥ � ٤١٩ �� ٤٢٢

موقف خليفته �لثا� �
�ملسيح  غرسه  �لذ�  �حلب  �ذ�  نتيجة 
�ملوعو= � للعر> 9 نفو� @تباعه.. 
له، ��هتمو�  مثيل  مبا ال   Erحّبهم خلفا@

بالقضايا �لعربية �هتماما كب�Nً، �ساعد�� 
مضاجع  @قّضْت   Wمساعد �لعر> 
�الستعماL، �قّدمو� �م عند كل حد� 
فيما  نقد]  �ألمني.  �لناصح  ُنْصَح  ها] 
من  بشي	  �ألحد��   Eهذ بعض  يلي 

�لتفصيل.

�لقضية �لفلسطينية
ملا كا� �الستعماL �طط لتمزيق فلسطني 
ֲדم،   Fملحد� باخلطر  �لعر>  @حس 
 Eهذ ملناقشة  �لعربية  �لوفو=  ��جتمعت 
�لقضية �حلساسة مع �ملستعمر 9 لند� سنة 
�جلماعة  �ما]   Wيد حضر@ �قد   ..١٩٣٩
�خلليفة �لثاi � �لوفوَ= �لعربية كل تأييد، 
�=عا �م من �ألعماF بالتوفيق. �قد بعث 
�إلسالمي  �لد�عية   �� برقية   � حضرته 
�لدين   tجال موالنا  لند�   9 �أل�د� 
�س.. ليقر@ها على مسامع �لوفو= �لعربية 
9 مأ=بة كبWN @قامتها �جلماعة 9 مسجد 
�قد  �م..  �تكرميا  ֲדم  ترحيبا  "�لفضل" 
شخصية   Jمائ على  ينو�  ما  حضرها 
عربية �غربية كبWN، منهم مند�> �ململكة 
�لسعو=ية �بر�هيم سليما�، �سعا=W �لشيخ 

ÏÁÅ∂¯\ ;k]ŸÅ|
;ÈdÖ¬’\ ;%]¬÷’ ;

بقلم: �لد�عية �مد طاهر ندمي
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�لعربية  �ململكة  �Xير  �هبة  حافظ  �حلا} 
بك  �فؤ�=  لند�،   9 �ملفو`  �لسعو=ية 
�خلاLجية   Lلألمو  Nلسكرت� نائب   Wز�
 ��  L=شا  ��rL ��لسيد  �لسعو=ية، 
بك  توفيق  �لسيد  �معا�   ،Fلعر��  Nسف
سابقا،   Fلعر�� خاLجية  �Xير  �لسويد� 
خاLجية  �Xير   Nسكرت بك  �هللا  �عبد 
�لعر�F، ��ملند�بو� من فلسطني عو� بك 
��لقاضي  عمر�  علي  ��لقاضي  ��ا=�، 

�مد @�عي �غNهم.
ها: �هذ� نصُّ

 Nألم� �مللكي  �لسمو  بصاحب  ْب  "Lَحِّ
فيصل نيابة ع2، �كذلك ببقية �ملند�بني 
للمؤمتر �لفلسطي2، �@خqْهم @� �جلماعة 
مع�  بكل  معهم  �أل�دية  �إلسالمية 
�لكلمة، �هي تدعو �هللا @� يكلل مساعيهم 
�لعا�   W=يوفقهم لقيا�لفال�، ��بالنجا� 
�إلسالمية  �لقر��   9 كما  �إلسالمي 

�أل��".

"�لكفر ملة %�حد#"
� عندما مزF �الستعماL فلسطني �@قّر 
تقسيمها 9 �ألمم �ملتحدW عا] ١٩٤٧ 

كتب �خلليفة �لثاi � نشرتني: "هيئة 
فلسطني"  تقسيم   Lقر��  Wملتحد� �ألمم 
�"�لكفر ملة ��حدW".. بّين فيهما موقف 
�جلماعة من هذE �لقضية �حلساسة، �=عا 
 Kخلالفا� لنبذ  �إلسالمي  �لعا�  فيهما 
�سر�ئيل.  ملحاLبة  �لصفو�  �توحيد 
�لعر#  �لعا�   9 �لنشرتني  بتوXيع  �قا] 
من  نقتبس  جد�.  ��سع   Fنطا على 

كتيب: "�لكفر ملة ��حدW" ما يلي: 
لكم  عد�  �ليو]  �لغر>   �@ تظنو�  "ال 
حتسبو�  �ال  صديقكم،   Fلشر��
@نبهكم  �ن2  صحيحا.  @يضا  �لعكس 
كما  لكم،  صديقة  ليست  @مريكا   �@
لكم.  صديقة  ليست  @يضا  L�سيا   �@
ضد  �لتآمر  على  متفقتا�  قوتا�  �¥ما 
 WNمن �لغ 	إلسال]. @� يبق فيكم شي�
@يضا  @نتم  تنبذ��  ح¦  �إلسال]  �ُحبِّ 
@جل  من  �تتحد��  �لد�خلية  عد���تكم 
ִדّم  فلسطني  قضية   �� �إلسال]؟..... 
�لعا� �إلسالمي كله. �� فلسطني على 
فيها   Jل� �ملقدسة   `Lأل� من  مقربٍة 
�ملصطفى  �مد  �موالنا  سيدنا  مرقد 
�، �لذ� كانت �ليهو= ©الفه 9 حياته 

@يضا، �تعاLضه 9 @عماله بكل �قاحة، 
 Nخل��  qل� �ال  منه  ير��   � @¥م  مع 
بينه  نشبت   Jل� �حلر�>   �� ��لكر]. 
بإغر�	  �لعر> @كثرها كانت  � �بني 
 ��Lهم �لذين �ستثا�حتريضهم، �ليهو= �
كسرm �ير�� على قتله �. هذ� �لعد� 
 WLسه بصو@L = يريد �آل� @� يرفع�للد�
 WLلة قوية على مقربة من �ملدينة �ملنو�=
 �@ بعد  �مهاIتها  ¬وها  �لتقد]  بنية 
يرسخ @قد�مه 9 فلسطني. �� كا� هنا 
ليس  @نه  �يظن  هذ�   Nغ  mير مسلم 
هنا @ية @سبا> قوية ملثل هذ� �خلطر، 
فهم  �لعر>  @ما  ®طئ.  @نه  شك  فال 
�يعلمو�  جيد�،  �حلقيقة   Eهذ يفهمو� 
@� �لصهيونية مزمعة على �جالئهم من 
�طنهم، �لذلك فقد قامو� ضد �لصهاينة 
ليست  �لقضّية   )* ��حد....  كرجل 
قضّية فلسطني، %*منا هي قضية �ملدينة 
بيت  مسألة  ليست  �ملسألة  �ملنو#4. 
�ملقد5، %*منا هي مسألة مكة �ملكرمة 
 %6 7يد  قضّية  ليست  �لقضّية  �9ִדا. 
�مد  ِعر;  قضّية  هي  بل  عمر%، 
4سوC �هللا �. لقد �ّتحد �لعد% ضد 
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 #Eلكث� Fمتناسًيا 6%جه �خلال Kإلسال�
بينه، 6ََ%َال يّتحد �ملسلمو( ֲדذN �ملناسبة 
 Sالحتا� 6%ُجه  من   FالW  Sجو% 4غم 
 Wشد مع  �ألعد�	   �@ تر��  @ال  بينهم؟ 
بينهم  فيما   Kخلالفا�  Wكثر�  W�لعد��
�إلسال]،  ضد  صفوفهم  �حد��  قد 
�آل�نة   Eهذ  9 �ملسلمو�  يّتحد  فهال 
�لعصيبة، �=��عي �الحتاِ= بينهم كثWN؟ 
 �@ بنا  يليق  هل   Lنقر� نفكر   �@ حا� 
 �@ Iاعة،  بعد  Iاعة  متفرقني   Kمنو
�نبذt كل جهدنا   ،Wحد�� يد�  نكو� 

لالنتصاL ±تمعني.
 Kلوقت ينا=� �ملسلمني بصو� �@ mL@
عاt @� يبّتو� L@يهم �يعقد�� عزمهم على 
 tحلصو� سبيل   9 مناضلني  ميوتو�   �@
على حقوقهم، @� يستأصلو� �لدسائس 

ضد �إلسال] كلية....
كي  �@نّبههم  �ملسلمني  @²ّكر   i� ها، 
يعرفو� خطوWL �ملوقف �شدW �خلطب، 
�لن³   tقو Fنه قد حتقق صد@ �يعلمو� 
قا]  لقد   ."Wحد�� ملة  "�لكفر   :�
�لصهاينة قومَة Lجل ��حد ملحو عظمة 
سو�	  للمسلمني،  يأ�   �@ �إلسال].... 
@فغانستا�،   �@ باكستا�،  من  @كانو� 

@� �ير��، @� ماليزيا، @� �ند�نيسيا، @� 
@فريقيا، @� تركيا، @� غNها من �لبال= 
كلمتهم؟  يوّحد��   �@ �إلسالمية.. 
@�  يأ� �م @� يتحد�� �هم ير�� @� 
�لفأ� قد ُ�ضعت على جذ�L �إلسال]، 
لألخطاL؟  �ملقدسة  �ألماكن  �تعرضت 
@� يأ� �م @� يقومو� كلهم مع �لعر> 
 Jل� �لنكر�	   Kجما��  Eهذ �يدفعو� 
�ملسلمني  شوكة  كسر  �لعد�  ֲדا  يريد 
ملة  ("�لكفر  ُمهانني."  @²ال	  �جعلهم 
"�لفضل"   Wجريد عن  نقًال   "Wحد��

(٥/٢١/ ١٩٤٨
على  �لعربية  �لصحف  علقت  �قد   
نشرW "�لكفر ملة ��حدW"، فمثال كتبت 

صحيفة "�لنهضة" �حللبية:
كر�سة  �مو=   �Xمر �لسيد  "@هد�نا 
�لذ�  �خلطا>  على  حتتو�   WNصغ
@لقاE 9 الهوL، باكستا�.. يدعو فيها 
�حلاسم  ��لعمل  �الحتا=   �� �ملسلمني 
إلنقا² فلسطني من �لصهاينة �ملجرمني. 
 WLqل� �لباكستا�  بأبنا	  يهيب  @نه  كما 
@� يبا=L�� �� مساعدW عر> فلسطني 
باملاt، �يذّكرهم بالرسوt �لكرمي �، 
فيها  �ّض  شريفة   Kبآيا مستشهد� 

��حد�  صفا  يقفو�   �@ على  �ملسلمني 
@ما] سيل �لصهيونية �ملجرمة.... �هي 
لفلسطني  حسنة  �=عاية   Wجيد خطبة 
vمالنا  �قق   �@ �هللا  ندعو  ��ملسلمني. 
�@مانيه �لعذبة 9 سبيل =يننا �لقومي، ��هللا 
"�لنهضة"   Wجريد) �لقصد".   	�L� من 

�حللبية، عد= ١٢ يوليو ١٩٤٨)
:"Lألحر�� Kصو" Wكتبت جريد�

"�لكفر ملة ��حدW"، ֲדذ� �لعنو�� @لقى 
�لسيد مر�X �مو= @�د �ما] �جلماعة 
فيها  �ل  مطولة  خطبة  �أل�دية... 
�آل¶ة  �لصهيونية  على  �عنف   Wبشد
�لعميق  �ملجرمة. �� ُيخِف �ستغر�به 
من �جتما· �ملتناقضاK ��حتا= �ألعد�	 
فلسطني  عر�بة   Lنكا� سبيل   9
�ملوهو].  �ليهو=  بكيا�  ��العتر�� 
�لسياسة  ضد   Wلشديد� �لته  �يتابع 
�@بد�  =�ما  تنشد   Jل� �الستعماLية 
يقا�L موقف  ��لظلم، �   tَالستغال�
فلسطني  قضية  من  �ملعتدين  هؤال	 
��ُلص   ،Nقضية كشم من  مبوقفهم 
 tال سبيل �� �الستقال �ْ@ tلقو� ��
 Nبغ @جن³   Nن كل  ِمن  ��خلال� 

�الحتا= ��لتآلف." 
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جر�ئد عربية تث� على جهو� �ملصلح �ملوعو� � 
لنصر� �لفلسطينيني

جريد� "�لقبس" عد� ١٩٤٨/٠٦/٢٩

 "�لنضا+" �لب*(تية عد� ١٩٤٨/٠٩/١٠
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ها، :9 86ّكر �ملسلمني (6نّبههم كي يعرفو� 
� �ملوقف (شد� �خلطب، (يعلمو� 6نه Cخطو
�لنH �: "�لكفر ملة  قد حتقق صدI قو+ 
(�حد�". لقد قاP �لصهاينة قومَة Cجل (�حد 
ملحو عظمة �إلسالT6 ....P يأR للمسلمني، 
 )6 ،R6( 6فغانستا ،Rسو�[ 6كانو� من باكستا
:ير�R، 6( ماليزيا، 6( :ند(نيسيا، 6( 6فريقيا، 

6( تركيا، 6( غ*ها من �لبال� �إلسالمية..

جريد� "�ألخباC" عد� ١٩٤٨/٠٨/٠٢

جريد� "�لب*I" �لب*(تية عد� ١٩٤٨/١٠/١١
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عال�W على �ملساعي �لنبيلة �لJ بذ�ا سيدنا 
�لعر>  قضايا  لدعم   � �ملوعو=  �ملصلح 
قا] �بن �أل�دية �لباL سيا=W �مد ظفر �هللا 
 Kدماº خا� � بتوجيه من �ما] �جلماعة
�للقضية  عامة  �لعر>  لقضايا   W=مشهو
 9 مسجلة   tتز� ال  خاصة..  �لفلسطينية 

�جلر�ئد �لعربية ��لعاملية.
 =Lبرئاسة �للو K�=Lففي �جتما· ±لس �للو
ملنجتو� 9 لند� @ثاL �مد ظفر �هللا خا� 9 
خطابه قضية فلسطني �حلساسة. �قد سجل 
خطابه هذ� 9 جريدW �ألهر�] بقلم مر�سلها 
بتاLيخ ٢٧-١٠-١٩٣٧، �نقتبس منه ما 

يلي:
فلسطني  مسألة   �@ خا�  �هللا  ظفر   mتأL�"
 N�² � تسوَّ تسوية ُمرضية فال بد @� تص�
مسألة �سالمية. �نّوE بأ� �إلسال] ��ألماكن 
 �� ©ضع   �@  Xو¼ ال  �ملقدسة  �إلسالمية 

سلطا� غN سلطا� �ملسلمني".
�ملا L�X سيا=W �مد ظفر �هللا خا� فلسطني 
عن  �ملنطقة  ظر��  تفقد   ١٩٤٥  9
 tقا �ملوقف..   WLبعينه خطو  m@L� كثب، 

:WNلسياسية �لعربية �لكب� Kللشخصيا
"�� مسلمي ��ند ال يعرفو� تفاصيل �ملشكلة 
Lغب  فإ�²  �لر�هن،  �ضعها   9 �لفلسطينية 
�خو�¥م  يساعدهم   �@  9 فلسطني  عر> 
مسلمو ��ند فعليهم @� يتبعو� �لطرF �لو�جبة 
حقيقة  على  ��يقافهم  �ملشكلة   Eهذ جلال	 
@ثريا	   ·qيت  �@  mسو يبق   � �ملوقف.. 
مسلمي ��ند ما=يا إلنقا�L@ ²ضي فلسطني". 
(جريدW "فلسطني" عد= ٧-١٠-١٩٤٥)

 9 �لدمشقية  (�أليا])،   Wجريد  Kنشر�

هذ�   ٣٠-١-١٩٤٦  9  L=لصا� عد=ها 
:qخل�

ظفر  �لسيد  �لقاضي  �لزعيم  @لقى   ،Lالهو"
 tقا فلسطني  قضية   tحو خطابا  خا�  �هللا 
تستطيعا  لن  �@مريكا  بريطانيا   �� فيه: 
�لتخلص من �لنفو² �لصهيوi �ملسيطر على 
هذE �لقضية �ملهمة ما =�] هنالك ٢٥ نائبا 
صهيونيا 9 ±لس �لعمو] �لqيطا i��Xير�� 
للد�لة. كما   iصهيو Nسكرت�صهيونيا� 
على  يسيطر��  @مريكا   9 �لصهيونيني   �@
�لبال= �على شؤ�¥ا  تلك  �ملالية 9   Lألمو�
بعد  بريطانيا  تستطع   � �لذلك  �لسياسية، 
مر�L ٣١ عاما على �جو=ها 9 فلسطني 

@� جتد حال �ذE �لقضية �لعويصة".
�قاt �مد ظفر �هللا خا� 9 خطا> طويل 
�ليهو=  خطر   ��  �Nًمش  Lالهو  9  Eلقا@

�ملهاجرين �� �أل�Lضي �ملقدسة:
قد  �ليهو=  �ملهاجرين  من  @لفا   ٦٥٠  ��"
=خلو� فلسطني فعال. �هذ� �لرقم ال يشمل 
خفية  فلسطني  =خلو�  �لذين  �ملهاجرين 
بطرF غN شرعية. فأصبحت حالة �لعر> 
�لسياسية ��القتصا=ية مهد=º Wطر جسيم". 

(جريدW =� سن �Lيز، ٢-٢-٤٦)
�كتبت �كالة (�سوسييِتد بريس) �ألمريكية 

تصر�ا له قاt فيه:
 Eهذ  9  Wملتحد�  Kلواليا� مسلك   ��"
�ملسألة "يستعصي على �لفهم �� حد ما." 

�@ضا�:
"��² كانت �ملسألة مسألة عاطفة �نسانية ففي 
�سع �لوالياK �ملتحدW نفسها @� حتّلها بفتح 
@بو�> بال=ها للمهاجرين �ليهو=، @ما فلسطني 

فإ¥ا ال تزيد كلها على مساحة مقاطعتني من 
�لوالياK �ملتحدW. ���² كانت �ملسألة مسألة 
 mقو@ فلسطني   9 �لعر>  قضية  فإ�  =ين 
بكثN من =عوm �ليهو=. يضا� �� ²لك @� 

�لعر> ميلكو� �لبال= فعال".

\ �ألمم �ملتحد#
ملا �نقسمت ��ند، ُعيِّن حضرW �مد ظفر �هللا 
خا� �Xير خاLجية لباكستا� �ممثال �ا 9 
هيئة �ألمم �ملتحدW، فاشتر مع �خو�نه ممثلي 
جامعة �لد�t �لعربية 9 �لدفا· عن �لقضية 
مشر�·   `Lعا� =��Lִדا،   9 �لفلسطينية 
تقسيم فلسطني بكل ما ُ@عطَي من شجاعة 
�قوW بياٍ�، مد�فًعا عن موقف �لعر> =فاًعا 
 9 Lملنشو� qليكم نص �خل��يًد� مشهوً=�. ±
 ٨ 9 L=فلسطني" 9 عد=ها �لصا" Wجريد

:١٩٤٧ t�كتوبر/تشرين �أل@
"�لباكستا( تنتصر لعر[ فلسطني"

ليك ساكس 9 ٧، L�يتر �يونيتد بريس: 
ملا �جتمعت �للجنة �خلاصة بقضية فلسطني 
�يفاL Kئيسها �ألستر��،  �ملستر  �ليو] =عا 

�مد ظفر �هللا خا� �

‡]|;!\;Ö�Ω;Å⁄,;ÎÅË§;ÀÕ\ÊŸ
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 �� �لباكستا�  ممثل  خا�  �هللا  ظفر  �لسيَد 
:tقا�ظفر �هللا خا�  Nلكال]، فوقف �لس�

"�� مشر�· تقسيم فلسطني هو من �لناحية 
�لطبيعية ��جلغر�فية شر �بال	، �ينطو� على 
فلسطني  تصبح  �قد  حقًّا.  شائن  �جحا� 
�حلر�>  من  @عظم  حربا  ُتشعل   WLشر�

�لعاملية �لJ شاهدها �لعا� ح¦ �آل�..." 
 Fي هذ� �لذ� �ستغر�L9 خطابه �لتا tقا�
١١٥ =قيقة، �ُيَعّد @طوtَ خطا> 9 سبيل 
�لدفا· عن �لقضية �لفلسطينية، �هو يناقش 
 Wجر�� �لر�غبني 9  �ليهو=  �ملشر=ين  مسألة 

�� فلسطني:
 Wجر� @�Lضيها  =�لة  كل  تبيح  ال  "ملا�² 
كل من يرغب 9 ��جرW �ليها، ��² كانت 
�يوجد 9  ��جرW؟  �لرغبة 9  �ملسألة ±ر= 
�لبنجا> �آل� ٥ ماليني مشر=، �لو فرضنا 
@� هؤال	 Lغبو� 9 ��جرW �� @مريكا فهل 
±ر= Lغبتهم هذE تLq @� تفر` هيئة �ألمم 
@�Lضيها؟   9 قبو�م  �جوَ>  @مريكا  على 

مغلوطا 9  مبد@   qُيعت �ملبد@  هذ�  كا�  فإ�² 
@مريكا �9 غNها، فلما�² تعتq�نه صحيحا 

9 فلسطني فقط؟
�� مشر�· �لتقسيم يع2 @� يصبح �لعر> 
@قلية،  �لبال=  @�Lضي  نصف  من  @كثر   9
�م  يقيمو�   �@ �ليهو=  �مكا�   9 �يصبح 
هنالك مملكة سياسية متلك �لسيطرW �لتامة. 
�هذ� حل فاسد، متاما كما لو ُجعل �لعر> 

@قلية 9 كل فلسطني".
�@ضا� قائال: "هذ� �لذ� ²كرُته عن �لد�لة 
�ليهو=  يعيش  حيث  فلسطني   9 �ملستقلة 
ُيرضي  ال  قد   Fحلقو� مضمونة  @قلية  فيها 
�لصهيونيني، �ال @� عد] Lضا هؤال	 �لنا� ال 
يع2 بالضر�WL @� ترمي هيئُة �ألمم �لعرَ> 9 
ينا9  ما  �ترتكب ضدهم  بالظلم،  فلسطني 

متاما ميثاF �ألمم �ملتحدW. (�ملرجع �لسابق)
موقف  (�لدفا·)   Wجريد مند�>  �سّجل 
 Wظفر �هللا خا� 9 قاعة �ألمم �ملتحد Nلس�
فلسطني  تقسيم   Lقر� على  �لتصويت  قبل 

:Áكاآل
 Wمر خا�  �هللا  ظفر  �مد   Nلس� "�¥ض 
شعو�	..  �لًة  �لتقسيم  على  �مل   mخر@
 m=نا فقد  باLعة..  �ا�لة  بيانه  �كا� 
�جلمعية   �� قائال:  �لعقل  حتكيم   �� �لقو] 
يو]   9 ُشوهَد  ضغٍط  ألعنِف  �سُتهدفت 
للعد�لة  منافيا  مشر�عا   tَ�تنا� �أليا]،  من 
 Wحد�� نقطة  تسَلم   �� ��لقانو�.  ��ملنطق 
فيه عن منطقه �ألّخا² �لسانه �لذL> �نقد�ته 
�لال²عة، ح¦ Âعُت @حَد �ملند�بني �لعر> 
�جب  �لتقسيم  مشر�·  @خفق   �²�  :tيقو
على �لعر> @� يقيمو� متثاال للسN ظفر �هللا، 
قائال:  �حكمته  منطقه   Wقو� �مته  تقديًر� 
�لعر>  على  �لتقسيُم)   �@) ُفر`   �²� �نه 
فرضا سيكو� @هل �أل�Lضي �ملقدسة منهم 
 9 جرحا   ELقر�� يتر  �سو�   ،Eضحايا
 Nسو� يث�ال يندمل،  ��هذ� �ملجلس �لد
�لريب ��لشكو 9 نياK �لد�t �لغربية 9 
نفو� @هل �لبال= �ملتر�مية من �اt @فريقيا 
�� سهوv tسيا. فإ� �حلق @قوt لكم: �� 
قضا	  �لسال]  على  سيقضي  �لتقسيم  هذ� 

صحيفتا� تشيد�� بد�L �مد ظفر �هللا خا� 9 هيئة 
�ألمم �ملتحدW لدعم �لقضية �لفلسطينية
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مqما." (جريدW "�لدفا·" عد= ١٧-١٠-
(١٩٤٧

�أل�ضا·   Lالعتبا� بعني  �ألخذ  من  بد  ال 
�لسائدv Wنذ�، حيث � تكن قد مضت �ال 
�لعاملية  �نتها	 �حلر>  فترW يسWN جد� على 
�لثانية، �كانت معظم بلد�� �لعا� قد �قعت 
حتت نفو² مباشر ألمريكا @� L�سيا؛ مبع� 
على   Äلضغو� مماLسة  بوسعهما  كا�  @نه 
هذE �لبلد�� لتغيL N@يها. � تكن تلك هي 
 t�لد� معظم  بل  فقط   WNلفق�  t�لد� حالة 
من  �لنو·  هذ�  كانت حتت  @يضا  �أل�Lبية 

.Äلضغو�
�ملا ُقّدمت قضية تقسيم فلسطني للمناقشة 
�لعربية   t�لد� عاLضت   Wملتحد� �ألمم   9
مشر�· �لتقسيم بشدW �قدمت @=لة مقنعة 
�هللا خا�  @� �مد ظفر  �ال  �لتقسيم،  لعد] 
 mر± متاما  غّير  �لذ�  �لبطل  ²لك  كا� 
�ملناقشة عندما قاt 9 خطابه �� هذE �لقضية 
مبنية على �لظلم منافية للعدt ��إلنصا�، 
 �@ Wألمم �ملتحد� Kنه ليس من صالحيا@�
 W=�Lتقسيم بلد من بال= �لعا� خالفا إل Lتقر
@�ًال   Wملتحد� �ألمم  لذلك ¼ب على  @هله، 
@� تعر` �لقضية 9 �كمة �لعدt �لد�لية 
 Wلتبّت فيها ح¦ نعر� هل �ّق لألمم �ملتحد

مناقشة مثل هذE �ألموL @] ال.
مند�#  نفو�   9 قويا  خطابه   Nتأث �كا� 
بعضهم 9 كلماִדم  ناشد   ²�  t�لد� بعض 
�كمة   �� @�ًال  ترجع   �@  Wملتحد� �ألمم 

�لعدt �لد�لية. 
�بعد �ملناقشاK 9 �للجا� �خلاصة، ملا حا� 
موعد �القتر�· على تقسيم فلسطني، سعى 
جد�   �Lمشكو سعيا  خا�  �هللا  ظفر  �مد 
جلمع �ألصو�K �لالXمة ضد قر�L �لتقسيم، 
=�لة  منها   t�=  Wعد مند�#  مع  فتكلم 

"هايJ" �=�لة "ليبNيا"، ح¦ �نه ²هب للقا	 
 Fمستر =ينس" 9 �لفند" �N> �لليب�ملند�
 �N> �لليب�لذ� كا� يقيم فيه، فأكد �ملند�
 tقا� �لتقسيم،   Lقر�  Åلصا  Kلن يصو @نه 
 ،Wيضا: �� حكومتنا تو�جه ضغوطا شديد@
 Kصو@  �@ بلد�  من  توجيها  @تلقى  فقد 
 �@ حتا�لو�   �@ لذلك ¼ب  �لتقسيم   Åلصا
يكو� �لتصويت �ليو]. �قاt لسكرتNته: ��² 
بلغك �ليو] من بلد� @� شي	 فال ترفعيه 
�ّ� 9 جلسة �ليو]. � قاt ملحمد ظفر �هللا 
 �@ يصل2  فعلت ²لك ح¦ ال  لقد  خا�: 
L@يي  �@عطي  �لتصويت  ºصو�  توجيه 

�لذ� قلته لك. 
�لكن عندما K@L @مريكا ��لد�t �ملتحالفة 
بعد  تتمكن   � @¥ا  �لقضية   Eهذ  9 معها 
بطريق   Kجلأ �ملطلوبة   Kألصو�� Iع  من 
عليها  �لتصويت  تأجيل   �� بآخر   �@
 mألخر�  t�لد� بعض  على  تضغط  ح¦ 
�لنتيجة @� تأخر  لكسب @صو�ִדا. �كانت 
 Wلشديد�  Äلضغو� فموLست  �لتصويت، 
 Lقر� ©الف  كانت   Jل�  t�لد� بعض  على 
�لتقسيم من قبل، فصاKL مؤيدW له. �قبل 
صد�L �لقر�L جا	 مند�> "هايJ" �� �مد 
 :Eقت عيناL�قد �غر�له  tقا�ظفر �هللا خا� 
لقد عرفَت L@يي �ملعاL` للتقسيم، �لكن2 
 Kمر من بال=� @� @صو��آل� �ستلمت @�
 Kْيا @يضا غّيرN9 حق �لتقسيم. كما @� ليب
فصوتت  �ألمريكية،   Äللضغو نتيجة  L@يها 
لصاÅ تقسيم فلسطني بعد @� كا� مند�ֲדا 
قد @كد @نه سيصّوK ضدE. (بتصر� من 
"حتديث نعمت" � ٥٣٥-٥٣٦، �سلسلة 

@�دية � ٣١٢-٣١٣)
بتمزيق  �لغاشم   Lلقر�� هذ�   Lصد �عندما 
 ١٩٤٧ iتشرين �لثا/qفلسطني 9 ٢٩ نوفم

ند= به سيا=W ظفر �هللا خا� ®اطًبا �لغر> 9 
بيانه �لتا� �لذ� قر@E عنه نائبه:

جاهْدنا  �لقد  �لنهائي،   Lلقر�� �©ذ  "لقد 
�عمْلنا 9 جانب �حلق لتبصNكم، �حا�لنا 
�لكن   .Eينا@L كما  �حلق  طريق  نريكم   �@
ملصNكم  متأ�  �لساعة   Eهذ  9 ضمNنا 
 mqلك�  t�لد� �²كر��  مبا=ئكم.   Nمص�
��²كر��  صولتها  �²كر��  سبقتكم..   Jل�
 ٣٠ عد=  �لدفا·،   Wجريد) مصNها". 

(١٩٤٧ iتشرين �لثا/qنوفم

مؤ�مر# �الستعما4
للجماعة  يكّن  �لعر#  �لعا�  كا�  بينما 
�إلسالمية �أل�دية كل �لتقدير ��الحتر�]، 
بكل  �قضاياهم  �لعر>  �دمو�  �@بناrها 
كذبة   qك@ �أل²ُ�  Âعت  ��بة،  �خال� 
�لعيو� @كq خيانة   K@قر� ،Wلفتر� 9 تلك 
�Lتكبت 9 حق �ألبريا	، �² @صدL �لشيخ 
 WLبإشا  ،mفتو مصر   Jمف ®لو�  حسنني 
�هللا  ظفر  �لسيد   Nبتكف  ،F�Lفا �مللك  من 
 WL�X� Lئاسة  من  بعزله  �طالب  خا�، 

�خلاLجية �لباكستانية.. 
 Kكانت ²كريا mلفتو� Eهذ Kعندما ُنشر�
�هللا خاْ�  �لسيد ظفر  قا] ֲדا   Jل�  Kخلدما�
�لزعما	   ��� �لعر>،  @²ها�   9 حديثًة 
�لعر> من مصر �غNها من �لد�t �لعربية 
�لذين شاهد�� مو�قف �مد ظفر �هللا خا�.. 
كانو� @كثر �فا	 من �ملفJ �ملذكوL، �@كثر 
تقدير� منه ملن =�فع عن بلدهم �خدمهم 9 
 K=ند�  ،Wبشد  EضوLفعا �لد�لية؛  �ملحافل 
بفتو�E �لصحُف �ملصرية، ��عترفت بإسال] 
 t�خدماته �جلليلة للد�لسيد ظفر �هللا خا� �
 Eهذ من  بضعة  يلي  فيما  نقد]  �لعربية. 

 .WNلكث� tألقو��
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 Jل� �لعربية  �لصحف  بعض   Kقصاصا  
تشيد ºدماK �مد ظفر �هللا خا� 
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�لعربّية  للجامعة  �لعا]  �ألمني  كتب  @�ًال: 
 Wباشا �� جريد  Kن عز�cلر� سعاS# عبد 

:tفقا WLملذكو� mلفتو� Kنشر
نشهد   e مسلٌم  4جٌل  خا(  �هللا  "ظفر 
حسًنا.  %عمًال  حسًنا  قوال  *ال  عليه 
عن   hلدفا�  \  �Eًكب حًظا   jَ%6ُ %قد 
�إلسالK \ مشاl4 �أل4; %مغا4ֲדا. 
Sفاًعا  مشهو#4  S%لية  مو�قف  %له 
 Nشكر% �لنا5ُ  4ها  قدَّ  Kإلسال� عن 
 ،"Lألخبا�" Wعليها �ملسلمو(." (جريد

�لقاهرW، عد= ١٩٥٢/٦/٢٣) 
�نشرK جريدW "�ملصر�" مقاًال شامًال 
لألستاc6 9د 6بو �لفتح بعنو��: "6َْنِعْم 
مو�قف  عن  فيه  حتد�  كافر"،  ِمن  به 
ظفر �هللا خاْ� �إلسالمية �ملجيدW حيث 

جا	 فيه: 
"....%*�9 كا( فضيلة �ملفq قد �ִדمه 
كافر�،  خاْ(  �هللا  بظفر  فَأْنِعْم  بالكفر، 
6مثاله  من   rعشر�  s* 6حَوَجنا  %ما 
من �لكفا4 �لكبا4." (جريدW "�ملصر�" 
 "m١٩٥٢/٦/٢٥] نقال عن ±لة "�لبشر

سبتمq ١٩٥٢ ±لد ١٨ �١١٩)
باشا  خشبة  c6د   #Sسعا  �=@ كذلك 
�ملصرية  "�لزما�"   Wجريد  �� بتصر�ه 
حيث   ١٩٥٢ يونيو   ٢٥ عد=ها   9
قاt �نه يشعر بأ� شديد مما ُنسب �� 
قائال:  �@ضا�  خاْ�.  �هللا  ظفر   W=سعا
ظفر  �لسيد  �S6ها   qل�  rخلدما�  )*"
عامة   tلعر�  eلعا�%  Kلإلسال خاْ(  �هللا 
%مصر خاصة خدماrٌ جليلة يدين له 

ֲדا �لعاَلُم �إلسالمي %مصُر." 
x قاC: "*نw 6شعر بأ( \ عنقي Sَيًنا 
 yS6  zلذ� �لعظيم  �لرجل  هذ�  }و 
خدماr جليلة لبالzS، %*نw \ شد# 

6ُُفتيت   qل�  yلفتو�  Nذ| �المتعا; 
بصدS هذ� �لرجل �لكبE." (نقال عن 
±لة "�لبشرm" سبتمq ١٩٥٢ ±لد ١٨ 

(١٢٥�
�صّر� فضيلة �ألستا9 خالد �مد خالد 
9 جريدW "@خباL �ليو]" ١٩٥٢/٦/٢٦ 

بعنو��: "6صبح �ألبر�4 كافرين":
4جل  *لينا  بالنسبة  خا(  �هللا  "%ظفر 
كا(   �9*%  .Kإلسال� كامل  مسلم 
 \ �الستعما4َ  يو�جه   zلذ� �لرجل 
%صدقه..  بالغته  من  شامخ   r%~ج
على  �حلَق  �ُهللا  جعل   zلذ� %�لرجل 
�لرجل  هذ�  كا(   �9* %قلبه..  لسانه 
 )6 )%Sّمن �ألبر�4 يو �Eًكافًر� فإ( كث
�لنحو.."  هذ�  على  كافرين  يصبحو� 
�لبشرm ±لد ١٨ عد=  (نقًال عن ±لة 

(١٩٥٢ �١٣٢ qسبتم
�كتبت جريدW "بN�K �ملسا	": 

 Fعظيم بني �لشيخ �لو lهنا� فر"
%ظفر �هللا خاْ(: فاأل%C مسلم %لكنه ال 
يعمل، %*�9 عمل فإنه يعمل للتفرقة.. 
%ظفر �هللا خاْ( مسلم عامٌل للخE، %�هللا 
�Sئما %\  �لكرمي  كتابه  تعاs �ع \ 
كل Wية بني �إلميا( %�لعمل �لصا�.. 
�إلميا(  عن  �ملسلمني   Eَتكف 6بعَد  ما 
%عن �لعمل �لصا�؟" (بN�K �ملسا	، 

عد= ٢٢٤ بتاLيخ ١٩٥٢/٦/٢٩)
 9 �ملصرية  ساعة"  "vخر  ±لة  كتبت 
 :XL١٩٥٢ حتت عنو�� با Äير/شبا�qف
�ألمم  هيئة   \ يصلي   zلذ� �لرجل 

�ملتحد#:
"�هذ� �لرجل ِمن @قدL �ملسلمني �لذين 
يوثق ֲדم 9 خدمة �لبال= �إلسالمية. هو 
@�قاִדا،   9  Wلصال� يؤ=�  متدين  Lجل 

@صبح  �قد   ..Wلطائر�  9 كا�  لو  ح¦ 
 Wملتحد� �ألمم  @ֲדا	   9  Wللصال  Er�=@
@مًر� مألوًفا لدm سائر �لوفو=. �هو ال 
يذ�F �خلمر مطلًقا، ��ذ� غالبية @عضا	 
�لوفو= �لغربية ��لشرقية متتنع عن شرֲדا 

9 حضرته".
�قالت @يضا: "�� �لسيد ظفر �هللا خا� 

."WNكث Kفع عن قضية مصر مر��=
�مد  �لشيخ  �لفضيلة  صاحب   tقا

�بر�هيم سا� بك:
 W=سعا ُيتهم   �@ �ملؤ�  �ألمر   �@  mنر"
بالكفر،   Kبالذ� خاْ�  �هللا  ظفر  �لسيد 
�لرجل �ملتخلق ºُلق  َتعِر�..  �هو َمن 
�إلسال]، �حلريص على تقاليدE �سننه 9 
كل ما يصدL عنه. �لقد L�X �لسيد ظفر 
 Eينا@L�  ،Wمر من  @كثر  مصر  خاْ�  �هللا 
 LXيؤ�� ��ملسلمني  �إلسال]  عن  يد�فع 
شأنه  من  ما  لكل  متحمسا  قضاياهم 
 Æلبال�) �@هِله."  �إلسالِ]  كلمة  �عال	 

٢٤ يونيو ١٩٥٢)
�لقاهرية  "�ألهر�]"   Wجريد �كتبت 
عنو��:  حتت   ١٩٥٢/٦/٢٧ بتاLيخ 

:"lمو�قف يفخر ֲדا �لشر"
�جلمعية   \ مصر  ممثلي  6حد  "حتّد� 
�لعمومية |يئة �ألمم �ملتحد# عن موقف 
يفخر به �لشرl كله %َقفه �لسيد �مد 
ظفر �هللا خا( %7ير خا4جية �لباكستا(. 
�ملتحد#  لألمم  �لعمومية  �جلمعية  ففي 
خطبة  �لشهيد#  فلسطني  عن  6لقى 
 C%يتنا e كاملة rستغرقت ثال� ساعا�
%6ثبت  %�حد#..  ما�  جرعة  خال|ا 
%بالوطن  �إلسالمي  بالدين  *ميانه  قو# 
�لعرt. %لقد بكى %�ستبكى.. %شهد 
مسلم  عظيم،  بأنه 4جل  �جلميع  لـه 
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 Sبعض �لصحف �لعربية تقد4 جهو
�مد ظفر �هللا خا( %تندS بفتوy مفq مصر
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حكيم،  سياسي  صميم،   wط% كرمي، 
كأحد  �إلجنليزية  �للغة  من  %متمكن 

6بنائها من �لعلما� �ألفذ�9".
 �� �ستنا=�  قو�ا   Wجلريد� �@ضافت 
�ملعلوماK �لJ تلقتها من مصا=L موثوقة 

ֲדا:
ظفر  �مد  �لسيد  صاحبنا  "%لعل   
من  �لوحيد  �لشخص  هو  خا(  �هللا 
 eلسياسية �لبا74# \ �لعا� rلشخصيا�
 )Wال يفا4قه �لقر zبالوقت �حلاضر �لذ
 rصلو� �س  %يصلي  6بد� ،  �ملجيد 
مستقبال �لقبلة �لشريفة حتت كل �ا� 
%فوl كل 46; %\ جو �لسما� حيث 
حتمله �لطائر�r من �لشرs* l �لغر[ 
%من �لشماs* C �جلنو[، %ال يتأخر 

�اسنه %  Kإلسال� فضائل  بيا(  عن 
بالقلم %�للسا(، %�لعمل بأحكامه ح� 

\ قاعاr �ألمم �ملتحد#".
كذلك قاt �لسيد عبد �حلميد �لكاتب 
9 مقاt له ُنشر 9 ±لة "�لعر#" بعنو��: 

"ظفر �هللا خا( بطل قضية فلسطني":
"..... كا� صوK ظفر �هللا خا�، �Xير 
خاLجية باكستا� حينذ�، ��لذ� كا� 
 mعلى مد W9 �ألمم �ملتحد �XًLَعَلًما با
كل   9 �لعظيمة  مبو�قفه  سنة،  عشرين 
قضية عربية ��سالمية.. قضية فلسطني، 
�قضية كشمN، �قضية �LيتNيا، �قضية 
قضايا  من   Lثا� قا]  ما  �جلز�ئر.. �كل 

 .WLلشعو> �ملقهو�
ثال�  خا�  �هللا  ظفر   9  Kتو�فر �قد 

 9 Kلشخصيا� Xجعلته من @بر Kصفا
�ألمم �ملتحدW.. فكا� ��L	E تاLيخ حافل 
9 سياسة بال=E، كما كا� خطيبا قدير� 
�لقانو�   9 حجة  �كا�  فذ�،  ��اميا 
فأما  ��إلسالمي.  �لد��  جانبيه  من 
=�EL 9 سياسة بال=E فلعله كا� ثالث 
�لثالثة �لذين تزعمو� حركة �نشا	 =�لة 
 t�أل� �Lئيسها  Xعيمها  مع  باكستا�، 
علي  لياقت  �مع  جنا�،  علي  �مد 
خا� @�L tئيس ��LX	 �ا. �@ما مقدLته 
ليكو�  بعد  فيما  @ّهلْته  فقد  �لقانونية 
قاضيا 9 �كمة �لعدt �لد�لية، � Lئيسا 
حياته  بعدها  ختم   Wعديد  Kلسنو� �ا 
�لسياسية، � @�m �� بيته 9 باكستا� 
بعيد� عما جرm فيها من @حد�� حزينة 
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@مضى  لعله   �@  ..WNألخ�  Kلسنو��  9
�قته 9 كتابة تفسN للقر�v �لكرمي. فقد 
 Wكا� يؤ=� �لصال�كا� مسلما متدينا 
مدخل  عند   WNصغ قاعة   9 �قتها   9

 ..Wمب� �ألمم �ملتحد
@نه  @عتقد  �لكن2  �ملذهب   iقديا �هو 
كا� يدين باإلسال] على �جه صحيح 
فكانت  �خلطابة   9 قدLته  @ما  سليم.. 
يرجتل  ��لعقوt �هو  �ألÂا·  �ليه  تشّد 
�ستغرقت   ،Kساعا ست   mمد على 
�ألمن،  ±لس   9 كاملتني  جلستني 
@هلها  �حقِّ   Nكشم قضية  عن  خطابا 
9 تقرير مصNهم!.....@ما بطل �لدفا· 
فكا�   Wملوحد� فلسطني  مشر�·  عن 
 9 حشد  �لذ�  خاْ�،  �هللا  ظفر  �مد 
=فاعه عن �حلق �لعر# 9 فلسطني كلَّ 
��لقانونية  �خلطابية  �مقدLته  مو�هبه 
��لسياسية. كما كانت خطبـه تنبض 
قو�  �بإميا�  صا=قة،  �سالمية  بر�� 
 WLجد� جدير  �لفلسطي2  �لشعب  بأ� 
شعو>  من   ENغ�  iلباكستا� �لشعب 
 ،iيطاqل� �لعا� بأ� يتحرL من �حلكم 
�من �لزحف �لصهيوi على �لسو�	...

�كانت من �حلجج �لقانونية �لJ ساقها 
ظفر �هللا خا� @� �ألمم �ملتحدW ال متلك 
بتاتا �حلق 9 تقسيم @�Lضي @ية =�لة من 

�لد�لة   Eهذ كانت  لو  �لد�t.... ح¦ 
متر�  هذ�  ��منا  �مية.   �@  Wمستعمر
�ليس  �حدهم....  �سكا¥ا  لشعبها 
قو�عد   9 �ال   Wملتحد� �ألمم   Fميثا  9
 Wملتحد� لألمم  يبيح  ما  �لد��  �لقانو� 
�لشعو>  من  شعب  على  تفر`   �@
قطعة  @Lضه   ·Xيو� نفسه  يقسم   �@
ُتسَتْفَتى   �@ هنا.. �طلب  هنا �قطعة 

�كمُة �لعدt �لد�لية 9 هذ� �ألمر، �@� 
 :tيوجه �ليها هذ� �لسؤ�

"هل متلك �ألمم �ملتحدW - @� ميلك @� 
 �Lًقر� تفر`   �@ @عضائها-  من  عضو 
خطة  بأ�  تتعلق  توصية   Lتصد  �@  �@
�طن   �@ تقسيم   �@ فلسطني،  لتقسيم 
�بد��  سكانه  Lغبـة  ضد  �لعا�،   9

مو�فقتهم عليه؟"
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نشطت  يومني   �@ يو]   tخال  9�"
مـكا�،  كل   9 �لصهيونية   Wألجهز�
�=�خل  �ألبيض  �لبيت  =�خل 
�خلاLجية   WL�X� �=�خل  �لكـوجنر�، 
 9 �خلاLجية   WL�X� �=�خل  �ألمريكية، 
 �@ �لفيلبني  �لتقسيم مثل  بال= عاLضت 
�متنعت عن �لتصويت مثل ليبNيا.. �ح¦ 
 Wِخَل مكتب �ألمني �لعا] لألمم �ملتحد�=
لتقسيم  �اًسا  �لنا�  @كثر  كا�  �لذ� 
فلما  �ليهو=ية..  �لد�لة  ��قامة  فلسطني 
 Kنقلبت @صو�� �لعامة  صوتت �جلمعية 
�لنهائي   Lلقر��  Lصد� ،t�عد= من �لد
بأغلبية ثالثة �ثالثني صوتا مع �لتقسيم 
 Wعشر�ثالثة عشر صوتا ضد �لتقسيم، �
 �@  �@ �لتصويت..  ممتنعة عن   Kصو�@
باألغلبية  ظفر  فلسطني  تقسيم   Lقر�

 !mخر@ Kعليها سبعة @صو��مة Xلال�
"...... �قف ظفر �هللا خا� على منصة 
�جلمعية �لعامة لألمم �ملتحدW يلقي خطابا 
فيه  ينظر  @يضا  �لكنه   ..WLباملر� يفيض 
�� بعيد.. �يتنبأ مبا سو� يترتب على 
هذ� �لقر�L من نتائج �عو�قب، لن تنجو 
منها تلك �لد�t �لJ حتمست ��ندفعت 
لتقيم �لد�لة �ليهو=ية فوF @نقا` �لوطن 
�لفلسطي2.. قاt ظفر �هللا خا� 9 خطابه 

�ملدّ�� 9 ²لك �ليو] �حلزين: 
"تقولو� �ننا � نفعل @كثر من @� نأخذ 
جز	� من فلسطني ليقيم فيه �ليهو= أل� 
هذ� @مر تقتضيه "�إلنسانية" جتاE هؤال	 
"�ملضطهدين". لو كا� ما تقولونه صدقا 
=�لة  كل  تفتح  بأ�  مقترحاتنا  لقبلتم 
@بو�ֲדا لتأ�� عد=� من �ليهو= �لذين ال 
Iيعا  �لكنكم   ..m�مأ �ال  �م  �طن 

Lفضتم. 

"@ستر�ليا.. قاWL بأكملها.. تقوt ال، فأنا 
بلد "صغN �ملساحة" �مز=حم �لسكا�! 
 Jمساح @يضا  فأنا  ال،   tتقو �كند� 

صغ WN��L@ضي مكتظة بالسكا�. 
�إلنسانية  مبُثلها   ،Wملتحد�  Kلواليا��"
�لعظيمة، �مبساحاִדا �لشاسعة �مو�L=ها 
هو  هذ�  ليس  ال،   :tتقو ��ائلة، 

�حلل....
�ليهو=  =عو�  تقولو�:  Iيعا  "�لكنكم 
يذهبو� �� فلسطني.. فهنا �أل�Lضي 
�ملز=هر..  �القتصا=  �هنا  �لفسيحة، 
تكو�  �لن  عنا..  بعيد�  �ليها  فليذهبو� 

هنا متاعب �ال مشاكل..!!
يتحد�  �هو  �لساحر  صوته  �ينقلب 
تّدعيها   Jل� "�إلنسانية"  �ملو�قف  عن 
�لتحذير  من   Kصو  ��  t�لد�  Eهذ
@مريكا   �� كالمه  يوجه  �هو  ��لنذير 

�@شياعها قائال: 
"@نصحكم @� تتذكر�� �آل� @نكم سو� 
@نصحكم  @صدقا	.   �� غد�  حتتاجو� 
@صدقا	   �� @نكم 9 حاجة  تعرفو�   �@
جتعلو�  فلما�²  �أل�سط..   Fلشر�  9
لكم؟  @عد�	  �لبال=  تلك  شعو>  من 
ال حتّطمو� بأيديكم مصاحلكم 9 تلك 
 ،٢٩٥ �لعد=  "�لعر#"  (±لة  �لبال=." 

حزير�� عا] ١٩٨٣)

 Nهذ  ��4% تلعب  �الستعما4  6صابع 
 rملؤ�مر��

قد يتسا	t �لقاËL، ما �لسبب لتكفN من 
ميدحه �لقاصي ��لد�i، ��لذ� � يّدخر 
�لعربية؟  �ملو�قف  عن  �لدفا·   9 جهد� 
خا�   Lالستعما�  �@ ببساطة  �جلو�> 
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعِة   Wعو= من 

�ملسلمني لتوحيد صفوفهم، كما @�جس 
خيفة من مو�قف �أل�دية لصاÅ �لعر> 
 t@بنائها �ألفذ�² كأمثا�ِمن ِقبل �مامها 
�لسN �مد ظفر �هللا خا�، �خا� من 
صمو= �لد�t �إلسالمية 9 �جهه صفا 
�حلقائق  تز�ير   �� عمد  لذلك  ��حد�، 
�جلماعة  ضد  �إلسالمية   Fلفر�  WLثا��
بعض  طريق  عن  �أل�دية  �إلسالمية 

�ملأجوLين.
فيما   =Lنو ²لك  على  �متثيال  �تدليال 
 W9 جريد Lمنشو t9 مقا =L� يلي ما
(�ألنبا	) �لعر�قية بقلم @حد كباL كتاֲדا 
�ها  �ألفند�،   Äخليا� علي  �ألستا² 

نصه:

 ��4% تلعب   qل� �الستعما4  "6صابع 
�لقاSيانية \ كل مكا(.....

�هو  ��حد  سبب   mسو هنا  ليس   
�صبع �الستعماL �لذ� يلعب =��L هاما 
��لتفرقة   Fلشقا� لبّث  �لقضية   Eهذ  9
 Lبانتظا �Xلو�  ال  �لذين  �ملسلمني  بني 
�ليو] �ملوعو= �لذ� يقومو� فيه Ìولتهم 
�لثانية لتطهN �لبال= �ملقدسة من @Lجا� 
�لصهيونية ��عا=W فلسطني �� @صحاֲדا 
 �@ �شى   Lالستعما�  �� �لشرعيني. 
=�لة   t�تز� �لعر> هذ�،  يتحقق حلم 
 9 Fمن �ملشا Nحتمل �لكث Jسر�ئيل �ل�
 Fلشقا� WLسبيل تكوينها.. فيعمد �� �ثا
 ،Kلنعر��  WLبإثا �ملسلمني  طو�ئف  بني 
لتقو] بعض �لعناصر بتكفN فئة �أل�دية 
 �� ²لك  يؤ=�  ح¦  ֲדم،   Nلتشه��
 t�بني بعض �لد�بني باكستا�  Fلشقا�
�لعربية �لJ تقو] صحفها بتكفN "ظفر 
�هللا خا�" �Xير خاLجية باكستا� �لذ� 
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يتبع �لطريقة �أل�دية.
�ا�لة  يذكر��  �لقر�	  من   �Nكث �لعل 
بعض �لعناصر 9 باكستا� قبل تأسيس 
 t�لد� جامعة   �@ (�إلسالمستا�) 
 t�لد� كافة  Ìمع  �²لك  �إلسالمية، 
 Nلتسي  Wحد�� منظمة   9 �إلسالمية 
على  ��ملحافظِة  �خلاLجية  سياستها 

 �@ �ال  ��ستقال�ا،  كيا¥ا 
هذE �ملحا�لة با	K بالفشل 
بعد @� �قف بعض �لعناصر 
منها موقفا معاLضا. �كا� 
 K=@ Jلة �ألسبا> �لI من
�ملشر�·  هذ�  فشل   ��
 mلذ�  Nلتكف� سال�  هو 
بعض  ليد   Lالستعما� نا�له 
 9  E�ليشهر �ملتطرفني 
تبّنو� �ملشر�·  �لذين   Eجو�
"قا=يانيو�  أل¥م   ،Lملذكو�

�ماLقو� عن �إلسال]".
%قد يظن بعض �لقر�� 6( ما 
ل �الستعما4  96كرN من تدخُّ
*ال  ليس  �لقضية   Nهذ  \
*ال  %�لظن،  �حلد5  %ليد 
�6 �6كد للقر�� بأ� مّطلع 
ل  تدخُّ على   hالطال� كل 
�الستعما4 \ هذN �لقضية، 

*9 6نه حا%C 6( يستغّلw فيها 
حر[  6ثنا�   ١٩٤٨  Kعا  rبالذ�

فلسطني.
�لصحف   yحد* 6حر4  حينئذ  كنت 
�لصحف  من  %كانت  �لفكاهية 
%قد  عهدها.   \ �ملعر%فة  �النتقاSية 
 yحد*  \ C%موظف مسؤ َّ¢* 46سل 
 \ �ألجنبية  �لدبلوماسية   rيئا|�

تقدمي  %بعد  ملقابلته.  يدعو�   ،Sبغد�
�ملديح على �ألسلو[  �ملجاملة %كْيل 
6نتقد   )6 4جا�  �لنقد   \ �ّتبعه   zلذ�
 rصفحا على  �لقاSيانية  �جلماعة 
�جلريد# �ملذكو4# بألذh طريقة ممكنة، 
فأجبته  �لدين.  عن  ما4قة  �اعة  أل£ا 
\ باS¤ �ألمر بأ� ال 6علم شيئا عن 

 Cֲדا �ملسئو �S%7 qمطالعة �لكتب �ل
 C6جد فيها شيئا يد e qملذكو4، %�ل�
على تكفEهم حسب �عتقاzS. %بعد 
عد# مقابالr طلبُت منه 6( يعذ�4 عن 
تلك �ملهمة نظًر� العتقاzS بأ( 9لك 
يسّبب �لشقاl بني �لطو�ئف �إلسالمية 
\ مثل 9لك �لوقت بالذ�r. فأجا[ 
قائال: 6ال *( هؤال� ليسو� 
كّفرهم  %قد  مبسلمني، 
�لطو�ئف  �يع  علما� 
�إلسالمية \ �|ند. فقلت 
له: *( 6قو�C علما� �|ند 
من  حجة   y6قو ليست 
�آلية �لقرWنية �لq تصر§ 
6لقى  ملن  تقولو�  ال  بأ( 
*ليكم �لسالK لسَت مؤمنا. 
 Cقا  )6 *ال  منه  كا(  فما 
فيك   rْ6ّثر هل  غاضبا: 
فخرجَت   ،Kلقو� Sعاية 
%6صبحت   ،Kإلسال� عن 
تد�فع   r6خذ% قاSيانيا، 
متهكًما:  فقلُت  عنهم. 
هذ�،  يا  يقني  على  كْن 
�Sّعى   )6 6ستطيع  ال  بأ� 
 Nبأ� مسلم بكل ما \ هذ
بالرغم  مع©،  من  �لكلمة 
�لسنني   rعشر� قضائي  من 
بني �ملسلمني، فهل تكفى مطالعة بضعة 

كتب للقاSيانية 6( جتعلw قاSيانيا؟
%قد �طلعُت خالC ترzSS على هذN �|يئة 
بأ� لسُت �لوحيَد �ملكلَّف ֲדذN �ملهمة، بل 
هنا� 6ناW 5خر%( يشا4كونw �لتكليف. 
 zلذ� �لوحيد  �لشخص  كما e �6 6كن 

4فض، بل 4فضه غzE 6يضا.

١٩٥٠ Xعد= ٧ متو WLحلضا� Wجريد

%لذلك  معتقد�ִדا  %عن  �جلماعة   Nهذ
ببعض   �Sَّ%فز 6نتقدها.   )6  wميكن ال 
 rمعتقد�  \ تبحث   qل� �لكتب 
ببعض   �S%7 6نه  كما  �لقاSيانية، 
�ملقاالr عسى 6( تنفعw بعض عبا�4ִדا 
\ كتابة مقاالj �ملوعوS#. %�ستطعت 
6( 6ّطلع على بعض عقائد �جلماعة من 
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 mكا� ²لك عا] ١٩٤٨ 9 �لوقت �لذ
�ملقدسة  �أل�Lضي  من  جز	  فيه  �قُتطع 
�ُقّد] لقمًة سائغة للصهيونيني. ��i @ظن 
هذ�  مثل  على   WLملذكو� ��يئة  �قد�]   �@
�للتني  للكر�ستني  فعل   َّ=Lَ كا�  �لعمل 
²لك   9 �أل�دية  �جلماعة  نشرִדما 
�كانت  فلسطني،  تقسيم  مبناسبة  �لعا] 
 Lقر�� Wا بعنو�� "هيئة �ألمم �ملتحدÍحد��
تبحث  كانت   Jل� فلسطني"،  تقسيم 
بني  �خلفا	   9  Kبر=ُ  Jل�  Kملؤ�مر��  9
�ملستعمرين ��لصهيونيني، �كانت �لثانية 
�كانت   ،"Wحد�� ملة  "�لكفر  بعنو�� 
�لصفو�  توحيد  على  �ملسلمني  حتث 
 Nتطه� �لصهيونيني  ملحاLبة   tملا� �Iع 

�لبال= �ملقدسة من @Lجاسهم.
²لك   9 بنفسي  عليه  �طلعت  ما  هذ� 
بأ�   Fلوثو� كل  ��ثق   i�� �حلني، 
�أل�ديني ما =�مو� يبذلو� �جلهو= جلمع 
صفوفهم،  �توحيد  �ملسلمني  كلمة 
للمسلمني  تتيح  @سبا>  عن  �يبحثو� 
�لقضا	 على =�لة �سر�ئيل �للقيطة صنيعة 
 Îيتو� لن   Lالستعما� فإ�  �ملستعمرين، 
ֲדم   Nللتشه  Kجلها� بعض  حتريك  عن 
بقصد تشتيت �لكلمة." (جريدW (�ألنبا	) 

�لعر�قية بتاLيخ ٢١-٩-١٩٥٤)
 Nلتكف�  m�فتا عن  �لنظر  �بغض 
�جلماعة  ظّلت  �ا  �ملسيئة   Kلتصر�ا��
��جبا  �خلدمة   Eهذ  Wqمعت �لعر>  ©د] 
=ينيا �@خالقيا، �ظلت صامدW 9 �لصف 
 Kما �=خر�للدفا· عن حقوقهم،  t�أل�
�سعا 9 تقدمي خدماִדا كلما �حتاجت 
�ليها �لد�t �لعربية. نذكر فيما يلي بعض 
�جلماعة  @سدִדا   Jل�  mألخر�  Kخلدما�

�� �لبال= �لعربية ��لشعب �لعر#.
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صحف عربية تشيد Ìهو= �مد ظفر �هللا خا�
 حلل قضايا �لعر> 
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�مد ظفر �هللا خا( � \ تسوية  Sجهو
�لنـز�h بني مصر %بريطانيا

سيطرK بريطانيا على قناW �لسويس، 
 tبني مصر، فبذ�فنشب نز�· بينها 
باكستا� �مد ظفر  �Xير خاLجية 
 Eسعه حلل هذ�هللا خا� كل ما 9 �
 	�LXلو� برئيس  فالتقى  �لقضية. 
�لqيطاi مستر �يد� 9 لند� 9 يناير 
�ألXمة،   Eهذ معه  �ناقش   ١٩٥٢
 K=حد حيث  �ا�الته،   9 فنجح 
بريطانيا فترW قصWN لالنسحا> من 
بسحب  مصَر   Kqخ@� �لسويس، 

.Wقو�ִדا من هنا بعد تلك �لفتر
�قد �عترفت جريدW �ألهر�] Ìهو= 
�لسيد �مد ظفر �هللا خا�، �كتبت 
ف�qير   ٢١  9  L=لصا� عد=ها   9
١٩٥٢ @� لوXير خاLجية باكستا� 
 9 �Nكب �L�= مد ظفر �هللا خا��

.Lهذ� �لقر� Lستصد��
 WL=ملصر�" �لصا�" Wجريد Kنشر�
ف�qير   ٢٥ بتاLيخ   Wلقاهر�  9
 K=١٩٥٢ 9 �فتتاحيتها مقاال @شا
قا]   Jل� �إلسالمية   Kباخلدما فيه 
��عترفت  خا�،  �هللا  ظفر  ֲדا �مد 
�نتفعت  قد  �إلسالمية  �لبال=   �@
�مساعيه   Wلفذ� قد�Lته  من   �Nكث
 Wجلريد� @شا= ممثل  �ملشكوWL. كما 
 ��  :tقا� حضرته  Ìهو=  نفسها 
 mجهة نظر �لقو�حلاصل 9 � Nلتغ�
�تعاليمه  �إلسال]   Eجتا �أل�L�بية 
�@هد�فه يعو= فضله �� جد�WL �مد 
 Eفكر�فهمه �لعميق �ظفر �هللا خا� 
�لنN. (نقال عن جريدW �لفضل ٢٧ 

جريدW �ألهر�] تنشر خq �ساطة �مد ظفر �هللا خا� 9 حل �لنـز�· بني مصر �بريطانياف�qير ١٩٥٢ � ٨)

�مد ظفر �هللا خا� 9 حديث مع �لرئيس �ملصر� Iاt عبد �لناصر
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 Cظفر �هللا خا( \ �ستقال Sجهو
تونس %�ملغر[

كا� �ملسلمو� 9 تونس ��ملغر> يكافحو� 
منذ فترW طويلة �الحتالt �لفرنسي ساعني 
كانت  ��ستقال�م.  حريتهم  @جل  من 
 Wٍبشد `Lبعض �لبال= �لغربية تعا�مريكا @
طا�لة  على  �تونس  �ملغر>  قضية  طر� 
فألقى  فيها.  ��لبت   Ïللنقا  Wملتحد� �ألمم 
�ملوضو·  هذ�   tحو خا�  �هللا  ظفر  �مد 
@مريكا  فيها مبوقف  كلمة مؤثرW جد� ند= 
��لبال= �ألخرm �ملعاLِضة حلل هذE �لقضية 
�لقضايا 9   Eفضتم مناقشة هذL �²�  :tقا�
 �� �ستؤ=�  ستتفاقم  فإ¥ا   Wملتحد� �ألمم 
�ألمريكي  �ملمثل  �سيكو�   ،Lما=� قتل 

مسؤ�ال عنها. 
�متقع   WNألخ� Iلته  حضرته   tقا فلما 
 Wلو� ممثل @مريكا 9 تلك �جللسة. (جريد
"ملت" �لباكستانية عد= ٢٢ يناير ١٩٥٤ 

(٧ �
قد �عتر� Xعما	 تونس ֲדذE �أليا=� ملحمد 
ظفر �هللا خا�، فقاt �لسيد �لباهي �ألSغم 
Lئيس �لو�LX	 �لتونسي �ألسبق 9 ²كرياته 

�ملنشوWL 9 �حدm �جلر�ئد �ملحلية:
"لقد نَصحنا ظفر �هللا خا� بعر` �لقضية 9 
شهر @فريل ١٩٥٢ عندما تكو� �لباكستا� 
L 9ئاسة �لد�WL، �هو �لذ� @شعرنا ºطأ 
(يناير)  جانفي  شهر   9 �لقضية  عر` 
�لرئاسة.   9 فرنسا  كانت  عندما   ١٩٥٢
Iَع2  �جتما·   9  Eهذ نصائحه  لنا  �قد] 
به صحبة �لسيد �حلبيب بوLقيبة �البن. 9 
هذ� �الجتما· قد] لنا �عانة مالية متثلت 9 
متويل حالة عر` �لقضية �لتونسية 9 �ألمم 
�ألستا²   Kِخدما علينا  �عر`   ،Wملتحد�
²كرياK تا�Lية لرئيس �لو�LX	 �لتونسي �ألسبق �لسيد �لباهي �أل=غم مع �مد ظفر �هللا خا�@�د �لبخا�L �لذ� ساعدنا مساعدW مثالية 

عن  ��لدفا·   Kالتصاال� �جر�	  من حيث 
�لقضية خالt �للقا	�K �جلماعية ��لثنائية... 
�� يكتف ظفر �هللا خا� ֲדذE �ألشكاt من 
على  �لقضية  عرضت  عندما  بل   Wملساند�
 WL�لد�  9 بنفسه  حضر  �لعمومية  �جلمعية 
�للجنة   9� �لعامة   Kجللسا�  9  Lشا�

�لتونسية  �لقضية  عن  �=�فع  �لسياسية... 
بقوW ��ميا�."

 L=لصبا�" 9 عد=ها �لصا�" Wكتبت جريد�
�مد   WLياX مبناسبة   ١٩٨١ مايو   ١٤  9

ظفر �هللا خا� لتونس ما يلي:
 9 تابعت  �لتونسية  �لصحف   ��"
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�لتا�Lية من  �خلمسيناK تدخالته �مو�قفه 
 tمطو t9 مقا�ملغر>.... ��تونس  Jقضي
بعنو�� "قضيتا تونس �مر�كش @ما] �جلمعية 
 ٥ يو]   "Wلزهر�"  Wجريد  K=L�@ �لعامة"، 
�لسيد  ل  تدخُّ عن   WLصو  ١٩٥٣  qنوفم
�لقضيتني  عن  للدفا·  �هللا خا�  ظفر  �مد 
ببسطة صا=قة �للهجة حاWL �ألنفا� مدعمة 
@�ضح  �لد�لية  ��لقو�نني  �ملنطقية  باحلجج 
فيها حق تونس �مر�كش 9 �حلصوt على 

�ستقال�ما."
�آل�  حلد  يذكر��  �لتونسيو�   tيز� �ما 
�هللا  ظفر  �لسيد  خلطا>  كا�  �لذ�   Nلتأث�

قضية   tحو  Kملناقشا� �فتتا�   9 خا� 
فقد   ،١٩٥٢ سنة  �لعامة  باجلمعية  تونس 
 Kمدته ثال� ساعا  KX�لقى خطابا جتا@
 Wملتحد� �ألمم  مب�   Erصد�@  KX�جتا�
لتساهم 9 �طال· �لكثN من شعو> �لعا� 

على عد�لة �لقضية �لتونسية."
 XLبا  L�= حضرته  لكلمة  كا�  �هكذ� 
قائمة   9 �لقضية   Eهذ �ضع   9 �@ساسي 

.Wقضايا �ألمم �ملتحد
�تفل   �@ �إلسالمي  �لعا�  مؤمتر   Lقر �ملا 
�ملسلمو� 9 �لعا� @Iع باحلا=� ��لعشرين 
تونس  يو]   ELباعتبا  ١٩٥٢  qنوفم من 

��ملغر> =عًما لكفا� �ملسلمني فيهما من 
 iلثا� �خلليفة  سيدنا  @مر   ،tالستقال� @جل 
=عًما   Kجتماعا� بعقد  Iاعته  @بنا	   �
كما  �ملضطهدين،  �ملسلمني  هؤال	  ملوقف 

=عا �م بالنجا�. 
 qنوفم  ٢١-٢٢ عد=  �لفضل   Wجريد)

(١٩٥٢
�خلليفة   Kعو�= تعا�  �هللا  �ستجا>  لقد 
�هللا  ظفر  �مد  جهو=   Kر¶@� �Iاعته، 
تونس  @هل  جهو=  تكللت  كما  خا�، 
�ستقل  حيث  �لعظيم،  بالنجا�  ��ملغر> 

�لَبلد�� 9 عا] ١٩٥٦.
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Sعم ظفر �هللا خا( الستقالC ليبيا 
حتيك  �الستعماLية   mلقو� كانت 
ليبيا،  مستقبل  ضد   Kملؤ�مر��
 ١٠  9 ��يطاليا  بريطانيا  ��تفقت 
(بيفن  مشر�·  على   ١٩٤٩  �Lما
�لذ�  بليبيا،  �خلا�   (�XLسيفو
�إليطالية  �لوصاية  بفر`  يقضي 
�لqيطانية  ��لوصاية  "طر�بلس"  على 
على "برقة" ��لوصاية �لفرنسية على 
 tفز��"، على @� متنح ليبيا �الستقال"
بعد عشر سنو�K من تاLيخ �ملو�فقة 
�لوصاية. �قد ��فقت  على مشر�· 
 Wعليه �للجنة �ملختصة 9 �ألمم �ملتحد
9 ١٣ مايو ١٩٤٩ �ُقّد] �� �جلمعية 
�لعامة لألمم �ملتحدW لالقتر�· عليه، 
بالفشل  با	  �لوصاية  �لكن مشر�· 
 Wملؤيد�  Kألصو�� على  � �صل   ²�

�لكافية. �نتيجة للمفا�ضاK �ملضنية 
حلشد �لدعم الستقالt ليبيا �لJ قا] 
ليبيا  �مناضلي   Lحر�@ من  �فد  ֲדا 
ليبيا،   tستقال��  Wبوحد للمطالبة 
 Wجلمعية �لعامة لألمم �ملتحد� KLصد@
9 ١٩٤٩/١١/٢١ �لقر�L Lقم ٢٨٩ 
�ستقال�ا 9  ليبيا  مبنح  يقضي  �لذ� 
 ،١٩٥٢/١/١  X�يتجا ال  موعد 
�تشكلت جلنة للعمل على تنفيذ هذ� 
من  جهدها   mLقصا  tِبْذ�  Lلقر��
@جل حتقيق �حدW ليبيا �نقل �لسلطة 

�� حكومة ليبّية مستقلة. 
هذ� ما جتد�نه منشو�L 9 كثN من 
�سائل �إلعال]، �لكننا سنذكر �آل� 
�جلانب �ملجهوt من تاLيخ ليبيا �لذ� 
 �@ �ملؤLخو�. ال شك   Eيذكر قلما 
�جلمل �لسابقة تشN �� بعض �حلقائق 

 Nلكن بطريقة غ�هلها �لنا� ¼ Jل�
��ضحة.

�الستعماLية  �لد��ئر  كانت  لقد   
بريطانيا  �كانت   ،Kملؤ�مر�� حتيك 
تقسيم  على  متفقة  �فرنسا  ��يطاليا 
ليبيا �� ثالثة بلد�� منفصلة، � مع 
كل هذ� �التفاF ��لتو�طؤ � تستطع 
 Wملؤيد� Kتأخذ �ألصو� �@ t�لد� Eهذ
فكيف  �ملشر�·!  لنجا�  �لكافية 
حصل ²لك؟ �لو جنحو� لكانت ليبيا 
ثال� =�t متفرقة تعيش حتت هيمنة 

@�L�بية.
 Eهذ تفاصيل  يلي  فيما  نلخص 
نعمت)  (حتديث  كتا>  من  �لقضية 
 WNلس� �هو  بالنعمة،  �لتحديث   �@
�لذ�تية ملحمد ظفر �هللا خا�، حيث 

:tيقو

Wيئة �ألمم �ملتحد� Wلسابعة عشر� WL�ئيسا للدL مد ظفر �هللا خا�� 
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 W9 �ألمم �ملتحد 	كا� عد= �ألعضا
vنذ� @قّل من ستني =�لة، �كا� ال 
بد لنجا� @� مشر�· من @� �ظى 
بثلثي �ألصو�K �ملقترعة. فعرفنا من 
خالt �لنقاÏ فيما بيننا @� لدينا ١٥ 
Ðاجة  كنا  حني   9 فحسب  صوتا 
�ملشر�·  ليفشل هذ�  �� ١٩ صوتا 
�ملطر�� (مشر�· �لوصاية). صحيح 
@� �لبال= �لعربية كانت معاLضة �ذ� 
فقط  منها  ستة  �لكن  �ملشر�·، 
 ،Wملتحد� �ألمم   9 @عضا	  كانت 
 W=سعا مصر  خاLجية  �Xير  �كا� 
@�د خشبة باشا @يضا يسعى جاهد� 
فكنا  �ملطلوبة،   Kألصو�� جلمع 
 Eجل حل هذ@ �نتالقى من   L�نتشا

�ملشكلة.

Cبتها�% hلدعا� بتضر�
 9 �ملشر�·  مناقشة  موعد  حا�  لقد 
 ١٥ من  @كثر  Iع  نستطع   � حني 
جد�،  قلقا  كنت  فحسب.  صوتا 
�حلالة   Eهذ  9 �لظهر   Wصال �صليت 
 Kعو=� ��الضطر�>،  للقلق   WNملث�
يهدينا   �@  tبتها�� بتضر·  تعا�  �هللا 
 E=عبا @جل حترير  من  نتبعه  �� طريق 
 ²�  Wلسجد� فلما كنت 9  �ملظلومني. 

@�م2 �هللا تعا� بفضله خطة.
فلما فرغت من �لصالW تلقيت مكاملة 
�ملند�>   -  �Xفو �مو=  من  هاتفية 
 � tيقو - Wملصر� 9 �ألمم �ملتحد�
�� �Xير خاLجية مصر يريد @� @قابله 
ح¦  �لعا]  �ملجلس  جلسة  بد	  قبل 
حل  عن  �نبحث   mخر@  Wمر نفكر 
�ذE �ملشكلة. فلما ²هبت �ليه �قابلته 

قلت:  حل؟   �@  Kجد� هل  سأل2: 
�هللا  @لقى  ما  هو   mباألحر  �@ نعم، 
تعا� Lُ 9�عي، �هو: بدًال من Iع 
�ألصو�K �ملعاLضة �ذ� �ملشر�· ¼ب 
 Wملؤيد� �لبال=  بعض  عن  نبحث   �@
لوضع "برقة" حتت �لوصاية �لqيطانية 
�لفرنسية،  �لوصاية  حتت  �"فز��" 
�نطلب من هؤال	 �ملؤيدين @� يعاLضو� 
حتت  "طر�بلس"  �ضع  مشر�·  فقط 

�لوصاية �إليطالية.
ما�²  باشا:  خشبة  @�د   W=سعا  tفقا

سنستفيد من ²لك؟
�مد ظفر �هللا خا�: ֲדذ� سو� يفشل 

�جلز	 �لثالث من �ملشر�·.
سعا=W @�د خشبة باشا: مع كل ²لك 
سو� يتم تقسيم �لبلد. �كنَت مصرًّ� 
�لتقسيم،  هذ�  يتم  @ال  على  هذ�  قبل 
فكيف طر@ �لتغN على L@يك بني ليلة 

�ضحاها؟
�مد ظفر �هللا خا�: � @غL N@يي، بل 
 Nيد @ال يتم تقسيم ليبيا، غL@ t�X@ ال
@ننا ��² �ستطعنا �لغا	 �جلز	 �لثالث من 
�ملشر�· نكو� قد ضمّنا عد] تقسيم 

ليبيا.
�كيف  باشا:  خشبة  @�د   W=سعا

²لك؟
�مد ظفر �هللا خا�: ��² فشل مشر�· 
�ضع طر�بلس حتت �لوصاية �إليطالية 
فال بد @� ترفض =�t @مريكا �لالتينية 
قبوt بقية @جز�	 �ملشر�·، �بالتا� لن 
تصوK لصاÅ �ملشر�· عند �لتصويت 

�لشامل حوt @جز�ئه �لثال�.
 Wد خشبة باشا من شد�@ W=قفز سعا
 Lْيُد  � ملا�²  جد�.  �Lئع   :tقا� �لفر� 

ما�²   ،tحا @ية  على  @نا؟  ºلد�  هذ� 
¼ب علينا فعُله �آل�، ألنه � يبق لدينا 
�لتصويت  سيكو�   ²� كثN؛  �قت 

مسا	.
 Kبصو Xمد ظفر �هللا خا�: قد نفو�
"هايJ" �² هي =�لة من @مريكا �لالتينية، 
�ليست �ا عالقاK مع �يطاليا، فيجب 
 t�لو� ²لك. @ما @نا فسو� @حا�حتا �@

�قنا· �ملند�> ��ند�.
�خشبة  خا�  �هللا  ظفر  �مد  �ستطا· 
باشا �قنا· مند�> هايJ �مند�> ��ند 
�ملشر�·.  من  �لثالث  �جلز	  ملعاLضة 
 Kألصو�� كانت   ²� �خلطة  �جنحت 
�ملؤيدW للجز	 �لثالث من �ملشر�· ٣٣ 
��ملعاLضة ١٧، �Ðسب قانو� �جلمعية 
لنجا�  �ملطلو>  �لعد=  كا�  �لعامة 
�ملشر�· هو ٣٤ �� يكن عند مؤيد� 

�ملشر�ِ· هذ� �لصوK �لو�حد.
يقوt حضرته:

هذ�  فشل  �جللسة  Lئيس  @علن  عندما 
�جلز	 من �ملشر�· بد@Kُ @ضر> على 
توLّمْت  ح¦   Wبشد �ألمامية  �لطا�لة 

يد�.
كا� �جلز	 �لر�بع من �ملشر�· @� تبقى 
 - �ملزعومة   - �لثالثة   Kيال�لد�  Eهذ
�أل�L�بية  �لبال=  �صاية  ليبيا حتت  من 
 m=قا=مة. فلما نا Kلثالثة لعشر سنو��
�لبلد  تقسيم  على  للتصويت  �لرئيس 
�� بلد�� ثالثة، �قفُت �قلت: @Lجو 
منها؟  �لثالث  �لبلد  هو  ما  �لتوضيح 
حوله.  بالفشل  با	  �لتصويت   ��  ²�
�لرئيس: سو� يتقد] �آل� @حد   tفقا
فنكتب  �ملشر�·   9  Nلتغي� باقتر�� 
"بلدين" بدًال من "ثالثة". �بينما كنت 
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�ستأ�²   ²� شيئا   tألقو @قف   �@ @Lيد 
 m�جد ال   :tقا� �ألLجنتني  مند�> 
من �لتصويت على بقية @جز�	 �ملشر�· 
ألنه 9 حالة عد] تسليم طر�بلس �� 
@مريكا   t�=  `Lتعا سو�  �يطاليا 
�لالتينية �ملشر�· كله. �هذ� ما حصل 
�با	  �لو�قع،  صعيد  على  بالضبط 
مشر�· (بيفن سيفو�XL) �خلا� بليبيا 

بالفشل �لذLيع.
Lجعُت �� كر�تشي بعد هذE �جللسة 
 Jملقـابل فأتى  �لعامة،  �جلمعية   9
�لسفـN �إليطا� 9 باكستا�، �معه 
�يطـاليا  خاLجية  �Xير  من  Lسالة 
فشل  على  @تأسف   � فيها:   tقا
 F=نصـا  �@ نريد  بل  �ملشر�·، 
�لد�t �لعربية �نكسب ثقتهم، لذلك 
ليبيا   tستقال� لتأييد  فإننا جاهـز�� 

9 �جللسـة �لقـا=مة. 
فُعر` مشر�· منح �الستقالt لليبيا 

�جلمعية   KLصد@�  ،١٩٤٩ عا]   9
/١١/٢١  9  Wملتحد� لألمم  �لعامة 

�لذ�   ٢٨٩ Lقم   Lلقر��  ١٩٤٩
موعد   9 �ستقال�ا  ليبيا  مبنح  يقضي 
 ،١٩٥٢ يناير  من   t�أل�  X�يتجا ال 
 ،Lلقر�� هذ�  لتنفيذ  جلنة  �ُشّكلت 
�كانت باكستا� �مصر من @عضائها 
نعمت � ٥٦٩  (حتديث  �لباXLين. 

(٥٧٣ ��
�ملند�>  خشبة  @�د   W=سعا لعل 
�ملصر� 9 �ألمم �ملتحدW كا� يتذكر 
جهو= �مد ظفر �هللا خا� لذلك @=� 
�إلخال�  مبشاعر  يفيض  بتصريح 
 L�صد �ثر  حضرته   Eجتا ��المتنا� 
 Jمف قبل  من   Eضد  Nلتكف�  mفتو

:tمصر، فقا
�لرجل  خا(  �هللا  ظفر  �لسيد   )*"
�لوقو4 �9 �للحية �ل»ّثة 6خذْته نشوُ# 
 C%لد� بانتصا4  توصف  ال  فر§ 

قضـية  ف¬  %مؤيديها  �لعربية 
لألمم  �لعمومية  �جلمعية   K6ما ليبيا 
 rبصو Cفقا  ١٩٥٢ Kملتحد# عا�
ال   N4%سر  )* للجميع   hمسمـو
يقّد4 بانتصا4 قضية ليـبيا �لعربية. 
عن  ¯يد�  Sفاعه  °ا(  %°ذلك 
 ٢٨ �ألهر�]   Wجريد) طر�بلـس." 

يونيو ١٩٥٢)

١٩٤٩ L٢٧ �يا 	لف با@ Wجريد
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تكرمي �مد ظفر �هللا خا(
 Wً=شا�� 	أليا=� �لبيضا� Eشكًر� على هذ�
 Åلصا �لصا=قة  �جلريئة  �ملو�قف   Eֲדذ
لسيا=ته  عربية   t�=  Wعد منحْت  �لعر> 
ملك   Eذ©�� �نياشينها.  @�Âتها  @Lقى 
فيصل  �لسعو=ية  �ملك  �حلسني   �=Lأل�
�ملك �ملغر> �حلسن �لثاi صديقا �يما 
�م. نذكر فيما يلي بعض @حد�� تقدير 
 Lكبا قبل  من  حضرته  �تكرمي  ��حتر�] 

Xعما	 �لعر>.

تكرميه \ �ململكة �لعربية �لسعوSية
عالقة  على  خا�  �هللا  ظفر  �مد  كا� 
�لسعو=ية  �خلاLجية  �Xير  مع  طيبة 
 tv �لعزيز  عبد  بن  فيصل   Nألم�" vنذ� 
 	�=@  9 Lغبته  عن   Wمر  Eqفأخ سعو="، 
ضيفا   tستنـز له:   tفقا �حلج،  فريضة 
 9 Kسنو� Wلكن بعد عد�حتج. �علينا 
 Nغ  Wللعمر حضرته  سافر   ١٩٥٥ عا] 
@نه � �q �ألمN فيصل عن قد�مه ��منا 
�لعربية  �ململكة   9 باكستا�   Nَسف @بلغ 
 Wجد فلما �صل حضرته 9  �لسعو=ية. 
�ستقبله 9 �ملطاL �لسفN �لباكستاi �لذ� 
@خEq @نه @خq �مللك سعو= @� �مد ظفر 
�هللا خا� قا=] أل=�	 �لعمرW، فقاt �مللك: 
بتجهيز  @مر   � علينا.  ضيفا  سيحل  �نه 
كل شي	 الX] للضيف �ملكر]. (حتديث 

نعمت � ٦٤٤-٦٤٥)
 

 rدما± )S4أل� Fعتر��
�مد ظفر �هللا خا(

 WLياX  9 خا�  �هللا  ظفر  �مد  كا� 
 Nإلير�� 9 عا] ١٩٥٣، فقابله �لسف
 Wعو= له  فقد]  طهر��،   9  i=Lأل�

 WLلزيا  E=بال قبل حكومة  من  ÂLية 
 Lفاعتذ �جلولة،   Eهذ  tخال  �=Lأل�
حضرته �قاt ال بد @� @صل سريعا 
�لتا�  �ليو]   9 �لكن  كر�تشي.   ��
تلقى Lسالة من �لعاهل �ألi=L يطلب 

منه XياWL عما�. فسافر حضرته �� 
�مللك �حلسني  �ستقبله  �ألL=� حيث 

9 قصرE �قاt له:
نشكر جزيل �لشكر على ما قمت 
بد�ية   منذ  �لعر#  �حلق  عن  =فاًعا  به 

 �مللك فيصل يتحد� �� �مد ظفر �هللا خا� 

حضرته 9 حديث مع �مللك �حلسني
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�لقضية �لفلسطينية. �عندما �Lتكبت 
قرية   9 مر�عة  مذÐة  �سر�ئيل 
 9 ُقمَت  �لعربية  �ملناطق  =�خل  قبية 
مكائد  �لعامة �كشفَت عن  �جلمعية 

�إلسر�ئيليني �مؤ�مر�ִדم.

��عتر�فا ºدماK ظفر �هللا خا� للعا� 
 i=Lلعر# كله، قد منحه �لعاهل �أل�
 9 �سا]  @على   WLلزيا� تلك   tخال
 ٦۱۰� نعمت،  (حتديث   .�=Lأل�

(٦۱۲ ��

تعزية �مللك �حلسني
 بوفا# ظفر �هللا خا( %*شاSته مبو�قفه 
 9 خا�  �هللا  ظفر  �مد   Wفا� �عند 
 �=Lعا] ١٩٨٥ بعث عاهل �أل qسبتم
Lسالة عز�	 �� عائلته 9 باكستا�، �قد 
:Áكاآل qبعض �جلر�ئد هذ� �خل Kنشر

عما�، بتر�: بعث جاللة �مللك �حلسني 
 Nلس� �ملرحو]   Wسر@  �� تعزية  برقية 
ظفر �هللا خا� �لذ� �نتقل �� �Lة �هللا 
تعا� @مِس �أل�t، �@شا= جاللة �حلسني 
�جلّلى  �خدماته   Nلكب� �لفقيد  مبناقب 
��لقضايا  عموما  �إلنسانية  للقضايا 

�لعربية ��إلسالمية خصوصا.
�قاt جاللته: �� ²كرm �لفقيد ستظل 
جليل  من  قّد]  ِلما  �أل²ها�   9 حية 
 tلعد� �لقضايا  لإلنسانية   Kخلدما�
�لقضية  �ألخص  �على  مكا�  كل   9

�لفلسطينية.
 Nَنص Ðقٍّ  �ملرحو]  كا�  لقد   :tقا�
 Wملستمر� E=ستبقى جهو�لقضية �لعربية، �
 t�=  9  �@ �إلسالمي  �لعا�   9 سو�	 
عد] �ال¬ياX @� 9 �كمة �لعدt �لد�لية 
مثاال مشرفا لرجل عظيم كر5 حياته 

للمباS¤ �لسامية لديننا %حضا4تنا.
 t�@ يذكر @� �لفقيد ظفر �هللا خا� هو�
�Xير خاLجية لد�لة باكستا� عند قيامها 
 ،"Nس" لقب  �مل  �كا�   ١٩٤٧ عا] 
�لقضايا  عن  �ملد�فعني  @شد  من  �كا� 
 Xال¬يا� �عد]   Lلتحر� �قضايا  �لعربية 
�ألمم   9 �لعامة  للجمعية  Lئاسته  @ثنا	 
�ملتحدW. كما كا� -�Lه �هللا - لسا� 
نشأִדا  منذ  �لفلسطينية  �لقضية   9 حق 
�لشعب  حق  عن  ��ميا�  Ðما�  �=�فع 
�لفلسطي2.... كما ناصَر قضايا �لشعو> 

Âو �مللك �حلسني عاهل �ألL=� مينح �مد ظفر �هللا خا� @Âى �سا] مملكته

حضرته مع �مللك �حلسني بعد �ستال] �لوسا]
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لنيل �ستقال�ا  �لJ كانت تسعى  �لعربية 
�=�فع  �ملستعمر،   Wسيطر من   Lلتحر��
�عد]  �لثالث  �لعا�  شعو>  قضايا  عن 
 9  �@  Wملتحد� �ألمم   9 سو�	   Xال¬يا�
�كمة �لعدt �لد�لية �لJ كا� Lئيسا �ا 

@� 9 �ملحافل ��ملؤمتر�K �لد�لية كافة.
كما كا( �ملرحوK ظفر �هللا خا( �Sعية 
*سالميا متميز�، عمل على نشر تعاليم 
 Kمبفهو %عرضها  �لسمحة   Kإلسال�
 "Lلدستو�"  Wجريد) %علمي.   zعصر
 ٣  9  L=لصا�  ٥٥٤٧ �لعد=  �ألL=نية، 

(١٩٨٥ tيلو@
 ·Lشو� @حد  على  حينها  ُ@طلق  �قد 
�هللا  ظفر  �سم  عما�  �ألL=نية  �لعاصمة 
خا� تقدير� جلهو=E �لJ بذ�ا =فاعا عن 

�حلقوF �لعربية.

تكرميه \ �ململكة �ملغربية
خا�  �هللا  ظفر  ُ=عي �مد  عا] ۱۹٦۲   9
منحه  �مللكي  �لقصر   9� �ملغر>،   WLلزيا
له   tقا� �لد�لة  �سا]  @على  �ملغر#  �لعاهل 

مشيد� مبو�قفه �ملشرفة:
 Jعلى �خلدمة �ل 	يك بشيXجنا �@ Lال نقد
�لكن  �مللكية،  �عائلتها  للمغر>  @سديتها 
تذكا�Lً لسعا=تنا  �لوسا]  منا هذ�  قبلَت   �²�
 Wصد�قتنا معك فسيكو� ²لك مدعا�بك 

.�L�سر� Á=لسعا
�ملغر#  �لعاهل   L�X نفسها  �لسنة   9  �
�لوالياK �ملتحدW �ألمريكية حيث ُ=عي 9 
��آلسيويني،  �ألفريقيني  �ملند�بني  �جتما· 
 Eهذ  �@Nس  iلباكستا� �ملند�>  �كا� 
خا�،  �هللا  ظفر  �مد  vنذ�  �هو  �جللسة، 
فعّر� جاللَة �مللك على �ملند�بني، � حني 

قا] �مللك إللقا	 كلمته بد@ها بقوله:

حضرته Lئيسا ملحكمة �لعدt �لد��
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@يها �لسا=W �� هذE �جللسة مصدL فرحة   
�سر�L خا� � �² سنحت � �لفرصة ألنقل 
�ملغر# vياK �لشكر  باÂي �باسم �لشعب 
��المتنا� للشخصية �لكرمية �لJ تر@� �آل� 
جلسة �ملجموعة �آلسيوية ��ألفريقية، �²لك 
على خدمتها لنا 9 �قت عصيب جد�. لقد 
@يضا،   Äلربا�  9 Eله مبشاعر� هذ @بديت 
غN @ن2 كنت @Lيد @� @قو�ا له @مامكم @نتم 
@يضا. كا� @صدقاrنا يكا=�� ُيَعّد�� على 
�ملغر>  قضية  ُطرحْت  عندما  �ليد  @صابع 
عندما  @ننا   Nغ  ،Wملتحد� �ألمم  طا�لة  على 
كنا نسمع �توm خطاباK ظفر �هللا خا� 9 
�ألمم �ملتحدW بالر�=يو @� نقر@ها 9 �لصحف 
كانت قلوبنا متتلئ طمأنينة، ��د�نا �ألمل 
@� يكو� �لنجا� حليفنا يوما ما أل� قضيتنا 
بيد �ا] �نك �قدير. (حتديث نعمت � 
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مو�قف سيدنا مر�7 طاهر c6د (c4ه �هللا)
تو�  بعد  Lسالة   9 حضرته   tقا

منصب �خلالفة 9 ١٩٨٢:
ال  جلرًحا  �ملكلومة  قلوبنا   9  ��"
�أليا]  مر  مع   �Lًغو� @ملًا  يشتد   �qي
@ع2  �لنـزيف..  عن  يكّف  �ال 
�لوحشية  �لqبرية   K�	العتد� تلك 
�خو�ننا  على  �سر�ئيل  تصّبها   Jل�
�لفلسطينيني بكل قسوW �بد�� �Lة. 
�أل�ديني  �ملسلمني  كل  @حث  �ن2 
Lجاال �نسا	، صغا�L �كبا�L على @� 
�لسما	   9 �يثN�� ضجة  �م  يدعو� 
Lبنا  يرحم  كي   ..tالبتها�� بالبكا	 
�موالنا  سيدنا   �� ينتسب  من  كلَّ 
@عد�ئهم،  من  ينتقم   �@�  ،� �مد 
تلك  على  �لعذ�>  @شد  �يذيقهم 

�ملذ�بح �لوحشية".

خطابه �لشهE: "ُحبُّ �لعر[ من �إلميا("
9 خطا> مستفيض =عا حضرته - �Lه 
@جل  من  �لدعا	   �� �جلماعة  @بنا	   - �هللا 

�ألمة �لعربية ��إلسالمية، �مما �L= فيه: 
"�خو�i �لكر�]!

@حدثكم   �@ @حب  �لذ�  �ألهم  �ألمر   ��
 Wبفتر مير  �إلسالمي  �لعا�   �@ هو  بشأنه 
�بتال	 Lهيب، �@خص بالذكر �لد�t �لعربية 
متو�لية  ملظا�  �ملستهد�  �لعر#  ��لعا� 
�كأ�  جانب،  كل  من  شديد  �تعذيب 
من  �لعر>   W=با�  Eباجتا �لتقت  �ألهد�� 
على �جه �ألL`. �� �سر�ئيل ��ملعسكَرين 
�لشرقي ��لغر# على حد سو�	 مشتركو� 
9 �لظلم �لد�ئر ضد �لعر>، حيث يتالعبو� 
�لسال�،  حقل   9 �لعربية  �ألمة   K�Lمبقد
@خيه   [=  Eبيد �لعر#  ليسفك  �يدفعو¥م 
�لعر#. �حيث كا� �ألمر متعلقا بإسر�ئيل 
فال توجد 9 �ألL` قوW هي على �ستعد�= 
 m	ما يتر� ���دية. Ì <ملد يد �لعو� للعر
9 �ألفق هو @� هؤال	 قد �تفقو� على �ضع 
�لعر> 9 حالة ينهبو� فيها نفطهم مقابل 
@سلحة �XئدW لديهم، �يسعو� لنهب خ�Nִדم 

�حتريض بعضهم ضد �لبعض �آلخر. 
�� �لعر> �ليو] 9 حالة يرثى �ا، مما ال يسمح 
أل� مسلم �لسكوK عليها ��حتما�ا. لذ� 
بالدعا�   Kاللتز�� على  �اعتنا  6حض  فإ� 
*حلا§  %بكل   Kأليا�  Nهذ  \ �ملستمر 
مر#  ليس  �لعربية،  �ألمة  لصا�   hتضر%
6% مرتني، بل ثابر%� على �لدعا� |م S%منا 
�نقطاh، \ ִדجدكم %\ كل صلو�تكم. 
�Sعو� 4بكم ليتفضل على �لعر[ %يرcهم 
%يغفر  %Wالمهم،  مصائبهم  من  %ينقذهم 
�لنو4  *ليهم   Sيعو ح�  عنهم،  %يعفو  |م 
 ،Cمن بينهم بكل قو# %جال l6شر zلذ� Âو �مللك �ملغر# �حلسن �لثاi يرحب Ðضرته 9 �لقصر �مللكي
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�لنو4  هذ�  َحَمَلَة   � �هللا  فيجعلهم 
�ملحمدs* z �لعاe قاطبة، %ليكونو� 
 \ �ملضحني  من   C%أل� �لصف   \
قبل  من  كانو�  كما   Kإلسال� سبيل 

%ال يكونو� من �ملتخلفني.
�� بعثة Lسوt �هللا � 9 �ألمة �لعربية 
يشكل �حسانا عظيما �� �لعا� @Iع، 
إل�L=ִדم،  ²لك  مر=ُّ  يكن   �  ���
فللعر> فضلهم �لعظيم @� كا� �مد 

�ملصطفى � من بينهم.
 9 Kلتضحيا� من  �لعر>  قد]  �لقد 
 �Nنظ له  جند  ال  ما  �إلسال]  سبيل 
 ��� @نه  Lيب  �ال   .`Lأل� @مم  بني 
كا� ظهوL �مد � من �لعر> =�� 
فيهم  بد @� كانت  لكنه ال  ��L=ִדم، 
خصاt �يدW ما ُ�جدK 9 سو�هم، 

فأّهلْتهم 9 نظر �هللا � لتكو� فيهم بعثة 
 K�Xلذ� يتفحص �جنا� ���. � 	سيد �ألنبيا
�لعر> �لعملية، يوقن بصحة �الصطفا	 �إل�ي 
�لينا  �لعر>  �حسا�  يصبح  �هكذ�  �ياهم، 
�حسانا مباشر� ���L=يا، حني نر�هم تقدمو� 
فنصر�� Lسوt �هللا � �@يد�E �تسابقو� �� 
�لشها=W 9 سبيل �هللا �ما نكصو�،  ميا=ين 
�هكذ� نّوL�� �لعا� بنوL �إلسال] 9 سنني 

 .K�=�معد
لقد نصحـنا Lسوt �هللا � بقولـه: حب 
للحاكم،   Lملستد�) �إلميا(.  من  �لعر[ 

كتا> معرفة �لصحابة Lضي �هللا عنهم)
 ،tعر أل�  لثال�،  �لعر[  "6ِحبُّو�   
 ."t6هل �جلنة عر Kكال% ،tعر )Wلقر�%
كتا>  ��يثمي،  للحافظ  �لز��ئد  (±مع 
�لعر>،  فضل   9 جا	  ما  با>  �ملناقب، 

�كنـز �لعماL tقم �حلديث ٣٣٩٢٢)
%بقا�هم،  �لعر[  6حّبو�  @يضا:   �  tقا�

فإ( بقا�هم نو4 \ �إلسالK، %*( فنا�هم 
ظلمة \ �إلسالK." (كنـز �لعماt، للمتقي 

��ند�، } ١٢ Lقم �حلديث ٣٣٩١٧)
�لدنيا  فاقت   Jل� �لعربية  �ألمة  هي   Eهذ
�حسانا، فقد @حسن �لعر> �لينا @� @�صلو� 
�إلسال] لنا، �قد بعث �هللا نبيه �ألمي �مد� 
هنالك  يكن   � �لو  منهم.   � �ملصطفى 
من سبب ملحبة �لعر> �ال هذ� لكا� كافيا 
ملحبتهم ��لدعا	 �م بنفس �لر�� ��الندفا· 
�لذ� =عا �م به �ملسيح �ملوعو= �. فكما 
�@=عيته  حتياته   � �ملوعو=  �ملسيُح  @Lسل 
منقاL �امة  على  �لعر# �مولة  �لوطن   ��
�لشوF، كذلك ينبغي �ليو] على كل @�د� 
�لعر>  بال=  على  �لسما	  �Lة   Lستمطا�
ليحفظهم �هللا تعا� من كل �بتال	 �ينوLهم 
�ينظر  vالمهم،  عنهم  �يرفع  هد�يته،   Lبنو
�ليهم بعني �لعفو ��لغفر��، �@� ميطرهم بو�بل 

�Lته ÌاE �ملصطفى �، �للهم vمني". 

موقفه لدy كا4ثة �خلليج
عا]  �خلليجية  �ألXمة   K@بد عندما 
١٩٩٠، با=L حضرته -�Lه �هللا- 
�لنصح  �تقدمي  �حلد�  هذ�  مبتابعة 
ما   tحو ��إلسالمية  �لعربية  لألمة 
ينبغي @� يفعلوE لتد�L هذE �ألXمة 
 9 حضرته،  بني  �قد   .WNخلط�
سلسلة طويلة من �خلطب �ملتتالية، 
@� �لقر�v �لكرمي قد قّد] حالًّ ملثل 
هذE �ألXماK، �على �ملسلمني @� 
يتبعو� �ْصفَة �لقر�v �لكرمي فيسو�� 
هذ� �خلال� فيما بينهم �@ال يقحمو� 
بني  �قد  �لقضية.  �لغربية 9  �ألمم 
حضرته @� هذE �خلطوW �لغربية �منا 
�لنظا]  إلنشا	  �أل��   Wخلطو� هي 
�لعاملي �جلديد �لذ� تسعى @مريكا 
�لعا�، �ما ©في صد�Lهم  لفرضه على 

 .qك@
�خلطب  من  �لسلسلة   Eهذ ُقدِّمت  �قد 
للقاËL �لعر# 9 صوWL كتا> حتت �سم 
�جلديد"،  �لعاملي  ��لنظا]  �خلليج  "كاLثة 

نقد] فيما يلي بعض ما �L= فيه.
قاt حضرته:

�Lتكبها   Jل� �لفظائع  يتذكر  �لغر>   tيز� ال 
@يضا.  طبيعتهم  يعر�  كما  �ليهو=  ضد 
 9  (Shelok) شيلو  شخصية  �تكشف 
@=بية   WًLصو  Nلشكسب �لتائه  �ليهو=�  L��ية 
�ملوقف..  هذ�  مثل   9� باالنتقا].  لَوَلعهم 
�Lمبا � يُدLْ ²لك ºلدهم @�t �ألمر، �لكنهم 
بالتدLيج فكر��: ملا�² ال نصر� خطر �ليهو= 
بعيد� عنا �نوجهه ¬و عا� �إلسال]؟ فإ� هذ� 
عصفوLين  نقتل  مز=�جة:   Wميز لنا  سيحقق 
Ðجر ��حد، @� نتخلص من عد�ين 9 �قت 

��حد. (خطبة Iعة ١٥ ف�qير ١٩٩١)
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  @ين هي �لعد�لة؟ �� �لسياسة �لغربية �مماLساִדا 
�لدبلوماسية تسمى 9 قامو� �إلسال] =جًال. 
�قد �صلت بال= �لغر> �ليو] �� @قصى حد�= 
يغّلفو�  ��لسياسة.  �لدبلوماسية  باسم  �لدجل 
 ،Kجر�ئمهم =�ئما 9 @غلفة كرقة 9 �لكلما
�=عاياK قوية تقدِّ] كالمهم 9 صوWL منطقية. 

(خطبة Iعة ٧ @غسطس ١٩٩٠)
    � نسمع من @� خبN غر# يبني لنا: ��² 
كا� هؤال	 �لقا=W (قا=W �لعر> ��ملسلمني) 
@�جد  �لذ�  �ملر`  هو  فما  حقا،  مرضى 
@نه ح¦  يفكر��  �ملريضة؟ ��   tلعقو�  Eهذ
فسيبقى  �ملريضة   ��rلر� تلك  قطعت  لو 
 Jل�  ��rلر� من  مزيد  منه  ليتولد  �ملر`، 
�تأث�Nته.  �ملر`  من  خالية  @بد�  تكو�  لن 
ما هو هذ� �ملر`؟ �نه �نشا	 =�لة �سر�ئيل 
9 هذE �ملنطقة، � �ستمر�L �لتمييز 9 تعامل 
�لغر> مع �سر�ئيل. فما كا� هنا موقف 
يثN مسألة Lعاية مصلحة �سر�ئيل 9 مقابل 
�لغر>  �كا�  �ال  �ملسلمني  �لعر>  مصلحة 
=�ئما �@بد�، �=�منا �ستثنا	 ��حد، يهَر· �� 
 Åمبصا ��لتضحيِة  �سر�ئيل  مصلحة  تفضيل 
�لعا� �لعر# �ملسلم.... هكذ� كانت =�ئما 
ليتخلصو�  مناسبة  كل   9 �لغر>  �ستجابة 
من �لعا� �لعر# �جلاهل 9 نظرهم، ��مو� 
�لعا� من @E�²، �سبيلهم �لوحيد لذلك هو 
 ،WNصغ قطع   �� �تفتيتهم  �لعر>  تفكيك 
�تدمN كل �مكانياK ¥ضتهم 9 �ملستقبل. 

(خطبة �جلمعة ٢٤ @غسطس١٩٩٠)
نصيحJ �� �لقوm �ملتحالفة ��� قا=W �حللفا	: 
 Nخ�لعا] �  Åلصا� ��² كنتم ترغبو� حقا 9 
كيف  L@يتم  �قد  �لد�ئم..  ��لسال]  �لبشرية 
 Kْعجز�  ،�Lمر� �لسياسية  مبا=ئكم  فشلْت 
عليكم  فباهللا  �لعا�..   9 �لسال]  توطيد  عن 
�إلسال]   Ë=مبا ��ّتبعو�  =Lسا،  �ليو]  َتعّلمو� 

�جذ�Lها   mبالتقو تتسم   Jل� �لسياسية 
�تز=هر   ،mلتقو� ما	   9 �تنمو   ،mلتقو�  9
 Ë=فلو �تبعتم تلك �ملبا .mلتقو� 	تنتعش مبا�
 Wألكيد� Wإلسالمية..... فهي �لوسيلة �لوحيد�
ليكو� 9 �لعا� سال] =�ئم... @rكد لكم ��² 
بقيت مقاصدها (@� مقاصد �لقوm �لغربية).. 
كما كانت مقاصد �لساسة 9 كل �ألXمنة.. 
 ،Fألخال�  [Lبدال من مكا  Wإلثر� قائمًة على 
فلن يكو� بوسعها @بد� حتقيق �لسال] للعا�. 
�لذئا>  تقتل   �@ @�ًال  �لعظمى   t�للد بد  ال 

�لكامنة 9 غاباK نيَّاִדا هي. 
�لعا�  كا�   �²�  :tسؤ� @هم   Xqي �هنا   
�إلسالمي نفسه ال يقبل �لعد�لة كما يقدمها 
�لقر�v �ال يطبق نظا] �لعد�لة �إلسالمية 9 
�لعد�لة..  على  مفاهيمه  ُيقيم  �ال   ..E=بال
فكيف َيْدعو �لعاَ� �� عد�لة �إلسال]؟ هذ� 
�اt. فما =�] �لعا� �إلسالمي ال يقو] بنفسه 
على �لعد�لة.. @� ال يقو] على مفهو] �لعد�لة 
�لقرiv.. فلن يستطيع منح �لسال] للعا� �لن 

يستطيع @� يتوقع �لسال] من �لعا�.
�ملشايخ  على  يقع  هذ�   9 �للو]  @عظم   ���
�لفئتني  �ملتعصبني ��لساسة، ²لك أل� مكائد 
ال  �إلسالمي.....   tلعد� نظا]  على  تقضي 

بسبب  �ملسلمني   Nغ نشكو   �@  �²� يكفي 
¼ب  بل  علينا،  ماLسوها   Jل�  K�	العتد��
@� ننظر 9 =�خلنا @يضا �نرm ملا�² ُترتكب 
�العتد�	�K ضدنا، �ملا�² يستخد] �لعد� �ملاكر 
ضدنا @سلحة صنعها �ملسلمو� بأيديهم؟ �حلق 
مصانع - �ملسلمني  بال=   9 @نشئت  قد  @نه 

يديرها   - باإلسال]  فتكا  �ألسلحة  ألشد 
 Kبكميا �ألسلحة   Eهذ  L �ُتصدَّ �ملشايخ، 
كبWN �� �لبال= �ملعاLضة، � تستعمل نفس 

�ألسلحة ضد عا� �إلسال]. 
 �Nكب قسطا  يستحقو�  �ملسلمني  ساسة   ��
بأ�  يقومو�   � أل¥م  هذ�..  على  �للو]  من 
�ا�لة لفهم �إلسال]، �تركو� هذE �ملسؤ�لية 
يرÂها   WLصو  �@  �@ ��عتقد��  للمشايخ، 
Lفضت  �لقد  صحيحة.  لإلسال]  �ملشايخ 
 ،Lلصو�  Eهذ  WLملتنو� �عقو�م  ضمائرهم 
 Eهذ ملعاLضة  �لشجاعة  تنقصهم  �لكن 
�ملفاهيم.. Lغم �عتباLهم �ياها غN �سالمية. 
�لسياسة  من  �لسيكولوجي جعل  �خللط  هذ� 

�إلسالمية مريضا منافقا �² �جهني.
�إلسال]  عا�   9 �لنفس  يعذ>  ما  �@شد    
�ليو] @¥م يعلنو� �جلها= باسم �هللا تعا� �باسم 
=ين سيدنا �مد �، �يتبنو� شر�Ä �لسياسة 
�لال=ينية �ذ� �لغر` �ينبذ�� ��L	 ظهوLهم 
سياسة �إلسال] �لعالية �لJ قدمها �لقر�v �ملجيد. 
�لذلك جند @نه، باستثنا	 حاالK نا=WL، كلما 
بأعد�ئهم  �لعصر  هذ�   9 �ملسلمو�  �صطد] 
�@عد�	 �هللا تعا�.. لقو� هزمية ®زية، 9 حني 
ثابت:  صريح   �vلقر�  9 تعا�  �هللا  �ْعد   �@
�َهللا   َّ��ِ�َ ُظِلُمو�  ِبَأنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَ�  لِلَِّذيَن   �َ²ِ@ُ﴿
َلَقِديٌر﴾(سوWL �حلج:٤٠). فهو  َعَلى َنْصِرِهْم 
تعا� �ّذL �ألعد�	 من @�لئك �لذين خرجو� 
جها=� 9 سبيله �باÂه، �يقوt ��² كا� هؤال	 
ضعفا	 فاهللا � ليس ضعيفا..سو� يعينهم، 

﴿﴾
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�لسو� ينصرهم على @عد�ئهم.....
على  يكونو�   �@ �إلسالمية  للبال=  فنصحي 
عالقاK �بة فيما بينهم، �يؤ=�� مسئولياִדم 
9 جو من �ألخّوW �إلسالمية �خلاصة، �لكن 
 ·Lتتصا �إلسالمية  ��وية  يَدُعو�  @ال  عليهم 
مع ��وية غN �إلسالمية. لو �ستمر �ستقطا> 
�ملسلمني 9 جانب �غN �ملسلمني 9 جانب 
 Nغ �حدها  �لغر>   mقو  Lعتبا�� vخر، 
 mلعا� �ألخر�  t�= �@ فاعلمو� �سالمية.. 
 �@ تنسو�  ال  خيفًة.  منكم  تتوجس  @يضا 
�ليابا� غN مسلمة، �كذلك كوLيا �فيتنا] 
���ند. فكل هذE �لقوm �لعظيمة 9 �لعا� 
@يضا.  �صلتهم  قد  Lسالتكم   �@  mتر
 tلذلك لو جعلتم ��وية �إلسالمية 9 قتا�
لوقعتم 9 سياسة  �لبال= غN �إلسالمية  مع 
�نتحاLية غاية 9 �حلماقة، �لن جتنو� شيئا، 

بل ستفقد�� ما 9 @يديكم �آل�.
  ��² فال يستطيع �لعا� �لثالث @� يتحد ما 
�لقائل:  �لكرمي   �vلقر� لتعليم  �فقا  يعمل   �
تعليم  �هو   ،﴾mلتقو��  qل� على  ﴿�تعا�نو� 
بل ميكن Ðسبه  �لدينية   FLلفو��  ��  Nيش ال 
 �@ iلنصر�� �ليهو=� @� �لتحالف مع �لوث2 @�
 qح¦ مع �مللحد. ينبغي @� تتعاملو� فقط بال

��لتقوm، �تتعا�نو� على ما هو خN فقط.
 �@ ينبغي  �لتعا��  من  �ملبد@  هذ�  على    
تبسطو� يد �لتحالف �� هذE �ألمم. �لذلك 
�ألمم  "±لس  �نشا	  جد�   �L�لضر� فمن 

.WNلألمم �لفق "Wملتحد�
�ملنظمة   Eهذ  Lستو= يتضمن   �@ �¼ب    
تستطيع   Jل�  K�Lلقر��  Lبإصد� يلزمها  ما 
كل  يتعهد   �@ ¼ب  كما  حقًّا.  تنفيذها 
 tلعد� حكومة   tبقبو بالتز�مه  فيها  عضو 
هنا  يكو�   �@ �ينبغي   .tحا كل   9
 ..L�لتشا��  L�للتحا  ،t=عا�  tفعا نظا] 

�لقضايا  حلل  �ملنظمة،   Eهذ �شر��  حتت 
��ملشاكل �ملتعلقة بد�t �لعا� �لثالث. كما 
�لضعيفة  �ألمم   E9 هذ mيتقو  �@� بد  ال 
�الجتاE �لذ� ينأm ֲדم عن �للجو	 �� �ألمم 
�لقوية حلل قضاياهم ��لتدخل 9 شؤ�¥م.

 Kحلالية تناقضا� W9 هيئة �ألمم �ملتحد �� 
ال  ح¦  منها  نتعلم   �@ �ينبغي  متأصلة، 
�كما   .Kتناقضا على  مؤسساتنا  تنطو� 
@ية   �@ ظاملة..  قهرية   Wقاعد �¥ا  قلت.. 
=�لة من �لد�t �لقوية =�ئمة �لعضوية، مثل 
 �@ فرنسا   �@  Jلسوفيي� �الحتا=   �@ @مريكا 
تعتد�   �@  K=�L@ لو  �لصني،   �@ بريطانيا 
@� عن طريق  بنفسها  =�لة �ִדاIها  على 
تابعة �ا، فال ميلك @حد حق  =�لة عميلة 
 Wحد�� =�مت  ما  �ملعتد�..  من  �النتقا] 
 Wألمن مصر� �لد�ئمة 9 ±لس   t�لد� من 
على �ايتها من �لعقا>، �عتما=� على حق 
�لفيتو @� �العتر�` على قر�K�L �ملجلس. 

(١٩٩١ �Lعة ٨ ماI خطبة)
   �فيما يتعلق بنا.. فقد @خqنا Lبنا من قبل 
@ننا ضعفا	. لقد @خqنا سيدنا �نبينا �مد 
� قبل ١٤ قرنا @� �هللا تعا� سو� �لق 
ال  قوية  عظيمة  @مما  �ملستقبل   9 يقيم   �@
ِقَبَل ألحد بقتا�ا، فينبغي @ال يد�º Lلدكم 
 9  Lمسطو ²لك  �لدنيا.  بأسلحة  قتا�م 
 � �لن³  @خqنا  لقد  �حلديث....  كتب 
شي	   �@  Xحر�� على  قا=Lين   Nغ @ننا 
�لذ�  هو  تعا�  �هللا   Lقد  �� بالدعا	.  �ال 
سو� يدمر �لقوm �لعظمى ��² ما عزمت 
جعل  �قد  @ما  �لعا�.   9 �لشر  فعل  على 
من  حيلة  �ال  سال�  بال  �لعا�  سائر  �هللا 
ناحية، �@عطى �لقوm �لعظمى فرصة لعمل 
�لشر من ناحية @خرm، فإ� مسئولية �اية 

�لضعفا	 تكو� 9 يد �هللا يقينا.

  هنا �²َْ� �سيلة �حيدW للحصوt على 
 K.. ²لك @� تقيمو� عالقا��لتأييد �لسما�
 Lنفسه قد 	@� يصلح �ملر�مع �هللا تعا�، 
�سعه. ¼ب @� ال ترتكبو� @� شر باسم 
�إلLها>  كلمة  متحو�   �@ ¼ب  �إلسال]. 
��لشر  �لفوضى   �� �ملسلمني.  قامو�  من 
هي  �آلخرين  إليذ�	  �ملشاكل  �©زين 
باإلسال]  �ا  عالقة  �ال  �حلمقى   tفعا@
�لسلم   9 تدخلو�   �@ عليكم  ينبغي  بتاتا. 
�تصلحو� @عمالكم �معامالتكم فيما بينكم 
�تنتظر��   ،mألخر� �ألمم  مع  �عالقاتكم 
بصq.. �ستر�� كيف يتغلب قدL �هللا على 
خد�· �ملاكرين �ألشر�L. (خطبة �جلمعة ٨ 

(١٩٩١ �Lما
�¥ا  "=L�يش".   Wعو=  Eهذ  Áعو=  ��
نصيحة �نسا� متو�ضع.. �لو َ�عاها قلب 
 �vلقر� تعاليم  أل¥ا  ֲדا،  �نتفع  �ا  ��نصا· 
 qفضتم نصيحتنا بد�فع �لِكL �²� لكرمي. @ما�
��لرعونة.. فإi @حذLكم �ليو].. بأ� عا� 
�إلسال] سو� يو�جه @خطا�Lً فظيعة ال قبل 
له ֲדا.. �سيبقى بسببها باكًيا يند> حظه، 
�لن  بعيد،  �لصخر ألمد  بر@سه 9  ضاLًبا 
يكو� له ®ر} منها، �لن يكو� له سبيل 
 Jكر�مته �ل�شرفه �قوته �لضائعة  W=الستعا

�كتسبها.. �ميكن @� يكتسبها.
�لو�قع @� بال= �ملسلمني قد �صلت �� مرحلة 
Ðيث ��² �ستمر�� 9 �لتقد] ֲדد�	 �حكمة، 
بعيًد� عن �لعنف، فإ¥م 9 �لعشر @� �خلمس 
عشر سنة �لقا=مة سيتمكنو� من @� يكونو� 
 Wنظر �آلخر��  �ليها  ينظر  ال  عظمى،   Wقو
سو	 ح¦ ��� @�L=�� ²لك. @ما ��² تعثر�� 
 9 يقعو�  فسو�  �خلطأ..  ��Lتكبو�  �آل� 
(خطبة   ".Wلنجا� منها   Lيتعذ هال   Wهد�

�جلمعة بتاLيخ ١٧ @غسطس ١٩٩٠)
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�إلسالمية  �جلماعة  �هتمت  كما 
 9 تقّصر   �� بالعر>  �أل�دية 
�ليهم  �لنصح  ��سد�	  �م  �خالصها 
@يضا  فإ¥ا  قضاياهم،  عن  ��لدفا· 
تو�  ملن  خاصا  �حتر�ما   Kبد@ قد 
Xما] �حلكم 9 �حلجاX، �²لك أل� 
خدمة  شر�  منحهم  قد  تعا�  �هللا 
�حتر�مها  كا�  �لشريفني.  �حلرمني 
�م  نابعا من حبها �لعميق للن³ � 
��ملقاماK �ملقدسة 9 تلك �أل�Lضي 

�ملباLكة.
�فيما يلي نقد] بعض �ألحد�� ��امة 
�لJ تفصح عن �لعالقة �لطيبة للجماعة 
 W=لقا� �إلسالمية �أل�دية مع هؤال	 

�لقد�مى.

طلُب �جلماعة *s قاS# �لعر[ الفتتا§ 
مسجد "�لفضل"

 t�@ �نشا	  شر�  للجماعة  كا� 
حجر  �ضع  لقد  لند�.   9 مسجد 
@ساسه �خلليفة �لثاi � عا] ١٩٢٤. 
كتب   ١٩٢٦  9  Erبنا �كتمل  �ملا 
�لد�عية   -  =L= �لرحيم  عبد  �ملولو� 
�خلليفة  من  بأمر   - هنا  �إلسالمي 
فيصل  �مللك   �� Lسالة   �  iلثا�
عاهل �لعر�F �لتمس منه فيها جاللة 
�مللك تكليف �بنه "Xيد" مبهمة �فتتا� 
هذ� �ملسجد �لتا�Lي. �� متر �ال @يا] 
قليلة ح¦ L�X �لعاهل �لعر�قي @�L�با، 
�لفرصة   Eهذ �جلماعة  فاغتنمت 
�تقدمت �ليه  بطلب vخر بأ� يتفضل 

بنفسه بافتتا� �ملسجد ما =�] موجو=� 
هنا، �لكنه � يرّ= بشي	.

�لعاهل   �� �جلماعة  توجهت   �

Ï¡]⁄q÷’;ÓÖ|¯\;Ï÷Ë÷°\;ÀÕ\Ê∏\;ó¬d
gÖ¬’\;ÎÄ]Œ’\;√Ÿ;

�لد�عية �إلسالمي �أل�د� عبد �لرحيم =L= يستقبل �ألمN فيصل ��لوفد �ملر�فق له على �طة �لقطاL "بيدنغنت" 9 لند� عا] ١٩٢٤

جريدW �نكليزية تنشر خq �صوt �ألمN فيصل الفتتا� 
مسجد فضل بلند�
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سعو=،  بن  �لعزيز  عبد  �لسعو=� 
فأLسلت له برقية طالبة منه �يفا= @حد 
�ملسجد.  �فتتا�  مر�سم  ليتو�  @بنائه 
فقبل هذ� �لطلب �@Lسل �ألمN فيصل 
ليقو] ֲדذE �ملهمة. فلما �صل �� لند� 
�سُتقبل Ðفا�W بالغة من ِقبل �ملولو� 
عبد �لرحيم =L=. ��نتشر خq �صوله 
�لصحف  �تناقلته  لند�  @Lجا	   9
الفتتا�  هنا  �صل  بأنه  �للندنية 
مسجد �لفضل. �ال @� �لتغيN �ملفاجئ 
طر@ على موقفه فبد@ يتر�جع عما جا	 
ألجله =�� @� يصر� برفض �لطلب 
يتشجع   �  tلقو� خالصة   .Lملذكو�
�ألمN فيصل على �فتتا� �ملسجد Lغم 
�ذ�  خصيصا   E=بال من  جا	  قد  @نه 

�لغر`.
تلكؤ  �لرحيم  عبد  �ملولو�   m@L فلما 
�ألمL@ Nسل �� �خلليفة �لثاi � برقية 
بأنه ��² � يصل �ألمN فيصل لالفتتا� 
 L=عبد �لقا Nفيأ�² له @� يطلب من �لس
كا�  �لذ�  ��نو=  �لساسة   Lكبا (@حد 
يقو]   �@ لند�)   9 عندها  متو�جًد� 
 L=عبد �لقا Nهكذ� قا] �لس�باالفتتا�. 
 � @�دية  (سلسلة  �ملسجد.  بافتتا� 

(٣٨٤-٣٨٦

�ألمE فيصل \ مسجد "�لفضل"
لقد سبق @� ²كرنا @� �الستعماL حني 
�@حس  فلسطني  لتمزيق  �طط  كا� 
�لوفو=  ��جتمعت  باخلطر،  �لعر> 
�لعربية ملناقشة هذE �لقضية �حلساسة مع 
�ملستعمرين 9 لند� سنة ١٩٣٩، قا] 
 � iما] �جلماعة �خلليفة �لثا� Wحضر
بتأييد �لوفو= �لعربية كل تأييد، �=عا �م 

بالتوفيق من �ألعماF، �²لك 9 برقية 
بعثها حضرته � �� �لد�عية �إلسالمي 
�س،  �لدين   tجال  Wحضر �أل�د� 
 9 �لعربية  �لوفو=  مسامع  على  فقر@ها 
مأ=بة فخمة @قامتها �جلماعة 9 مسجد 

�لفضل بلند� ترحيبا �تكرميا �م. 

�مللك  مع   � �لعرفا�  مقابلة حضر# 
Sسعو CW عبد �لعزيز

 iلعرفا� علي  يعقو>  �لشيخ  قا]  لقد 
� (@حد كباL صحابة �ملسيح �ملوعو= 
لند�  من  عو=ته  @ثنا	  باحلج   (�
9 عا] ١٩٢٧. �قد حّل ضيفا على 

جريدW "�لطائف �ملصوWL" تنشر خq �فتتا� مسجد �لفضل بيد �لشيخ عبد �لقا=L @حد ��LX	 ��ند

�ألمN فيصل يز�L مسجد �لفضل بلند� 9 ١٩٣٩ ��� يساEL �لد�عية �إلسالمي جالt �لدين �س
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@حد @صدقائه �لقد�مى �لشيخ �Âاعيل 
�لغزنو� �لذ� كا� @حد مقر# �مللك 
عبد �لعزيز �بن سعو=. �كا� 9 مكة 
شيخ هند� حاقد على �لشيخ �لغزنو�، 
فأبلغ  �مللك،  عند  به  �لوشاية   =�Lفأ
 Kمعتقد�  iلعرفا� للشيخ   �@ �مللَك 
هنا  ها   Nيث  �@ �ملحتمل  �من  سخيفة 

�لفتنة ��لفسا=.
 Kكا� �مللك عبد �لعزيز يعر� معتقد�
 iلعرفا� �لشيُخ  طلب  فلما  �جلماعة، 
شيَخ  �مللُك  �ستفسر  مقابلته   �
قائال: هل  بلهيد  بن  �هللا  �إلسال] عبد 
يقابله،   �@ عليه   Lفأشا ال؟   [@ @قابله 
�لشيخ  فقابله   .tيقو ما  منه  �يسمع 
توفيق   Eحضر لقا	   9  �  iلعرفا�
�لسعو=ية   9  �Lملعا� �Xير  شريف 
مع   �  iلعرفا� �لشيخ  فتكلم  @يضا. 
 Kضو� عن معتقد���مللك بصر�حة �
له  �قد]  �أل�دية،  �إلسالمية  �جلماعة 

بعض كتب �جلماعة @يضا. 
�بعد هذ� �للقا	 عندما @خq شيخ هند� 
جاللَة   -  ÁLلسو� �Âاعيل  �Âه   -
�مللك @� �لشيخ �لغزنو� هو َمن @حضر 
عليه   =L هنا،   iلعرفا� علي  يعقوَ> 
�مللك قائال: ال عالقة للشيخ �لغزنو� 
مع  للقائي  جا	  قد  ألنه  �لرجل  ֲדذ� 
 WLالستشا� بعد  �قابلته  شريف  توفيق 
من �لشيخ عبد �هللا بن بلهيد، �بالتا� 

قبلُت منه ما @هد�i من كتب.
عن   ÁLلسو� �لشيَخ  �مللُك   tسأ  �
سبب ±ي	 �لشيخ �لعرفاi، فر= عليه: 
لقد جا	 للحج. فقاt �مللك: ¬ن @هل 
�لبا=ية جنN من يأÁ �� بيتنا �لو كا� 
عد�� لنا، @ما هو فقد جا	 لزياWL بيت 

�هللا تعا�، فمن @نا @� @نت ح¦ Üرجه 
 Nسيث �نه  قلَت  ما  @ما  �هللا.  بيت  من 
�لفتنة، فلو صدL منه ما �الف �لقانو� 

.Eفإ� �حلكومة تتو� @مر
 � iلشيخ يعقو> علي �لعرفا� tيقو
ملا علمُت ֲדذ� �حلديث كله طلبُت من 
 Kُثانية، فلما حضر 	جاللة �مللك �للقا
 Lبيننا �حلو� mتكلمت معه جر� Eعند

�لتا�:
�مللك  جاللة  يعر�  هل   :iلعرفا�
�حلرمني  خدمة  بشر�  حِظي  ملا�² 

�لشريفني؟
جاللة �مللك: ²لك فضل �هللا يؤتيه من 

يشا	.
�لعرفاi: ال شك @نه فضل �هللا تعا�، 
هذ�   	�L� سبب  من  بد  ال  �لكن 

�لفضل.
�مللك: ال @عر� ²لك. ما هو  جاللة 

هذ� �لسبب Ðسب L@يك؟
جا	  قد  جاللتك  جدُّ  كا�   :iلعرفا�
�لكنه  �لشريف عو�،  للحج 9 عهد 

 9 �الختال�  بسبب  �حلج  من  منعه 
�ملعتقد�K. فلم ير` �هللا تعا� بتصرفه 
هذ�، فنـز· منهم هذ� �لشر� ��هبه 

آلt سعو=. 
جاللة �مللك: يا مرحبا.

مركز  �ملكرمة  مكة   ��  :iلعرفا�
ملسلمي �لعا� @Iع، فسيقصدها �لنا� 
�مذ�هبهم،  معتقد�ִדم  �ختال�  على 
ح¦  �لو�قعة   Eֲדذ جاللتك   Kُ²ّكر�
ال تنسو� @نكم ��² تعرضتم ألحٍد بنا	 
فسو�   ،Kملعتقد�� �ختال�  على 
�خلدمة   Eهذ منكم  تعا�  �هللا  ينـز· 
�سيعطيها ملن ال يتعر` ألحد بسبب 

هذ� �الختال�.
�هللا  يستغفر  �هو  �مللك  جاللة  فوقف 
 :tلن @فعل ²لك @بد�. � قا :tقا�تعا� 
�� �جو= هنا =ليل على @ننا ال نتعر` 
لك، Lغم @� @حد� قد �شى بك عند� 

�ال @ننا � ُنِعْرÎ=@ E �هتما].
�لعرفاi: لقد علمُت ֲדذE �لوشاية �هو 
ما =فع2 �� @� @بّلغكم هذ� �حلق. �لقد 

@ّ=يت ��جÐ ³مد �هللا تعا�. 
علي  يعقو>  �لشيخ  @¥ى  ²لك  �بعد 
�ملباLكة   WLلزيا�  Eهذ  �  iلعرفا�
 9  Wجد ��صل  �ملكرمة  مكة   L=غا�
طريقه �� قا=يا�، �هنا �ستلم برقية 
بأ�  فيها  يأمر   �  iلثا� �خلليفة  من 
�يقابله  �لعزيز  عبد  �مللك   �� يذهب 
بأمر  ��ئتمر   Eفألغى سفر  .mخر@  Wمر
�مللك  جاللة  �قابل   �  iلثا� �خلليفة 

.mخر@ Wمر
للشيخ  �حلج  كتا>  من  (تلخيص 
 ،٢٥٠�  �  iلعرفا� على  يعقو> 

(٢٧٥ ��٢٧٧

�  iلشيخ يعقو> علي �لعرفا� Wحضر
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�كتشاF �لنفط \ 46; �حلجا7 
@بنا	  @حد  حسني  غال]  �ألستا²  كا� 
 tا±  9  Fتفو �لذ�  �لباLين  �جلماعة 
نائب  Lتبة   �� ��ند ��صل  �لد�Lسة 9 
 Kملحافظا�  mحد�  9  �Lللمد� مدير 
عبد  �مد   Lلدكتو� عم  �هو  با�ند. 
 9 نوبل   Wجائز على  (�حلائز  �لسال] 
تقاعد  @يضا.   Eا� كا�  كما  �لفيزيا	)، 
 Kمن �لوظيفة �حلكومية 9 بد�ية �لثالثينيا
 Wعد @هله  على  �تأخر  للحج  ²هب   �
Lجع  فلما  جًد�.  عليه  فقلقو�   ،Lشهو
سألوE عن سبب تأخرE فأخq @� @حد� 
@خq �مللَك عبد �لعزيز بن سعو= @نه عا� 
�مللُك  منه  فطلب   ،Kلغا  Wعد يتقن  فّذ 
@� يترجم له بعض �لكتب �� �إلجنليزية، 
 Xهله �ال بعد �جنا@ �� W=فلم يستطع �لعو

هذ� �لعمل. 
 mألستا² غال] حسني: 9 �حد� tقا
بن  �لعزيز  عبد  للملك  قلت   Kملر��
من  �لنفط  �ر}   �@ بد  ال  سعو=: 
كيف  �مللك   tفقا  .Xحلجا�  `L@
�لن³  �نتباهه �� حديث  فلفتُّ  هذ�؟ 
َحتَّى  اَعُة  �لسَّ َتُقوُ]  "ال  �لتا�:   �
ِ̀ �ْلِحَجاXِ ُتِضيُ	  Lْ@َ َناLٌ ِمْن  َتْخُرَ} 
 ،�Lلبخا�)  ".mِبُبْصَر �ِإلِبِل   Fَْعَنا@َ

كتا> �لفنت)
�لعزيز  عبد  �مللك  قلب   9 قوله  فوقر 
شركة  مع  �تفاقية  فعقد  سعو=،  بن 
@�Lضي   9 �لنفط  عن  للبحث  @جنبية 
�لسعو=ية، �� @� �كتشف �لنفط هنا. 
 Lجة �لدكتو�X مع Lبتصر� من حو�)
 tحا لسا�   "Lلنو�" ±لة  �لسال]،  عبد 
�جلماعة �إلسالمية �أل�دية 9 @مريكا، 

ف�qير ٢٠٠٩ � ٣٥- ٣٦)

%موقف  �لسعوSية  ضد  مؤ�مر# 
�ألcدية

بن  �لعزيز  عبد  �مللك  عقد  �عندما 
�لشركة الستخر�}  سعو= �التفاقية مع 
 KNضيها عا] ١٩٣٥، @ث�L@ لنفط من�
ضجة 9 جر�ئد ��ند �غNها من �لبال= 
 Kُنشر� Kجتماعا� Kُعقد�إلسالمية، �
�لسعو=�،  �لعاهل  ضد   WNمث  Kكلما
=ينية  �لقضية   Eهذ �ملتظاهر��   qعت��

Ðتة �فتحو� جبهة كبWN للمعاLضة.
موقفا   �  iلثا� �خلليفة  موقف  فكا� 
�جيها. كا� ينظر �� �أل�ضا· 9 تلك 
مؤمن  نظر  �جهة  من  �ملباLكة  �لبقعة 
يغاL على حرمة تلك �ملقاماK �ملقدسة. 

فقاt حضرته:
مع  كنا  �لعر>.  بشؤ��  =�ئما  "¥تم 
@�Lضي  �كمو�  كانو�  ملا  �ألتر� 
حسني  �لشريف  تو�  �ملا  عربية، 
�م  قلنا  �لكننا  �لنا�،  عاLضه  �حلكَم 
 ��Nتث�لفسا= � ��ال يليق بكم @� تنشر
�لقالقل 9 �أل�Lضي �ملقدسة، بل ¼ب 
@� تعترفو� Ðُكِم َمن جعله �هللا حاكما 
على تلك �لبال=، لتنتهي �لفنت ��لقالقل 
¥ائيا من �لبال= �لعربية. � ملا تو� @هل 
جند Xما] �حلكم @ّيدنا �مللك �بن سعو= 
�لوهابيني �@هل �حلديث هم   �@ - مع 
@كq معاLضينا - �² ليس من �لالئق @� 
تتعر` مكة �ملكرمة للحر�> �ليومية. 
�تعرضو�  Iاعتنا  @فر�=   �²�@ لقد 
للضر> عندما ²هبو� للحج، �مع ²لك 
� نرفع صوK �الحتجا} ح¦ من @جل 
حقوقنا @يضا ألننا ال نريد @� ُتثاL �لفنت 

9 تلك �لبقا·.....
ليس عند �مللك �بن سعو= معرفة كافية 

حوt �ملصطلحاK �أل�L�بية �ليس لديه 
�لعاملية،  �لشؤ��  على  شامل  �طال· 
�ستخد�]   9  ELحذ يأخذ   � �لذلك 
�تبع  �ملناسبة 9 �التفاقية، بل   Kلكلما�
من   �� �ملسلمني.  عامة  @سلو>  فيها 
 ،W=عا باآلخرين  يثق   �@ �ملسلم  شيمة 
@ال  ¼ب   Kالتفاقيا� عقد   mلد لكن 
 Nبغ �آلخرين  على  �إلنسا�  يعتمد 
 Kلكلما�  Lتا�  �@ عليه  ��منا   ،Lٍحذ
�لعميق.   Nلتفك��  iلتأ� بعد  �ملناسبة 
 -  Kُعقد قد  �التفاقية   Eهذ  �@ �مع 
على ما يبد� - مع �لشركاK �إلجنليزية 
�من  �إلجنليزية،  �حلكومة  مع  �ليست 
�ملمكن @ال يكو� �لغدL ��خلد�· 9 نية 
�لشركة �ال @� هنا �مكانية @¥ا سُتوقع 
 Kمللَك �بن سعو= 9 مشاكل ��² فسد�
من  نر   � ²لك  كل  مع  �لكن  نيتها، 
�ألمر،  هذ�  على  ضجة   WLثا� �ملناسب 
ألننا L@ينا @ْ� ال فائدW من تشويه Âعة 
�ضعا�   �� سيؤ=�  ²لك  �مللك، أل� 
ضعفت  �مللك   Wقو ضعفت   �²�� قوته، 
قوW �لعر>. ��آل� من ��جبنا @� نساعد 
�مللك بأ=عيتنا �نوحد كلمتنا �إلسالمية 
ح¦ ال ¼رr @حد على �ستغالt ضعف 
 �  ١٦  { �مو=   Kخطبا) �مللك." 
٥٤٩ �� ٥٥١، خطبة �جلمعة بتاLيخ 

٣٠ @غسطس ١٩٣٥)
ثالثة   Lمو@  9 �ملقتبس  هذ�  يتلخص 
كا� �خلليفة �لثاi � يسعى لتحقيقها  
نتيجًة حلبه للن³ � ��حتر�مه لألماكن 

�ملقدسة:
 Eفتنة عند هذ�١. @ال �د� @� فسا= 

�ألماكن �ملقدسة، 
٢. @� قوW ملك �حلجاX متثل قوW �لعر> 
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فإ� ضعف فستضعف قوW �لعر> كلهم، 
فال بد من تقوية �مللك ح¦ يظهر �لعر> 

@قويا	 9 �لعا�، 
 Wمبناصر �إلسالمية  �لكلمة  توحيد   .٣
¼د  ال  ح¦  بعضا  بعضهم  �ملسلمني 
�لعد� ثغرW يستهد� من خال�ا مهاIة 

�إلسال].

Kمد عبد �لسال�خدماr �لدكتو4 
�تنويها باخلدماK �ملشكوWL �لJ قا] 
ֲדا �البن �لباL �أل�د� �لدكتوL عبد 
 Wمسلم حصل على جائز t�@) [لسال�
 t�بالد للنهو`  �لفيزيا	)   9 نوبل 
�لعربية 9 ±اt �لبحث �لعلمي، منحته 
�ململكة �ملغربية عضوية �ملجمع �لعلمي 

�ستضافته  متت  فقد  كذلك  �ملغر#. 
 Kملحاضر�� �@لقى   ،�=Lأل�  9
�لعلمية 9 �جلامعاK �ألL=نية، �ُمنح 
�لNمو  جامعة  من  تقدير   W=شها
�كذلك  �لعلمية.   E=جلهو تقدير� 
ُ=عي إللقا	 �ملحاضر�K 9 �لكويت 

عا] ١٩٨١.

�ملغر#  �مللك  Âو 
 iلثـا� �حلسـن 
 Lبالدكتو يرحب 
�لسال]  �مد عبد 
9 �لقصر �مللكي

�لعاهـل �ملـغر# 
�حلسن �لثاi يكر] 
�مد   Lلدكـتو�
 9 �لسال]  عبـد 

�لقصر �مللكي
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ِمن �عظم منن �هللا � على �ألدية 	من �ك� 
'جنا$�# �خلالفة �إلسالمية �ألدية هي �ملحطة 
�لفضائية �إلسالمية �ألدية mta  حيث حتقق 
�لذ1  �هللا  	عُد  عجيب-  �8ئع  بشكل   - ֲדا 
قطعه مع �ملسيح �ملوعوA � @ 	حيه 'ليه: 
"سأبلغ Aعوتك 'O �قصى �طر�K �أل8ضني"، 
حيث تبث بر�Vها على مد�8 �لساعة 	ُتشاَهد 

@ كل �[ا\ �لعا] 	بشZ �للغا#. 
�ملخترعا#  'a هذ`  �Aئًما   dيقو  �  aكا
 eֲדا �إلسال eمنا هي من �جلنا لنخد' hجلديد�
 aكا	 �لعا].  �[ا\   @ بسرعة  	ننشر` 
جها$   kشتر� قد   "aخا علي  nمد   oنو�"
�ملسيح  فيه  يسجل   a�  A�8�	  "Kفونوغر�"
هذ`   � فانتهز  صوته،   �  Aملوعو�
�لعربية  باللغة  خطبة  تسجيل   A�8�	 �لفرصة 
يبعثه   a� يريد   aكا 	فد  مع  ليبعثها  بصوته 
 [	 تأجل   t	ملشر� هذ�  لكن  نصيبني،   O'
يسجل صوُته � لألسف. غu �نه كتب 
ما  مطلعها   @  dقا �ألA8ية  باللغة   hقصيد
 "Kفونوغر�" من  �لصو#  "ينطلق  معنا`: 
�لقلب  صميم  من   Oتعا �هللا  عن  �xثو�   a�
عبد  �ملولو1  فسجلها   ".aللسا�  hبثرثر ال 

�لكرمي بصوته �لعذo. كما �مر � موالنا 
بياn aاسن  �لدين �a يسجل كلمة @  نو8 
�إلسالA � .eعا � بعض �{ند	| لُيريهم 
هذ� �جلها$ �لناطق، 	ُيسِمعهم ما ُسجل فيه 

من nاسن �إلسالe 	آللئ �حلكمة. 
مك�   eسُتخد�  � �لثا�  �خلليفة  عهد   @	
خطبته  �ثنا\  �لك 	  hمر  d	أل �لصو# 
 ٧ @ (aياAقا) �ألقصى  �ملسجد  للجمعة @ 
يناير/كانوa �لثا� ١٩٣٨، فلم يكن لسر	8` 
حد	A، حيث قاd: ينبغي �a نؤمن - بالنظر 
'O ما مينحنا �هللا من �لتقد e	O' �لسرعة �ل� 
نقطع ֲדا �شو�� �لرقي- بأa �يع �ملشاكل 
طريقنا،  من   d	تز	 ستختفي  	�لعر�قيل 
 |8A فيه  ُيلقى   eيو يأ�   a� مبستبعد  	ليس 
�لقر�a �لكرمي 	�حلديث من قاAياa 	يستمع 
'ليه سكاa جا	� 	�مريكا 	بريطانيا 	فرنسا 
	�ملانيا 	�ملجر 	�لبالA �لعربية 	مصر 	فا8| 
	غuها من بلد�a �لعا]، جالسني @ �ماكنهم، 
كم  �لالسلكي.   hجهز� �يديهم   @ حاملني 
��� �ملشهد �8ئعا 	عظيما! ال شك  aسيكو
قلوبنا  تفيض  عظيمة   h8ثو بد�ية  سيمثل  �نه 
 hجريد) 	�نبساطا."  سر	�8   eليو� بتصو8ها 

"  “  ”

'عد�A: �لد�عية nمد �د نعيم 

�لفضل ١٣ يناير/كانوa �لثا� ١٩٣٨) 
هو  �هللا-  8ه - �لثالث  �خلليفة   aكا	  
�آلخر �طط لشر�\ nطة '��عية قوية -على 
غر�8 هيئة �إل��عة �ل�يطانية- ُتسَمع بر�Vها 
ضمن  هذ�   �8A� قد   aكا حيث  �لعا]   @
�لتخطيط لالحتفاال# مبناسبة �ليوبيل �ملئو1 
لألدية @ عاe ١٩٨٩. � @ عهد سيدنا 
 d	ه �هللا خليفة ملا حامu$� طاهر �د 8

aياAملسجد �ألقصى، قا�

;

;ÏÁÅ∂¯\;ÏËŸ˜à¸\;ÏË]ï�’\
;ÏË∏]¬’\
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�جلنر�d ضيا\ �حلق خنق صو# �جلماعة بل 
 hضطر حضرته للهجر�	لقضا\ على �خلالفة، �
 hمن بركا# هذ` �{جر aبريطانيا، فكا O'
 ٧  @ هذ�  �خللفا\  حلم   Oتعا �هللا  حقق   a�
 h8صو  @  ١٩٩٤  eعا �لثا�   aيناير/كانو

�لفضائية �إلسالمية �ألدية. 
�	8	با   @ تبث  بر�Vها  كانت  �لبد�ية   @
خلمس ساعا# فقط، 	@ �سيا 	�فريقيا لعشر 
ساعا#، � �تسع نطا� �لبث ليشمل �لعا] 
كله على مد�8 �لساعة. 	هكذ� فإa �لصو# 
 O' قد خر�  �نقو`   a� �ألعد�\   A�8� �لذ1 
�ألعد�\  بيو#   Zح بيت  كل  	Aخل  �لعا] 
�ملشاهدين  من   uكث  dيقو	 عنهم.  8غما 
علمنا  بر�Vها:   O'  aيستمعو حني  �لشرفا\ 
نر�`  �ملشايخ �a هؤال\ كفا8، 	لكن ما  من 
لنا.  قيل  ليس كما   hلقنا� 	نسمع على هذ` 
�لشيخ  هذ�  كافر�   aيكو  a� ميكن  فكيف 
�جلليل - مشuين 'O �خلليفة �لر�بع للمسيح 
نو�8ً،  	جهه  يشّع  �لذ1   -�  Aملوعو�
َيذكر  حني  	شوقا  حبا  عينا`  تدمع  	�لذ1 
	تقصي  �لبحث   a	يبد�  �  .� �هللا   dَ8سو
 O' aينضمو	حلقيقة � O' aيتوصلو	حلقائق �

.� Aاعة �ملسيح �ملوعو�
هذ` �لفضائية فريدh من نوعها، فهي منـزهة 
متاما عن �إلسفاK 	�للغو 	�لتأثيم؛ حيث ال 
�ل��مج  	'منا  �غا� 	ال Aعاياٍ#،  8قَص 	ال 
 dبأمو� A	لة  متو{ا  	ال  فحسب،  �إلسالمية 
�لبتر	d 	غu` 	'منا تديرها �جلماعة �إلسالمية 

�ألدية بت�عا# �بنائها.
�لضخم   t	ملشر� هذ�   a�  aلبيا� عن  	غ© 
 huجه مشاكل كث�	قد 	يتطلب مبالغ فلكية، 
 huفضاله �لكث� dلبد�ية، لكن �هللا � �نز� @
عند كل خطوh كعاAته مع �جلماعا# �لربانية، 
 hمدير �لقنا eقد hظهر �ملعجز�#. فذ�# مر�	

مببلغ   h8فاتو �هللا-  8ه - �لر�بع  �خلليفة   O'
٤٠٠٠٠ جنيه 'سترلي© »ب سد�Aها فو�8ً، 
فأجابه: ليس لد1 �آلa �1 مبلغ، تعاd فيما 
 eقد	بعد قليل $�8` �حد �بنا\ �جلماعة 	بعد. 
له شيًكا باملبلغ نفسه قائال: هذ` �	d �8با¬ 
عملي �لذ1 بد�ته مؤخًر�، فقرa� #8 �هديها 
 eلكم ليبا�8 �هللا @ عملي @ �ملستقبل. فقد
 dبر �هللا �ملاA هكذ�	 ..h8ملبلغ لصاحب �لفاتو�

.h8فع �لفاتوA يتأخر [	
 � با�8 �هللا @ �مو�d �بنا\ �جلماعة بركا# 
كثhu، فتمكنت �جلماعة من فتح �لقناh �لثانية 
تعمل  �لثال  �لقنو�#  	هذ`  �يضا،  	�لثالثة 
�لصحيح   eإلسال� نشر 8سالة  ®ا8 على  ليل 

@ �لعا] بأسر`.
� جا\ �ليوe �لذ1 حقق �هللا � فيه ما تنبأ 
به �خلليفة �لر�بع 8ه �هللا حيث قاd سيأ� 
	[ن   h8بو	  aياAقا �هل  سيشاهدنا   aما$
حتقق  	قد   ،aلتلفزيو� شاشة  ع�  نشاهدهم 
�لقى  حني   ٢٠٠٥  eعا  @  hمر  d	� هذ� 
�خلليفة �خلامس -نصر` �هللا- خطابه للجلسة 
�لسنوية @ قاAياa من فرنسا 	بثته �لفضائية 
�إلسالمية �ألدية حيا 	ُنقلت مشاهد حية 
من �جللسة @ قاAياa ع� �إلنترنت. � تكر8 
نطا�  على   mta شاشة  ع�  �ملشهد  هذ� 
�خلليفة  �لقى  حني  �فضل،   kمبستو	 �	سع 
سنتر"  "�يكسل  قاعة   @ �لتا�8ي  خطابه 
بلندa @ �جللسة �لعاملية @ �لسابع 	�لعشرين 
�ليوبيل  مبناسبة   ٢٠٠٨  eعا مايو/�يا8  من 
�ملئو1 على قياe �خلالفة @ �جلماعة، حيث 
ُسمع 	شوهد @ �لعا]، كما ُنقلت مشاهد 
 h8بو	  aياAقا  @ �ملنعقدتني  للجلستني  حية 
باملناسبة نفسها، 	من � متتع �يع �ألديني 
	8±ية  �{تافا#   O'  tباالستما �لعا]   @

.mta مشاهد �جللستني بو�سطة

�لعامـلو� �ملتـطوعو� 
�لو�سعة  �لشبكة  هذ`   a� بالذكر  	�جلدير 
 ،aجامعيو 	طلبة   oشبا يديرها  �لنطا� 
 eبانتظا طويلة  بساعا#   aيتطوعو حيث 
�لد�8سة،  ضغط  8غم  �ملحببة  لفضائيتهم 
 aيعملو فنيني  خ��\  بضعة  على   hً	عال
$هيد�  �8تبا   aيتقاضو	 nترفني  موظفني 
 @ �قر�®م  8	�تب  مع  باملقا8نة  جًد� 
�ملر�#   kحد' ففي   .kألخر� �لفضائيا# 
د ألمu �ملؤمنني � a³ه ²8ا� oشا kبد�
 d8غبته @ �لعمل @ بعض �لشركا#، فقا
فتر�جع   .mta تتر�   a� بد  ال   a�' له: 
�لشاo فو�8 	قاd: لن �تر� mta فأنا ال 
�حتمل �البتعاA عنها، 	'منا �´لى عن هذ` 

�لوظيفة �ملغرية.
 

بركـاִדا 
 a� �لفضائية  هذ`  بركا#  �عظم  	من 
خطبة   O'  aيستمعو �لعا]   @ �ألديني 
مع   hمباشر  aلند من  إلمامهم  �جلمعة 
تر��ها �لفو8ية �حلية 'µ Oس لغا# عاملية؛ 
	�لبنغالية  �لعربية 	�إلجنليزية 	�لفرنسية  هي 
�ألمة.   hلوحد مشهًد�   eيقد مما  	�ألملانية، 
كما �®ا تنقل مشاهد حية لكثu من �ل��مج 
تتم @  �ل�  تلك   Zلتا�8ية ح� 	�ملناسبا# 
�لبالA �إلفريقية، كاجللسا# �لسنوية 		ضع 
كاملساجد   hملتميز� للمبا�  �ألسا|  حجر 
	�فتتاحها 	8A	| �لقر�a �لكرمي �ل� يلقيها 
�ملسلم  �ملشاهد  يزيد  مما  �ملسيح،  خليفة 
 .Oتعا هللا  	حبا  	'خالصا  'ميانا  �ألد1 
كما يشا�8 �ملسلموa �ألديوa @ �لعا] 
يؤمه خليفة  �لذ1  �لدعا\ �جلماعي  كله @ 
�ملسيح -�يد` �هللا تعاO- @ ®اية �جللسا# 

 .Aلسنوية @ ·تلف �لبال�
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�لبيعـة �لعامليـة
من  فريد  حد  	قع   ١٩٩٣/٧/٣١@	  
 Aبا�  eسال'  @ �لك 	 �لتا8يخ،   @ نوعه 
بريطانيا،   @ �لسنوية  �جللسة  	مبناسبة 
حيث بايع فيها �خلليفَة �لر�بع -8ه �هللا- 
�ألديوa �جلدA �لذين �نضمو� 'O �ألدية 
@ تلك �لسنة �لبالغ عدAهم ٢٠٤٣٠٨ من 
فيها  �شتر�  	قد  قوما،   ١١٥	 بلد�   ٨٤
 @  a	ملنتشر�  a	آلخر�  aديو�أل معهم 
كل �[ا\ �لعا] جالسني @ �ماكنهم، حيث 
ُبث هذ� �حلد �لتا�8ي �لفريد ع� �ألقما8 
�لصناعية مباشرhً. 	قد لبس �خلليفة معطًفا 
لسيدنا �ملسيح �ملوعوA � @ هذ` �ملناسبة 
�لتا�8ية ت�كا. 	قد ³يْت هذ` �لبيعة بالبيعة 
منذ  سنة  كل  ُتعقد   dتز� ال  	�ل�  �لعاملية، 

.Oلك �لتا8يخ بفضل �هللا تعا�

لقـا� مع �لعـر� 
بطبيعة �حلاd كاa �خلليفة �لر�بع -8ه �هللا- 
ملحمد  �لعميق  حبه  نتيجة  �لعرo جد�  ²ب 
خاصا  برناVا  {م  فجعل   ،� �هللا   d8سو
 oلعر� يكن  فلم   ،"oلعر� مع  "لقا\   aبعنو�
�	لئك  به  متتع  قد  بل  به،   aيتمتعو 	حدهم 
�لذين ال يعرفوa �لعربية @ باكستاa 	غuها 
 Zسئلة ش� aيرسلو oلعر� aكا .aمن �لبلد�
	�ألحاAيث  �لقر�نية  �آليا#   uتفس  dحو
�لنبوية 	�ألمو8 �خلالفية بني �ألدية 	غuهم 
�ل�نامج  هذ�  مترجم   aفكا �ملسلمني.  من 
 � يقر±ها   eملرحو� �لشافعي  حلمي   ��ألستا
يتر�ها باللغة �إلجنليزية، فAu عليها حضرته 
باإلجنليزية، � يتر�ه �ألستا� حلمي 'O �لعربية 
 eيكن يتر� شيئا من كال [	 ،oلعر� hلإلخو
 �' �يًضا،  مشاعر`  ينقل   aكا  Zح �خلليفة، 
حضرته   aكا حيث  �لتر�ة  �ثنا\  يضحك 

قد  كاa حضرته  	يبكي حيث  قد ضحك، 
بكى، 	كاa �سلوبه لطيفا سلسا 	�للغة سهلة 
�لفصاحة  تنقصها   a�  a	A للجميع  مفهومة 
 aيتقن �للغتني، كما كا aلبالغة، حيث كا�	
متمكنا من علوe �لدين �يضا. 	كاa �خلليفة 
 ��ألخا 	�سلوبه  بتر�ته  معجبا  �هللا  8ه 
'عجابا كب�u حZ قاd عند 	فاته باكيا: ] �8 

@ حيا� متر�ا مثله ֲדذ� �ملستوk �لرفيع. 
	بعد 	فاh �ألستا� حلمي توO مهمة �لتر�ة 

 @ ساهم  كما   ،hلفتر  hAعو  uمن  ��ألستا
بعض   @  ºلA'  uمن nمد   ��ألستا �لتر�ة 
بربو«   hAعبا  ��ألستا تابع   � �حللقا#، 
�هللا  جز�هم  طويلة،   hلفتر �لتر�ة  مشو�8 
�يعا �حسن �جلز�\. لقد حظي هذ� �ل�نامج 
�لر�ئعة  �ملتنوعة  ملو�ضيعه   huكب بشعبية 
	تر�ته �لعربية �لعالية �ملستوk. 	قد سجل 
حضرته -8ه �هللا- حZ 	فاته ٤٧٣ حلقة 

.oللقا\ مع �لعر

�خلليفة �لر�بع -8ه �هللا- يأخذ بيعة عاملية 

�	d بيعة عاملية يأخذها �خلليفة �خلامس �يد` �هللا  
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mta3 �لعربـية    
 عندما توO سيدنا مu$� مسر	8 �د -نصر` 
�هللا- �خلالفة �هتم بالعرo �هتماًما مميًز�، فأمر 
ببّث برنامج حّي بالعربية، فبد� هذ� �ل�نامج 
@ يوe ٨/٤/ ٢٠٠٥، 	لقي 'قباًال كب�u من 

قبل �لعرo @ �يع �[ا\ �لعا]. 
�هللا-   �خلامس -نصر`  �خلليفة   k�8 فلما   
بتأسيس  �مر  بر�Vنا  على   oلعر�  dقبا'
على  بالعربية  تبث  خاصة  عربية   hقنا
-نصر`  �ملؤمنني   uم�  aكا �لساعة.  مد�8 
�لثالثة  �لفضائية  ُتفتتح   a� يرغب @  �هللا- 
 eيو  -  8��ما8|/�  ٢٣  eيو  @ �لعربية 
تأسيس �جلماعة �إلسالمية �ألدية- لكن 
�لك مستحيل قبل  a� `خ��  mta مدير
'جر�\�#  هنا�   dتز� ال   �' مايو/�يا8؛ 
ال$مة طويلة مع ·تلف �لشركا#. 	لكن 
 @ �الفتتا¬   aيكو  a� على  �صر  حضرته 
�لساعا#   @	 ،٢٠٠٧ 8��٢٣ ما8| /�
�ألخhu تطو8# �ألمو8 �ل� سهلت �فتتا¬ 
 8���لفضائية �لثالثة �لعربية @ ٢٣ ما8|/�
�هللا.  نصر`  �خلليفة،   A�8� كما   ٢٠٠٧
فر�ينا جتلًيا �خر لتحقق 	حي تلقا` �ملسيح 
 �'" �خلامس:  �خلليفة  عن   �  Aملوعو�

معك يا مسر	8". 

مأ%بة عشا� مبناسبة �فتتا� �لفضائية �لعربية
 مبناسبة �فتتا¬ �لفضـائية �ألـدية �لعربية 
 Kُقيم حفل تكرمي على شر� (لعربية� mta3)
قاعة   @  ٢٠٠٧  /٥/٦  @ �لفضائية   hسر�
	قد   .aلند  @ �لفتو¬  بيت  ع  مبجمَّ "طاهر" 
عوhA كلمته  �ألستا� nمد شريف  فيه  �لقى 

�	ًال، 	كاa مما قاd فيها: 
من  جعلنا  �لذ1  هللا  �حلمد   � هللا،  �حلمد 
 hحضر Aملسيح �ملوعو�	مامنا �ملهد1 ' eخد�

	سيدنا  سيد`   eِAخا  � د �  eغال مر$� 
�حب  �لذ1   eAخلا� �لك   ..� �ملصطفى 
�لعرoَ.. 	�حب لغَة �لعرo.. 	�حب �8َ¿ 

.oِلعر�
كتبه   d8سا' كيفية  عن   d\يتسا  �  aكا
 hألعز� "�يها  {م:   dقا حيث   ،oلعر�  O'
�نِبئو� كيف �8سُل 	بأ1 تدبu تصل 'ليهم. 
	�شا	8ُ  �ملقصد  {ذ�  مكا�   @ �جتهد  	�نا 

�ملجربني."
 نعم حتققْت �منيتكم سيد1، 	هذ� بفضل �هللا 
فقد 	صلت 8سالتكم nمولة على  8ته. 	

ائم �لشو� كما ُقلتم:
.امتنا تط, بريِش شوٍ) 

               89 منقا7ها ُتَحُف �لسالِ/
 @? 9طن �لن= حبيِب 7: 

             9سيِد 7ُْسلـه  خِ, �ألناِ/

حضرh �خلليفة �لر�بع »يب على سؤ�d �حد �ملشاهدين ع� برنامج لقا\ مع �لعرo 	على يسا8`
 �ألستا� �ملرحوn eمد حلمي �لشافعي �	d مترجم لل�نامج

oبرنامج لقا\ مع �لعر dخلليفة �لر�بع خال� hبربو« يُترجم 'جابة حضر hAعبا ��ألستا
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نعم سيد1 ها هي 8سالتكم.. 8سالُة �ألمن 
 Aبال  O' تصل   eلسال� 	ُتَحُف   ..aألما�	
ها  	حزًنا.  	�ملا  Aًما   Kتنـز �ل�   ،oلعر�
هي 8سالتكم 	ُخطب خليفتكم تدخل بيو# 
�لبلسم  {م   eتقد	  ،aمكا كل   @  oلعر�
�لشا@ لِعللهم 	�مر�ضهم.. تدخل لترA 'ليهم 
�حلياh، لتحييهم من جديد كما �حياهم سيد 
.O	مد بن عبد �هللا � @ �لبعثة �ألn لثقلني�

 aكا	مصطفى ثابت كلمته،  � � �لقى �ألستا
بافتتا¬   dالحتفا� مناسبة   @" فيها:   dقا مما 
�لقناh �لفضائية �لعربية، تذكر# بيتا من �لشعر 
 aֲדا @ �لقر aيتغنو aملصريو� aكا hقصيد @

.Àبنا\ �لسد �لعا dلعشرين مبناسبة �ستكما�
كاa حلما فخاطر� فاحتماال   

          � �ضحى حقيقة ال خياال
 a� فأستطيع  �لعربية   hلقنا� �فتتا¬  عن  �ما 
مستحيال  حلما  	ظل  حلما   aكا 'نه:   dقو�
ال �حتماال. 	صحونا ��# يوe فإ�� �حللم قد 

صا8 حقيقة ال خياال.
 dضعيفا ال حو �uما يولد صغ hًAلوليد عا� a'
له 	ال قوh، غa� u قناmta3 h �لعربية ُ	لد# 
عمالقة قوية كاملاA8 �جلبا8 جعلْت غuها من 
�نا   Àليس هذ� قو	 .eكاألقز� 	لقنو�# تبد�
	'منا  �لعربية،   mta3  hبقنا �حلسن  ظ©  	ال 
هو ما ع� عنه �حد �ألشخاÁ �لذ1 �خ�� 
بأmta3 a �لعربية هي �فضل �لقنو�# �لدينية 

على �إلطال�".

خطا� Iم, �ملؤمنني -نصر` �هللا- 
ֲדذJ �ملناسبة

� �لقى �خلليفة -نصر` �هللا- خطابه باللغة 
�ملؤمن  عبد   ��ألستا  Kتشر 	قد  �ألA8ية 
فو8ية  تر�ة  �لعربية   O' بتر�ته  طاهر 
�لشهاAتني  بعد  حضرُته   dقا حيث  حية، 

:h�	�الستعا
�لعاملني   Kشر على  �حلفل  هذ�   eيقا"  
�لذين   oلعر�  hإلخو�	 �لعربية   mta3  @
 a' 	'خر�جها.  �ل��مج   Aعد�'  @ ساÂو� 
بأكمله   Ãلعر� �لعاَ]  يغطي  ال  �لبث  هذ� 
 @ �لك  يتحقق   a� نأمل  لكننا  حاليا، 
�ألسبوt �لثالث من هذ� �لشهر مايو/�يا8، 

على  �هللا-  شا\   a'  - نتغلب   a� 	نأمل 
�ل��مج  ستبث   � 	من  �لتقنية،  �ملشاكل 

بشكل منتظم.    
 Oهللا تعا� aد1 ُيؤمن بأ'a كل مسلم �
هذ�   @  �  Aملوعو� �ملسيح  بعث  قد 
�لزمن لنشر 8سالة 8سوd �هللا � @ �لعا]. 
	من   hلعديد�  � مؤلفاته  من  	يبد	 
	حبه  عشقه   a�  eلكر�� صحابته  8	�يا# 
 �للنº � ال يقد8 على 	صفه �1 بياa؛ '
كاa هذ� �حلب عدمي �ملثاa' .d هذ� �لعشق 
	�حلب �ملنقطع �لنظu قد هز عر« �لرن، 
فأكرمه �هللا باختيا8` لنشأh �إلسالe �لثانية. 
'�A aفعا قويا قد 	ّلد @ قلبه �ملًا ال ®اية 
له من �جل 8قي �إلسالe، 	�نشأ @ 8ُ	عه 
لوعة لتبليغ 8سالته @ �لعا] ��ع. 'a هذ` 
 1� Aجو	جعلته ال يتقبل  hحلسر�	للوعة �
 eل� �نتشر فيها �إلسال� Aين �خر @ �لبالA
حتمل  يستطع   [	  ،�  ºلن� $من   @
فلجأ   .Aلبال�  @ �ملز8ية  �ملسلمني   tضا	�
�لعزh حيث كاa يبيت   oلر tلتضر�  O'

hAمد شريف عوn ��ألستا� مصطفى ثابت�ألستا

حضرh �مu �ملؤمنني - نصر` �هللا - يلقي كلمته
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 uلدين خ	لربه باكيا مستنجد� للمسلمني 
 ،� تقبَل �هللا تضرعاته  �. 	قد  �ل�ية 
تعريبه:  ما  منها   hعديد بإ{اما#  فأكرمه 
"سيحقق �هللا Nيع مر�%�تك" 	"@� �أليا/ 
Qتية"، �ألمر �لذ1 بعث @ قلبه �لطمأنينَة 
على مستقبل �إلسالe.. �1 ال �Aعي للقلق، 
 a� 8قد قد Oهللا تعا� aفهذ� �مر مؤكد، فإ

يفتح �بو�o نصرته 	يؤيد� بنصر`.
	تو�لت �إل{اما# 	منها: 

�لسما9ية   S�لتأييد�  .U7مبا مئة   U7مبا"
معنا. IجرU قائم X9كرU %�ئم".

 Aلوعو�	 	�إل{اما#  �لنبو\�#  هذ`   a'  
للجماعة   � �هللا  تكرمي  على  حتما   dتد
 ،� د � 	لسيدنا  �ألدية  �إلسالمية 
 aليقني بأ�	هذ� يبعث @ قلوبنا �لطمأنينة 	
�ألياe �ل� نرk فيها فتح �إلسالe 	�ألدية 
عالًيا  �لعا]  على   Kيرفر  �  ºلن� 	لو�َ\ 

.hليست ببعيد
�لقناh �جلديدh لـ  	ال شك @ �a 'نشا\ 
mta �ل� تبث للبالA �لعربية قد مت بتأييد 

�هللا تعاO، 	لذلك قد هّنأ �هللا تعاO بقوله: 
"مباU7 مئة مباU7". 	هذ` �لتهنئة هي @ 
�لو�قع جلميع �ملسلمني �ألديني �لقاطنني 

�لذين  �	لئك  	جلميع  �لعربية   Aلبال�  @
يساÂوa @ 'عد�A �ل��مج 	للمشرفني على 
�لقناh. 	@ هذ� بشاh8 �يضا �a جهوAكم 
	مساعيكم لن تذهب سدk بإ�a �هللا، بل 
هنا� ִדنئة لكم من �هللا �a خطاكم مبا8كة 
@ هذ� �ملضما ،8	�a 8يا¬ �لتأييد�# �إل{ية 
قد بد�# جتر1 لصاÆ �جلماعة �إلسالمية 
بأسر`  �لعا]  	تشمل  �ألدية، 	ستحيط 

بإ�a �هللا @ �لقريب �لعاجل. 
 �  Aملوعو� للمسيح  	هنا� 	حي �خر 
]بيك  Nاعة  عدَ%  "سأ\يد  تعريبه: 
	'ننا  �لقلو�".  Iعما)  من  �ملخلصني 
 O' ينضم  من  كل   a�  eيو كل  نالحظ 
�ألدية فإمنا ينضم 'O $مرºn h �ملسيح 
��� �لرجل �لذ1 ®ض  a' .� Aملوعو�

قد  فريد�  	حيد�   huلصغ�  aياAقا قرية   @
صا8 له �ليوe ماليني �ملحبني. 	هذ� حتقيق 
 oقلو  uتغي  aفإ 	'ال   ،Oتعا �هللا  لوْعد 
هذ`  بني  	من   .aنسا' بيد  ليس  �لنا| 
�جلماعة �ملحبة للمسيح �ملوعوA � من 
�عماقها �	لئك �لعرo �لذين ²بونه � 
�لك  مشاهد  عاينتم  	لقد  	يعشقونه. 
 ��حلب @ هذ� �ل�نامج حيث �بدk �ألستا
�ملخلصة،  �ملحترe عو�طفه  ثابت  مصطفى 
 ،eملحتر� hAكما �ستمعتم ملشاعر شريف عو
طاهر  ها�  �لسيد  �حلفل  هذ�   @ 	»لس 
	هنا�   .aملحترما� Aقة  �بو  متيم  	�لسيد 
بذلك  	جوههم  تفيض   a	uكث  oعر
 oالنقال� هذ�  �حد  شي\  فأ1  �حلب. 
�هللا  	عد  �نه   شك  ال  �لعرÃ؟  �لعا]   @

Kلشر� Kعلى يسا8` ضيو	ملؤمنني يلقي كلمته �لتا�8ية � uم� hحضر

�ألستا� متيم �بو Aقة �ألستا� ها� طاهر
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 � Aلذ1 قطعه مع عبد` �ملسيح �ملوعو�
	قد  "سُأ\يد عد% Nاعة ]بيك".  قائال: 
 Aهذ` �جلماعة حًبا للمسيح �ملوعو #A�A$�
 tنو  1� لتقدمي   hمستعد '®ا  � xيث 
 O'  � 8سالته   dإليصا �لتضحية  من 
كافة �8جا\ �ملعمو .h8	a' �اعة �ملحبني 
هذ` تضم �لرجاd 	�لنسا\ 	�أل	الA �يضا، 
فالعرo ُيعِربوa @ 8سائلهم عن عو�طفهم 
 aحني يأتو	حلب، �	 Áلفياضة باإلخال�
هنا فاحلب �لذ1 يبد	نه À �ثنا\ �للقا\�#  
�هللا  	عد  ما   a� يكشف Éال\  �آلخر  هو 
تعاO عبَد` �ملسيح �ملوعوA بإعطائه �اعة 
�ملحبني قد بد� يتحقق. 	'a عدA �ملحبني 
هؤال\ �آلa @ تز�يد مستمر 	سيستمر @ 
فيه  يتوحد   aما$ 	سيأ�  �يضا،  �ملستقبل 
 hحد�	 �مة  بصفة   hحد�	 يد  �لعرo على 
 @ � Aتنضو1 حتت لو�\ �ملسيح �ملوعو

.� ºعلى �لن hلصال�
 'a قناmta3 h �لعربية هي �ألخرk تشكل 
�ية من �لتأييد�# �إل{ية، 	كل هذ` �ألمو8 
تؤشر 'a� O �لوقت �لذ1 ترفرK فيه �8ية 
�إلسالe 	�ألدية على �لعا] بأسر` ليس 
ببعيد. 	هذ� �ألمر »ب �a ينبهنا 'O �لدعا\ 
�كثر. 	فـقنا �هللا إلحر�$ هذ�   dالبتها�	
�لتقدe 	�لرقي بأسرt ما ميكن، 	®تم ֲדذ` 
قبل، ساجدين هللا،   1��كثر من  �ألAعية 

سائلني 'يا` فضله."
 hإلخو� O' خر كلمته توجه حضرته� @
قد  كانو�  �لذين   oلعر� من  	�ألخو�# 
ع�	� @ 8سائلهم عن عو�طفهم �ملخلصة 
 aكا	  -  hلقنا� ب��مج  مشيدين  �لنبيلة 
�ألستا� nمد طاهر ندمي قد قر�ها @ هذ� 

�حلفل- فقاd �خلليفة ·اطًبا 'ياهم: 
"'a عو�طفكم 	مشاعركم �لنبيلة كلها @ 

عليها،  	نشكركم  نقد8ها  	[ن  nلها، 
�لنبيلة  �لعو�طف  'بد�\   a'  dقو� �ن©   uغ
	حد` ال يكفي. بل تعالو� لنصرh هذ� �لعبد 
�ملختا8 تأييًد� لإلسالe، 	�نضمو� 'O �اعته 
	َتوحد	� على يد 	�حدh للذ	A عن حيا¿ 
�لر	حا�  عسكر`   @ 	جتند	�   eإلسال�
جر1ُِّ  هو  فهذ�   ،eلإلسال �لنصر  إلحر�$ 
�هللا �لوحيد، هذ� هو �لبطل �ملغو�8 �لوحيد 

هذ�   @ عند`  من   Oتعا �هللا  �8سله  �لذ1 
 - oلزمن. فيتحتم عليكم �يًعا �يها �لعر�
	�نتم �	d من خاطبهم nمد �ملصطفى � 
حني �مر �مته �نه '�� ظهر مسيُحه 	مهديه 
فليذهبو� 'ليه 	ليبلغو` سالمه- �a تقومو� 
ֲדذ� �لو�جب 	تنالو� حظا 	�فر� من فيو¿ 
 dتستنـزلو� �فضا	بركاتـه، 	 �  ºلن�
 a� Oهللا تعا� dكثر فأكـثر. �سأ� Oهللا تعا�

eحضرته @ برنامج تربو1 للصغا8 �لذين قد نذ8هم �با±هم خلدمة �إلسال

eحضرته @ برنامج للفتيا# �لال� قد نذ8هن �با±هن خلدمة �إلسال
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»ـعل 8سال� هذ` تؤّثر @ قلـوبكم.
ما  إلجنا$  يوفقنا   a�  � ندعو`  كما 
بعد  	مسؤ	ليا#  	�جبا#  من  علينا  يقع 
 � Aاعة �ملسيح �ملوعو� O' eالنضما�
 � 8سالته  فننشر  	جه،  �حسن  على 
 e�	لد� على  �هللا  �يدنا  ��ع.  �لعا]   @
�لعاملية ٣١  �ألسبوعية  (�لفضل  	نصَرنا." 

مايو ٢٠٠٧)
بدعا\  حضرته   eقا كلمته  ®اية   @	
عشـا\  مبأAبة  �حلفل  	�ختتم  �اعي، 
�عدִדا  عربية  �كال#  على  �حتو# 

�لسيد�# �ألديا# �لعربيا#.

�حلـو�7 �لـمـبـاشـر
برنامج �حلو�8 �ملباشر ال يكاA »هله �حد؛ 
	�Aمن  �آلفا�،   @ شهرته  ��عت  فقد 
 uجلماه� 	عشقته  �ملاليني،  مشاهدته  على 
	�حلب  	�لصد�  للصر�حة  �ملتعطشة 

.kلتقو�	لعقالنية �	
] يكن {ذ� �ل�نامج �سم خاÁ @ �لبد�ية، 
فاقتر¬ �ألستا� متيم �بو Aقة �a يكوa �³ه 
�ملؤمنني   uم� عليه  فو�فق  �ملباشر"،  "�حلو�8 

نصر` �هللا. 
حني بد� هذ� �ل�نامج ] يكن �لقائموa عليه 
يظنوa �نه سيناd مثل هذ` �لشهرh؛ 	لكن 
مع مر	8 �لوقت، با# 	�ضًحا �a �إلعر�¿ 
كاa ³ة كبا8 �ملشايخ 	حدهم، بينما عامة 
�ملسلمني �تلفوa عن �لك كث�u. 	�تضح 
حني  لسنو�#  �8ُتكب  قد   �uًكب خطًأ   a�
على  �ألديني  من   uكث  hعوA �قتصر# 

مناظرn hتر@ �لك� 	�إلعر�¿.
 @  eيا� �8بعة  مباشر�  يبث  �ل�نامج  هذ� 
�لشهر حاليا، 	هو مفتو¬ لكل �ملتصلني من 
كل �لعا]. 	من �مليز�# �ل� يقدمها �ل�نامج 

يتم   � �	ًال  يتصل  �ُملد�خل   	� �ملشا�8   a�
 ،dُتوفر عليه تكلفة �التصا Zبه ح dالتصا�
 Zملشا�8 فرصة كافية ح� 	تتا¬ للمد�خل �	
ينهي كالمه قد8 �إلمكاa. 	�ملعر	a� K هذ� 
 aياAأل�  tتبا� للجميع 	جلميع  من� حر  هو 
	يتا¬ لكل شخص �لفرصة لشر¬ موقفه �	 

.hكالمه شي\ من �لقسو @ aكا a'	 �8يه
بني   huكب شعبية  �ل�نامج  هذ�  حا$  	قد 
�لعرo �ملسلمني، �لك لرA` على �عتر�ضا# 
 ºلن�	  eإلسال� على  لتهم 	 �لقسا	سة 
�لكرمي �، 	كاa كثu من �ملسلمني قلقني 
هذ`  على   �A8 عندما ] »د	�  	مضطربني 
�لسخيفة،  	�العتر�ضا#  �لباطلة  �لتهم 
	كانو� عندما يتوجهوO' a �لعلما\ 	مشايخ 
كاأل$هر  	�{يئا#  �إلسالمية  �ملؤسسا# 
يقاd {م �a ال �Aعي للرA.. 	بينما هم @ 
حالة من �ليأ| 	�لقنو� بد� برنامج �حلو�8 
�ملباشر بتوجيه من سيدنا �مu �ملؤمنني -�يد` 
�لتهم  لتفنيد هذ`  �لعزيز-  بنصر`   Oتعا �هللا 
فاستبشر   ،�  ºلن� عن   tلدفا�	 �لباطلة 
8سائل  	�8سلو�  به  	8حبو�  كلهم   oلعر�
�لتهنئة 	شكر	� �لفرساa �لذين تولو� مهمة 
 a	uكث	  .eإلسال�	  �  ºلن� عن   tلدفا�
 aيتيهو كانو�  �®م  �ملؤمنني   uم�  O' كتبو� 
 [ حيث   oال8تيا�	 �لشك  فلو�#   @
 uلتفاس�	 �ملقنعة   A	Aلر�  a	د« يكونو� 
	تو�ِكب  �لعصر،  ملتطلبا#  تستجيب  �ل� 
�لعلوe �ملعاصرh.. بل كاA بعضهم يرتد عن 
 mta �إلسالa� O' ،e 	جد	� ضالتهم @ 

	عاA	� O' �إلسالx eيوية.

�نطباعاS �لعر� 
عن  �النـطباعا#  بعـض  هـنا  نسجل 

فضـائيتنا:

 ]مد عمر، فرنـسا 
يتابعكم  	�لكل  �ملسلمني،  �يع  شرفتم 
باهتماe شديد. با�8 �هللا فيكم 	$�Aكم 
بنوa' `8 شا\ �هللا. يا من �سكتم �لقنو�# 
$كريا  �لقمص  �سكتم  من  يا  �لفاسقة، 
 aبيا  @ مشو�8كم  	�ِصلو�  بطر|، 
 dلرسـو�  huس  ..hلعـطر�  huلس�

�لكـرمي �.

قيس �ملكb، تونـس 
 dملبا8كة من خال� قناتكم   O' لقد تعرفت
برنامج �حلو�8 �ملباشر �لعظيم �ملصلح فكريا 
�لثنا\  بلغت  ما  	صفت  	مهما  	عقائديا، 
 ....٢٠٠٧ صيف  منذ  تابعته  لقد  عليه. 
	َمن  �ليقني،  �حلق  �نتم  �نكم  �شهد 
عا8ضكم فقد عا8¿ سنة �ملصطفى �ألمني 
� 	صحبه 	�له ��عني... كنت �Aعو �هللا 
� �a »عل© من �هل �حلق 'a كاa على 
 ��سطح �أل8¿ حق، 	بعد مدh من �لزمن '
Ã �كتشف برناVا عظيم �لشأa.. علما±` 
 aكا	 بسطا\..   ��فذ� �لنا|   huخ من 
	بكيت  	ك�#  فهللت  �ملباشر"،  "�حلو�8 
بذلك  	�منت  هللا،  د�  	سجد#  فرحا، 
 @ نز	له   Aملوعو� 	�ملسيح  �ملهد1   eإلما�

.� aخر �لزما�

نا%ية عبدJ (عh �إلمييل) مـصر
 'خو�� @ �هللا تابعت قناتكم منذ فترh طويلة 
	كنت @ غاية �لسر	8 من �حلو��8# �لر�ئعة 
من خالd �حللقا# �لكثhu. 	�توجه 'ليكم 
�جلماعة   O'  eالنضما� ميكن©  هل   dسأ�	
قو�عدها   O'  Kلتعر�	 �ألدية  �إلسالمية 
 eإلما�  tتبا� من   aكو� 	كيف  	شر	طها 

�ملهد1 �؟  
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@بر�هيم �لر9يلي، �لسعو%يـة
�قلب   a� �ألقد�8   #A�8� تقريبا  سنة  قبل 
بعض  ب�Vة   eقو�	 �لفضائية  �ملحطا# 
 eمغر �نا  �ل�  	�لوثائقية  �لرياضية  �لقنو�# 
 ،hملوقر� nطتكم  �8يت   Zح مبشاهدִדا 
	عندما جلست �شاهدها كاa هنا� برنامج 
 h8صو  aَيعرضو 	كانو�  �ألA8ية،  باللغة 
 hمر  d	� هذ`  �، 	كانت  د � سيدنا 
خاجل©  حيث  �لشريف،  	جهه  فيها   k8�
شعو8 غريب جتا` هذ` �لصوh8 حيث كنت 
 hحضر  Aموعو (مسيح   aيقولو �³عهم 
د �لقاAيا�) 	قلت @ نفسي � eغال �$uم
�أل	ليا\  له مالمح  �لذ1  �لشخص  َمن هذ� 
	�لصاحلني؟! حيث تدd مالnه �لشريفة �نه 
 a' :سكينة. فو�هللا يا سيد1 قلت	\ 	هد @
له 	جًها من 	جو` �ألنبيا\. نعم ألa �ألنبيا\ 
�يضا  صدقهم  	Aليل  سيماهم  من   aُيعرفو
من سيماهم، 	�نا ] �8َ من قبل نبيا 	ال @ 
 h8لكن شعر# به عندما �8يت صو	حللم، �
سيدنا �د أل	d مرh... 	من �ملهم �كر` 
مسيحية   hقنا �شاهد  �يضا  كنت  �ن©  هنا 
بعر¿  	تتهكم  	تعاليمه   eإلسال� ִדاجم 
 @  aكا قسيس  	هنا�   ....� �ملصطفى 
صحة  يثبت   a� يائًسا   d	²ا بر�Vه  �حد 
عقيدته من خالd �لقر�a 	بعض علما\ �ألمة 
�لذين قد يصيبوa 	قد �طئوa @ �جتها�Aִדم 

عاملا  �جد   a�  Ëمت� 	كنت  �لشخصية.. 
 aمن �1 مكا 	ية �Aحد� سو�\ من �لسعو�	
 eأليا�  #8�A 	بعدها   .hلقنا� {ذ`   kيتصد
 e�8يت @ يو Zح ºقل @ aحلز� d�$ ما	
�حلو�8  برنامج   hملوقر� قناتكم   @ eأليا� من 
�ملباشر 	�8يت كال من �إلخوh �ألستا� nمد 
	�ملهند|  ثابت  	�ألستا� مصطفى  شريف 
ها� طاهر 	�ملبشر �ألستا� nمد طاهر ندمي 
 hعقيد  @  aيتكلمو  uخ �لف  �هللا  جز�هم 
�ملسيحيني من خالd كتاֲדم �ملقد| 	توقفت 
�شاهدهم، 	قد �عجب© �سلوֲדم @ �لطر¬، 
	عن   eإلسال� تعاليم  عن   aيد�فعو 	كانو� 
�يضا  	كانو�   ،� �لكرمي   dلرسو� شخص 
 hلقنا� تلك  مز�عم   a	يفند {م  بر�مج   @
	�يع غيال®ا... 	قد شر¬ �هللا صد18 {م 
	�خذ# �بكي عندما �³ع حججهم �لقوية 
�ل� ال ُترA 	يقبلها كل شخص يفكر قليال، 
أل®م كانو� يستدلوa من �لقر�a �لكرمي 	من 
 hجلست �تابع هذ` �لقنا	لسنة �لصحيحة. �
	ق�  تأخذ  	كانت  بر�Vها  	كل  �ملبا8كة 
كله، 	] �كتر لبقية �لقنو�# حZ قنو�� 
�حلقيقة.  معرفة  سبيل   @ �Âلتها  �ملفضلة 
	بعدها علمت من �صدقا\ كنت �حا	8هم 
عن  تد�فع  �®ا  	كيف  �جلماعة  هذ`   dحو
 dعن شخص �لرسو	عن تعاليمه 	 eإلسال�
موقفا   a	يأخذ 	لكنهم كانو�   ،� �لكرمي 

�جلماعة  هذ`   aُيخرجو كانو�  سلبيا حيث 
من �Aئرh �إلسالe، 	قد �حزن© هذ� �لشي\ 
من  �ُيكَفر  �هللا،   aسبحا نفسي:   @ 	قلت 
يقوd ال 'له 'ال �هللا nمد 8سوd �هللا؟ 	بعدها 
شدA# عزمي� 	�خذ# �xث @ �مر هذ` 
 Zح 	سيلة  بأ1  �ستعني  	كنت  �جلماعة، 
�حصل على �ملعلوما#، 	كانت من �Âها 
موقع  تصفحت   Zح 	�إلنترنت   aلتلفزيو�
بعضا  	قر�#  �ألدية  �إلسالمية  �جلماعة 
من كتب مؤسسها، 	كانت كتاباته تتسم 
نفس   @	  ،Ãلعر�  Ì8للقا  h8لعبا� بسهولة 
'®ا إلعجا$  �لوقت يستخدe عبا�8# 	�هللا 
ِلذ	1 �لنهى، 	لقد تيقنت 	�8تا¬ صد18 
	�منت   � د � مر$�  لسيدنا  	�نشر¬ 
بأنه هو �ملسيح �ملوعوA 	�إلماe �ملهد1 	�نه 
هو �لشخص �لذ1 بشر به �لرسوd �لكرمي 
� 	بشر بانتشا8 �اعته �ملبا8كة �ل� تصبح 

�لد	لة �لعاملية �إلسالمية �ألدية. 

]مد حسني، مصـر
�حب �a �قوa' d �إلسالe �نتشر بكم. �نتم 
 dلذين قا� �نتم   .eلذين 8فعتم �8ية �إلسال�
 dٌلكرمي ﴿ِمَن �ْلُمْؤِمِنَني 8َِجا� aعنكم �لقر�
َصَدُقو� َما َعاَهُد	� �هللاََّ َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى 
ُلو� َتْبِديال﴾.  َنْحَبُه َ	ِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َ	َما َبدَّ
�نتم �لذين نصرمت �ملسلمني ضد قناh �لفسق. 



٤٨٩

	ملشا�نا  لأل$هر  كتبت  فقد  �حتر#،  �نا 
�نتم. 	�Aعو  يتجر� �حد 'ال  	علمائنا، 	] 
 	� ديني � كنتم   a'  ،ºقل كل  من  �هللا 
nمديني، فأنتم �ملسلموa �لذين 8فعتم �8ية 

 .eنصرمت �إلسال	 eإلسال�

Nاk نصا7، مصـر
 eيا جبل ال ִדز` 8يح، كنت @ عصو8 ظال
�جل  من  حتتر�  بكم Ðعة  فجي\  	تعتيم، 
�نا|  �نتم   .kد}� طريق  لآلخرين   uتن  a�
 aْ'ِ َ�ْجٍر  ِمْن  َعَلْيِه  َ�ْسَأُلُكْم  ﴿َ	َما  شعا8كم 
 ºقل  a' �ْلَعاَلِمني﴾.   ِّo8َ َعَلى  ِ'ال  َ�ْجِر1َ 
�ل� غرقت @  لفر�ِ� سفينِتكم  يتفطر xق 
يهتم   [	 سا#)  �لنايل  ®ر   @) �لنيل  ®ر 
 aكأ	ֲדا �لغاًما،  aكأ	ها ��ملسلموa إلنقا
ֲדا ُحساًما، 	�حلق �a ֲדا $��Aً 	شر�ًبا يشفي 
�لصد	8. 	�قوd لكم 'a بعد �لعسر يسر�، 
	ستطفو سفينتكم مرh �خرa' k شا\ �هللا.

97\يا7 غا\l، �لعـر�) 
بفضل  هللا.  	�حلمد  قناتكم  متابعي  من  �نا 
�هللا 	بفضل بر�Vكم �نا من �تباt �اعتكم. 
	ُ�شهد �هللا بأن© �بايع �إلماe �ملهد1 �. 
	�نا لست 	حد1 فز	ج� جتيد �لعربية �فضل 
م© 	�نا طبعت معظم �لكتب 	�ملقاال# �ل� 
ع� موقعكم 	�حلمد هللا [ن نقر� معا. معي 

�يضا ٣ 'خوÀ h 	هم يبايعوa 	كذلك �بن 
عم À، هو مهند| 	يريد �لبيعة. 

7�جو oيد (ع h�nاتف)، �لعـر�)   
على  		جدتكم  بالسما\،  عنكم  xثت 

�أل8¿، 	�حلمد هللا. 
�صلي..  �كن   [	 ضعيفا  مسلما  كنت 
 hهبت مر�	كنت على 	شك �a �تنصر.. 	
 a� d	للكنيسة، فهنالك شخص �عرفه ²ا
»عل© مسيحيا.. 	لكن �ألدية 	تعاليمها 

�عاAت© لإلسالe 	�حلمد هللا على �لك. 
 aلتلفزيو� 	لكن   ،aلقر�� �حب  �كن   [
�ألد1 	ضح À كل شي\، 	بأa �حلب 
�ملسيح   hفا	 	شَر¬   ،aبالقر�  Aموجو كله 
ما  هو  �إلجنيل   aبأ	 �ألمو8  من  	غuها 

تشوبه �لشو�ئب.

حسني �ملنشاl9، مصـر
لن تد18 قد8 سعا�A.. 	لن تتصو8 مبلغ 
�طفأ#  �ل�   mta  hبقنا صد18  �نشر�¬ 
�ل�  �ألليمة  معانا�  من  شهو8  بعد  غليلي 
منذ  �شهر  ستة   kمد على  �عيشها  ظللت 
 hحليا� hقصد قنا uبغ	 O	أل� hشاهد# للمر
�ملدعو $كريا بطر| .. 	كم �مل© حينذ�� 
ما ³عته 	هو يتحدk بأفكا8` �لضالة مشاعر 
�ملسلمني 	كأa كل ما يكتبه �ملسلموa حجة 

عليهم.. @ نفس �لوقت �لذ1 ] �جد 	سيلة 
للرA عليه ال من منطلق علمي باملسيحية.. 
	لكن من منطلق 'سالمي 	Aي© �حلنيف.. 
	قتها (�1 قبل ما �عثر على كنـز1 �لثمني 
 Ëدية) كنت �مت	هو �لقناh �إلسالمية �أل
هذ�   k8�  	� يوما  �³ع   a�  ºقل كل  من 
�ملتد� 	�لوضيع �ملسمى بزكريا بطر| 	قد 
�الال ' �8سه   Ëح�	 غر	8`   d	سد �8خى 

 .eخر�فاته جتا` 8سالة �إلسال	ملهاتر�ته 
	ها �نا 	�حلمد هللا.. �8تشف لنب �لطمأنينة 
"�حلو�8  	خصوصا  بر�Vكم   dخال من 
�تنفس  �نا  	كم  	"�ألجوبة"..  �ملباشر" 
فيها  �جلس   hمر كل   @ �8تياحا  �لصعد�\ 

�ماe �لتلفا$ 	�شاهد برناVكم �لر�ئع.

كامل �لسيد، مصـر
	�صبحت   eإلسال� تركت  قد  كنت   ...
 hحلمد هللا بعدما �8يت قنا�	'ن© 	ينيا، A ال
mta �لعربية تعرفت 'O �جلماعة �إلسالمية 

�ألدية - �ل� كنت �جهلها متاما بسبب 
جهلي 	عدx eثي بنفسي 	�لغر� @ xو8 
 O' تعرفت   - �حلق  �اعة  على  �لتعتيم 
 eلقو1.. فتقريبا @ �ليو�	لصحيح � eإلسال�
xمد  عد#   hلقنا� فيه  �8يت  �لذ1  نفسه 
�هللا 'O �إلسالe 	�تصلت باإلخوh @ �ملوقع 

�لعرÃ للجماعة. 
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�لطاهر �لباجي، @يطاليـا
�لباجي من  �لطاهر   eإلسال� �خوكم @  �نا 
�ملعجبني ب�نامج �حلو�8 �ملباشر 	من متابعيه، 
�ألمو8  عديد  تصحيح  من  متكنتم  حيث 
�خطأنا  	�ل�  �لكرمي   aلقر��  @  hA8لو��

فهمها 	] نتعمق @ معانيها. 

فاطمة عابل، @يطاليـا 
 hمشاهد dدية من خاللقد تعرفت 'O �أل
قناmta h �لثانية عند Vيئي 'O 'يطاليا حيث 
حيث   oباملغر شيئا  عنها  �علم  �كن   [
بإيطاليا  سنني  منذ  يقطن   À �خا  	جد# 
�نا  فتابعت  �ملباشر  �حلو�8  ل�نامج  متابعا 
 aإلخو��  Aبر معجبني جد�  	كنا   kألخر�
على   (...	 طاهر  	ها�  ثابت  (مصطفى 
�ملسيحيني. 	@ �لك �لوقت ] نكن نعلم 
 hفجأ	با{ند،  قد ظهر  �ملنتظر  �ملهد1   a�

ُطر¬ هذ� �ملوضوt بال�نامج.. 	بصر�حة 
بعد  'ال  �ألمر  نتقبل هذ�  �ألمر ]   d	�  @
�لعقل   a� 	جدنا  حيث   hعد حلقا# 
د �  eغال  �$uم �لرجل  هذ�  مع  	�ملنطق 

� 	منذ �شهر بايعنا`.  
  

]مد عيد عبد �للطيف،  بولنـد�
موالنا 	سيدنا �مu �ملؤمنني! لقد 	فق© �هللا 
�جلماعة عن   O' تعرفت  	قد  �بايع   a�  @
 O	أل� �للحظة  فمنذ  �لعربية   mta طريق 
ملشاهد� O' mta هذ� �ليوe �نا �شاهدها 
�ملباشر  �حلو�8  	برنامج   ....tنقطا�  a	A
يضم  	�لذ1   eإلسال� لو�\  ²مل  �لذ1 
 huملستن� dلعقو�  1	��لعلما\  كوكبة من 
َعَبَر Ã من  �ل�نامج  �ملنhu، هذ�  	�لوجو` 
�إلسالمية  �جلماعة  نو8  �لنو8   O' �لظلمة 

�ألدية. 

خالد ]مد (ع h�nاتف)، �أل�%7 
ثالثة،   	� شهرين  منذ  قناتكم  �تابع  �نا 
نشاهد  	ال  قناتكم   O' تعرفت   a� 	منذ 
بالبيت سو�ها. 	�حلمد هللا �قتنعت باجلماعة 
�جلماعة   aبأ  ��8�	  Oتعا �هللا  	�ستخر# 
صاAقة من عند �هللا. 	يشهد �هللا بأ� كتبت 
من   � �ملهد1   eلإلما �لبيعة  شر	� 

�لتلفزيوa 	�نا �عمل مبوجبها.

حسن عابدين، سو7يـا 
َمن  �ملاضية  �حللقة   @ ³عت  'خو��! 
 AAيتر من  	منهم  �جلماعة،   @ شكَك 
ينتظر حZ يتطهر.  �ملبايعة 	منهم من   @
هذ`  مع  قص�  بإ»ا$   1	8�  a� فأحب 

�جلماعة. 
فإÀ a 	لًد� عمر` �8بعوa عاما نا18 �ملز�� 
	عصبيا مع عائلته 	َمن حوله @ �لعمل، 

مشهد من �ل�نامج
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�8بعة  	منذ   ،kخر� 	يتر�  �حيانا  يصلي 
�شهر الحظت عليه تبدال غريبا، بل غريبا 
جد�؛ منها سعة �لصد8 	�للعب مع �طفاله 
فالتقيت  لعائلته،  �لتهجد   hبصال 	�ألمر 
 a� À �	مال\ له @ عمله فأكد$ hمع عد
عند1  صلى  	قد  كليا،   #ْuتغ معاملته 
�لبكا\   @ »هر   aفكا �ملر�#  من   �Aعد
 � �ملصطفى  يذكر  �لصالh، 	حني  �ثنا\ 
تفيض عينا` بالدموt. فسألته عن سبب 
�لتغيu فقاÀ d: لقد بايعُت �إلماe �ملهد1 
� بعد �a تيقنت من صدقه عن طريق 
�جلماعة �ألدية. فاتصلت بعا] 	سألته 
عن هذ` �جلماعة فقاd '®م كفرh، فسألته 
نعلم  ال  [ن   dفقا تكفuهم،  سبب  عن 
عنهم شيئا، 	لكن علما\ باكستاa 	�لذين 
هم �علم منا قد كفر	هم، لذ� [ن نأخذ 
بر�يهم، فز��A هذ� فضوال على �a �طلع 
 uال سيما بعد �لتغ	على �فكا8 �جلماعة 

�لذ1 �8يته قد حد الب© لألفضل.
	فعال تابعت بر�Vكم 	قر�# كتبكم مع 
�فر�A عائل�، 	كنا نبحث 	نناقش  �يع 
	نقا8®ا مع تفاسu �لقنو�# �ألخرk، 'ال 

�a �هللا قد نّو8 قلوبنا باليقني. 
	�كد# لنا صدَ� هذ` �جلماعة بشا#ٌ�8 
 eإلما� بيعة  �فر�A عائل� على  À 	جلميع 
 � �ملصطفى   dبقو عمال   � �ملهد1 

	طلبه منا مبايعتنا 	لو حبو� على �لثلج.
	�قسم باهللا �لعظيم �a �لتغu �لذ1 حصل 
@ عائلتنا منذ بيع� من شهرين ال يوصف 
�بد� 	'a عمر1 �آلµ aس 	ستوa عاما 
	قد �Aيت فريضة �حلج  	�عتمر# �8بع 
مر�# ] ��� خال{ا حال	h كما حصل 

À منذ شهرين. 
مع   aإلنسا� ֲדا  يتصل  '{ية  نفحا#  '®ا 

حقيقة   Kيعر	  ،dبالقو ال  بالفعل  8به 
ال  بالقلب   � �لنبيني  خامت  �ملصطفى 
�ملهد1  خاAمه  بفضل  �لك 	  ،aباللسا
'خو�  يا  'ليكم  �توجه  فأنا  لذ�   ،�
تستعجلو�   a�  aلبلد�� �يع   @  oلعر�
عليكم  تفوتو�  	ال  للجماعة  بيعتكم   @
	يكفي  �إل{ية،  �لنو�8نية  �لنفحا#  تلك 
�a تنظر	� 'O هذ` �لوجو` �لنhu �مامكم 
	�ل� سوK تكوa سيوفا 'a شا\ �هللا ضد 
سيجعلو®ا   � �هللا   a�	بإ  "hحليا�"  hقنا

قناh �ملما#.

مهدl حنفي (عh �إلمييل)، مصـر 
لقد تابعتكم من خالd �لتلفزيوa 	�عجبت 
بكم ملا تصنعونه من توضيح بعض �ملسائل 
من  �لطو�ئف  �يع  بني  عليها  �ملختلف 
 Aموجو 	عيسي �هو حي @ �لسما\ � aكو
@ �أل8¿ كغu` من �ألنبيا\. 	لقد تابعت 
كيف �سلم هؤال\. 8بنا »زيكم خ�u على 

جهوAكم. 

خالد شنيs، �جلز�ئر (عh �إلمييل)  
 a� 8يد�	عوتكم، A 8حي من نو	8تو# 8�

ُينو8 عقلي بنو8 علمكم ... 

]مد نو7 �لدين (عh �لفاكس)، �جلز�ئر  
�لعربية،  �ألدية  قناتكم  تتبعت  قد   �'
�هللا.  شا\  ما  'عجابا  ֲדا  �عجبت  	لقد 
 Àحو� منذ  متابعتها  على  حرصت  فإن© 
�ألدية  مقصد   a� 	فهمت  شهو8،   ٦
 ºلن� طريق  عن  خالصة  �هللا   O'  hلدعو�
�ملنتظر 	�ملسيح  � 	مبايعة �إلماe �ملهد1 
�ملوعوA �، فإ� قرa� #8 �بايع خليفة 
�ملهد1 �إلماe مu$� مسر	8 �د نصر` �هللا 

	�يد` �هللا بنصر`. 	'ن© �صبحت من هذ` 
يتقبلنا بكل   a� هللا� dديا. نسأ�للحظة �

.Á'خال	صد� 

ياسني شريف، سو7يـا
�يعا  �ملسلمني  على  فتح  �لذ1  هللا  �حلمد 
 mta3 لفضائية� hبإطاللكم علينا ֲדذ` �لقنا
	�نا  سنو�#  عشر  من  �كثر  منذ  	�هللا 
�ستمع 'O �ملحطا# �لفضائية 	] �جد ما 
�لقنو�#  �يع   @  eإلسال� عن   ºقل يريح 
�لسطحي   eلكال�  kسو �³ع   [	 �لعربية 
�لذ1 يعرفه كل فرA @ هذ�   eعن �إلسال
�أل³ا\   kسو �لعلما\   8�  [	 �ملجتمع 
 aباإلعال قناتكم  بد�ْ#   a� ما  فقط. 	�هللا 
�سترعت  'ال   ٢٠٠٧ �ملاضي   aنيسا  @
 Zم ساعة  كل   aآل� 	�نتظرها  �نتباهي، 
ستفتح، 	�َخَذْ# قلº 	فكر1 عندما �³ع 
للجميع  	"�حلب  �ألصيل"   eإلسال� "نبض 
 Kعر� هكذ�  	�نا  ألحد"،  كر�هية  	ال 
�حلقيقي   eإلسال� عن  �xث  	�نا   eإلسال�
�لدنيا،  �فا�8   a� د �هللا �� �8يته قبل�	
 uتفس من   |8A  O' �ستمع   a� ما  		�هللا 
للقر�a �لكرمي �	 �لسhu �ملطهرh �	 �حلو�8 
 a� شعر�	ال ' hلقا\�# مع �إلخو	ملباشر �
	تقر  صد18  	ينشر¬  فرحا  ينبض   ºقل

عي© مبا كنت �حب �a �عرفه.

Iشرu عبد �لفاضل (عh �لفاكس)، مصر 
معرفة   O' �لذ1 هد�� 		فق©  �هللا  �شكر 
تلك �لقناh �ل� كانت سببا @ 'ناh8 عقولنا 
 h	8فعت �لغشا	لة �لصمم عن �³اعنا �$'	
عن �بصا8نا 	�عاAتنا 'O نبع �إلسالe �لصا@ 
 #Aعا�	مد � n سنة نبينا	لكرمي � aلقر��
 dكما	لدين � بعظمة هذ�  �إلحسا|  'لينا 
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o8 �لعاملني 	كماd �لقر�a 	كماn dمد 
 dكما	 �إلسالمية  �لشريعة   dكما	  �
 aكا �هللا   a� هللا  	�حلمد  �إلسالمية.  �ألمة 
�ألمة  	ما $�d 	سوK يظل �اطب هذ` 
@ صلحائها 	علمائها �لربانيني كما ظهر 
�ل�  	نبو\�ته  		حيه  مكاشفاته   @ �لك 
�ألمة  على مصلح 	مهد1 	مسيح  ֲדا  �نعم 

د �. � eغال �$uم eملحمدية �إلما�
من  �كثر  من  كانت   hبالقنا معرف�   d	�  a'
�	Aكم عن حيا¿  dمن خال	8بعة شهو8 �
�إلسالe 	عن شرK 	كر�مة سيدنا nمد � 
تعاليمه  	عظمة   eإلسال� عظمة   aبيا 	عن 
كالمكم  صد�   À تبني  �لك   dخال 	من 
	'خالÁ نفوسكم 	'نكم خu من ميثل هذ� 

�لدين 	خu من يد�فع عنه. 
 aلقر��	 eعن �إلسال tصدقكم @ �لدفا aكا	
	�لرسوd، 	عن كماd �هللا � 	جاللة قد8` 
	عن كل  	عيب  نقص  عن كل  	تنـزيهه 
�لك  dمن خال	 .aما ال يليق به، هو �ل�ها
تبني À صد� �إلماe �ملهد1 من سuته 	من 
فأقسم  �لعربية،  باللغة  �ملعجز  كالمه   dخال
 	�  aشيطا  	� شاعر   eبكال ليس  �نه  باهللا 
 hمؤيد من حضر e1 بل هو كالAشخص عا
فْتٌح عليه من �هللا. 	�قسم باهللا  �هللا 	�a هذ� 
 a�	  aملسلمو�  aملؤمنو� �نتم  �نكم  	ُ�شِهد` 
 o8سالتكم هي �صد� 8سالة ليس فيها كذ
�	 غش �	 تفاهة 	لكنها تقوe على �لصد� 
 e{ذ� �8غب @ �النضما	لثبا# �	لوضو¬ �	
'O �اعتكم �ملبا8كة 	مبايعة �إلماe �ملهد1 
لست  	�نا  د، � مسر	8   �$uم 	خليفته 

	حد1 	لكن معي �سر� 	�حلمد هللا.

صفا� غامن (ع h�nاتف)، �لعـر�) 
حدثت معي �ية بعد تعر@ على �اعتكم 

�ملبا8كة.
عن  �xث  �لليل   @ كنت   ٥ شهر   @
	عملت  �لستاليت،   @  hجديد nطا# 
�لغر�\،  �جد nطتكم  �	توماتيكي 	]  xث 
 :À dيقو �حلالة ³عت صوتا  هذ`   @ 	�نا 
 aانوÔ	  aاÔ	 مائة  	Ôا�   Kال�  hعشر

 .(١٠٨٨٨)
�لرقم  هذ�  	ضعت  	لك©  جد�،  فخفت 
يد	يا،  xثا  	عملت  للستاليت  �لرسيفر   @
	للمفاجئة 	جد# ١٤ قناh جديدh... 	من 

 . mta d� hبينها قنا
موالنا   aكا عليه  بصر1  	قع  ما   d	�	
�ملرحوe سيدنا طاهر �د - 8ه �هللا 8ة 
 hAعا' عن   h8عبا �ل�نامج   aكا	  - 	�سعة 

 .oللقا\ مع �لعر
	�ل��مج   hلقنا� �تابع  	�نا   eليو� �لك  	منذ 
حيا�  كل  كنت   .. �هللا  	بفضل  �ملختلفة 
�xث عن �ملهد1 	كنت �تناقش مع �صدقا\ 
 À لكن �هللا �حضر	لعسكرية، � @ À شيعة
�ملهد1 لد�خل بي� 	�حلمد هللا. @ يوe من 
 "eإلما� e³عت @ برنامج "ِمن كال ،eأليا�
قوال لسيدنا �د �، يقوd فيه �Aعو� �هللا 
	�ستخu	` @ شأ�، صلو� 8كعتني 	�طلبو� 
 eغال  �$uم  aكا  ��' ما  يريكم   a� �هللا  من 
د بن غالe مرتضى 'ماما مهديا 	صاAقا �
منه � فَأQ x7ِية. فدعو# �هللا بنية خالصة 
	Aعو# ֲדذ� �لدعا\، فانشر¬ صد18 	�تت© 
�آلية بعد �سبوt 	�حلمد هللا. 9�آلية كانت 
عظيمة جد� جد�، فأنا متز	� من $	ج� 
�لثانية منذ ٢٠٠١ 	] نر$� بأ	الA، فعندها 
 tֲדا بعد �سبو ��مشاكل 	] تكن حتمل.. 	'
من صالh �الستخاh8، تقوÀ d بأa �لطمث 
] يأִדا، 	بعد يومني تأكد# من �لطبيبة بأ®ا 
أل�  عظيمة  �ية  	هذ`  حامل،  �هللا  بفضل 

	مقتنع  �هللا  	بني  بي©  �ملهد1   eإلما� بايعت 
بكل ما �تى به. 

مصطفى عبد �هللا، مصـر
�تابعكم من �كثر من سنة 	لكن �لظر	K ال 
باالتصاd معكم. 	�تابعكم �كثر   À تسمح
من ١٢ ساعة يومًيا تقريًبا ثلثي �لنها8 �ستمع 
 [ شيئا   aتقدمو 'نكم  	�هللا  كالمكم.   O'
يقدمه �1 'نساa 	ال �1 عا] Aين @ هذ� 

 .aلكو�
 a� d8يا¿ حنا �لذ1 يقو �	�A8 على �ألستا
حضرh �إلماe �ملهد1 	�ملسيح �ملوعوA ليس 
�ملوعوA حسب  �ملهد1 	�ملسيح   eهو �إلما
	�هللا �  له   dقو� ֲדا،   aتتحدثو �ل�   uملعاي�
	�هللا � 	�هللا 'a �إلماe �ملهد1 حضرh مر$� 
	هو  �ملهد1   eإلما� هو   � د �  eغال
�ملسيح �ملوعوA 	'ن© �قوd لكم هذ� 	�شهد 
 ،aآل� Zدًيا حلكم هذ� 8غم �ن© لست �
منذ  	لكن©   .aآل�  Zح مببايعتكم  �قم   [	
 eإلما� tمن �تبا aكو� a� Ëلصغر كنت �مت�
 aلزما� �خر   @ سيأ�  �لذ1   � �ملهد1 
	لكن   � nمد  سيدنا  به  بشرنا  	�لذ1 
�لعا] �إلسالمي  �لعلما\ @   hAلسا�	 �ألئمة 
 @  hA8لو�� �ألحاAيث  يأخذ	�   a�  a	يريد
�لساعة" xرفيتها 	بد	a �1 متعن  "�شر�� 
ֲדا، 	بد	a �1 تفكu 	بد	a� a يقا8نوها 
بالو�قع  مقا8نة  فيها  	يتمعنو�  	يو�$نوها 
�لذ1 نعيش. فو�هللا 	�هللا 'a ما تقدمونه 	ما 
�ساليب  من  تعتمد	نه  	ما  فيه   aتبحثو
�حلو�8 	من �ساليب �لنقا« يدd على �نكم 
 a	تبتعد	 .A	بعد حد�  O' لعقل�  aحتترمو
	عن  �خلزعبال#  	عن  �خلر�فا#  عن 
�يًعا،  �لناَ|   aحتبو	 �خلاطئة،   #�uلتفس�
	�ِهللا، 	�إلسالeَ �كثر من �1 'نساa @ هذ� 



٤٩٣

 O' ،ملحبة� O' aألنكم تدعو ���لكوa. ملا
�لسالO' ،e �إلخا\، 'نكم تدعوO' a 8سالة 
�إلسالe �ل� Aعا 'ليها �هللا � 	�ل� Aعا 'ليها 
nمد �. 'ن© لست �ديا، �عوA 	�±كد 
شا\   a' �نو1  	لكن©   ،h8لعبا� هذ`  على 
 Aملسيح �ملوعو�	ملهد1 � eبايع �إلما� a� هللا�
ملا��؟ �سألو� ملا��؟ ألن© قد صليت �كثر 
من مرh 	�ستخر# �هللا تعاO @ �كثر من 
صالh 	كانت نتيجة �الستخاh8 �نكم �نتم 
�لطريقة   oصحا� �نتم  �ألدية.  �جلماعة 
�لصحيح.  �لطريق   oصحا� 	�نتم  �ملثلى. 
	�نتم من حتبوa �إلسالe. الحظت �a من 
يتبعكم هو �لذ1 على طريق سيدنا nمد 
 hسيدنا حضر h8هذ� ما جتلى @ $يا	 .�
�مu �ملؤمنني مر$� مسر	8 �د- �يد` �هللا 
 @ ألفريقيا. الحظت  �لعزيز  بنصر`   Oتعا
صال� لالستخاa� h8 هؤال\ �	1 �لسحنة 

�لسمر�\ هم @ �حلقيقة على طريق �ملصطفى 
�، 	هم من ²بوa �ملصطفى � ِمن بني 

.huهذ` �لدنيا �لقرية �لصغ

خالد حسن، �لسعو%ية
كيف �حلاd يا 'خو�� �لطيبني. �هللا يبا�8 
فيكم من �ملدينة �ملنوh8 من جو�8 �ملصطفى 
�يع  من  	'ياكم  »علنا   Oتعا �هللا   ،�
 .hآلخر�	 �لدنيا  من  جو�8`   @  oألحبا�
�للهم َحيِّ هذ` �لوجو` �لطيبة �لنhu. �للهم 
إلخو�ننا   dقو�	  .huلن� �لوجو`  هذ`  َحيِّ 
�َبِشر	�  يسمعونكم  �لذين  �ملسيحيني 
 a�بإ �لنا|  هؤال\   aتتبعو طاملا   eباإلسال
�لوحي طاملا   tبالنسبة ملوضو	  .Oتعا �هللا 
�لوحي  �نقطع   ��'	 للنحل  �	حى   � �هللا 
بيوִדا  تب©  �®ا   Kتعر فكيف  �لنحل  عن 
فالوحي  هذ�.  	تفعل  هذ�  تفعل  	�®ا 

	هللا   .aخو�' يا  متصل  فالوحي  متصل، 
 :dملثل �ألعلى �هللا � @ كتابه �لكرمي يقو�
 hََفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َ�َضاُعو� �لصال﴿
َغيا﴾،   aََيْلَقْو  Kََفَسْو �لشَهَو�ِ#  َ	�تَبُعو� 
 a� هللا-  -حاشا   � �هللا  على   uكث هل 
يبعث 8جال يقوd له �يقظ هؤال\ �لنا| من 
سباִדم؟ ال، 	�هللا ليس كث�uً على �هللا �. 
	�قوd لكم بإ�a �هللا تعاO بالنصر �لقريب، 
بالنصر �لقريب، 'a شا\ �هللا تعاO. 	�كثَر 
�هللا من �مثالكم ألننا nتاجوa فعًال {ؤال\ 
	�شتركو�  �تصلو�  �³عو�  يا �اعة  �لنا|. 
مع �جلماعة. �قسم باهللا، بإ�a �هللا نصُر �هللا 
 dسأ�	فقهم �هللا �، 	قريب على �يديهم. 
بصائرهم  ينو8   a�  � �ملصطفى  Éا`  �هللا 
نو8هـم  »عل   a�	 �بصا8هم،  نّو8  كما 
�ملعمـوh8. 	فق  سـاطًعا جلميع �[ـا\ 

�هللا �جلمـيع.

طاقم �ل�نامج من متر�ني 	�خصائيني تقنيني 	مصو8ين مع مقدe �ل�نامج 	ضيوK �حللقة 
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لقد شرKَّ �مuُ �ملؤمنني برنامج �حلو�x 8ضو8` 
 hجيز	لقى كلمة �	٢٠٠٨/٦/٨،  @ aمليمو�

للمسلمني �ألديني �لعرo، قاd فيها:
"�لسالe عليكم 	8ة �هللا 	بركاته

�يها �ألديوa �لعرo، �فاَ¿ �هللا عليكم بفضله 
	ِنَعمه 	'حسانه. 8غم �a عدAكم قليل @ نظر 
�لدنيا �ليوe، غa� u قلوبكم عامرh بالنو8، 	'� 
على يقني بأنكم سُتصبحوa، عما قريب، �لوًفا 
 .Oشا\ �هللا تعا a' ،بل ماليني بل مئا# �ملاليني
8سالِة  �لرسالة،  بتلك   aلإلميا �هللا  	فقكم  لقد 
�حلقيقي   eإلسال� �لك   ،�  Aملوعو� �ملسيح 
 dلتعليم �لصحيح، �لذ1 �تى به سيدنا 8سو�	
شك  ال   .eليو� �لدنيا  	نسيْته   ،� nمد  �هللا 
�a �لعرo يدعوa �ليوe �®م �هل �لعربية، هذ` 
�للغة �ل� هي لغة سيدنا �ملصطفى �، 	لكنا 
[ن - �ملسلمني �ألديني- ال نقّل عنهم ُحبا 
 Aملوعو� باملسيح   aملؤمنو� فنحُن  �للغة،  {ذ` 
	قد  �؛  �هللا   d8سو ملحمد   �Aلصا� �لعاشِق 
	هبنا �هللا تعاO عن طريقه �لك �إلمياa 	�ملعرفة 

�ل� قد نسيها �هُل �لدنيا.
 �توجه �ليوO' eَ �يع 'خو�� �لعرo �ألديني 
�لفضل  هذ�  تنشر	�   a� »ب  �لرسالة:  ֲדذ` 
فال  ֲדا،   Oتعا �هللا  متعكم  �ل�  �لنعمة  	هذ` 
تقعد	� ُمطمئنني �بًد� حZ جتمعو� �لدنيا كلها، 
�ملحمد1  �ملسيح  َقَدَمي  على  كلهم،   oَلعر�	
 Aملوعو� للمسيح  تعظيًما  �لك  	ليس   ،�
�، 'منا �لو�قع �ننا جنمعهم بذلك على قدَمي 
قد  �لذ1  �ألمر   ،� nمد  �ملصطفى  حبيبنا 

.eنسيْته �لدنيا �ليو
 uلكث� dعما� a� uَغ ،eجلميع يدعي �إلسال�
 aيعملو ال  �®م  على  تشهُد  �ملسلمني  من 

بالقر�a 	ال بالتعاليم �ل� �تى ֲדا 8سوd �هللا 
هي  �ألدية  �إلسالمية  �جلماعة   a'	  .�
 ���لوحيدh �ل� حتمل �ليوe هذ� �للو�\ حقا. فإ
قصرنا @ ��A\ 	�جبنا، فلن تغفر لنا �جيالنا 
هذ`  لنشر   Oتعا �هللا  	فقنا  �بًد�.  �لقاAمة 

�لرسالة @ �يع �كناK �أل8¿، �مني.
�خذته  �لذ1  �لعهد  على   aباقو �نكم  �مل 
من �يع �ألديني @ �لسابع 	�لعشرين من 
�خلالفة  بيوبيل  �حتفالنا   eَيو  ،٢٠٠٨ �يا8 
لتقدمي  ُمستعدين   aستظلو بأنكم  �ألدية، 
nمد  8سالة  تبليغ  �جل  من  تضحية  كل 
	الستمر�8  ��ع،  �لعا]   @  � �ملصطفى 
 O' تركنو�  لن  	�نكم  �ألدية،  �خلالفة 
�{د	\ 'a� O ترفرK �8ية nمد 8سوd �هللا 
� عاليًة خفاقة @ �[ا\ �أل8¿ كلها. �Aعو 
�هللا تعاO 	�مل بفضله �a يكوa كل �د1 
�ألمر،  هذ�   @  À  �uنص سلطانا  �لعا]   @
عليكم   eلسال�	 لذلك.   Oتعا �هللا  	فقكم 

8ة �هللا 	بركاته.	
هذ` بضع كلما# �a� #A8 �توجه ֲדا 'ليكم 
ֲדذ` �ملناسبة. 	'نه ملن حسن �لُصدK، �ن© 
 kخر� مناسبة   @  eليو� حضر#  كنت 
�ملئو1  �ليوبيل  �حتفاال#  ضمن  ُعقد# 
 aكا	 �ألستوAيو،  هذ�  من  قريًبا  للخالفة 
�إلخوh �لقائموa على برنامج �حلو�8 �ملباَشر 
قد طلبو� م© �حلضو8 هنا. 	] �ُكن ُمستعد� 
لذلك @ بد�ية �ألمر، لكن نز	ًال عند 8غبتهم 
	8غبتكم �يًعا، ] �8 ُبد� 'ال �a �شا�8 @ 
 eلسال�	قائق. A قضي معكم بضع�	ل�نامج �

عليكم 	8ة �هللا 	بركاته".
	قد تشرK �ألستا� عبد �ملؤمن طاهر بتر�ة 
�ألA8ية  �للغة  �ملؤمنني هذ� من   uم�  oخطا

تر�ة فو8ية.
د �	 عرفة  nمد   aألخو��  Kتشر كما   
عرفة من مصر �a يكلما حضرته - نصر` �هللا 

- @ هذ� �ل�نامج 	يع�� عن مشاعرÂا.

 �نطباعاS �ملشاهدين ֲדذJ �ملناسبة 
سعاAִדم  عن  �ملشاهدين  من   uكث ع�  لقد 
�ألستوAيو،   O' �ملؤمنني   uم� xضو8   hلغامر�
تع�  �لرسائل  من   uكث حضرَته  	صلت  	قد 
نذكر  يلي  	فيما  صد	8هم،   @ جا«  عما 

بعًضا منها: 

مر9~ �لغالوk 7.ها �هللا، سو7يا
"لقد كاa تشريفك لنا @ برنامج �حلو�8 �ملباشر 
�مس حدثا تا�8يا ال ُينسى، لقد فاضت مشاعر1 
شرف©   a�  � هللا   aباالمتنا شعو8   ºقل 	غمر 
8±ية  من  ألمتكن  �ألدية  �جلماعة  من   aألكو

	جهك �لكرمي @ �ل�نامج �مس.
متنيت لو كنت جز\� من جدa�8 �ألستوAيو لعلي 
 a� هللا� À منك سيد1. ] يكتب oحظى بالقر�
�كوa معكم �مس، 'ال �a قلº كاa ²لق هنا� 

بكل شو� 	nبة.

ضحى I.د �لh�قي، سو7يا
�هنئ سيد1 �مu �ملؤمنني حضرh مu$� مسر	8 
فرحنا  كم  �لعزيز...  بنصر`  �هللا  �يدكم  د �
فقد  �ملباشر  �حلو�8  برنامج  �ملبا8كة @  بطلعتك 
جدAَ# �لبيعة @ قلوبنا 	�شعلَت �الK �لطاقا# 
 eعد	 Aفينا بكلماتك �لر�ئعة �ل� حتثنا على �جلها
�ال8تيا¬ حZ ترفرK �8ية �لرسوd � فو� كل 

.Aلبال�

%عا� منصو7 عو%~، فلسطني
�لكرمي، كم كانت فرحتنا كبhu عندما  موالنا 
 dخال من  علينا  يطل  �لكرمي  	جهكم  �8ينا 
برنامج �حلو�8 �ملباشر 	كم كاa {ذ� �ثر عجيب 
@ نفوسنا. فقد غمرتنا مشاعر فر¬ 	سر	8 ال 
يوصفاa 	�صبحنا @ حالة �نفصاd تاe عن �لو�قع 
�ملحيط بنا حيث 	جدنا �فكا8نا 	كافة حو�سنا 
مشد	hA [وكم. فيا لعظمة �ملشهد �لذ1 نقلته 
�عاAنا  	�لذ1  �ألدية  �لفضائية  شاشا#  لنا 
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'O فترh �لرسوd �ألكرe � 	خلفائه 	صحابته 
8ضو�a �هللا عليهم ��عني.

]مد ملص، لند�
�لتحكم 	�8\  �لبا8حة كنُت xمد �هللا @ غرفة 
�ألستوAيو، 	مع علمي �ملسبق باحتماd قد	مك 
 @ 	بد�#  نفسي  �متالك   [  �� 'ال  للحو�8 
	طلعتك  �لنو��8  	جهك  �8يت  عندما  �لبكا\ 
�ألستوAيو  Aخلَت  عندما  �لشاشة.  على  �لبهية 
	حال�  باملالئكة  �متأل#  �لغرفة   a� �حسسُت 
 O'	  ،A	حلد� �قصى   O' عالية  كانت  �لر	حية 

.ºشعر �نك �نر# شعلة @ قل� aآل�

 ]مد %عا� �وk، لبنا� 
يا سيد1 عندما شرفت �لقناh @ برنامج �حلو�8 
�ملباشر كنُت مستلقيا على �لكنبة 	�تابع �ل�نامج 
�نك شرفتنا  �ألستا� nمد شريف   dقا 	عندما 
عندما  �لعسكر1  مثل  �لكنبة  على  من  ®ضت 

 Aجند .hملفاجأ�	لفرحة �	لكم من �ال8تبا�  eنقد
بيعتنا لكم 	عزمنا على �لطاعة.

 �هللا �هللا! كانت كلماتكم صو# �لقر�V aسما 
حبنا   A�$  ،aبلسا ينطق   ºلن� 	®ج   ،aنسا'  @
هذ�  �لعرo كل  ²ب  كرمي  لرجل  	'خالصنا 
	�أللفة   hAملو� مغناطيس  [وهم  	»ذبه  �حلب، 

�لكرمية. ما �حو� �لعرn O' oبتكم!
Vتمعني  كانو�   oلعر�  a� �لتا8يخ  سيتحد 
بيوبيل  �حتفا{م   @ �ألدية  قناִדم   a	يشاهد
يدخل  برجل  ففوجئو�   ،d	أل� �ملئو1  �خلالفة 
 dجال	 	هيبته  بعطر`  Aخل  مسّلما..  عليهم 
	تفتحت   oلقلو� فتبسمت  �ملسلمة،  شيبته 

.eتفتح قبل �ليو [ oمنها �بو�
مرحًبا به 	[ن معه لنصر Aين �هللا �حلق. مرحبا 
حناًنا  جا\نا  طويال.  {ا  �شتقنا  فقد  باخلالفة 
من �هللا.. 	جًها لوجه، @ شجاعة �سد 8با� 
	�ثق من �هللا 	8سوله 	مسيحه �ملوعوA عليهما 

 .eلسال�	 hلصال�
  

3
 Aيكا �8سي   aكا	 قفز#  �ألعلى،  8ئيسه  يأ� 
يد1 على 	جهي من  �لسقف 		ضعت  ينطح 
من  علي   dتنها  tلدمو� 	بد�#  �لرهبة،   hشد
	�نا  �لثلج  مثل   �A8با �صبحت   � �لرهبة،   hشد

منصٌت لكالe حضرتك.

@ميا� فال� عو%~، كند�
xضو8كم  �ملباشر  �حلو�8  برنامج  شرفتم   eَيو
�إلسالمية  للخالفة  �ملئو1  �ليوبيل  مبناسبة  فيه 
ال   h8بصو �لفرحة  من  �قفز  كنت  �ألدية. 
شعو8ية، بصر�حة تلك �لفرحة @ تلك �للحظة 
 .uصح �لتعب a' ال توصف كانت فرحة �لعمر

فتحي عبد �لسال/، مصر
سيد1 �مu �ملؤمنني، 

 ��لقد شرفتنا 	Aخلت بيتنا @ مصر، فلم ند8 ما



٤٩٦

�� 	ملؤمن 	حلصيف يتعلم من 	لتا�يخ �يستفيد من جتا�
 	آلخرين. 
�عندما نلقي نظر% على تا�يخ 	خلالفة 	لر	شد% $ 	ملرحلة 	أل�� من 
	إلسالD، نرB �قو@ بعض 	ألخطا= 	ل>.. بعد 6: تفاقمت.. 456 3� 
مقتل 	خلليفة 	لثالث �	لر	بع، �من K �َفَع 	ُهللا نعمة 	خلالفة 	لر	شد%، 
فسقطت 	ألمة 	إلسالمية $ خالفا4 �مناPعا4 �	نشقاقا4 	ستمر4 

حQ 	آل:. 
	لنقد  بتوجيه  بد6  6نه  �	لشقاU، جند  	لّنز	@  6سبا
 هذ	  �عند حتليل 
�لعل  	إلسالمية.  �	ملد	ئن  	ألمصا�  6مر  	خلليفة  �ّالهم  	لذين  للوال% 
بعض 	لوال% قد 6خطأ بالفعل $ بعض 	ألمو�، �لكن عال_ 	ألمر ^ 
يكن باحلديث عن 	ألخطا= بني عامة 	لناd �	ستعد	ئهم ضد 	لوال%، 
 fملناسب. �$ كث	= 	إلجر	خلليفة ليتخذ 	 �ألخطا= 3	 j3منا بتبليغ هذ�
من 	ألحيا: oطئ 	ملر= $ تقييم تصرفا4 غjf من 	لناd، �ما قد يظنه 
	لبعض خطأ.. قد ير	j 	آلخر�: صو	با، �لذلك فإ: 	لتصرp 	ملناسب 
 j	ير عما   tالختصا	 بتبليغ جها4  	ملر=   Dيقو  :6  u	ألحو	  jهذ  $
 :6 fألمر، بغ	 wلك أل�x ألمر بعد	 yيتر K ،لعامة	ملصلحة 	يتنا} مع 
 |6� x6: يدعوهم ال{ا fبغ� ،dلنا	لبحث بني 	عله ما5% للتسامر �~
يؤ5| 3� 	{اx مو	قف معا5ية لسلطة 	لوال%، �3ال فإ: 	ألمر يتطو� بعد 
xلك من توجيه 	لنقد للوال% 3� توجيه 	لنقد للخليفة نفسه، �مع تز	يد 
 B5ّ6 ما 	خلليفة نفسه. �هذ	ألمر بالتمر5 على 	جلر6% فيه، ينتهي 	لنقد �	

$ صد� 	إلسالD 3� حرما: 	ملسلمني من نعمة 	خلالفة.
�	آل:.. بعد 6: تفّضل 	هللا تعا� بر�ته �مّنته �6عا5 نعمة 	خلالفة 3� 
هذj 	ألمة من خالu 	جلماعة 	إلسالمية 	أل�دية، فإنه خليق بنا �ن 
6فر	5 هذj 	جلماعة 	ملبا�كة 6: نتعلم 	لد�d �نعَيه جيد	، حQ تستمر 
هذj 	لنعمة فينا 3� يوD 	لقيامة، حسب ما جا= $ 	لنبو=	4 	ل> تلقاها 
سيدنا 	ملسيح 	ملوعو5 �. �ال بد 6: نفهم 6: �جو5 هذj 	لنبو=	4 

ليس ضمانا بضر��% حتققها، فإ�ا تتحقق عندما نؤ5| ما علينا من 
	لو	جب جتاj مقاD 	خلالفة طاعة هللا تعا�. فقد �عد 	هللا تعا� �سوله 
�	ملؤمنني بالنصر، �لكن هذj 	لوعو5 ^ تتحقق حني عصى 	لرماُ% 6مر 
�سوu 	هللا � $ 6ُُحد باجتها5 منهم ظانني 6�م ^ يعصوj، �عندما 
 uئيل بدخو	هللا �عد ب� 3سر	6عجبْتهم كثرִדم $ ُحنني. كذلك فإ: 
	أل�� 	ملقدسة، �لكنهم ملا خالفو	 6مر موسى � بالقتاu، تأجّل 
حتقق 	لوعد 6�بعني سنة. �على هذ	 فعلينا 6: ند�y جيد	 6: 	ستمر	� 
	هللا   uبأفضا متتُّعها   D	�5  wبالتا� 	جلماعة..   $ 	خلالفة  نعمة  حتقُّق 

�بركاته.. منو� بطاعة 6فر	5ها �	حتر	مهم ملقاD 	خلالفة.
�قد ضربت 	ألجياu 	أل�� من 6فر	5 	جلماعة 6��@ 	ألمثلة $ طاعة 
تعا� كا: $ جانب  	هللا   :6  Dأليا	 �6ثبتت  مقامه.   D	حتر	� 	خلليفة 
	لذين كانو	 $ جانب 	خلالفة، فأمطرهم بو	بل من بركاته،  �6لئك 

�6غدU عليهم نعمه �6فضاله.

بقلم: �ألستا� مصطفى ثابت

١٩٥٥ Dلثا� $ حديقة $ لند: عا	خلليفة 	هللا خا: يظلل حضر% 	مد ظفر �

]›Ê⁄Ć÷¡;\É“·

Ï…˜£\;‹]ŒŸ;‹\2t\;
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كا: 6حد هؤال= 	ألفر	5 	ألفاضل من �عيل 	جلماعة 	أل�u هو 	لسيد 
�مد ظفر 	هللا خا:، �قد شّرفه 	هللا تعا� بأ: جعله يضع يدj $ يد 
سيدنا 	ملسيح 	ملوعو5 � عند مبايعته، �قد تبو6َّ 6�فع 	ملناصب $ 
حياته 	لوظيفية، حQ 3نه كا: 6صغر �Pير تقلد منصب 	لوP	�% $ 	�ند، 
	لثالثني عاما، �شا�y $ 	جلهو5 	ل> بذ�ا   Pحيث ^ يكن قد جتا�
�مد علي جنا� من 6جل تأسيس �طن ملسلمي 	�ند باسم باكستا:، 
فاختا�j ليكو: P� u�6ير للخا�جية $ 	لد�لة 	لوليد%، �قد تو� �ئاسة 
	لد��% 	لسابعة عشر% لألمم 	ملتحد%، K تو� منصب 	لقضا= $ �كمة 
 yمن ملو fئيس قضاִדا، �كا: صديقا للكث�6صبح  K ،لد�لية	 uلعد	
	لعا^ ���سا= 	لد�u 	لذين كانو	 �ملو: له كل تقدير �	حتر	D، كما 

كا: صديقا مقّربا حلضر% 	ملصلح 	ملوعو5 	خلليفة 	لثا� �. 
 yلذ| كا: موضع تكرمي ملو	لعظيم 	لرجل 	 	لك.. فإ: هذx مع�
�تقدير	  	حتر	ما  يكّن  كا:  �تقديرهم،  �	حتر	مهم  ���سائه  	لعا^ 
عظيمني ملنصب 	خلالفة، �كا: ~د 	لشرp كل 	لشرp $ 6: يكو: 

خا5ما للخليفة.
x6كر 6ن� حضر4 $ عاD ١٩٧٨ مؤمتر	 ُعقد $ لند: عن جنا% 	ملسيح 
خا:  	هللا  ظفر  �مد  	لسيد  �كا:  	لصليب،  على  	ملو4  من   �
6حد 	ملتحدثني $ هذ	 	ملؤمتر. �حد  6: جا= حضر% 	خلليفة 	لثالث 
لتحية بعض 	لضيوp �كا: $ صحبته 	لسيد ظفر 	هللا خا:، �كا: 
ُيَسّلمو	 عليه  	لسيد ظفر 	هللا خا: �6:  6: �ّيو	  يريد�:  	حلاضر�: 
 D	الحتر	من  uينا pسو 	شخصية عاملية، �لكنه شعر 6: هذ j�باعتبا
 fفكا: يس 	ملسيح،  يكونا حلضر% خليفة   :6 ينبغي  	للذين  �	لتقدير 
يديه خلف  يعقد  	لثالث �ليس ¡و	�j، �كا:  	خلليفة  خلف موالنا 
 :6 Bليسّلم عليه، فقد كا: ير jال ميد 6حٌد يد Qلك حx� ،jظهر
	لشخص 	لذ| ينبغي 6: يناu 	لتحية �	الحتر	D �	لسالD من 	لناd هو 

حضر% 	خلليفة 	لثالث �ليس هو. 
�قد ��w B 	أل¥ عبد 	ملؤمن طاهر 6نه $ 3حدB 	جللسا4 	لسنوية 
كا: 	لضيوp 	لو	فد�: من خا�_ باكستا: oرجو: من 5	� 	لضيافة 
(	لو	قعة ��	= مب§ 	لتحريك 	جلديد بربو%) بعد تنا�u 	لطعاD $ مأ5بة 
	صطّف  حضرته  خر_  �حني  	هللا،  -��ه  	لثالث  	خلليفة  حضرها 
	لناd على 	جلانبني، �كا: حضر% شو5�| �مد ظفر 	هللا خا: � 
يسf ببط= خلف 6مf 	ملؤمنني، فتقّدD 6حد 	لضيوp 	ملو�يشيني �و 
حضر% ظفر 	هللا خا: �صافحه K 6�	5 تقبيل يدj، فما كا: منه 3ال 6: 

نز@ يدj بسرعة �قاu له مشfً	 3� 	خلليفة: 

 ..Those hands, not hese hands

..(jأليد| ال هذ	تلك )
 x3 |6	 6�45 تقبيل يد 6حد فقّبْل يد 6مf 	ملؤمنني، ال يد|. 

�حينما كا: 	لسيد ظفر 	هللا خا: $ Pيا�% ملدينة كاِجلِر| $ كند	.. 
سأله 6حد 6فر	5 	جلماعة قائال: لقد كنَت ناجحا $ حياتك كلها، 
 yتقدير ملو� D	حتر	ملناصب �6عالها، �كنَت �ل 	تبّو=4َ 6عظم �
 fخل	 هذ	  كل   u	نو� 	لنجا�  هذ	  سر  هو  فما  ���سائه،  	لعا^ 
�	لفضل من 	هللا تعا�؟ فر5ّ عليه بد�: تفكf �بغf 6| تر55: أل� 

كنت طو	u حيا° ¯لصا ملقاD 	خلالفة.

حضر% مرP	 طاهر �6د يستمع 3� 	خلليفة 	لثالث ��ه 	هللا

هي  للخليفة  	لكاملة  �	لطاعة  	خلالفة   Dملقا  tإلخال	  :3 نعم.. 
	لدنيا �$  لنو	u كل بركة.. $  	لوسيلة  مفتا� كل جنا�.. �هي 
	أل�ديني  من  �3خو	�  6حبائي   �3 6توجه  فإ�  �لذلك  	آلخر%. 
	لعر
، �6قوu �م ُعّضو	 على هذj 	لنعمة بالنو	جذ، �متّسكو	 ֲדا 
كما يتمسك 	لغريق بوسيلة جناته، فإ: جنا% 	إلسالD �جنا% 	ملسلمني 
منو� باستمر	� �جو5 هذj 	لنعمة. �	xكر�	 6: 	لعر
 كانو	 هم 
	لسبب $ ضيا@ نعمة 	خلالفة من 	ملسلمني $ �ضة 	إلسالD 	أل��، 
فكّفر�	 عن xنو
 3خو	نكم من 	ملسلمني 	لعر
 	لسابقني، �كونو	 
6نتم.. 	أل�ديني 	لعر
.. 	لسبب $ تثبيت 5عائم 	خلالفة، �xلك 
بالتعلق ´ليفة 	لوقت �طاعته، �تقدمي ³6ى ²يا4 	الحتر	D �	لتقدير 

�	لتبجيل ملقاD 	خلالفة. 
عسى 6: ~علنا 	هللا 5	ئما جنو5	 ¯لصني �خّد	ما �6فيا= ملقاD 	خلالفة، 
حQ �ظى 5	ئما بفضل 	هللا �بركاته.. $ 	لدنيا �$ 	آلخر%. ²مني. 
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مد �لشـو�، سو�يـا
� �اعَة  �لثا	  �خلليفة  �ستشا��  �نسى  ال 
نو�  شيخ   ��ألستا �ملبشر  بو�سطة  )مشق 
تقسيم  �ألمم  هيئة  /قر��  عند  من2  �3د 
فلسطني 4موجة �للجو8 /7 �لد64 �ملجا��4 
يشّجعو>  �لعر@  كا>   B4�ل فلسطني  من 
��يهم  حضرته  فطلب  عليها،  �لفلسطينيني 
هل ير4> ضر��4 بقا8 �اعة فلسطني فيها 
�ملجا��4  �لد64   7/ جلو8هم   <� ير4>   M�
4قتلهم  �ليهو)  لفظاعة  4بالنظر  �َأل74.  هو 
�هاR فلسطني ��ْعنا على �> يأتونا 4ينجو� 
 S فليبقو�   :� جو�به  فكا>  بأ�4�حهم. 
)يا�هم ألWم /�� تركو� فلسطني لليهو) فمن 

يبقى فيها إلعا)ִדا /7 �هلها �ملسلمني؟ 
بص2ته،  4حّد�  ��يه  سد�)   Mأليا� �4ثبتت 
 S �4يعلم �لعا` �آل> �> �أل3ديني �لذين بقو
يساaو> مساaة كب�2  �لذين  هم  فلسطني 
�حلاضر  4قتنا   S �لعربية  باللغة  �لفضائية   S
�لعر@ خاصة  بني   Mإلسال� 4ينشر4> )عو� 

4�لعا` عامة. 
 Mعد  7/ �لعر@  نّبه   � حضرته   <� كما 
�العتما) على �4سيا S صر�عهم مع �ليهو) 
�حضاWا   S بأنفسهم  �مو�  قد  كانو�   �/
إلنقا�هم. فألقى خطبة ُنشرi باللغة �لعربية 

ملة 4�حد�)،  (�لكفر  بعنو�>:  بأعد�) كب�2 
�ّكر فيها �لعر@ �> �4سيا هذn �لB تدعي 
تقسيم  على  صوتت  قد  للعر@  مساندִדا 
�لعر@  4نبه  يهو)ية،  )4لة  4/قامة  فلسطني 
�ال ينخدعو� بوعو)ها فهي متفقة مع �لغر@ 

خالفا ملا تعلنه.
كا> � pيب على �سائل كل من يكتب 

له 4يأq �جلو�@ بسرعة.
 S �جلر�ئد   iصفحا على  مناظر�   iجر
جال6  �لبطل  �إلسالمي  �ملبشر  بني  )مشق 
�tه  )�منركي  قسيس  4بني  wس  �لدين 
|4مير �لذz حتدx �ملسلمني S )مشق على 
صفحاi �جلر�ئد فلم pبه �حد من مشايخ 
�لشاM 4لكن تصدx له �ملرحوM جال6 �لدين 

4بعد �ملناظر� فر �لقسيس.
 nنتصا�� عليهم  4عز  )مشق  مشايخ  فاغتا~ 
)W4م، فأ�سلو� /ليه �رما طعنه �نجر طعنة 
قلبه،  من  قريًبا  بلغت  �خترقت صد�n ح� 
4سيقضي  خط2  جرحه   <� �ألطبا8  �4نذ� 

�به خال6 مد� نصف ساعة فقط.
/ليه �ملرحوM من2 �حلص� �م2 �اعة  �سر� 
�ألطبا8َ   x��4 حالته  على  4�طلع  )مشق 
ينذ�4> باخلطر �ملحد� به 4يتوقعو> موته، 
�لدين  بش2  �ملؤمنني  �م2   7/ برقية  فأ�سل 

�مو) �3د � يعلمه باألمر، فلم ميض �كثر 
من ٢٤ ساعة /ال 4تلقى �جلو�@ من موالنا 
يقو6 فيها: (َ)َعْونا له 4�ستجيبْت )عو�تنا). 
 <�فأبلغ �ألستا� من2 �ألطبا8 بأنه سيشفى بإ

�هللا، 4هكذ� حصل.
�لتفَّْت  )مشق   7/ ثانية  مر�   � 4ملا حضر 
4�لتمتع  يديه  بتقبيل  تتبا��  �جلماعة  حوله 
للفو|  يتسابقو>  4صا�4�  �لبهية،  بطلعته 
برضاn ح� فّضلو� �> يأكلو� طعاًما باكستانيا 
4مؤمن  للجماعة  �ب  بطبا�  فجي8  معه. 
بصدقها، كا> ال يبايع ألسبا@، 4لكنه كا> 
يفضح �كا�يب �ملفترين على �جلماعة. فعمل 
�لشو�بة،  �حلضو�  من   n24غ �ملؤمنني  ألم2 
4كا> طعاًما لذيًذ� 4نا)ً�� للجماعة، 44جد4� 

فيه بركة 4سر�4�.
 Mلك حتر� �ملوكب /7 )�� �ملرحو� � بعد 
�لسيد بد� �لدين �حلص� شقيِق �ملرحوM من2 
�4بة  مرمو�  مبركز  يتمتع  4كا>  �حلص�، 
 � Mئد� بني �لتجا�. 4�لتففنا حو6 �إلما�|
4متتعنا  �لز�ئد  باإلميا>  4شعرنا  معه،  4صلينا 

.xبلذ� �لصد� 4�لتقو
�أل3ديني  لزيا��   i42ب  7/  � سافر   �
�م2   Mملرحو� من  بد8ً�   nفقنا�� 4قد  فيها، 
 iلكلما� nجلماعة من2 �حلص� 4كاتب هذ�
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�مد �لشو�، 4شقيقي �ملرحوM |كريا �لشو� 
4�ملرحوM �لسيد عال8 �لدين نويالq 4�لسيد 
4�لسيد  �حلص�  نا)�  4�لسيد  �جلا�  سليم 

�مد خ2 �حلص� �4مبا �خر4>.
 i42ب S منطقة بر� �ل��جنة S نز6 حضرته
ضيًفا على عائلة �ئيس �جلماعة هنا� �لسيد 
 S n8��4 تبًعا له، 4صلَّينا �ل�pاz4، 4نزلنا 
منظر مهيب 4خشو� عميق 4شعو� �4حا	 
�عما6  من  بعلبك  مدينة  |�نا  كما  فريد. 
�صبح  قدمي  �4ثر  �4ما	  معبد  4هي  لبنا>، 
�ملؤمنني  �م2  فقا6  �لزما>،  مر  على  �طالال 
�: S هذ� �ملكا> كا> ُيعَبد غ2ُ �هللا �، 
�هللا  ֲדما  نعبد  �كعتني  منا  كلٌّ  هنا  فليصلِّ 
 Mتنا4لنا طعا قد  ففعلنا. 4كنا   .nتعا7 4حد
�لقريبة، �  قبل �لك S مدينة |حلة  �لغد�8 

.i42تابعنا �ملس2 /7 ب
S4 مطا� بi42 4ّ)ْعنا سيدنا �م2 �ملؤمنني 
� حيث �كب �لطائر� 4حلقت S �لسما8 

.n4قلوبنا معه �ضي �هللا عنه ��4ضا
بني  4/قامته  44)�عه  �ستقباله   xكر�كانت 
مشاعرنا.  ¤ا  ִדتّز  4بركة  نعمة  ظهر�نينا 
معاشرته  4لطف  ¥ضرته  �لتعلق  بتجديد 
�¤مم  فينا   i(جتد �4اله  §الله  4�لشعو� 
لتفهم �قو�له 4كتبه 44عظه 4�لت�� بأ)عيته.

عبد �هللا �سعد، �لكباب� 
�ملوقر   z��4ستا �لر4حا	   z4�لد كا> 
على  )�ئًما  يشّجع�  شريف  �مد   z�(شو
�لثا	  �خلليفة  فر�سلت  �خلليفة.  مر�سلة 
من  فتلقيت  �ملد�سة،   S  6|�  ` �4نا   �
/١٢/٣٠ بتا�يخ  �أل74  �لرسالة  حضرته 

يرحتل   <� قبل  الهو�  من  كتبها   ..١٩٤٧
كانت  للجماعة.  �جلديد  �ملركز  �بو�   7/
 S �لفتر�  تلك   S مستقر�  غ2  �لظر4 

تقسيم  �¤ند سنة ١٩٤٧ �  تقسيم  �عقا@ 
فلسطني سنة ١٩٤٨، 4قد حر® حضرته 
S تلك �ألجو�8 �ملضطربة على �> يدعو لنا 
تلك   S جا8  فمما  �ألفضل.  �و  4يوجهنا 
�لرسالة قوله: "�)عو �هللا �> ¯فظكم 4يثبتكم 
 S � ."مو�كم� لكم  ييسر  بلدكم �4>   S
�مد  �لكرمي  ملبشرنا  ��سل   ١٩٤٨/٥/١٥
شريف توصيته لنا بأ> ال Wاجر من 4طننا بل 
نبقى S بيوتنا �4افظ على ممتلكاتنا. فعملنا 
�لكث2  مع  Wاجر   `4 �هللا  فحمانا  بنصحه، 
سكا>  �لعر@  /خو�ننا  من  هاجر4�  �لذين 

فلسطني 4تركو� 4طنهم.
حزير�>   S مطّولة  برسالة  حضرته  4شرف� 
ناحية هامة  �قتصر على �كر  سنة ١٩٥٤، 
قا6:  حيث  4مستقبًال  حاضًر�  لنا  بالنسبة 
"/> �هل �لكباب2 يتشاֲדو> بأهل قا)يا> أل> 
كال �حلزبني مقيم S مركزهم �أل64 كأWم 
نو�� خ2 ينتشر منها �كر �جلماعة S �لبال)، 
فلذلك ¤م مكانة سامية عند �هللا. فاحفظو� 

هذn �لد�جة )�ئًما، كا> �هللا معكم..."
�لثالث م2|� ناصر �3د -�3ه  �ما �خلليفة 
 ،١٩٦٧ سنة  بلقائه  تشرفت  فقد  �هللا- 
4بذلك حتققت �حالمي بلقا8 خليفة �ملسيح 
مدينة   S �أل64  �للقا8  كا>   .� �ملوعو) 
من  خرجت  كنت  بأملانيا.   "iفر�نكفو�"
�لكباب2 4حدz �4�فق� هنا� �خي /بر�هيم 
بد�ية  4كانت  �ملانيا.   S يد�¶  كا>   zلذ�
لقائنا ¥ضرته حني �ستقبلناn مع بعض �لدعا� 
S �ملطا�. 4قد ُ)هش �جلميع حني )خل قاعة 
�الستقبا6 هذ� �لضيف �لعظيم بقامته �لكب�2 
4عمامته �لبيضا8 �لناصعة، ح� هرعت بعض 
�لزهو� - له  �ألملانياi �4حضر>   i�لسيد�

/ضافة /7 ما �عد)ناn له- ظًنا منهن �نه �حد 
ملو� �لشر� �4 �ملسيح �ملنتظر.

 S4 مركز �جلماعة كا> ينتظرn �لعديد من 
�إلخو�> 4�ألصدقا8. فطفق يسّلم على هذ� 
�أل3ديني  �ن  )�4نا  جا8   �  .��� 4يسأ6 
من �لكباب2. 4كانت )هشتنا �ك� ألننا نقابل 
4قد  مر�.  أل64  �جلماعة  خلفا8  من  خليفة 
�جلماعة  عن  يسألنا  طويال  4قًتا  معنا  مكث 
خاصة بعد تلك �حلر@ �لكاسحة �لB �نتهت 
للتو �4حدثت )ماً�� هائًال لفلسطني 4مصر 
4�أل�)> 4سو�يا. 4سأ6 بشكل خا® عن 
�ختلف   B4�ل بالكباب2،  �أل3دية  �ملد�سة 
لنا  فأكد  للحكومة،  تسليمها  حو6  �لنا¶ 
�نه لن يسلِّمها �4اصة ¤ذn �حلكومة. 4قبل 
 M7 �4�4با كا> قد ��سل لنا �مًر� بعد/ nسفر

تسليم �ملد�سة. 
بولد  علّي  ميّن  �هللا  لعل  �لدعا8  منه  طلبت 
�كر بعد �> �|ق� ثال¸ بناi، فرّ) علّي: 
 z� .."Don’t worry you will get one"

ال تقلق! سُتر|� بإ�> �هللا تعا7. 4` متض 
ليصبحو�  �ثنا>   n4تال �ملولو)،  جا8  /ال  سنة 

ثالثة بفضل �هللا تعا7.
 توجه حضرته من �ملانيا /7 �لدمنا�� بالقطا� 
الفتتاº �ملسجد �جلديد هنا�. 4قد �لتقينا مع 
هطو6  4بسبب  �لقطا�.  �طة   S حضرته 
فوقفنا  ساعة،  ملد�   i�لقطا�� توقفت  �لَبَر) 
مع حضرته S �ملحطة. كا> �لنا¶ pتمعو> 
شخصه،  من  �القتر�@  4¯ا4لو>  حولنا 
/بعا)هم عنه، فقا6 ¤م:  4�إلخو�> ¯ا4لو> 
منا،  �القتر�@  يريد4>  4هم  ترّ)W4م   `"
سوية  4صلنا  ֲדم".  نرحب   <�  x4�ألحر
حفل   S 4�حلمد هللا 4شا�كنا  �لدمنا��   7/

.ºالفتتا�
 4عندما كنا S �لدمنا�� قابل �خلليفَة �موعة 
ماهية  عن  �حدهم  فسأله  �لقسا4سة،  من 
4ظيفته S �جلماعة، فأجا@: "�جلماعة هي 
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�جلسد، 4�خلليفة �4حها".
� سافر حضرته /7 لند>، فالتحقت به هنا�. 
�لبلدية  قاعة   S �هللا-  -�3ه  حضرته  عقد 
بلند> مؤمتًر� �لقى فيه خطابه �إلنذ��z �ملوجه 
�لعديد من  �ملؤمتَر  لقد حضر  �لغر@.  لد64 
�4«سا8  �لشعب  4ممثلي   iلشخصيا� كبا� 
هذ�   S �لتقيت  4قد  4غ2هم.   iلبلديا�
�ملؤمتر 4أل64 مر� ¥ضر� �مد ظفر �هللا خا> 
�لفيزيائي  4�لعا`  �ل�4فسو�  4كذلك   �
�قر�  كنت  �للذْين   ،"Mلسال� "عبد  �لدكتو� 
عنهما �لكث2 ��4�سلهما �حياًنا. كا> �مد 

ظفر �هللا خا> � عريف �ملؤمتر. 
4جدiُ من �خلليفة �لثالث -�3ه �هللا- ١٤ 
�سالة، 4هنا ��كر فقط عد) �لرسائل ألش2 
4كيف  �جلماعة  بأبنا8  �خللفا8   Mهتما�  7/
�Wم ال يهملو> عبد� مثلي بل ير)4> على 

�لرسائل. 
�ما �خلليفة �لر�بع موالنا طاهر �3د -�3ه 
�هللا- فلقد 4جدi عندz ٣٥ �سالة منه، 
بكل  �لكباب2  �هل  �ن  يلقانا  )�ئما  4كا> 
سر�4 �4بة. S4 /بريل/نيسا> سنة ١٩٨٥ 
خا��  مر�  أل64  �لسنوية  �جللسة   iنعقد�
موجو)ين  �لكباب2  �هل  �ن  4كنا  �بو�، 
�لعر@  �إلخو�  بعض  مع  4كنا  �يضا،  فيها 
لفت  �الحتفا6  Wاية   S �لعشرين.   R�حو
نظرz �حد �إلخو� من �ملانيا 4قاR 6: �نتم 
�ظوظو> �يها �لعر@! �ال تعلم �> �ملسيح 
عن  �لشه2  �لوحي  تلقى  قد   � �ملوعو) 
4عباُ)   Mلشا� �بد�6ُ  لك  "يْدعو>  �لعر@: 
�خلامس  �لتا�يخ..  هذ�   S �لعر@"  من  �هللا 
من نيسا>.. قبل ١٠٠ سنة بالضبط. 4قد 
ُعقد �الحتفا6 بالفعل S ٤ /7 ٦ نيسا>، 
 Mلوسط من �يا� Mليو� S 4قع Mإل¤ا� <� z�
بعض   <�  Bطفول منذ  �4�كر  �الحتفا6. 

جد��>  على  �لوحي  هذ�  كتبو�  �لدعا� 
�ملسجد بالكباب2.

فلقد   - �هللا   nنصر  - �خلامس  �خلليفة  �ما 
 S 2لكباب� 4فد  مع  بلقا8 حضرته  تشرفت 
�لك  فيه  فلمست  �ملاضية،  �لسنوية  �جللسة 
�لطاقة  لديه  �ملطمئن. كانت  �¤ا)¼  �لرجل 
4سعة �لصد� �> يسمع ِمن كل 4�حد ممن 
حضر4� ما pو6 �اطرn، 4�لكل يطلب منه 
�ألخ2   S4 /ليه.  يصبو  ما  لتحقيق  �لدعا8 
4يرغب  �لكباب2  ¯ب  /نه  بقوله  �سعدنا 

بشد� S |يا�� مركزنا على جبل �لكرمل.

طه �لقز�، �أل��� 
4ضعْت |4جB �لولد �أل64 بعملية قيصرية، 
4عندما 3لت �ملر� �لثانية ��ع �ألطباW� 8ا 
ستلد هذn �ملر� �يضا بعملية قيصرية، فأ�سلُت 
 (� �لثا	  (�خلليفة  �ملؤمنني  ألم2  �سالة 
�لدعا8 لكي تلد 4ال)� طبيعية.  �طلب فيها 
4مبجر) �> 4ضعُت �لرسالة S �ل�يد �علنت 
للجميع �> |4جB ستلد 4ال)� طبيعية على 
�لطبية كلها.  �لتقا�ير  به   i8خال ما جا
4عندما جا8ها �ملخا½ بقيت ثالثة �ياM تتأ` 
�قو6  �4نا  �لعملية  /جر�8  يطلبو>  4�ألطبا8 
ستلد طبيعيا. 4عندما يئس �جلميع �4خذ4ها 
حتت  غرفة   7/ �هبُت   iلعمليا� غرفة   7/
يا �ّ@  �أل�½، 4تضرعت /7 �هللا 4قلت: 
4عندما  �لنا¶؟   Mما� موقفي  يكو>  كيف 
ُ�)خلِت �لغرفة خر� �ملولو) طبيعيا، 4بد�4� 
يصيحو> 4يبحثو> ع� 4يقولو> يا طه �ين 

�نت؟ لقد 4لدiْ بد4> عملية.
حلضو�  �لذها@   iُقر�  iلسبعينا�  S
�جللسة �لسنوية S �بو� باكستا> �4> �)فع  
�ملبلغ �لذz �عته كت��، ألننا بعد هجرتنا 
 ،iلت�عا� )فع  عن  توقفنا  فلسطني  من 

4كنا جنمعها 4نبقيها عندنا. كنت �شتريت 
مصحفا �يال لكي �قدمه هدية ملوالنا �م2 
كنت  �هللا.  �3ه  �3د  ناصر  مر|�  �ملؤمنني 
4لكن  بالسيا��  باكستا>   7/ �لسفر  ��يد 
�لسفر. S4 يوM من   iُحدثت �مو� �4خر
�لدين wس  �ألياM جا8 عندz �ألستا� من2 
باكستا>،   7/ طريقه   S لند>  من  قا)ًما 
�ملصحف  هذ�   Mتقد  <� ��جو  له:  فقلت 
هديًة ملوالنا �م2 �ملؤمنني، فحمل هذn �ألمانة 
بسر�4، 4لكنه من كثر� �عبا8 �لسفر نسي 
موالنا  قابل  4عندما  �لقطا�.   S �ملصحف 
�م2َ �ملؤمنني قا6 له: يا سيدz /> طه �لقز� 
�عطا	 مصحًفا ألقدمه حلضرتكم هديًة منه 
�4نا متأسف أل	 نسيُته S �لقطا�. فقا6 له 
�لقطا�   7/ ��ِجْع  جئت؟!   ��4ملا حضرته: 
4فّتْش عن �ملصحف. 4من حسن حظه �نه 

�جع 44جد �ملصحف.
S سنة ١٩٧٩ �هبُت �64 مر� /7 �جللسة 
با�)�  ليلة  قضيت  �4بو�.  بقا)يا>  �لسنوية 
 S (لك �ل��جد� S �بو�، ` �حّس مبثل 
�هبت ملقابلة موالنا  Rلتا� Mليو� S4 .qحيا
مر|� ناصر �3د �3ه �هللا. حتدثنا، 4قلت له 
��يد �> ��هب /7 كشم2. فقا6: ال تذهب 
 nهذ  S قا�ًسا برً)�  هنا�  أل>  /7 كشم2 
تركت  4)¤ي.  �غر�   7/ �هْب � بل   ،Mأليا�
نقوً)� على مكتب حضرته �4جعت /7 )�� 
�لضيافة. فأ�سل حضرته شخصا على )��جة 
يسأل�: ملا�� تركت هذn �لنقو)؟ فقلت له: 
ت�ًعا م�. فسأل�: z� S صند�4. فقلت: 
حلضو�  فذهبت  �ملؤمنني.  �م2  يريد  كما 
�جللسة S قا)يا> � عدi 4حضرi �جللسة 

S �بو�.
عند �نتها8 �جللسة �هبت لو)�� �م2 �ملؤمنني. 
فر�يت كث2� من �لنا¶ S صف طويل جًد� 
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4قد �تى �يعهم لو)�عه. فقلت S نفسي: 
م� سأقابله؟̀  �كن �عر �> �ملقابلة تكو> 
S �موعاi. 4كنت �نا �لعر� �لوحيد بني 
4�لعجيب  بسرعة.   z�4( فجا8   .Mلقو�
 i4شعر عانق�  حضرته  قابلت  حني  �ن� 
4كأ> هنا� سلًكا موصوال من قلبه /7 قل¿ 
�نا  كأ	  �4شعَر	  بطا�ية.  يشحن  4كأنه 
معا،  ْ�نا  فتصوَّ عليه.  �ألعز  �لوحيد  �لضيف 
4حتدثنا 4كنت خجوًال، أل> �لنا¶ كث42>، 
�4خذiُ كث2� من 4قته �لثمني، 4لكنه �شعَر	 
�نه مرتاº مبقابلB فال حاجة للقلق. بعدها 
قاR 6: �نتظر	 S �خلا�� مع �إلخو� أل	 
سو �خر� �4قابل �جلميع. 4عندما خر� 
 nلنا صو��، فقا6: هذ iُْ�خِذ � ،َّR/ توجَه
�يضا.  صو��  ��يد  �نا  فقلت   .R �لصو�� 
 ،xفأمر بعض �إلخو� �> يأخذ صو�� �خر

4خرجت �لصو�ُ� فوً��.
بعدها �هبو� � /7 مطا� فيصل �با)، 4قبيل 
منا)يا  tعت  �لطائر�  لركو@  ُندعى   <�
موظفي  بأحد   ��/4 فالتفتُّ  باtي،   z(ينا
فيها  �ملؤمنني  �م2  من  �سالة  يعطي�  �ملطا� 

4ْصٌل بالنقو) �لB )فعُتها ت�ًعا م�.
للجلسة  �بو�   7/ �هبت   ١٩٨١  Mعا  S
�لسنوية، 4هي �خر جلسة S عهد �خلليفة 
�لثالث �3ه �هللا تعا7. 4بعد �جللسة S �حد 
 S موالنا �م2 �ملؤمنني للنـزهة 	عا( Mأليا�
بساتينه 4بساتني �قا�به. 4كانت هنا� سيا�� 
 iانية مقاعد، فركبها شخصياÃ كب�2 فيها
مظفر  مر|�  بينهم  من  �جلماعة،   S كب�2 
�3د، حفيد �ملسيح �ملوعو) �، �4كرم� 
موالنا �م2 �ملؤمنني باجللو¶ معه S سيا�ته. 
 nلطريق يعرِّف� على �صحا@ هذ� S <4كا

�لبساتني 4يقو6 هذn لفال> 4تلك لفال>.
 Bبستانه، 4ُعرضْت عليه خيوله �ل S 4نزلنا

كا> مولعا بتربيتها. 4كانت S �لبستا> على 
�خليز��>  من  كث�2  �شجا�  �لشا��  جان¿ 
�لطريق  تغطي  �ألغصا>  كثيفة  4كانت 
�لطريق.  على  �ر�ًبا  جعلت  ح�  فو�  من 
فأعطا	 حضرته حبة برتقا6، 4لكن̀  يوجد 
فيها �z �حيق. فاستدعى �لبستا	 4قا6 له: 
فجا8  �لفالنية،  �ألشجا�  من  برتقاال  �عط� 

ֲדا 4كانت لذيذ� 4حلو� جد�.  
 S �بو�  لزيا��  �هللا  4فق�   ١٩٨٢  Mعا  S
�لر�بع �3ه  �خلليفة  عهد   S 74أل� �جللسة 
�حلضو�  كا>  �جللسة   nهذ  S تعا7.  �هللا 

كب2� جد�.
4عندما ��)نا مغا)�� �بو� �هبُت �نا 4�أل� 
 xمصطفى ثابت لتو)يع موالنا �خلليفة، فر�
 ` فقا6:  خو�مت،   z� من  خالية  �يدينا   <�
ال تلبسو> �خلو�مت؟ � ��سل شخصا فجا8 
ملصطفى  �4خر  4�حد�  �4عطا	  �اَتمني، 

ثابت.
عندما صا� موالنا مر|� طاهر �3د -�3ه 
 S n4�� هللا- خليفًة كا> كث2 من �إلخو� قد�
�لر«يا �نه �جل عسكرz. لقد ��يته بنفسي 
S �لر«يا z| Sِّ �لعساكر �خلصوصيني �لذين 
يركبو> �خليو6 4يذهبو> /7 �لقرx �ملتمر)� 

فيجعلو> �هلها مطيعني عنو�.
�لثالث �3ه �هللا قد �علن عن  كا> �خلليفة 
خر�4  بعد  /سبانيا   S مسجد   64� بنا8 
��4سى  سنة،  مئة  �مس  منها  �ملسلمني 
قر@  بيد��4با)   S �ملسجد  هذ�  �سا¶ 
 Mعا S ١٩٨٠، 4كا> سيفتتحه Mقرطبة عا
 ،ºالفتتا� موعد  قبل   Sتو 4لكنه   ،١٩٨٢
فسافر �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا تعا7 الفتتاحه. 
بني  من  �كو>   <� من حسن حظي  4كا> 
كا>  �لتا�Åية.  �ملناسبة   nهذ �لذين حضر4� 
�جلماعة  كبا�  من  �موعة  بيد��4با)   S

�لر�بع �3ه �هللا  �خلليفة  على ��سهم سيدنا 
4�لسيد �مد ظفر �هللا خا> 4�ل�4فسو� عبد 
�لسالM. 4حضر كث2 من �ملسؤ4لني �إلسبا> 
4�ستمعو� خلطا@ موالنا �خلليفة �3ه �هللا. 

 4كا> S لبنا> �يتاM كث42> خّلفتهم �حلر@ 
 ،iلعائال� على  ُيعَرضو>  4كانو�  �ألهلية، 
بأ>  �ملؤمنني  �م2  موالنا  على   iفأشر
نأخذ من هؤال8 �أليتاM /7 �بو�، 4نعّلمهم 
4نربيهم.  عليهم  4ننفق  �إلسالمي  �لدين 
فُأعجب ֲדذn �لفكر�، � �ُلغيت هذn �ملهمة 

ألسبا@.
�هللا  �3ه  �لر�بع  �خلليفة  موالنا  هاجر  ملا 
 Mعا /بريل/نيسا>   S بريطانيا   7/ تعا7 
١٩٨٤ نتيجة �لقر�� �لعسكرz �لغاشم ضد 
 <� tعت  حني  لند>   7/ �هبُت  �جلماعة، 
عند  �ملسجد  4صلُت  4صلها.  قد  �خلليفة 
صال� �ملغر@، 4عندما �نتهت �لصال� جلس 
ليتحد¸  �إلخو�  مع  �ملؤمنني  �م2  موالنا 
م�  قا6:  �جلالسني  بني  44جد	  معهم، 
جئت؟ قلت: �آل> يا سيدz. فنمُت مبركز 
 Bل� �لغرفة   S فضل  مسجد  قر@  �جلماعة 
كا> �لس2 �مد ظفر �هللا خا> يسكن فيها. 
�ملؤمنني �3ه  �م2  قا6 موالنا   ºلصبا�  S4
�هللا؛ سندعو بعض �أل3ديني �لعر@ للتشا�4، 
فأ�سْلنا /7 �أل� حسني �لقز� من �لكويت 
4�أل� مصطفى ثابت من كند� 4�أل� �مو) 
عو)� من �لكباب2. 4كا> �ملوضو� �لتخطيط 
4/عد�)  �لكتب  4تر�ة  عربية  �لة  إلصد�� 
�ملنشو��i، 4تقرَ� �يضا شر�8 مطبعة تطبع 

منشو��تنا.
 i�8لقا كا> R شر   <� تعا7  �هللا  �3د 
باخلليفة   � �هللا  �3ه  �لر�بع  باخلليفة   xخر�
ֲדذ�  �كتفي   	� /ال  �هللا-   nنصر- �خلامس 

�لقد�.
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� �ثا� بعلبك عا� ١٩٥٥، �لصف 
�لقبا�،  سعيد  �ليمني:  من  �ألمامي 
�جلا#،  سليم  �حلص&،  خ)  *مد 

1كريا �لشو�. 
عال2  �حلص&،  نا�4  �لثا�:  �لصف 
�ملصلح  حضر9  �لنويال=،  �لدين 
�ملوعو4 �، �ألستا? من) �حلص&. 

 AدB ،لشو�� �ألخ): *مد  �لصف 
�لزكي

�جلالسوF من �ليمني: حضر9 م)�1 طاهر 
BHد، حضر9 م)�1 منصو� BHد، حضر9 
�حلص&،  من)  �ألستا?  �لثالث،  �خلليفة 
 Fلو�قفو� .Aبو �لعطا2 �جلالندهرH ?ألستا�
من �ليمني: �لثالث �لد�عية شيخ نو� BHد 
 ،Fخلامس �ألستا? عبد �ملالك خا�R ،(من
يليه �ألستا? شيخ مبا�BH Tد، S �ألستا? 
ملك سيف �لرBن (مفV �جلماعة Rعميد 

�جلامعة)، S �ألستا? ملك مبا�BH Tد

من  �جلماعة  Hفر�4  بعض 
حضرته  مع   FلبناR سو�يا 

]R(مطا� ب � �
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صو�تاF لألستا? طه �لقز` مع �خلليفة �لثالث �Bه �هللا

مع  عو94  BHد  *مو4   cحلا�  
�خلليفة �لثالث �Bه �هللا

�لثالث �Bه   �خلليفة 
 Fألخو�� Rمعه  �هللا 
عو94  Hسعد  dبر�هيم 
Rعبد �هللا Hسعد عو94 
� Hملانيا عا� ١٩٦٧

�

�
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�بو �لفر" �حلص�، سو�يـا
4نز4له   � �لثا	  �خلليفة  سفر  تقرَ�  حني 
 S ١٩٥٥، ��سلت �جلماعُة Mمشق عا( S
منه  تطلب  بدمشق  �جلماعة  �م2   7/ �ملركز 
ִדيئة مكا> مناسب لنـز64 �خلليفة. 4تقر� 
بعد �لبحث �لطويل بأ> �كثر �ألماكن �ماًنا 
لنـز64 �خلليفة هو منـز6 �حلا� بد� �لدين 
فنـز6  بدمشق.  �حلريقة  سو�   S �حلص� 
�خلليفة �لثا	 مع حرمه 4بناته S هذ� �لبيت، 
 S فنـزلو�  حلضرته  �ملر�فق  �لوفد  بقية  �ما 
�فر�) �جلماعة  �لفنا)�. 4قد قاM بعض  �حد 
¥ر�سة �ملنـز6، 4كا> R شر �> �كو> 
�حدهم. 4قد شهد كث2 من غ2 �أل3ديني 
�لذين حظو� مبقابلته � على tو �4حانيته 
4تقو�n. 4لقد شهدiْ بعض �لنسا8 من �هل 
�حلا� بد� �لدين �للو�q كن يكرهن �أل3دية 
�> هذ� �لرجل R4 من �4ليا8 �هللا �. لقد 
 n(لعجيبة �ثنا8 4جو� iحس �جلميع بال�كا�

S بيت �حلا� بد� �لدين.
 S <هبُت /7 مركز �جلماعة �بو� بباكستا�
عاM ١٩٧٢ S عهد �خلليفة �لثالث �3ه �هللا، 
 q4�لد فتوفيت  Ãانية شهو�،  هنا�  �4قمت 
�لثالث  �خلليفة  نعاها  �4نا غائب عنها، 4قد 

S خطبة �جلمعة.
�لثالث  �خلليفة  كا>  �بو�   7/ 4صلُت  حني 
4هي مصيف  �با)"  "�يبت   S -هللا� -�3ه 
 n4ألميا6، فحني �خ�� iيبعد عن �بو� مئا
بوصوR طلب �ها� /ليه، فذهبت مع �حد 
�لدعا�. كانت �ملشكلة كيفية �لتفاهم، فأنا ال 
�جيد �إلنكليزية، 4كا> حضر� �خلليفة pيد 
�لعربية 4لكنه ` ميا�¶ �لتكلم ֲדا، 4كانت 
�لطريقة �ملثالية للتفاهم �> �تكلم بالعربية 4هو 
�لساعة.  تقا�@  ملد�  4تفاaنا  باإلنكليزية 
 z4كا> لقا8ً ال �ستطيع �> �صف فيه شعو�

4ح¿ 4تعلقي �ليفة �لزما>. 4كا> حضرته 
 zخبا�� 4تتّبع  4�هتمامه  برعايته  يغمر	 
�ختال  نتيجة  مرضت  4كب2ها.  صغ2ها 
نوعية �لطعاM، فاستدعا	 4بد� يسأل� - من 
غ2 �> �نتبه لسبب هذn �ألسئلة - عن نوعية 
�لك،  عن  �خ�ته  4قد  بال)نا،   S �ألطعمة 
4فوجئت �نه �صد� �مًر� إل)��� )�� �لضيافة 
بأ> ¯ضرR �4 طعاًما خاًصا مما �خ�ته عن 

�لطعاM �ملألو S بال)نا.
-�3ه  �فتتح   Mيو حصلت  قصة  �4�كر   
�هللا- �جتماًعا ملجلس �نصا� �هللا؛ فقد �فتتح 
�هللا  قو6  حو6  �طا@  �الجتما�  حضرته 
ِسيِنني*   4َُطوِ�   * 4َ�لزَّْيُتوِ>  ﴿4َ�لتِِّني  تعا7: 
4ََهَذ� �ْلَبَلِد �َألِمِني﴾، 4بّين فيه �> �لتني يرمز 
 º4�لزيتو> /7 عهد نو ،� M(� 7 عهد/
�، 4طو� سينني /7 عهد موسى �، 
�لبعثة  ظهو�   7/ يرمز  �ألمني  �لبلد  4هذ� 
كا>   .iلرساال� خامتة  هي   Bل� �ملحمدية 
 S حضرته  �بد�  قد  ��ئًعا  �4حانًيا  خطاًبا 
كنت  �ن�  ح�  �لعجيب  �ألمر  هذ�   ºشر
��x بعًضا من كبا� علما8 �جلماعة يبكو>. 
نذير  �لشيخ  قابلُت  �خلطا@  �نتهى  4حني 
"ناظر  كا>  4قد   -  (zلالئلبو��) �3د 
�جلماعة  علما8  كبا�  4من  4�لنشر"  �لطباعة 
يبكي:  4هو   R فقا6   -  ��ألفذ� 4مناظريها 
حتيط ¥ضرته  �ملالئكة  كانت  ���يت كيف 

�ثنا8 خطابه 4كأنه ليس هو �ملتكلم.

مد حامت حلمي �لشافعي، مصـر .�
�3ه   - �3د"  "طاهر  سيدنا  بايعت  لقد 
كتابًة  �لك  4كا>  بد�ية خالفته،   S - هللا�
4سيلة  4كانت  شخصًيا.  ¥ضرته  �لتق   `4
�التصا6 عندها �ملر�سلة، فكا> ير) على كل 
4�ألما	  �لطيبة   i�بالدعو 4يغمرنا  �سالة 

�لثقة  نفوسنا   S بّثت  ما  كث2ً�   Bل� �لرقيقة 
�لقلب  من  تصد�  كانت  ألWا  4�لسعا)� 

4تصل /7 �لقلب.
بعد �> �نتقل 4�لدz - �3ه �هللا - لإلقامة 
 S ليكو>  �خلليفة  §و��  لند>   S �لد�ئمة 
خدمة �لدين كما يرx �م2 �ملؤمنني، جتّلت 
جو�نب من شخصية حضرته ` نكن نعرفها 
 iحلقا  S �حلب  هذ�  جتلى  لقد  قبل.  من 
�لعر@" كا> 4�لدz - �3ه �هللا  "لقا8 مع 
�م2  حلديث  �لفو�ية  بالتر�ة  فيها   Mيقو  -
�لتشجيع  4هذ�  �حلب  هذ�  كا>  �ملؤمنني. 
 S فانطلق يبذ6 كل طاقاته ،zحافًز� لو�لد
حب   </ يقو6   z4�لد كا>  �لدين.  خدمة 
 z�(� فإن� ال  يقتل� حيا8ً   R ملؤمنني� �م2 

ملا�� ¯ب� حضرته كل هذ� �حلب.
بأنفسنا عندما   nينا هذ� �حلب 4ملسنا�� لقد 
مر½ 4�لدz مرضه �ألخ2 4هو S �لقاهر�. 
بعد   z4�لد من  �ملؤمنني  �م2  طلب  4لقد 
 qيأ �ّال  ب�يطانيا  �با)   Mسال/  7/ 4صوله 
هو لزيا�� حضرته، بل سو يأq حضرته 

بنفسه لالطمئنا> عليه 4|يا�ته S �ملنـز6.
4بعد 4فا� 4�لدz حتد¸ عنه حضرته مبا �ثلج 
نلمس  |لنا  4ما  خو�طرنا  4طّيب  صد�4نا 
�ثا� حب �م2 �ملؤمنني 4تكرميه لو�لدz بعد 
كل هذn �لسنو�S i قلوبنا 4قلو@ كل من 

كا> يتابع حلقاi "لقا8 مع �لعر@".
حضرته  مع   B4|4ج  R لقا8   64� كا>   �
عندما سافرنا /7 لند> عاM ١٩٩٦ حلضو� 
�ستطيع  ال  �ن�  4�حلقيقة  �لسنوية.  �جللسة 
4صف مشاعرz عند لقا8 حضرته �64 مر�. 
كانت هذn هي �ملر� �ألS 74 حياq �لB �لقى 
�ملشاعر  مزيج  تتصو�   <� �خلليفَة 4لك  فيها 
من �ملحبة 4�لسعا)� 4�لرهبة 4�الحتر�M. فلما 
 � �بًد�.  حضنه  �فا��  ال   <� متنيت  عانق� 
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 عبد �هللا �سعد عو	� يصافح 
حضر� �خلليفة �لثالث عا� ١٩٦٧

�حلا( )مو	 �&د عو	� مع �خلليفة �لثالث

جلس معنا يتجا12 �حلديث �ألبو. �لرقيق، 
فكاB عطوًفا حنوًنا يشّع >جهه بنو9 �هللا فلم 
�9 >جًها مضيًئا كوجهه من قبل. >كاB ينظر 
بعني حانية لنا >لكنها عني ثاقبة تشعر >كأJا 
 Oا عني �ملؤمن �لذ. يرJS .تنظر ما بد�خلك

بنو9 �هللا. �متألW نفوسنا 9ًضا >سعا	�.
^ جتلى لنا ُخلٌق Yخر حلضرته عندما حضرنا 
معه حلقة خاصة من "لقا` مع �لعر1". كم 
يقو�   Bكا Sنه   cح متو�ضًعا،  بسيًطا   Bكا
 �eًاطب �جلميع صغj< دمة ضيوفهk بنفسه

>كب�eً باحلب >�لرفق. 
عا�   l �&د"  "طاهر  سيدنا  9حيل  عند 
>شعرنا  لفر�قه  شديد   Bحز �صابنا   ٢٠٠٣
باخلوu على tاعتنا �حلبيبة �B تعصف ֲדا 
 l  vتعا �هللا  9&ة  جتلَّت  >لكن  �ألخطا9؛ 
 vتعا �هللا   zيد� �&د  مسر>9   �{eم سيدنا 

بنصرz �لعزيز.
�نا  2هبت  �لعا�  نفس   l vتعا �هللا  >بفضل 
لنا   Bكا< �لسنوية  �جللسة  حلضو9  >�سر| 
ال  �خلا~.  مكتبه   l �ضرته  �للقا`   uشر
 l جاشت  �ل�  �ملشاعر  >صف  �ستطيع 
قا�  مر�.  أل>�  حضرته  �9ية  عند  صد9. 
الستقبالنا فلم يتمكن لسا� من نطق شي` 
سوO �لتحية؛ >كانت �لعيوB >ما 92فته من 
)بة  بكل  عانق�  لقد  �ملتكلم.  هي  	مو� 
>حناB، >حتد� معنا بكل تو�ضع >لطف. 

قبل هذ� �للقا` � تكن مشاعر. جتاz حضرته 
كال� كنت �شعر ֲדا للخليفة �لر�حل �كم 
ما سر	ُته من 2كرياW مع �خلليفة �لر�حل. 
 eلكن بعد هذ� �للقا` >بعد �9ية >جهه �ملن<
�حلب  مشاعر  تضاعفت  شخصًيا  >مقابلته 
 eكانت مشاعر. هي �لتوق B� حلضرته بعد
به  �كرم�  ما  Yخر   Bكا  ^ له.  >�الحتر�� 
 ٢٠٠٨ عا�  �لسنوية  �جللسة   l حضرته 

�لثانية  �لر�شد�  مبناسبة �لقرB �أل>� للخالفة 
 uتتشر �ل�  �ملجموعة  حيث جعل� ضمن 
�لعاملية.  �لبيعة  �ثنا`  �مامه  مباشر�  باجللو� 
>>ضع  �لكرمية   zبيد �ليم�  يد.  �خذ  لقد 
 l كانت يد. �>� يد توضع< zيد l .يد
يدz �لكرمية. لقد كاB �ذ� �ألمر >قع خا~ 
>شديد على نفسي جعل� �بكي �ثنا` �لبيعة 

�لعاملية كلها. 
�حلقيقة �B لقا` �خلليفة >�لتحد� معه >�لت�� 
قو� >&ا�  نعو	 >كلنا  منه �علنا  بالقر1 
مد�9(   l �لترقي   l >�لرغبة   eخل� لعمل 

�لتقوO. 2لك فضل �هللا يؤتيه من يشا`.

حسني قز�، كنـد�
 B� Wُجد< ،Wلبحث بني �>��9 �ملر�سال� l
قا�ا مشتركا �مع بني خلفا` �ملسيح �ملوعو	 
 zجتا �	هو قلوֲדم �ملفعمة باحلب �لصا �
خلق �هللا، >�حلث على تقوO �هللا >�لتو�صل 
 Wملسئوليا� ِعظم  9غم  باملر�سلة،  �لنا�  مع 

�مللقا� على عو�تقهم. 
l }يا�9 لربو�، �ثنا` حضو9 �جللسة �لسنوية، 
تشرفُت �نا >>�لد�. -9&هما �هللا- مبقابلة 
موالنا �خلليفة مe}� طاهر -9&ه �هللا- >�نقل 
هنا خاطر� منها. سأ� حضرُته >�لدَتنا >�حليا` 
 l �جلماعة   Wِجد< كيف   :zيا( على  باٍ	 
9بو� يا سيد|؟ فر	Wْ >هي >�ثقة من قو�ا: 
 Bلأل2قا B<ّرj ..م قو� � �عهد مثلهم قطJS

د� >ُبكيًّا. ُسجَّ
�ملؤمنني   eم� يقو� موالنا حضر�  >�ليو� 
 vتعا �هللا   zيد�- �&د  مسر>9   �{eم
 l �ملبا9كة  �ملهمة   zֲדذ �لعزيز-   zبنصر
فنسأ�  �أل&دية،  �خلالفة  سفينة   �9�	S
�هللا تعاB� v ميد l عمرz >يهبه �لصحة 

>�لعافية، Yمني.
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نسيبة 3سالمبو1، سو�يـا
قد يستغر@ �لبعض �> حضر� �خلليفة �لر�بع 
بشر	  من  هو  �هللا  �3ه  �3د  طاهر  م2|� 
عن  �tع   ` �ن�  مع  �هللا..  بفضل  شخصًيا 

..i�أل3دية /ال بعد 4فاته بأ�بع سنو�
�لعربية  �لفضائية  طريق  عن  �جلماعة  عرفت 
�ملبا�كة 4بد�i مبتابعة بر��ها فكا> برنامج 
�كن   ` تابعُت.  ما   64� �لعر@"  مع  "لقا8 
هو   zنظر لفت  ما  4لكن   Mبانتظا  nحضر�
�4تسا68   Rبا  S طرÐ كانت ما  فكر�   <�
فإ�� � �tعه من  عن ��z �جلماعة حو¤ا، 
�لتالية  �حللقة   S تعا7  �هللا  �3ه  حضرته 
4عندما  حتديًد�.  �نا  pيب�  4كأنه  مباشرً� 
تربط�  قوية  بعالقة  �حسست  �لك  تكر� 
 S كب2  �ثٌر  له  فكا>  �هللا..  �3ه  ¥ضرته 

�Ðا�z قر�� �ملبايعة.
4)فع� �لك �يًضا /7 �لسعي إلنشا8 عالقة 
مسر�4  م2|�  سيدنا  �ملؤمنني  �م2  مع  قوية 
�> خطب   i44جد .nبنصر �هللا   nيد� �3د 
�جلمعة �لB يلقيها حضرته كانت هي �ملحر� 
 S �لطيبة   nثا�� يتر�  بد�   zلذ� �ألساسي 
نفسي، فتعلمت منه كيف �)عو فأشعر بلذ� 
�لدعا8، �4صلي فأجد حال�4 �لصال�، 4عدً)� 
 iٍ�2تغي نفسي   S حدثت�  Bل� �ألمو�  من 

طيبة بفضل �هللا تبا�� 4تعا7. 
4صلت� ح� �آل> بضع �سائل من حضرته 
مع  �لتو�صل  من  4�ملزيد  باملزيد  �4طمح 
ֲדا  �هللا  منَّ   Bل� باخلالفة   Ñ4�ال�تبا حضرته 

علينا من بعد طو6 عنا8. 

فتحي عبد �لسال7، مصـر 
ما �سعَد �لذكرx ملا ��سلت خطابا مطوال 
لسيدz �م2 �ملؤمنني طاهر �3د �3ه �هللا، 
4ال  �يل.  4)عا8  عطر  �طا@  عليه  فر) 

 S �با)   Mسال/  S  nق� على  بكائي  �نسى 
�يف لند>، ليس S (ֲדشB مق��) 4لكنه 

S ֲדشB مق��. 
هي  �أل3دية  �خلالفة   <�  zعند شك  ال 
�لعصر   S �لر�شد�  �إلسالمية  �خلالفة 
�حلاضر، �4> نو� �سو6 �هللا �مد � قد 
عا) يغمر من شا8 �> يغمر نفسه فيه. /> 
��ل حيا� عشتها هي فتر� 4صوR للخالفة 
�إلسالمية �أل3دية 4حديقة �لبيعة �ملسلمة، 
حيث �خلليفة يتلو �ياi �هللا 4يزكي �ملنصتني 
4يعّلمهم �لكتا@ 4�حلكمة. يعّلمنا �tا8 �هللا 
�حلسÍ 4مدx فتنة �ا¤ا. ها هي �لكتب 
4�لوفو)  4تنشر،  4تطبع  ُتحقَّق   4� ُتترجم 
¥ب،  تتعانق  4�لصد�4  4تذهب،   qتأ
4�لرسائل ُيَرّ) عليها، 4�ألسئلة جتد ¤ا �)� 
شافيا، 4)عا8 �هللا يتر)) بني جنباi �لكو>، 
4�ستجابة �هللا تثبت معÍ �حلي �لقيوW/ .Mا 
من  لتجد   i(عا  Bل� �لنبوية  �ملهمة  نفس 

يقوM بوظائفها. 
 <� Mطب �م2 �ملؤمنني 4يعلن لنا كل يوÅ
�لعمل،  بشفاعة  /ال  تفيد  ال  �لبيعة 4حدها 
شفع  من  له  بد  ال  4�لقو6ِ  �لبيعة  فوتر 
�لصاحلاi 4�لتنفيذ. 4يطا�) �لنفس �ألما�� 
�لنفس  تسلم  ح�  كلل   <4( �لبيا>  ֲדذ� 

مطمئنة. 
4تعمَق  عرفُت  �لتا�يخ   iقر� كلما 
/حساسي بقيمة ما �نا فيه ِمن خS 2 عما�� 
�خلالفة �لB هدمْتها �º4 �لثو�ئر 4�لغضب 
4قبائلنا  �لتو��يخ،   iقر� كلما  4�لعجلة. 
تتقاتل 4تستحل �حلرماi، 4من �جل كلمة 
تقتل �مٌة 4ُتعِر½ عن �4ليا8 �هللا �لطاهرين، 
 R  ºتـا� �هللا   <� 4نعمة   Íمع تعلمُت 
 nهذ S Mظـل خالفة �إلسـال S حليا��

.Mأليـا�

@ا= �غز<=، �ملغـر:
بد�i جتربB مع �خلالفة �إلسالمية �أل3دية 
S عهد �خلليفة �لر�بع م2|� طاهر �3د �3ه 
�هللا سنة ١٩٩٥ حيث كنت S طو� �لبحث 
 Bعن عقائد �جلماعة �إلسالمية �أل3دية �ل
�طلعُت عليها S مقا6 نشرته �لة )ينية عربية 
�لطا  "�لقا)يانية". 4عجائب  فيما �tتها 
عن  �ليقني  سبل   7/ يقو)	   <� تعا7  �هللا 
طريق �لفضائية �إلسالمية �أل3دية للتعر 
على �أل3دية من مصا)�ها، 4كا> شخص 
ساهم  ممن  تعا7  �هللا  �3ه  �لر�بع  �خلليفة 
بشكل كب2 - بعد فضل �هللا تعاS -7 /|�لة 
تر�4)	.  كانت   iشبها 4تفنيد  �حلجب 
يلقيها �3ه   Bل� �جلمعة  � كانت خطب /
pيب   zلذ� �لعر@  مع  لقا8  4برنامج  �هللا 
 iلنا¶ 4بيا> تفس2 �آليا� فيه على �سئلة 
 x4� zلذ� Sلك �ملعني �لصا��لقر�نية هي 
 z4عقد zجفا فكر i�غليلي بعد سنو
ال يسمن 4ال يغ� من جو�. 4كا> �لك 
فاحتة خ2 4هدx 4نو�، كشف �لكث2 من 
�حلقائق عن �إلسالM �لعظيم 4شخصية نبينا 
لشخص  كا>  لقد   .� �ملصطفى  �مد 
�خلليفة �لر�بع �3ه �هللا 4�4حانيته �4سائله 
�ألثر  �لك  ¯ضرها،  كا>   Bل� 4�ل��مج 
�لبيعة  قبل  �لذ�كر�  من  ميحى  ال   zلذ�
تتملكه   Bل� 4�لرقة  �لوجد  4بعدها. 4�لك 
 4�  � �لن¿  4هو يسر) موقفا من مو�قف 
س2ته �4 مقامه �لر4حي ملما يؤكد صد� 
4عمق �إلميا>، هذ� فضال عن /)��� حلقيقة 
حفز	  ما  4هذ�   .� �لن¿  خامتية   Íمع
4شخص  �أل3دية  غو�  �س�   <� بعمق 
مس�2  بعد  تعا7  �هللا  4شا8  مؤسسها، 
طويلة من �ملر�سالi مع �خلليفة �لر�حل -

�لر4حانية  4توجيهاته  �4)عيته  �هللا -  �3ه 
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من  كث2  على  �حلصو6  من   zّيا/ 4متكينه 
كتب �جلماعة باللغة �لعربية �> �للت كل 
�لصعا@ من �مامي، ح� صرi 4هللا �حلمد 
مسلما �3ديا. فأثلج �هللا صد�z من �يع 
�لدين.  4�لنو�حي، 44فق� خلدمة  �جلو�نب 
كنت 4حيد� فريد� فوهب �هللا R كث2� من 
ش�   S 44حد�نا   iفا��| �ملؤمنني  �ألحبة 
�بو� �لبال). 4كا> �لك حتقيًقا ملا بّشر	 
به �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا S �سالته بتا�يخ 
�سالته  تصفحت  4كّلما   .١٩٩٦/١/٢٥
 Bلنعمة �ل� xمد x�� حتفظ ֲדا� Bل� nهذ
4هبها �هللا لنا S �خلالفة S صلب �أل3دية 
4كيف �> �خلليفة يرx بنو� �هللا تعا7، �4نه 
مستجا@ �لدعو�i، �4> �لعمل بتوجيهاته 
ُيكسب  به  4�لصلة  بأ)عيته  4�لتشر 
�4فضاال  كث�2   iبركا ظله   S �لسالك 
ّ�ة. 4فيما يلي �قتبس من �سالة حضرته 
نافعة  تكو>  لعلها  عنه  �4ضي  �هللا  �3ه 
منها  فيستمد4�  �جلد)  �ملبايعني  إلخو�	 
�حلكمة �لر4حانية كما �ستمد)i، 4تتوثق 
صلتهم �ليفة �لوقت �حلاR سيدنا مسر�4 
فيحظو>  �لعزيز   nبنصر �هللا   nيد� �3د 
 �(�| تكو>  �بانية  �4لطا  /ميانية   i�مبسر
بعدهم   qيأ 4من  ِلِهَمِمهم  4تشحيًذ�  ¤م 

�يضا. كتب حضرته:
لكم،  ما  كل   S4 فيكم  �هللا  ....با��   "
4جعل  جهو)كم،  Ã�4ر  �مثالكم،  4كّثر 
 7/ عليكم  ناصرين".  "سالطني  لكم 
)عا8:  من  �إلكثا�  �لتبليغية  �جلهو)  جانب 
4ََ�ْخِرْجِني  ِصْدٍ�  ُمْدَخَل  َ�ْ)ِخْلِني   ِّ@�َ﴿
ُمْخَرَ� ِصْدٍ� 4َ�ْجَعل لِّي ِمن لَُّدنَك ُسْلَطاًنا 
سو  �هللا  بأ>  متفائل  4/ن�  نَِّص2ً�﴾. 
�حللو�،  �لطيبة  �لثما�  من  كث2�  يعطيكم 
 S �ستمر4�  بل  تيأسو�  �ال  عليكم  فقط 

بذ6 ما S طاقتكم، 4ال تنظر4� /7 �جلهو) 
عليكم  بل  4�ُخلَيال8،  �لّزهو  يأخذكم  4ال 
بالتوكل �لكامل 4�إلميا> �لصا)� 4�لكامل 
هو  فإمنا  جتنونه  ما   <� 4�علمو�  �هللا،  على 
فعلتم   ��فإ §هو)كم.  ال  3�4ته،  بفضله 
فسو  صا)قا  تو�ضًعا  4تو�ضعتم  �لك 
خطة  هي   nهذ �حللو�.  �لثما�  �ثا�  تر4> 
جهو)كم   S يبا��  ال   ��فلما 4عمُله  �هللا 
�لB تبذلوWا لدينه S4 سبيله، �بتغا8 مرضاته 

4ليس ملصلحة )نيوية �4 مكانة )نيوية؟"

�لشيخ مد عرفة، مصـر
 ال يسع� /ال �> �هنئ �م2 �ملؤمنني، فتلك 

�لعزمية   zقو  Ôجلأ� ��بط  جتعل�  �حلضر� 
4هبنا   zلذ� هللا  فاحلمد  �إلميا>.  ��سخ 
بركة من عندn، �4صلي �4سلم على ن¿ 
�أل3ديني   <� �4سجل شها)�   n4عبد �هللا 
 zملحمد� �ملسيح  نبو�  )ليل صد�  �جلد) 
�4قو6  تبصر4>.  كنتم   </ �خللفا8  خامت 
�م2  يا  4عافا�  �هللا  كفا�  �ملؤمنني  ألم2 
�ملؤمنني، 4صَد� غالM �لن¿ يا قائَد �ملوكب 
�لربا	. �4قو6 إلخو�ننا �ملسلمني: يا من 
من  يا  �طمئنو�،   ،Mإلسال� على  Ðافو> 
�أل3دية  فاخلالفة   ،Mإلسال� على  تغا�4> 
صد�  4برهـا>   Mإلمـا� صد�  برها> 

�لن¿ �لعدنـا>.

حضر� �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا يتوسط 4فد �لكبابS 2 �جللسة �لسنوية ١٩٨٥
�جلالسو>: �مو) عبد �¤ا)z عو)�، عبد �للطيف /tاعيل عو)�، عبد �لقا)� نايف قصي�، مطيع عبد 
عو)�،  �3د   z(ا¤� عبد  �حلا�  ��جي)،  (�بو  عبا¶  �لو�قفني: خالد  من  �أل64  �لصف  عو)�.   z(ا¤�
�ألستا� شريف �3د �مي�، �حلا� �مو) �3د عو)�، �حلا� �شيد �3د عو)�، �حلا� عبد �لر3ن عبد 
�لقا)� عو)�. �لصف �لثا	 من �لو�قفني: عبد �هللا �سعد عو)�، حضر� �م2 �ملؤمنني �خلليفة �لر�بع، حسني 
قز�، �مد /بر�هيم �سعد عو)�، ال نعرفه.  �لصف �لثالث من �لو�قفني: موسى �سعد عو)�، �حلا� هاشم 

طيب عو)�، �مد عبد �¤ا)z عو)�، كامل �مد عو)�
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�لوقو من �ليمني:
 �ألستا� هاشم طيب،

 �حلا� �شيد �3د عو)�، �خلليفة 
�لر�بع �3ه �هللا، 

�حلا� �مو) �3د عو)�،
 �مو) عبد �¤ا)z عو)�، 

قصي�.  نايف  �لقا)�  عبد 
�حلي  عبد  نايف  �جلالسا>: 

قصي�، �حلا�
 عبد �¤ا)z �3د عو)�

عبد �¤ا)z عو)�، 
هاشم طيب، 

�مو) �3د عو)�، 
�لر�بع،  �خلليفة  حضر� 
مصطفى ثابت S �خللف، 

طه �لقز�، 
ضيف ال نعرفه

 4فد �لكباب2 مع �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا. من �ليمني: 
فالº �لدين عو)�، صالº �لدين عو)�،

 �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا، 
�مد شريف عو)�، عمر مصطفى عو)�، طه �لقز�، 

�مد عبد �¤ا)z عو)�.
عبد  عو)�،  فؤ�)  منا�  عو)�،  �لكرمي  عبد  �جللو¶:   

�لرحيم عو)�، /بر�هيم عبد �¤ا)z عو)�
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مرمي نايف قصي�، �لكباب� 
قز�  /بر�هيم  |4جي  )خل   ١٩٨٧/٨/١  S
 nبالد4�� 4بد� جسد �ملستشفى بعد �> شعر 
يرجتف. فتمت معاجلته هنا�، 4من � ُ��ِسل 
ُمَميع   8�4( يأخذ   <� عليه  4كا>  �لبيت   7/
4حد¸   .Mيو كل   (Blood dillution)  Mلد�
متتالية،   Mيا� لثالثة  �لد4�8  يأخذ   ` �نه  مر� 
S4 �ليوM �لثالث بينما كا> S صال� �لعصر 
S �ملسجد شعر بالد4�� 4بد� يتقيأ فُنقل /7 
تدهو�   S ملستشفى. 4قد ظّل 4ضعه هنا��
باكية  �ملبشر  حضر�   7/ فذهبُت  مستمر، 
 <� منه  4طلبت  |4جي  �حو�6  عن  �4خ�ته 
يرسل �سالة حلضر� �م2 �ملؤمنني 4يطلب منه 

�لدعا8 لشفائه.
4قا6  �كثر  4ضعه  تدهو�   Mيا� بضعة  4بعد 
)قائق.  خال6  �حليا�  سيفا��  �ألطبا8: 
فأخَرجونا من �لغرفة 4نقلوn /7 غرفة �لعناية 
بيتنا   7/ يتو�فد4>  �لنا¶  4بد�  �ملكّثفة. 

بسماعهم �نبا8 تدهو� صحته.
�ملستشفى   7/  iعد حني   ºلصبا�  S4  
4كانو� قد نقلوn /7 غرفة �إلنعاÔ، سلمت 
عينيه  ¯ّر�  به   ��/4 حاله  عن  4سألته  عليه 
4عندها  هللا".  "�حلمد  4يقو6  4يتمتم  قليال 
Õه  من   Mلد� نقطة  |�لت   </ �لطبيب:  قا6 
|�لت   Mيا� ثالثة   4� يومني  4بعد  فسيعيش. 
هذn �لنقطة 4�حلمد هللا، 4بد� 4ضعه يتحسن 

شيًئا فشيئا.
خال6 �لفتر� �لB كا> فيها باملستشفى 4صلتنا 
�سالة من حضر� �م2 �ملؤمنني يقو6 فيها /نه قد 
)عا لز4جي، 4بإ�> �هللا سو يشفى 4¯ضر 
�ليوبيل �ملئوz للجماعة. 4بالفعل �ستمر 4ضعه 
S �لتحسن منذ �لك �ليوM 4خال6 بضعة �شهر 
- 4بعد �> كا> على 4شك �ملوi - خر� من 
�ملستشفى 4عاÔ بعد هذ� �حلا)¸ ما يقا�@ 

�لـ ١٥ عاما، 4حضر �ليوبيل �ملئوz للجماعة 
بفضل �هللا تعا7.

معمر جدF، �جلـز�ئر
�م2  موالنا  بلقا8  �تشر   ` �نا  �حلقيقة   S
�ملؤمنني �يدn �هللا بنصر عزيز من عندn، لكن 
�لك هو �منيB. 4قد تأثرi كث2� حني حضر 
 xحد/ �هللا-  حفظه   - �ملؤمنني  �م2  موالنا 
Õصصة  كانت   Bل� �ملباشر  �حلو��   iحلقا
على  �أل3دية  للخالفة   zملئو� لليوبيل  �صًال 
منها� �لنبو� 4حني �لقى تلك �لرسالة �خلالد� 
كانت  لقد  �لعر@.  لأل3ديني  4جهها   Bل�
مبثابة  �خلالد�   iلكلما� 4تلك  �لزيا��  تلك 

.R لقا8 بالنسبة

�. علي خالد �ل�Hقي، سو�يـا
 <� تعا7  �هللا   �(��/  i8شا كيف   z�(� ال 
جتذب� للعو)� سريًعا - �4نا S بال) �لغر@ 
 7/ ألعو)   - �لعليا   Bس��( �تابع  (فرنسا) 
من  �لقاسي  �لشتا8  شهر   S سو�ية   zبلد
عاM ١٩٨٦ ألحتقق من �مر �اعة �فكا�ها 
 z4بعد حتر فرجعت   .R �كتبو غريبة كما 
�ألمر 4�لتحقيق بايعُت. � عدiُ /7 فرنسا، 
فسألت� |4جB 4�لدمو� تنهمر من عينيها: 
ما�� حد¸؟ قلت ¤ا خ2ً� 4�حلمد هللا، لقد 
�هللا.  �اعة   n4هذ كأخي  �3دًيا  �صبحت 
4بعد )قائق من �لشرº 4تقدمي �أل)لة بايعْت 

|4جB �يًضا.
مس�2  �حتسس  كنت  شهو�  عد�  4بعد   
فعلمت  4جتو�له،   - �هللا  �3ه   - �خلليفة 
�اضر�  إللقا8  سويسر�   S سيكو>  �نه 
من  للقائه  فذهبت  |يو��،  جامعة   S
فرنسا ֲדديتني: نسخة مزخرفة 4ملونة من 
ترمز  كانت   xخر� 4هدية  �لكرمي،  �لقر�> 

بنوعيه:  �لعسل  /Wا  4عملي،   Bس��(  7/
مصفى 4بشهدn. 4كا> َمن يقابله ال ميكث 
4عندما  )قيقتني.   4� )قيقة  من  �كثر   nعند
)خلت عانق� مبنتهى �لر3ة 4�حلب 4�حلنو 
 </ حلضرته  فقلت  باجللو¶.   R t4ح 
�4نا  سو�يا،  من  �ل��قي  خالد  علي  �tي 
 z3د�  	/4 فرنسا،   S  n�لدكتو�� ر  �حضِّ
بايعت منذ عد� شهو�. 4كنت  جديد قد 
�تكلم بالعربية فيفهم علي، 4كا> �3ه �هللا 
يتحد¸ باإلجنليزية فأفهم عليه. � قدمت له 
 x��4 <4فتح �لقر� 	دية �أل74، فشكر¤�
�لتزييناi 4�لنقوÔ فذكر حديث �سو6 �هللا 
4ال  �tه  /ال   Mإلسال� من  يبقى  �:"...ال 
من �لقر�> /ال �tه.."، �4شا� /7 �أللو�> 
4�لزخا� �جلميلة على �ملصحف. فقدمت 
�لنحل   S صصÐ� 	� له �لعسل 4قلت له
4)عا  كث2ً�  بذلك   ºففر �لعسل،  4/نتا� 
 Mلنحل 4نظا� R 4حتد¸ عن عظمة مملكة 
 S لبحث� مبتابعة  عليك   R 4قا6  �تمعها 
�لعر@  مسئولية  عن  4حتّد¸  �لعلم،  هذ� 
�ليوM 4هم قوM �سو6 �هللا �. �4حسست 
¥به �لشديد للعر@ 4تكرميه ¤م. � �كرم� 

ֲדدية قبل تو)يعي.

عطاK عو�J، �لكبـاب�
�3د - مر|� طاهر  �لر�بع  �خلليفة  "S عهد 

�3ه �هللا- S4 شهر متو| سنة ١٩٩١ طلب 
�جللسة  لند> حلضو�   7/ �لسفر  |4جي م� 
�لسنوية. 4شد) �خلليفة -�3ه �هللا، S خطابه 
على )�4 �ألM 4معاملتها 4مكانتها S �ملجتمع. 
شعرiُ كأنه Åاطب� شخصيا، حيث ` �كن 
ُ�مًّا بعد، فحّر� �خلليفة مشاعرz كي �كو> 
مع  لقائنا   S4 غريب.   ºبا�تيا  iفشعر �مًّا 
�م2 �ملؤمنني جاz�4( 8 4قلت حلضرته /ن� 
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مبولو�،   	
�ُ  �� عاما   ١٦ منذ  متز�جة 
�لثا�  �� تدعو %. �$ شهر كانوفأ�جو 
 $� ,لي  شهو�   -�  �كا  ١٩٩٣ سنة 


قنا �هللا �بنًة. � ١٩٩٣/٠٩/٢٢

��ين يونس يوسف، سو�يـا
من   �كو  � علي  تعا9  �هللا  مّن  لقد 
�ملحظوظني �لذين شهد�� عهد �خلليفة �لر�بع 
عهد   ��شهد� �هللا  �,ه  ,د  طاهر   �
Jم
�هللا  Kيد� مسر�� ,د 
Jخلامس م��خلليفة 

�لعزيز �لقريب، Nمني. Kبنصر
 -� كتبُت  عندما  عاًما   ١٤  Tعمر  �كا
�هللا  �,ه  �لر�بع  �خلليفة  ֲדا  خاطب  �سالة 
�قد حدثته فيها عن نفسي، �كا� �K�ّ بلغة 
ִדلل فرًحا  K�� تا��ملحب. �كنت كلما 
�سله ��ئما � بأنه ^ �كنت  �كنت حس 
من حضرته  طلبت  �قد  �لعزيز.   ^ بكلمة 
�bلك  �جي، �
  cموضو  $  %  eلدعا�
فأ�سلت   ،fلشديد� 
�جي  هل  ملعا�ضة 
حلضرته �,ه �هللا �سالة شرh له فيها كل 
ملا  صنع �خائفة  �bما علم  شيe �بأنm ال 
سينتهي �ألمر له. فأ�سل % �ً�� يدعو % فيه 
بأ� oتا� �هللا % �ألفضل �ييسر % �ألمو�. 
 mصلت� قد  بأنه  �pيا   qشاهد �بعدها 
لك  �هللا   r�با فيها:  كتب  �قد  منه  �سالة 
 t��
� كلمة u� ،جهك� $ vل� �لبّينة   $
�هللا قد �ختا� لك �ألفضل.  ��ختيا�، � mتع
�هللا  يسر  فقد   qلصعوبا� كل  ��غم  �فعال 

�جي   eجا �عندما  �ألمو�،  كل   % تعا9 
 $ هله   ���  ��حيد  mم  t��لز� لطلب 
�سلنا �سالة عن طريق مz Jاعة  ��أل��
تعا9،  �هللا  �,ه  �لر�بع  �خلليفة   9u  ��أل��
فأتانا �لر� عليها سريعا بقو- حضرته هاتفيا 
�خترمتا �مت  فيما  �هللا   r�با" �جلماعة:   Jألم

مر  ^ cطاموضوعكما على خJ". �فعال 
 .t��لز� cمتمنا موضو�خلليفة �

�نتخا�  على  �ملبا�كة  zاعته  �هللا  zع   �
,د  مسر��   �
Jم  fخلامس حضر� �خلليفة 
�لعزيز �كانت فرحتنا عا�مة  Kهللا بنصر� Kيد
�مبا�كاته   K�ضو� تعا9  �هللا  يدنا  حيث 
 �u) :� ملوعو���خاصة بعد �uا� �ملسيح 
�ملبا�كة  �لكلمة   Kفبهذ مسر��)،  يا  معك 

��نا حبا للخليفة �خلامس.

�بنv َ�ْحمة - �قد  حد �أليا� تعرضت  $
شركناها $ مشر�c "�قف نو" قبل �ال�ִדا 
 t�� حلمد هللا - حلا�� حيث سقطْت من��
 �منـزلنا �تعرضْت لكسر $ �جلمجمة �كا
�خلليفة  � جد�، �قد طلبنا من Jضعها خط�
 ��هللا �لدعاe البنv، فدعا �ا �هي �آل Kنصر

مت صحة �عافية بفضل �هللا تعا9. $
uننا نشعر ��ئما بقربه منا �حبه لنا، �نتم� 
بقربه   r�نتبا�  Kيد نقبل  مامه �معه  ننا  لو 
��pية �جهه ��عائه، ��غم �ملسافاq نشعر 

كأنه بيننا $ zيع فر�حنا �تر�حنا. 
 $ للخالفة   Tملئو� �ليوبيل  جلسة   qُعقد
�ما  سو�يا.   $ �قائعها  �شاهدنا  بريطانيا 
�هللا  Kمن قد�مه نصر �eًَعها من جلسة بد��
��فع �لعَلم عَلم �جلماعة �إلسالمية �أل,دية 
 $ ��لنا� من حوله �من كل مكا qهتافا�
حسسنا بأ� قلوبنا  qللحظا��لعا�، $ تلك 
تقفز 9u بريطانيا �تكو� مع خليفتنا بقوته 
�هللا �  Kحبه �حنانه �حزمه �مرحه نصر�

نصر� قريبا عزيز� كامال، Nمني. 

�ألستا� عمر معا�، �لد�عية �أل�د� مبا�
عندما bهبُت مع �فد �جلماعة ملقابلة �خلليفة 
 - �لعزيز   Kبنصر تعا9  �هللا   Kيد  - �خلامس 
 ،٢٠٠٤ عا�  فريقيا  غر�   $ جولته   eثنا

 rحتّر � "يا عمر، عليك  قا- % حضرته: 
لزيا�ִדا!"   �N  � قبل  �لعظا�  �تكسر  ما% 
�جلملة $ �لبد�ية. �عند عو��  Kفهم هذ �
ظهر �هللا مر� غريبا جد�. كنت �لوحيد من 
 fبو�  $ �لدين  لد��سة  bهب   Tلذ� ما% 
 eلعلما�  Tجه �حد�� �كن ستطيع  ��
 �Nلقر� �ألجالe $ ما%، فهم عاملو� بعلو� 
�هللا تعا9  mّجه� fألحا�يث. �فجأ��كتب 
 eعلما ّلفها   vل� �لكتب  بعض  تفتيش   9u
 Kملغر� �ما%، �تصفحت هذ�من �جلز�ئر �
�لكتب ��جدq فيها �أل�لة �لv تؤيد صد	 

�جلماعة �إلسالمية �أل,دية $ عقيدִדا. 
ما%  �عة bu  $ �أل�لة   Kهذ  qنشر �لقد 
�لكن  عليها،  للر�  كلهم   eلعلما�  qعو��
ير�   � على   ��آل  9u منهم  حد  يقد�   �
 eقد توقف بعدها هؤال� .Tلتحد� �على هذ
�لعلماe عن شتم �جلماعة ح� �خل بعضهم 
 Jم كلمة  ��كت  �عندها  zاعتنا.   $
� حتّرr ما% �تكسر �ملؤمنني "يا عمر عليك 

� �N لزيا�ִדا".�لعظا� قبل 

�غامن "�د غامن، �أل�
تعرفُت على �أل,دية $ �لسجن على يد �أل� 
 .١٩٨٠ عا�  �هللا  �,ه   fعو� ناصر  �لكرمي 
,ديا نشيطا ��ئم �لتبليغ ��لتبشJ لنشر  �كا
�ملفاهيم   Kهذ  $ فريت  �أل,دية.  مفاهيم 
�لر�ئعة ثو�u fسالمية حقيقية تنهض باإلسال� 
�خلر�فة، � �لتخلف � �جلهل  نقا¢  بني  من 
قبل   �� fلنبو� نm توقفت عند مفهو�  uال 
 � على  �عزمت  �لبد�ية.   $ �ملفهو�   �هذ
 �  � �هللا  �عو   f�الستخا�  fصال صلي 
 Kهذ e��جلماعة، فقمت بأ� Kحقيقة هذ mيري
�لعشر  $� ،q��لصالf ¤شوcٍ كبJ عدf مر
نظر  mنيت $ �ملنا� � ��أل��خر من �مضا
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/7 �ألفق فو� �جلبا6 من جهة �لشر� 4كا> 
 S <لوقت قبل طلو� �لشمس بقليل. 4كا�
ثيابا  يلبس  جالس  �جل  �جلبا6   nهذ �على 
شديد� �لبيا½، فقلت S نفسي: (هذ� ليس 
�خلمي�)، 4كا> 4قتها للخمي� مكانة كب�2 
S قلو@ �لنا¶، فمن تلك �للحظة ` �نظر 
/7 �خلمي� /ال من خال6 �لسياسة 4�لوطنية 

فقط بعيد� عّما ميثله من �لدين.
 q�84بعد لقا i�بع سنو�� R�لك ¥و�4بعد 
 S4 (طه �لقز�) ملتعد)� مع �أل� �� مطيع�
�ثنا8 قر�q8 �حد �لكتب �أل3دية ��يت صو�ً� 
�خلليفة  �3د  ناصر  "م2|�  حتتها  مكتو@ 
�لثالث للمسيح �ملوعو) �"، 4�لغريب �نه 
قبل   Mملنا�  S يته��  zلذ� �لرجل  نفس  كا> 
��بع سنو�i يلبس �ملالبس �لبيضا8. 4كانت 
هذn /شا�� 4نعمة 4بركة �خلالفة �لر�شد� مع 
�ن� عندما ��يته S �ملناM ` �كن �3ديا 4ال 

متعاطفا مع �فكا�ها. 
 �ما جتربB �لثانية مع بركة �خلالفة �لر�شد� 
�لر�بع م2|� طاهر �3د  �خلليفة  فكانت مع 
�3ه �هللا، 4كانت جتربة غريبة ¥يث ال تكا) 
ُتصدَّ�؛ 4هي �> �خلليفة �لر�بع بعث R �سالة 
بعد  ��سلها  �)ًّ� على �سالة R كتبتها 4` 
4هي عندz ح� هذn �للحظة. 4قد 4صلت 
 iتويا� على  فيها  ير)   Bل� �خلليفة  �سالة 
 7/ 4صلْت  حيث  �ملرسلة،  غ2   Bسال�
صند�4 �ل�يد �لتابع أل� مطيع (طه �لقز�) 
)4> �> يكو> عليها طابع بريد �4 خامت بريد 
مع �> �لعنو�> �ملسجل على هذn �لرسالة هو 
ح�  �عر   `4  zبريد 4صند�4  عنو�	 

هذn �للحظة كيف �فسر ما حد¸. 
خليفتنا  مع  كانت  فقد  �لثالثة   Bجترب �ما   
�3د  مسر�4  م2|�  سيدنا   Rحلا� 4/مامنا 
نصرn �هللا، حيث wل� �4سرq بعنايته �خلاصة 

عندما مر�iُ مبحنة �لسجن بسبب �أل3دية. 
فقد كا> يسأ6 )�ئما عن �4ضاعنا 4يتابعنا 
�إلخو�  �يع  كذلك  4يوصي  بأ64،  �4ًال 
باالهتماM بأمرنا. فعناية 4�هتماM �خلليفة هو 
/ال:  نقو6  4ال   .� �هللا  من   M4�هتما عناية 

"/	 معك يا مسر�4".

مصطفى كما= �بن Tاعني، �جلز�ئـر
�4) �لتعب2 عن مدz �لتأث2 �لذz تركه فينا 
  nعرفنا zموالنا �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا، �لذ
سنة  منذ   zأل3د� �لتلفزيو>  خال6  من 
٢٠٠١ تقريبا. فقد كا> �3ه �هللا عقالنيا /7 
�قصى �لد�جاi، 4كا> يبهر كل �ا�4يه، 
سو�8 �كانو� علماS 8 �القتصا) �S 4 �لفيزيا8 
�S 4 �لطب �4 غn2، 4¯سُّ من ¯اn�4 �نه 
�لقد¶. لقد   º4ال بد �4> يكو> مؤيد� بر
�النتباn، ح� />  كا> �3ه �هللا جذ�با مث2 
تقبال  �4فكا�ها  �أل3دية  نتقبل  جعلنا  هذ� 
 ،q(سلسا، ح� �عت� نفسي �3ديا منذ 4ال
�لسما4ية  �ملائد�  بفضل  4هذ�  هللا.  4�حلمد 
�هللا  بفضل  منها  �كلنا   B4�ل علينا،  �ملنـزَّلة 
�ملبا��   zأل3د� �لتلفزيو>  4هي  �ال  تعا7، 
كاسر �لصليب 4قاتل �خلنـزير. �للهم �جعله 

عيد� أل4لنا �4خرنا. 

غصو� �ملعضماV، سو�يـا
شخًصا  �لر«يا   S ��يت  بأسابيع   Bبيع قبل 
مبا�ًكا هو �خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو) 
�ثنا8 �لك خليفًة.  �، 4` يكن حضرته 
�خلالفة  عو)�  بأaية  �علم  كنت  4طبًعا 
�لر�شد� /7 �أل�½ �4)�ُ� �> نظاM �خلالفة 
مع  �هللا  يد   <�4 �ملو7،   nيرعا مبا��   Mنظا
�جلماعة. 4كنت �علم علم �ليقني �> �خلليفة 
بني  من   n4�ختا� �لعزيز  �هللا   n4ال شخص 

�جلميع ليحمل �ألمانة �4نه مبا�� مستجا@ 
 zلٌص هللا �4سوله 4حكيٌم يرتدÕ ،i�لدعو�
حني  �علمه  كنت  هذ�  كل   .xلتقو� ثو@ 
بايعت، 4لكن حني 4صلت� �64 �سالة من 
غصو>)   Bبن�) كلمة   i4قر� �ملؤمنني  �م2 
كل   <�  i4شعر بالدمو�   zعينا فاضت 
ما تعلمت عن �خلليفة كا> علًما قيًِّما لكنه 
 iبكلما M�4سالته ّخلصْت كل �لعلو ،zنظر
 i4خلالفة. فغد� ºناطقة بشكل عملي يشر
بعد حلظة  فأكثر حلظة  �كثر  �حب حضرته 
4كيف ال 4هو يرعا	 4يهتم بأ)� �لتفاصيل 
S حياq 4مرضي 4عالجي 4)��سB 4فشلي 
4جناحي، 4كيف ال �حبه 4كيف ال �ستخلفه 

علّي 4قد �ستخلفه �هللا �لكرمي؟!!
هو �لصد� �حلنو> S حلظاi ضعفي، 4هو 
�ليد �لB تبا�� 4تشّد على تطو�z 4تدفع� 
/7 �ألماM، فأنا ال �شك حلظة �ن� /�� جنحُت 
�هللا  فضل  �لك   8��4 �أل64  فالعامل  يوًما 

.R بسبب )عا8 حضرته

عـما� �ملسكي، لنـد�
�هللا  �3ه  �حلص�  من2   ��ألستا عمي  كا> 
�م2 �جلماعة S سو�ية حني تلقينا خ� 4فا� 
�خلليفة �لثالث �3ه �هللا، فسا) �اعَة سو�يا 
شعو� �حلز> �ملمز�4 برهبة ما ينتظر �جلماعة 
 iظهر قد  �إل¤ية  �لقد��   <� /ال  �أل3دية. 
حني �نُتخب �خلليفة �لر�بع، فبايعناn فشعرنا 

بعد �خلو �مًنا. 
 Mلعد �ملياS n سو�يا  �> جّفت  مر�  حد¸ 
�ثرها قر�  لفتر� طويلة، 4على  �ملطر  هطو6 
من  مبو�فقة  سو�يا   S �لدين  �جا6  كبا� 
�حلكومة �لسو�ية 4تأييد من �ئيس �جلمهو�ية 
�نذ��، بوجو@ صال� �الستسقا8. 4بالفعل 
مع  )مشق   S  zألمو� باملسجد  صلَّوها  قد 
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حشد كب2 من �لنا¶ 4بقو� فتر� طويلة 4هم 
يتضرعو> /7 �هللا �، 4لكن �ملطر ` يهطل 
�غم �نقضا8 �ياM بعد صال� �الستسقا8، مما 
يعلنو� �طبهم  �لدين حينها �>  حد� برجا6 
 <� �هللا  على  �لفر½  من  ليس  /نه  ليقولو� 
بعد  �مبا  بل  �لفو�  على  �لدعا8  يستجيب 
�فر�) �جلماعة �أل3دية  حني. فأ�سل بعض 
S سو�يا /7 �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا يطلبو> 
منه �لدعا8، 4كانت �ستجابة �هللا لدعائه �> 
4بغز���،  كامال  �سبوًعا  �ألمطا�  هطلت 
4حتد¸ حضرته عن هذ� �حلد¸ S برنا�ه 

�لتلفزيو	 (لقا8 مع �لعر@).
 �/ �لدعا8 جرR i قصة خاصة،  �4صو® 
/> 4�لدz �صيب بأ|مة قلبية �ضطرته إلجر�8 
 i�عمل جر�حي خا�� سو�يا. 4بعد سبع سنو
 zلذ� �لطبيب  نفس   7/ فعا)  �حلالة  عا4)ته 
�جرx له �لعمل �جلر�حي �لسابق فرفض /جر�8 
�لعملية �جلر�حية قائال /> حالة قلبه ال تسمح 
�جلر�حي  �لعمل  �ثنا8  4فاته  4�حتما6  بذلك 
تفو� �حلد �ملسموº به. �ما عن بقائه بال عمل 
جر�حي فقد ¯يا ¥الة tاها (قنبلة موقوتة) ال 
يزيد |منها عن شهرين. 4لكننا ` نفقد �ألمل 
4طلب 4�لدz من طبيب �خر /جر�8 �لعملية. 
�هللا  �ملؤمنني - �3ه  �م2   7/ ��سلُت  حينها 
تلّقينا  �لثا	   Mليو�  S4 �لدعا8،  منه  طالًبا   -
منه �لر) "لقد )عوi له". 4يوM /جر�8 �لعملية 
�خذ �لطبيب يذكر لنا �ال نقلق /> طا6 4قت 
�جلر�حية، �4نه قد ال يتمم �لعملية حا6 4جو) 
�ملعجز�   4� �ألعجوبة  �ما  مضاعفاi صحية. 
�لB حصلت كانت عندما خر� �لطبيب من 
غرفة �لعملياi بعد Öس ساعاi تقريًبا 4هو 
�لوقت �لطبيعي، نظر /R مستغرًبا 4قا6: لقد 
�جريت عملياi كث�2 هنا S4 �مريكا /ال �> 
هذn �64 مر� �جرz ֲדا عمال جر�حًيا �شعر 

فكانت  4تساعد	،  حتيط�  �ملالئكة   <� فيه 
عملية  من  �سهل   R بالنسبة  لو�لد�  �لعملية 

لشا@ pريها أل64 مر�.
�هللا  4حقق  �خلليفة  لقا8   Íيتم  z3د� كل 
 ١٩٩٦ Mعا �لسنوية  �جللسة   S nهذ Bمني�
حلظة  �نسى  4ال   ،zلسو�� �لوفد  ضمن 

.R معانقته
لقد �حب �لعر@ �4بر| حبَّه S �مو� ش�، 
�لعر@)  مع  (لقا8  برنامج   S مر�  قر�  4قد 
حديًثا لرسو6 �هللا �: "َ�ِحّبو� �لعر@ لثال¸: 
ألن� عر�، 4�لقر�> عر�، 4لغة �هل �جلنة 

عربية".

مد من� �3لX، سو�يـا
َتسبُقُه هيبتُه قبل �للقا8.. 4ُيدفئك �ُنسه �4نت 
�4نت  /ليه  �لشو�  4ُيعا4)�  حضرته..   S
�لك  ِفر�قه..  من  4�حد�  خطو�  ُبعد  على 
ُيعاِيُنها  �ستثنائية   iٍنطباعا� فيِض  من  غيٌض 
من َعَرَ �4 �لتقى �خلليفَة �لر�بع م2|� طاهر 

�3د �3ه �هللا. 
بفضله   � �هللا  هد�	   iلثمانينا� مطلع   S
قُت  3�4ته 4نعمته /7 نعمة �أل3دية، َفَصدَّ
 7/ 4�نضممُت  �ملوعو)�  �ملسيح  )عو� 

�اعته �ملبا�كة.
على   iخالفا Ãة  كا>  �لوقت  �لك   S
/صالº �ألمر بني �فر�) �جلماعة S سو�ية، 
فكتبُت  �لك،  سا8	  جديد   z4كأ3د
باألمر  لُيحيط  حضرته   7/ �أل74   Bسال�
ِعلًما من 4جهة نظرz، 4` �كن �حُلم بأكثر 

من �لك. 
4بعدn بأياM قليلة، جا8	 �ل�يد ¯مل �غلى 
�لر�بع  �خلليفة  من  �سالًة   ،zعمر  S هدية 
لإلماM �ملهدz 4�ملسيح �ملوعو) حضر� م2|� 
جليلًة،  حضرته  �سالُة  كانت  �3د،  طاهر 

مهيبة. 4كانت تقو6 /> حضر� �خلليفة قد 
ثابت  مصطفى  �لفاضل  �أل�  /�سا6  قر� 
 � �ألمر  4�قع  ليد�¶  حلضرته  كمبعو¸ 
بالسلطة  Õّو6  �4نه   ،n4ُيقّر� �حلّل  ل2سم 
�مللمح  هو  هذ�  كا>  �لك.  لفعل  �لال|مة 
/مامنا   ���أل64ّ النطباعي عن حضرِته. هو 
�خلليفة ال ُيهمل ��zَ فر) متو�ضع S �اعته، 
بل يصف ��يه باحلكمة، 4ميدaّ ºته 44عيه، 
ّ� ُيفعِّل �حلد¸ فوً�� لَتصحيح �مر �اعته. 

 R <�S عاM ١٩٨٦ �جوiُ حضرته �> يأ
 7/ R4بعد 4صو .R <�بزيا�ته S لند>، فأ
لند> 4من � /7 /سالM �با).. )خلُت على 
سكرت2 �خلليفة، فأخ�	 �> حضر� �خلليفة 
ُينهي   <� 4قبل   .iحلظا خال6  سيحضر 
4َبْسمِة  �لبد�  بالوجه  �خلليفة  )خل  كالمه 
�لقمر متوّجها /Rّ يسّلم علي 4يعانق� بأغلى 
حّب عرفته S حياq. قابلته 4كأن� صديق 
قدمي، �4 �� شقيق، �4 �بن حبيب.. عانق� 
�خلليفة بكالمه �لبهّي 4ََسمرn �لعذ@ 4حنانه 

�لد�فئ. 
 Rلتا�  Mليو�  S مع حضرته Rلتا� S4 لقائي 
 R كا> �64ّ ما سأل� حضرته بعد �ستقباله
�ملجي8،  قبل   Mلطعا� تنا4لُت  قد  كنُت   </
�لكرمي  �لقر�>   S �بُّنا  َعلَّمنا  ما  هذ�  4قا6 
4تال  ضيفه،  مع  فعل  قد  /بر�هيم  سّيدنا   <ّ�
حضرته قوله � ﴿َفَما لَِبَث َ�ْ> َجا8َ ِبِعْجٍل 
 <�  z2سكرت iَُ�مر لقد  قا6:   � َحِنيٍذ﴾. 
¯جز لك لقا8ً يومًيا معي طيلة مّد� بقائك 
هنا. 4هذ� ما كا> طو�6 شهر كامل /� كنُت 
 Mكّل يو S متّتع بلقا8 حضرته ساعة كاملة�
تقريًبا. فكا> �إلخو� هنا� يدعون� بالرجل 

�ملحظو~. 
يطر�  كا>  �لضيافة،  بيت   S  Bقام/ �4ثنا8 
ِقبل  ٌ̧ من  با@ غرفB بني يوM �4خر مبعو
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 Mهدية ما؛ فكنت �متّتع بكر Rّ/ خلليفة ¯مل�
فريد من حضرته �3ه �هللا. 

 S للمشا�كة  عديد�   i�مّر )عا	 حضرته 
لديه  كا>  حني  مائدته  على  �لعشا8   Mطعا
حضرُته  4كا>  �ألجانب.  �لضيو  بعض 
 ،R 4مكوناִדا   Mلطعا� �نو��  بعض  يصف 
بعض  من  شيًئا  �لكرمية   nبيد يضع  4كا> 

�لطعاS M طبقي. 
4كنُت ��i مّر� S لقا8 معه S مكتبه فقا6: 
من2، كيف حالُك؟ 4هل ُتعا	 من شي8 ما 
S صحتك؟ قلُت "ال، �حلمد هللا"، �نا فقط 
 S `� من  �4عا	  �لنصفي،  �لصد��  ينتاب� 
ظهرz". فضحك بتلقائية ��ئعة 4هو يكر� 
مكتبه   S )�ًجا  فتح   � "فقط؟"  كالمي: 
صغ�2  عبو�  من  سكر   iحبيبا �4خر� 
 :R 64قا �ملُبا�كة،  ميينه  من  /ياها  �4عطا	 
 ` �ن�  �حلق  �4قو6  فأخذִדا،  �آل>.  تنا4¤ا 
�لنصفي  �لصد��  �عاِ> بعد �لك مطلًقا من 
�4خر.   Mيو بني  ينتاب�  كا>   zلذ� �لشديد 
�4ّما فيما يتعّلق بأ` ظهرz فقد �مر �خلليفُة 
ا من �جلماعة  سكرتn2 بأ> يكّلف طبيًبا Õتصًّ

بفحصي 4ُمعاجلB، 4هكذ� كا>. 
��i يوM )عا	 S �لس �لشو�x، 4شرف� 
باجللو¶ /7 جانبه ملساعدته S كتابة �tا8 
ش�   S �tا«هم  ترشح  �لذين  �ألعضا8 

�للجا>.
�يا)يه علّي حني شّرف�  4كيف �نسى �ك� 
�ل�نامج   iحلقا بعض   S �قو�له  بتر�ة 

�لشه2 لقا8 مع �لعر@؟

�خلامسي)،  عصا7  (]<جة  غزال�  فهمي 
�ملغـر:  

تعرفت على �أل3دية من خال6 برنامج "لقا8 
مع �لعر@". ما لفت �نتباهي ¤ذn �لقنا� هو 

�لك �لرجل �4 �لعمامة �لبيضا8، �لذz يتكلم 
 nبلغة ال �فقهها، 4لكن من �يا Mعن �إلسال
�4نتظر  معه  �نفعل  كنت  4جهه  4تقاسيم 
�لتر�ة �لعربية بشو� كب2، لكي �تذ�4 نبل 
 S حّببت� Bل� �لر�ئعة  تلك �ألفكا� 4�ملعا	 

/سالمي �لذz �ضحى غريًبا بني ظهر�نينا.
فكر�  4كونُت  �للقا8،  متابعة  على  4�ظبت 
بعض  فشا�كت  �أل3دية.  عن  ֲדا  بأ¶  ال 
كا>  من  4خصوصا  �ملوضو�   S  qصديقا
عن  شي8   z� يعرفن   ` )ينية.  ميو6  ¤ن 
 zأل3دية 4طلنب مهلة الستشا�� �لفقيه �لذ�
هذ�  �لقنا�.   7/ لالستما�  بدn�4 ح�  Wانا 
�لبحث   S حفز	  ما  بالضبط  هو  �جلو�@ 
�كثر. كنت )4ما متمر)� على موقف �لفقها8 
�ستعما6   Mعد �لعامة  بني  ير4جو>  �لذين 
�لدينية، �4> �لطاعة للفقيه  �لعقل S �ألمو� 
4�لعا` S �ألمو� �لدينية 4�جب 4هي سبيل 

جناتنا!
�إلسالمية  �ألمة  "موقف  كتابني:  �شتريت 
بلهفة  قر�ִדما  4"�لقا)يانية".  �لقا)يانية"  من 
�ّطلع  �4نا  �ملي  خيبة  كانت  4كم  كب�2، 
على  علمائنا   iعتر�ضا� على  4هلة  أل64 
بَشّر   nنعتو فلقد   ،� �3د   Mغال مر|� 
4لكن  �أللقا@.  بأفظع   n4لقبو �أل4صا 
عندما �جلس �ماM �لتلفا| x��4 4جه �خلليفة 
�لر�بع �3ه �هللا 4تلك �لثلة �ملوقر� �لB حتّفه 
 <� �ملحا6  من  نفسي:   S �قو6  باستحيا8، 
 n4 �لعمامة �لبيضا8 4هذ�يكو> هذ� �لرجل 
�لوجوnُ �لن�2 تالمذً� للدجا6، فإ> �لشجر� 
تعر بثما�ها، 4كلما ��يتهم قلت: "مقعد 

صد� عند مليك مقتد�".
حضرته   <� �4تذكر  قل¿.  ليطمئن  ��سلُته 
�ستحسن بعض �سئلB �4جا@ عليها §و�@ 
بعيد� كل  منطقي Åاطب عقلي 44جد�	، 

علمائنا.  عند  �ملتبع  �ألسلو@  عن  �لبعد 
�4حا6 �ألسئلة �ألخرx /7 �لد�عية �إلسالمي 
�أل3دz بإسبانيا، فكا> ¥ق خ2 سف2، فما 
تر� �z سؤ�6 �4 �ستفسا� /ال �4جاب� عنه 
ببيا> 4|يا)�. �طمأ> قل¿ بعدها 4بايعت �4نا 

.zعلى بينة من �مر
�لذين  4�ألصدقا8  �ألسر�  مع   qمعانا  iبد�
قالو� مستهزئني عائبني: كيف سّلمت �مر� 
لرجل �عجمي ال يتكلم ح� �لعربية، فكيف 
له �> ¯يي �إلسالM 4هؤال8 علما«نا �ألجال8 
قد  �لدين   S ��4�لفاّ  ���لشاّ يفهمو>  �لذين 
 .Mإلسال� )�ئر�  من  ح�   n�4خرجو  nكذبو
ملا  علمائنا خ2   S <لو كا نفسي   S قلت

بعث �هللا �ملسيح �ملوعو) �.
حزًنا  ��سه  يطأطئ  �جال   Mملنا�  S فر�يت 
خلفه  من  فجا8 شخص  �لقر�>،  يقر�  4هو 
فسأله عن سبب حزنه، فقا6: /	 �نا �ملسيح 
�ملوعو) 4لكن �لنا¶ كّذبو	. فقا6 �لسائل: 
/	 �نا �لرسو6 (�) �4نا قد صّدقُتك. بعد 

هذn �لر«يا سكنت �أل3ديُة 4جد�	.
��4يت �«يا �خرx �> �اعة من �أل3ديني 
S خيمة كب�2 4هم يرحبو> � 4�البتسامة 
 iسنة ٢٠٠٠ حضر S4 .ال تفا�� �ياهم
بلند>، 4كا> �64 ما لفت  �لسنوية  �جللسة 
 zنتباهي هي خيمة �جللسة. فهي تعب2 �«يا�

من قبل قد جعلها �� حقا.
�لر�بع -�3ه �هللا-  �خلليفة  �ستقبل� حضر� 
 nلقا8 خا® كجميع �لو�فدين ¤ذ S q�4سر
4جهه،  على  شديد  /�ها�   R بد�  �جللسة. 
4مع �لك̀  تفا�� �ياn �البتسامة. تكّلَم مع 
|4جي 4�ألطفا6، 4سَألنا عن كيفية تصديق 
�أل3دية، 4عندما ّخلصُت له �مرz �ستحضَر 
�للهم ��3ه  له.  بعثُتها   Bل� �لرسالَة  حضرته 
4�جعله S �على عليني مع �لنبيني 4�لصديقني 
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4�لشهد�8 4�لصاحلني 4حسن �4لئك �فيقا.
 ،xجللسة مر� �خر� iسنه ٢٠٠٦ حضر S
�هللا   nيد� �خلامس  �ملسيح  �ليفة  4�لتقيت 
 S <قاعة �النتظا� كا S لعزيز. �4نا� nبنصر
 iخلليفة �لر�بع �3ه �هللا، فقد تتلمذ� BيلÕ
على يدn 4كا> �� �لر4حي، 4من �لصعب 
�> �غّيرn بغn2، لكن ما /ْ> 4قع نظرz على 
حضر� "مسر�4" ح� سر قل¿ 4�طمأ> له، 
من  �ألصل  طبق  صو��  حضرته  كا>  فقد 
"طاهر"، فاستيقنُت �> �هللا مع �اعتنا، 4ما 
يبد6 �هللا من �ية /ال 4يأq بأحسن منها �4 

مثلها. فللِِّه �حلمد 4�ملنة.

عصا7 �خلامسي، �ملغـر: 
ما   S �لتفك2  عند  نفسي  من  �ستحيي 
�هللا-  -�3ه  �لر�بع  �خلليفة  بشأ>  م�  خال 
 S  B4ج| سبقت�  �ملبا�كة.  �جلماعة   n4هذ
�النضماM /7 �جلماعة سنة ١٩٩٥، 4ظللُت 
�لك  4من  ֲדا،  �ستهز¼   i�سنو ثال¸ 
يلتف   zلذ� �لبيضا8  �لعمامة   z� �لشخص 
حوله ثلة من �ألشخا® 4هم خشع، يتكلم 
 ` بالعربية.  �حدهم  له  4يترجم  باإلجنليزية 
ُ�ِعْر ملو�ضيعهم �)Ø �هتماM، كا> يغني� عن 
�لك �> هذ� �لشخص - �غم �)عائه �نه ميثل 
 Mمة �إلسال� º4يريد �4اعته /صال zملهد�
- ال ينطق بالعربية 4�ملسكني ¥اجة /7 من 
 Mإلسال� 4علما8  �لك  له  فأّنى  له،  يترجم 
 <� يريد  ملن  شرطا  4عشرين  �ثنني  4ضعو� 
�للغة  /تقا>  4ّ�4¤ا  �لدين،  �مو�   S Åو½ 
قنا�  على   z4لقرضا� �لشيخ  كا>  �لعربية. 
"�جلزير�" )ليًال على كذ@ هذ� �ملدعي، فلو 
كا> صا)قا آلمن به هذ� �لشيخ �لو�� �لبحر 

S �لعلوM �لدينية!
/ال   Mإلسال� عن  �عر  �كن  فلم  �نا  �ما   

 xسو منها  �)يت  4ما  �خلمس،  ��كانه 
�أل3ديني  تر�سل   B4ج| كانت  �لشها)�. 
S /سبانيا 4كّلما سألوها عن |4جها كانت 
تر) �نه غ2 مهتم 4ال يناقش �ملوضو� معي، 
�خلليفة.  4من  م�  سِخر  حا�4ُته  4كّلما 
كانت نصيحتهم ¤ا �الستمر�� S �لدعا8 � 

�لدعا8 فهو سالº ال ُيقَهر. 
"�لقو6  كتا@  �قر�  نفسي   iُ4جد مر� 
�لصريح S ظهو� �ملهدz 4�ملسيح" S خفا8 
عن |4جB. كم كانت )هشB �4نا �كتشف 
�كن   ` 4�لدجا6،   zملهد� عن   iمعلوما
�عر ح� بوجو)ها من قبل.. طبيعي جد� 
ما )مُت ال �ع2 �لديَن �)Ø �هتماM. ما قر�ته 
كا> منطقيا Åاطب �لعقل 4يضعه �ماM �ك 
صعب، فإ> �قر�iُ به، 4هذ� ما pب على 
 Bب �> �عتر لز4جp ،كل لبيب �> يفعل
�ن� كنت على خطأ. 4�أل)هى من �لك �	 
كنت �Wق كاحلما� مبا ليس R به علم، 4/ْ> 
عا�ضته ضربُت بعر½ �حلائط )�4َ¶ �ملنطق 
 <� Bطاملا طالبُت |4ج B4�ستعما6 �لعقل �ل
جتعل منهما ن��سا ¤ا. 4لكي �جتنب نظر�ִדا 
هذ�  كا>   </ جر��:  بكل  سألتها  مستقبال 
�ملهدz فلما�� ` يصّدقه  �لشخص هو حقا 
�لقرضاz4؟ )�ئما �جلأ للقرضاz4 فهو كا> 
4قنا�  �نه  حقيق  �لدينية.  �ألمو�   S  Bضال
�لعر�.  �لعا`   S �ة  �شيا8  غّير�  �جلزير� 
كا> جو�ֲדا بآية قر�نية 4�حد� طلبْت م� �ال 
�جيبها 4لكن �تدبرها بعقلي �لذz �تبجح به، 
/ليه عقلي،  �نا �ملعÍ �لذz يطمئن  �4ستنبط 
َجا8َْتُهْم  ا  ﴿َفَلمَّ �هللا:   Mكال فو�  �كا8  فال 
ُ�ُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناiِ َفِرُحو� ِبَما ِعْنَدُهْم ِمَن �ْلِعْلِم 

4ََحاَ� ِبِهْم َما َكاُنو� ِبِه َيْسَتْهِزُئوَ>﴾.
` �شأ �> �سأ¤ا عن معÍ �آلية فلقد قالت 
 <� R عمل عقلي. صر�حة ` يسبق� <� R

 Bتفس2 للقر�>، �غم �> مكتب z� S ثُت¥
 Mينية مزخرفة للتباهي ֲדا �ما( i�تزخر مبجلد
�لز4��. ¥ثُت S "ظال6 �لقر�>"، فنفرiُ من 
 zسلو@ سيد قطب �غم �حتر�مي 4تقدير�
فعلمُت  "�بن كث2"،  فتصفحت  لشخصيته. 
�> هذn �آلية تتحد¸ عن كبا� علما8 �ليهو) 
تعاملو�  4كيف  �لتو���  �مو�  �بايا  �لعا�فني 
4سالمه  �هللا   i�صلو  Mألكر� �لرسو6  مع 
عليه 4هو مكتو@ عندهم. سبحا> �هللا! لقد 
صد� �سو6 �هللا حيث قا6 ستتبعو> سنن 

َمن كا> قبلكم....
لزمُت �لصمت �4خذiُ كتابا �خر خلسة 
كانت   ."Mإلسال� تعاليم  "فلسفة  �tه: 
�لكتا@  هذ�  على  حريصة  جد   B4ج|
�ثا�ت�  قر�8ته.  تعيد  ما  4كث2�  خاصة 
مقدمته، 4قلت S نفسي كيف pر« �تبا� 
 nֲדذ �لكتا@  هذ�  يقدمو�   <� �لرجل  هذ� 
عليهم  سينقلب   ºملد� هذ�  فكل  �لطريقة، 
مثله  �لكتا@   <� �لقا�¼  �كتشف  ما   ��/
مثل غn2 من كتب �لدين �لB �صبح �لبقا6 
 iُيلف فيها �ملو�) �لغذ�ئية. 4لكن ما /> بد�
�تصفح �لكتا@ ح� |M فمي ما ¯ويه من 
معا� �4فكا� ال ميكن �> ينطق ֲדا �جل 
�كف   <�  Mليو� �لك  منذ   iُفقر�  .z(عا
عن �الستهز�8 ֲדذ� �لرجل، فَمن �نا �مامه؟ 
4ما كتبه ال �ستطيع �> �خط �لة 4�حد� 
�لنفس  بعز�  4�ألخذ  �لك�  لكن  تضاهيه. 
جعال	 ال �سّلم مبا جا8	 من �لعلم، �4قر 
حيث  م�،  �4تقى  �كى � �Wا   B4ج|  Mما�
صّدقْت باحلق ملا جا8ها )4منا عنا8. �تذكر 
مع  "لقا8  برنامج  مشاهد�   <� كيف  جيد� 
�لعر@" 4قر��8 كتا@ "�ألمة �إلسالمية من 
بنفسي   Bلز4ج �شتريُته   zلذ�- �لقا)يانية" 
يكفياWا  كانا  �شدها-   7/ يرجعها  لعله 
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ملبايعة �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا.
بد�i �تابع برنامج لقا8 مع �لعر@ خلسة، 
نبأ 4فا� �ملرحوM �مد  4ال |لُت �ستحضر 
 S كا> ¥ق صا)قا zلذ� �لشافعي  حلمي 
�هللا،  �3ه  �لر�بع  �خلليفة  ألجوبة  تر�اته 
4كيف كا> �خلليفة pيب على �يع �ألسئلة 
كانت  4كيف  فائقتني،  4سالسة  بسهولة 
هذn �ألجوبة سهلة �الستيعا@ Ðاطب �لعقل 
4تسحرS4 n بعض �ألحيا> ُتبكي �إلنسا>. 
4لطاملا بكى حضرته هو بنفسه عندما كا> 

يتحد¸ عن �لرسو6 �لكرمي �.
 <� ميكن�  نفسي،  من  �ستحيي  �صبحُت 
�لك  منذ  �3ديا  �صبحت  �ن�  �عتر 
�لوقت، 4لكن �لك� 4�لغر�4 منعا	 من �> 
 S طًئاÕ4 ��ًمتهو لز4جB كم كنُت   ºبو�
تعاملي مع هذ� �ألمر �¤اM. �صبحت �صّلي 
لصال�   Mقو� �ألحيا>  بعض   S4  ،Mبانتظا
 B4ج| �ستغربْت  �لفجر.  4صال�  �لتهجد 
متهكمة:   R 4قالت  �لر4حا	،  �لتغ2  ¤ذ� 
سبحا>  علمي؟   <4( �3ديا  �صبحت  هل 
 M4يقو يصلي   zلذ� هو   zأل3د� هل  �هللا! 
ترعرعُت   zلذ�  M4�إلسال غn2؟   <4( �لليل 
S �حضانه ` يستطع �> يكو> سبيلي ¤ذ� 

�لتغ2.
 ١٩٩٨ Mعا S4 .نتمائي لأل3دية� كتمُت 
غّير   zلذ� �ملر½   ،zبالسكر �صبت  حني 
�شيا8 عد� S حياq، �عترفت لز4جB �ن� 
�لبيعة.  �4قِّع   <� ��4يد  مد�  مند   z3د�
�جلماعة  بد�عية  4�تصلنا  كث2�  ففرحْت 
لنا   ºففر �لبيعة،  توقيع  �جل  من  بإسبانيا 
�ستجا@  قد  �هللا   <�  B�4خ� |4ج  ،n�4بد

)عا8ها.
�جللسة  مبناسبة   ٢٠٠٠ سنة  لند>  |�نا 
لنا  �4تيحت  بريطانيا،   S للجماعة  �لسنوية 

هذ�  �هللا-  -�3ه  �لر�بع  �خلليفة  لقا8  فرصة 
فلن  عنه  كتبت  مهما   zلذ� �لعظيم  �لرجل 
كل  مع  تنفعل  نفسي   i4جد ¥قه.   S4�
كلمة ينطق ֲדا �4 حركة يقوM ֲדا، 4كلما مر 

�مامي لوحُت بيدz )4> شعو�.
مع   Bعائل ملالقا�   z�4( جا8  �سبو�  بعد 
�خلليفة،  على  )خلت  �نفر�).  على  �خلليفة 
 nملر� ` �ضيِّع �لفرصة، قّبلت يد� nلكن هذ
بتلقائية  فو�فق  �لعنا�.  من حضرته  4طلبت 
�4حا	   8(4 ֲדد84  �حسست  فعانقته. 
�شفي  �للحظة ح�   nهذ  M4تد  <�  i((44
غليلي. ` ¯ا64 حضرته �> يبعد	 عنه ح� 
 <� علمي  4لوال   ،q(��/ مبحض  �نا  تركته 

قاعة �النتظا� تغص بالز4�� ملا تركته. 
عند 4فاته �3ه �هللا عمَّ حزٌ> �هيٌب باملنـز6 
ح� �قا�� غ2 �أل3ديني �هلو� مبنظر تلك 
 Bتطو حوله 4تلك �لطو�ب2 �ل Bحلشو) �ل�
تنتظر ساعاi طويلة لكي يلقو� على حضرته 

نظر� �خ�2.
�خلليفة  مبقابلة  حظيت   ٢٠٠٤ سنة   S
4لألمانة  �لعزيز،   nبنصر �هللا   nيد� �خلامس 
 S �فقد كا> �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا حاضر
 </ ما  4لكن  �النتظا�.  قاعة   S �4نا   BيلÕ
بالشعو�   iخلت على حضرته ح� شعر(
نفسه كأنه هو هو 4` يتغz� 2 شي8. نفس 
�البتسامة على 4جهه، نفس �لطيبة تتألأل من 
عينيه، ال يسأM من �لسؤ�6 عن حا6 �جلماعة 
هو  هل   xعنو� أل�  nيد قّبلت  �ملغر@.   S
�إلحسا¶ نفسه فإ�� بقل¿ Åفق 4عي� تدمع 
كأ	 �ماM �خلليفة �لر�بع ح� مالمح �لوجه̀  
تكن Ðتلف شيئا. سبحا> �هللا! لقد �ستيقنت 

حقا �> �هللا مع مسر�4. 
 B4|4ج 	�4هد� Mثالثة �قال Rألطفا 	هد��

خاَتمني.

فر�يته  فرصة   R �تيحت   ٢٠٠٦ سنة   S
حضرته،  يتذكر	  كيف  4�ستغربت  ثانية، 
فأخ�	 �> عند |يا�ته إلسبانيا سنة ٢٠٠٥ 
على   Mلسال� �4لقى  على جبل طا��  4قف 
�ملغا�بة من هنا�. 4كا> �إلخو�  �أل3ديني 
بإسبانيا قد �خ�4	 عن هذ� �حلا)¸ سابقا. 
ال   :R 4قالو�   nيتذكر �نه  كث2�  سر	  4قد 
شك �ننا �ن �أل3ديني منتا| عن غ2نا ¥يث 
عندنا �@ �4حا	 يعطف علينا 4يسأ6 عن 

حالنا 4يتأ` ملصابنا 4يدعو لنا. 
من  �ألخ2  �ألسبو�  حضرته  مع  قضيت 
من  فريد  حلم   R 4حتقق   ،٢٠٠٧ �مضا> 
نوعه، ال �ظنه سيتكر�. فقد بايعُت حضرته 
4يدz حتت يديه مباشر�، �خذ ֲדا 4بد� يقر� 
 n8��4 ((لبيعة، �4نا 4�حلاضر4> نر� iكلما
فرحة  يوصف،  ال  �4حا	  شعو�  كلماִדا. 

هي فرحة �لعمر.

خلو� ناصر عو�J، سو�يـا
�خلليفة  مر�سلة  على  )�ئًما  ¯ضنا   �� كا> 
�لر�بع -�3ه �هللا- 4/شر�كه S كل �مو�نا 
مع   Bعالق فإ>  لذلك  �لدعا8،  بركة  لنيل 
 S ما  بكل  �بيها  مع  �بنة  عالقُة  حضرته 

.Íلكلمة من مع�
4هذn �لعالقة بد�i خال6 سنو�i �لد��سة 
 zكثر فأكثر بعد 4فا� 4�لد� i7 �> تطو�/
�3ه �هللا، فقد �حاÑ حضرته عائلتنا بعناية 
 Bل� لنا 4كلماته  خاصة من خال6 مؤ�ساته 
 7/ ١٩٩٠ Mمنذ عا �لطمأنينة.  تبعث على 
عن  معه  �تكلم  كنت  حضرته  4فا�  حني 

طريق �¤اتف بشكل مستمر. 
سأل�   mta �جلماعة  فضائية   iبد� حني 
فضائي  صحن  بيتنا   S كا>   ��/ حضرته 
اللتقاÑ �ملحطة، فقد كا> حريًصا �> يتابعها 
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.zكل �3د
فتر� |4�جي   S ألهم معي� 4كا> موقفه 
فخا   ،z3د� غ2  شا@  خطب�  حني 
حضرته علي 4قاR 6: ال، pب على كل 
�3دية �> ترتبط بأ3دÕ zلص ليحافظ 
بشكل  �4ال)ها  تربية  على  4يعينها  عليها 
§ميع  كب2�  �هتمامه  كا>  فكم  سليم. 
 S حلظة  �تر))  فلم   .iأل3ديا�  iلفتيا�
 iبذلك �لشا@. 4حني �خ� Bا8 عالقW/
4كانت  كث2ً�.   R )عا  بذلك  حضرته 
 z3د� شاٌ@   Bخلطب  Mتقد  <� �لنتيجة 
Õلص جد�، 4عندما �خ�i حضرته �3ه 
 R سل�� Sفا| Mكث2ً�، 4يو ºهللا بذلك فر�
�¤د�يا: ساعًة كب�2 فخمة، 4لوحًة كَتب 
عليها �ط يدn: "�نا عند �ملنكسر� قلوֲדم 
من �جلي"، 4عطًر� ��ئعا 4شامبو، 4مبلًغا 

من �ملا6. 

نذير �ملر��V، سو�يـا
من   � �لثا	  �خلليفة  شخصية   7/ تعرفت 
خال6 ما قر�i من ُخطبه �لكث�2 �لB نشرִדا 
 iلثالثينا� S ��(لعربية �لصا� "xلة "�لبشر�
فأحببته  �لعشرين،  �لقر>  من   i4�أل�بعينا
كث2ً�. كا> �م2نا من2 �حلص� �Åنا )�ئما 
�> /مامنا هو كاألنبيا8 متاًما �@ �حيم ��4 

�ب 4ممتلئ حكمة 4علًما. 
4ال تنسى �اعُة )مشق �لB عاصرi �لفتنة 
ُمنع  حيث   ،١٩٦٥  Mعا  S حدثت   Bل�
 iأل3ديو> من صال� �جلمعة �4 �الجتماعا�
 xبد� كيف  �جلماعة،  كتب  قر��8  ح� 
حضرته � كل �الهتماM ֲדم 4كا> يوصي 
�لك   S �جلماعة  �م2  �حلص�  من2   ��ألستا
�حو�¤م  4تفقد  �مو�هم  مبتابعة  �لوقت 
4/يالئهم �عاية خاصة، 4طلب منه �> يطلعه 

.i�على كل �ملستجد
4بعد 4فا� حضر� �خلليفة �لثا	 � �نقطعت 
عالقتنا مع �خلالفة نوًعا ما بسبب �لظر4 
�> كا> |من   7/ �خلاصة S سو�يا  �ألمنية 

�خلليفة �لر�بع �3ه �هللا.
 Mعا  S )مشق   S �جلماعة  �م2  4فا�  عند   
�هللا  �3ه  �لر�بع  للخليفة  ��سلُت   ١٩٨٨
قد�مى  ��بعة من  فيها �tا8  �سالة �شحت 
تركه   zلذ� �لكب2   Ú�لفر� لسد  �جلماعة 
¤ذ�  �ختا�	  بأنه   n(� 4فاجأ	   ،Mملرحو�
�ملنصب �4نه يدعو �هللا تعا7 �> يعين� على 
�ملسؤ4لية   nهذ 4حتمُّل  4�جباته  كل   8�(�
4يؤيد	 برº4 �لقد¶. 4�ستمر هذ� �لوضع 
ح� عاM ١٩٨٩ حيث ُمنعت �اعة سو�يا 
4مما�سة  4�لصال�  �الجتما�  من  ثانية  مر� 
بو�قع  حضرته   iخ�� 4عندها  نشاطها، 
)مشق   S حد¸  ما  على  �4طلعته  �اعتنا 
4علم �> هنا� من قاM مبؤ�مر� ضد �جلماعة 
باخلطر  �ملسؤ4لني، فشعر  �حد  باالتفا� مع 
�ملحد� 4حرًصا على �م2 �جلماعة �4فر�)ها 
 Mنظا عندكم  يبقى   <�  x�� ال  "/ن�  قا6 
�إلما�� ح� يغ2 �هللا نفو¶ هؤال8 �لنا¶ �لذين 
كا)4� للجماعة 4يكشف عليهم �حلق. �نتم 
�آل> �صبحتم كأهل �لكهف، فاستعينو� باهللا 
4�ص�4� على ما حد¸ عندكم 4متسكو� مبا 
عاهدمت عليه �ملسؤ4لني 4ال Ðالفو� �حلكومة، 
 Mأليا� nهذ S �4نصحكم �> تشغلو� �نفسكم
بكتابة 4تأليف �لكتب 4�لنشر�i �4> ترسلو� 

/R صو�� عن هذn �لكتب ألطلع عليها."
�جللسة  حلضو�  �هبت   ١٩٩٦  Mعا  S4
�لقز�  سامي   Mملرحو� مع  لند>   S �لسنوية 
 i4�أل� عما� �ملسكي. كانت �حلى حلظا
حياq هي تلك �لB قابلت فيها �خلليفة �لر�بع 
كا>  �نه  �4حسست   nيد 4قّبلت  4عانقته 

يشد	 /ليه �كثر من قوq �ثنا8 �ملعانقة. قا6: 
كا> pب �> تأq منذ |من 4ليس �آل>. لقد 
 7/ �أل3ديني  �ألخو�  معي من  )عا	 4من 
حفل عشاS 8 خيمته �خلاصة فذهبت 4كنت 
جالًسا S �خر �خليمة /� جا8	 �ألستا� عطا8 
�ملجيب قبل 4صو6 حضرته �3ه �هللا 4قا6 
R تعا6 يا �خي /7 هنا ملا�� جتلس بعيًد� فقد 
�مر �م2 �ملؤمنني �> جتلس هنا على طا4لته. 
بنا  �4حب  �ملؤمنني  �م2  �لك  بعد  )خل 
�يًعا 4سلم علي سالًما حاً��. �4ثنا8 تنا64 
�لعشا8 توقفت �نا عن �لطعاM 4قلت S نفسي 
 zب �> �نظر /7 4جهه �لكرمي �4متع نظرp
 zبأنو�� 4جهه �ملمتلئ، 4عندما 4جهت نظر
/7 4جهه ��يته ينظر /R 4ير�قب�، فخجلت 
4عدi /7 تنا64 �لطعاM، فتبسم S 4جهي. 
4بعد �نتها8 �لعشا8 سأل� عن )مشق �4حو�6 

�جلماعة. 
�خلا®  مكتبه   7/ �هبنا   Rلتا�  Mليو�  S4
§انب جامع �لفضل لنو)عه فقا6 �لسكرت2 
�خلا® �أل� من2 جا4يد بأ> �خلليفة موجو) 
 <� يستطيع  4ال  �لعر@  مع  لقا8  برنامج   S
Åر� � قا6: على كل حا6 سأخ�n �نكم 
فخر�   .n�4خ� فدخل  مكتبه   7/ جئتم 
4تعانقنا  علينا  4سلم  �الجتما�  من  �خلليفة 
لقا8  برنامج   S 4�شتركو�  �)خلو�   R 4قا6 
4جلسنا  فدخلنا  معنا.  4�جلسو�  �لعر@  مع 
S �ألستو)يو. 4�هب هو /7 مكتبه، 4بعد 
�خلاصة  يديه ضيافته  بني  )قائق )خل ¯مل 
4كانت /بريقا من شر�@ ماجنو 4/بريقا من 
علينا  يو|�   <� �جلو�فة، �4صر على  شر�@ 
 	��4  R/ نظر  �نتهى   <� 4بعد  بنفسه.  هو 
شربت ما S �لكأ¶، فقاM مر� �خرx 4مأل 
نفسي   S خجلت  �4نا  ثانية،  مر�  كأسي 
 Mكث2ً� عندما ��يت هذ� �لرجل �لعظيم يقو
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 �ألستا� �مد شريف عو)� على ميني حضر� �م2 �ملؤمنني 4�لدكتو� مسلم �لد��4 على يسا� حضرته 
S عاM ٢٠٠٨ بعد �جللسة �لسنوية

/خو� عر@ مقيمو> S بريطانيا مع حضر� �م2 � ملؤمنني
 z4هللا، كما6 بر4)جة 4حسا> عرجا� n4لكر، حكيم طويلب، حضرته �يد M(� :من �ليمني
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ֲדذ� �لعمل.
�لعر@  مع  لقا8  برنامج  �نتهى  4عندما 
�خلا®  مكتبه   7/ �ألستو)يو  من  خرجت 
للسفر  منه   <��إل 4طلبت  بتو)يعه  4قمت 
تبقى   <� عليك  كا>  �هللا:  �3ه   R فقا6 
�ملر�   S فيجب عليك  nطو6 من هذ� فتر� 
�لقا)مة �> جتعل /قامتك �طو6. � عدنا بعد 
به  متعلقة  بقيت  4قلوبنا  )مشق   7/ 4)�عه 
بيننا  �ملر�سلة   iستمر� 4قد  قبل.  من  �كثر 
منه  نطلب   Mيا� عشر�  كل  نظامي  بشكل 
�لدعا8 لنا 4جلماعة سو�يا 4�ستمر �لك /7 

�> 4�فته �ملنية.

�. عيسى �حلا" �Rو�، سو�يـا
 z2م2|� طاهر �3د �3ه �هللا كا> �م zسيد
4معلمي  4صديقي  �4خي   ��4  B4خليف
�4فيقي، بل /نه �هتم بشكل �ستثنائي بكل 
 Bخطو� كنت �خطوها بد8� من �للحظة �ل
 B3ديا 4ح� �للحظة �ل� Bعلنت فيها بيع�

تبا)لت فيها مع حضرته �خر �سائلي. 
 R �سائله  كل  ميهر   <� حضرته  �عتا)  لقد 
 R بعثها  Bل� تلك  باستثنا8  �لكرمي،  بتوقيعه 
يفو½  كا>  �ملر½ حيث   Ô�فر على  4هو 

سكرتn2 �خلا® بالتوقيع عليها.
فال  �ألشيا8  بعض  �نسى   <�  R جا|   </4  
�ملؤ�خة  �74 �سائل حضرته  نسيا>  ميكن� 
S ١٩٩٨/٠٩/٢١ �لB 4صلت� S مدغشقر 
بليغا  )�سا  �لشديد  /pا|ها  �غم  4كانت 
فتلك  4�لنصح.  4�لتوجيه  �لتخاطب  فن   S
 Bلرسالة ` حتمل جو�@ حضرته على بيع�
بوسعي  �نه   7/  zنظر لفت  بل  4حسب، 
تسخ2 موهبB �لشعرية 4�أل)بية خلدمة )ين 
عن  معه  �لتو�صل  باستمر��  �مر	   � �هللا. 
خ S نفسي �ملبا)¼  طريق �لرسائل كي يرسِّ

4�لقيم 4�ملثل �أل3دية. � ��) �لك بفيض 
 iُبد� �من )عو�ته �لB �ستجيبت S حقي /
من  �كثر  4موضوعية  4عمق  بغز���  �كتب 

�z قبل. 
بنا  �قلعت  حني   ٢٠٠٠/٠٢/٠١ بتا�يخ 
�لطائر� من مطا� تانانا�يف §زير� مدغشقر، 
�صد�  قد  حضرته   <� حينها  �علم  �كن   `
 B4عائل zلقاضية باعتبا�� توجيهاته �لكرمية 
 S ضيوفا شخصيني على �جلماعة �أل3دية
مو�يشو¶ ح� �للحظة �لB ُتَحلُّ فيها �يع 
مشاكلنا. فكانت حر��� �الستقبا6 �ك� من 
¥ق  4كنا  4�ألسى،  باللوعة  4�لشعو�  �أل` 
بني �هل كر�M ` يبخلو� بالسهر على ��حتنا 
نفوسنا  على  4�لطمأنينة  �لسعا)�  4/)خا6 

�ملتعبة. 
 7/  z(مبفر  i�(غا �لوطن   7/  q(عو بعد 
 7/ بالعو)�  فأمر	 حضرته  �لغربية،  �4�4با 
4ط� 4عائلB بعد �> �لل �لصعا@ �لB تقف 
 R يضمن مبا  �لعو>  يد   R َّ4مد طريقي   S
سبل �حليا� �لكرمية، فكانت 4قفته تلك من 

.qحيا iل حلظا��
4هذn �لذكرياi ليست حكًر� على شخصي 
فر)  بكل  يهتم  كا>  حضرته  أل>  فقط 
ير�سل  كا>  �نه  لد�جة  �جلماعة  �فر�)  من 
�ألطفا6، 4يهتم ¥ل مشاكلهم، بل 4يرسل 

�¤د�يا 4�ملساعد�i ¤م. 
بزيا�ته �أل74 4�ألخS �2 منهامي  تشرفت 
بأملانيا، 4كانت حلظاi ال ميكن �> ُتنسى، 
فقد خذلت� �لكلماi 4�أللفا~، 44جدُت� 
S حضرته كالطفل �لتائه حني يضمه حضن 
4�لدn. قبلُت يدn لتتكفل ع��q بالبوº عما 
عجز لسا	 عن �لبوº به. كا> 4)يًعا 4)4ً)� 
�كثر مما توقعت، 4عطوًفا 4مشرًقا �كثر مما 
ظننت، 4مهاًبا �كثر مما �عتقدi، فلم �ستطع 

�لنظر /7 عي� حضرته، لكنه ` يبخل عليَّ 
 ،q�4حو�6 �فر�) �سر R�بالسؤ�6 عن �حو
معه.  تذكا�ية  صو��   Ñاللتقا 4)عا	  بل 
فكا> �لك �64 �4خر لقاR 8 مع حضرته.

موسى �سعد عو�J، �لكبـاب� 
S نيسا>//بريل ١٩٨٥ سافرi /7 لند> 
بر«ية  �حظى  لكي  �لكباب2،  4فد  ضمن 
سيدنا �م2 �ملؤمنني خليفة �ملسيح �ملوعو) 

� موالنا طاهر �3د �3ه �هللا.
 Mسال/  ½�� لوصولنا   Rلتا�  Mليو�  S4
�با)، �بلغونا بساعة �للقا8 مع سيدنا �م2 
�ملؤمنني. 4قفنا S �لطابو� صفًّا مع 4فو) 
كث�2 �خرx لكي ندخل فرً)� فرً)� تلك 
 B4�ل �لوحي،  بأنفا¶  �ملشحونة  �لغرفة 
4قف حضرته يستقبل فيها �لوفو)، بينما 
�حيًما،  �هاًما  تنضحنا  �لسما8  كانت 
فلما  �لط2.  �«4سهم  على  كأمنا  4�لكل 
 7/ zناظر xشا�فُت با@ �لغرفة، 4سر
حنايا جوفها، ��يت حضرته 4�قًفا كأنه 
عمو) من نو� 4على ��سه عمامة ناصعة 
4من  �لفجر،  فلق  كأWا  تر�ها  �لبيا½ 
 nكّي خّال@، �4يا�ناظريه ينبعث بريق 
تغلفك  4�)عة  غّنا8  �بيعة  كأنه  �ملطمئن 
حناًنا 4)فًئا �4بة. فما �> 4صلته 4�4)عته 
نفسي للعنا� ح� �	 4�هللا ` �� �عر 
ما �لذz �نتاب� 4�عتر�	... فكأمنا متلَّك� 
¥ضرته  �لصق�  غريب،  كهربائي  تيا� 
�نفكا�، "4كيف �طيق من �4حي   <4(
بنبض  Åفق  قل¿  كا>  لقد  �نفكاكا"؟ 
 z(��/متالحق �هيب �حّسه، 4بكائي �لّال
كا>  من  كل   nنتبا� لفت  قد  �ملرتفع 
 zظهر ميّسد  كا> حضرته  بينما   ،Rحو
عليكم   Mي.."�لسالtبا 4ينا)ي�  4يقبل� 



٥١٩

يا موسى...�لسالM عليكم يا موسى!" 
قضيت  �عر كيف   ` /ن�  �قو6  4�حلق 
�لليلة.  تلك   iلنها� 4ساعا� سحابة �لك 
4لعّل �ملعÍ �لذz كا> Åتمر S ��سي عن 
 qحيا S خلالفة 4�خلليفة، 4بأن� أل64 مر��
�ثا�   zلذ� �قابل �خلليفة عياًنا �4لتقيه، هو 
مشاعرz �لدفينة فهاجت عو�طفي ح� ` 

تعد R عليها سيطر�.
قد  (/بريل ١٩٨٥) كا>  �ملناسبة   nهذ  S
 zلسنو� �الحتفا6  �قاM حضرته أل64 مر� 
بعيًد�  �ملتحد�،  �ململكة   S للجماعة   Mلعا�

عن �بو� باكستا>.
)خلنا سر�)� �الحتفا6، حيث كا> �آلال 
جلوًسا على �أل�½ ينتظر4> حلظة )خو6 
 <� فما  �لرحيب،   Ñلفسطا� �لك  حضرته 
�لبكا8  �يب  عال  ح�  �ملن�  4�عتلى  �هّل 
4هتا �لتكبS 2 جو �متز� فيه �حلز> على 
فر�� �ألحبة S باكستا> بتكبi�2 �لشكر هللا 
� �لذz ّجنى �م2 �ملؤمنني من كيد �ألعد�8 
 Ñلسقو� من  �ملبا�كة  �جلماعة   nهذ 4حفظ 

كما كا> قد ���) ¤ا �4لئك �ملاكر4>.
��يت  مبا   ��مأخوً �لرحلة   nهذ من   iعد
4مبا tعت 4مبا شعرi... 4مذ ��� �4نا 
 zشعا�� S لك �لرجل. �ناجيه��س2 �بة 

�4كتب /ليه S مناسباi عديد�. 
فما |لت �بغي قربه مذ ��يته  

                �ناجيه سرًّ�، �4 �خّط كتابا
فإّ> له S �لقلب قصًر� معّمًر� 

                 4ما8ً من2ً� /> ���) شر�بـا
سقى �هللا �ياًما نعـمنـا بظله 

             �4جزS �� 6 �لـِجنا> ثو�با

�مًر�  تلقيت  سنة ٢٠٠٠،  يوليو  متو|/   S
من حضرته �> �حضر /7 /سالM �با) قبل 

�ياM لكي  موعد �الحتفا6 �لسنوz بعشر� 
4/عد�)  مبر�جعة  �لعر�  �ملكتب  مع   Mقو�
كتب باللغة �لعربية للمسيح �ملوعو) � 

للطبع.
�ملؤمنني.  �م2  سيدنا  حبي¿  ملالقا�  �هبت 
كا> قل¿ يد� �بة �4هبة، 4كنت قد �تيت 
حلضرته ببعض �¤د�يا �لرمزية: منو�ًجا من 
 Bل� �لع�ية  �للغة   7/ �لكرمي  �لقر�>  تر�ة 
عليها  نقشت  4عصا  |من..  منذ  ֲדا   Mقو�
باإلجنليزية �حلرMTA 4 4هي ترمز /7: 
من  �عد�ً)�  4كذلك  �3د.  طاهر  مر|� 
بتحريرها   Mقو� كنت   Bل�  "xلبشر�" �لة 
�حر   <�  M4معلو) �لوقت.  �لك   S
MTA ترمز S �لوقت نفسه /7 �لفضائية 

هذ�  �خت2  4قد  �يضا،  �أل3دية  �إلسالمية 
لتش2 /7 �> م2|� طاهر  للفضائية  �السم 
�3د هو �لذz �سسها 4هي هدية عظيمة 

منه بعد �هللا �) 
فرًحا،  ا  باشًّ فاستقبل�  فريًد�.  /ليه  )خلت 
)عا	   � )4ًما...   M�( ليته  عناقا  4عانق� 
 zخبا�� 4يستطلع  يسأل�  4هو  للجلو¶ 
 S �4خبا� �أل4ال) 4�لعائلة. فلما �فرغت ما
بعد؟ فقلت: /> tح   ��قا6: 4ما  ،Bجعب
�جهز  �4نا  ��يتها  �«يا  عليه  �قص   zسيد
 <� فطلب  هنا.   7/ �لرحلة   nذ¤ نفسي 
يسمع. فقلت: ��يت نفسي S �ملناM �)خل 
�با)   Mسال/  S  zلسنو� �الحتفا6  سر�)� 
قبل �نعقا) �الجتما� فيه. 4قفت S �ملدخل 
/7 جانب �ملنصة �تأمل �لفسطاÑ �لرحب 
 Ñببسا �ملغطا�  ��4ضه  �جلميل،  �لو�سع 
تكتمل  4�لذ�4  �ألناقة   i4ملسا �خضر، 
S جنباته من كل جهة، 4/� بسيدz �م2 
 S �خليمة  �قصى  من   zو�  M(قا �ملؤمنني 
�لغر@ مّتجًها /S َّR �لشر�، طلق �ملحيا، 

طويل  معطف  4عليه  بيضا8  عمامة   nتعلو
جذب�  قد  �جلما6.  بديع  �للو>  �خضر 
�لطاهرتا> عن   nتفتّر شفتا بشكل خا®، 
�لثاقب.  �لنجم  ألال8  كأWا  عذبة  �بتسامة 
 iال حلظا/ للقائه. 4ما هي  �ִדيأ   iفأخذ
�على   S �4قبله  �عانقه  نفسي  ��يت  ح� 
صد�n �ألمين من فو� �لك �ملعطف �جلميل. 
فعلقت بلسا	 منه شعرn طاهر� بيضا8 قد 
 Þعا� iقنه �لشريف. فأخذ�سقطت من 
�قو6  �4نا  لسا	   S �لعالقة  �لشعر�  تلك 
 <� قبل   zسيد يا   i((تر لقد  حلضرته: 
�قر� �حلضو� /7 لند> ألن� كنت مريًضا، 
4لكن �خي عبد �ملؤمن �لـحَّ علّي 4قا6: 
�ملؤمنني،  �م2  طلب   (��  <� ميكن�  ال 

فجئت ملبيًّا.
� به يبا)�	 قائال: �نت تر�ت /7 �للغة /4
�لرحيم   �لرRن  �هللا  بسم  كلمة  �لع�ية 
 Bل�- بالع�ية   iلكلما�  nهذ (4نطق 
عاملية   7/ /شا��  4لكنها   - متاما  pهلها 
هذn �لدعو�...) � 4�صل قائال فهل هؤال8 
�ليهو) عندكم يفهمو> حقيقة �ملقصو) من 
حضرته  فأجبت  �لرحيم؟  �لرRن  كلمة 
4ليست  تر�ة   nهذ  ،zسيد يا  قائال: 

تفس2ً�. 
 zيد  <� 4�نتبهت  نومي  من  �فقت  4هنا 
 Bلشعر� �ل� Þتعا Bما |�لت ممتد� /7 شف

....Mملنا� S 	لتصقت بلسا�
مسر4ً��  4كا>  كث2ً�  حضرته  فضحك 
لنا،  �لدعا8  حضرته  من  فطلبت  جًد�. 
فقاM يو)ع� ¥ر��� 4هو يكرم� بسلة من 

حباi �ملاجنو. 
كا> هذ� �للقا8 هو لقائي �ألخ2 ¥ضرته. 
4قد حافظت بعدها على مر�سلته عند كل 

مناسبة.
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متيم �بو �قـة، �أل���
 iلقد �كرم� �هللا تعا7 بكث2 من �لذكريا
سأ�كر  �ن�  /ال  �خللفا8،  مع  �جلميلة 
 q2مس S حا)ثتني كا> ¤ما �ثر مفصلي

S �جلماعة.
 7/ ��سلت  �لز4��،   S  iفكر عندما 
تعا7-  �هللا  -�3ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر� 
طالبا �لتوجيه 4�لدعا8، فوصلت� �سالة من 
حضرته يأمر	 فيها �> �توجه /7 �لكباب2. 
تعجبت عندما 4صلت� �لرسالة 4�بتسمت، 
4قلت S نفسي: لعل �خلليفة قد نظر /7 
�خلريطة 44جد �> �ملسافة قريبة جد� بني 
ال  4لعله  �ملحتلة،  فلسطني  4بني  �أل�)> 
 Ñ4نه خر( هنا�   7/ �لوصو6   <� يعر 
�لقتا)، 4لعل 4صوR /7 �قصى بقعة على 
4جه �أل�½ �سهل من 4صوR /7 �لكباب2! 
�لسائد�  �لسياسية  �لظر4  بسبب  4هذ� 
�لك �لوقت /ضافًة /7 تعقيد�i تتعلق  S
على  صعوبة  �ألمر  تزيد  �لثبوتية  بأ�4�قي 
صعوبة. 4مع �لك كنت مد�كا �> توجيه 
�خلليفة هذ� ال ميكن �> يكو> �مر� عا)يا، 
بصو��  �ألمر  تعا7  �هللا  ييسر   <� بد  4ال 
ما. فامتثلت لتوجيه حضرته ��4سلت /7 
 Mيا� /ال  فما هي  �خلصو®.  ֲדذ�  �لكباب2 
 zلذ� �خي �مد شريف،  �تصل �  ح� 
 M�كا> حينها قد �صبح قائد� ملجلس خد
شريف  �مد  �خي  �صّر  هنا�.  �أل3دية 
كي  4سعه   S ما  كل  يبذ6   <� على 
 nهذ 4خال6   .iباملحا4ال 4بد�  �حضر، 
�لفتر� كانت قد نشأi بيننا عالقة صد�قة 
�4خّو� على �¤اتف �ستمرi لعاM تقريبا. 
` نكن قد �لتقينا بعد، 4` �كن قد عرفت 
�التصا6  4سائل  تكن   `4 4جهه،  صو�� 
من   Mيو  S4 4متاحة.  متطو��  حينها   S

�ألياM �تصل � �خي �مد شريف ليخ�	 
�نه قد حصل R على تصريح |يا�� �4نه 

��سله مع �حد �لقا)مني من هنا�. 
 nعندما �ستلمت �لتصريح̀  �صد� �> هذ
ُتدخل� فلسطني 4جتعل�   <� �لو�قة ميكن 
�ِصل /7 �لكباب2 �لB كنت �حلم بزيا�ִדا 
 zلعا` �لعر� �لذ� S ا �ملكا> �لوحيدWلكو

فيه مسجد لأل3دية 4مركز. 
)خلت  4بالفعل  �ملوعو)،   Mليو� 4جا8 
�حلم،  4كأن�  مذهو6  �4نا  فلسطني 
4�نتقلت من �طة /7 �طة ح� 4صلت 
�ملسجد  فدخلت  فالكباب2،  حيفا،   7/

.zمسجد �3د S 4صليت أل64 مر�
تكر�i |يا��q للكباب2، 4بذلت كل ما 
S 4سعي للبحث عن |4جة مناسبة، 4لكن 
�)�كت  4لكن  هنا�،  |4�جي  يتحقق   `
كا>   R 7تعا �هللا   nقّد� ما   <� �لك  بعد 
 i�َر كث2� من �لثمرÃ� 4�جا من نو� �خر|
 .qحيا مس�2  على  �نعكست   Bل� �لطيبة 
بأخي �مد شريف   Bحيث كانت عالق
4باجلماعة هنا� بد�ية لتأسيس عمل عر� 
�نتقل /7 �فا� �4طاi ` نكن �لم ֲדا 
 xمد من  �ملندهشني  �كثر  �ن  |لنا  4ما 
فاحلمد  علينا.  به  �هللا  �نعم   zلذ� �لتوفيق 
هللا �لذz هد�	 �> �تبع توجيهاi �خلليفة 
�لظر4 كانت تش2 /7 �>  مع �> كل 
مستحيال،  يبد4  كا>  هنا�   7/ �لوصو6 
خلف  يكو>   <� تعا7  �هللا  قضى  4لكن 
هذ� �لتوجيه /نعاM كب2 منه على هذ� �لعبد 

�لفق2.
بد�نا  �حلا)ثة �ألخرx، فكانت عندما  �ما 
�ملباشر.  �حلو��  ل�نامج  4�لبث  باإلعد�) 
برنا�ا  �ل�نامج  يكو>   <� �لفكر�  كانت 
حّيا يشا�� فيه شخص 4�حد S �ألستو)يو 

 7/ /ضافة  �¤اتف،  ع�  �خر4>  4يشا�� 
مشا�كاi �ملتصلني من �ملشاهدين. �خ�	 
لكي  تأش�2  �ستخر�   <� شريف  �أل� 
�كو> ضيف �ل�نامج S �لشهر �لثالث من 
عاM ٢٠٠٦. كنت قد حا4لت قبل عشر 
سنو�i �حلصو6 على تأش�2 بريطانيا 4` 
�لك  ح�  كث2�   S4ظر تتغ2   ` �متكن. 
على  متوكًال  للتأش�2  فتقدمت  �لوقت، 
 <� �ملفتر½  �لB كا> من  �لليلة   S4 .هللا�
Wا�ها،   S  zسفر جو�|  ألخذ  �هب �
��يت S �لر«يا �ن� �سُتدعيت على عجل 
 n7 �ل�نامج، �4ن� مضطر@ بسبب هذ/
نفسي.   i(عد� قد  �كن   ` أل	  �لعجلة 
��4يت �ن� �قف �ماM �م2 �ملؤمنني �خلليفة 
�خلامس �يدn �هللا بنصرn �لعزيز، 4كا> يش2 

/R بأصبعه 4يقوR 6 باإلجنليزية:
 I know you!،  /ضافة /7 بعض �لتفاصيل 
 Mهبت الستال� Mليو� �لك  S4 .xألخر�
منحو	  قد  �Wم   iفوجد �لسفر  جو�| 

�لتأش�2 بفضل �هللا.
نتو�صل   <� �ملباشر  �حلو��  فكر�  كانت 
�جلمهو� 4مع �أل3ديني 4جنيب على  مع 
�ألسئلة مباشر�، 4` يكن Õصصا بشكل 
 7/ �ملوجهة   iلشبها� على  للر)  �ساسي 
 R 6تصل � �خي شريف 4قا� .Mإلسال�
/نه يريد �> يؤجل |يا�q شهر� أل> برنامج 
4يريد  قريبا،  سيبث  �إلميا>"  عن  "�جوبة 
 S ثابت  مصطفى   ��ألستا يستضيف   <�
هذ� �لشهر لكي يقدM ¤ذ� �ل�نامج 4يعلن 
عنه S �حلو�� �ملباشر. فقلت له: ال بأ¶.. 

سأحضر S �لشهر �ملقبل /> شا8 �هللا.
للبث، 4قبل ساعتني  �ليوM �ملخصص   S4
�تصل � �أل� شريف  �ملوعد،  تقريبا من 
مضطربا 4قا6 /> �ألستا� مصطفى ثابت 
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مريض جد�، 4هو غ2 قا)� على �الشتر�� 
S �ل�نامج، 4/نه سيقابل مع �ألستا� عبد 
 <� 4علّي  للتوجيه،  �ملؤمنني  �م2  �ملؤمن 
�كو> مستعد� كي �حضر فو��. 4بالفعل 
)خل �أل� شريف 4�أل� عبد �ملؤمن على 
�4مرaا  �4عهما  من  فهد�  �ملؤمنني  �م2 
ُ�ستدَعى   <�4 �لغد،   7/ �ل�نامج  بتأجيل 

فو��!
�متثلت لألمر، 4توجهت مباشر� /7 �ملطا� 
¥ثا عن طائر� تقّل�، 4` �جد طائر� /ال 
قبيل ظهر �ليوM �لتاR، 4كا> من �ملفتر½ 
�> تصل �لطائر� قبل موعد �ل�نامج بثال¸ 
صعبة  �لليلة  تلك  كانت  تقريبا.   iساعا
علّي أل	 سأ�هب لل�نامج قبل �> �ستعد 
�4حّضر نفسي �4حّضر �ملا)� �لB سأتكلم 
فيها، 4لكن� قلت S نفسي /ن� قد بايعت 
على �> �بذ6 كر�مB �يضا S سبيل �هللا، 
فلم ال �توكل على �هللا تعا7. 4صلت /7 
بساعتني،  �ل�نامج  موعد  قبل  �ألستو)يو 
شفي  قد  ثابت  مصطفى   ��ألستا 4كا> 
بفضل �هللا تعا7 بدعا8 �م2 �ملؤمنني، 4كا> 
�حلو��  ضيو  صيغة  تعا7  �هللا  �ّتب  قد 
الحقا.   iستمر�  Bل� بالصو��  �ملباشر 
4شهدنا توفيقا كب2� من �هللا تعاS 7 تلك 

.iحللقا�
 Rلتا�  Mليو� �ليوM �ألS4 ،64 صبيحة  بعد 
�هبنا لزيا�� �م2 �ملؤمنني. 4عندما )خلت 
 I know  :R 6بأصبعه 4قا Rّ/ مكتبه �شا�
 iلر«يا. فسر�� S متاما كما شاهدته ،you

كث2� �4خ�ته بالر«يا. 
تو�لت بعد �لك |يا��q /7 لند> 4حظيت 
بلقا8 �م2 �ملؤمنني S كل مر�. كا> يكرم� 
 n�بوقت طويل يقا�@ �لساعة �حيانا، فجز

�هللا �حسن �جلز�8.

مد �لزه�F، مصـر  Vها
�جلماعة �إلسالمية �أل3دية من   7/ تعرفت 
 zخال6 �لقنا� �لفضائية �لعربية 4�حلمد هللا �لذ
نّو� بصq2 4يّسر R سبيال /7 بيعة �ملسيح 
�ملوعو) �. 4كنت قبل تعّرS /7 �أل3دية 
�إلسالمية  �ألمة  �قي   7/ سبيل  ال   <�  x��
4تقدمها /ال من خال6 �خلالفة 4كنت �نتظر 
ليخو½   zباملهد �ملسمى   ºلسّفا� �لك 
ملحمة �خر �لزما>. لقد تغi2 هذn �ملفاهيم 
من   <�بإ  Mتقو �خلالفة   <�  ��(� فأصبحت 
�لذÅ zتا� �خلليفة، لذلك ال  � 4هو  �هللا 
�4ال،  �لنا¶ فكريا 4�عتقا)يا  توحيد  بد من 
�خلالفة  كانت  4لو  سياسيا.  �جتماعهم   �
تقوM باجتها) �لنا¶ الستطاعت �z فرقة �> 
تقيمها 4لكنها تقوM بقد�� �هللا � 4توفيقه 
للمؤمنني �حلقيقيني. كذلك تغS iْ2 4جهة 
نظرz 4ظيفة �خلليفة نفسه فقد كنت �ظن 
 Mنه �ر) حاكم ال �كثر 4ال �قل، بينما مقا�
/ال من يكو>  فيه   Mيقو مقاM ال  �خلليفة هو 
صو�� من �لن¿ 4يكو> �نعاكسا له، فاخلليفة 
يقوS M �لدنيا ح� يبقى فيها نو� �لنبو� /7 
يوM �لقيامة. /ن� �نظر بعني �لشفقة 4�لر3ة 
�ملوعو)  �ملسيح  يعرفو�   ` �لذين  هؤال8   7/
� 4` يبايعوn ألWم بعيد4> عن �خلالفة 
 .zأل3د� �ملسلم  به  يشعر  مبا  يشعر4>  ال 
�4قو6 /ن� تكفي� نظر� 4�حد� S 4جه �م2 
�حصل  لكي   ºهللا كل صبا�  nنصر �ملؤمنني 
 nهذ بفضل  /ن�  �إلميانية..  �لطاقة  على 
�خلالفة ��x �لقر�> ميشي على �أل�½ بكل 
بأن�  /ن� سعيد بل فخو�  �لر�ئعة..  تعاليمه 
قد �صبحت S هذn �جلماعة �4«من متاما �نه 
ال سبيل لرقي �ألمة /ال بالدخوS 6 �اعة 
/Øلثا� كانو>   ٢٠)  .� �ملوعو)  �ملسيح 

يناير ٢٠٠٩)

عبا�J بربوe "�بو RزJ �لتونسي" (لند>)

عـنا� �<=
خال6 |يا�� �ستطالعية للدمنا�� سنة ١٩٨٤ 
�جلمعة،  �جلماعة أل)�8 صال�  |�i مسجد 
 zلر4حي 4�ألخالقي �لذ� xباملستو iُ4�نبهر
 (�(|�4  q�يا�|  iتكر� �فر�)ها.  به  يتمتع 
�إلسالمية  �لعقيد�  بصحة  4يقي�  /عجا� 
�لكتب  بعض   R قدمو�  ֲדا.  يؤمنو>   Bل�
�لعربية عن معتقد�i �جلماعة.. �طمأ> قل¿ 
4بايعت. � عدi /7 بلدz تونس، 4هنا� 
قر�i بعد تفك2 عميق �4)عية مكثفة 4قف 
/ثرها  على  )عا	   .Mإلسال� خلدمة   qحيا
لند>.   7/ �هللا  �3ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر� 
�لB كانت   i��4تذكر جيًد� �> �الستفسا�
تدS �4 خلدz حو6 ختم �لنبو� �لW� ` Bل 
من نفحاִדا /ال �لقليل |�لت �يعها ملا 4قعت 
عانق�  4حني  �لشريف  4جهه  على   zعينا
 Mيا� بضعة  4بعد  �أل64.  لقائي   S حضرته 
طويال  عانق�  �لثانية حلضرته   qيا�| خال6 
�شعر  كنت  حيث  باخل2   R يدعو  4كا> 
لقد  قا6:   � كتفي،  مالمسا  يتحر�  بذقنه 
أل)�ئها.  لنذهب  �ملغر@  صال�  4قت  حا> 
)خلت �ملسجد �4نا S حالة �نتعاÔ �4حي 
` �شهد ¤ا مثيال من قبل. فبمجر) �> قر� 
تنهمر  كانت  �لكرمي  �لقر�>   iيا� حضرته 
 z�4بغز���، 4` يعد مبقد zلدمو� من عينا�
�لتحكم فيها. لقد �صبحت �س2َ حب هذ� 
�لرجل �لطاهر �لذz )عا �َهللا �> يذيق� طعم 

�حلب �إل¤ي �لصا)�. 

�لتو�ضـع 
 كا> R شر لقا8 حضرته مر� ثالثة حيث 
طْلي جد��>   S منهمك �4نا  )خل صدفة 
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فألقى  تطوًعا،  �با�  �لرقيم � �سال�  مطبعة 
علّي �لسال� + عر* يد) �لشريفة ملصافح!. 
فلم 8قّد� يد: 89شر6ُ بأ4ا ملطخة بالدها1 
9ال تليق مبكانة حضرته. فابتسم 9قا>: ما 
�مَت مسر�I9 18 تكو1 يدH � هذ) �حلالة 
 L9صاَفَح هي،  ֲדا كما   I9مسر 8يضا  فأنا 
Uر�TI �19 18 يباS مبا كا1 عليها، + 8خذ 
بيد: 9قا>: تعا> معي لنأخذ صوTI معا. 

كال	 �أل�ليـا�
 بعد �9Xجي بسنتني Yلت 9Xج! فذهبنا 
�^ حضرته لكي [تاI لنا �\ا ملولو�نا �ملنتَظر 
�لذ: d نستفسر من �ألطبا` _كر� كا1 �8 
8نثى. فّكر حضرته للحظا6 طويلة 89معن 
 fلنظر + قا>: َسـمِّه حّسا1، + قا>: 8تعر�
من هو حسا1؟ حسا1 بن ثابت �لذ: قا> 

:� kلن� Tعند 9فا lلبيت �لشه�
كنَت �لسو�َ� لناظر� فَعِمي عليك �لناظُر

�من شا� بعد$ فليمْت فعليك كنت "حا�ُ
 9ما لفت �نتباهي هو قر�`T حضرِته كلمَة 
"َفْلَيُمْت" بصو6 عا> 89شاI بأصبعه مؤكد� 
على هذ� �ألمر. � �حلقيقة d 98ُِ> �هتماًما 
�لفرحة  كانت   _�  Hحينذ� �لنقطة  qذ) 
_كر  مبولو�  تنبأ  قد  �خلليفة  أل1   sتغمر
�9ختاI له �\ا مناسبا. 9بعد بضعة 8سابيع 
ال  8نه  89خvنا  للفحص  �لطبيب   ^� _هبنا 
يسمع �قا6 قلب �ملولو�، تبني على �ثرها 
تذكر6ُ  حينها  8مه.  بطن  ��خل  ُتو�  8نه 
مؤكد�  �ملؤمنني   l8م  Tحضر �ليه   I8شا ما 
 d9 ،<د6 �هللا على كل حاY ."َفْلَيُمْت"
 svحيث �1 �هللا 8خ Tا�ثة �لوفاU �l8تأثر كث
خليفًة   (Iختا� َمن  طريق  عن  مسبقا  عنها 

لإلما� �ملهد: �.

سيد �لقو	 خا�مـهم
لّلغة  �ألYدية  �لفضائية  على   ~I� خال> 
حلم  من  ِقَطًعا  حضرته  8حضر  �أل�Iية 
 + قطعة  8ُعطَي  من   <98 9كنت  مشو:، 
X9عت �لباقي على �آلخرين. 9ما 18 8كلتها 
�لشريفة  يد)   �9 َّS� 9قف حضرته �9جته 
صحن فا�I 9طلب مL 18 8ضع �لعظم � 
�لصحن. لقد متنيت حينها 18 �كل �لعظم 
9ال 8ضعه � �لصحن �حتر�ما ملقامه �جلليل. 
فعًال هذ) هي قمة �لكر�.. يطعمL 98ال + 
يأ� 9يأخذ مL �لبقايا. 9ها بأمl �ملؤمنني 
يؤكد: ضعه � �لصحن، ضعه � �لصحن.. 

فوضت 8مر: �^ �هللا 99ضعته.

�لو�جب �ملقد4 ��لتأييـد �إل/ي
�ثر 9فاT �ألستا_ �مد حلمي �لشافعي طلب 
برنامج   � 8ترجم كالمه   18 مL حضرته 

 Lجة 8نU 6 حلضرتهIلقا` مع �لعر�. �عتذ
8ترجم خطبا6 حضرته  منذ سنني طويلة 
9بر�مج 8خر� �^ �لفرنسية 9يصعب عليَّ 
بني عشية 9ضحاها 18 8ترجم �^ �لعربية. 
فعيَّن حضرته �ألَ� منl عو�q Tذ) �ملهمة. 
 lسكرت  � �تصل  تقريبا  شهرين  9بعد 
بأ1   Hv] �ملؤمنني   l8م  1� قائال  حضرته 
 �_�9 بلد)   ^� للرجو�  �ضطر   Tعو�  lمن
مع  لقا`  برنامج   � �ليو�  بالتر�ة  تقم   d
�ألبد.   ^� �لvنامج  هذ�  فسننهي  �لعر� 
تأملت � كال� حضرته 9تذكر6 حكمة 
�لقائد �إلسالمي طا�I بن Xيا� حني قا> 
جليشه عند مضيق جبل طا�I: �لبحر من 
99ضعهم  8مامكم..  من  �9لعد9  �I9`كم 
�لنصر  كا1  9هكذ�  �لو�قع  �ألمر  8ما� 
�9لفر�سة  �لقيا�ية  �حلنكة  بنفس  حليفهم. 
 � �ملؤمنني   l8م  Tحضر  L9ضع �إلميانية 

�لسيد عبا�T بربو� مع �خلليفة �لر�بع YIه �هللا
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شر   R حصل  4هكذ�  �ملوقف.  نفس 
�لتر�ة لسنني عديد�.

كا> R شر تر�ة كالM حضرته خال6 
�ثنا8  ففي  �أل4�4بية.  �لد64   S جوالته 
�ألسئلة  ند�4   iُعقد فرنسا   7/ |يا�ته 
4�ألجوبة 4حضرها كث2 من �لعر@ �ملقيمني 
هنا�. 4كا> مقر�� �> تستمر �لند�4 ساعة 
4نصف، لكن كا> هنالك عد) هائل من 
على  يزيد  ما   7/ �ل�نامج  فامتد  �ألسئلة، 
 S جالسا  كنت  4نصف.   iساعا ثال¸ 
ساحة �ملسجد �ُترجم �حياًنا بالعربية لبعض 
�لضيو �لذين ال يعرفو> �لفرنسية. لفت 
�نتباهي �حد �لضيو �جلالسني §ان¿ حيث 
كا> منتبها جلميع �رياi �لند�4 4لكنه ` 
يسأz� 6 سؤ�6. تبني S R �ليوM �لتاR �نه 
/ماS M �حد �ملساجد S فرنسا 4كرمه �هللا 
¥فظ �لقر�> �لكرمي عن ظهر قلب. 4ُطلب 
م� �> ���فقه خال6 لقائه مع حضر� �م2 
�ملؤمنني كي �ترجم له. )خلت �4ال مكتب 
 x�� <� فما .zحضرته � )خل هو بعد
�قشعر  ُصر�ًخا  صر�  ح�  حضرته  4جَه 
 (�(|�4 �لدمو�  منه  4هطلت   zجلد له 
�ملؤمنني  �م2  �� ¥ضر� /4 ُصر�خه،   xصد
 `4 لعناقه،   Mإلما� فهر64  ���عيه،  يفتح 
 </ "4�هللا  مرً��:  ير))  4هو  نفسه  يتمالك 
علوM �لقر�> 4معا�فه معك". �كرM �هللا هذ� 

�لرجل �لبا� 4�نضم /7 �جلماعة.

�. علي �لزيا�نة، �أل��� 
�حلمد هللا �لذz هد�	 /7 هذ� �لنو� 4جعل� 
من �ملبايعني على يد موالنا مسر�4 �3د. 
فو�هللا لقد جا8 �حلق 4ما ُيبد¼ �لباطل 4ما 
مغفر�   7/ سابقو�  �لنا¶  �يها  فيا  يعيد. 
متوُتنَّ  4ال  �لزما>   Mما/ 4�قبلو�  �بكم  من 

�هللا  ¥بل  4�عتصمو�  مسلمو>،  �4نتم  /ال 
 ،xخر� مر�  يتد7  �حلبل  هو  4ها  �يعا. 
فُبشرx للمؤمنني باإلماM �ملهدz 4�ملسيح 

�ملوعو) �.

�لسيدJ 3ميا� عو�J، �لكباب� 
 R�قبل حو )�نة -   Bعندما 4ضعُت طفل
حيث  4ال)ִדا   iتعسر-  i�سنو Ãا	 
جنم  4قد  �مليعا)،  قبل  �ملشيمة  �نفصلت 
�جلنني  عن  �ألكسجني  �نقطا�  �لك  عن 
مما �)x /7 �ضطر�باS i نبضاi �لقلب 
4سرعة �لتنفس. فاضطر �ألطبا8 /7 /جر�8 
�لطفلة  4ال)�  بعد  طا�ئة.  قيصرية  عملية 
تبني �Wا تعا	 من مشاكل صحية عديد� 
تلقائي،  بشكل  �لتنفس  من  منعها  مما 
 iلعناية �ملكثفة حيث �عتمد� S فُوِضعت
شبَه كلي على �جهز� �لتنفس �الصطناعي. 
فتوّجه |4جي /7 �م2 �جلماعة �لسيد �مد 
�لر�بع  �خلليفة  من  �لدعا8  ليطلب  شريف 
م2|� طاهر �3د �3ه �هللا. فأ�ِسل �لطلُب 
 Rلتا�  Mليو�  ºصبا  S4  .Mليو� نفس   S
عندما قاM �ألطبا8 بفحص �ملولو)� )هشو� 
ملا ��4� �> 4ضع �لطفلة قد حتسن بشكل 
مث2 للدهشة حيث �صبحت تتنفس بشكل 
مستقل جزئًيا. 4قد ع�4� عن حتسنها هذ� 
 Bبن� تتمتع   Mليو� �بانية.  �عجوبة  بأWا 
 � تعا7  �هللا  بفضل  4�لك  ممتا|�  بصحة 

بفضل )عا8 �خلليفة �3ه �هللا.
 

مصطفـى عبد �هللا (عr� Hاتف)
مر|�  حضر�   </ 4�هللا،   � 4�هللا،   � 4�هللا، 
غالM �3د - �غم �ن� لست �3ديا، �عو) 
 zنو� 4لكن�  �لعبا��   nهذ على  �4«كد 
 zملهد�  Mإلما� هو   - �هللا  شا8   </ �بايع   <�

�ملسيح �ملوعو). ملا��؟ أل	 قد صّليُت �كثر 
من  �كثر   S تعا7  �هللا   i4�ستخر مر�  من 
�نتم  �نكم  �الستخا��  نتيجة  صال� 4كانت 
يا �جلماعة �أل3دية، �نتم �صحا@ �لطريقة 
�لصحيح،  �لطريق  �صحا@  �4نتم  �ملثلى، 
�> من  َمن حتبو> �إلسالM. الحظُت  �4نتم 
�مد  سيدنا  طريق  على   zلذ� هو  يتبعكم 
�م2  سيدنا  |يا��  �ثنا8  جتّلى  ما  4هذ�   .�
تعا7  �هللا   nيد� �3د  مسر�4  �ملؤمنني مر|� 
 7/ iبزيا�� 4جوال Mلعزيز عندما قا� nبنصر
 <� �فريقيا. الحظُت S صالq لالستخا�� 
هؤال8 �z4 �لسحنة �لسمر�8 هم S �حلقيقة 
¯بو>  من  4هم   � �ملصطفى  طريق  على 

�ملصطفى من بني هذn �لدنيا.

�لسيدJ �م�J (]<جة �لدكتو� مد حامت 
�لشافعي)، مصـر 

-�3ه  �لر�بع  باخلليفة   Bمعرف  iبد� لقد 
حلمي  �حلبيب   Rخا طريق  عن  �هللا- 
�شر�  كلما   z4�لذ  ،Mملرحو� �لشافعي 
نو� من �نو�� �أل3دية S قل¿ )عوi له 
 S 7تعا �هللا  بعد فضل  �لسبب  ألنه كا> 
معر4ًفا   Rلقد كا> خا �أل3دية.   Rخو(
�قو�6  تر�ته  خال6  من  �لكث2ين  عند 
حضر� �خلليفة �لر�حل S برنامج لقا8 مع 
�لعر@، 4لكن ما قد ال يعرفه �لكث42> �نه 
�لر�حل.  �خلليفة  حلضر�  �ًبا  عاشًقا  كا> 
�ملؤمنني ¥ب  �م2  عن  كث2ً�  ¯دثنا  كا> 
�خلالفة   Mمقا يد��  كا>  ألنه  4/عجا@ 
حضرته  كا>  تعا7  �هللا  4بفضل  a�4يته. 
-�3ه �هللا- يبا)له �حلب �يًضا، 4كث2ً� ما 
ثنائه  يعّبر عن هذ� �حلب عن طريق  كا> 
�م2  من  �حلب  هذ�  كا>  تر�ته.  على 
بذًال   n4يزيد يؤثر S خاR كث2ً�  �ملؤمنني 
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 S z4لقد كا> هذ� �حلب يسر 4عطا8ً. 
قلوبنا �ن �يًضا شيًئا فشيًئا. 

عند 4فا� خاR تكلم حضرته معنا تليفونًيا 
فكانت  �4حز�ننا.  �المنا  Å4فف  ليعزينا 
�لبلسم  فعل  �حلانية  4كلماته  �ملكاملة   nذ¤
�لذz ي�) �جلرº4. 4لقد قاM �م2 �ملؤمنني 
 ،nتكرميًا �ك� بكث2 مما نتمنا Rبتكرمي خا
لقد شا�� حضرته S 3ل �جلثما> 4صلى 
عليه 4بكى 4هو ينعيه S فضائيتنا 4تكّلَم 
عنه ببالغ �حلب 4�لثنا8. لقد تأثرi كث2ً� 
مبثله  �حظى   <� 4متنيت  �لتكرمي  هذ�  من 

.qعند 4فا
حلضو�  4|4جي   iُسافر  Mلعا� نفس   S
مر�   64�  nهذ 4كانت  �لسنوية،  �جللسة 
تعا7  �هللا  بفضل  4�نضممنا  بايعنا   <� منذ 
للجماعة �ملبا�كة. � كا> لنا شر لقا8 
)خلت  4عندما  �لر�حل،  �ملؤمنني  �م2 
برهبٍة  4|4جي مكتب حضرته �حسست 
سرعا> ما ���ֲדا حضرته ببشاشته 4مقابلته 
 Bجلميلة �حلانية 4مشاعر �حلب �لفياضة �ل�
�لبساطة  4منتهى  �ملكا>..  علينا   iمأل
 Bل� �ملهابة  مع  حضرته  من  4�لتو�ضع 
على  تعا7  �هللا  فسبحا>  ُتَتوُِّجه،  كانت 
هذ� �ملزيج �لعجيب، /Wا �خلالفة 4قميصها 
�لذz ُيلبسه �هللا تعا7. لقد شعرنا بسعا)� 
 Mقا  � �ملكا>.  نغا)�  �الَّ  4متنينا  كب�2 
§انب  -�4نا  |4جي  مع  �4خذ  حضرته 
|4جي- صو�� فوتوغر�فية ما |�لت تبعث 
لقد  شاهدناها.  كلما  قلوبنا   S �لسر�4 
طبع هذ� �للقاS 8 قلوبنا -�غم �نه لدقائق 
تعا7  هللا  �حلمد  من  مشاعر  معد4)�- 
4�لسعا)� 4�إل)��� ملقاM 4نعمة �خلالفة ما 

|�6 يتجد) S قلوبنا بفضل �هللا. 
كا> يفيض هذ� �حلب من حضرته 4يظهر 

بصوٍ� عديد�، ��كر منها كيف كا> يعانق 
لقائه  �ملتحابني عند  �لرجا6 عنا� �إلخو� 
�لسنوية..   iجللسا� �ثنا8  �جلماعة  بأفر�) 
كا> يفيض مبشاعر �حلب 4�لر3ة 4�لرفق 
�لB يشعر ֲדا كل َمن حوله، فترx �حلب 
�لذz ليس له نظ2 /الَّ S �اعتنا �ملبا�كة 

بفضل �هللا تعا7. 
ال �نسى موقفه 4هو يوّ)� ضيو �جللسة 
�لسنوية بكلماi تفيض حًبا �4فًقا، فكا> 
�لسفر  �ثنا8  �حلذ�  يتوخو�   <� يرجوهم 
عو)ִדم  طريق   S بالليل  خاصة  4�لسياقة 
كا>   .n4مبكر يصابو�  ال  ح�  لديا�هم 
�نفسكم  يقو6 ��جوكم �> حتافظو� على 
أل> �z مكرn4 يصيبكم يؤمل� �شد �أل` 
4هو  يبكي  4كا>  كثًير�  �حبكم  ألن� 
يقو6 هذ� �لكالM. جز�n �هللا تعا7 عنا خ2 

�جلز�8.
تعا7  �هللا  �ملحبة بفضل   n4�نطالًقا من هذ
جتد �حلب tًة بّينة جًد� بني �فر�) �اعتنا، 
فتجدهم �3ا8 بينهم متحابني كأWم �شقا8 

 .iغم �ختال �لبال) 4�أللو�> 4�للغا�
 S �4�خر �لشهو� من حياته �حلافلة كا> 
حضرته ُيلقي خطب �جلمعة 4هو ضعيف 
�لضعف  4صل   i�ملر�  xحد/  S4 جًد�، 
نشاهد  4كنا  عليه،  غشي  ح�   nمنتها
فاßلعت  �لوقت  �لك   S �جلمعة  خطبة 
عليه.  4شفقًة  له  4حًبا  عليه  خوًفا  قلوبنا 
كا> �جلميع 4�ألطبا8 ينصحونه بأ> يقلل 
يفو�   zلذ� �لدين  خدمة   S  n(هو� من 
كا>  يتوقف..   ` 4لكنه  �لبدنية،  قد��ته 
�قلل  بأ>  تنصحون�   zلذ� هذ�   </ يقو6 
فهذ�  عنه  توقفت  4لو  �حب  ما  هو  منه، 

 .iهو �ملو
�لر�بع  �خلليفة  4فا�  خ�  tعنا  عندما   �

�عتصر �حلز> قلوبنا 4سيطر علينا �خلو 
على مستقبل �جلماعة 4جلسنا نتابع بقلق 
شديد مر�سم جنا|� موالنا �حلبيب 4�ختيا� 
�خلليفة �خلامس، 4ما /> مت �ختيا� �خلليفة 
�خلامس /ال 4شعر �جلميع باألمن مصد�قا 
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم  لقوله تعا7: ﴿4َلَُيَبدِّ
ملوالنا  �لعاملية  �لبيعة  /عال>  كا>  َ�ْمًنا﴾. 
�حلمد  مبشاعر  مليًئا  مهيًبا  منظًر�  �جلديد 

4�لشكر.
 Mتتنامى كل يو nمشاعر �حلب �و iفبد�
�هبنا حلضو� �جللسة �لسنوية 4قابلنا  <� 7/
موالنا؛ فإ�� به /نسا> شديد �لتو�ضع يتألأل 

4جهه نوً�� 4ينشرº �لقلب بلقائه. 
�هبنا à جلسة �ليوبيل �ملئوz للخالفة.  �
كنا  خا®.  طابع   i�� جلسة  كانت 
 xلنر �لصال�  قبل  �ملسجد  عند  نصطف 
4جه موالنا �لن2 4هو مير ��هبا /7 �لصال� 
4يرفع يدn ¯يينا؛ فنسعد ֲדذ� كث2�. 4مما 
�Wم  ֲדا  �حلم   ` غامر�  سعا)�  �سعد	 
موالنا  يد   S  nيد ليضع  |4جي  �ختا�4� 
 iفأخذ �لعاملية.  �لبيعة  4قت  �لكرمية 
�قبل يد |4جي �لB كانت S يد موالنا؛ 
 nهذ  S لك� من  �كثر  �ملر8  يرجو   ��فما

�ملناسباi، 4هللا �حلمد. 

عبد �لقا�� ناصر عو�J، سو�يـا
موعد  �قتر@   ١٩٩٣  Mعا من  نيسا>   S
|فاS، �4نا شا@ يتيم ال معيل R /ال �هللا. 
ال  متو�ضع  بر�تب  موظًفا  �عمل  كنت 
�)عو   iفبد�  .Bخلطيب �قدمه  شيًئا  �ملك 
 iلتز�ما� على  4يعين�  ل2|ق�  تعا7  �هللا 
مع   qبتهاال�  i(�|4 4غ2ها.  �لعر¶ 
�قتر�@ �ملوعد 4` �جد �z سبيل خلر4جي 
�لعر¶  4قبل  �لدعا8.  /ال  �ملأ|�  هذ�  من 
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بثالثة �ياM �تى لزيا�q �لعم طه �لقز� من 
�ملنـز6   S |يا�تنا  �عتا)  4كا>  �أل�)>، 
�ملر�   nهذ 4لكن  سو�يا.   7/ جا8  كلما 
 64� nمكا> �لعمل، 4كانت هذ S 	��|
�ملفاجأ�  كانت  جلوسه  4بعد   .iملفاجآ�
�ألك�، فقد �تى من �أل�)> بنا8 على �مر 
لتقدمي   - �هللا  �3ه   - �لر�بع  �خلليفة  من 
 ،B4لز4ج  R حضرته  من  �لزفا  هدية 
بالنسبة  جًد�  مهًما  �ملا6  من  �ملبلغ  4كا> 
ضعًفا  �ملبلغ  �لقز�  طه  �لسيد   (�|4  .R
هدية  لشر�8  كافًيا  �ملبلغ  كا>  منه.  هديًة 
4بعد  �لعر¶.  مصا�يف  4بعض   Bلز4ج
4غ2ها  �لوليمة  من  بد  ال  كا>  �لزفا 
ֲדا   R طاقة  ال  مبالغ  تتطلب  �مو�  من 
لذلك.  مبلغ   z� حينها  �ملك  �عْد   `4
(طه  مطيع  �بو  �لعم  جا8   Mأليا� �حد   S4
�لقز�) ثانية /7 )مشق، 4ملا ��يته فاجأ	 
ما ¯مل من �نبا8. فلقد �تى بأمر من �م2 
�ملؤمنني إلعطائي مبلًغا �خر يساz4 �ملبلغ 
�لسابق؛ أل> حضرته كا> يريد �> يعطي� 
بالد4ال�،  4ليس  �ألسترلي�  باجلنيه  �ملبلغ 
4تضاعف �ملبلغ �يًضا من �لسيد طه �لقز�. 
فتكّفل �هللا تعا7 حفل |فاS 4ما تبعه من 
�مو� عن طريق خليفتنا 4ليس عن طريق 
ال   Bل� تعا7  �هللا  �فضا6  من  4هذ�  �حد. 
ميكن نسياWا 4ال بد من 3دn 4�لثنا8 عليه 
� ألجلها ما حييُت. فلقد |�) يقي� باهللا 
4قدسية   � �ملوعو)  �ملسيح  4بصد� 
�خلالفة �ًيا كا> �خلليفة، فاخلالفة �هم با@ 

.n(من �بو�@ �3ة �هللا على عبا

مها �بوt، لنـد�
 S شا�كو�  �لذين  �حلظ  سعد�8  من  كنت 
�لعر@"  مع  "لقا8  برنامج   iحلقا تسجيل 

منذ  �هللا-  -�3ه  �لر�بع  �ملسيح  خليفة  مع 
�لبد�ية. كنت �تعجب كث2ً� من سعة علمه 
4عمق /)��كه للمعا	 �لدقيقة آلياi �لقر�>، 
بلغة  �ملُلمِّني  �لعر@  عن  ح�  غابت   B4�ل
�لقر�> �لكرمي. كانت /جاباته تتميز باحليا� 
نفس  ُسئل  قد  كا>   ��/ فح�  �ملتجد)�. 
�لسؤ�6 �كثر من مر�، فإ> /جاباته ` تكن 
يضيف  مر�  كل   S كا>  بل  �بد�،  نفسها 
شيًئا على �إلجابة ¥يث يضفي عليها �4نقا 

�4اال متجدً)�. 
�جلو  يلطِّف   <� ¯ب  �هللا-  -�3ه  كا> 
ُيطعِّم  فكا>   ،iحللقا�  nهذ تسجيل  �ثنا8 
كالمه ببعض �لنكاi 4�لقصص �لطريفة. 
�ل�نامج   S �حلاضرين  �حد  سأله  مر� 
بز4��   Mإلسال� شريعة   ºاt �سبا@  عن 
قد  كا>  �نه  4تصا)  ��بع.  من  �لرجل 
تبقَّى من 4قت �ل�نامج Öس )قائق فقط، 
 n4كا> �ملصوِّ� من خلف �لسائل يش2 بيد
يعلم  ح�  Öسة  بالعد)  �ملؤمنني  ألم2 
/ال Öس  �ل�نامج  �نتها8  على  يبق   ` �نه 
�ملعتا)�، ضحك  بديهته  4بسرعة  )قائق.. 
�م2 �ملؤمنني 4قا6 للسائل: �نت تقو6 /> 
��بع  من  �لرجل  بز4��  يسمح   Mإلسال�
هذ�   <�  	�Å �ملصوِّ�  4لكن   ،i4جا|

�لعد) قد صا� Öسة �آل>! 
4مع هذn �للحظاi �ملرحة، كا> حضرته -

�3ه �هللا- )قيقا جًد� عند �جلّد. فكا> كث2� 
عن  �حلديث  عند  خاصة  4ُيبكينا  يبكي  ما 
�حد�¸ حيا� �لرسو6 �ألكرM �، 4�ملتعلقة 
 zيد� على  معاناته  4قت   4� 4فاته  بوقت 
 � �ملصطفى  للرسو6  �لكافرين. كا> حبه 

ال يعر �حلد4).
ال �نسى �بد� �بته 4عطفه على �بنB 4�ب�. 
 7/ �ضطر  كنت  4لذلك  صغ2ين،  كانا 

�م2  �ألستو)يو، 4كا>  �تركهما خا��   <�
�ملؤمنني مير عليهما S4 كل مر� كا> يقف 

عندaا يد�عبهما. 
���) حضرته تشجيع �ملر�� S �االi �لبحث 
فريقا  فكوَّ>  4�لثقافية،  �لعلمية   i4�لد��سا
Õتلفة  مو�ضيع   S للبحث   iأل3ديا� من 
�لتو��� 4�إلجنيل، 4من حسن حظي �	   S
بعض   S ¥ضرته  نلتقي  كنا  بينهن.  كنت 
 n�ß ألحيا> يوميا ملد� ساعة �4 �كثر، كي�
بآخر �لتطو��S i هذn �لد��ساi. كانت 
كا>  غالية.  نصائح  4تعليقاته  توجيهاته 
يقبل  4ال  )قيقا جد� S مالحظاته  حضرته 
�z شي8 بد4> مرجع موثو� به. كا> �يضا 
متو�ضعا جد� ح� S ���ئه، فمع �> علمه 
كا> بدØ(� <4 شك �4سع ��4قى كث2� من 
�هاننا �يعا، /ال �نه � S �(ملوجو� Mكل �لعلو
كا> )�ئما يعطينا �لفرصة بكل �حابة صد� 

من �جل �لتعب2 عن ���ئنا.
لرحيل حضرته -�3ه  �لتالية   Mأليا� كانت 
حز>  كلها  صعبة،  ثقيلة..  شديد�..  �هللا- 
4خو 4قلق 4)عا8 4�بتها6. 4كانت �لساعة 
�ملشاعر   nهذ Ðتِف   `4 كالسنة.  فيها  متر 
�ملؤملة /ال حلظة /عال> �نتخا@ خليفة �ملسيح 
�خلامس سيدنا مر|� مسر�4 �3د -�يدn �هللا 
تعا7 بنصرn �لعزيز- 4بالفعل شعرiُ أل64 
مر� مبعÍ �لوعد �إل¤ي �لذz سبق �> قر�ته 
لَنَُّهْم  قبل ﴿4َلَُيَبدِّ �)�� معناn من  كث2� 4` 
ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ�ْمًنا﴾. لقد �)�كت �> هذ� 
�لوعد �إل¤ي يتحقق بشكل مستمر مع كل 

خليفة جديد.
 Mبأيا �لر�بع -�3ه �هللا-  �خلليفة  فقبل 4فا� 
�سالة   xد¤� نو�   Bبن� له  كتبْت  قليلة، 
 zلذ� �ل�نامج   S تشتر�   <� ¤ا   <�يأ  <�
باللغة   iلبنا� مع  �سبو�  يسجله كل  كا> 
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�أل�)ية، 4بتا�يخ يوM ١٧ /بريل ٢٠٠٣ -
كتب  فقط-  بيومني  4فا� حضرته  قبل   z�
سكرتn2 �خلا® �سالة /7 �بن�Å Bها فيها 
�> حضرته (�3ه �هللا) قد tح ¤ا باالشتر�� 

S هذ� �ل�نامج 4)عا ¤ا. 
4بد� خليفة �ملسيح �خلامس -�يدn �هللا تعا7 
 S قص�2  مبد�  �نتخابه  بعد  �لعزيز-   nبنصر
باللغة �أل�)ية،  برنامج مع �ألطفا6  تسجيل 
4كانت �بنB نو� �¤دx 4�ب� ¯á �يًضا من 

ضمن هذ� �ل�نامج من �64 حلقة فيه. 
فيها  قابلت   Bل� �أل74  �ملر�  هنا  �4�كر 
حضر� �خلليفة �خلامس -نصرn �هللا- 4�لك 
بعد �نتخابه مباشر� حني طلب مقابلة �لوفو) 
�لك �لوقت.  S <لند S �(كانت موجو Bل�
ضمن  من  كنت  �ن�  �لسعيد  حظي  4كا> 
قبل  بلقائه  تشرفت  قد  �كن   ` �لوفد.  هذ� 
توليه منصب �خلالفة، 4` �كن ح� �عر 
هيبة  مرتبكة من  4لذلك كنت  �لكث2،  عنه 
�للقا8 �أل64 بالرجل �لذz �ختا�n �هللا ليكو> 
4شك  على  كنت  �أل�½.  على  خليفته 
�خر  4جتّل  جديد  مظهر  بر«ية  �لتشر 
قص2  4قت  بعد  �أل�½،  على  �هللا  خلالفة 
حضرته  على  )خلنا  4عندما  مولدها.  من 
 n»4حيا تو�ضعه  هو   zنظر لفت  ما  فأ64 
كا>  مثيال.  ¤ما  �جد   ` �للذ�>  �لشديد�> 
كا> صوته  يكلمنا.  4هو  �أل�½   7/ ينظر 
منخفضا 4كالمه Õتصًر�. ��يت �لنو� �ملشّع 
هللا،  �خلاشع  �ملتو�ضع  �لوجه  هذ�   8��4 من 
��4يت فيه �¤يبة 4�جلال6. 4بر«ية هذ� �لوجه 
�ملن2، سَجَدiْ �4حي هللا شكًر� على نعمة 

�خلالفة �لر�شد� على منها� �لنبو�.
�يدn �هللا �لر3ن �لرحيم 4نصرn، 4كا> معه 
يا  معك   	/"  :n4عد ¥سب  )�ئما   n4سّر

مسر�4".

pلد�منـا�� ،Fو� �لشمرR
على  حز>  4كّلي  �تسا68  )�ئما  كنت 
حا6 �ملسلمني �ملتد	: عندنا )ستو� عظيم 
4لو  �لكرمي،  �لقر�>  4هو  به  نؤمن  4كلنا 
�لدنيا  لعشنا §نة  تعاليم  فيه من  ما  طبقنا 
قبل �آلخر�. /�>، ملا�� �ن S هذ� �حلا6 
�ملتر)z؟ 4هل يتركنا �هللا بال مساعد� 4ِمن 
تفّكك  فيه من  ينقذنا مما �ن  منقذ   <4(
ليلة   i��  Mملنا�  S فر�يُت  حا6؟!  4سو8 
�> حا6 �لنا¶ S شد� 4كر@، يعملو> 
بكل جهد 4لكن ال ¯صلو> على ��حة، 
هنا� من يظلمهم 4يقسو عليهم 4يعاملهم 
بكل شد� 4ظلم، 4ال ¯صلو> على �بسط 
 .º(لكا� �إلنسا>  يستحقها   Bل� �حلقو� 
��4يت /نسانا �� شكل منّفر مقّز| يزيدهم 
ظلًما 4قسو� �غم عملهم �لشا� �ملض�، 
ِمن  هل  ظلمه:  شد�  من  تسا8لت  ح� 
من  فيه  هم  مما  4ير¯هم  ينصفهم  �حد 
عا)6  من  هل  منقذ؟  من  هل  كر@؟ 
على  يدّلهم   zمهد من  هل  ينصفهم؟ 
�هللا سبحانه؟ هل   7/ توصل   Bل� �لطريق 
ممن  Å4لصهم  بأيديهم  يأخذ  مغيث  من 
يظلمهم؟ 4كا> قل¿ حزينا جد� على هذ� 
�ملنظر، 4/�� بشخص يضر@ على كتفي 
من �4�ئي 4يقوR 6: ال حتز>، /> �ملنقذ 
لتسّلم  تعا6  موجو)،  4�ملخلص  موجو) 
على قائدنا، فهو يساعد من يريد �> يصل 
 � ��/ معه  �4ثنا8 حديثي  �ألما>.  بر   7/
�لبس مثلهم لبا¶ �إلحر�M 4كأننا ��هبو> 
/7 بيت �هللا �حلر�M. فقاR 6: سّلْم على 
قائدنا.  فهو  طالب،   �� بن  علي   Mإلما�
فر�يت شخًصا لباسه �بيض 44جهه يشّع 
 7/ من حز> شديد   Rفانقلب حا نو��. 
 nنتظر� كنت  ما  هذ�  أل>  شديد،   ºفر

بكل شغف 4َ4َله. 4مد)i يدz ألبايعه، 
�لعظيم  �لقائد  هذ�   <�  iُتذكر 4لكن 
 S يستحق �> �بايعه بيد نظيفة، فتسا8لت
نفسي: هل يدz نظيفة ح� �صافحه ֲדا؟ 
�4نا  متر)ً)�،  �4«ّخرها   zيد �مّد   � ��/4
�لفرصة  جا8ت�   <� �لتحسر  بكا8  �بكي 
ملبايعة �ملنقذ �لذz جا8 ليدل� على طريق 
�¤د�ية.. �لطريق �لقومي �لذz طاملا �نتظرته 
بكل شغف. ` يكن تر))z لعدM �لقناعة 
كنت  ألن�  فقط  بل  �لقبو6،   Mلعد  4�
يكو>  لكي  نظيفة   zيد هل  متأكد  غ2 
�لعظيم؟  �إلنسا>  هذ�  مالمسة  R شر 

فأفقُت من �لنوM �4نا ما |لت �بكي. 
�لر«يا.   nهذ  xمغز حينذ��  �فهم   `
4�ستمر�S i �لدعا8 هللا سبحانه �> يهدي� 
4يفهم� ما هو �ألمر من �4�8 هذn �لر«يا. 
4�ستمّرi � �ألحد�¸ من بلد /7 بلد، 
 iألنه بعد �لغز4 �لعر�قي للكويت �ضطر�
به  ترعرعت   zلذ� 4ط�  من  للهجر� 
�4صبحت عسكريا. كنت حزينا على هذ� 
�لوضع 4` �عر ما هو مصz2، 4لكن 
قل¿ كا> متعلقا باهللا �، 4كنت مستمر� 
بالدعا8 لكي يساعد	 �هللا تعا7 4يهدي�. 
�لدمنا��.   S �ملطا   � �ستقر  ح� 
 i�لقنو� عن  �¥ث  جلست   Mيو  i��4
�لعربية �لفضائية، أل	 كنت بأمّس �حلاجة 
 S خصوصا  �لعر�  �لعا`  �خبا�  لسما� 
قسو� �لغربة عن �لوطن 4�ألهل 4�ألقا�@، 
�� � �جد قنا� فضائية تتحد¸ �لعربية، /4
�لقنا�..   nذ¤ بلًد�  �جد   `  	� 4�لغريب 
ميلكها.  َمن  هو  يكو>  عربيا  بلًد�  �قصد 
�حلديث  هو  �لقنا�   nذ¤ شّد	  ما  �4كثر 
�خت  كانت  حيث  فيها،  tعته   zلذ�
تتحد¸  عربية (هي �ألخت مها )بو¶) 



٥٢٧

�إلسالمية  �جلماعة  لدخو6  جتربتها  عن 
�أل3دية، فشّد	 كالمها �لذz �حسست 
به �نه كله صد� 4طيب ` �tع مثله من 
�لقنا�   nهذ لغة  �نقلبْت  )قائق  4بعد  قبل. 
من �لعربية /7 �إلجنليزية مع تر�ة عربية.. 
4يقبلها  �لقلب  تدخل  تر�ة  4كانت 
�لعقل. 4كا> �حلديث جذ�با ميلك �لعقل 
4�لوجد�>. كا> 4جه �ملتحد¸ باإلجنليزية 
يشّع نو�� 4ترx �لطيبة على �ّياp ،nذبك 
�لرجُل  �لعسل �ملذ��. فدخل قل¿  حديثه 
�ملترجُم  قل¿  4)خل  �لطيب،  4حديُثه 

حلمي  �مد   Mملرحو�  ��ألستا للعربية 
�لشافعي. لقد �حببُت �ملعلم 4�ملترجم �4نا 
يوجد  4هل  هؤال8،  عن  �تسا68  بنفسي 
�ختال مبا يطرحو> عن غ2هم؟ �قصد 
طرº �إلسالM. لقد 4جدi طرحا جديد� 
بكل سهولة.  4�لعقل  �لقلب  يقبله  سلسا 
 <�  i4قر� بالعربية،  �ل�نامج  4توقف 
ما  �عجب�   zلذ� �لقنا�   nهذ من  �تأكد 
ح�  عليها  فأبقيت  بر�مج،  من  تقدمه 
��جع ¤ا بنفس �لوقت ليوM غد. 4�حلمد 
مبتابعة   i4�ستمر� حصل،  ما  4هذ�  هللا 

�لقنا� �ل� �tها (MTA) ح� /	 كنت 
�نتظرها بشغف 4�هتماM. كل يوM يدخل 
4¯ّبب  فأكثر،  �كثر  قل¿   S  Mإلما� هذ� 
4ير¯� كالمه  فأكثر،  �كثر   Mإلسال�  Rّ/
4يدخل قل¿ 4عقلي �كثر فأكثر، 4متنيت 
 <� 4بعد  4شيخي.  /مامي  هو  يكو>   <�
�إلسالمية  �جلماعة  على  �كثر  تعرفت 
�أل3دية 4مؤسسها سيدنا �ملسيح �ملوعو) 
4�إلماM �ملهدz � �لذz �حببته من غ2 
�> ���n متنيت �> �نضم /7 هذn �جلماعة 
سبيل،   R 4ليس  كيف  4لكن  �ملبا�كة. 
أل> هذ� �إلماM �لعظيم يقيم S لند>، �4نا 
ال �ستطيع �لسفر خا�� �لدمنا��. كل ما 
�لفاكس  /�سا6  هو  �عمله   <� �ستطعت 
على �لرقم �لذz كا> مكتوًبا على �لشاشة. 
�ملهم �	 ��)i بيعة هذ� �إلماM �4> �)خل 
�ستطيع  �4نا ال  S �اعته، 4لكن كيف 
 zلذ� �لعظيم   Mإلما� هذ�  بيد   zيد 4ضع 
 zكث2� بكالمه �لطيب �لذ 	حببته �4بكا�
فبايعت  مترُ�ه.  بكا8ً  4يزيد	  ير¯� 
 zملهد�  Mلإلما �لر�بع  �خلليفَة   Mَإلما� هذ� 
على   zيد بوضع   � �ملوعو)  4�ملسيح 
أل	  4حسر�  حز>  4كلي  �لتلفا|  شاشة 
متنيت �> �بايعه يد� بيد، 4لكن ` �ستطع. 
4كا> نصيـ¿ �> �ضع يدz بيد �خلليفة 
�خلامس - نصرn �هللا- عاM ٢٠٠٤. 4لقد 
�هد�	 �كرx عزيز� على قل¿ 4هو خامت 
 ،﴾nمكتو@ عليه ﴿�ليس �هللا بكا عبد
كث2�   iحتر�  Bل�  zيا»�  iْر ُفسِّ 4ֲדذ� 
�لر«يا   S  � علي   Mفاإلما تفس2ها؛   S
 Mهو م2|� طاهر �3د �خلليفة �لر�بع لإلما
�ملهدz 4�ملسيح �ملوعو) �. 4�حلمد هللا 
�لذz هد�نا ¤ذ�، 4ما كنا لنهتدz لوال �> 

هد�نا �هللا.

�ألستاR Pو� �لشمرF مع حضرJ �م� �ملؤمنني
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 فالz �لدين عو�J، �لكـباب�
 ١٩٩١ Mعا Ñعشية �لعشرين من شبا S 
�إلسالمي  �لد�عية   <�  Mملنا�  S ��يت 
موالنا �مد 3يد كوثر يسS 2 �لشا�� 
موالنا  من   R سالة�  nيد  S4  Rّ/ قا)ًما 
�هللا-  �لر�بع -�3ه  �خلليفة  �ملؤمنني  �م2 
حتتوz على سطرين يقو6 فيها: ستحضر 
4على  �لسنة   nهذ  zلسنو� �الحتفا6 

حسا@ �ملركز.
4بعد Öسة �شهر 4بتا�يخ ١٩٩١/٧/١٤ 
كنت خا�ًجا من بيB سائًر� �و �ملسجد، 
 zو� M(مد 3يد كوثر قا� �� باألستا/4
سطرين   S �أل�)ية  باللغة  �سالة   n4بيد
يقو6 فيها سيدنا �م2 �ملؤمنني �3ه �هللا: 
 zلسنو� �الحتفا6  �لسنة   nهذ ستحضر 
حسا@  4على  بلند>،  �با)   Mسال/  S

�ملركز. 
بعدها ��يت� S �ملناM (كنت /ّ��� �ئيًسا 
 Mسال/  S �ن�  �لكباب2)   S للجماعة 
�ملؤلف  �لكباب2  4فد  مع  تلفو�)،  �با)، 
من حو�R ٢٥ فرً)� حيث كنا S �نتظا� 
حضر� �م2 �ملؤمنني �لذz سيدخل �لقاعة 
لنتشر مبقابلته. 4قد  �لرئيسي  باֲדا  من 
�لرجا6  من  �لوفد  �عضا8  �تبت  كنت 
�لصغ2.  ح�  �لكب2  من  �لسن  ¥سب 
4بعد حلظاi )خل �م2 �ملؤمنني من باٍ@ 
 � �4ًال  �لصغا�  مبصافحة  مبتدًئا  جان¿ 
به.  قمت   zلذ� �لترتيب  بعكس  �لكبا� 
4عانقته  4صافحته   z�4( جا8  �4خ2ً� 
 R فسمح  4جنتيه،  بتقبيل  4�ستأ�نته 
 .Mملنا� S <لك كا�بذلك ففعلت، كل 

فاحلمد هللا على �لك 3ًد� كث2ً�.
4بالفعل حقق �هللا هذn �لر«يا 4�لك عندما 
قدمنا /7 لند> 4�هبنا /7 �الحتفا6. فبعد 

�لقصيد�  �لكباب2  �4طفا6  شبا@  /نشا) 
�خلليفة  حضر�   Mقا �الحتفا6   S �لعربية 
�ملنشدين  ليصافح  4�هب  مكانه  من 
كا>  فما  �لشبا@.   � باألطفا6  مبتدًئا 
من كبا� �لوفد �لذين كانو� جالسني على 
�لكر�سي /7 جانب �ملنصة /ال �> يغتنمو� 
ليصافحو�  �ملنصة  �لفرصة 4يصعد4�   nهذ
�خرهم  4كنت  �ملؤمنني،  �م2  موالنا 
4حظيت مبعانقته 4تقبيله على 4جنتيه بعد 
3ًد�  �لك  على  هللا  فاحلمد  طبًعا،  �نه /

كث2ً�.
�كتشفْت |4جB -حفظها   i�قبل سنو
يفر|  صد�ها   S ظهر  �4ًما   <� �هللا- 
�لطبيب 4تقر�  ما)� سائلة. فتوجهنا /7 
 M4تعّني �ليو Mجر�8 عملية �ستئصا6 �لو�/
4�ملكا> للعملية. S4 �ليوM �لسابق للعملية 
§ميع  قمنا  لقد  لنفسي  4قلت   iُتذكر
 ،i�(�4�الستعد i�8�4�إلجر iلفحوصا�
ُ��ِسل   ` �فعله..   ` مهًما  شيًئا  4لكن 
للدعا8  طلًبا  �ملؤمنني  �م2  موالنا   7/
لنجاº �لعملية 4شفا8 |4جB. فأسرعت 
��4سلت طلب �لدعا8 /7 �خلليفة �لر�بع 

سيدنا طاهر �3د �3ه �هللا...
S4 صباº �ليوM �لتاR قصدi �ملستشفى 
�لعملية،  �ثنا8   B4ج| جانب   7/ ألقف 
4لكن كانت �ملفاجأ� �لسا�� 4�ملدهشة. 
��يت |4جS B فر�شها مبتسمة 4قالت 
�لطبيب  جا8   � �لعملية.  �ُلغيت  لقد   R
أل>  �لعملية   Mليو�  zجنر لن   :R 4قا6 
قليًال،  مرتفعة  |4جتك  حر���  )�جة 
4لكن ليس هذ� هو �لسبب �حلقيقي، /> 
4�ختفا8   i�|�إلفر� �ختفا8  هو  �لسبب 
عليك  4ما  لكم  فهنيًئا  كلًيا.  ��ته   Mلو��
 7/ Mال �> تأخذ |4جتك 4تذهبا بسال/

بيتكم. فاحلمد هللا خ2 �لشافني.
كث2ً� ما نر)) �لقو6 �ملشهو� /> �خلليفة 
�لشريعة،  على  4�لقائم  �لدين  حامي 
4كذلك يقو6 �لن¿ �: �إلماM ُجّنٌة يقاَتل 
ملسته  ما  4هذ�  به.   x4ُيقتد �4�ئه  من 
 ،١٩٩٨  Mعا �بيع  �لكباب2   S �جلماعة 
عندما 4صل لعلم �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا 
يتقيد4>  �ألفر�) ال  �> بعض  يفيد  تقرير 
ينبغي.  كما  �حلنيف   Mإلسال� بتعاليم 
مباشر�  تلفزيونية  �سالة  فأ�سل حضرته 
�ملسؤ4لني   7/  MTA �لـ  طريق  عن 
�4فر�) �جلماعة S �لكباب2 �نه ما ` يِسر 
تعليماi �إلماM 4�خلليفة  �جلميع مبوجب 
قوًال  حياִדم   S  Mإلسال� تعاليم  4يطّبقو� 
4عمًال 4�4ًحا فإ> �خلليفة يقطع عالقته 
شيًئا،  يع�  ال  �لعد)  أل>  �جلماعة،   nֲדذ
 x4مد �ألفر�)  نوعية  هو  �ألهم  /منا 
/خالصهم 4قيامهم بو�جباִדم. فإ> عشر� 
غ2  �لف  من  /ليه  �حب  Õلصني  �فر�) 
قائمني بتعاليم �لقر�> �لكرمي 4سنة �مد 

�ملصطفى �.
 S �جلماعة  �بنا8  �لرسالة   nهذ  iهز لقد 
�لكباب2 كباً�� 4صغاً�� �جاال 4نسا8ً شيوًخا 
 <� نتيجة �لك  عنيفة، كانت  4شباًنا هز� 
 i�بيعة �فر�) �جلماعة للخليفة بتعهد i( ُجدِّ
قوية بتلبية ند�8 موالنا �م2 �ملؤمنني، فوقف 
�ملستقيم   Ñ�لصر� على  جديد  من  �جلميع 
بعزM 4تصميم للقياM بالعهد بإ�> �هللا تعا7: 
�هللا  فضل  فلوال  �ملؤمنني!  �م2  يا  4لبيك 
فينا  �خلليفة  4جو)  4لوال  3�4ته،  علينا 
�هللا  4لكن  بالتدهو�،  �أل4ضا�   iالستمر
�سا¶  هي   Bل� �خلالفة  بركة   nفهذ سّلم. 
هللا  فاحلمد  4فالحنا.  4جناحـنا  صالحنا 

�@ �لعـاملني!
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عبد �لقا�� مدلل، فلسـطني
�جلماعة  بدخو6  علينا  �هللا  َمنَّ  عندما 
)�ئما متشوقا  �إلسالمية �أل3دية كنت 
4قد  �جلماعة.  خليفة  على  للتعر 
-�3ه  �لر�بع  �خلليفة  بلقا8  تشرفت 
 Mعا لند>   S �لسنوية  �جللسة   S �هللا- 
تنسى  ال   iحلظا كانت  لقد   .١٩٩٩
متنيت �> تطو6، 4لكن لسو8 �حلظ فإ> 
4قت �خلليفة ال يسمح بذلك. لقد ��يته 
بعد �لك 4قد �شا� /لينا من بعيد 4هو 
يتجوS 6 �ملخيم يشر بنفسه على كل 
4لقد  �جللسة.  بد8  قبل  4صغ�2  كب�2 
 x4هيبته. /نك تر nهشت� سرعة خطا(�
�لتو�ضع.  �لوقا� S4 حركاته  S 4جهه 
�ملسلمني.  �اعة  خليفة   Mما� فعًال  /نك 
على   n4ص� حتمله  قو�  �)هشت�  لقد 
 iنه يعمل لساعا� R لعمل حيث تبني�
 i((|� كلما  )قيق.   Mبنظا جد�  طويلة 
ال  فإنك  به،  /عجاًبا   i((|� به  معرفة 
 ..iيانا( M� جل )ين� Mتعر �نك �ما
متخصص   M� فيلسو   M� مؤ��،   Mما�
 S /نك  4�لطب.  �لطبيعة   Mعلو  S
 z� �الطال�  4�سع  �جل   Mما� �حلقيقة 
ثقافة متنوعة. /> /حساسي هذ� نابع من 
لبعض   q8�4قر بر��ه  لبعض   qمشاهد
 Revelation, كتا@  خاصة  مؤلفاته 
 .Rationality, knowledge and Truth

 nبنصر �هللا   nيد�-  Rحلا� خليفتنا  �ما 
جد�،  بشخصيته  معجب  فأنا  �لعزيز- 
4�لنظر�  4�حلكمة  4�التز�>  فا¤د84 
�لثاقبة 4�حلزM 4�لثقة بالنفس 4�لر4حانية 
با�|�   iاt �ملنهمر  كالينبو�  �ملتدفقة 
 Mلتقد� يفسر  4هذ�  شخصيته.   S
بتوفيق  �لB حتققها �جلماعة   i4�لفتوحا

من �هللا تعا7.
ما يبد4 من Wج حضرته S �لتركيز على 
�لتربية 4�لنو� - 4هذ� 4�ضح من خال6 
يبعث  شي8  ¤و   - �جلمعة  تتبع خطب 
4�لسعا)�،  4�الفتخا�  �لطمأنينة  على 
4يبعث على �لشعو� بالرسو� 4�لتحصن 
�ماM �لفنت �لعاتية �لB تتعر½ ¤ا �جلماعة 
�لر4حانية  قالعها   Mما� ستتحطم   B4�ل

بإ�> �هللا. 

�Rد مد �لشبوطي، �ليـمن
�بو�  مدينة   i�|  ١٩٦٢ )يسم�   S
بصحبة |4جB حلضو� �جللسة �لسنوية. 
فكا> لنا شر لقا8 "�ملصلح �ملوعو)"، 
سيدنا  على  )خلنا   .� �لثا	  �خلليفة 
علينا  فر)  عليه،  4سلمنا  �ملؤمنني  �م2 
بصو��  /لينا  حتد¸   � منه،  بأحسن 
موجز� بسبب مرضه. S4 �ثنا8 �ملقابلة 
�لتفُت ميينا 4يسا�� لعلي �شاهد  ظللُت 
 S عا)�  يوجد   zلذ� �لفخم  �ألثا¸ 
 .iهيها iمنا|6 �لعظما8، 4لكن هيها
لقد �ندهشت عندما ��يت �م2 �ملؤمنني 
من   Ô4فر بسيط،  خش¿  سرير  على 
/ال  �ألثا¸  من  خالية  4�لغرفة  �حلص2، 
نفسه  �ملنـز6   <� بسيطة، كما  كر�¶ 
كا> مبنيا من �لطني. فقلت S نفسي: 
�لربا	  �لرجل  هذ�   <� �غم  /¤ي،  يا 
يعيش  4لكنه  �ملسلمني،  ملاليني  خليفة 
هذ�  4�ّكر	  4�لزهد.  �لبساطة  حيا� 
بن  عمر  سيدنا  �لفا��4  ¥يا�  �ملوقف 
�خلطا@ �، كما يصفه �لتا�يخ، 4قلت 
S نفسي: ¤ذ� ُسمي حضرته S 4حي 
�ملسيح �ملوعو) � عن �البن �ملوعو) 
�4 �ملصلح �ملوعو) بلقب "فضل عمر". 

هاV طاهر، فلسـطني
-�3ه  �لر�بع  �خلليفة  بزيا��  تشرفُت 
�هللا تعاS -7 متو| من عاM ١٩٩٩ بعد 
تلك  َتُطل   `  .Bبيع من  شهو�  بضعة 
 iلكنها حلظا )قائق،  من  �كثر  �لزيا�� 
 Rلتا� Mليو� S4 .بلغت من �لد8 �لغاية
�4نا  �جلمعة  خطبة  يلقي  ��يت حضرته 
 iٍحلظا كانت  �متا�.  Öسة  بعد  على 
�4حانيًة عظيمة. 4بعد �ياM كا> مشهد 
�لسنوية،  �جللسة  Wاية   S �لعاملية  �لبيعة 
4كا> جوًّ� مفعًما باإلميا>. /ننا �جلماعة 
 Bل� �ملتحابة  �ملتآخية  �لعاملية  �لوحيد� 

جتتمع على حب �هللا. 
�لعزM بعد تلك �جللسة على �>   iعقد
�حضر �جللسة �لسنوية كل عاM، لكن ` 
�4فق S عاM ٢٠٠٠، � 4ّفق� �هللا تعا7 
سنة  �ملانيا   S �لسنوية  �جللسة  حلضو� 
عرفُت   iحلظا هنا�  عشت   .٢٠٠١
�خلليفة.  �أل3ديو>  ¯ب  كيف  خال¤ا 
لقد ��يُت �لعيو> تنهمر بالدمو� عندما 
تدهو�  عن  يتحّدثو>  �صحاֲדا  كا> 
صحة �خلليفة. ` يكونو� يستوعبو> �> 
بلسا>  �حد  يتحد¸   ` لذ�  �هللا،   nيتوفا
قاله عن �لك، مع �> لسا> حاله يفصح 
عن �لك بوضوº. 4عند �نتها8 �جللسة 
�خَذiِ �جلموُ�، �4اصة �لعر@ منهم، 
�هللا  /ال  /لَه  ال  4�حد:   iبصو يهتفو> 
بنغمة  �¤تا  كا>  �هللا.  َ�سو6ُ  ُمَحمَّد 
بالبكا8.  �ملئاp iهشو>  حزينة جعلت 
4يومها ` �ستطع �> �هتف معهم؛ فقد 
�فلح   `  Bل� )موعي  بتجفيف  �نشغلت 
-كالعا)�- S �ا4الi 4قفها.. �4غم 
�لك فقد كا> قل¿ يهتف بصوi �على 

�4على.
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 nهذ  <� ُ�حسُّ  كله  �لك  خال6  كنت 
/نه  �خلليفة.  هذ�  ب�كة  كلها  �ملشاعر 
كلها  �ألنو��  فيها  تتجمع   Bل� �لبؤ�� 
 zيهد  zلذ� �لن��¶  /نه  كله.  4�خل2 
�هللا  نعمة  /نه  �يعا.  �ملؤمنني  هؤال8 
من  حالنا  Ðّيل  ميكن  كيف  �لعظمى. 

)4نه؟!
S4 عاM ٢٠٠٢ 4فق� �هللا تعا7 حلضو� 
�لر�بع  �خلليفة  عهد   S �ألخ�2  �جللسة 
هذ�   <� ¯سُّ  �جلميع  كا>  �هللا.  �3ه 
هو �لعاM �ألخ2 �لذz جنتمع فيه مع هذ� 
�خلليفة، فكانو� يدعو> �هللا تعا7 ¥ر��� 
لقد كانت جلسة مفعمة   .nلطو6 عمر
باحلز> 4�أل`. نعم، ` َيُعد بتلك �لقامة 
4ال �ملشية �لرشيقة. لقد شعر �جلميع بأ> 
ُ̀ قلوَبهم.  �لرحيل قد �قتر@، فاعتصر �أل
كا> �لبكا8 هو �لسمة �لغالبة، لكنه بكا8 
4سكينة  4حًبا  �4حانيًة  �جلو  �شعل 

4طمأنينة.
Ðيلو� �آل> موقف هؤال8 �يعا بعد 4فا� 
طر�   <� بعد   Sتو لقد  �ملفاجئة!  �خلليفة 
تلفزيونية.  حلقة  4سجل  حتسن  عليه 
4لكن �جلماعة �لB �قامها �هللا ال بد �> 
تبقى شاÕة. فقد �ختا� �هللا خليفة خامسا 
للمسيح �ملوعو) � بكل سهولة 4يسر 
4توفيق. /> هذ� �لتوفيق �لربا	 َلِمْن بركة 
�لدعا8 4�لدمو� �لB يبلل به �أل3ديو> 
عتبة �ֲדم �. 4هل يدعو �حد �به كما 
 zيدعو �أل3ديو>؟ كال. فاملسلم �أل3د
ال يستطيع �> ¯يا بد4> �لدعا8. �ليس 
ֲדا  �ُهللا  ينصر   Bل� �لسما4ية  �حلربة  هو 

�ملسيَح �4تباَعه؟
 S تنتشر  �اعة  على  �لسهولة  من  هل 
�صقا� �أل�½ كلها �> تنتخب �م2ها 

ֲדذ� �ليسر 4�لسرعة؟ هل كا> هذ� بيد 
�لبشر؟ �zُّ �اعة هذn �لB تتحد¸ باسم 
تكو>   <� �هللا؟ هل ميكن  يوفقها  �هللا � 
هذn �اعة �ّسسها متقو6ٌ على �هللا؟ /> 
�إلحلا) �كثر عقالنية من هذ� �الّ)عا8! /> 
ما حصل خال6 �ألياM �أل�بعة �أل74 من 
)�مغة  حجة  يشكل  �لر�بع  �خلليفة  4فا� 
على صد� �اعتنا �إلسالمية �أل3دية. 
 Bل�- �لتا�Åية  �لليلة  تلك  منتصف   S4
ينتظر4>  ساهرين  �أل3ديو>  فيها  ظّل 
��ينا  �جلديد-  �خلليفة  �نتخا@  /عال> 
�لكام2� تتسلط فجأ� على �جل �هٍش 
هو  يكو>   <� بّد  ال  قلت:  �لبكا8.   S
�للغة  نفهم  ال  فنحن  �خلامس.  �خلليفة 
�لغزير كا> بكا8   n8أل�)ية، 4لكن بكا�
�جٍل يعلم ِعظم �ملسؤ4لية �ماM �هللا تعا7. 
)نيوًيا  منصًبا  ليس  �خلليفة  فمنصب 
يتمتع صاحبه بزينة �حليا� �لدنيا، بل هو 
 <� تعا7  �َهللا  نسأ6  )يّ� خط2  منصب 
ماليني  فهو مسؤ64 عن  يعني صاحبه؛ 
�ملؤمنني S �صقا� �لعا` كله، 4ليس له 
من �4�8 �لك �zّ ֲדرجة �4 منفعة ماّ)ية. 
لقد كا> �لبو> شاسًعا بني خليفتنا �لبّكا8 
�لعا`   S �ئيس   z� 4بني  �نتخابه،  عند 
 iالحتفاال� على  �ملاليني  ينفق  حني 

.n|بفو
�جلديد  �خلليفة   iنتخابا� جوُّ  كا>  لقد 
�لذين  لطمة لكث2 من مشايخ باكستا> 
�جلماعة   S �نشقاقا  هنا�   <� يعلنو> 
4لكن  خليفة.   z� 4فا�  فو�  �أل3دية 
4جو) �لتلفزيو> �لفضائي �أل3دz 4بّثه 
�ألحد�¸ مباشر� على �¤و�8 قد �خر¶ 
�لسنتهم هذn �ملر�. كما كا> لطمة ملن 
صنًعا  ُيحسنو>  ال  �ملسلمني   <� يّدعي 

�نتخا@   S �حلقيقية   xلشو�� حتقيق   S
خليفتهم. 

لقد ظّلت �اعتنا بال خليفة قر�بة مائة 
�نتخا@  يترقب  �لكل  4كا>  ساعة، 
�خلليفة �جلديد، 4سافر /7 مكا> جلسة 
 x�� 4هنا�  4كبا�.  صغا�  �النتخا@ 
4�لتربية.   M4�لنظا �لطاعة   Íمع هؤال8 
�ملسجد   S �جلالسو>  كا>  كيف   �4ْ��
pلسو>  حوله  �لشو���   S4 4ساحاته 
 Íمع عرفو�   .xبأخر 4يقفو>  بإشا�� 
4�لوحد�. علمو� معÍ 4جو)  �لتماسك 
�لنا¶  يعلم  فهل  فقد�نه.   Í4مع خليفة 
S �لعا` �> �صحا@ �z )ين �4 مذهب 
` يعو)4� يستطيعو> �لتجّمع حتت ��ية 
�لك   <� يعلمو>  هل  4�حد؟  خليفة 
�ملسلم  نعم،  �أل3ديني؟  على  مقصو� 
�لوحد�  طعم  يعر  من  هو   zأل3د�
4�لبكا8  4�إلخال®  4�لصد�   M4�لنظا

4خشية �هللا.
�تبا�  من  جعلنا   zلذ� هللا  فاحلمد 
4فقنا   zلذ� هللا  4�حلمد   ،� �ملصطفى 
لتصديق �إلماM �ملهدz �، 4�حلمد هللا 
�لذz مّن علينا بنعمة �خلالفة. 4يا ¤ا من 

نعمة! 

مصطفى كامل، �لسـويد
م2|�  �ملؤمنني  �م2  موالنا  قابلت  لقد 
 Mعا مر�   64� �هللا-  -�3ه  �3د  ناصر 
 Ú2غوتنب S مسجد �جلماعة S ١٩٧٨
S �لسويد. فعانق� حضرته عناًقا طويًال 
طاقة  هنا�   <� 4قتها   iشعر 4قويا، 
 7/ جسمه  من   zتسر هائلة  �4حانية 
فا|)�)  �لوقت،   ���  S �ملظلم   zجسد
 iشعر لقد  4نوً��.  حر���  جسمي 
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�$ديو� عر" قاطنو� بلند� مع حضر� �خلليفة �خلامس �يد	 � هللا بنصر	 �لعزيز

�$ديو� من سو%يا مع حضر� �خلليفة �خلامس �يد	 � هللا بنصر	 �لعزيز
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من  مبثلها  �شعر   ` 4عا�مة  غامر�  بسعا)� 
قبل /ال عندما كنت �عانق �مي �3ها �هللا. 
كا>  فقد  �ملجا|  لغة   M�ستخد� جا|   </4
جسدz بطا�ية فا�غة شحنها موالنا ناصر 
�3د بالر4حانية. لقد شعرi �	 �عرفه منذ 

|من طويل، مع �نه كا> �64 لقائي به. 
 64� فكا>  �هللا-  -�3ه  �لر�بع  �خلليفة  �ما 
 Mعا �لسنوية  �جللسة   S �بو�   S به  لقائي 
١٩٨٠، حيث حضرi /7 قا)يا> بصحبة 
حلمي   �4�ألستا ثابت  مصطفى   ��ألستا
�لشافعي 4�ألستا� عبد �هللا �سعد عو)� من 
�لكباب2. 4بعد جلسة قا)يا> �هبنا بالسيا�� 

/7 �بو� S باكستا>، 4كا> 4قتها موالنا 
م2|� ناصر �3د خليفة، بينما كا> موالنا 
طاهر �3د �لرجل �لثا	. �4�كر �نه �جتمع 
�لضيافة، 4كنا   ��(  S أل3ديني� بعد) من 
�ن �لعر@ �ضر هذ� �للقا8، حيث تنا64 
تعا7:  �هللا  قو6   ºشر �3د  طاهر  م2|� 
﴿َ�بََّنا 4َ�ْبَعْث ِفيِهْم َ�ُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلو� َعَلْيِهْم 
يِهْم  �َياِتَك 4َُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتاَ@ 4َ�ْلِحْكَمَة 4َُيَزكِّ
/ِنََّك �َْنَت �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم ﴾(�لبقر�:١٣٠)، 
�لفر� بني هذn �آلية 4بني  4شرº حضرته 
�ْألُمِّيَِّني  ِفي  َبَعَث   zلَِّذ� ﴿ُهَو  تعا7:  قوله 
يِهْم  4َُيَزكِّ �َياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو�  ِمْنُهْم  َ�ُسوًال 

َكاُنو�   <ْ/ِ4َ 4َ�ْلِحْكَمَة  �ْلِكَتاَ@  4َُيَعلُِّمُهُم 
ُمِبني﴾(�جلمعة:٣)،  َضال6ٍ  َلِفي  َقْبُل  ِمْن 
/بر�هيم  لسيدنا  )عا8ٌ  �أل74  �آلية   </ فقا6 
�، 4قد �ستجا@ �هللا )عاn8، 4لكن ليس 
كلمة   Mقّد بل  �لدعا8،   S �لو��)  بالترتيب 
�لرسو6  يِهْم﴾، 4�لك أل> �4حانية  ﴿ُيَزكِّ
نفو¶  لتزكية  كافية  كانت  �لعالية   �
عّلمهم  �لتزكية   nهذ 4بعد   ،� �لصحابة 
 ºلشر� هذ�  لر4عة  يا  4�حلكمة.  �لكتا@ 

�لعظيم!
4�للقا8 �ألهم هو �لذz �لتقيت فيه مبوالنا 
 ١٩٩٣  Mعا لند>   S �3د  طاهر  م2|� 
 S �مضيت  لقد  خليفًة.  �صبح  بعدما 
تشرفت  كامًال  �سبوًعا  �لشخصية  ضيافته 
فيه بلقائه عد� مر�i، 4شعرi عند عنا� 
حضرته نفس �لشعو� �لذz شعرi به من 
�لثالث �3هما �هللا.  لقا8 �خلليفة  قبل عند 
4لكن هنا� شي8 �هم من �لك، 4هو �	 
منذ  ��ئع  لذيذ  عجيب  بإحسا¶   iشعر
�ألسبو�  4طو�6  لند>   7/  R4صو  Mيو
�هللا:  �3ه  �خلليفة  ضيافة   S مكثته   zلذ�
لقد ��يت �هللا تعا7 متجلًيا S كل مكا> 
 zلذ� هو  �هللا  4كأ>   � جدًّ شديد   ºبوضو
يستضيف�. ال �ستطيع 4صف �لك �لشعو� 
عاجز� عن  �للغة   i�(فمفر هذ�  من  �كثر 
 nهذ من  شربت  �خلليفة  ضيافة   S �لك. 
�لكأ¶ كأِ¶ مشاهد� �هللا أل64 مر�. �3ه 

�هللا �3اi 4�سعة. �ألستا� سامي �لقز� من سو�يا مع حضر� �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا
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على �لكر�سي: على ميني حضرته عبد �ملؤمن طاهر، عبد �ملاجد طاهر 	على يسا�� عبا� بربو
 	ها� طاهر، 
 �لوقو7: من4 12د جا	يد، نص4 12د قمر، ,مد 12د نعيم، عبد �ملجيد عامر، ,مد طاهر ندمي
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حضر� �مد ظفر �هللا خا� بني بعض �بنا� �جلماعة � �ليمن

�%ديو� سو#يو� ���ئل
�جلالسو�: عبد �لر0�= �حلص5،  مصطفى �لنويال:، من8 �حلص5، علي بيك �أل#نا0/، #شد( �لبسطي، %د( �لزكي 

�لو�قفو�: عال� �لدين �لنويال:، عمر �أل#نا0/، �نو# �أل#نا0/، �بن علي �أل#نا0/، غ8 معر�=

ÑÊzzzê

;;Ï�÷i¶;k]eà]fiŸ;∫



 Aاعتنا � �لعر�C
Dقبل حو�

 Fانني عاًما 

Cاعتـنا
 � عـد�

Hقبـل عـد� عقـو 

بعض من �بنا� Cاعتنا 
� لبنا� 
مع �لد�عية

 شيخ نو# �%د من8



مع   Lعر ضيو= 
�لر�بع  �خلليفة  حضر� 

#%ه �هللا � �ملانيا

 Lبعض �أل%ديني �لعر
مع  �ملانيا   � �ملقيمني 
�لر�بع  �خلليفة  حضر� 

#%ه �هللا

 Lبعض �أل%ديني �لعر
مع  �ملانيا   � �ملقيمني 
�لر�بع  �خلليفة  حضر� 

#%ه �هللا



�ليمني:  �لكر�سي من  على 
سعيد  عامر،  �ملجيد  عبد 
نذير  �لشو�،  سوقية، �مد 

�ملر��H ،UH�H �%د عابد

 �لوقو=: نويد �%د سعيد، 
�%د  �مد  �لز�يد،  مأمو� 
�حلص5،   Wلفر� �بو  نعيم، 
�لغ5  عبد   ،Z�#لد� بديع 
ندمي،  طاهر  �مد  _Hل^، 

�غسا� �لaتا�(      

 من �ليمني: غامن �%د غامن، �موH مناصر�، �حلاW �مد �موH يوسف (�بو عماH)، عبد �ملؤمن طاهر، 
_بر�هيم مناصر�، جاH �هللا �لدير( - �جللوh: عبد �لر%ن �مد يوسف، �بن _بر�هيم مناصر�

ضيو= عرL � �جللسة �لسنوية 
 ١٩٨٥ oنيسا� عا � Hباp oسال_ �

�ألستاr طه �لقزA، �ألستاr عطا� �ملجيب #�شد،
 �ألستاr �مد منH_ 8ل^

�ألستاr �موH �%د عو�H، �ألستاr مصطفى ثابت، 
Hباp oسال_ � Aطه �لقز rألستا�



 #vَ�ْغس ها��قي، خالد �لليل، عبد �هللا �aعلي �ل .H ،من �ليمني: �لد�عية �ملاليز( عني �ليقني
٢٠٠٥ oيا� � �جللسة �لسنوية عاHبنه � قا�� Z�#مسلم �لد .H ،اعة �ملانياC 8م�

� Hبيت �ملسيح �ملوعو �أل~ خالد �لليل � فنا� _خو� من �ملغرL مع �لد�عية سيد عبد �هللا ندمي

Uملانيا مع هد�ية �هللا هبش �ألملا� � Lجلماعة � سو#يا_خو� عر� �ثلة من �بنا



 H. ماجد عو�H يلقي كلمة � جلسة سنوية � �لكباب8

٢٠٠٥ oطاهر �  _خو� من �لكباب8 مع �لضيو= � جلستهم �لسنوية عا Uحسا� ها_� oمعه _سال�لد�عية �مد عثما� �لصي5، �
٢٠٠٧ oعيد �لفطر عا oيو Hباp oسال_

من �ليمني: عبا�H بربو� ��بنه، H. �مد حامت حلمي �لشافعي،
UHنص8 �%د قمر، نذير �ملر� 

H. �مد حامت �لشافعي مع �ألستاr �ملرحوo �مد 
�%د جليل (مف� �جلماعة) 

ضيو= عرL � �جللسة �لسنوية
٢٠٠٥ oعا 



 ،�Hعبد �هللا �سعد، عكرمة جنمي، عبد �ملؤمن طاهر، ضيفا�، فال� �لدين عو
�Hمن8 عو ،�Hمد شريف عو�

ضيو= عرL � �جللسة �لسنوية 
عاo ٢٠٠٦ � حديقة �ملهد(

طه �لقزA، كما� بر�جه، عبد �لر%ن سعيد بد#، عبد �لر%ن، _بر�هيم �ا#(

_خو� عرL � حديقة �ملهد( بعد �جللسة �لسنوية عاo ٢٠٠٨ _خو� عرL � بريطانيا � قاعة � مسجد بيت �لفتو�

 �  Lعر _خو� 
�جللسة  خيمة 
 oعا �لسنوية 

٢٠٠٨

 _خو� عرL � قاعة � مسجد بيت �لفتو�



ضيو= عرL مع �ألستاr عطا� �ملجيب #�شد

ثلة من �بنا� �جلماعة � �ليمن

�موعة من شباL �لكباب8 ينشد�� قصيد� � �جللسة �لسنوية ٢٠٠٨

_خو� مغا#بة مع �بن �لد�عية �أل�� � _سبانيا كرo _�ي ظفر
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بالتضحية حتيا �ألمم.. أل� �لتضحية �ليل على �لتسابق � خدمة 
�ألمة.. 'ما �ألمة �ل* يتخا)� 'هلها � خدمتها، $يقو� كل منهم ما 

ال يفعل، فلن تفلح 'بد�. 
$�لعقيد= شجر= ُتر$9 بالدما7.. �ما7 �لشهد�7.. لذ� قا� �هللا تعا3: 
ال  َ$َلِكْن  َ'ْحَيا7ٌ  َبْل   Fٌْمَو�'َ �ِهللا  َسِبيِل  ِفي  ُيْقَتُل  ِلَمْن  َتُقوُلو�  ﴿َ$ال 
َتْشُعُر$َ�﴾.. هم 'حيا7 مبا 'حيوO بدمائهم، هم 'حيا7 بإحيائهم �حلق 
$�لدين �لذY ضّحو� من 'جله بأغلى ما عندهم.. هم 'حيا7 باألثر 

�لذY تركوO فيمن بعدهم.
$_منا ُيكتب �خللو� لألمم �ل* ال تنسى شهد�7ها، فكا� $�جبنا Zليد 
شهد�ئنا �لذين قتلو� لقوcم bبنُّا �هللا.. ` يرفعو� سيفا بوجه 'حد، ` 

يتآمر$� ضد 'حد.. ليس )نبهم _ال _مياdم. 
$_نه لشرm عظيم جلماعتنا '� تسj على خطى �ألنبيا7 $'تباعهم.. 
فمن يومها �أل$� $هي تقّدn �لشهد�7 � سبيل �حلق. $قد ُقتل �ثنا� 
من 'صحاp �ملسيح �ملوعو� � � عهدO: �لشهيد �ملولوY عبد 
�لرuن � �لذY ُقتل خنًقا � 'فغانستا�، $صاحبز��O �لشهيد عبد 

�للطيف �، �لذbُ Yجم � 'فغانستا�. 
$صاحب  �هللا،  '$ليا7  من  $لًيا   ...� �للطيف  عبد  �لشهيد  كا� 
على  $�لصال=  �مللك  تتويج  عن  مسؤ$ال  $كا�   ،9|b$  mكشو
جنا�ته. $قد �قتنع بصد{ �ملسيح �ملوعو� � مبجر� '� قر' كتبه 
�ل* $صلته. فجا7 للقائه � _3 قا�يا� $` يستطع فر�{ حضرته. 

فمكث عندO شهوb � ،�bجع _3 'فغانستا� bغم علمه باستشها� 
تلميذO �ملولوY عبد �لرuن من قبل، بل كا� �هللا تعا3 قد 'خ�O 'نه 

هو �آلخر سُيستشهد.
لقد حز� �ملسيح �ملوعو� � باستشها�O كث�jً، فقا� � bثائه:

”$�لذY نفسي بيدO، لقد $جدُته � طاع* $تصديق �عو�Y صا�قا 
مليئة  مفعًما ��، كزجاجة  لقد $جدُته  عليه.  مزيد  مبا ال  متفانيا 
بالعطر. كا� $جهه نو�bنيا كما كا� قلبه نو�bنيا. _� 'b$� صفة 
على  �لدين   nيقّد 'نه كا�  �ملرحوn هي  �لو�  هذ�  ֲדا  يتحلى  كا� 
بأعظم جبل  لو شبَّهُته  �إلميا� �يث   Yلدنيا حقيقة..... كا� قو�
خلشيت '� يكو� تشبيهي ناقًصا..... بأY كلماF 'ث� على هذ� 
ُينبذ  ماله $عرضه $b$حه � طاع* كما  نبذ   Yلذ�  nملرحو� �لو� 
�لد  �لر$حانية،  �خلز�ئن  �لشها�تني،  �ألشيا7؟"(تذكر=  من   7Yلر��

(٢٠ � ١٠
على  برهنَت  قد  فإنك   ،Fاuلر�  mال� عليك  �للطيف،  عبد  "يا 
 ."Yما)� سيفعل بقية 'تباعي من بعد Yb�' صدقك 'ثنا7 حيا�، $ال

(تذكر= �لشها�تني، �خلز�ئن �لر$حانية، �لد ٢٠ � ٦٠)
�ل*  �لشنيعة  �جلرمية  تلك  على  ُكو� شاهدً=  'فغانستا�،   �b' "يا 
�لتعيسة، لقد سقطِت من عني �هللا   �bيتها �أل' يا  �bُتكبت فيك! 
تعا3 ألنك كنت مسرًحا cذ� �لظلم �لعظيم". (تذكر= �لشها�تني، 

�خلز�ئن �لر$حانية �لد ٢٠ �٧٤)

بقلم �ألستا�: هـا طاهـر
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شهد�� على مد� �ملكا� ��لزما�:
شها�= عبد �للطيف � متميز= $عظيمة، لكنه ليس �لشهيد �لوحيد 
� ¢اعتنا، بل سّطر كثjٌ من �ملسلمني �ألuديني بدمائهم �لزكية 
'b$َ� �ياF �لبطولة $�لفد�7 � باكستا� $�cند $�لعر�{ $فلسطني 
$سريلنكا  $ترينيد��  $�لبانيا  $'مريكا  $بنغال�يش  $_ند$نيسيا 
$غjها من �لبال�، $� عهو� �خللفا7 ¢يعا، $خصوصا � عهد 
�خلليفة �لر�بع، $بعد '� 'صدb �لدكتاتوb �لباكستا� ضيا7 �حلق 

 Y' سةbديني من مماuلغاشم مبنع �ملسلمني �أل� Yلعسكر� Obقر�
شعj= _سالمية، فاسُتشهد � باكستا� من �سُتشهد، $�أل�هى من 
)لك '� بعضهم قد ُقتلو� � bمضا� bّكًعا ُسّجًد� � �ملساجد. 'ما 
�لذين 'ُلقو� � غياهب �لسجن لسنو�F ملجر� _لقا7 سالn '$ كتابة 
بالشها�تني  �لنطق   $'  ،��(' bفع   $' $ليمة،  �عو=  على  �لبسملة 
يز��  ال   bلقر�� هذ�   �' �ملخجل  بل  $�ملؤسف   .Fملئا� فيبُلغو� 
 Fفيقتل كلَّ سنة �لعشر� ،nباكستا� ح¥ �ليو � �ملفعو� Ybسا
$يسجن �ملئاF من �ألuديني �ملساملني �لذين ال )نب cم _ال 'dم 

يصر$� على شها�= '� ال _له _ال �هللا ¦مد bسو� �هللا. 

لقد جتا$� عد� �لشهد�7 ح¥ �آل� ٢٠٠ شهيد. 
$فيما يلي قائمة بأ¨ا7 هؤال7 �لشهد�7:

� �من �ملسيح �ملوعو� � ٢'فغانستا�
� �من �خلليفة �لثا� �١٠'فغانستا�

� �من �خللفا7 ¢يًعا�١٥(ند
� �من �خللفا7 ¢يًعا١٤٢باكستا�

� �من �خلليفة �لثا� ��١لعر�+
� �من �خلليفة �لثا� �١فلسطني 

� �من �خللفا7 ¢يًعا١٧/ند�نيسيا 
� �من �خلليفة �لثا� �١'لبانيا

� �من �خلليفة �لر�بع١ترينيد�1
� �من �خللفا7 ¢يًعا١٢بنغال1يش

� �من �خلليفة �لر�بع١'مريكا
� �من �خللفا7 ¢يًعا٣س6يالنكا

هذO �لقائمة ال تضم كل �لشهد�7، بل هنا© من ` تسجل '¨ا|هم 
عند �ملركز. هذ� عال$= على �لشهد�7 �لذين �ستشهد$� $قت �لفنت 

�لطائفية عند تقسيم �cند $ُهم ُكثر. 

�لصحا= �لشهيد صاحبز�81 عبد �للطيف �

مـر�C غـالA قـا1?
 '$� شهيد من عائلة �ملسيح �ملوعو� �
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وحي تلقاه سيدنا مرزا غالم أحمد القادياني عليه السالم






