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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

(٥٢ -٥٦ | "Rسفر يو�"
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�
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