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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
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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� 
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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



٤١٤

��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




