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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 
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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 



٤٢١

�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



٤٢٥

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 
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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*=.




