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�� 	ملؤمن 	حلصيف يتعلم من 	لتا�يخ �يستفيد من جتا�
 	آلخرين. 
�عندما نلقي نظر% على تا�يخ 	خلالفة 	لر	شد% $ 	ملرحلة 	أل�� من 
	إلسالD، نرB �قو@ بعض 	ألخطا= 	ل>.. بعد 6: تفاقمت.. 456 3� 
مقتل 	خلليفة 	لثالث �	لر	بع، �من K �َفَع 	ُهللا نعمة 	خلالفة 	لر	شد%، 
فسقطت 	ألمة 	إلسالمية $ خالفا4 �مناPعا4 �	نشقاقا4 	ستمر4 

حQ 	آل:. 
	لنقد  بتوجيه  بد6  6نه  �	لشقاU، جند  	لّنز	@  6سبا
 هذ	  �عند حتليل 
�لعل  	إلسالمية.  �	ملد	ئن  	ألمصا�  6مر  	خلليفة  �ّالهم  	لذين  للوال% 
بعض 	لوال% قد 6خطأ بالفعل $ بعض 	ألمو�، �لكن عال_ 	ألمر ^ 
يكن باحلديث عن 	ألخطا= بني عامة 	لناd �	ستعد	ئهم ضد 	لوال%، 
 fملناسب. �$ كث	= 	إلجر	خلليفة ليتخذ 	 �ألخطا= 3	 j3منا بتبليغ هذ�
من 	ألحيا: oطئ 	ملر= $ تقييم تصرفا4 غjf من 	لناd، �ما قد يظنه 
	لبعض خطأ.. قد ير	j 	آلخر�: صو	با، �لذلك فإ: 	لتصرp 	ملناسب 
 j	ير عما   tالختصا	 بتبليغ جها4  	ملر=   Dيقو  :6  u	ألحو	  jهذ  $
 :6 fألمر، بغ	 wلك أل�x ألمر بعد	 yيتر K ،لعامة	ملصلحة 	يتنا} مع 
 |6� x6: يدعوهم ال{ا fبغ� ،dلنا	لبحث بني 	عله ما5% للتسامر �~
يؤ5| 3� 	{اx مو	قف معا5ية لسلطة 	لوال%، �3ال فإ: 	ألمر يتطو� بعد 
xلك من توجيه 	لنقد للوال% 3� توجيه 	لنقد للخليفة نفسه، �مع تز	يد 
 B5ّ6 ما 	خلليفة نفسه. �هذ	ألمر بالتمر5 على 	جلر6% فيه، ينتهي 	لنقد �	

$ صد� 	إلسالD 3� حرما: 	ملسلمني من نعمة 	خلالفة.
�	آل:.. بعد 6: تفّضل 	هللا تعا� بر�ته �مّنته �6عا5 نعمة 	خلالفة 3� 
هذj 	ألمة من خالu 	جلماعة 	إلسالمية 	أل�دية، فإنه خليق بنا �ن 
6فر	5 هذj 	جلماعة 	ملبا�كة 6: نتعلم 	لد�d �نعَيه جيد	، حQ تستمر 
هذj 	لنعمة فينا 3� يوD 	لقيامة، حسب ما جا= $ 	لنبو=	4 	ل> تلقاها 
سيدنا 	ملسيح 	ملوعو5 �. �ال بد 6: نفهم 6: �جو5 هذj 	لنبو=	4 

ليس ضمانا بضر��% حتققها، فإ�ا تتحقق عندما نؤ5| ما علينا من 
	لو	جب جتاj مقاD 	خلالفة طاعة هللا تعا�. فقد �عد 	هللا تعا� �سوله 
�	ملؤمنني بالنصر، �لكن هذj 	لوعو5 ^ تتحقق حني عصى 	لرماُ% 6مر 
�سوu 	هللا � $ 6ُُحد باجتها5 منهم ظانني 6�م ^ يعصوj، �عندما 
 uئيل بدخو	هللا �عد ب� 3سر	6عجبْتهم كثرִדم $ ُحنني. كذلك فإ: 
	أل�� 	ملقدسة، �لكنهم ملا خالفو	 6مر موسى � بالقتاu، تأجّل 
حتقق 	لوعد 6�بعني سنة. �على هذ	 فعلينا 6: ند�y جيد	 6: 	ستمر	� 
	هللا   uبأفضا متتُّعها   D	�5  wبالتا� 	جلماعة..   $ 	خلالفة  نعمة  حتقُّق 

�بركاته.. منو� بطاعة 6فر	5ها �	حتر	مهم ملقاD 	خلالفة.
�قد ضربت 	ألجياu 	أل�� من 6فر	5 	جلماعة 6��@ 	ألمثلة $ طاعة 
تعا� كا: $ جانب  	هللا   :6  Dأليا	 �6ثبتت  مقامه.   D	حتر	� 	خلليفة 
	لذين كانو	 $ جانب 	خلالفة، فأمطرهم بو	بل من بركاته،  �6لئك 

�6غدU عليهم نعمه �6فضاله.

بقلم: �ألستا� مصطفى ثابت

١٩٥٥ Dلثا� $ حديقة $ لند: عا	خلليفة 	هللا خا: يظلل حضر% 	مد ظفر �
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كا: 6حد هؤال= 	ألفر	5 	ألفاضل من �عيل 	جلماعة 	أل�u هو 	لسيد 
�مد ظفر 	هللا خا:، �قد شّرفه 	هللا تعا� بأ: جعله يضع يدj $ يد 
سيدنا 	ملسيح 	ملوعو5 � عند مبايعته، �قد تبو6َّ 6�فع 	ملناصب $ 
حياته 	لوظيفية، حQ 3نه كا: 6صغر �Pير تقلد منصب 	لوP	�% $ 	�ند، 
	لثالثني عاما، �شا�y $ 	جلهو5 	ل> بذ�ا   Pحيث ^ يكن قد جتا�
�مد علي جنا� من 6جل تأسيس �طن ملسلمي 	�ند باسم باكستا:، 
فاختا�j ليكو: P� u�6ير للخا�جية $ 	لد�لة 	لوليد%، �قد تو� �ئاسة 
	لد��% 	لسابعة عشر% لألمم 	ملتحد%، K تو� منصب 	لقضا= $ �كمة 
 yمن ملو fئيس قضاִדا، �كا: صديقا للكث�6صبح  K ،لد�لية	 uلعد	
	لعا^ ���سا= 	لد�u 	لذين كانو	 �ملو: له كل تقدير �	حتر	D، كما 

كا: صديقا مقّربا حلضر% 	ملصلح 	ملوعو5 	خلليفة 	لثا� �. 
 yلذ| كا: موضع تكرمي ملو	لعظيم 	لرجل 	 	لك.. فإ: هذx مع�
�تقدير	  	حتر	ما  يكّن  كا:  �تقديرهم،  �	حتر	مهم  ���سائه  	لعا^ 
عظيمني ملنصب 	خلالفة، �كا: ~د 	لشرp كل 	لشرp $ 6: يكو: 

خا5ما للخليفة.
x6كر 6ن� حضر4 $ عاD ١٩٧٨ مؤمتر	 ُعقد $ لند: عن جنا% 	ملسيح 
خا:  	هللا  ظفر  �مد  	لسيد  �كا:  	لصليب،  على  	ملو4  من   �
6حد 	ملتحدثني $ هذ	 	ملؤمتر. �حد  6: جا= حضر% 	خلليفة 	لثالث 
لتحية بعض 	لضيوp �كا: $ صحبته 	لسيد ظفر 	هللا خا:، �كا: 
ُيَسّلمو	 عليه  	لسيد ظفر 	هللا خا: �6:  6: �ّيو	  يريد�:  	حلاضر�: 
 D	الحتر	من  uينا pسو 	شخصية عاملية، �لكنه شعر 6: هذ j�باعتبا
 fفكا: يس 	ملسيح،  يكونا حلضر% خليفة   :6 ينبغي  	للذين  �	لتقدير 
يديه خلف  يعقد  	لثالث �ليس ¡و	�j، �كا:  	خلليفة  خلف موالنا 
 :6 Bليسّلم عليه، فقد كا: ير jال ميد 6حٌد يد Qلك حx� ،jظهر
	لشخص 	لذ| ينبغي 6: يناu 	لتحية �	الحتر	D �	لسالD من 	لناd هو 

حضر% 	خلليفة 	لثالث �ليس هو. 
�قد ��w B 	أل¥ عبد 	ملؤمن طاهر 6نه $ 3حدB 	جللسا4 	لسنوية 
كا: 	لضيوp 	لو	فد�: من خا�_ باكستا: oرجو: من 5	� 	لضيافة 
(	لو	قعة ��	= مب§ 	لتحريك 	جلديد بربو%) بعد تنا�u 	لطعاD $ مأ5بة 
	صطّف  حضرته  خر_  �حني  	هللا،  -��ه  	لثالث  	خلليفة  حضرها 
	لناd على 	جلانبني، �كا: حضر% شو5�| �مد ظفر 	هللا خا: � 
يسf ببط= خلف 6مf 	ملؤمنني، فتقّدD 6حد 	لضيوp 	ملو�يشيني �و 
حضر% ظفر 	هللا خا: �صافحه K 6�	5 تقبيل يدj، فما كا: منه 3ال 6: 

نز@ يدj بسرعة �قاu له مشfً	 3� 	خلليفة: 

 ..Those hands, not hese hands

..(jأليد| ال هذ	تلك )
 x3 |6	 6�45 تقبيل يد 6حد فقّبْل يد 6مf 	ملؤمنني، ال يد|. 

�حينما كا: 	لسيد ظفر 	هللا خا: $ Pيا�% ملدينة كاِجلِر| $ كند	.. 
سأله 6حد 6فر	5 	جلماعة قائال: لقد كنَت ناجحا $ حياتك كلها، 
 yتقدير ملو� D	حتر	ملناصب �6عالها، �كنَت �ل 	تبّو=4َ 6عظم �
 fخل	 هذ	  كل   u	نو� 	لنجا�  هذ	  سر  هو  فما  ���سائه،  	لعا^ 
�	لفضل من 	هللا تعا�؟ فر5ّ عليه بد�: تفكf �بغf 6| تر55: أل� 

كنت طو	u حيا° ¯لصا ملقاD 	خلالفة.

حضر% مرP	 طاهر �6د يستمع 3� 	خلليفة 	لثالث ��ه 	هللا

هي  للخليفة  	لكاملة  �	لطاعة  	خلالفة   Dملقا  tإلخال	  :3 نعم.. 
	لدنيا �$  لنو	u كل بركة.. $  	لوسيلة  مفتا� كل جنا�.. �هي 
	أل�ديني  من  �3خو	�  6حبائي   �3 6توجه  فإ�  �لذلك  	آلخر%. 
	لعر
، �6قوu �م ُعّضو	 على هذj 	لنعمة بالنو	جذ، �متّسكو	 ֲדا 
كما يتمسك 	لغريق بوسيلة جناته، فإ: جنا% 	إلسالD �جنا% 	ملسلمني 
منو� باستمر	� �جو5 هذj 	لنعمة. �	xكر�	 6: 	لعر
 كانو	 هم 
	لسبب $ ضيا@ نعمة 	خلالفة من 	ملسلمني $ �ضة 	إلسالD 	أل��، 
فكّفر�	 عن xنو
 3خو	نكم من 	ملسلمني 	لعر
 	لسابقني، �كونو	 
6نتم.. 	أل�ديني 	لعر
.. 	لسبب $ تثبيت 5عائم 	خلالفة، �xلك 
بالتعلق ´ليفة 	لوقت �طاعته، �تقدمي ³6ى ²يا4 	الحتر	D �	لتقدير 

�	لتبجيل ملقاD 	خلالفة. 
عسى 6: ~علنا 	هللا 5	ئما جنو5	 ¯لصني �خّد	ما �6فيا= ملقاD 	خلالفة، 
حQ �ظى 5	ئما بفضل 	هللا �بركاته.. $ 	لدنيا �$ 	آلخر%. ²مني. 

   




