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مد �لشـو�، سو�يـا
� �اعَة  �لثا	  �خلليفة  �ستشا��  �نسى  ال 
نو�  شيخ   ��ألستا �ملبشر  بو�سطة  )مشق 
تقسيم  �ألمم  هيئة  /قر��  عند  من2  �3د 
فلسطني 4موجة �للجو8 /7 �لد64 �ملجا��4 
يشّجعو>  �لعر@  كا>   B4�ل فلسطني  من 
��يهم  حضرته  فطلب  عليها،  �لفلسطينيني 
هل ير4> ضر��4 بقا8 �اعة فلسطني فيها 
�ملجا��4  �لد64   7/ جلو8هم   <� ير4>   M�
4قتلهم  �ليهو)  لفظاعة  4بالنظر  �َأل74.  هو 
�هاR فلسطني ��ْعنا على �> يأتونا 4ينجو� 
 S فليبقو�   :� جو�به  فكا>  بأ�4�حهم. 
)يا�هم ألWم /�� تركو� فلسطني لليهو) فمن 

يبقى فيها إلعا)ִדا /7 �هلها �ملسلمني؟ 
بص2ته،  4حّد�  ��يه  سد�)   Mأليا� �4ثبتت 
 S �4يعلم �لعا` �آل> �> �أل3ديني �لذين بقو
يساaو> مساaة كب�2  �لذين  هم  فلسطني 
�حلاضر  4قتنا   S �لعربية  باللغة  �لفضائية   S
�لعر@ خاصة  بني   Mإلسال� 4ينشر4> )عو� 

4�لعا` عامة. 
 Mعد  7/ �لعر@  نّبه   � حضرته   <� كما 
�العتما) على �4سيا S صر�عهم مع �ليهو) 
�حضاWا   S بأنفسهم  �مو�  قد  كانو�   �/
إلنقا�هم. فألقى خطبة ُنشرi باللغة �لعربية 

ملة 4�حد�)،  (�لكفر  بعنو�>:  بأعد�) كب�2 
�ّكر فيها �لعر@ �> �4سيا هذn �لB تدعي 
تقسيم  على  صوتت  قد  للعر@  مساندִדا 
�لعر@  4نبه  يهو)ية،  )4لة  4/قامة  فلسطني 
�ال ينخدعو� بوعو)ها فهي متفقة مع �لغر@ 

خالفا ملا تعلنه.
كا> � pيب على �سائل كل من يكتب 

له 4يأq �جلو�@ بسرعة.
 S �جلر�ئد   iصفحا على  مناظر�   iجر
جال6  �لبطل  �إلسالمي  �ملبشر  بني  )مشق 
�tه  )�منركي  قسيس  4بني  wس  �لدين 
|4مير �لذz حتدx �ملسلمني S )مشق على 
صفحاi �جلر�ئد فلم pبه �حد من مشايخ 
�لشاM 4لكن تصدx له �ملرحوM جال6 �لدين 

4بعد �ملناظر� فر �لقسيس.
 nنتصا�� عليهم  4عز  )مشق  مشايخ  فاغتا~ 
)W4م، فأ�سلو� /ليه �رما طعنه �نجر طعنة 
قلبه،  من  قريًبا  بلغت  �خترقت صد�n ح� 
4سيقضي  خط2  جرحه   <� �ألطبا8  �4نذ� 

�به خال6 مد� نصف ساعة فقط.
/ليه �ملرحوM من2 �حلص� �م2 �اعة  �سر� 
�ألطبا8َ   x��4 حالته  على  4�طلع  )مشق 
ينذ�4> باخلطر �ملحد� به 4يتوقعو> موته، 
�لدين  بش2  �ملؤمنني  �م2   7/ برقية  فأ�سل 

�مو) �3د � يعلمه باألمر، فلم ميض �كثر 
من ٢٤ ساعة /ال 4تلقى �جلو�@ من موالنا 
يقو6 فيها: (َ)َعْونا له 4�ستجيبْت )عو�تنا). 
 <�فأبلغ �ألستا� من2 �ألطبا8 بأنه سيشفى بإ

�هللا، 4هكذ� حصل.
�لتفَّْت  )مشق   7/ ثانية  مر�   � 4ملا حضر 
4�لتمتع  يديه  بتقبيل  تتبا��  �جلماعة  حوله 
للفو|  يتسابقو>  4صا�4�  �لبهية،  بطلعته 
برضاn ح� فّضلو� �> يأكلو� طعاًما باكستانيا 
4مؤمن  للجماعة  �ب  بطبا�  فجي8  معه. 
بصدقها، كا> ال يبايع ألسبا@، 4لكنه كا> 
يفضح �كا�يب �ملفترين على �جلماعة. فعمل 
�لشو�بة،  �حلضو�  من   n24غ �ملؤمنني  ألم2 
4كا> طعاًما لذيًذ� 4نا)ً�� للجماعة، 44جد4� 

فيه بركة 4سر�4�.
 Mلك حتر� �ملوكب /7 )�� �ملرحو� � بعد 
�لسيد بد� �لدين �حلص� شقيِق �ملرحوM من2 
�4بة  مرمو�  مبركز  يتمتع  4كا>  �حلص�، 
 � Mئد� بني �لتجا�. 4�لتففنا حو6 �إلما�|
4متتعنا  �لز�ئد  باإلميا>  4شعرنا  معه،  4صلينا 

.xبلذ� �لصد� 4�لتقو
�أل3ديني  لزيا��   i42ب  7/  � سافر   �
�م2   Mملرحو� من  بد8ً�   nفقنا�� 4قد  فيها، 
 iلكلما� nجلماعة من2 �حلص� 4كاتب هذ�
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�مد �لشو�، 4شقيقي �ملرحوM |كريا �لشو� 
4�ملرحوM �لسيد عال8 �لدين نويالq 4�لسيد 
4�لسيد  �حلص�  نا)�  4�لسيد  �جلا�  سليم 

�مد خ2 �حلص� �4مبا �خر4>.
 i42ب S منطقة بر� �ل��جنة S نز6 حضرته
ضيًفا على عائلة �ئيس �جلماعة هنا� �لسيد 
 S n8��4 تبًعا له، 4صلَّينا �ل�pاz4، 4نزلنا 
منظر مهيب 4خشو� عميق 4شعو� �4حا	 
�عما6  من  بعلبك  مدينة  |�نا  كما  فريد. 
�صبح  قدمي  �4ثر  �4ما	  معبد  4هي  لبنا>، 
�ملؤمنني  �م2  فقا6  �لزما>،  مر  على  �طالال 
�: S هذ� �ملكا> كا> ُيعَبد غ2ُ �هللا �، 
�هللا  ֲדما  نعبد  �كعتني  منا  كلٌّ  هنا  فليصلِّ 
 Mتنا4لنا طعا قد  ففعلنا. 4كنا   .nتعا7 4حد
�لقريبة، �  قبل �لك S مدينة |حلة  �لغد�8 

.i42تابعنا �ملس2 /7 ب
S4 مطا� بi42 4ّ)ْعنا سيدنا �م2 �ملؤمنني 
� حيث �كب �لطائر� 4حلقت S �لسما8 

.n4قلوبنا معه �ضي �هللا عنه ��4ضا
بني  4/قامته  44)�عه  �ستقباله   xكر�كانت 
مشاعرنا.  ¤ا  ִדتّز  4بركة  نعمة  ظهر�نينا 
معاشرته  4لطف  ¥ضرته  �لتعلق  بتجديد 
�¤مم  فينا   i(جتد �4اله  §الله  4�لشعو� 
لتفهم �قو�له 4كتبه 44عظه 4�لت�� بأ)عيته.

عبد �هللا �سعد، �لكباب� 
�ملوقر   z��4ستا �لر4حا	   z4�لد كا> 
على  )�ئًما  يشّجع�  شريف  �مد   z�(شو
�لثا	  �خلليفة  فر�سلت  �خلليفة.  مر�سلة 
من  فتلقيت  �ملد�سة،   S  6|�  ` �4نا   �
/١٢/٣٠ بتا�يخ  �أل74  �لرسالة  حضرته 

يرحتل   <� قبل  الهو�  من  كتبها   ..١٩٤٧
كانت  للجماعة.  �جلديد  �ملركز  �بو�   7/
 S �لفتر�  تلك   S مستقر�  غ2  �لظر4 

تقسيم  �¤ند سنة ١٩٤٧ �  تقسيم  �عقا@ 
فلسطني سنة ١٩٤٨، 4قد حر® حضرته 
S تلك �ألجو�8 �ملضطربة على �> يدعو لنا 
تلك   S جا8  فمما  �ألفضل.  �و  4يوجهنا 
�لرسالة قوله: "�)عو �هللا �> ¯فظكم 4يثبتكم 
 S � ."مو�كم� لكم  ييسر  بلدكم �4>   S
�مد  �لكرمي  ملبشرنا  ��سل   ١٩٤٨/٥/١٥
شريف توصيته لنا بأ> ال Wاجر من 4طننا بل 
نبقى S بيوتنا �4افظ على ممتلكاتنا. فعملنا 
�لكث2  مع  Wاجر   `4 �هللا  فحمانا  بنصحه، 
سكا>  �لعر@  /خو�ننا  من  هاجر4�  �لذين 

فلسطني 4تركو� 4طنهم.
حزير�>   S مطّولة  برسالة  حضرته  4شرف� 
ناحية هامة  �قتصر على �كر  سنة ١٩٥٤، 
قا6:  حيث  4مستقبًال  حاضًر�  لنا  بالنسبة 
"/> �هل �لكباب2 يتشاֲדو> بأهل قا)يا> أل> 
كال �حلزبني مقيم S مركزهم �أل64 كأWم 
نو�� خ2 ينتشر منها �كر �جلماعة S �لبال)، 
فلذلك ¤م مكانة سامية عند �هللا. فاحفظو� 

هذn �لد�جة )�ئًما، كا> �هللا معكم..."
�لثالث م2|� ناصر �3د -�3ه  �ما �خلليفة 
 ،١٩٦٧ سنة  بلقائه  تشرفت  فقد  �هللا- 
4بذلك حتققت �حالمي بلقا8 خليفة �ملسيح 
مدينة   S �أل64  �للقا8  كا>   .� �ملوعو) 
من  خرجت  كنت  بأملانيا.   "iفر�نكفو�"
�لكباب2 4حدz �4�فق� هنا� �خي /بر�هيم 
بد�ية  4كانت  �ملانيا.   S يد�¶  كا>   zلذ�
لقائنا ¥ضرته حني �ستقبلناn مع بعض �لدعا� 
S �ملطا�. 4قد ُ)هش �جلميع حني )خل قاعة 
�الستقبا6 هذ� �لضيف �لعظيم بقامته �لكب�2 
4عمامته �لبيضا8 �لناصعة، ح� هرعت بعض 
�لزهو� - له  �ألملانياi �4حضر>   i�لسيد�

/ضافة /7 ما �عد)ناn له- ظًنا منهن �نه �حد 
ملو� �لشر� �4 �ملسيح �ملنتظر.

 S4 مركز �جلماعة كا> ينتظرn �لعديد من 
�إلخو�> 4�ألصدقا8. فطفق يسّلم على هذ� 
�أل3ديني  �ن  )�4نا  جا8   �  .��� 4يسأ6 
من �لكباب2. 4كانت )هشتنا �ك� ألننا نقابل 
4قد  مر�.  أل64  �جلماعة  خلفا8  من  خليفة 
�جلماعة  عن  يسألنا  طويال  4قًتا  معنا  مكث 
خاصة بعد تلك �حلر@ �لكاسحة �لB �نتهت 
للتو �4حدثت )ماً�� هائًال لفلسطني 4مصر 
4�أل�)> 4سو�يا. 4سأ6 بشكل خا® عن 
�ختلف   B4�ل بالكباب2،  �أل3دية  �ملد�سة 
لنا  فأكد  للحكومة،  تسليمها  حو6  �لنا¶ 
�نه لن يسلِّمها �4اصة ¤ذn �حلكومة. 4قبل 
 M7 �4�4با كا> قد ��سل لنا �مًر� بعد/ nسفر

تسليم �ملد�سة. 
بولد  علّي  ميّن  �هللا  لعل  �لدعا8  منه  طلبت 
�كر بعد �> �|ق� ثال¸ بناi، فرّ) علّي: 
 z� .."Don’t worry you will get one"

ال تقلق! سُتر|� بإ�> �هللا تعا7. 4` متض 
ليصبحو�  �ثنا>   n4تال �ملولو)،  جا8  /ال  سنة 

ثالثة بفضل �هللا تعا7.
 توجه حضرته من �ملانيا /7 �لدمنا�� بالقطا� 
الفتتاº �ملسجد �جلديد هنا�. 4قد �لتقينا مع 
هطو6  4بسبب  �لقطا�.  �طة   S حضرته 
فوقفنا  ساعة،  ملد�   i�لقطا�� توقفت  �لَبَر) 
مع حضرته S �ملحطة. كا> �لنا¶ pتمعو> 
شخصه،  من  �القتر�@  4¯ا4لو>  حولنا 
/بعا)هم عنه، فقا6 ¤م:  4�إلخو�> ¯ا4لو> 
منا،  �القتر�@  يريد4>  4هم  ترّ)W4م   `"
سوية  4صلنا  ֲדم".  نرحب   <�  x4�ألحر
حفل   S 4�حلمد هللا 4شا�كنا  �لدمنا��   7/

.ºالفتتا�
 4عندما كنا S �لدمنا�� قابل �خلليفَة �موعة 
ماهية  عن  �حدهم  فسأله  �لقسا4سة،  من 
4ظيفته S �جلماعة، فأجا@: "�جلماعة هي 
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�جلسد، 4�خلليفة �4حها".
� سافر حضرته /7 لند>، فالتحقت به هنا�. 
�لبلدية  قاعة   S �هللا-  -�3ه  حضرته  عقد 
بلند> مؤمتًر� �لقى فيه خطابه �إلنذ��z �ملوجه 
�لعديد من  �ملؤمتَر  لقد حضر  �لغر@.  لد64 
�4«سا8  �لشعب  4ممثلي   iلشخصيا� كبا� 
هذ�   S �لتقيت  4قد  4غ2هم.   iلبلديا�
�ملؤمتر 4أل64 مر� ¥ضر� �مد ظفر �هللا خا> 
�لفيزيائي  4�لعا`  �ل�4فسو�  4كذلك   �
�قر�  كنت  �للذْين   ،"Mلسال� "عبد  �لدكتو� 
عنهما �لكث2 ��4�سلهما �حياًنا. كا> �مد 

ظفر �هللا خا> � عريف �ملؤمتر. 
4جدiُ من �خلليفة �لثالث -�3ه �هللا- ١٤ 
�سالة، 4هنا ��كر فقط عد) �لرسائل ألش2 
4كيف  �جلماعة  بأبنا8  �خللفا8   Mهتما�  7/
�Wم ال يهملو> عبد� مثلي بل ير)4> على 

�لرسائل. 
�ما �خلليفة �لر�بع موالنا طاهر �3د -�3ه 
�هللا- فلقد 4جدi عندz ٣٥ �سالة منه، 
بكل  �لكباب2  �هل  �ن  يلقانا  )�ئما  4كا> 
سر�4 �4بة. S4 /بريل/نيسا> سنة ١٩٨٥ 
خا��  مر�  أل64  �لسنوية  �جللسة   iنعقد�
موجو)ين  �لكباب2  �هل  �ن  4كنا  �بو�، 
�لعر@  �إلخو�  بعض  مع  4كنا  �يضا،  فيها 
لفت  �الحتفا6  Wاية   S �لعشرين.   R�حو
نظرz �حد �إلخو� من �ملانيا 4قاR 6: �نتم 
�ظوظو> �يها �لعر@! �ال تعلم �> �ملسيح 
عن  �لشه2  �لوحي  تلقى  قد   � �ملوعو) 
4عباُ)   Mلشا� �بد�6ُ  لك  "يْدعو>  �لعر@: 
�خلامس  �لتا�يخ..  هذ�   S �لعر@"  من  �هللا 
من نيسا>.. قبل ١٠٠ سنة بالضبط. 4قد 
ُعقد �الحتفا6 بالفعل S ٤ /7 ٦ نيسا>، 
 Mلوسط من �يا� Mليو� S 4قع Mإل¤ا� <� z�
بعض   <�  Bطفول منذ  �4�كر  �الحتفا6. 

جد��>  على  �لوحي  هذ�  كتبو�  �لدعا� 
�ملسجد بالكباب2.

فلقد   - �هللا   nنصر  - �خلامس  �خلليفة  �ما 
 S 2لكباب� 4فد  مع  بلقا8 حضرته  تشرفت 
�لك  فيه  فلمست  �ملاضية،  �لسنوية  �جللسة 
�لطاقة  لديه  �ملطمئن. كانت  �¤ا)¼  �لرجل 
4سعة �لصد� �> يسمع ِمن كل 4�حد ممن 
حضر4� ما pو6 �اطرn، 4�لكل يطلب منه 
�ألخ2   S4 /ليه.  يصبو  ما  لتحقيق  �لدعا8 
4يرغب  �لكباب2  ¯ب  /نه  بقوله  �سعدنا 

بشد� S |يا�� مركزنا على جبل �لكرمل.

طه �لقز�، �أل��� 
4ضعْت |4جB �لولد �أل64 بعملية قيصرية، 
4عندما 3لت �ملر� �لثانية ��ع �ألطباW� 8ا 
ستلد هذn �ملر� �يضا بعملية قيصرية، فأ�سلُت 
 (� �لثا	  (�خلليفة  �ملؤمنني  ألم2  �سالة 
�لدعا8 لكي تلد 4ال)� طبيعية.  �طلب فيها 
4مبجر) �> 4ضعُت �لرسالة S �ل�يد �علنت 
للجميع �> |4جB ستلد 4ال)� طبيعية على 
�لطبية كلها.  �لتقا�ير  به   i8خال ما جا
4عندما جا8ها �ملخا½ بقيت ثالثة �ياM تتأ` 
�قو6  �4نا  �لعملية  /جر�8  يطلبو>  4�ألطبا8 
ستلد طبيعيا. 4عندما يئس �جلميع �4خذ4ها 
حتت  غرفة   7/ �هبُت   iلعمليا� غرفة   7/
يا �ّ@  �أل�½، 4تضرعت /7 �هللا 4قلت: 
4عندما  �لنا¶؟   Mما� موقفي  يكو>  كيف 
ُ�)خلِت �لغرفة خر� �ملولو) طبيعيا، 4بد�4� 
يصيحو> 4يبحثو> ع� 4يقولو> يا طه �ين 

�نت؟ لقد 4لدiْ بد4> عملية.
حلضو�  �لذها@   iُقر�  iلسبعينا�  S
�جللسة �لسنوية S �بو� باكستا> �4> �)فع  
�ملبلغ �لذz �عته كت��، ألننا بعد هجرتنا 
 ،iلت�عا� )فع  عن  توقفنا  فلسطني  من 

4كنا جنمعها 4نبقيها عندنا. كنت �شتريت 
مصحفا �يال لكي �قدمه هدية ملوالنا �م2 
كنت  �هللا.  �3ه  �3د  ناصر  مر|�  �ملؤمنني 
4لكن  بالسيا��  باكستا>   7/ �لسفر  ��يد 
�لسفر. S4 يوM من   iُحدثت �مو� �4خر
�لدين wس  �ألياM جا8 عندz �ألستا� من2 
باكستا>،   7/ طريقه   S لند>  من  قا)ًما 
�ملصحف  هذ�   Mتقد  <� ��جو  له:  فقلت 
هديًة ملوالنا �م2 �ملؤمنني، فحمل هذn �ألمانة 
بسر�4، 4لكنه من كثر� �عبا8 �لسفر نسي 
موالنا  قابل  4عندما  �لقطا�.   S �ملصحف 
�م2َ �ملؤمنني قا6 له: يا سيدz /> طه �لقز� 
�عطا	 مصحًفا ألقدمه حلضرتكم هديًة منه 
�4نا متأسف أل	 نسيُته S �لقطا�. فقا6 له 
�لقطا�   7/ ��ِجْع  جئت؟!   ��4ملا حضرته: 
4فّتْش عن �ملصحف. 4من حسن حظه �نه 

�جع 44جد �ملصحف.
S سنة ١٩٧٩ �هبُت �64 مر� /7 �جللسة 
با�)�  ليلة  قضيت  �4بو�.  بقا)يا>  �لسنوية 
 S (لك �ل��جد� S �بو�، ` �حّس مبثل 
�هبت ملقابلة موالنا  Rلتا� Mليو� S4 .qحيا
مر|� ناصر �3د �3ه �هللا. حتدثنا، 4قلت له 
��يد �> ��هب /7 كشم2. فقا6: ال تذهب 
 nهذ  S قا�ًسا برً)�  هنا�  أل>  /7 كشم2 
تركت  4)¤ي.  �غر�   7/ �هْب � بل   ،Mأليا�
نقوً)� على مكتب حضرته �4جعت /7 )�� 
�لضيافة. فأ�سل حضرته شخصا على )��جة 
يسأل�: ملا�� تركت هذn �لنقو)؟ فقلت له: 
ت�ًعا م�. فسأل�: z� S صند�4. فقلت: 
حلضو�  فذهبت  �ملؤمنني.  �م2  يريد  كما 
�جللسة S قا)يا> � عدi 4حضرi �جللسة 

S �بو�.
عند �نتها8 �جللسة �هبت لو)�� �م2 �ملؤمنني. 
فر�يت كث2� من �لنا¶ S صف طويل جًد� 
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4قد �تى �يعهم لو)�عه. فقلت S نفسي: 
م� سأقابله؟̀  �كن �عر �> �ملقابلة تكو> 
S �موعاi. 4كنت �نا �لعر� �لوحيد بني 
4�لعجيب  بسرعة.   z�4( فجا8   .Mلقو�
 i4شعر عانق�  حضرته  قابلت  حني  �ن� 
4كأ> هنا� سلًكا موصوال من قلبه /7 قل¿ 
�نا  كأ	  �4شعَر	  بطا�ية.  يشحن  4كأنه 
معا،  ْ�نا  فتصوَّ عليه.  �ألعز  �لوحيد  �لضيف 
4حتدثنا 4كنت خجوًال، أل> �لنا¶ كث42>، 
�4خذiُ كث2� من 4قته �لثمني، 4لكنه �شعَر	 
�نه مرتاº مبقابلB فال حاجة للقلق. بعدها 
قاR 6: �نتظر	 S �خلا�� مع �إلخو� أل	 
سو �خر� �4قابل �جلميع. 4عندما خر� 
 nلنا صو��، فقا6: هذ iُْ�خِذ � ،َّR/ توجَه
�يضا.  صو��  ��يد  �نا  فقلت   .R �لصو�� 
 ،xفأمر بعض �إلخو� �> يأخذ صو�� �خر

4خرجت �لصو�ُ� فوً��.
بعدها �هبو� � /7 مطا� فيصل �با)، 4قبيل 
منا)يا  tعت  �لطائر�  لركو@  ُندعى   <�
موظفي  بأحد   ��/4 فالتفتُّ  باtي،   z(ينا
فيها  �ملؤمنني  �م2  من  �سالة  يعطي�  �ملطا� 

4ْصٌل بالنقو) �لB )فعُتها ت�ًعا م�.
للجلسة  �بو�   7/ �هبت   ١٩٨١  Mعا  S
�لسنوية، 4هي �خر جلسة S عهد �خلليفة 
�لثالث �3ه �هللا تعا7. 4بعد �جللسة S �حد 
 S موالنا �م2 �ملؤمنني للنـزهة 	عا( Mأليا�
بساتينه 4بساتني �قا�به. 4كانت هنا� سيا�� 
 iانية مقاعد، فركبها شخصياÃ كب�2 فيها
مظفر  مر|�  بينهم  من  �جلماعة،   S كب�2 
�3د، حفيد �ملسيح �ملوعو) �، �4كرم� 
موالنا �م2 �ملؤمنني باجللو¶ معه S سيا�ته. 
 nلطريق يعرِّف� على �صحا@ هذ� S <4كا

�لبساتني 4يقو6 هذn لفال> 4تلك لفال>.
 Bبستانه، 4ُعرضْت عليه خيوله �ل S 4نزلنا

كا> مولعا بتربيتها. 4كانت S �لبستا> على 
�خليز��>  من  كث�2  �شجا�  �لشا��  جان¿ 
�لطريق  تغطي  �ألغصا>  كثيفة  4كانت 
�لطريق.  على  �ر�ًبا  جعلت  ح�  فو�  من 
فأعطا	 حضرته حبة برتقا6، 4لكن̀  يوجد 
فيها �z �حيق. فاستدعى �لبستا	 4قا6 له: 
فجا8  �لفالنية،  �ألشجا�  من  برتقاال  �عط� 

ֲדا 4كانت لذيذ� 4حلو� جد�.  
 S �بو�  لزيا��  �هللا  4فق�   ١٩٨٢  Mعا  S
�لر�بع �3ه  �خلليفة  عهد   S 74أل� �جللسة 
�حلضو�  كا>  �جللسة   nهذ  S تعا7.  �هللا 

كب2� جد�.
4عندما ��)نا مغا)�� �بو� �هبُت �نا 4�أل� 
 xمصطفى ثابت لتو)يع موالنا �خلليفة، فر�
 ` فقا6:  خو�مت،   z� من  خالية  �يدينا   <�
ال تلبسو> �خلو�مت؟ � ��سل شخصا فجا8 
ملصطفى  �4خر  4�حد�  �4عطا	  �اَتمني، 

ثابت.
عندما صا� موالنا مر|� طاهر �3د -�3ه 
 S n4�� هللا- خليفًة كا> كث2 من �إلخو� قد�
�لر«يا �نه �جل عسكرz. لقد ��يته بنفسي 
S �لر«يا z| Sِّ �لعساكر �خلصوصيني �لذين 
يركبو> �خليو6 4يذهبو> /7 �لقرx �ملتمر)� 

فيجعلو> �هلها مطيعني عنو�.
�لثالث �3ه �هللا قد �علن عن  كا> �خلليفة 
خر�4  بعد  /سبانيا   S مسجد   64� بنا8 
��4سى  سنة،  مئة  �مس  منها  �ملسلمني 
قر@  بيد��4با)   S �ملسجد  هذ�  �سا¶ 
 Mعا S ١٩٨٠، 4كا> سيفتتحه Mقرطبة عا
 ،ºالفتتا� موعد  قبل   Sتو 4لكنه   ،١٩٨٢
فسافر �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا تعا7 الفتتاحه. 
بني  من  �كو>   <� من حسن حظي  4كا> 
كا>  �لتا�Åية.  �ملناسبة   nهذ �لذين حضر4� 
�جلماعة  كبا�  من  �موعة  بيد��4با)   S

�لر�بع �3ه �هللا  �خلليفة  على ��سهم سيدنا 
4�لسيد �مد ظفر �هللا خا> 4�ل�4فسو� عبد 
�لسالM. 4حضر كث2 من �ملسؤ4لني �إلسبا> 
4�ستمعو� خلطا@ موالنا �خلليفة �3ه �هللا. 

 4كا> S لبنا> �يتاM كث42> خّلفتهم �حلر@ 
 ،iلعائال� على  ُيعَرضو>  4كانو�  �ألهلية، 
بأ>  �ملؤمنني  �م2  موالنا  على   iفأشر
نأخذ من هؤال8 �أليتاM /7 �بو�، 4نعّلمهم 
4نربيهم.  عليهم  4ننفق  �إلسالمي  �لدين 
فُأعجب ֲדذn �لفكر�، � �ُلغيت هذn �ملهمة 

ألسبا@.
�هللا  �3ه  �لر�بع  �خلليفة  موالنا  هاجر  ملا 
 Mعا /بريل/نيسا>   S بريطانيا   7/ تعا7 
١٩٨٤ نتيجة �لقر�� �لعسكرz �لغاشم ضد 
 <� tعت  حني  لند>   7/ �هبُت  �جلماعة، 
عند  �ملسجد  4صلُت  4صلها.  قد  �خلليفة 
صال� �ملغر@، 4عندما �نتهت �لصال� جلس 
ليتحد¸  �إلخو�  مع  �ملؤمنني  �م2  موالنا 
م�  قا6:  �جلالسني  بني  44جد	  معهم، 
جئت؟ قلت: �آل> يا سيدz. فنمُت مبركز 
 Bل� �لغرفة   S فضل  مسجد  قر@  �جلماعة 
كا> �لس2 �مد ظفر �هللا خا> يسكن فيها. 
�ملؤمنني �3ه  �م2  قا6 موالنا   ºلصبا�  S4
�هللا؛ سندعو بعض �أل3ديني �لعر@ للتشا�4، 
فأ�سْلنا /7 �أل� حسني �لقز� من �لكويت 
4�أل� مصطفى ثابت من كند� 4�أل� �مو) 
عو)� من �لكباب2. 4كا> �ملوضو� �لتخطيط 
4/عد�)  �لكتب  4تر�ة  عربية  �لة  إلصد�� 
�ملنشو��i، 4تقرَ� �يضا شر�8 مطبعة تطبع 

منشو��تنا.
 i�8لقا كا> R شر   <� تعا7  �هللا  �3د 
باخلليفة   � �هللا  �3ه  �لر�بع  باخلليفة   xخر�
ֲדذ�  �كتفي   	� /ال  �هللا-   nنصر- �خلامس 

�لقد�.
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� �ثا� بعلبك عا� ١٩٥٥، �لصف 
�لقبا�،  سعيد  �ليمني:  من  �ألمامي 
�جلا#،  سليم  �حلص&،  خ)  *مد 

1كريا �لشو�. 
عال2  �حلص&،  نا�4  �لثا�:  �لصف 
�ملصلح  حضر9  �لنويال=،  �لدين 
�ملوعو4 �، �ألستا? من) �حلص&. 

 AدB ،لشو�� �ألخ): *مد  �لصف 
�لزكي

�جلالسوF من �ليمني: حضر9 م)�1 طاهر 
BHد، حضر9 م)�1 منصو� BHد، حضر9 
�حلص&،  من)  �ألستا?  �لثالث،  �خلليفة 
 Fلو�قفو� .Aبو �لعطا2 �جلالندهرH ?ألستا�
من �ليمني: �لثالث �لد�عية شيخ نو� BHد 
 ،Fخلامس �ألستا? عبد �ملالك خا�R ،(من
يليه �ألستا? شيخ مبا�BH Tد، S �ألستا? 
ملك سيف �لرBن (مفV �جلماعة Rعميد 

�جلامعة)، S �ألستا? ملك مبا�BH Tد

من  �جلماعة  Hفر�4  بعض 
حضرته  مع   FلبناR سو�يا 

]R(مطا� ب � �
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صو�تاF لألستا? طه �لقز` مع �خلليفة �لثالث �Bه �هللا

مع  عو94  BHد  *مو4   cحلا�  
�خلليفة �لثالث �Bه �هللا

�لثالث �Bه   �خلليفة 
 Fألخو�� Rمعه  �هللا 
عو94  Hسعد  dبر�هيم 
Rعبد �هللا Hسعد عو94 
� Hملانيا عا� ١٩٦٧

�

�
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�بو �لفر" �حلص�، سو�يـا
4نز4له   � �لثا	  �خلليفة  سفر  تقرَ�  حني 
 S ١٩٥٥، ��سلت �جلماعُة Mمشق عا( S
منه  تطلب  بدمشق  �جلماعة  �م2   7/ �ملركز 
ִדيئة مكا> مناسب لنـز64 �خلليفة. 4تقر� 
بعد �لبحث �لطويل بأ> �كثر �ألماكن �ماًنا 
لنـز64 �خلليفة هو منـز6 �حلا� بد� �لدين 
فنـز6  بدمشق.  �حلريقة  سو�   S �حلص� 
�خلليفة �لثا	 مع حرمه 4بناته S هذ� �لبيت، 
 S فنـزلو�  حلضرته  �ملر�فق  �لوفد  بقية  �ما 
�فر�) �جلماعة  �لفنا)�. 4قد قاM بعض  �حد 
¥ر�سة �ملنـز6، 4كا> R شر �> �كو> 
�حدهم. 4قد شهد كث2 من غ2 �أل3ديني 
�لذين حظو� مبقابلته � على tو �4حانيته 
4تقو�n. 4لقد شهدiْ بعض �لنسا8 من �هل 
�حلا� بد� �لدين �للو�q كن يكرهن �أل3دية 
�> هذ� �لرجل R4 من �4ليا8 �هللا �. لقد 
 n(لعجيبة �ثنا8 4جو� iحس �جلميع بال�كا�

S بيت �حلا� بد� �لدين.
 S <هبُت /7 مركز �جلماعة �بو� بباكستا�
عاM ١٩٧٢ S عهد �خلليفة �لثالث �3ه �هللا، 
 q4�لد فتوفيت  Ãانية شهو�،  هنا�  �4قمت 
�لثالث  �خلليفة  نعاها  �4نا غائب عنها، 4قد 

S خطبة �جلمعة.
�لثالث  �خلليفة  كا>  �بو�   7/ 4صلُت  حني 
4هي مصيف  �با)"  "�يبت   S -هللا� -�3ه 
 n4ألميا6، فحني �خ�� iيبعد عن �بو� مئا
بوصوR طلب �ها� /ليه، فذهبت مع �حد 
�لدعا�. كانت �ملشكلة كيفية �لتفاهم، فأنا ال 
�جيد �إلنكليزية، 4كا> حضر� �خلليفة pيد 
�لعربية 4لكنه ` ميا�¶ �لتكلم ֲדا، 4كانت 
�لطريقة �ملثالية للتفاهم �> �تكلم بالعربية 4هو 
�لساعة.  تقا�@  ملد�  4تفاaنا  باإلنكليزية 
 z4كا> لقا8ً ال �ستطيع �> �صف فيه شعو�

4ح¿ 4تعلقي �ليفة �لزما>. 4كا> حضرته 
 zخبا�� 4تتّبع  4�هتمامه  برعايته  يغمر	 
�ختال  نتيجة  مرضت  4كب2ها.  صغ2ها 
نوعية �لطعاM، فاستدعا	 4بد� يسأل� - من 
غ2 �> �نتبه لسبب هذn �ألسئلة - عن نوعية 
�لك،  عن  �خ�ته  4قد  بال)نا،   S �ألطعمة 
4فوجئت �نه �صد� �مًر� إل)��� )�� �لضيافة 
بأ> ¯ضرR �4 طعاًما خاًصا مما �خ�ته عن 

�لطعاM �ملألو S بال)نا.
-�3ه  �فتتح   Mيو حصلت  قصة  �4�كر   
�هللا- �جتماًعا ملجلس �نصا� �هللا؛ فقد �فتتح 
�هللا  قو6  حو6  �طا@  �الجتما�  حضرته 
ِسيِنني*   4َُطوِ�   * 4َ�لزَّْيُتوِ>  ﴿4َ�لتِِّني  تعا7: 
4ََهَذ� �ْلَبَلِد �َألِمِني﴾، 4بّين فيه �> �لتني يرمز 
 º4�لزيتو> /7 عهد نو ،� M(� 7 عهد/
�، 4طو� سينني /7 عهد موسى �، 
�لبعثة  ظهو�   7/ يرمز  �ألمني  �لبلد  4هذ� 
كا>   .iلرساال� خامتة  هي   Bل� �ملحمدية 
 S حضرته  �بد�  قد  ��ئًعا  �4حانًيا  خطاًبا 
كنت  �ن�  ح�  �لعجيب  �ألمر  هذ�   ºشر
��x بعًضا من كبا� علما8 �جلماعة يبكو>. 
نذير  �لشيخ  قابلُت  �خلطا@  �نتهى  4حني 
"ناظر  كا>  4قد   -  (zلالئلبو��) �3د 
�جلماعة  علما8  كبا�  4من  4�لنشر"  �لطباعة 
يبكي:  4هو   R فقا6   -  ��ألفذ� 4مناظريها 
حتيط ¥ضرته  �ملالئكة  كانت  ���يت كيف 

�ثنا8 خطابه 4كأنه ليس هو �ملتكلم.

مد حامت حلمي �لشافعي، مصـر .�
�3ه   - �3د"  "طاهر  سيدنا  بايعت  لقد 
كتابًة  �لك  4كا>  بد�ية خالفته،   S - هللا�
4سيلة  4كانت  شخصًيا.  ¥ضرته  �لتق   `4
�التصا6 عندها �ملر�سلة، فكا> ير) على كل 
4�ألما	  �لطيبة   i�بالدعو 4يغمرنا  �سالة 

�لثقة  نفوسنا   S بّثت  ما  كث2ً�   Bل� �لرقيقة 
�لقلب  من  تصد�  كانت  ألWا  4�لسعا)� 

4تصل /7 �لقلب.
بعد �> �نتقل 4�لدz - �3ه �هللا - لإلقامة 
 S ليكو>  �خلليفة  §و��  لند>   S �لد�ئمة 
خدمة �لدين كما يرx �م2 �ملؤمنني، جتّلت 
جو�نب من شخصية حضرته ` نكن نعرفها 
 iحلقا  S �حلب  هذ�  جتلى  لقد  قبل.  من 
�لعر@" كا> 4�لدz - �3ه �هللا  "لقا8 مع 
�م2  حلديث  �لفو�ية  بالتر�ة  فيها   Mيقو  -
�لتشجيع  4هذ�  �حلب  هذ�  كا>  �ملؤمنني. 
 S فانطلق يبذ6 كل طاقاته ،zحافًز� لو�لد
حب   </ يقو6   z4�لد كا>  �لدين.  خدمة 
 z�(� فإن� ال  يقتل� حيا8ً   R ملؤمنني� �م2 

ملا�� ¯ب� حضرته كل هذ� �حلب.
بأنفسنا عندما   nينا هذ� �حلب 4ملسنا�� لقد 
مر½ 4�لدz مرضه �ألخ2 4هو S �لقاهر�. 
بعد   z4�لد من  �ملؤمنني  �م2  طلب  4لقد 
 qيأ �ّال  ب�يطانيا  �با)   Mسال/  7/ 4صوله 
هو لزيا�� حضرته، بل سو يأq حضرته 

بنفسه لالطمئنا> عليه 4|يا�ته S �ملنـز6.
4بعد 4فا� 4�لدz حتد¸ عنه حضرته مبا �ثلج 
نلمس  |لنا  4ما  خو�طرنا  4طّيب  صد�4نا 
�ثا� حب �م2 �ملؤمنني 4تكرميه لو�لدz بعد 
كل هذn �لسنو�S i قلوبنا 4قلو@ كل من 

كا> يتابع حلقاi "لقا8 مع �لعر@".
حضرته  مع   B4|4ج  R لقا8   64� كا>   �
عندما سافرنا /7 لند> عاM ١٩٩٦ حلضو� 
�ستطيع  ال  �ن�  4�حلقيقة  �لسنوية.  �جللسة 
4صف مشاعرz عند لقا8 حضرته �64 مر�. 
كانت هذn هي �ملر� �ألS 74 حياq �لB �لقى 
�ملشاعر  مزيج  تتصو�   <� �خلليفَة 4لك  فيها 
من �ملحبة 4�لسعا)� 4�لرهبة 4�الحتر�M. فلما 
 � �بًد�.  حضنه  �فا��  ال   <� متنيت  عانق� 
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 عبد �هللا �سعد عو	� يصافح 
حضر� �خلليفة �لثالث عا� ١٩٦٧

�حلا( )مو	 �&د عو	� مع �خلليفة �لثالث

جلس معنا يتجا12 �حلديث �ألبو. �لرقيق، 
فكاB عطوًفا حنوًنا يشّع >جهه بنو9 �هللا فلم 
�9 >جًها مضيًئا كوجهه من قبل. >كاB ينظر 
بعني حانية لنا >لكنها عني ثاقبة تشعر >كأJا 
 Oا عني �ملؤمن �لذ. يرJS .تنظر ما بد�خلك

بنو9 �هللا. �متألW نفوسنا 9ًضا >سعا	�.
^ جتلى لنا ُخلٌق Yخر حلضرته عندما حضرنا 
معه حلقة خاصة من "لقا` مع �لعر1". كم 
يقو�   Bكا Sنه   cح متو�ضًعا،  بسيًطا   Bكا
 �eًاطب �جلميع صغj< دمة ضيوفهk بنفسه

>كب�eً باحلب >�لرفق. 
عا�   l �&د"  "طاهر  سيدنا  9حيل  عند 
>شعرنا  لفر�قه  شديد   Bحز �صابنا   ٢٠٠٣
باخلوu على tاعتنا �حلبيبة �B تعصف ֲדا 
 l  vتعا �هللا  9&ة  جتلَّت  >لكن  �ألخطا9؛ 
 vتعا �هللا   zيد� �&د  مسر>9   �{eم سيدنا 

بنصرz �لعزيز.
�نا  2هبت  �لعا�  نفس   l vتعا �هللا  >بفضل 
لنا   Bكا< �لسنوية  �جللسة  حلضو9  >�سر| 
ال  �خلا~.  مكتبه   l �ضرته  �للقا`   uشر
 l جاشت  �ل�  �ملشاعر  >صف  �ستطيع 
قا�  مر�.  أل>�  حضرته  �9ية  عند  صد9. 
الستقبالنا فلم يتمكن لسا� من نطق شي` 
سوO �لتحية؛ >كانت �لعيوB >ما 92فته من 
)بة  بكل  عانق�  لقد  �ملتكلم.  هي  	مو� 
>حناB، >حتد� معنا بكل تو�ضع >لطف. 

قبل هذ� �للقا` � تكن مشاعر. جتاz حضرته 
كال� كنت �شعر ֲדا للخليفة �لر�حل �كم 
ما سر	ُته من 2كرياW مع �خلليفة �لر�حل. 
 eلكن بعد هذ� �للقا` >بعد �9ية >جهه �ملن<
�حلب  مشاعر  تضاعفت  شخصًيا  >مقابلته 
 eكانت مشاعر. هي �لتوق B� حلضرته بعد
به  �كرم�  ما  Yخر   Bكا  ^ له.  >�الحتر�� 
 ٢٠٠٨ عا�  �لسنوية  �جللسة   l حضرته 

�لثانية  �لر�شد�  مبناسبة �لقرB �أل>� للخالفة 
 uتتشر �ل�  �ملجموعة  حيث جعل� ضمن 
�لعاملية.  �لبيعة  �ثنا`  �مامه  مباشر�  باجللو� 
>>ضع  �لكرمية   zبيد �ليم�  يد.  �خذ  لقد 
 l كانت يد. �>� يد توضع< zيد l .يد
يدz �لكرمية. لقد كاB �ذ� �ألمر >قع خا~ 
>شديد على نفسي جعل� �بكي �ثنا` �لبيعة 

�لعاملية كلها. 
�حلقيقة �B لقا` �خلليفة >�لتحد� معه >�لت�� 
قو� >&ا�  نعو	 >كلنا  منه �علنا  بالقر1 
مد�9(   l �لترقي   l >�لرغبة   eخل� لعمل 

�لتقوO. 2لك فضل �هللا يؤتيه من يشا`.

حسني قز�، كنـد�
 B� Wُجد< ،Wلبحث بني �>��9 �ملر�سال� l
قا�ا مشتركا �مع بني خلفا` �ملسيح �ملوعو	 
 zجتا �	هو قلوֲדم �ملفعمة باحلب �لصا �
خلق �هللا، >�حلث على تقوO �هللا >�لتو�صل 
 Wملسئوليا� ِعظم  9غم  باملر�سلة،  �لنا�  مع 

�مللقا� على عو�تقهم. 
l }يا�9 لربو�، �ثنا` حضو9 �جللسة �لسنوية، 
تشرفُت �نا >>�لد�. -9&هما �هللا- مبقابلة 
موالنا �خلليفة مe}� طاهر -9&ه �هللا- >�نقل 
هنا خاطر� منها. سأ� حضرُته >�لدَتنا >�حليا` 
 l �جلماعة   Wِجد< كيف   :zيا( على  باٍ	 
9بو� يا سيد|؟ فر	Wْ >هي >�ثقة من قو�ا: 
 Bلأل2قا B<ّرj ..م قو� � �عهد مثلهم قطJS

د� >ُبكيًّا. ُسجَّ
�ملؤمنني   eم� يقو� موالنا حضر�  >�ليو� 
 vتعا �هللا   zيد�- �&د  مسر>9   �{eم
 l �ملبا9كة  �ملهمة   zֲדذ �لعزيز-   zبنصر
فنسأ�  �أل&دية،  �خلالفة  سفينة   �9�	S
�هللا تعاB� v ميد l عمرz >يهبه �لصحة 

>�لعافية، Yمني.
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نسيبة 3سالمبو1، سو�يـا
قد يستغر@ �لبعض �> حضر� �خلليفة �لر�بع 
بشر	  من  هو  �هللا  �3ه  �3د  طاهر  م2|� 
عن  �tع   ` �ن�  مع  �هللا..  بفضل  شخصًيا 

..i�أل3دية /ال بعد 4فاته بأ�بع سنو�
�لعربية  �لفضائية  طريق  عن  �جلماعة  عرفت 
�ملبا�كة 4بد�i مبتابعة بر��ها فكا> برنامج 
�كن   ` تابعُت.  ما   64� �لعر@"  مع  "لقا8 
هو   zنظر لفت  ما  4لكن   Mبانتظا  nحضر�
�4تسا68   Rبا  S طرÐ كانت ما  فكر�   <�
فإ�� � �tعه من  عن ��z �جلماعة حو¤ا، 
�لتالية  �حللقة   S تعا7  �هللا  �3ه  حضرته 
4عندما  حتديًد�.  �نا  pيب�  4كأنه  مباشرً� 
تربط�  قوية  بعالقة  �حسست  �لك  تكر� 
 S كب2  �ثٌر  له  فكا>  �هللا..  �3ه  ¥ضرته 

�Ðا�z قر�� �ملبايعة.
4)فع� �لك �يًضا /7 �لسعي إلنشا8 عالقة 
مسر�4  م2|�  سيدنا  �ملؤمنني  �م2  مع  قوية 
�> خطب   i44جد .nبنصر �هللا   nيد� �3د 
�جلمعة �لB يلقيها حضرته كانت هي �ملحر� 
 S �لطيبة   nثا�� يتر�  بد�   zلذ� �ألساسي 
نفسي، فتعلمت منه كيف �)عو فأشعر بلذ� 
�لدعا8، �4صلي فأجد حال�4 �لصال�، 4عدً)� 
 iٍ�2تغي نفسي   S حدثت�  Bل� �ألمو�  من 

طيبة بفضل �هللا تبا�� 4تعا7. 
4صلت� ح� �آل> بضع �سائل من حضرته 
مع  �لتو�صل  من  4�ملزيد  باملزيد  �4طمح 
ֲדا  �هللا  منَّ   Bل� باخلالفة   Ñ4�ال�تبا حضرته 

علينا من بعد طو6 عنا8. 

فتحي عبد �لسال7، مصـر 
ما �سعَد �لذكرx ملا ��سلت خطابا مطوال 
لسيدz �م2 �ملؤمنني طاهر �3د �3ه �هللا، 
4ال  �يل.  4)عا8  عطر  �طا@  عليه  فر) 

 S �با)   Mسال/  S  nق� على  بكائي  �نسى 
�يف لند>، ليس S (ֲדشB مق��) 4لكنه 

S ֲדشB مق��. 
هي  �أل3دية  �خلالفة   <�  zعند شك  ال 
�لعصر   S �لر�شد�  �إلسالمية  �خلالفة 
�حلاضر، �4> نو� �سو6 �هللا �مد � قد 
عا) يغمر من شا8 �> يغمر نفسه فيه. /> 
��ل حيا� عشتها هي فتر� 4صوR للخالفة 
�إلسالمية �أل3دية 4حديقة �لبيعة �ملسلمة، 
حيث �خلليفة يتلو �ياi �هللا 4يزكي �ملنصتني 
4يعّلمهم �لكتا@ 4�حلكمة. يعّلمنا �tا8 �هللا 
�حلسÍ 4مدx فتنة �ا¤ا. ها هي �لكتب 
4�لوفو)  4تنشر،  4تطبع  ُتحقَّق   4� ُتترجم 
¥ب،  تتعانق  4�لصد�4  4تذهب،   qتأ
4�لرسائل ُيَرّ) عليها، 4�ألسئلة جتد ¤ا �)� 
شافيا، 4)عا8 �هللا يتر)) بني جنباi �لكو>، 
4�ستجابة �هللا تثبت معÍ �حلي �لقيوW/ .Mا 
من  لتجد   i(عا  Bل� �لنبوية  �ملهمة  نفس 

يقوM بوظائفها. 
 <� Mطب �م2 �ملؤمنني 4يعلن لنا كل يوÅ
�لعمل،  بشفاعة  /ال  تفيد  ال  �لبيعة 4حدها 
شفع  من  له  بد  ال  4�لقو6ِ  �لبيعة  فوتر 
�لصاحلاi 4�لتنفيذ. 4يطا�) �لنفس �ألما�� 
�لنفس  تسلم  ح�  كلل   <4( �لبيا>  ֲדذ� 

مطمئنة. 
4تعمَق  عرفُت  �لتا�يخ   iقر� كلما 
/حساسي بقيمة ما �نا فيه ِمن خS 2 عما�� 
�خلالفة �لB هدمْتها �º4 �لثو�ئر 4�لغضب 
4قبائلنا  �لتو��يخ،   iقر� كلما  4�لعجلة. 
تتقاتل 4تستحل �حلرماi، 4من �جل كلمة 
تقتل �مٌة 4ُتعِر½ عن �4ليا8 �هللا �لطاهرين، 
 R  ºتـا� �هللا   <� 4نعمة   Íمع تعلمُت 
 nهذ S Mظـل خالفة �إلسـال S حليا��

.Mأليـا�

@ا= �غز<=، �ملغـر:
بد�i جتربB مع �خلالفة �إلسالمية �أل3دية 
S عهد �خلليفة �لر�بع م2|� طاهر �3د �3ه 
�هللا سنة ١٩٩٥ حيث كنت S طو� �لبحث 
 Bعن عقائد �جلماعة �إلسالمية �أل3دية �ل
�طلعُت عليها S مقا6 نشرته �لة )ينية عربية 
�لطا  "�لقا)يانية". 4عجائب  فيما �tتها 
عن  �ليقني  سبل   7/ يقو)	   <� تعا7  �هللا 
طريق �لفضائية �إلسالمية �أل3دية للتعر 
على �أل3دية من مصا)�ها، 4كا> شخص 
ساهم  ممن  تعا7  �هللا  �3ه  �لر�بع  �خلليفة 
بشكل كب2 - بعد فضل �هللا تعاS -7 /|�لة 
تر�4)	.  كانت   iشبها 4تفنيد  �حلجب 
يلقيها �3ه   Bل� �جلمعة  � كانت خطب /
pيب   zلذ� �لعر@  مع  لقا8  4برنامج  �هللا 
 iلنا¶ 4بيا> تفس2 �آليا� فيه على �سئلة 
 x4� zلذ� Sلك �ملعني �لصا��لقر�نية هي 
 z4عقد zجفا فكر i�غليلي بعد سنو
ال يسمن 4ال يغ� من جو�. 4كا> �لك 
فاحتة خ2 4هدx 4نو�، كشف �لكث2 من 
�حلقائق عن �إلسالM �لعظيم 4شخصية نبينا 
لشخص  كا>  لقد   .� �ملصطفى  �مد 
�خلليفة �لر�بع �3ه �هللا 4�4حانيته �4سائله 
�ألثر  �لك  ¯ضرها،  كا>   Bل� 4�ل��مج 
�لبيعة  قبل  �لذ�كر�  من  ميحى  ال   zلذ�
تتملكه   Bل� 4�لرقة  �لوجد  4بعدها. 4�لك 
 4�  � �لن¿  4هو يسر) موقفا من مو�قف 
س2ته �4 مقامه �لر4حي ملما يؤكد صد� 
4عمق �إلميا>، هذ� فضال عن /)��� حلقيقة 
حفز	  ما  4هذ�   .� �لن¿  خامتية   Íمع
4شخص  �أل3دية  غو�  �س�   <� بعمق 
مس�2  بعد  تعا7  �هللا  4شا8  مؤسسها، 
طويلة من �ملر�سالi مع �خلليفة �لر�حل -

�لر4حانية  4توجيهاته  �4)عيته  �هللا -  �3ه 
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من  كث2  على  �حلصو6  من   zّيا/ 4متكينه 
كتب �جلماعة باللغة �لعربية �> �للت كل 
�لصعا@ من �مامي، ح� صرi 4هللا �حلمد 
مسلما �3ديا. فأثلج �هللا صد�z من �يع 
�لدين.  4�لنو�حي، 44فق� خلدمة  �جلو�نب 
كنت 4حيد� فريد� فوهب �هللا R كث2� من 
ش�   S 44حد�نا   iفا��| �ملؤمنني  �ألحبة 
�بو� �لبال). 4كا> �لك حتقيًقا ملا بّشر	 
به �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا S �سالته بتا�يخ 
�سالته  تصفحت  4كّلما   .١٩٩٦/١/٢٥
 Bلنعمة �ل� xمد x�� حتفظ ֲדا� Bل� nهذ
4هبها �هللا لنا S �خلالفة S صلب �أل3دية 
4كيف �> �خلليفة يرx بنو� �هللا تعا7، �4نه 
مستجا@ �لدعو�i، �4> �لعمل بتوجيهاته 
ُيكسب  به  4�لصلة  بأ)عيته  4�لتشر 
�4فضاال  كث�2   iبركا ظله   S �لسالك 
ّ�ة. 4فيما يلي �قتبس من �سالة حضرته 
نافعة  تكو>  لعلها  عنه  �4ضي  �هللا  �3ه 
منها  فيستمد4�  �جلد)  �ملبايعني  إلخو�	 
�حلكمة �لر4حانية كما �ستمد)i، 4تتوثق 
صلتهم �ليفة �لوقت �حلاR سيدنا مسر�4 
فيحظو>  �لعزيز   nبنصر �هللا   nيد� �3د 
 �(�| تكو>  �بانية  �4لطا  /ميانية   i�مبسر
بعدهم   qيأ 4من  ِلِهَمِمهم  4تشحيًذ�  ¤م 

�يضا. كتب حضرته:
لكم،  ما  كل   S4 فيكم  �هللا  ....با��   "
4جعل  جهو)كم،  Ã�4ر  �مثالكم،  4كّثر 
 7/ عليكم  ناصرين".  "سالطني  لكم 
)عا8:  من  �إلكثا�  �لتبليغية  �جلهو)  جانب 
4ََ�ْخِرْجِني  ِصْدٍ�  ُمْدَخَل  َ�ْ)ِخْلِني   ِّ@�َ﴿
ُمْخَرَ� ِصْدٍ� 4َ�ْجَعل لِّي ِمن لَُّدنَك ُسْلَطاًنا 
سو  �هللا  بأ>  متفائل  4/ن�  نَِّص2ً�﴾. 
�حللو�،  �لطيبة  �لثما�  من  كث2�  يعطيكم 
 S �ستمر4�  بل  تيأسو�  �ال  عليكم  فقط 

بذ6 ما S طاقتكم، 4ال تنظر4� /7 �جلهو) 
عليكم  بل  4�ُخلَيال8،  �لّزهو  يأخذكم  4ال 
بالتوكل �لكامل 4�إلميا> �لصا)� 4�لكامل 
هو  فإمنا  جتنونه  ما   <� 4�علمو�  �هللا،  على 
فعلتم   ��فإ §هو)كم.  ال  3�4ته،  بفضله 
فسو  صا)قا  تو�ضًعا  4تو�ضعتم  �لك 
خطة  هي   nهذ �حللو�.  �لثما�  �ثا�  تر4> 
جهو)كم   S يبا��  ال   ��فلما 4عمُله  �هللا 
�لB تبذلوWا لدينه S4 سبيله، �بتغا8 مرضاته 

4ليس ملصلحة )نيوية �4 مكانة )نيوية؟"

�لشيخ مد عرفة، مصـر
 ال يسع� /ال �> �هنئ �م2 �ملؤمنني، فتلك 

�لعزمية   zقو  Ôجلأ� ��بط  جتعل�  �حلضر� 
4هبنا   zلذ� هللا  فاحلمد  �إلميا>.  ��سخ 
بركة من عندn، �4صلي �4سلم على ن¿ 
�أل3ديني   <� �4سجل شها)�   n4عبد �هللا 
 zملحمد� �ملسيح  نبو�  )ليل صد�  �جلد) 
�4قو6  تبصر4>.  كنتم   </ �خللفا8  خامت 
�م2  يا  4عافا�  �هللا  كفا�  �ملؤمنني  ألم2 
�ملؤمنني، 4صَد� غالM �لن¿ يا قائَد �ملوكب 
�لربا	. �4قو6 إلخو�ننا �ملسلمني: يا من 
من  يا  �طمئنو�،   ،Mإلسال� على  Ðافو> 
�أل3دية  فاخلالفة   ،Mإلسال� على  تغا�4> 
صد�  4برهـا>   Mإلمـا� صد�  برها> 

�لن¿ �لعدنـا>.

حضر� �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا يتوسط 4فد �لكبابS 2 �جللسة �لسنوية ١٩٨٥
�جلالسو>: �مو) عبد �¤ا)z عو)�، عبد �للطيف /tاعيل عو)�، عبد �لقا)� نايف قصي�، مطيع عبد 
عو)�،  �3د   z(ا¤� عبد  �حلا�  ��جي)،  (�بو  عبا¶  �لو�قفني: خالد  من  �أل64  �لصف  عو)�.   z(ا¤�
�ألستا� شريف �3د �مي�، �حلا� �مو) �3د عو)�، �حلا� �شيد �3د عو)�، �حلا� عبد �لر3ن عبد 
�لقا)� عو)�. �لصف �لثا	 من �لو�قفني: عبد �هللا �سعد عو)�، حضر� �م2 �ملؤمنني �خلليفة �لر�بع، حسني 
قز�، �مد /بر�هيم �سعد عو)�، ال نعرفه.  �لصف �لثالث من �لو�قفني: موسى �سعد عو)�، �حلا� هاشم 

طيب عو)�، �مد عبد �¤ا)z عو)�، كامل �مد عو)�
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�لوقو من �ليمني:
 �ألستا� هاشم طيب،

 �حلا� �شيد �3د عو)�، �خلليفة 
�لر�بع �3ه �هللا، 

�حلا� �مو) �3د عو)�،
 �مو) عبد �¤ا)z عو)�، 

قصي�.  نايف  �لقا)�  عبد 
�حلي  عبد  نايف  �جلالسا>: 

قصي�، �حلا�
 عبد �¤ا)z �3د عو)�

عبد �¤ا)z عو)�، 
هاشم طيب، 

�مو) �3د عو)�، 
�لر�بع،  �خلليفة  حضر� 
مصطفى ثابت S �خللف، 

طه �لقز�، 
ضيف ال نعرفه

 4فد �لكباب2 مع �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا. من �ليمني: 
فالº �لدين عو)�، صالº �لدين عو)�،

 �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا، 
�مد شريف عو)�، عمر مصطفى عو)�، طه �لقز�، 

�مد عبد �¤ا)z عو)�.
عبد  عو)�،  فؤ�)  منا�  عو)�،  �لكرمي  عبد  �جللو¶:   

�لرحيم عو)�، /بر�هيم عبد �¤ا)z عو)�
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مرمي نايف قصي�، �لكباب� 
قز�  /بر�هيم  |4جي  )خل   ١٩٨٧/٨/١  S
 nبالد4�� 4بد� جسد �ملستشفى بعد �> شعر 
يرجتف. فتمت معاجلته هنا�، 4من � ُ��ِسل 
ُمَميع   8�4( يأخذ   <� عليه  4كا>  �لبيت   7/
4حد¸   .Mيو كل   (Blood dillution)  Mلد�
متتالية،   Mيا� لثالثة  �لد4�8  يأخذ   ` �نه  مر� 
S4 �ليوM �لثالث بينما كا> S صال� �لعصر 
S �ملسجد شعر بالد4�� 4بد� يتقيأ فُنقل /7 
تدهو�   S ملستشفى. 4قد ظّل 4ضعه هنا��
باكية  �ملبشر  حضر�   7/ فذهبُت  مستمر، 
 <� منه  4طلبت  |4جي  �حو�6  عن  �4خ�ته 
يرسل �سالة حلضر� �م2 �ملؤمنني 4يطلب منه 

�لدعا8 لشفائه.
4قا6  �كثر  4ضعه  تدهو�   Mيا� بضعة  4بعد 
)قائق.  خال6  �حليا�  سيفا��  �ألطبا8: 
فأخَرجونا من �لغرفة 4نقلوn /7 غرفة �لعناية 
بيتنا   7/ يتو�فد4>  �لنا¶  4بد�  �ملكّثفة. 

بسماعهم �نبا8 تدهو� صحته.
�ملستشفى   7/  iعد حني   ºلصبا�  S4  
4كانو� قد نقلوn /7 غرفة �إلنعاÔ، سلمت 
عينيه  ¯ّر�  به   ��/4 حاله  عن  4سألته  عليه 
4عندها  هللا".  "�حلمد  4يقو6  4يتمتم  قليال 
Õه  من   Mلد� نقطة  |�لت   </ �لطبيب:  قا6 
|�لت   Mيا� ثالثة   4� يومني  4بعد  فسيعيش. 
هذn �لنقطة 4�حلمد هللا، 4بد� 4ضعه يتحسن 

شيًئا فشيئا.
خال6 �لفتر� �لB كا> فيها باملستشفى 4صلتنا 
�سالة من حضر� �م2 �ملؤمنني يقو6 فيها /نه قد 
)عا لز4جي، 4بإ�> �هللا سو يشفى 4¯ضر 
�ليوبيل �ملئوz للجماعة. 4بالفعل �ستمر 4ضعه 
S �لتحسن منذ �لك �ليوM 4خال6 بضعة �شهر 
- 4بعد �> كا> على 4شك �ملوi - خر� من 
�ملستشفى 4عاÔ بعد هذ� �حلا)¸ ما يقا�@ 

�لـ ١٥ عاما، 4حضر �ليوبيل �ملئوz للجماعة 
بفضل �هللا تعا7.

معمر جدF، �جلـز�ئر
�م2  موالنا  بلقا8  �تشر   ` �نا  �حلقيقة   S
�ملؤمنني �يدn �هللا بنصر عزيز من عندn، لكن 
�لك هو �منيB. 4قد تأثرi كث2� حني حضر 
 xحد/ �هللا-  حفظه   - �ملؤمنني  �م2  موالنا 
Õصصة  كانت   Bل� �ملباشر  �حلو��   iحلقا
على  �أل3دية  للخالفة   zملئو� لليوبيل  �صًال 
منها� �لنبو� 4حني �لقى تلك �لرسالة �خلالد� 
كانت  لقد  �لعر@.  لأل3ديني  4جهها   Bل�
مبثابة  �خلالد�   iلكلما� 4تلك  �لزيا��  تلك 

.R لقا8 بالنسبة

�. علي خالد �ل�Hقي، سو�يـا
 <� تعا7  �هللا   �(��/  i8شا كيف   z�(� ال 
جتذب� للعو)� سريًعا - �4نا S بال) �لغر@ 
 7/ ألعو)   - �لعليا   Bس��( �تابع  (فرنسا) 
من  �لقاسي  �لشتا8  شهر   S سو�ية   zبلد
عاM ١٩٨٦ ألحتقق من �مر �اعة �فكا�ها 
 z4بعد حتر فرجعت   .R �كتبو غريبة كما 
�ألمر 4�لتحقيق بايعُت. � عدiُ /7 فرنسا، 
فسألت� |4جB 4�لدمو� تنهمر من عينيها: 
ما�� حد¸؟ قلت ¤ا خ2ً� 4�حلمد هللا، لقد 
�هللا.  �اعة   n4هذ كأخي  �3دًيا  �صبحت 
4بعد )قائق من �لشرº 4تقدمي �أل)لة بايعْت 

|4جB �يًضا.
مس�2  �حتسس  كنت  شهو�  عد�  4بعد   
فعلمت  4جتو�له،   - �هللا  �3ه   - �خلليفة 
�اضر�  إللقا8  سويسر�   S سيكو>  �نه 
من  للقائه  فذهبت  |يو��،  جامعة   S
فرنسا ֲדديتني: نسخة مزخرفة 4ملونة من 
ترمز  كانت   xخر� 4هدية  �لكرمي،  �لقر�> 

بنوعيه:  �لعسل  /Wا  4عملي،   Bس��(  7/
مصفى 4بشهدn. 4كا> َمن يقابله ال ميكث 
4عندما  )قيقتني.   4� )قيقة  من  �كثر   nعند
)خلت عانق� مبنتهى �لر3ة 4�حلب 4�حلنو 
 </ حلضرته  فقلت  باجللو¶.   R t4ح 
�4نا  سو�يا،  من  �ل��قي  خالد  علي  �tي 
 z3د�  	/4 فرنسا،   S  n�لدكتو�� ر  �حضِّ
بايعت منذ عد� شهو�. 4كنت  جديد قد 
�تكلم بالعربية فيفهم علي، 4كا> �3ه �هللا 
يتحد¸ باإلجنليزية فأفهم عليه. � قدمت له 
 x��4 <4فتح �لقر� 	دية �أل74، فشكر¤�
�لتزييناi 4�لنقوÔ فذكر حديث �سو6 �هللا 
4ال  �tه  /ال   Mإلسال� من  يبقى  �:"...ال 
من �لقر�> /ال �tه.."، �4شا� /7 �أللو�> 
4�لزخا� �جلميلة على �ملصحف. فقدمت 
�لنحل   S صصÐ� 	� له �لعسل 4قلت له
4)عا  كث2ً�  بذلك   ºففر �لعسل،  4/نتا� 
 Mلنحل 4نظا� R 4حتد¸ عن عظمة مملكة 
 S لبحث� مبتابعة  عليك   R 4قا6  �تمعها 
�لعر@  مسئولية  عن  4حتّد¸  �لعلم،  هذ� 
�ليوM 4هم قوM �سو6 �هللا �. �4حسست 
¥به �لشديد للعر@ 4تكرميه ¤م. � �كرم� 

ֲדدية قبل تو)يعي.

عطاK عو�J، �لكبـاب�
�3د - مر|� طاهر  �لر�بع  �خلليفة  "S عهد 

�3ه �هللا- S4 شهر متو| سنة ١٩٩١ طلب 
�جللسة  لند> حلضو�   7/ �لسفر  |4جي م� 
�لسنوية. 4شد) �خلليفة -�3ه �هللا، S خطابه 
على )�4 �ألM 4معاملتها 4مكانتها S �ملجتمع. 
شعرiُ كأنه Åاطب� شخصيا، حيث ` �كن 
ُ�مًّا بعد، فحّر� �خلليفة مشاعرz كي �كو> 
مع  لقائنا   S4 غريب.   ºبا�تيا  iفشعر �مًّا 
�م2 �ملؤمنني جاz�4( 8 4قلت حلضرته /ن� 
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مبولو�،   	
�ُ  �� عاما   ١٦ منذ  متز�جة 
�لثا�  �� تدعو %. �$ شهر كانوفأ�جو 
 $� ,لي  شهو�   -�  �كا  ١٩٩٣ سنة 


قنا �هللا �بنًة. � ١٩٩٣/٠٩/٢٢

��ين يونس يوسف، سو�يـا
من   �كو  � علي  تعا9  �هللا  مّن  لقد 
�ملحظوظني �لذين شهد�� عهد �خلليفة �لر�بع 
عهد   ��شهد� �هللا  �,ه  ,د  طاهر   �
Jم
�هللا  Kيد� مسر�� ,د 
Jخلامس م��خلليفة 

�لعزيز �لقريب، Nمني. Kبنصر
 -� كتبُت  عندما  عاًما   ١٤  Tعمر  �كا
�هللا  �,ه  �لر�بع  �خلليفة  ֲדا  خاطب  �سالة 
�قد حدثته فيها عن نفسي، �كا� �K�ّ بلغة 
ִדلل فرًحا  K�� تا��ملحب. �كنت كلما 
�سله ��ئما � بأنه ^ �كنت  �كنت حس 
من حضرته  طلبت  �قد  �لعزيز.   ^ بكلمة 
�bلك  �جي، �
  cموضو  $  %  eلدعا�
فأ�سلت   ،fلشديد� 
�جي  هل  ملعا�ضة 
حلضرته �,ه �هللا �سالة شرh له فيها كل 
ملا  صنع �خائفة  �bما علم  شيe �بأنm ال 
سينتهي �ألمر له. فأ�سل % �ً�� يدعو % فيه 
بأ� oتا� �هللا % �ألفضل �ييسر % �ألمو�. 
 mصلت� قد  بأنه  �pيا   qشاهد �بعدها 
لك  �هللا   r�با فيها:  كتب  �قد  منه  �سالة 
 t��
� كلمة u� ،جهك� $ vل� �لبّينة   $
�هللا قد �ختا� لك �ألفضل.  ��ختيا�، � mتع
�هللا  يسر  فقد   qلصعوبا� كل  ��غم  �فعال 

�جي   eجا �عندما  �ألمو�،  كل   % تعا9 
 $ هله   ���  ��حيد  mم  t��لز� لطلب 
�سلنا �سالة عن طريق مz Jاعة  ��أل��
تعا9،  �هللا  �,ه  �لر�بع  �خلليفة   9u  ��أل��
فأتانا �لر� عليها سريعا بقو- حضرته هاتفيا 
�خترمتا �مت  فيما  �هللا   r�با" �جلماعة:   Jألم

مر  ^ cطاموضوعكما على خJ". �فعال 
 .t��لز� cمتمنا موضو�خلليفة �

�نتخا�  على  �ملبا�كة  zاعته  �هللا  zع   �
,د  مسر��   �
Jم  fخلامس حضر� �خلليفة 
�لعزيز �كانت فرحتنا عا�مة  Kهللا بنصر� Kيد
�مبا�كاته   K�ضو� تعا9  �هللا  يدنا  حيث 
 �u) :� ملوعو���خاصة بعد �uا� �ملسيح 
�ملبا�كة  �لكلمة   Kفبهذ مسر��)،  يا  معك 

��نا حبا للخليفة �خلامس.

�بنv َ�ْحمة - �قد  حد �أليا� تعرضت  $
شركناها $ مشر�c "�قف نو" قبل �ال�ִדا 
 t�� حلمد هللا - حلا�� حيث سقطْت من��
 �منـزلنا �تعرضْت لكسر $ �جلمجمة �كا
�خلليفة  � جد�، �قد طلبنا من Jضعها خط�
 ��هللا �لدعاe البنv، فدعا �ا �هي �آل Kنصر

مت صحة �عافية بفضل �هللا تعا9. $
uننا نشعر ��ئما بقربه منا �حبه لنا، �نتم� 
بقربه   r�نتبا�  Kيد نقبل  مامه �معه  ننا  لو 
��pية �جهه ��عائه، ��غم �ملسافاq نشعر 

كأنه بيننا $ zيع فر�حنا �تر�حنا. 
 $ للخالفة   Tملئو� �ليوبيل  جلسة   qُعقد
�ما  سو�يا.   $ �قائعها  �شاهدنا  بريطانيا 
�هللا  Kمن قد�مه نصر �eًَعها من جلسة بد��
��فع �لعَلم عَلم �جلماعة �إلسالمية �أل,دية 
 $ ��لنا� من حوله �من كل مكا qهتافا�
حسسنا بأ� قلوبنا  qللحظا��لعا�، $ تلك 
تقفز 9u بريطانيا �تكو� مع خليفتنا بقوته 
�هللا �  Kحبه �حنانه �حزمه �مرحه نصر�

نصر� قريبا عزيز� كامال، Nمني. 

�ألستا� عمر معا�، �لد�عية �أل�د� مبا�
عندما bهبُت مع �فد �جلماعة ملقابلة �خلليفة 
 - �لعزيز   Kبنصر تعا9  �هللا   Kيد  - �خلامس 
 ،٢٠٠٤ عا�  فريقيا  غر�   $ جولته   eثنا

 rحتّر � "يا عمر، عليك  قا- % حضرته: 
لزيا�ִדا!"   �N  � قبل  �لعظا�  �تكسر  ما% 
�جلملة $ �لبد�ية. �عند عو��  Kفهم هذ �
ظهر �هللا مر� غريبا جد�. كنت �لوحيد من 
 fبو�  $ �لدين  لد��سة  bهب   Tلذ� ما% 
 eلعلما�  Tجه �حد�� �كن ستطيع  ��
 �Nلقر� �ألجالe $ ما%، فهم عاملو� بعلو� 
�هللا تعا9  mّجه� fألحا�يث. �فجأ��كتب 
 eعلما ّلفها   vل� �لكتب  بعض  تفتيش   9u
 Kملغر� �ما%، �تصفحت هذ�من �جلز�ئر �
�لكتب ��جدq فيها �أل�لة �لv تؤيد صد	 

�جلماعة �إلسالمية �أل,دية $ عقيدִדا. 
ما%  �عة bu  $ �أل�لة   Kهذ  qنشر �لقد 
�لكن  عليها،  للر�  كلهم   eلعلما�  qعو��
ير�   � على   ��آل  9u منهم  حد  يقد�   �
 eقد توقف بعدها هؤال� .Tلتحد� �على هذ
�لعلماe عن شتم �جلماعة ح� �خل بعضهم 
 Jم كلمة  ��كت  �عندها  zاعتنا.   $
� حتّرr ما% �تكسر �ملؤمنني "يا عمر عليك 

� �N لزيا�ִדا".�لعظا� قبل 

�غامن "�د غامن، �أل�
تعرفُت على �أل,دية $ �لسجن على يد �أل� 
 .١٩٨٠ عا�  �هللا  �,ه   fعو� ناصر  �لكرمي 
,ديا نشيطا ��ئم �لتبليغ ��لتبشJ لنشر  �كا
�ملفاهيم   Kهذ  $ فريت  �أل,دية.  مفاهيم 
�لر�ئعة ثو�u fسالمية حقيقية تنهض باإلسال� 
�خلر�فة، � �لتخلف � �جلهل  نقا¢  بني  من 
قبل   �� fلنبو� نm توقفت عند مفهو�  uال 
 � على  �عزمت  �لبد�ية.   $ �ملفهو�   �هذ
 �  � �هللا  �عو   f�الستخا�  fصال صلي 
 Kهذ e��جلماعة، فقمت بأ� Kحقيقة هذ mيري
�لعشر  $� ،q��لصالf ¤شوcٍ كبJ عدf مر
نظر  mنيت $ �ملنا� � ��أل��خر من �مضا
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/7 �ألفق فو� �جلبا6 من جهة �لشر� 4كا> 
 S <لوقت قبل طلو� �لشمس بقليل. 4كا�
ثيابا  يلبس  جالس  �جل  �جلبا6   nهذ �على 
شديد� �لبيا½، فقلت S نفسي: (هذ� ليس 
�خلمي�)، 4كا> 4قتها للخمي� مكانة كب�2 
S قلو@ �لنا¶، فمن تلك �للحظة ` �نظر 
/7 �خلمي� /ال من خال6 �لسياسة 4�لوطنية 

فقط بعيد� عّما ميثله من �لدين.
 q�84بعد لقا i�بع سنو�� R�لك ¥و�4بعد 
 S4 (طه �لقز�) ملتعد)� مع �أل� �� مطيع�
�ثنا8 قر�q8 �حد �لكتب �أل3دية ��يت صو�ً� 
�خلليفة  �3د  ناصر  "م2|�  حتتها  مكتو@ 
�لثالث للمسيح �ملوعو) �"، 4�لغريب �نه 
قبل   Mملنا�  S يته��  zلذ� �لرجل  نفس  كا> 
��بع سنو�i يلبس �ملالبس �لبيضا8. 4كانت 
هذn /شا�� 4نعمة 4بركة �خلالفة �لر�شد� مع 
�ن� عندما ��يته S �ملناM ` �كن �3ديا 4ال 

متعاطفا مع �فكا�ها. 
 �ما جتربB �لثانية مع بركة �خلالفة �لر�شد� 
�لر�بع م2|� طاهر �3د  �خلليفة  فكانت مع 
�3ه �هللا، 4كانت جتربة غريبة ¥يث ال تكا) 
ُتصدَّ�؛ 4هي �> �خلليفة �لر�بع بعث R �سالة 
بعد  ��سلها  �)ًّ� على �سالة R كتبتها 4` 
4هي عندz ح� هذn �للحظة. 4قد 4صلت 
 iتويا� على  فيها  ير)   Bل� �خلليفة  �سالة 
 7/ 4صلْت  حيث  �ملرسلة،  غ2   Bسال�
صند�4 �ل�يد �لتابع أل� مطيع (طه �لقز�) 
)4> �> يكو> عليها طابع بريد �4 خامت بريد 
مع �> �لعنو�> �ملسجل على هذn �لرسالة هو 
ح�  �عر   `4  zبريد 4صند�4  عنو�	 

هذn �للحظة كيف �فسر ما حد¸. 
خليفتنا  مع  كانت  فقد  �لثالثة   Bجترب �ما   
�3د  مسر�4  م2|�  سيدنا   Rحلا� 4/مامنا 
نصرn �هللا، حيث wل� �4سرq بعنايته �خلاصة 

عندما مر�iُ مبحنة �لسجن بسبب �أل3دية. 
فقد كا> يسأ6 )�ئما عن �4ضاعنا 4يتابعنا 
�إلخو�  �يع  كذلك  4يوصي  بأ64،  �4ًال 
باالهتماM بأمرنا. فعناية 4�هتماM �خلليفة هو 
/ال:  نقو6  4ال   .� �هللا  من   M4�هتما عناية 

"/	 معك يا مسر�4".

مصطفى كما= �بن Tاعني، �جلز�ئـر
�4) �لتعب2 عن مدz �لتأث2 �لذz تركه فينا 
  nعرفنا zموالنا �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا، �لذ
سنة  منذ   zأل3د� �لتلفزيو>  خال6  من 
٢٠٠١ تقريبا. فقد كا> �3ه �هللا عقالنيا /7 
�قصى �لد�جاi، 4كا> يبهر كل �ا�4يه، 
سو�8 �كانو� علماS 8 �القتصا) �S 4 �لفيزيا8 
�S 4 �لطب �4 غn2، 4¯سُّ من ¯اn�4 �نه 
�لقد¶. لقد   º4ال بد �4> يكو> مؤيد� بر
�النتباn، ح� />  كا> �3ه �هللا جذ�با مث2 
تقبال  �4فكا�ها  �أل3دية  نتقبل  جعلنا  هذ� 
 ،q(سلسا، ح� �عت� نفسي �3ديا منذ 4ال
�لسما4ية  �ملائد�  بفضل  4هذ�  هللا.  4�حلمد 
�هللا  بفضل  منها  �كلنا   B4�ل علينا،  �ملنـزَّلة 
�ملبا��   zأل3د� �لتلفزيو>  4هي  �ال  تعا7، 
كاسر �لصليب 4قاتل �خلنـزير. �للهم �جعله 

عيد� أل4لنا �4خرنا. 

غصو� �ملعضماV، سو�يـا
شخًصا  �لر«يا   S ��يت  بأسابيع   Bبيع قبل 
مبا�ًكا هو �خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو) 
�ثنا8 �لك خليفًة.  �، 4` يكن حضرته 
�خلالفة  عو)�  بأaية  �علم  كنت  4طبًعا 
�لر�شد� /7 �أل�½ �4)�ُ� �> نظاM �خلالفة 
مع  �هللا  يد   <�4 �ملو7،   nيرعا مبا��   Mنظا
�جلماعة. 4كنت �علم علم �ليقني �> �خلليفة 
بني  من   n4�ختا� �لعزيز  �هللا   n4ال شخص 

�جلميع ليحمل �ألمانة �4نه مبا�� مستجا@ 
 zلٌص هللا �4سوله 4حكيٌم يرتدÕ ،i�لدعو�
حني  �علمه  كنت  هذ�  كل   .xلتقو� ثو@ 
بايعت، 4لكن حني 4صلت� �64 �سالة من 
غصو>)   Bبن�) كلمة   i4قر� �ملؤمنني  �م2 
كل   <�  i4شعر بالدمو�   zعينا فاضت 
ما تعلمت عن �خلليفة كا> علًما قيًِّما لكنه 
 iبكلما M�4سالته ّخلصْت كل �لعلو ،zنظر
 i4خلالفة. فغد� ºناطقة بشكل عملي يشر
بعد حلظة  فأكثر حلظة  �كثر  �حب حضرته 
4كيف ال 4هو يرعا	 4يهتم بأ)� �لتفاصيل 
S حياq 4مرضي 4عالجي 4)��سB 4فشلي 
4جناحي، 4كيف ال �حبه 4كيف ال �ستخلفه 

علّي 4قد �ستخلفه �هللا �لكرمي؟!!
هو �لصد� �حلنو> S حلظاi ضعفي، 4هو 
�ليد �لB تبا�� 4تشّد على تطو�z 4تدفع� 
/7 �ألماM، فأنا ال �شك حلظة �ن� /�� جنحُت 
�هللا  فضل  �لك   8��4 �أل64  فالعامل  يوًما 

.R بسبب )عا8 حضرته

عـما� �ملسكي، لنـد�
�هللا  �3ه  �حلص�  من2   ��ألستا عمي  كا> 
�م2 �جلماعة S سو�ية حني تلقينا خ� 4فا� 
�خلليفة �لثالث �3ه �هللا، فسا) �اعَة سو�يا 
شعو� �حلز> �ملمز�4 برهبة ما ينتظر �جلماعة 
 iظهر قد  �إل¤ية  �لقد��   <� /ال  �أل3دية. 
حني �نُتخب �خلليفة �لر�بع، فبايعناn فشعرنا 

بعد �خلو �مًنا. 
 Mلعد �ملياS n سو�يا  �> جّفت  مر�  حد¸ 
�ثرها قر�  لفتر� طويلة، 4على  �ملطر  هطو6 
من  مبو�فقة  سو�يا   S �لدين  �جا6  كبا� 
�حلكومة �لسو�ية 4تأييد من �ئيس �جلمهو�ية 
�نذ��، بوجو@ صال� �الستسقا8. 4بالفعل 
مع  )مشق   S  zألمو� باملسجد  صلَّوها  قد 
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حشد كب2 من �لنا¶ 4بقو� فتر� طويلة 4هم 
يتضرعو> /7 �هللا �، 4لكن �ملطر ` يهطل 
�غم �نقضا8 �ياM بعد صال� �الستسقا8، مما 
يعلنو� �طبهم  �لدين حينها �>  حد� برجا6 
 <� �هللا  على  �لفر½  من  ليس  /نه  ليقولو� 
بعد  �مبا  بل  �لفو�  على  �لدعا8  يستجيب 
�فر�) �جلماعة �أل3دية  حني. فأ�سل بعض 
S سو�يا /7 �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا يطلبو> 
منه �لدعا8، 4كانت �ستجابة �هللا لدعائه �> 
4بغز���،  كامال  �سبوًعا  �ألمطا�  هطلت 
4حتد¸ حضرته عن هذ� �حلد¸ S برنا�ه 

�لتلفزيو	 (لقا8 مع �لعر@).
 �/ �لدعا8 جرR i قصة خاصة،  �4صو® 
/> 4�لدz �صيب بأ|مة قلبية �ضطرته إلجر�8 
 i�عمل جر�حي خا�� سو�يا. 4بعد سبع سنو
 zلذ� �لطبيب  نفس   7/ فعا)  �حلالة  عا4)ته 
�جرx له �لعمل �جلر�حي �لسابق فرفض /جر�8 
�لعملية �جلر�حية قائال /> حالة قلبه ال تسمح 
�جلر�حي  �لعمل  �ثنا8  4فاته  4�حتما6  بذلك 
تفو� �حلد �ملسموº به. �ما عن بقائه بال عمل 
جر�حي فقد ¯يا ¥الة tاها (قنبلة موقوتة) ال 
يزيد |منها عن شهرين. 4لكننا ` نفقد �ألمل 
4طلب 4�لدz من طبيب �خر /جر�8 �لعملية. 
�هللا  �ملؤمنني - �3ه  �م2   7/ ��سلُت  حينها 
تلّقينا  �لثا	   Mليو�  S4 �لدعا8،  منه  طالًبا   -
منه �لر) "لقد )عوi له". 4يوM /جر�8 �لعملية 
�خذ �لطبيب يذكر لنا �ال نقلق /> طا6 4قت 
�جلر�حية، �4نه قد ال يتمم �لعملية حا6 4جو) 
�ملعجز�   4� �ألعجوبة  �ما  مضاعفاi صحية. 
�لB حصلت كانت عندما خر� �لطبيب من 
غرفة �لعملياi بعد Öس ساعاi تقريًبا 4هو 
�لوقت �لطبيعي، نظر /R مستغرًبا 4قا6: لقد 
�جريت عملياi كث�2 هنا S4 �مريكا /ال �> 
هذn �64 مر� �جرz ֲדا عمال جر�حًيا �شعر 

فكانت  4تساعد	،  حتيط�  �ملالئكة   <� فيه 
عملية  من  �سهل   R بالنسبة  لو�لد�  �لعملية 

لشا@ pريها أل64 مر�.
�هللا  4حقق  �خلليفة  لقا8   Íيتم  z3د� كل 
 ١٩٩٦ Mعا �لسنوية  �جللسة   S nهذ Bمني�
حلظة  �نسى  4ال   ،zلسو�� �لوفد  ضمن 

.R معانقته
لقد �حب �لعر@ �4بر| حبَّه S �مو� ش�، 
�لعر@)  مع  (لقا8  برنامج   S مر�  قر�  4قد 
حديًثا لرسو6 �هللا �: "َ�ِحّبو� �لعر@ لثال¸: 
ألن� عر�، 4�لقر�> عر�، 4لغة �هل �جلنة 

عربية".

مد من� �3لX، سو�يـا
َتسبُقُه هيبتُه قبل �للقا8.. 4ُيدفئك �ُنسه �4نت 
�4نت  /ليه  �لشو�  4ُيعا4)�  حضرته..   S
�لك  ِفر�قه..  من  4�حد�  خطو�  ُبعد  على 
ُيعاِيُنها  �ستثنائية   iٍنطباعا� فيِض  من  غيٌض 
من َعَرَ �4 �لتقى �خلليفَة �لر�بع م2|� طاهر 

�3د �3ه �هللا. 
بفضله   � �هللا  هد�	   iلثمانينا� مطلع   S
قُت  3�4ته 4نعمته /7 نعمة �أل3دية، َفَصدَّ
 7/ 4�نضممُت  �ملوعو)�  �ملسيح  )عو� 

�اعته �ملبا�كة.
على   iخالفا Ãة  كا>  �لوقت  �لك   S
/صالº �ألمر بني �فر�) �جلماعة S سو�ية، 
فكتبُت  �لك،  سا8	  جديد   z4كأ3د
باألمر  لُيحيط  حضرته   7/ �أل74   Bسال�
ِعلًما من 4جهة نظرz، 4` �كن �حُلم بأكثر 

من �لك. 
4بعدn بأياM قليلة، جا8	 �ل�يد ¯مل �غلى 
�لر�بع  �خلليفة  من  �سالًة   ،zعمر  S هدية 
لإلماM �ملهدz 4�ملسيح �ملوعو) حضر� م2|� 
جليلًة،  حضرته  �سالُة  كانت  �3د،  طاهر 

مهيبة. 4كانت تقو6 /> حضر� �خلليفة قد 
ثابت  مصطفى  �لفاضل  �أل�  /�سا6  قر� 
 � �ألمر  4�قع  ليد�¶  حلضرته  كمبعو¸ 
بالسلطة  Õّو6  �4نه   ،n4ُيقّر� �حلّل  ل2سم 
�مللمح  هو  هذ�  كا>  �لك.  لفعل  �لال|مة 
/مامنا   ���أل64ّ النطباعي عن حضرِته. هو 
�خلليفة ال ُيهمل ��zَ فر) متو�ضع S �اعته، 
بل يصف ��يه باحلكمة، 4ميدaّ ºته 44عيه، 
ّ� ُيفعِّل �حلد¸ فوً�� لَتصحيح �مر �اعته. 

 R <�S عاM ١٩٨٦ �جوiُ حضرته �> يأ
 7/ R4بعد 4صو .R <�بزيا�ته S لند>، فأ
لند> 4من � /7 /سالM �با).. )خلُت على 
سكرت2 �خلليفة، فأخ�	 �> حضر� �خلليفة 
ُينهي   <� 4قبل   .iحلظا خال6  سيحضر 
4َبْسمِة  �لبد�  بالوجه  �خلليفة  )خل  كالمه 
�لقمر متوّجها /Rّ يسّلم علي 4يعانق� بأغلى 
حّب عرفته S حياq. قابلته 4كأن� صديق 
قدمي، �4 �� شقيق، �4 �بن حبيب.. عانق� 
�خلليفة بكالمه �لبهّي 4ََسمرn �لعذ@ 4حنانه 

�لد�فئ. 
 Rلتا�  Mليو�  S مع حضرته Rلتا� S4 لقائي 
 R كا> �64ّ ما سأل� حضرته بعد �ستقباله
�ملجي8،  قبل   Mلطعا� تنا4لُت  قد  كنُت   </
�لكرمي  �لقر�>   S �بُّنا  َعلَّمنا  ما  هذ�  4قا6 
4تال  ضيفه،  مع  فعل  قد  /بر�هيم  سّيدنا   <ّ�
حضرته قوله � ﴿َفَما لَِبَث َ�ْ> َجا8َ ِبِعْجٍل 
 <�  z2سكرت iَُ�مر لقد  قا6:   � َحِنيٍذ﴾. 
¯جز لك لقا8ً يومًيا معي طيلة مّد� بقائك 
هنا. 4هذ� ما كا> طو�6 شهر كامل /� كنُت 
 Mكّل يو S متّتع بلقا8 حضرته ساعة كاملة�
تقريًبا. فكا> �إلخو� هنا� يدعون� بالرجل 

�ملحظو~. 
يطر�  كا>  �لضيافة،  بيت   S  Bقام/ �4ثنا8 
ِقبل  ٌ̧ من  با@ غرفB بني يوM �4خر مبعو
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 Mهدية ما؛ فكنت �متّتع بكر Rّ/ خلليفة ¯مل�
فريد من حضرته �3ه �هللا. 

 S للمشا�كة  عديد�   i�مّر )عا	 حضرته 
لديه  كا>  حني  مائدته  على  �لعشا8   Mطعا
حضرُته  4كا>  �ألجانب.  �لضيو  بعض 
 ،R 4مكوناִדا   Mلطعا� �نو��  بعض  يصف 
بعض  من  شيًئا  �لكرمية   nبيد يضع  4كا> 

�لطعاS M طبقي. 
4كنُت ��i مّر� S لقا8 معه S مكتبه فقا6: 
من2، كيف حالُك؟ 4هل ُتعا	 من شي8 ما 
S صحتك؟ قلُت "ال، �حلمد هللا"، �نا فقط 
 S `� من  �4عا	  �لنصفي،  �لصد��  ينتاب� 
ظهرz". فضحك بتلقائية ��ئعة 4هو يكر� 
مكتبه   S )�ًجا  فتح   � "فقط؟"  كالمي: 
صغ�2  عبو�  من  سكر   iحبيبا �4خر� 
 :R 64قا �ملُبا�كة،  ميينه  من  /ياها  �4عطا	 
 ` �ن�  �حلق  �4قو6  فأخذִדا،  �آل>.  تنا4¤ا 
�لنصفي  �لصد��  �عاِ> بعد �لك مطلًقا من 
�4خر.   Mيو بني  ينتاب�  كا>   zلذ� �لشديد 
�4ّما فيما يتعّلق بأ` ظهرz فقد �مر �خلليفُة 
ا من �جلماعة  سكرتn2 بأ> يكّلف طبيًبا Õتصًّ

بفحصي 4ُمعاجلB، 4هكذ� كا>. 
��i يوM )عا	 S �لس �لشو�x، 4شرف� 
باجللو¶ /7 جانبه ملساعدته S كتابة �tا8 
ش�   S �tا«هم  ترشح  �لذين  �ألعضا8 

�للجا>.
�يا)يه علّي حني شّرف�  4كيف �نسى �ك� 
�ل�نامج   iحلقا بعض   S �قو�له  بتر�ة 

�لشه2 لقا8 مع �لعر@؟

�خلامسي)،  عصا7  (]<جة  غزال�  فهمي 
�ملغـر:  

تعرفت على �أل3دية من خال6 برنامج "لقا8 
مع �لعر@". ما لفت �نتباهي ¤ذn �لقنا� هو 

�لك �لرجل �4 �لعمامة �لبيضا8، �لذz يتكلم 
 nبلغة ال �فقهها، 4لكن من �يا Mعن �إلسال
�4نتظر  معه  �نفعل  كنت  4جهه  4تقاسيم 
�لتر�ة �لعربية بشو� كب2، لكي �تذ�4 نبل 
 S حّببت� Bل� �لر�ئعة  تلك �ألفكا� 4�ملعا	 

/سالمي �لذz �ضحى غريًبا بني ظهر�نينا.
فكر�  4كونُت  �للقا8،  متابعة  على  4�ظبت 
بعض  فشا�كت  �أل3دية.  عن  ֲדا  بأ¶  ال 
كا>  من  4خصوصا  �ملوضو�   S  qصديقا
عن  شي8   z� يعرفن   ` )ينية.  ميو6  ¤ن 
 zأل3دية 4طلنب مهلة الستشا�� �لفقيه �لذ�
هذ�  �لقنا�.   7/ لالستما�  بدn�4 ح�  Wانا 
�لبحث   S حفز	  ما  بالضبط  هو  �جلو�@ 
�كثر. كنت )4ما متمر)� على موقف �لفقها8 
�ستعما6   Mعد �لعامة  بني  ير4جو>  �لذين 
�لدينية، �4> �لطاعة للفقيه  �لعقل S �ألمو� 
4�لعا` S �ألمو� �لدينية 4�جب 4هي سبيل 

جناتنا!
�إلسالمية  �ألمة  "موقف  كتابني:  �شتريت 
بلهفة  قر�ִדما  4"�لقا)يانية".  �لقا)يانية"  من 
�ّطلع  �4نا  �ملي  خيبة  كانت  4كم  كب�2، 
على  علمائنا   iعتر�ضا� على  4هلة  أل64 
بَشّر   nنعتو فلقد   ،� �3د   Mغال مر|� 
4لكن  �أللقا@.  بأفظع   n4لقبو �أل4صا 
عندما �جلس �ماM �لتلفا| x��4 4جه �خلليفة 
�لر�بع �3ه �هللا 4تلك �لثلة �ملوقر� �لB حتّفه 
 <� �ملحا6  من  نفسي:   S �قو6  باستحيا8، 
 n4 �لعمامة �لبيضا8 4هذ�يكو> هذ� �لرجل 
�لوجوnُ �لن�2 تالمذً� للدجا6، فإ> �لشجر� 
تعر بثما�ها، 4كلما ��يتهم قلت: "مقعد 

صد� عند مليك مقتد�".
حضرته   <� �4تذكر  قل¿.  ليطمئن  ��سلُته 
�ستحسن بعض �سئلB �4جا@ عليها §و�@ 
بعيد� كل  منطقي Åاطب عقلي 44جد�	، 

علمائنا.  عند  �ملتبع  �ألسلو@  عن  �لبعد 
�4حا6 �ألسئلة �ألخرx /7 �لد�عية �إلسالمي 
�أل3دz بإسبانيا، فكا> ¥ق خ2 سف2، فما 
تر� �z سؤ�6 �4 �ستفسا� /ال �4جاب� عنه 
ببيا> 4|يا)�. �طمأ> قل¿ بعدها 4بايعت �4نا 

.zعلى بينة من �مر
�لذين  4�ألصدقا8  �ألسر�  مع   qمعانا  iبد�
قالو� مستهزئني عائبني: كيف سّلمت �مر� 
لرجل �عجمي ال يتكلم ح� �لعربية، فكيف 
له �> ¯يي �إلسالM 4هؤال8 علما«نا �ألجال8 
قد  �لدين   S ��4�لفاّ  ���لشاّ يفهمو>  �لذين 
 .Mإلسال� )�ئر�  من  ح�   n�4خرجو  nكذبو
ملا  علمائنا خ2   S <لو كا نفسي   S قلت

بعث �هللا �ملسيح �ملوعو) �.
حزًنا  ��سه  يطأطئ  �جال   Mملنا�  S فر�يت 
خلفه  من  فجا8 شخص  �لقر�>،  يقر�  4هو 
فسأله عن سبب حزنه، فقا6: /	 �نا �ملسيح 
�ملوعو) 4لكن �لنا¶ كّذبو	. فقا6 �لسائل: 
/	 �نا �لرسو6 (�) �4نا قد صّدقُتك. بعد 

هذn �لر«يا سكنت �أل3ديُة 4جد�	.
��4يت �«يا �خرx �> �اعة من �أل3ديني 
S خيمة كب�2 4هم يرحبو> � 4�البتسامة 
 iسنة ٢٠٠٠ حضر S4 .ال تفا�� �ياهم
بلند>، 4كا> �64 ما لفت  �لسنوية  �جللسة 
 zنتباهي هي خيمة �جللسة. فهي تعب2 �«يا�

من قبل قد جعلها �� حقا.
�لر�بع -�3ه �هللا-  �خلليفة  �ستقبل� حضر� 
 nلقا8 خا® كجميع �لو�فدين ¤ذ S q�4سر
4جهه،  على  شديد  /�ها�   R بد�  �جللسة. 
4مع �لك̀  تفا�� �ياn �البتسامة. تكّلَم مع 
|4جي 4�ألطفا6، 4سَألنا عن كيفية تصديق 
�أل3دية، 4عندما ّخلصُت له �مرz �ستحضَر 
�للهم ��3ه  له.  بعثُتها   Bل� �لرسالَة  حضرته 
4�جعله S �على عليني مع �لنبيني 4�لصديقني 
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4�لشهد�8 4�لصاحلني 4حسن �4لئك �فيقا.
 ،xجللسة مر� �خر� iسنه ٢٠٠٦ حضر S
�هللا   nيد� �خلامس  �ملسيح  �ليفة  4�لتقيت 
 S <قاعة �النتظا� كا S لعزيز. �4نا� nبنصر
 iخلليفة �لر�بع �3ه �هللا، فقد تتلمذ� BيلÕ
على يدn 4كا> �� �لر4حي، 4من �لصعب 
�> �غّيرn بغn2، لكن ما /ْ> 4قع نظرz على 
حضر� "مسر�4" ح� سر قل¿ 4�طمأ> له، 
من  �ألصل  طبق  صو��  حضرته  كا>  فقد 
"طاهر"، فاستيقنُت �> �هللا مع �اعتنا، 4ما 
يبد6 �هللا من �ية /ال 4يأq بأحسن منها �4 

مثلها. فللِِّه �حلمد 4�ملنة.

عصا7 �خلامسي، �ملغـر: 
ما   S �لتفك2  عند  نفسي  من  �ستحيي 
�هللا-  -�3ه  �لر�بع  �خلليفة  بشأ>  م�  خال 
 S  B4ج| سبقت�  �ملبا�كة.  �جلماعة   n4هذ
�النضماM /7 �جلماعة سنة ١٩٩٥، 4ظللُت 
�لك  4من  ֲדا،  �ستهز¼   i�سنو ثال¸ 
يلتف   zلذ� �لبيضا8  �لعمامة   z� �لشخص 
حوله ثلة من �ألشخا® 4هم خشع، يتكلم 
 ` بالعربية.  �حدهم  له  4يترجم  باإلجنليزية 
ُ�ِعْر ملو�ضيعهم �)Ø �هتماM، كا> يغني� عن 
�لك �> هذ� �لشخص - �غم �)عائه �نه ميثل 
 Mمة �إلسال� º4يريد �4اعته /صال zملهد�
- ال ينطق بالعربية 4�ملسكني ¥اجة /7 من 
 Mإلسال� 4علما8  �لك  له  فأّنى  له،  يترجم 
 <� يريد  ملن  شرطا  4عشرين  �ثنني  4ضعو� 
�للغة  /تقا>  4ّ�4¤ا  �لدين،  �مو�   S Åو½ 
قنا�  على   z4لقرضا� �لشيخ  كا>  �لعربية. 
"�جلزير�" )ليًال على كذ@ هذ� �ملدعي، فلو 
كا> صا)قا آلمن به هذ� �لشيخ �لو�� �لبحر 

S �لعلوM �لدينية!
/ال   Mإلسال� عن  �عر  �كن  فلم  �نا  �ما   

 xسو منها  �)يت  4ما  �خلمس،  ��كانه 
�أل3ديني  تر�سل   B4ج| كانت  �لشها)�. 
S /سبانيا 4كّلما سألوها عن |4جها كانت 
تر) �نه غ2 مهتم 4ال يناقش �ملوضو� معي، 
�خلليفة.  4من  م�  سِخر  حا�4ُته  4كّلما 
كانت نصيحتهم ¤ا �الستمر�� S �لدعا8 � 

�لدعا8 فهو سالº ال ُيقَهر. 
"�لقو6  كتا@  �قر�  نفسي   iُ4جد مر� 
�لصريح S ظهو� �ملهدz 4�ملسيح" S خفا8 
عن |4جB. كم كانت )هشB �4نا �كتشف 
�كن   ` 4�لدجا6،   zملهد� عن   iمعلوما
�عر ح� بوجو)ها من قبل.. طبيعي جد� 
ما )مُت ال �ع2 �لديَن �)Ø �هتماM. ما قر�ته 
كا> منطقيا Åاطب �لعقل 4يضعه �ماM �ك 
صعب، فإ> �قر�iُ به، 4هذ� ما pب على 
 Bب �> �عتر لز4جp ،كل لبيب �> يفعل
�ن� كنت على خطأ. 4�أل)هى من �لك �	 
كنت �Wق كاحلما� مبا ليس R به علم، 4/ْ> 
عا�ضته ضربُت بعر½ �حلائط )�4َ¶ �ملنطق 
 <� Bطاملا طالبُت |4ج B4�ستعما6 �لعقل �ل
جتعل منهما ن��سا ¤ا. 4لكي �جتنب نظر�ִדا 
هذ�  كا>   </ جر��:  بكل  سألتها  مستقبال 
�ملهدz فلما�� ` يصّدقه  �لشخص هو حقا 
�لقرضاz4؟ )�ئما �جلأ للقرضاz4 فهو كا> 
4قنا�  �نه  حقيق  �لدينية.  �ألمو�   S  Bضال
�لعر�.  �لعا`   S �ة  �شيا8  غّير�  �جلزير� 
كا> جو�ֲדا بآية قر�نية 4�حد� طلبْت م� �ال 
�جيبها 4لكن �تدبرها بعقلي �لذz �تبجح به، 
/ليه عقلي،  �نا �ملعÍ �لذz يطمئن  �4ستنبط 
َجا8َْتُهْم  ا  ﴿َفَلمَّ �هللا:   Mكال فو�  �كا8  فال 
ُ�ُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناiِ َفِرُحو� ِبَما ِعْنَدُهْم ِمَن �ْلِعْلِم 

4ََحاَ� ِبِهْم َما َكاُنو� ِبِه َيْسَتْهِزُئوَ>﴾.
` �شأ �> �سأ¤ا عن معÍ �آلية فلقد قالت 
 <� R عمل عقلي. صر�حة ` يسبق� <� R

 Bتفس2 للقر�>، �غم �> مكتب z� S ثُت¥
 Mينية مزخرفة للتباهي ֲדا �ما( i�تزخر مبجلد
�لز4��. ¥ثُت S "ظال6 �لقر�>"، فنفرiُ من 
 zسلو@ سيد قطب �غم �حتر�مي 4تقدير�
فعلمُت  "�بن كث2"،  فتصفحت  لشخصيته. 
�> هذn �آلية تتحد¸ عن كبا� علما8 �ليهو) 
تعاملو�  4كيف  �لتو���  �مو�  �بايا  �لعا�فني 
4سالمه  �هللا   i�صلو  Mألكر� �لرسو6  مع 
عليه 4هو مكتو@ عندهم. سبحا> �هللا! لقد 
صد� �سو6 �هللا حيث قا6 ستتبعو> سنن 

َمن كا> قبلكم....
لزمُت �لصمت �4خذiُ كتابا �خر خلسة 
كانت   ."Mإلسال� تعاليم  "فلسفة  �tه: 
�لكتا@  هذ�  على  حريصة  جد   B4ج|
�ثا�ت�  قر�8ته.  تعيد  ما  4كث2�  خاصة 
مقدمته، 4قلت S نفسي كيف pر« �تبا� 
 nֲדذ �لكتا@  هذ�  يقدمو�   <� �لرجل  هذ� 
عليهم  سينقلب   ºملد� هذ�  فكل  �لطريقة، 
مثله  �لكتا@   <� �لقا�¼  �كتشف  ما   ��/
مثل غn2 من كتب �لدين �لB �صبح �لبقا6 
 iُيلف فيها �ملو�) �لغذ�ئية. 4لكن ما /> بد�
�تصفح �لكتا@ ح� |M فمي ما ¯ويه من 
معا� �4فكا� ال ميكن �> ينطق ֲדا �جل 
�كف   <�  Mليو� �لك  منذ   iُفقر�  .z(عا
عن �الستهز�8 ֲדذ� �لرجل، فَمن �نا �مامه؟ 
4ما كتبه ال �ستطيع �> �خط �لة 4�حد� 
�لنفس  بعز�  4�ألخذ  �لك�  لكن  تضاهيه. 
جعال	 ال �سّلم مبا جا8	 من �لعلم، �4قر 
حيث  م�،  �4تقى  �كى � �Wا   B4ج|  Mما�
صّدقْت باحلق ملا جا8ها )4منا عنا8. �تذكر 
مع  "لقا8  برنامج  مشاهد�   <� كيف  جيد� 
�لعر@" 4قر��8 كتا@ "�ألمة �إلسالمية من 
بنفسي   Bلز4ج �شتريُته   zلذ�- �لقا)يانية" 
يكفياWا  كانا  �شدها-   7/ يرجعها  لعله 
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ملبايعة �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا.
بد�i �تابع برنامج لقا8 مع �لعر@ خلسة، 
نبأ 4فا� �ملرحوM �مد  4ال |لُت �ستحضر 
 S كا> ¥ق صا)قا zلذ� �لشافعي  حلمي 
�هللا،  �3ه  �لر�بع  �خلليفة  ألجوبة  تر�اته 
4كيف كا> �خلليفة pيب على �يع �ألسئلة 
كانت  4كيف  فائقتني،  4سالسة  بسهولة 
هذn �ألجوبة سهلة �الستيعا@ Ðاطب �لعقل 
4تسحرS4 n بعض �ألحيا> ُتبكي �إلنسا>. 
4لطاملا بكى حضرته هو بنفسه عندما كا> 

يتحد¸ عن �لرسو6 �لكرمي �.
 <� ميكن�  نفسي،  من  �ستحيي  �صبحُت 
�لك  منذ  �3ديا  �صبحت  �ن�  �عتر 
�لوقت، 4لكن �لك� 4�لغر�4 منعا	 من �> 
 S طًئاÕ4 ��ًمتهو لز4جB كم كنُت   ºبو�
تعاملي مع هذ� �ألمر �¤اM. �صبحت �صّلي 
لصال�   Mقو� �ألحيا>  بعض   S4  ،Mبانتظا
 B4ج| �ستغربْت  �لفجر.  4صال�  �لتهجد 
متهكمة:   R 4قالت  �لر4حا	،  �لتغ2  ¤ذ� 
سبحا>  علمي؟   <4( �3ديا  �صبحت  هل 
 M4يقو يصلي   zلذ� هو   zأل3د� هل  �هللا! 
ترعرعُت   zلذ�  M4�إلسال غn2؟   <4( �لليل 
S �حضانه ` يستطع �> يكو> سبيلي ¤ذ� 

�لتغ2.
 ١٩٩٨ Mعا S4 .نتمائي لأل3دية� كتمُت 
غّير   zلذ� �ملر½   ،zبالسكر �صبت  حني 
�شيا8 عد� S حياq، �عترفت لز4جB �ن� 
�لبيعة.  �4قِّع   <� ��4يد  مد�  مند   z3د�
�جلماعة  بد�عية  4�تصلنا  كث2�  ففرحْت 
لنا   ºففر �لبيعة،  توقيع  �جل  من  بإسبانيا 
�ستجا@  قد  �هللا   <�  B�4خ� |4ج  ،n�4بد

)عا8ها.
�جللسة  مبناسبة   ٢٠٠٠ سنة  لند>  |�نا 
لنا  �4تيحت  بريطانيا،   S للجماعة  �لسنوية 

هذ�  �هللا-  -�3ه  �لر�بع  �خلليفة  لقا8  فرصة 
فلن  عنه  كتبت  مهما   zلذ� �لعظيم  �لرجل 
كل  مع  تنفعل  نفسي   i4جد ¥قه.   S4�
كلمة ينطق ֲדا �4 حركة يقوM ֲדا، 4كلما مر 

�مامي لوحُت بيدz )4> شعو�.
مع   Bعائل ملالقا�   z�4( جا8  �سبو�  بعد 
�خلليفة،  على  )خلت  �نفر�).  على  �خلليفة 
 nملر� ` �ضيِّع �لفرصة، قّبلت يد� nلكن هذ
بتلقائية  فو�فق  �لعنا�.  من حضرته  4طلبت 
�4حا	   8(4 ֲדد84  �حسست  فعانقته. 
�شفي  �للحظة ح�   nهذ  M4تد  <�  i((44
غليلي. ` ¯ا64 حضرته �> يبعد	 عنه ح� 
 <� علمي  4لوال   ،q(��/ مبحض  �نا  تركته 

قاعة �النتظا� تغص بالز4�� ملا تركته. 
عند 4فاته �3ه �هللا عمَّ حزٌ> �هيٌب باملنـز6 
ح� �قا�� غ2 �أل3ديني �هلو� مبنظر تلك 
 Bتطو حوله 4تلك �لطو�ب2 �ل Bحلشو) �ل�
تنتظر ساعاi طويلة لكي يلقو� على حضرته 

نظر� �خ�2.
�خلليفة  مبقابلة  حظيت   ٢٠٠٤ سنة   S
4لألمانة  �لعزيز،   nبنصر �هللا   nيد� �خلامس 
 S �فقد كا> �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا حاضر
 </ ما  4لكن  �النتظا�.  قاعة   S �4نا   BيلÕ
بالشعو�   iخلت على حضرته ح� شعر(
نفسه كأنه هو هو 4` يتغz� 2 شي8. نفس 
�البتسامة على 4جهه، نفس �لطيبة تتألأل من 
عينيه، ال يسأM من �لسؤ�6 عن حا6 �جلماعة 
هو  هل   xعنو� أل�  nيد قّبلت  �ملغر@.   S
�إلحسا¶ نفسه فإ�� بقل¿ Åفق 4عي� تدمع 
كأ	 �ماM �خلليفة �لر�بع ح� مالمح �لوجه̀  
تكن Ðتلف شيئا. سبحا> �هللا! لقد �ستيقنت 

حقا �> �هللا مع مسر�4. 
 B4|4ج 	�4هد� Mثالثة �قال Rألطفا 	هد��

خاَتمني.

فر�يته  فرصة   R �تيحت   ٢٠٠٦ سنة   S
حضرته،  يتذكر	  كيف  4�ستغربت  ثانية، 
فأخ�	 �> عند |يا�ته إلسبانيا سنة ٢٠٠٥ 
على   Mلسال� �4لقى  على جبل طا��  4قف 
�ملغا�بة من هنا�. 4كا> �إلخو�  �أل3ديني 
بإسبانيا قد �خ�4	 عن هذ� �حلا)¸ سابقا. 
ال   :R 4قالو�   nيتذكر �نه  كث2�  سر	  4قد 
شك �ننا �ن �أل3ديني منتا| عن غ2نا ¥يث 
عندنا �@ �4حا	 يعطف علينا 4يسأ6 عن 

حالنا 4يتأ` ملصابنا 4يدعو لنا. 
من  �ألخ2  �ألسبو�  حضرته  مع  قضيت 
من  فريد  حلم   R 4حتقق   ،٢٠٠٧ �مضا> 
نوعه، ال �ظنه سيتكر�. فقد بايعُت حضرته 
4يدz حتت يديه مباشر�، �خذ ֲדا 4بد� يقر� 
 n8��4 ((لبيعة، �4نا 4�حلاضر4> نر� iكلما
فرحة  يوصف،  ال  �4حا	  شعو�  كلماִדا. 

هي فرحة �لعمر.

خلو� ناصر عو�J، سو�يـا
�خلليفة  مر�سلة  على  )�ئًما  ¯ضنا   �� كا> 
�لر�بع -�3ه �هللا- 4/شر�كه S كل �مو�نا 
مع   Bعالق فإ>  لذلك  �لدعا8،  بركة  لنيل 
 S ما  بكل  �بيها  مع  �بنة  عالقُة  حضرته 

.Íلكلمة من مع�
4هذn �لعالقة بد�i خال6 سنو�i �لد��سة 
 zكثر فأكثر بعد 4فا� 4�لد� i7 �> تطو�/
�3ه �هللا، فقد �حاÑ حضرته عائلتنا بعناية 
 Bل� لنا 4كلماته  خاصة من خال6 مؤ�ساته 
 7/ ١٩٩٠ Mمنذ عا �لطمأنينة.  تبعث على 
عن  معه  �تكلم  كنت  حضرته  4فا�  حني 

طريق �¤اتف بشكل مستمر. 
سأل�   mta �جلماعة  فضائية   iبد� حني 
فضائي  صحن  بيتنا   S كا>   ��/ حضرته 
اللتقاÑ �ملحطة، فقد كا> حريًصا �> يتابعها 
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.zكل �3د
فتر� |4�جي   S ألهم معي� 4كا> موقفه 
فخا   ،z3د� غ2  شا@  خطب�  حني 
حضرته علي 4قاR 6: ال، pب على كل 
�3دية �> ترتبط بأ3دÕ zلص ليحافظ 
بشكل  �4ال)ها  تربية  على  4يعينها  عليها 
§ميع  كب2�  �هتمامه  كا>  فكم  سليم. 
 S حلظة  �تر))  فلم   .iأل3ديا�  iلفتيا�
 iبذلك �لشا@. 4حني �خ� Bا8 عالقW/
4كانت  كث2ً�.   R )عا  بذلك  حضرته 
 z3د� شاٌ@   Bخلطب  Mتقد  <� �لنتيجة 
Õلص جد�، 4عندما �خ�i حضرته �3ه 
 R سل�� Sفا| Mكث2ً�، 4يو ºهللا بذلك فر�
�¤د�يا: ساعًة كب�2 فخمة، 4لوحًة كَتب 
عليها �ط يدn: "�نا عند �ملنكسر� قلوֲדم 
من �جلي"، 4عطًر� ��ئعا 4شامبو، 4مبلًغا 

من �ملا6. 

نذير �ملر��V، سو�يـا
من   � �لثا	  �خلليفة  شخصية   7/ تعرفت 
خال6 ما قر�i من ُخطبه �لكث�2 �لB نشرִדا 
 iلثالثينا� S ��(لعربية �لصا� "xلة "�لبشر�
فأحببته  �لعشرين،  �لقر>  من   i4�أل�بعينا
كث2ً�. كا> �م2نا من2 �حلص� �Åنا )�ئما 
�> /مامنا هو كاألنبيا8 متاًما �@ �حيم ��4 

�ب 4ممتلئ حكمة 4علًما. 
4ال تنسى �اعُة )مشق �لB عاصرi �لفتنة 
ُمنع  حيث   ،١٩٦٥  Mعا  S حدثت   Bل�
 iأل3ديو> من صال� �جلمعة �4 �الجتماعا�
 xبد� كيف  �جلماعة،  كتب  قر��8  ح� 
حضرته � كل �الهتماM ֲדم 4كا> يوصي 
�لك   S �جلماعة  �م2  �حلص�  من2   ��ألستا
�حو�¤م  4تفقد  �مو�هم  مبتابعة  �لوقت 
4/يالئهم �عاية خاصة، 4طلب منه �> يطلعه 

.i�على كل �ملستجد
4بعد 4فا� حضر� �خلليفة �لثا	 � �نقطعت 
عالقتنا مع �خلالفة نوًعا ما بسبب �لظر4 
�> كا> |من   7/ �خلاصة S سو�يا  �ألمنية 

�خلليفة �لر�بع �3ه �هللا.
 Mعا  S )مشق   S �جلماعة  �م2  4فا�  عند   
�هللا  �3ه  �لر�بع  للخليفة  ��سلُت   ١٩٨٨
قد�مى  ��بعة من  فيها �tا8  �سالة �شحت 
تركه   zلذ� �لكب2   Ú�لفر� لسد  �جلماعة 
¤ذ�  �ختا�	  بأنه   n(� 4فاجأ	   ،Mملرحو�
�ملنصب �4نه يدعو �هللا تعا7 �> يعين� على 
�ملسؤ4لية   nهذ 4حتمُّل  4�جباته  كل   8�(�
4يؤيد	 برº4 �لقد¶. 4�ستمر هذ� �لوضع 
ح� عاM ١٩٨٩ حيث ُمنعت �اعة سو�يا 
4مما�سة  4�لصال�  �الجتما�  من  ثانية  مر� 
بو�قع  حضرته   iخ�� 4عندها  نشاطها، 
)مشق   S حد¸  ما  على  �4طلعته  �اعتنا 
4علم �> هنا� من قاM مبؤ�مر� ضد �جلماعة 
باخلطر  �ملسؤ4لني، فشعر  �حد  باالتفا� مع 
�ملحد� 4حرًصا على �م2 �جلماعة �4فر�)ها 
 Mنظا عندكم  يبقى   <�  x�� ال  "/ن�  قا6 
�إلما�� ح� يغ2 �هللا نفو¶ هؤال8 �لنا¶ �لذين 
كا)4� للجماعة 4يكشف عليهم �حلق. �نتم 
�آل> �صبحتم كأهل �لكهف، فاستعينو� باهللا 
4�ص�4� على ما حد¸ عندكم 4متسكو� مبا 
عاهدمت عليه �ملسؤ4لني 4ال Ðالفو� �حلكومة، 
 Mأليا� nهذ S �4نصحكم �> تشغلو� �نفسكم
بكتابة 4تأليف �لكتب 4�لنشر�i �4> ترسلو� 

/R صو�� عن هذn �لكتب ألطلع عليها."
�جللسة  حلضو�  �هبت   ١٩٩٦  Mعا  S4
�لقز�  سامي   Mملرحو� مع  لند>   S �لسنوية 
 i4�أل� عما� �ملسكي. كانت �حلى حلظا
حياq هي تلك �لB قابلت فيها �خلليفة �لر�بع 
كا>  �نه  �4حسست   nيد 4قّبلت  4عانقته 

يشد	 /ليه �كثر من قوq �ثنا8 �ملعانقة. قا6: 
كا> pب �> تأq منذ |من 4ليس �آل>. لقد 
 7/ �أل3ديني  �ألخو�  معي من  )عا	 4من 
حفل عشاS 8 خيمته �خلاصة فذهبت 4كنت 
جالًسا S �خر �خليمة /� جا8	 �ألستا� عطا8 
�ملجيب قبل 4صو6 حضرته �3ه �هللا 4قا6 
R تعا6 يا �خي /7 هنا ملا�� جتلس بعيًد� فقد 
�مر �م2 �ملؤمنني �> جتلس هنا على طا4لته. 
بنا  �4حب  �ملؤمنني  �م2  �لك  بعد  )خل 
�يًعا 4سلم علي سالًما حاً��. �4ثنا8 تنا64 
�لعشا8 توقفت �نا عن �لطعاM 4قلت S نفسي 
 zب �> �نظر /7 4جهه �لكرمي �4متع نظرp
 zبأنو�� 4جهه �ملمتلئ، 4عندما 4جهت نظر
/7 4جهه ��يته ينظر /R 4ير�قب�، فخجلت 
4عدi /7 تنا64 �لطعاM، فتبسم S 4جهي. 
4بعد �نتها8 �لعشا8 سأل� عن )مشق �4حو�6 

�جلماعة. 
�خلا®  مكتبه   7/ �هبنا   Rلتا�  Mليو�  S4
§انب جامع �لفضل لنو)عه فقا6 �لسكرت2 
�خلا® �أل� من2 جا4يد بأ> �خلليفة موجو) 
 <� يستطيع  4ال  �لعر@  مع  لقا8  برنامج   S
Åر� � قا6: على كل حا6 سأخ�n �نكم 
فخر�   .n�4خ� فدخل  مكتبه   7/ جئتم 
4تعانقنا  علينا  4سلم  �الجتما�  من  �خلليفة 
لقا8  برنامج   S 4�شتركو�  �)خلو�   R 4قا6 
4جلسنا  فدخلنا  معنا.  4�جلسو�  �لعر@  مع 
S �ألستو)يو. 4�هب هو /7 مكتبه، 4بعد 
�خلاصة  يديه ضيافته  بني  )قائق )خل ¯مل 
4كانت /بريقا من شر�@ ماجنو 4/بريقا من 
علينا  يو|�   <� �جلو�فة، �4صر على  شر�@ 
 	��4  R/ نظر  �نتهى   <� 4بعد  بنفسه.  هو 
شربت ما S �لكأ¶، فقاM مر� �خرx 4مأل 
نفسي   S خجلت  �4نا  ثانية،  مر�  كأسي 
 Mكث2ً� عندما ��يت هذ� �لرجل �لعظيم يقو
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 �ألستا� �مد شريف عو)� على ميني حضر� �م2 �ملؤمنني 4�لدكتو� مسلم �لد��4 على يسا� حضرته 
S عاM ٢٠٠٨ بعد �جللسة �لسنوية

/خو� عر@ مقيمو> S بريطانيا مع حضر� �م2 � ملؤمنني
 z4هللا، كما6 بر4)جة 4حسا> عرجا� n4لكر، حكيم طويلب، حضرته �يد M(� :من �ليمني



٥١٨

ֲדذ� �لعمل.
�لعر@  مع  لقا8  برنامج  �نتهى  4عندما 
�خلا®  مكتبه   7/ �ألستو)يو  من  خرجت 
للسفر  منه   <��إل 4طلبت  بتو)يعه  4قمت 
تبقى   <� عليك  كا>  �هللا:  �3ه   R فقا6 
�ملر�   S فيجب عليك  nطو6 من هذ� فتر� 
�لقا)مة �> جتعل /قامتك �طو6. � عدنا بعد 
به  متعلقة  بقيت  4قلوبنا  )مشق   7/ 4)�عه 
بيننا  �ملر�سلة   iستمر� 4قد  قبل.  من  �كثر 
منه  نطلب   Mيا� عشر�  كل  نظامي  بشكل 
�لدعا8 لنا 4جلماعة سو�يا 4�ستمر �لك /7 

�> 4�فته �ملنية.

�. عيسى �حلا" �Rو�، سو�يـا
 z2م2|� طاهر �3د �3ه �هللا كا> �م zسيد
4معلمي  4صديقي  �4خي   ��4  B4خليف
�4فيقي، بل /نه �هتم بشكل �ستثنائي بكل 
 Bخطو� كنت �خطوها بد8� من �للحظة �ل
 B3ديا 4ح� �للحظة �ل� Bعلنت فيها بيع�

تبا)لت فيها مع حضرته �خر �سائلي. 
 R �سائله  كل  ميهر   <� حضرته  �عتا)  لقد 
 R بعثها  Bل� تلك  باستثنا8  �لكرمي،  بتوقيعه 
يفو½  كا>  �ملر½ حيث   Ô�فر على  4هو 

سكرتn2 �خلا® بالتوقيع عليها.
فال  �ألشيا8  بعض  �نسى   <�  R جا|   </4  
�ملؤ�خة  �74 �سائل حضرته  نسيا>  ميكن� 
S ١٩٩٨/٠٩/٢١ �لB 4صلت� S مدغشقر 
بليغا  )�سا  �لشديد  /pا|ها  �غم  4كانت 
فتلك  4�لنصح.  4�لتوجيه  �لتخاطب  فن   S
 Bلرسالة ` حتمل جو�@ حضرته على بيع�
بوسعي  �نه   7/  zنظر لفت  بل  4حسب، 
تسخ2 موهبB �لشعرية 4�أل)بية خلدمة )ين 
عن  معه  �لتو�صل  باستمر��  �مر	   � �هللا. 
خ S نفسي �ملبا)¼  طريق �لرسائل كي يرسِّ

4�لقيم 4�ملثل �أل3دية. � ��) �لك بفيض 
 iُبد� �من )عو�ته �لB �ستجيبت S حقي /
من  �كثر  4موضوعية  4عمق  بغز���  �كتب 

�z قبل. 
بنا  �قلعت  حني   ٢٠٠٠/٠٢/٠١ بتا�يخ 
�لطائر� من مطا� تانانا�يف §زير� مدغشقر، 
�صد�  قد  حضرته   <� حينها  �علم  �كن   `
 B4عائل zلقاضية باعتبا�� توجيهاته �لكرمية 
 S ضيوفا شخصيني على �جلماعة �أل3دية
مو�يشو¶ ح� �للحظة �لB ُتَحلُّ فيها �يع 
مشاكلنا. فكانت حر��� �الستقبا6 �ك� من 
¥ق  4كنا  4�ألسى،  باللوعة  4�لشعو�  �أل` 
بني �هل كر�M ` يبخلو� بالسهر على ��حتنا 
نفوسنا  على  4�لطمأنينة  �لسعا)�  4/)خا6 

�ملتعبة. 
 7/  z(مبفر  i�(غا �لوطن   7/  q(عو بعد 
 7/ بالعو)�  فأمر	 حضرته  �لغربية،  �4�4با 
4ط� 4عائلB بعد �> �لل �لصعا@ �لB تقف 
 R يضمن مبا  �لعو>  يد   R َّ4مد طريقي   S
سبل �حليا� �لكرمية، فكانت 4قفته تلك من 

.qحيا iل حلظا��
4هذn �لذكرياi ليست حكًر� على شخصي 
فر)  بكل  يهتم  كا>  حضرته  أل>  فقط 
ير�سل  كا>  �نه  لد�جة  �جلماعة  �فر�)  من 
�ألطفا6، 4يهتم ¥ل مشاكلهم، بل 4يرسل 

�¤د�يا 4�ملساعد�i ¤م. 
بزيا�ته �أل74 4�ألخS �2 منهامي  تشرفت 
بأملانيا، 4كانت حلظاi ال ميكن �> ُتنسى، 
فقد خذلت� �لكلماi 4�أللفا~، 44جدُت� 
S حضرته كالطفل �لتائه حني يضمه حضن 
4�لدn. قبلُت يدn لتتكفل ع��q بالبوº عما 
عجز لسا	 عن �لبوº به. كا> 4)يًعا 4)4ً)� 
�كثر مما توقعت، 4عطوًفا 4مشرًقا �كثر مما 
ظننت، 4مهاًبا �كثر مما �عتقدi، فلم �ستطع 

�لنظر /7 عي� حضرته، لكنه ` يبخل عليَّ 
 ،q�4حو�6 �فر�) �سر R�بالسؤ�6 عن �حو
معه.  تذكا�ية  صو��   Ñاللتقا 4)عا	  بل 
فكا> �لك �64 �4خر لقاR 8 مع حضرته.

موسى �سعد عو�J، �لكبـاب� 
S نيسا>//بريل ١٩٨٥ سافرi /7 لند> 
بر«ية  �حظى  لكي  �لكباب2،  4فد  ضمن 
سيدنا �م2 �ملؤمنني خليفة �ملسيح �ملوعو) 

� موالنا طاهر �3د �3ه �هللا.
 Mسال/  ½�� لوصولنا   Rلتا�  Mليو�  S4
�با)، �بلغونا بساعة �للقا8 مع سيدنا �م2 
�ملؤمنني. 4قفنا S �لطابو� صفًّا مع 4فو) 
كث�2 �خرx لكي ندخل فرً)� فرً)� تلك 
 B4�ل �لوحي،  بأنفا¶  �ملشحونة  �لغرفة 
4قف حضرته يستقبل فيها �لوفو)، بينما 
�حيًما،  �هاًما  تنضحنا  �لسما8  كانت 
فلما  �لط2.  �«4سهم  على  كأمنا  4�لكل 
 7/ zناظر xشا�فُت با@ �لغرفة، 4سر
حنايا جوفها، ��يت حضرته 4�قًفا كأنه 
عمو) من نو� 4على ��سه عمامة ناصعة 
4من  �لفجر،  فلق  كأWا  تر�ها  �لبيا½ 
 nكّي خّال@، �4يا�ناظريه ينبعث بريق 
تغلفك  4�)عة  غّنا8  �بيعة  كأنه  �ملطمئن 
حناًنا 4)فًئا �4بة. فما �> 4صلته 4�4)عته 
نفسي للعنا� ح� �	 4�هللا ` �� �عر 
ما �لذz �نتاب� 4�عتر�	... فكأمنا متلَّك� 
¥ضرته  �لصق�  غريب،  كهربائي  تيا� 
�نفكا�، "4كيف �طيق من �4حي   <4(
بنبض  Åفق  قل¿  كا>  لقد  �نفكاكا"؟ 
 z(��/متالحق �هيب �حّسه، 4بكائي �لّال
كا>  من  كل   nنتبا� لفت  قد  �ملرتفع 
 zظهر ميّسد  كا> حضرته  بينما   ،Rحو
عليكم   Mي.."�لسالtبا 4ينا)ي�  4يقبل� 
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يا موسى...�لسالM عليكم يا موسى!" 
قضيت  �عر كيف   ` /ن�  �قو6  4�حلق 
�لليلة.  تلك   iلنها� 4ساعا� سحابة �لك 
4لعّل �ملعÍ �لذz كا> Åتمر S ��سي عن 
 qحيا S خلالفة 4�خلليفة، 4بأن� أل64 مر��
�ثا�   zلذ� �قابل �خلليفة عياًنا �4لتقيه، هو 
مشاعرz �لدفينة فهاجت عو�طفي ح� ` 

تعد R عليها سيطر�.
قد  (/بريل ١٩٨٥) كا>  �ملناسبة   nهذ  S
 zلسنو� �الحتفا6  �قاM حضرته أل64 مر� 
بعيًد�  �ملتحد�،  �ململكة   S للجماعة   Mلعا�

عن �بو� باكستا>.
)خلنا سر�)� �الحتفا6، حيث كا> �آلال 
جلوًسا على �أل�½ ينتظر4> حلظة )خو6 
 <� فما  �لرحيب،   Ñلفسطا� �لك  حضرته 
�لبكا8  �يب  عال  ح�  �ملن�  4�عتلى  �هّل 
4هتا �لتكبS 2 جو �متز� فيه �حلز> على 
فر�� �ألحبة S باكستا> بتكبi�2 �لشكر هللا 
� �لذz ّجنى �م2 �ملؤمنني من كيد �ألعد�8 
 Ñلسقو� من  �ملبا�كة  �جلماعة   nهذ 4حفظ 

كما كا> قد ���) ¤ا �4لئك �ملاكر4>.
��يت  مبا   ��مأخوً �لرحلة   nهذ من   iعد
4مبا tعت 4مبا شعرi... 4مذ ��� �4نا 
 zشعا�� S لك �لرجل. �ناجيه��س2 �بة 

�4كتب /ليه S مناسباi عديد�. 
فما |لت �بغي قربه مذ ��يته  

                �ناجيه سرًّ�، �4 �خّط كتابا
فإّ> له S �لقلب قصًر� معّمًر� 

                 4ما8ً من2ً� /> ���) شر�بـا
سقى �هللا �ياًما نعـمنـا بظله 

             �4جزS �� 6 �لـِجنا> ثو�با

�مًر�  تلقيت  سنة ٢٠٠٠،  يوليو  متو|/   S
من حضرته �> �حضر /7 /سالM �با) قبل 

�ياM لكي  موعد �الحتفا6 �لسنوz بعشر� 
4/عد�)  مبر�جعة  �لعر�  �ملكتب  مع   Mقو�
كتب باللغة �لعربية للمسيح �ملوعو) � 

للطبع.
�ملؤمنني.  �م2  سيدنا  حبي¿  ملالقا�  �هبت 
كا> قل¿ يد� �بة �4هبة، 4كنت قد �تيت 
حلضرته ببعض �¤د�يا �لرمزية: منو�ًجا من 
 Bل� �لع�ية  �للغة   7/ �لكرمي  �لقر�>  تر�ة 
عليها  نقشت  4عصا  |من..  منذ  ֲדا   Mقو�
باإلجنليزية �حلرMTA 4 4هي ترمز /7: 
من  �عد�ً)�  4كذلك  �3د.  طاهر  مر|� 
بتحريرها   Mقو� كنت   Bل�  "xلبشر�" �لة 
�حر   <�  M4معلو) �لوقت.  �لك   S
MTA ترمز S �لوقت نفسه /7 �لفضائية 

هذ�  �خت2  4قد  �يضا،  �أل3دية  �إلسالمية 
لتش2 /7 �> م2|� طاهر  للفضائية  �السم 
�3د هو �لذz �سسها 4هي هدية عظيمة 

منه بعد �هللا �) 
فرًحا،  ا  باشًّ فاستقبل�  فريًد�.  /ليه  )خلت 
)عا	   � )4ًما...   M�( ليته  عناقا  4عانق� 
 zخبا�� 4يستطلع  يسأل�  4هو  للجلو¶ 
 S �4خبا� �أل4ال) 4�لعائلة. فلما �فرغت ما
بعد؟ فقلت: /> tح   ��قا6: 4ما  ،Bجعب
�جهز  �4نا  ��يتها  �«يا  عليه  �قص   zسيد
 <� فطلب  هنا.   7/ �لرحلة   nذ¤ نفسي 
يسمع. فقلت: ��يت نفسي S �ملناM �)خل 
�با)   Mسال/  S  zلسنو� �الحتفا6  سر�)� 
قبل �نعقا) �الجتما� فيه. 4قفت S �ملدخل 
/7 جانب �ملنصة �تأمل �لفسطاÑ �لرحب 
 Ñببسا �ملغطا�  ��4ضه  �جلميل،  �لو�سع 
تكتمل  4�لذ�4  �ألناقة   i4ملسا �خضر، 
S جنباته من كل جهة، 4/� بسيدz �م2 
 S �خليمة  �قصى  من   zو�  M(قا �ملؤمنني 
�لغر@ مّتجًها /S َّR �لشر�، طلق �ملحيا، 

طويل  معطف  4عليه  بيضا8  عمامة   nتعلو
جذب�  قد  �جلما6.  بديع  �للو>  �خضر 
�لطاهرتا> عن   nتفتّر شفتا بشكل خا®، 
�لثاقب.  �لنجم  ألال8  كأWا  عذبة  �بتسامة 
 iال حلظا/ للقائه. 4ما هي  �ִדيأ   iفأخذ
�على   S �4قبله  �عانقه  نفسي  ��يت  ح� 
صد�n �ألمين من فو� �لك �ملعطف �جلميل. 
فعلقت بلسا	 منه شعرn طاهر� بيضا8 قد 
 Þعا� iقنه �لشريف. فأخذ�سقطت من 
�قو6  �4نا  لسا	   S �لعالقة  �لشعر�  تلك 
 <� قبل   zسيد يا   i((تر لقد  حلضرته: 
�قر� �حلضو� /7 لند> ألن� كنت مريًضا، 
4لكن �خي عبد �ملؤمن �لـحَّ علّي 4قا6: 
�ملؤمنني،  �م2  طلب   (��  <� ميكن�  ال 

فجئت ملبيًّا.
� به يبا)�	 قائال: �نت تر�ت /7 �للغة /4
�لرحيم   �لرRن  �هللا  بسم  كلمة  �لع�ية 
 Bل�- بالع�ية   iلكلما�  nهذ (4نطق 
عاملية   7/ /شا��  4لكنها   - متاما  pهلها 
هذn �لدعو�...) � 4�صل قائال فهل هؤال8 
�ليهو) عندكم يفهمو> حقيقة �ملقصو) من 
حضرته  فأجبت  �لرحيم؟  �لرRن  كلمة 
4ليست  تر�ة   nهذ  ،zسيد يا  قائال: 

تفس2ً�. 
 zيد  <� 4�نتبهت  نومي  من  �فقت  4هنا 
 Bلشعر� �ل� Þتعا Bما |�لت ممتد� /7 شف

....Mملنا� S 	لتصقت بلسا�
مسر4ً��  4كا>  كث2ً�  حضرته  فضحك 
لنا،  �لدعا8  حضرته  من  فطلبت  جًد�. 
فقاM يو)ع� ¥ر��� 4هو يكرم� بسلة من 

حباi �ملاجنو. 
كا> هذ� �للقا8 هو لقائي �ألخ2 ¥ضرته. 
4قد حافظت بعدها على مر�سلته عند كل 

مناسبة.
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متيم �بو �قـة، �أل���
 iلقد �كرم� �هللا تعا7 بكث2 من �لذكريا
سأ�كر  �ن�  /ال  �خللفا8،  مع  �جلميلة 
 q2مس S حا)ثتني كا> ¤ما �ثر مفصلي

S �جلماعة.
 7/ ��سلت  �لز4��،   S  iفكر عندما 
تعا7-  �هللا  -�3ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر� 
طالبا �لتوجيه 4�لدعا8، فوصلت� �سالة من 
حضرته يأمر	 فيها �> �توجه /7 �لكباب2. 
تعجبت عندما 4صلت� �لرسالة 4�بتسمت، 
4قلت S نفسي: لعل �خلليفة قد نظر /7 
�خلريطة 44جد �> �ملسافة قريبة جد� بني 
ال  4لعله  �ملحتلة،  فلسطني  4بني  �أل�)> 
 Ñ4نه خر( هنا�   7/ �لوصو6   <� يعر 
�لقتا)، 4لعل 4صوR /7 �قصى بقعة على 
4جه �أل�½ �سهل من 4صوR /7 �لكباب2! 
�لسائد�  �لسياسية  �لظر4  بسبب  4هذ� 
�لك �لوقت /ضافًة /7 تعقيد�i تتعلق  S
على  صعوبة  �ألمر  تزيد  �لثبوتية  بأ�4�قي 
صعوبة. 4مع �لك كنت مد�كا �> توجيه 
�خلليفة هذ� ال ميكن �> يكو> �مر� عا)يا، 
بصو��  �ألمر  تعا7  �هللا  ييسر   <� بد  4ال 
ما. فامتثلت لتوجيه حضرته ��4سلت /7 
 Mيا� /ال  فما هي  �خلصو®.  ֲדذ�  �لكباب2 
 zلذ� �خي �مد شريف،  �تصل �  ح� 
 M�كا> حينها قد �صبح قائد� ملجلس خد
شريف  �مد  �خي  �صّر  هنا�.  �أل3دية 
كي  4سعه   S ما  كل  يبذ6   <� على 
 nهذ 4خال6   .iباملحا4ال 4بد�  �حضر، 
�لفتر� كانت قد نشأi بيننا عالقة صد�قة 
�4خّو� على �¤اتف �ستمرi لعاM تقريبا. 
` نكن قد �لتقينا بعد، 4` �كن قد عرفت 
�التصا6  4سائل  تكن   `4 4جهه،  صو�� 
من   Mيو  S4 4متاحة.  متطو��  حينها   S

�ألياM �تصل � �خي �مد شريف ليخ�	 
�نه قد حصل R على تصريح |يا�� �4نه 

��سله مع �حد �لقا)مني من هنا�. 
 nعندما �ستلمت �لتصريح̀  �صد� �> هذ
ُتدخل� فلسطني 4جتعل�   <� �لو�قة ميكن 
�ِصل /7 �لكباب2 �لB كنت �حلم بزيا�ִדا 
 zلعا` �لعر� �لذ� S ا �ملكا> �لوحيدWلكو

فيه مسجد لأل3دية 4مركز. 
)خلت  4بالفعل  �ملوعو)،   Mليو� 4جا8 
�حلم،  4كأن�  مذهو6  �4نا  فلسطني 
4�نتقلت من �طة /7 �طة ح� 4صلت 
�ملسجد  فدخلت  فالكباب2،  حيفا،   7/

.zمسجد �3د S 4صليت أل64 مر�
تكر�i |يا��q للكباب2، 4بذلت كل ما 
S 4سعي للبحث عن |4جة مناسبة، 4لكن 
�)�كت  4لكن  هنا�،  |4�جي  يتحقق   `
كا>   R 7تعا �هللا   nقّد� ما   <� �لك  بعد 
 i�َر كث2� من �لثمرÃ� 4�جا من نو� �خر|
 .qحيا مس�2  على  �نعكست   Bل� �لطيبة 
بأخي �مد شريف   Bحيث كانت عالق
4باجلماعة هنا� بد�ية لتأسيس عمل عر� 
�نتقل /7 �فا� �4طاi ` نكن �لم ֲדا 
 xمد من  �ملندهشني  �كثر  �ن  |لنا  4ما 
فاحلمد  علينا.  به  �هللا  �نعم   zلذ� �لتوفيق 
هللا �لذz هد�	 �> �تبع توجيهاi �خلليفة 
�لظر4 كانت تش2 /7 �>  مع �> كل 
مستحيال،  يبد4  كا>  هنا�   7/ �لوصو6 
خلف  يكو>   <� تعا7  �هللا  قضى  4لكن 
هذ� �لتوجيه /نعاM كب2 منه على هذ� �لعبد 

�لفق2.
بد�نا  �حلا)ثة �ألخرx، فكانت عندما  �ما 
�ملباشر.  �حلو��  ل�نامج  4�لبث  باإلعد�) 
برنا�ا  �ل�نامج  يكو>   <� �لفكر�  كانت 
حّيا يشا�� فيه شخص 4�حد S �ألستو)يو 

 7/ /ضافة  �¤اتف،  ع�  �خر4>  4يشا�� 
مشا�كاi �ملتصلني من �ملشاهدين. �خ�	 
لكي  تأش�2  �ستخر�   <� شريف  �أل� 
�كو> ضيف �ل�نامج S �لشهر �لثالث من 
عاM ٢٠٠٦. كنت قد حا4لت قبل عشر 
سنو�i �حلصو6 على تأش�2 بريطانيا 4` 
�لك  ح�  كث2�   S4ظر تتغ2   ` �متكن. 
على  متوكًال  للتأش�2  فتقدمت  �لوقت، 
 <� �ملفتر½  �لB كا> من  �لليلة   S4 .هللا�
Wا�ها،   S  zسفر جو�|  ألخذ  �هب �
��يت S �لر«يا �ن� �سُتدعيت على عجل 
 n7 �ل�نامج، �4ن� مضطر@ بسبب هذ/
نفسي.   i(عد� قد  �كن   ` أل	  �لعجلة 
��4يت �ن� �قف �ماM �م2 �ملؤمنني �خلليفة 
�خلامس �يدn �هللا بنصرn �لعزيز، 4كا> يش2 

/R بأصبعه 4يقوR 6 باإلجنليزية:
 I know you!،  /ضافة /7 بعض �لتفاصيل 
 Mهبت الستال� Mليو� �لك  S4 .xألخر�
منحو	  قد  �Wم   iفوجد �لسفر  جو�| 

�لتأش�2 بفضل �هللا.
نتو�صل   <� �ملباشر  �حلو��  فكر�  كانت 
�جلمهو� 4مع �أل3ديني 4جنيب على  مع 
�ألسئلة مباشر�، 4` يكن Õصصا بشكل 
 7/ �ملوجهة   iلشبها� على  للر)  �ساسي 
 R 6تصل � �خي شريف 4قا� .Mإلسال�
/نه يريد �> يؤجل |يا�q شهر� أل> برنامج 
4يريد  قريبا،  سيبث  �إلميا>"  عن  "�جوبة 
 S ثابت  مصطفى   ��ألستا يستضيف   <�
هذ� �لشهر لكي يقدM ¤ذ� �ل�نامج 4يعلن 
عنه S �حلو�� �ملباشر. فقلت له: ال بأ¶.. 

سأحضر S �لشهر �ملقبل /> شا8 �هللا.
للبث، 4قبل ساعتني  �ليوM �ملخصص   S4
�تصل � �أل� شريف  �ملوعد،  تقريبا من 
مضطربا 4قا6 /> �ألستا� مصطفى ثابت 
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مريض جد�، 4هو غ2 قا)� على �الشتر�� 
S �ل�نامج، 4/نه سيقابل مع �ألستا� عبد 
 <� 4علّي  للتوجيه،  �ملؤمنني  �م2  �ملؤمن 
�كو> مستعد� كي �حضر فو��. 4بالفعل 
)خل �أل� شريف 4�أل� عبد �ملؤمن على 
�4مرaا  �4عهما  من  فهد�  �ملؤمنني  �م2 
ُ�ستدَعى   <�4 �لغد،   7/ �ل�نامج  بتأجيل 

فو��!
�متثلت لألمر، 4توجهت مباشر� /7 �ملطا� 
¥ثا عن طائر� تقّل�، 4` �جد طائر� /ال 
قبيل ظهر �ليوM �لتاR، 4كا> من �ملفتر½ 
�> تصل �لطائر� قبل موعد �ل�نامج بثال¸ 
صعبة  �لليلة  تلك  كانت  تقريبا.   iساعا
علّي أل	 سأ�هب لل�نامج قبل �> �ستعد 
�4حّضر نفسي �4حّضر �ملا)� �لB سأتكلم 
فيها، 4لكن� قلت S نفسي /ن� قد بايعت 
على �> �بذ6 كر�مB �يضا S سبيل �هللا، 
فلم ال �توكل على �هللا تعا7. 4صلت /7 
بساعتني،  �ل�نامج  موعد  قبل  �ألستو)يو 
شفي  قد  ثابت  مصطفى   ��ألستا 4كا> 
بفضل �هللا تعا7 بدعا8 �م2 �ملؤمنني، 4كا> 
�حلو��  ضيو  صيغة  تعا7  �هللا  �ّتب  قد 
الحقا.   iستمر�  Bل� بالصو��  �ملباشر 
4شهدنا توفيقا كب2� من �هللا تعاS 7 تلك 

.iحللقا�
 Rلتا�  Mليو� �ليوM �ألS4 ،64 صبيحة  بعد 
�هبنا لزيا�� �م2 �ملؤمنني. 4عندما )خلت 
 I know  :R 6بأصبعه 4قا Rّ/ مكتبه �شا�
 iلر«يا. فسر�� S متاما كما شاهدته ،you

كث2� �4خ�ته بالر«يا. 
تو�لت بعد �لك |يا��q /7 لند> 4حظيت 
بلقا8 �م2 �ملؤمنني S كل مر�. كا> يكرم� 
 n�بوقت طويل يقا�@ �لساعة �حيانا، فجز

�هللا �حسن �جلز�8.

مد �لزه�F، مصـر  Vها
�جلماعة �إلسالمية �أل3دية من   7/ تعرفت 
 zخال6 �لقنا� �لفضائية �لعربية 4�حلمد هللا �لذ
نّو� بصq2 4يّسر R سبيال /7 بيعة �ملسيح 
�ملوعو) �. 4كنت قبل تعّرS /7 �أل3دية 
�إلسالمية  �ألمة  �قي   7/ سبيل  ال   <�  x��
4تقدمها /ال من خال6 �خلالفة 4كنت �نتظر 
ليخو½   zباملهد �ملسمى   ºلسّفا� �لك 
ملحمة �خر �لزما>. لقد تغi2 هذn �ملفاهيم 
من   <�بإ  Mتقو �خلالفة   <�  ��(� فأصبحت 
�لذÅ zتا� �خلليفة، لذلك ال  � 4هو  �هللا 
�4ال،  �لنا¶ فكريا 4�عتقا)يا  توحيد  بد من 
�خلالفة  كانت  4لو  سياسيا.  �جتماعهم   �
تقوM باجتها) �لنا¶ الستطاعت �z فرقة �> 
تقيمها 4لكنها تقوM بقد�� �هللا � 4توفيقه 
للمؤمنني �حلقيقيني. كذلك تغS iْ2 4جهة 
نظرz 4ظيفة �خلليفة نفسه فقد كنت �ظن 
 Mنه �ر) حاكم ال �كثر 4ال �قل، بينما مقا�
/ال من يكو>  فيه   Mيقو مقاM ال  �خلليفة هو 
صو�� من �لن¿ 4يكو> �نعاكسا له، فاخلليفة 
يقوS M �لدنيا ح� يبقى فيها نو� �لنبو� /7 
يوM �لقيامة. /ن� �نظر بعني �لشفقة 4�لر3ة 
�ملوعو)  �ملسيح  يعرفو�   ` �لذين  هؤال8   7/
� 4` يبايعوn ألWم بعيد4> عن �خلالفة 
 .zأل3د� �ملسلم  به  يشعر  مبا  يشعر4>  ال 
�4قو6 /ن� تكفي� نظر� 4�حد� S 4جه �م2 
�حصل  لكي   ºهللا كل صبا�  nنصر �ملؤمنني 
 nهذ بفضل  /ن�  �إلميانية..  �لطاقة  على 
�خلالفة ��x �لقر�> ميشي على �أل�½ بكل 
بأن�  /ن� سعيد بل فخو�  �لر�ئعة..  تعاليمه 
قد �صبحت S هذn �جلماعة �4«من متاما �نه 
ال سبيل لرقي �ألمة /ال بالدخوS 6 �اعة 
/Øلثا� كانو>   ٢٠)  .� �ملوعو)  �ملسيح 

يناير ٢٠٠٩)

عبا�J بربوe "�بو RزJ �لتونسي" (لند>)

عـنا� �<=
خال6 |يا�� �ستطالعية للدمنا�� سنة ١٩٨٤ 
�جلمعة،  �جلماعة أل)�8 صال�  |�i مسجد 
 zلر4حي 4�ألخالقي �لذ� xباملستو iُ4�نبهر
 (�(|�4  q�يا�|  iتكر� �فر�)ها.  به  يتمتع 
�إلسالمية  �لعقيد�  بصحة  4يقي�  /عجا� 
�لكتب  بعض   R قدمو�  ֲדا.  يؤمنو>   Bل�
�لعربية عن معتقد�i �جلماعة.. �طمأ> قل¿ 
4بايعت. � عدi /7 بلدz تونس، 4هنا� 
قر�i بعد تفك2 عميق �4)عية مكثفة 4قف 
/ثرها  على  )عا	   .Mإلسال� خلدمة   qحيا
لند>.   7/ �هللا  �3ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر� 
�لB كانت   i��4تذكر جيًد� �> �الستفسا�
تدS �4 خلدz حو6 ختم �لنبو� �لW� ` Bل 
من نفحاִדا /ال �لقليل |�لت �يعها ملا 4قعت 
عانق�  4حني  �لشريف  4جهه  على   zعينا
 Mيا� بضعة  4بعد  �أل64.  لقائي   S حضرته 
طويال  عانق�  �لثانية حلضرته   qيا�| خال6 
�شعر  كنت  حيث  باخل2   R يدعو  4كا> 
لقد  قا6:   � كتفي،  مالمسا  يتحر�  بذقنه 
أل)�ئها.  لنذهب  �ملغر@  صال�  4قت  حا> 
)خلت �ملسجد �4نا S حالة �نتعاÔ �4حي 
` �شهد ¤ا مثيال من قبل. فبمجر) �> قر� 
تنهمر  كانت  �لكرمي  �لقر�>   iيا� حضرته 
 z�4بغز���، 4` يعد مبقد zلدمو� من عينا�
�لتحكم فيها. لقد �صبحت �س2َ حب هذ� 
�لرجل �لطاهر �لذz )عا �َهللا �> يذيق� طعم 

�حلب �إل¤ي �لصا)�. 

�لتو�ضـع 
 كا> R شر لقا8 حضرته مر� ثالثة حيث 
طْلي جد��>   S منهمك �4نا  )خل صدفة 
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فألقى  تطوًعا،  �با�  �لرقيم � �سال�  مطبعة 
علّي �لسال� + عر* يد) �لشريفة ملصافح!. 
فلم 8قّد� يد: 89شر6ُ بأ4ا ملطخة بالدها1 
9ال تليق مبكانة حضرته. فابتسم 9قا>: ما 
�مَت مسر�I9 18 تكو1 يدH � هذ) �حلالة 
 L9صاَفَح هي،  ֲדا كما   I9مسر 8يضا  فأنا 
Uر�TI �19 18 يباS مبا كا1 عليها، + 8خذ 
بيد: 9قا>: تعا> معي لنأخذ صوTI معا. 

كال	 �أل�ليـا�
 بعد �9Xجي بسنتني Yلت 9Xج! فذهبنا 
�^ حضرته لكي [تاI لنا �\ا ملولو�نا �ملنتَظر 
�لذ: d نستفسر من �ألطبا` _كر� كا1 �8 
8نثى. فّكر حضرته للحظا6 طويلة 89معن 
 fلنظر + قا>: َسـمِّه حّسا1، + قا>: 8تعر�
من هو حسا1؟ حسا1 بن ثابت �لذ: قا> 

:� kلن� Tعند 9فا lلبيت �لشه�
كنَت �لسو�َ� لناظر� فَعِمي عليك �لناظُر

�من شا� بعد$ فليمْت فعليك كنت "حا�ُ
 9ما لفت �نتباهي هو قر�`T حضرِته كلمَة 
"َفْلَيُمْت" بصو6 عا> 89شاI بأصبعه مؤكد� 
على هذ� �ألمر. � �حلقيقة d 98ُِ> �هتماًما 
�لفرحة  كانت   _�  Hحينذ� �لنقطة  qذ) 
_كر  مبولو�  تنبأ  قد  �خلليفة  أل1   sتغمر
�9ختاI له �\ا مناسبا. 9بعد بضعة 8سابيع 
ال  8نه  89خvنا  للفحص  �لطبيب   ^� _هبنا 
يسمع �قا6 قلب �ملولو�، تبني على �ثرها 
تذكر6ُ  حينها  8مه.  بطن  ��خل  ُتو�  8نه 
مؤكد�  �ملؤمنني   l8م  Tحضر �ليه   I8شا ما 
 d9 ،<د6 �هللا على كل حاY ."َفْلَيُمْت"
 svحيث �1 �هللا 8خ Tا�ثة �لوفاU �l8تأثر كث
خليفًة   (Iختا� َمن  طريق  عن  مسبقا  عنها 

لإلما� �ملهد: �.

سيد �لقو	 خا�مـهم
لّلغة  �ألYدية  �لفضائية  على   ~I� خال> 
حلم  من  ِقَطًعا  حضرته  8حضر  �أل�Iية 
 + قطعة  8ُعطَي  من   <98 9كنت  مشو:، 
X9عت �لباقي على �آلخرين. 9ما 18 8كلتها 
�لشريفة  يد)   �9 َّS� 9قف حضرته �9جته 
صحن فا�I 9طلب مL 18 8ضع �لعظم � 
�لصحن. لقد متنيت حينها 18 �كل �لعظم 
9ال 8ضعه � �لصحن �حتر�ما ملقامه �جلليل. 
فعًال هذ) هي قمة �لكر�.. يطعمL 98ال + 
يأ� 9يأخذ مL �لبقايا. 9ها بأمl �ملؤمنني 
يؤكد: ضعه � �لصحن، ضعه � �لصحن.. 

فوضت 8مر: �^ �هللا 99ضعته.

�لو�جب �ملقد4 ��لتأييـد �إل/ي
�ثر 9فاT �ألستا_ �مد حلمي �لشافعي طلب 
برنامج   � 8ترجم كالمه   18 مL حضرته 

 Lجة 8نU 6 حلضرتهIلقا` مع �لعر�. �عتذ
8ترجم خطبا6 حضرته  منذ سنني طويلة 
9بر�مج 8خر� �^ �لفرنسية 9يصعب عليَّ 
بني عشية 9ضحاها 18 8ترجم �^ �لعربية. 
فعيَّن حضرته �ألَ� منl عو�q Tذ) �ملهمة. 
 lسكرت  � �تصل  تقريبا  شهرين  9بعد 
بأ1   Hv] �ملؤمنني   l8م  1� قائال  حضرته 
 �_�9 بلد)   ^� للرجو�  �ضطر   Tعو�  lمن
مع  لقا`  برنامج   � �ليو�  بالتر�ة  تقم   d
�ألبد.   ^� �لvنامج  هذ�  فسننهي  �لعر� 
تأملت � كال� حضرته 9تذكر6 حكمة 
�لقائد �إلسالمي طا�I بن Xيا� حني قا> 
جليشه عند مضيق جبل طا�I: �لبحر من 
99ضعهم  8مامكم..  من  �9لعد9  �I9`كم 
�لنصر  كا1  9هكذ�  �لو�قع  �ألمر  8ما� 
�9لفر�سة  �لقيا�ية  �حلنكة  بنفس  حليفهم. 
 � �ملؤمنني   l8م  Tحضر  L9ضع �إلميانية 

�لسيد عبا�T بربو� مع �خلليفة �لر�بع YIه �هللا
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شر   R حصل  4هكذ�  �ملوقف.  نفس 
�لتر�ة لسنني عديد�.

كا> R شر تر�ة كالM حضرته خال6 
�ثنا8  ففي  �أل4�4بية.  �لد64   S جوالته 
�ألسئلة  ند�4   iُعقد فرنسا   7/ |يا�ته 
4�ألجوبة 4حضرها كث2 من �لعر@ �ملقيمني 
هنا�. 4كا> مقر�� �> تستمر �لند�4 ساعة 
4نصف، لكن كا> هنالك عد) هائل من 
على  يزيد  ما   7/ �ل�نامج  فامتد  �ألسئلة، 
 S جالسا  كنت  4نصف.   iساعا ثال¸ 
ساحة �ملسجد �ُترجم �حياًنا بالعربية لبعض 
�لضيو �لذين ال يعرفو> �لفرنسية. لفت 
�نتباهي �حد �لضيو �جلالسني §ان¿ حيث 
كا> منتبها جلميع �رياi �لند�4 4لكنه ` 
يسأz� 6 سؤ�6. تبني S R �ليوM �لتاR �نه 
/ماS M �حد �ملساجد S فرنسا 4كرمه �هللا 
¥فظ �لقر�> �لكرمي عن ظهر قلب. 4ُطلب 
م� �> ���فقه خال6 لقائه مع حضر� �م2 
�ملؤمنني كي �ترجم له. )خلت �4ال مكتب 
 x�� <� فما .zحضرته � )خل هو بعد
�قشعر  ُصر�ًخا  صر�  ح�  حضرته  4جَه 
 (�(|�4 �لدمو�  منه  4هطلت   zجلد له 
�ملؤمنني  �م2  �� ¥ضر� /4 ُصر�خه،   xصد
 `4 لعناقه،   Mإلما� فهر64  ���عيه،  يفتح 
 </ "4�هللا  مرً��:  ير))  4هو  نفسه  يتمالك 
علوM �لقر�> 4معا�فه معك". �كرM �هللا هذ� 

�لرجل �لبا� 4�نضم /7 �جلماعة.

�. علي �لزيا�نة، �أل��� 
�حلمد هللا �لذz هد�	 /7 هذ� �لنو� 4جعل� 
من �ملبايعني على يد موالنا مسر�4 �3د. 
فو�هللا لقد جا8 �حلق 4ما ُيبد¼ �لباطل 4ما 
مغفر�   7/ سابقو�  �لنا¶  �يها  فيا  يعيد. 
متوُتنَّ  4ال  �لزما>   Mما/ 4�قبلو�  �بكم  من 

�هللا  ¥بل  4�عتصمو�  مسلمو>،  �4نتم  /ال 
 ،xخر� مر�  يتد7  �حلبل  هو  4ها  �يعا. 
فُبشرx للمؤمنني باإلماM �ملهدz 4�ملسيح 

�ملوعو) �.

�لسيدJ 3ميا� عو�J، �لكباب� 
 R�قبل حو )�نة -   Bعندما 4ضعُت طفل
حيث  4ال)ִדا   iتعسر-  i�سنو Ãا	 
جنم  4قد  �مليعا)،  قبل  �ملشيمة  �نفصلت 
�جلنني  عن  �ألكسجني  �نقطا�  �لك  عن 
مما �)x /7 �ضطر�باS i نبضاi �لقلب 
4سرعة �لتنفس. فاضطر �ألطبا8 /7 /جر�8 
�لطفلة  4ال)�  بعد  طا�ئة.  قيصرية  عملية 
تبني �Wا تعا	 من مشاكل صحية عديد� 
تلقائي،  بشكل  �لتنفس  من  منعها  مما 
 iلعناية �ملكثفة حيث �عتمد� S فُوِضعت
شبَه كلي على �جهز� �لتنفس �الصطناعي. 
فتوّجه |4جي /7 �م2 �جلماعة �لسيد �مد 
�لر�بع  �خلليفة  من  �لدعا8  ليطلب  شريف 
م2|� طاهر �3د �3ه �هللا. فأ�ِسل �لطلُب 
 Rلتا�  Mليو�  ºصبا  S4  .Mليو� نفس   S
عندما قاM �ألطبا8 بفحص �ملولو)� )هشو� 
ملا ��4� �> 4ضع �لطفلة قد حتسن بشكل 
مث2 للدهشة حيث �صبحت تتنفس بشكل 
مستقل جزئًيا. 4قد ع�4� عن حتسنها هذ� 
 Bبن� تتمتع   Mليو� �بانية.  �عجوبة  بأWا 
 � تعا7  �هللا  بفضل  4�لك  ممتا|�  بصحة 

بفضل )عا8 �خلليفة �3ه �هللا.
 

مصطفـى عبد �هللا (عr� Hاتف)
مر|�  حضر�   </ 4�هللا،   � 4�هللا،   � 4�هللا، 
غالM �3د - �غم �ن� لست �3ديا، �عو) 
 zنو� 4لكن�  �لعبا��   nهذ على  �4«كد 
 zملهد�  Mإلما� هو   - �هللا  شا8   </ �بايع   <�

�ملسيح �ملوعو). ملا��؟ أل	 قد صّليُت �كثر 
من  �كثر   S تعا7  �هللا   i4�ستخر مر�  من 
�نتم  �نكم  �الستخا��  نتيجة  صال� 4كانت 
يا �جلماعة �أل3دية، �نتم �صحا@ �لطريقة 
�لصحيح،  �لطريق  �صحا@  �4نتم  �ملثلى، 
�> من  َمن حتبو> �إلسالM. الحظُت  �4نتم 
�مد  سيدنا  طريق  على   zلذ� هو  يتبعكم 
�م2  سيدنا  |يا��  �ثنا8  جتّلى  ما  4هذ�   .�
تعا7  �هللا   nيد� �3د  مسر�4  �ملؤمنني مر|� 
 7/ iبزيا�� 4جوال Mلعزيز عندما قا� nبنصر
 <� �فريقيا. الحظُت S صالq لالستخا�� 
هؤال8 �z4 �لسحنة �لسمر�8 هم S �حلقيقة 
¯بو>  من  4هم   � �ملصطفى  طريق  على 

�ملصطفى من بني هذn �لدنيا.

�لسيدJ �م�J (]<جة �لدكتو� مد حامت 
�لشافعي)، مصـر 

-�3ه  �لر�بع  باخلليفة   Bمعرف  iبد� لقد 
حلمي  �حلبيب   Rخا طريق  عن  �هللا- 
�شر�  كلما   z4�لذ  ،Mملرحو� �لشافعي 
نو� من �نو�� �أل3دية S قل¿ )عوi له 
 S 7تعا �هللا  بعد فضل  �لسبب  ألنه كا> 
معر4ًفا   Rلقد كا> خا �أل3دية.   Rخو(
�قو�6  تر�ته  خال6  من  �لكث2ين  عند 
حضر� �خلليفة �لر�حل S برنامج لقا8 مع 
�لعر@، 4لكن ما قد ال يعرفه �لكث42> �نه 
�لر�حل.  �خلليفة  حلضر�  �ًبا  عاشًقا  كا> 
�ملؤمنني ¥ب  �م2  عن  كث2ً�  ¯دثنا  كا> 
�خلالفة   Mمقا يد��  كا>  ألنه  4/عجا@ 
حضرته  كا>  تعا7  �هللا  4بفضل  a�4يته. 
-�3ه �هللا- يبا)له �حلب �يًضا، 4كث2ً� ما 
ثنائه  يعّبر عن هذ� �حلب عن طريق  كا> 
�م2  من  �حلب  هذ�  كا>  تر�ته.  على 
بذًال   n4يزيد يؤثر S خاR كث2ً�  �ملؤمنني 
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 S z4لقد كا> هذ� �حلب يسر 4عطا8ً. 
قلوبنا �ن �يًضا شيًئا فشيًئا. 

عند 4فا� خاR تكلم حضرته معنا تليفونًيا 
فكانت  �4حز�ننا.  �المنا  Å4فف  ليعزينا 
�لبلسم  فعل  �حلانية  4كلماته  �ملكاملة   nذ¤
�لذz ي�) �جلرº4. 4لقد قاM �م2 �ملؤمنني 
 ،nتكرميًا �ك� بكث2 مما نتمنا Rبتكرمي خا
لقد شا�� حضرته S 3ل �جلثما> 4صلى 
عليه 4بكى 4هو ينعيه S فضائيتنا 4تكّلَم 
عنه ببالغ �حلب 4�لثنا8. لقد تأثرi كث2ً� 
مبثله  �حظى   <� 4متنيت  �لتكرمي  هذ�  من 

.qعند 4فا
حلضو�  4|4جي   iُسافر  Mلعا� نفس   S
مر�   64�  nهذ 4كانت  �لسنوية،  �جللسة 
تعا7  �هللا  بفضل  4�نضممنا  بايعنا   <� منذ 
للجماعة �ملبا�كة. � كا> لنا شر لقا8 
)خلت  4عندما  �لر�حل،  �ملؤمنني  �م2 
برهبٍة  4|4جي مكتب حضرته �حسست 
سرعا> ما ���ֲדا حضرته ببشاشته 4مقابلته 
 Bجلميلة �حلانية 4مشاعر �حلب �لفياضة �ل�
�لبساطة  4منتهى  �ملكا>..  علينا   iمأل
 Bل� �ملهابة  مع  حضرته  من  4�لتو�ضع 
على  تعا7  �هللا  فسبحا>  ُتَتوُِّجه،  كانت 
هذ� �ملزيج �لعجيب، /Wا �خلالفة 4قميصها 
�لذz ُيلبسه �هللا تعا7. لقد شعرنا بسعا)� 
 Mقا  � �ملكا>.  نغا)�  �الَّ  4متنينا  كب�2 
§انب  -�4نا  |4جي  مع  �4خذ  حضرته 
|4جي- صو�� فوتوغر�فية ما |�لت تبعث 
لقد  شاهدناها.  كلما  قلوبنا   S �لسر�4 
طبع هذ� �للقاS 8 قلوبنا -�غم �نه لدقائق 
تعا7  هللا  �حلمد  من  مشاعر  معد4)�- 
4�لسعا)� 4�إل)��� ملقاM 4نعمة �خلالفة ما 

|�6 يتجد) S قلوبنا بفضل �هللا. 
كا> يفيض هذ� �حلب من حضرته 4يظهر 

بصوٍ� عديد�، ��كر منها كيف كا> يعانق 
لقائه  �ملتحابني عند  �لرجا6 عنا� �إلخو� 
�لسنوية..   iجللسا� �ثنا8  �جلماعة  بأفر�) 
كا> يفيض مبشاعر �حلب 4�لر3ة 4�لرفق 
�لB يشعر ֲדا كل َمن حوله، فترx �حلب 
�لذz ليس له نظ2 /الَّ S �اعتنا �ملبا�كة 

بفضل �هللا تعا7. 
ال �نسى موقفه 4هو يوّ)� ضيو �جللسة 
�لسنوية بكلماi تفيض حًبا �4فًقا، فكا> 
�لسفر  �ثنا8  �حلذ�  يتوخو�   <� يرجوهم 
عو)ִדم  طريق   S بالليل  خاصة  4�لسياقة 
كا>   .n4مبكر يصابو�  ال  ح�  لديا�هم 
�نفسكم  يقو6 ��جوكم �> حتافظو� على 
أل> �z مكرn4 يصيبكم يؤمل� �شد �أل` 
4هو  يبكي  4كا>  كثًير�  �حبكم  ألن� 
يقو6 هذ� �لكالM. جز�n �هللا تعا7 عنا خ2 

�جلز�8.
تعا7  �هللا  �ملحبة بفضل   n4�نطالًقا من هذ
جتد �حلب tًة بّينة جًد� بني �فر�) �اعتنا، 
فتجدهم �3ا8 بينهم متحابني كأWم �شقا8 

 .iغم �ختال �لبال) 4�أللو�> 4�للغا�
 S �4�خر �لشهو� من حياته �حلافلة كا> 
حضرته ُيلقي خطب �جلمعة 4هو ضعيف 
�لضعف  4صل   i�ملر�  xحد/  S4 جًد�، 
نشاهد  4كنا  عليه،  غشي  ح�   nمنتها
فاßلعت  �لوقت  �لك   S �جلمعة  خطبة 
عليه.  4شفقًة  له  4حًبا  عليه  خوًفا  قلوبنا 
كا> �جلميع 4�ألطبا8 ينصحونه بأ> يقلل 
يفو�   zلذ� �لدين  خدمة   S  n(هو� من 
كا>  يتوقف..   ` 4لكنه  �لبدنية،  قد��ته 
�قلل  بأ>  تنصحون�   zلذ� هذ�   </ يقو6 
فهذ�  عنه  توقفت  4لو  �حب  ما  هو  منه، 

 .iهو �ملو
�لر�بع  �خلليفة  4فا�  خ�  tعنا  عندما   �

�عتصر �حلز> قلوبنا 4سيطر علينا �خلو 
على مستقبل �جلماعة 4جلسنا نتابع بقلق 
شديد مر�سم جنا|� موالنا �حلبيب 4�ختيا� 
�خلليفة �خلامس، 4ما /> مت �ختيا� �خلليفة 
�خلامس /ال 4شعر �جلميع باألمن مصد�قا 
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم  لقوله تعا7: ﴿4َلَُيَبدِّ
ملوالنا  �لعاملية  �لبيعة  /عال>  كا>  َ�ْمًنا﴾. 
�حلمد  مبشاعر  مليًئا  مهيًبا  منظًر�  �جلديد 

4�لشكر.
 Mتتنامى كل يو nمشاعر �حلب �و iفبد�
�هبنا حلضو� �جللسة �لسنوية 4قابلنا  <� 7/
موالنا؛ فإ�� به /نسا> شديد �لتو�ضع يتألأل 

4جهه نوً�� 4ينشرº �لقلب بلقائه. 
�هبنا à جلسة �ليوبيل �ملئوz للخالفة.  �
كنا  خا®.  طابع   i�� جلسة  كانت 
 xلنر �لصال�  قبل  �ملسجد  عند  نصطف 
4جه موالنا �لن2 4هو مير ��هبا /7 �لصال� 
4يرفع يدn ¯يينا؛ فنسعد ֲדذ� كث2�. 4مما 
�Wم  ֲדا  �حلم   ` غامر�  سعا)�  �سعد	 
موالنا  يد   S  nيد ليضع  |4جي  �ختا�4� 
 iفأخذ �لعاملية.  �لبيعة  4قت  �لكرمية 
�قبل يد |4جي �لB كانت S يد موالنا؛ 
 nهذ  S لك� من  �كثر  �ملر8  يرجو   ��فما

�ملناسباi، 4هللا �حلمد. 

عبد �لقا�� ناصر عو�J، سو�يـا
موعد  �قتر@   ١٩٩٣  Mعا من  نيسا>   S
|فاS، �4نا شا@ يتيم ال معيل R /ال �هللا. 
ال  متو�ضع  بر�تب  موظًفا  �عمل  كنت 
�)عو   iفبد�  .Bخلطيب �قدمه  شيًئا  �ملك 
 iلتز�ما� على  4يعين�  ل2|ق�  تعا7  �هللا 
مع   qبتهاال�  i(�|4 4غ2ها.  �لعر¶ 
�قتر�@ �ملوعد 4` �جد �z سبيل خلر4جي 
�لعر¶  4قبل  �لدعا8.  /ال  �ملأ|�  هذ�  من 
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بثالثة �ياM �تى لزيا�q �لعم طه �لقز� من 
�ملنـز6   S |يا�تنا  �عتا)  4كا>  �أل�)>، 
�ملر�   nهذ 4لكن  سو�يا.   7/ جا8  كلما 
 64� nمكا> �لعمل، 4كانت هذ S 	��|
�ملفاجأ�  كانت  جلوسه  4بعد   .iملفاجآ�
�ألك�، فقد �تى من �أل�)> بنا8 على �مر 
لتقدمي   - �هللا  �3ه   - �لر�بع  �خلليفة  من 
 ،B4لز4ج  R حضرته  من  �لزفا  هدية 
بالنسبة  جًد�  مهًما  �ملا6  من  �ملبلغ  4كا> 
ضعًفا  �ملبلغ  �لقز�  طه  �لسيد   (�|4  .R
هدية  لشر�8  كافًيا  �ملبلغ  كا>  منه.  هديًة 
4بعد  �لعر¶.  مصا�يف  4بعض   Bلز4ج
4غ2ها  �لوليمة  من  بد  ال  كا>  �لزفا 
ֲדا   R طاقة  ال  مبالغ  تتطلب  �مو�  من 
لذلك.  مبلغ   z� حينها  �ملك  �عْد   `4
(طه  مطيع  �بو  �لعم  جا8   Mأليا� �حد   S4
�لقز�) ثانية /7 )مشق، 4ملا ��يته فاجأ	 
ما ¯مل من �نبا8. فلقد �تى بأمر من �م2 
�ملؤمنني إلعطائي مبلًغا �خر يساz4 �ملبلغ 
�لسابق؛ أل> حضرته كا> يريد �> يعطي� 
بالد4ال�،  4ليس  �ألسترلي�  باجلنيه  �ملبلغ 
4تضاعف �ملبلغ �يًضا من �لسيد طه �لقز�. 
فتكّفل �هللا تعا7 حفل |فاS 4ما تبعه من 
�مو� عن طريق خليفتنا 4ليس عن طريق 
ال   Bل� تعا7  �هللا  �فضا6  من  4هذ�  �حد. 
ميكن نسياWا 4ال بد من 3دn 4�لثنا8 عليه 
� ألجلها ما حييُت. فلقد |�) يقي� باهللا 
4قدسية   � �ملوعو)  �ملسيح  4بصد� 
�خلالفة �ًيا كا> �خلليفة، فاخلالفة �هم با@ 

.n(من �بو�@ �3ة �هللا على عبا

مها �بوt، لنـد�
 S شا�كو�  �لذين  �حلظ  سعد�8  من  كنت 
�لعر@"  مع  "لقا8  برنامج   iحلقا تسجيل 

منذ  �هللا-  -�3ه  �لر�بع  �ملسيح  خليفة  مع 
�لبد�ية. كنت �تعجب كث2ً� من سعة علمه 
4عمق /)��كه للمعا	 �لدقيقة آلياi �لقر�>، 
بلغة  �ملُلمِّني  �لعر@  عن  ح�  غابت   B4�ل
�لقر�> �لكرمي. كانت /جاباته تتميز باحليا� 
نفس  ُسئل  قد  كا>   ��/ فح�  �ملتجد)�. 
�لسؤ�6 �كثر من مر�، فإ> /جاباته ` تكن 
يضيف  مر�  كل   S كا>  بل  �بد�،  نفسها 
شيًئا على �إلجابة ¥يث يضفي عليها �4نقا 

�4اال متجدً)�. 
�جلو  يلطِّف   <� ¯ب  �هللا-  -�3ه  كا> 
ُيطعِّم  فكا>   ،iحللقا�  nهذ تسجيل  �ثنا8 
كالمه ببعض �لنكاi 4�لقصص �لطريفة. 
�ل�نامج   S �حلاضرين  �حد  سأله  مر� 
بز4��   Mإلسال� شريعة   ºاt �سبا@  عن 
قد  كا>  �نه  4تصا)  ��بع.  من  �لرجل 
تبقَّى من 4قت �ل�نامج Öس )قائق فقط، 
 n4كا> �ملصوِّ� من خلف �لسائل يش2 بيد
يعلم  ح�  Öسة  بالعد)  �ملؤمنني  ألم2 
/ال Öس  �ل�نامج  �نتها8  على  يبق   ` �نه 
�ملعتا)�، ضحك  بديهته  4بسرعة  )قائق.. 
�م2 �ملؤمنني 4قا6 للسائل: �نت تقو6 /> 
��بع  من  �لرجل  بز4��  يسمح   Mإلسال�
هذ�   <�  	�Å �ملصوِّ�  4لكن   ،i4جا|

�لعد) قد صا� Öسة �آل>! 
4مع هذn �للحظاi �ملرحة، كا> حضرته -

�3ه �هللا- )قيقا جًد� عند �جلّد. فكا> كث2� 
عن  �حلديث  عند  خاصة  4ُيبكينا  يبكي  ما 
�حد�¸ حيا� �لرسو6 �ألكرM �، 4�ملتعلقة 
 zيد� على  معاناته  4قت   4� 4فاته  بوقت 
 � �ملصطفى  للرسو6  �لكافرين. كا> حبه 

ال يعر �حلد4).
ال �نسى �بد� �بته 4عطفه على �بنB 4�ب�. 
 7/ �ضطر  كنت  4لذلك  صغ2ين،  كانا 

�م2  �ألستو)يو، 4كا>  �تركهما خا��   <�
�ملؤمنني مير عليهما S4 كل مر� كا> يقف 

عندaا يد�عبهما. 
���) حضرته تشجيع �ملر�� S �االi �لبحث 
فريقا  فكوَّ>  4�لثقافية،  �لعلمية   i4�لد��سا
Õتلفة  مو�ضيع   S للبحث   iأل3ديا� من 
�لتو��� 4�إلجنيل، 4من حسن حظي �	   S
بعض   S ¥ضرته  نلتقي  كنا  بينهن.  كنت 
 n�ß ألحيا> يوميا ملد� ساعة �4 �كثر، كي�
بآخر �لتطو��S i هذn �لد��ساi. كانت 
كا>  غالية.  نصائح  4تعليقاته  توجيهاته 
يقبل  4ال  )قيقا جد� S مالحظاته  حضرته 
�z شي8 بد4> مرجع موثو� به. كا> �يضا 
متو�ضعا جد� ح� S ���ئه، فمع �> علمه 
كا> بدØ(� <4 شك �4سع ��4قى كث2� من 
�هاننا �يعا، /ال �نه � S �(ملوجو� Mكل �لعلو
كا> )�ئما يعطينا �لفرصة بكل �حابة صد� 

من �جل �لتعب2 عن ���ئنا.
لرحيل حضرته -�3ه  �لتالية   Mأليا� كانت 
حز>  كلها  صعبة،  ثقيلة..  شديد�..  �هللا- 
4خو 4قلق 4)عا8 4�بتها6. 4كانت �لساعة 
�ملشاعر   nهذ Ðتِف   `4 كالسنة.  فيها  متر 
�ملؤملة /ال حلظة /عال> �نتخا@ خليفة �ملسيح 
�خلامس سيدنا مر|� مسر�4 �3د -�يدn �هللا 
تعا7 بنصرn �لعزيز- 4بالفعل شعرiُ أل64 
مر� مبعÍ �لوعد �إل¤ي �لذz سبق �> قر�ته 
لَنَُّهْم  قبل ﴿4َلَُيَبدِّ �)�� معناn من  كث2� 4` 
ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َ�ْمًنا﴾. لقد �)�كت �> هذ� 
�لوعد �إل¤ي يتحقق بشكل مستمر مع كل 

خليفة جديد.
 Mبأيا �لر�بع -�3ه �هللا-  �خلليفة  فقبل 4فا� 
�سالة   xد¤� نو�   Bبن� له  كتبْت  قليلة، 
 zلذ� �ل�نامج   S تشتر�   <� ¤ا   <�يأ  <�
باللغة   iلبنا� مع  �سبو�  يسجله كل  كا> 
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�أل�)ية، 4بتا�يخ يوM ١٧ /بريل ٢٠٠٣ -
كتب  فقط-  بيومني  4فا� حضرته  قبل   z�
سكرتn2 �خلا® �سالة /7 �بن�Å Bها فيها 
�> حضرته (�3ه �هللا) قد tح ¤ا باالشتر�� 

S هذ� �ل�نامج 4)عا ¤ا. 
4بد� خليفة �ملسيح �خلامس -�يدn �هللا تعا7 
 S قص�2  مبد�  �نتخابه  بعد  �لعزيز-   nبنصر
باللغة �أل�)ية،  برنامج مع �ألطفا6  تسجيل 
4كانت �بنB نو� �¤دx 4�ب� ¯á �يًضا من 

ضمن هذ� �ل�نامج من �64 حلقة فيه. 
فيها  قابلت   Bل� �أل74  �ملر�  هنا  �4�كر 
حضر� �خلليفة �خلامس -نصرn �هللا- 4�لك 
بعد �نتخابه مباشر� حني طلب مقابلة �لوفو) 
�لك �لوقت.  S <لند S �(كانت موجو Bل�
ضمن  من  كنت  �ن�  �لسعيد  حظي  4كا> 
قبل  بلقائه  تشرفت  قد  �كن   ` �لوفد.  هذ� 
توليه منصب �خلالفة، 4` �كن ح� �عر 
هيبة  مرتبكة من  4لذلك كنت  �لكث2،  عنه 
�للقا8 �أل64 بالرجل �لذz �ختا�n �هللا ليكو> 
4شك  على  كنت  �أل�½.  على  خليفته 
�خر  4جتّل  جديد  مظهر  بر«ية  �لتشر 
قص2  4قت  بعد  �أل�½،  على  �هللا  خلالفة 
حضرته  على  )خلنا  4عندما  مولدها.  من 
 n»4حيا تو�ضعه  هو   zنظر لفت  ما  فأ64 
كا>  مثيال.  ¤ما  �جد   ` �للذ�>  �لشديد�> 
كا> صوته  يكلمنا.  4هو  �أل�½   7/ ينظر 
منخفضا 4كالمه Õتصًر�. ��يت �لنو� �ملشّع 
هللا،  �خلاشع  �ملتو�ضع  �لوجه  هذ�   8��4 من 
��4يت فيه �¤يبة 4�جلال6. 4بر«ية هذ� �لوجه 
�ملن2، سَجَدiْ �4حي هللا شكًر� على نعمة 

�خلالفة �لر�شد� على منها� �لنبو�.
�يدn �هللا �لر3ن �لرحيم 4نصرn، 4كا> معه 
يا  معك   	/"  :n4عد ¥سب  )�ئما   n4سّر

مسر�4".

pلد�منـا�� ،Fو� �لشمرR
على  حز>  4كّلي  �تسا68  )�ئما  كنت 
حا6 �ملسلمني �ملتد	: عندنا )ستو� عظيم 
4لو  �لكرمي،  �لقر�>  4هو  به  نؤمن  4كلنا 
�لدنيا  لعشنا §نة  تعاليم  فيه من  ما  طبقنا 
قبل �آلخر�. /�>، ملا�� �ن S هذ� �حلا6 
�ملتر)z؟ 4هل يتركنا �هللا بال مساعد� 4ِمن 
تفّكك  فيه من  ينقذنا مما �ن  منقذ   <4(
ليلة   i��  Mملنا�  S فر�يُت  حا6؟!  4سو8 
�> حا6 �لنا¶ S شد� 4كر@، يعملو> 
بكل جهد 4لكن ال ¯صلو> على ��حة، 
هنا� من يظلمهم 4يقسو عليهم 4يعاملهم 
بكل شد� 4ظلم، 4ال ¯صلو> على �بسط 
 .º(لكا� �إلنسا>  يستحقها   Bل� �حلقو� 
��4يت /نسانا �� شكل منّفر مقّز| يزيدهم 
ظلًما 4قسو� �غم عملهم �لشا� �ملض�، 
ِمن  هل  ظلمه:  شد�  من  تسا8لت  ح� 
من  فيه  هم  مما  4ير¯هم  ينصفهم  �حد 
عا)6  من  هل  منقذ؟  من  هل  كر@؟ 
على  يدّلهم   zمهد من  هل  ينصفهم؟ 
�هللا سبحانه؟ هل   7/ توصل   Bل� �لطريق 
ممن  Å4لصهم  بأيديهم  يأخذ  مغيث  من 
يظلمهم؟ 4كا> قل¿ حزينا جد� على هذ� 
�ملنظر، 4/�� بشخص يضر@ على كتفي 
من �4�ئي 4يقوR 6: ال حتز>، /> �ملنقذ 
لتسّلم  تعا6  موجو)،  4�ملخلص  موجو) 
على قائدنا، فهو يساعد من يريد �> يصل 
 � ��/ معه  �4ثنا8 حديثي  �ألما>.  بر   7/
�لبس مثلهم لبا¶ �إلحر�M 4كأننا ��هبو> 
/7 بيت �هللا �حلر�M. فقاR 6: سّلْم على 
قائدنا.  فهو  طالب،   �� بن  علي   Mإلما�
فر�يت شخًصا لباسه �بيض 44جهه يشّع 
 7/ من حز> شديد   Rفانقلب حا نو��. 
 nنتظر� كنت  ما  هذ�  أل>  شديد،   ºفر

بكل شغف 4َ4َله. 4مد)i يدz ألبايعه، 
�لعظيم  �لقائد  هذ�   <�  iُتذكر 4لكن 
 S يستحق �> �بايعه بيد نظيفة، فتسا8لت
نفسي: هل يدz نظيفة ح� �صافحه ֲדا؟ 
�4نا  متر)ً)�،  �4«ّخرها   zيد �مّد   � ��/4
�لفرصة  جا8ت�   <� �لتحسر  بكا8  �بكي 
ملبايعة �ملنقذ �لذz جا8 ليدل� على طريق 
�¤د�ية.. �لطريق �لقومي �لذz طاملا �نتظرته 
بكل شغف. ` يكن تر))z لعدM �لقناعة 
كنت  ألن�  فقط  بل  �لقبو6،   Mلعد  4�
يكو>  لكي  نظيفة   zيد هل  متأكد  غ2 
�لعظيم؟  �إلنسا>  هذ�  مالمسة  R شر 

فأفقُت من �لنوM �4نا ما |لت �بكي. 
�لر«يا.   nهذ  xمغز حينذ��  �فهم   `
4�ستمر�S i �لدعا8 هللا سبحانه �> يهدي� 
4يفهم� ما هو �ألمر من �4�8 هذn �لر«يا. 
4�ستمّرi � �ألحد�¸ من بلد /7 بلد، 
 iألنه بعد �لغز4 �لعر�قي للكويت �ضطر�
به  ترعرعت   zلذ� 4ط�  من  للهجر� 
�4صبحت عسكريا. كنت حزينا على هذ� 
�لوضع 4` �عر ما هو مصz2، 4لكن 
قل¿ كا> متعلقا باهللا �، 4كنت مستمر� 
بالدعا8 لكي يساعد	 �هللا تعا7 4يهدي�. 
�لدمنا��.   S �ملطا   � �ستقر  ح� 
 i�لقنو� عن  �¥ث  جلست   Mيو  i��4
�لعربية �لفضائية، أل	 كنت بأمّس �حلاجة 
 S خصوصا  �لعر�  �لعا`  �خبا�  لسما� 
قسو� �لغربة عن �لوطن 4�ألهل 4�ألقا�@، 
�� � �جد قنا� فضائية تتحد¸ �لعربية، /4
�لقنا�..   nذ¤ بلًد�  �جد   `  	� 4�لغريب 
ميلكها.  َمن  هو  يكو>  عربيا  بلًد�  �قصد 
�حلديث  هو  �لقنا�   nذ¤ شّد	  ما  �4كثر 
�خت  كانت  حيث  فيها،  tعته   zلذ�
تتحد¸  عربية (هي �ألخت مها )بو¶) 
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�إلسالمية  �جلماعة  لدخو6  جتربتها  عن 
�أل3دية، فشّد	 كالمها �لذz �حسست 
به �نه كله صد� 4طيب ` �tع مثله من 
�لقنا�   nهذ لغة  �نقلبْت  )قائق  4بعد  قبل. 
من �لعربية /7 �إلجنليزية مع تر�ة عربية.. 
4يقبلها  �لقلب  تدخل  تر�ة  4كانت 
�لعقل. 4كا> �حلديث جذ�با ميلك �لعقل 
4�لوجد�>. كا> 4جه �ملتحد¸ باإلجنليزية 
يشّع نو�� 4ترx �لطيبة على �ّياp ،nذبك 
�لرجُل  �لعسل �ملذ��. فدخل قل¿  حديثه 
�ملترجُم  قل¿  4)خل  �لطيب،  4حديُثه 

حلمي  �مد   Mملرحو�  ��ألستا للعربية 
�لشافعي. لقد �حببُت �ملعلم 4�ملترجم �4نا 
يوجد  4هل  هؤال8،  عن  �تسا68  بنفسي 
�ختال مبا يطرحو> عن غ2هم؟ �قصد 
طرº �إلسالM. لقد 4جدi طرحا جديد� 
بكل سهولة.  4�لعقل  �لقلب  يقبله  سلسا 
 <�  i4قر� بالعربية،  �ل�نامج  4توقف 
ما  �عجب�   zلذ� �لقنا�   nهذ من  �تأكد 
ح�  عليها  فأبقيت  بر�مج،  من  تقدمه 
��جع ¤ا بنفس �لوقت ليوM غد. 4�حلمد 
مبتابعة   i4�ستمر� حصل،  ما  4هذ�  هللا 

�لقنا� �ل� �tها (MTA) ح� /	 كنت 
�نتظرها بشغف 4�هتماM. كل يوM يدخل 
4¯ّبب  فأكثر،  �كثر  قل¿   S  Mإلما� هذ� 
4ير¯� كالمه  فأكثر،  �كثر   Mإلسال�  Rّ/
4يدخل قل¿ 4عقلي �كثر فأكثر، 4متنيت 
 <� 4بعد  4شيخي.  /مامي  هو  يكو>   <�
�إلسالمية  �جلماعة  على  �كثر  تعرفت 
�أل3دية 4مؤسسها سيدنا �ملسيح �ملوعو) 
4�إلماM �ملهدz � �لذz �حببته من غ2 
�> ���n متنيت �> �نضم /7 هذn �جلماعة 
سبيل،   R 4ليس  كيف  4لكن  �ملبا�كة. 
أل> هذ� �إلماM �لعظيم يقيم S لند>، �4نا 
ال �ستطيع �لسفر خا�� �لدمنا��. كل ما 
�لفاكس  /�سا6  هو  �عمله   <� �ستطعت 
على �لرقم �لذz كا> مكتوًبا على �لشاشة. 
�ملهم �	 ��)i بيعة هذ� �إلماM �4> �)خل 
�ستطيع  �4نا ال  S �اعته، 4لكن كيف 
 zلذ� �لعظيم   Mإلما� هذ�  بيد   zيد 4ضع 
 zكث2� بكالمه �لطيب �لذ 	حببته �4بكا�
فبايعت  مترُ�ه.  بكا8ً  4يزيد	  ير¯� 
 zملهد�  Mلإلما �لر�بع  �خلليفَة   Mَإلما� هذ� 
على   zيد بوضع   � �ملوعو)  4�ملسيح 
أل	  4حسر�  حز>  4كلي  �لتلفا|  شاشة 
متنيت �> �بايعه يد� بيد، 4لكن ` �ستطع. 
4كا> نصيـ¿ �> �ضع يدz بيد �خلليفة 
�خلامس - نصرn �هللا- عاM ٢٠٠٤. 4لقد 
�هد�	 �كرx عزيز� على قل¿ 4هو خامت 
 ،﴾nمكتو@ عليه ﴿�ليس �هللا بكا عبد
كث2�   iحتر�  Bل�  zيا»�  iْر ُفسِّ 4ֲדذ� 
�لر«يا   S  � علي   Mفاإلما تفس2ها؛   S
 Mهو م2|� طاهر �3د �خلليفة �لر�بع لإلما
�ملهدz 4�ملسيح �ملوعو) �. 4�حلمد هللا 
�لذz هد�نا ¤ذ�، 4ما كنا لنهتدz لوال �> 

هد�نا �هللا.

�ألستاR Pو� �لشمرF مع حضرJ �م� �ملؤمنني
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 فالz �لدين عو�J، �لكـباب�
 ١٩٩١ Mعا Ñعشية �لعشرين من شبا S 
�إلسالمي  �لد�عية   <�  Mملنا�  S ��يت 
موالنا �مد 3يد كوثر يسS 2 �لشا�� 
موالنا  من   R سالة�  nيد  S4  Rّ/ قا)ًما 
�هللا-  �لر�بع -�3ه  �خلليفة  �ملؤمنني  �م2 
حتتوz على سطرين يقو6 فيها: ستحضر 
4على  �لسنة   nهذ  zلسنو� �الحتفا6 

حسا@ �ملركز.
4بعد Öسة �شهر 4بتا�يخ ١٩٩١/٧/١٤ 
كنت خا�ًجا من بيB سائًر� �و �ملسجد، 
 zو� M(مد 3يد كوثر قا� �� باألستا/4
سطرين   S �أل�)ية  باللغة  �سالة   n4بيد
يقو6 فيها سيدنا �م2 �ملؤمنني �3ه �هللا: 
 zلسنو� �الحتفا6  �لسنة   nهذ ستحضر 
حسا@  4على  بلند>،  �با)   Mسال/  S

�ملركز. 
بعدها ��يت� S �ملناM (كنت /ّ��� �ئيًسا 
 Mسال/  S �ن�  �لكباب2)   S للجماعة 
�ملؤلف  �لكباب2  4فد  مع  تلفو�)،  �با)، 
من حو�R ٢٥ فرً)� حيث كنا S �نتظا� 
حضر� �م2 �ملؤمنني �لذz سيدخل �لقاعة 
لنتشر مبقابلته. 4قد  �لرئيسي  باֲדا  من 
�لرجا6  من  �لوفد  �عضا8  �تبت  كنت 
�لصغ2.  ح�  �لكب2  من  �لسن  ¥سب 
4بعد حلظاi )خل �م2 �ملؤمنني من باٍ@ 
 � �4ًال  �لصغا�  مبصافحة  مبتدًئا  جان¿ 
به.  قمت   zلذ� �لترتيب  بعكس  �لكبا� 
4عانقته  4صافحته   z�4( جا8  �4خ2ً� 
 R فسمح  4جنتيه،  بتقبيل  4�ستأ�نته 
 .Mملنا� S <لك كا�بذلك ففعلت، كل 

فاحلمد هللا على �لك 3ًد� كث2ً�.
4بالفعل حقق �هللا هذn �لر«يا 4�لك عندما 
قدمنا /7 لند> 4�هبنا /7 �الحتفا6. فبعد 

�لقصيد�  �لكباب2  �4طفا6  شبا@  /نشا) 
�خلليفة  حضر�   Mقا �الحتفا6   S �لعربية 
�ملنشدين  ليصافح  4�هب  مكانه  من 
كا>  فما  �لشبا@.   � باألطفا6  مبتدًئا 
من كبا� �لوفد �لذين كانو� جالسني على 
�لكر�سي /7 جانب �ملنصة /ال �> يغتنمو� 
ليصافحو�  �ملنصة  �لفرصة 4يصعد4�   nهذ
�خرهم  4كنت  �ملؤمنني،  �م2  موالنا 
4حظيت مبعانقته 4تقبيله على 4جنتيه بعد 
3ًد�  �لك  على  هللا  فاحلمد  طبًعا،  �نه /

كث2ً�.
�كتشفْت |4جB -حفظها   i�قبل سنو
يفر|  صد�ها   S ظهر  �4ًما   <� �هللا- 
�لطبيب 4تقر�  ما)� سائلة. فتوجهنا /7 
 M4تعّني �ليو Mجر�8 عملية �ستئصا6 �لو�/
4�ملكا> للعملية. S4 �ليوM �لسابق للعملية 
§ميع  قمنا  لقد  لنفسي  4قلت   iُتذكر
 ،i�(�4�الستعد i�8�4�إلجر iلفحوصا�
ُ��ِسل   ` �فعله..   ` مهًما  شيًئا  4لكن 
للدعا8  طلًبا  �ملؤمنني  �م2  موالنا   7/
لنجاº �لعملية 4شفا8 |4جB. فأسرعت 
��4سلت طلب �لدعا8 /7 �خلليفة �لر�بع 

سيدنا طاهر �3د �3ه �هللا...
S4 صباº �ليوM �لتاR قصدi �ملستشفى 
�لعملية،  �ثنا8   B4ج| جانب   7/ ألقف 
4لكن كانت �ملفاجأ� �لسا�� 4�ملدهشة. 
��يت |4جS B فر�شها مبتسمة 4قالت 
�لطبيب  جا8   � �لعملية.  �ُلغيت  لقد   R
أل>  �لعملية   Mليو�  zجنر لن   :R 4قا6 
قليًال،  مرتفعة  |4جتك  حر���  )�جة 
4لكن ليس هذ� هو �لسبب �حلقيقي، /> 
4�ختفا8   i�|�إلفر� �ختفا8  هو  �لسبب 
عليك  4ما  لكم  فهنيًئا  كلًيا.  ��ته   Mلو��
 7/ Mال �> تأخذ |4جتك 4تذهبا بسال/

بيتكم. فاحلمد هللا خ2 �لشافني.
كث2ً� ما نر)) �لقو6 �ملشهو� /> �خلليفة 
�لشريعة،  على  4�لقائم  �لدين  حامي 
4كذلك يقو6 �لن¿ �: �إلماM ُجّنٌة يقاَتل 
ملسته  ما  4هذ�  به.   x4ُيقتد �4�ئه  من 
 ،١٩٩٨  Mعا �بيع  �لكباب2   S �جلماعة 
عندما 4صل لعلم �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا 
يتقيد4>  �ألفر�) ال  �> بعض  يفيد  تقرير 
ينبغي.  كما  �حلنيف   Mإلسال� بتعاليم 
مباشر�  تلفزيونية  �سالة  فأ�سل حضرته 
�ملسؤ4لني   7/  MTA �لـ  طريق  عن 
�4فر�) �جلماعة S �لكباب2 �نه ما ` يِسر 
تعليماi �إلماM 4�خلليفة  �جلميع مبوجب 
قوًال  حياִדم   S  Mإلسال� تعاليم  4يطّبقو� 
4عمًال 4�4ًحا فإ> �خلليفة يقطع عالقته 
شيًئا،  يع�  ال  �لعد)  أل>  �جلماعة،   nֲדذ
 x4مد �ألفر�)  نوعية  هو  �ألهم  /منا 
/خالصهم 4قيامهم بو�جباִדم. فإ> عشر� 
غ2  �لف  من  /ليه  �حب  Õلصني  �فر�) 
قائمني بتعاليم �لقر�> �لكرمي 4سنة �مد 

�ملصطفى �.
 S �جلماعة  �بنا8  �لرسالة   nهذ  iهز لقد 
�لكباب2 كباً�� 4صغاً�� �جاال 4نسا8ً شيوًخا 
 <� نتيجة �لك  عنيفة، كانت  4شباًنا هز� 
 i�بيعة �فر�) �جلماعة للخليفة بتعهد i( ُجدِّ
قوية بتلبية ند�8 موالنا �م2 �ملؤمنني، فوقف 
�ملستقيم   Ñ�لصر� على  جديد  من  �جلميع 
بعزM 4تصميم للقياM بالعهد بإ�> �هللا تعا7: 
�هللا  فضل  فلوال  �ملؤمنني!  �م2  يا  4لبيك 
فينا  �خلليفة  4جو)  4لوال  3�4ته،  علينا 
�هللا  4لكن  بالتدهو�،  �أل4ضا�   iالستمر
�سا¶  هي   Bل� �خلالفة  بركة   nفهذ سّلم. 
هللا  فاحلمد  4فالحنا.  4جناحـنا  صالحنا 

�@ �لعـاملني!
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عبد �لقا�� مدلل، فلسـطني
�جلماعة  بدخو6  علينا  �هللا  َمنَّ  عندما 
)�ئما متشوقا  �إلسالمية �أل3دية كنت 
4قد  �جلماعة.  خليفة  على  للتعر 
-�3ه  �لر�بع  �خلليفة  بلقا8  تشرفت 
 Mعا لند>   S �لسنوية  �جللسة   S �هللا- 
تنسى  ال   iحلظا كانت  لقد   .١٩٩٩
متنيت �> تطو6، 4لكن لسو8 �حلظ فإ> 
4قت �خلليفة ال يسمح بذلك. لقد ��يته 
بعد �لك 4قد �شا� /لينا من بعيد 4هو 
يتجوS 6 �ملخيم يشر بنفسه على كل 
4لقد  �جللسة.  بد8  قبل  4صغ�2  كب�2 
 x4هيبته. /نك تر nهشت� سرعة خطا(�
�لتو�ضع.  �لوقا� S4 حركاته  S 4جهه 
�ملسلمني.  �اعة  خليفة   Mما� فعًال  /نك 
على   n4ص� حتمله  قو�  �)هشت�  لقد 
 iنه يعمل لساعا� R لعمل حيث تبني�
 i((|� كلما  )قيق.   Mبنظا جد�  طويلة 
ال  فإنك  به،  /عجاًبا   i((|� به  معرفة 
 ..iيانا( M� جل )ين� Mتعر �نك �ما
متخصص   M� فيلسو   M� مؤ��،   Mما�
 S /نك  4�لطب.  �لطبيعة   Mعلو  S
 z� �الطال�  4�سع  �جل   Mما� �حلقيقة 
ثقافة متنوعة. /> /حساسي هذ� نابع من 
لبعض   q8�4قر بر��ه  لبعض   qمشاهد
 Revelation, كتا@  خاصة  مؤلفاته 
 .Rationality, knowledge and Truth

 nبنصر �هللا   nيد�-  Rحلا� خليفتنا  �ما 
جد�،  بشخصيته  معجب  فأنا  �لعزيز- 
4�لنظر�  4�حلكمة  4�التز�>  فا¤د84 
�لثاقبة 4�حلزM 4�لثقة بالنفس 4�لر4حانية 
با�|�   iاt �ملنهمر  كالينبو�  �ملتدفقة 
 Mلتقد� يفسر  4هذ�  شخصيته.   S
بتوفيق  �لB حتققها �جلماعة   i4�لفتوحا

من �هللا تعا7.
ما يبد4 من Wج حضرته S �لتركيز على 
�لتربية 4�لنو� - 4هذ� 4�ضح من خال6 
يبعث  شي8  ¤و   - �جلمعة  تتبع خطب 
4�لسعا)�،  4�الفتخا�  �لطمأنينة  على 
4يبعث على �لشعو� بالرسو� 4�لتحصن 
�ماM �لفنت �لعاتية �لB تتعر½ ¤ا �جلماعة 
�لر4حانية  قالعها   Mما� ستتحطم   B4�ل

بإ�> �هللا. 

�Rد مد �لشبوطي، �ليـمن
�بو�  مدينة   i�|  ١٩٦٢ )يسم�   S
بصحبة |4جB حلضو� �جللسة �لسنوية. 
فكا> لنا شر لقا8 "�ملصلح �ملوعو)"، 
سيدنا  على  )خلنا   .� �لثا	  �خلليفة 
علينا  فر)  عليه،  4سلمنا  �ملؤمنني  �م2 
بصو��  /لينا  حتد¸   � منه،  بأحسن 
موجز� بسبب مرضه. S4 �ثنا8 �ملقابلة 
�لتفُت ميينا 4يسا�� لعلي �شاهد  ظللُت 
 S عا)�  يوجد   zلذ� �لفخم  �ألثا¸ 
 .iهيها iمنا|6 �لعظما8، 4لكن هيها
لقد �ندهشت عندما ��يت �م2 �ملؤمنني 
من   Ô4فر بسيط،  خش¿  سرير  على 
/ال  �ألثا¸  من  خالية  4�لغرفة  �حلص2، 
نفسه  �ملنـز6   <� بسيطة، كما  كر�¶ 
كا> مبنيا من �لطني. فقلت S نفسي: 
�لربا	  �لرجل  هذ�   <� �غم  /¤ي،  يا 
يعيش  4لكنه  �ملسلمني،  ملاليني  خليفة 
هذ�  4�ّكر	  4�لزهد.  �لبساطة  حيا� 
بن  عمر  سيدنا  �لفا��4  ¥يا�  �ملوقف 
�خلطا@ �، كما يصفه �لتا�يخ، 4قلت 
S نفسي: ¤ذ� ُسمي حضرته S 4حي 
�ملسيح �ملوعو) � عن �البن �ملوعو) 
�4 �ملصلح �ملوعو) بلقب "فضل عمر". 

هاV طاهر، فلسـطني
-�3ه  �لر�بع  �خلليفة  بزيا��  تشرفُت 
�هللا تعاS -7 متو| من عاM ١٩٩٩ بعد 
تلك  َتُطل   `  .Bبيع من  شهو�  بضعة 
 iلكنها حلظا )قائق،  من  �كثر  �لزيا�� 
 Rلتا� Mليو� S4 .بلغت من �لد8 �لغاية
�4نا  �جلمعة  خطبة  يلقي  ��يت حضرته 
 iٍحلظا كانت  �متا�.  Öسة  بعد  على 
�4حانيًة عظيمة. 4بعد �ياM كا> مشهد 
�لسنوية،  �جللسة  Wاية   S �لعاملية  �لبيعة 
4كا> جوًّ� مفعًما باإلميا>. /ننا �جلماعة 
 Bل� �ملتحابة  �ملتآخية  �لعاملية  �لوحيد� 

جتتمع على حب �هللا. 
�لعزM بعد تلك �جللسة على �>   iعقد
�حضر �جللسة �لسنوية كل عاM، لكن ` 
�4فق S عاM ٢٠٠٠، � 4ّفق� �هللا تعا7 
سنة  �ملانيا   S �لسنوية  �جللسة  حلضو� 
عرفُت   iحلظا هنا�  عشت   .٢٠٠١
�خلليفة.  �أل3ديو>  ¯ب  كيف  خال¤ا 
لقد ��يُت �لعيو> تنهمر بالدمو� عندما 
تدهو�  عن  يتحّدثو>  �صحاֲדا  كا> 
صحة �خلليفة. ` يكونو� يستوعبو> �> 
بلسا>  �حد  يتحد¸   ` لذ�  �هللا،   nيتوفا
قاله عن �لك، مع �> لسا> حاله يفصح 
عن �لك بوضوº. 4عند �نتها8 �جللسة 
�خَذiِ �جلموُ�، �4اصة �لعر@ منهم، 
�هللا  /ال  /لَه  ال  4�حد:   iبصو يهتفو> 
بنغمة  �¤تا  كا>  �هللا.  َ�سو6ُ  ُمَحمَّد 
بالبكا8.  �ملئاp iهشو>  حزينة جعلت 
4يومها ` �ستطع �> �هتف معهم؛ فقد 
�فلح   `  Bل� )موعي  بتجفيف  �نشغلت 
-كالعا)�- S �ا4الi 4قفها.. �4غم 
�لك فقد كا> قل¿ يهتف بصوi �على 

�4على.



٥٣٠

 nهذ  <� ُ�حسُّ  كله  �لك  خال6  كنت 
/نه  �خلليفة.  هذ�  ب�كة  كلها  �ملشاعر 
كلها  �ألنو��  فيها  تتجمع   Bل� �لبؤ�� 
 zيهد  zلذ� �لن��¶  /نه  كله.  4�خل2 
�هللا  نعمة  /نه  �يعا.  �ملؤمنني  هؤال8 
من  حالنا  Ðّيل  ميكن  كيف  �لعظمى. 

)4نه؟!
S4 عاM ٢٠٠٢ 4فق� �هللا تعا7 حلضو� 
�لر�بع  �خلليفة  عهد   S �ألخ�2  �جللسة 
هذ�   <� ¯سُّ  �جلميع  كا>  �هللا.  �3ه 
هو �لعاM �ألخ2 �لذz جنتمع فيه مع هذ� 
�خلليفة، فكانو� يدعو> �هللا تعا7 ¥ر��� 
لقد كانت جلسة مفعمة   .nلطو6 عمر
باحلز> 4�أل`. نعم، ` َيُعد بتلك �لقامة 
4ال �ملشية �لرشيقة. لقد شعر �جلميع بأ> 
ُ̀ قلوَبهم.  �لرحيل قد �قتر@، فاعتصر �أل
كا> �لبكا8 هو �لسمة �لغالبة، لكنه بكا8 
4سكينة  4حًبا  �4حانيًة  �جلو  �شعل 

4طمأنينة.
Ðيلو� �آل> موقف هؤال8 �يعا بعد 4فا� 
طر�   <� بعد   Sتو لقد  �ملفاجئة!  �خلليفة 
تلفزيونية.  حلقة  4سجل  حتسن  عليه 
4لكن �جلماعة �لB �قامها �هللا ال بد �> 
تبقى شاÕة. فقد �ختا� �هللا خليفة خامسا 
للمسيح �ملوعو) � بكل سهولة 4يسر 
4توفيق. /> هذ� �لتوفيق �لربا	 َلِمْن بركة 
�لدعا8 4�لدمو� �لB يبلل به �أل3ديو> 
عتبة �ֲדم �. 4هل يدعو �حد �به كما 
 zيدعو �أل3ديو>؟ كال. فاملسلم �أل3د
ال يستطيع �> ¯يا بد4> �لدعا8. �ليس 
ֲדا  �ُهللا  ينصر   Bل� �لسما4ية  �حلربة  هو 

�ملسيَح �4تباَعه؟
 S تنتشر  �اعة  على  �لسهولة  من  هل 
�صقا� �أل�½ كلها �> تنتخب �م2ها 

ֲדذ� �ليسر 4�لسرعة؟ هل كا> هذ� بيد 
�لبشر؟ �zُّ �اعة هذn �لB تتحد¸ باسم 
تكو>   <� �هللا؟ هل ميكن  يوفقها  �هللا � 
هذn �اعة �ّسسها متقو6ٌ على �هللا؟ /> 
�إلحلا) �كثر عقالنية من هذ� �الّ)عا8! /> 
ما حصل خال6 �ألياM �أل�بعة �أل74 من 
)�مغة  حجة  يشكل  �لر�بع  �خلليفة  4فا� 
على صد� �اعتنا �إلسالمية �أل3دية. 
 Bل�- �لتا�Åية  �لليلة  تلك  منتصف   S4
ينتظر4>  ساهرين  �أل3ديو>  فيها  ظّل 
��ينا  �جلديد-  �خلليفة  �نتخا@  /عال> 
�لكام2� تتسلط فجأ� على �جل �هٍش 
هو  يكو>   <� بّد  ال  قلت:  �لبكا8.   S
�للغة  نفهم  ال  فنحن  �خلامس.  �خلليفة 
�لغزير كا> بكا8   n8أل�)ية، 4لكن بكا�
�جٍل يعلم ِعظم �ملسؤ4لية �ماM �هللا تعا7. 
)نيوًيا  منصًبا  ليس  �خلليفة  فمنصب 
يتمتع صاحبه بزينة �حليا� �لدنيا، بل هو 
 <� تعا7  �َهللا  نسأ6  )يّ� خط2  منصب 
ماليني  فهو مسؤ64 عن  يعني صاحبه؛ 
�ملؤمنني S �صقا� �لعا` كله، 4ليس له 
من �4�8 �لك �zّ ֲדرجة �4 منفعة ماّ)ية. 
لقد كا> �لبو> شاسًعا بني خليفتنا �لبّكا8 
�لعا`   S �ئيس   z� 4بني  �نتخابه،  عند 
 iالحتفاال� على  �ملاليني  ينفق  حني 

.n|بفو
�جلديد  �خلليفة   iنتخابا� جوُّ  كا>  لقد 
�لذين  لطمة لكث2 من مشايخ باكستا> 
�جلماعة   S �نشقاقا  هنا�   <� يعلنو> 
4لكن  خليفة.   z� 4فا�  فو�  �أل3دية 
4جو) �لتلفزيو> �لفضائي �أل3دz 4بّثه 
�ألحد�¸ مباشر� على �¤و�8 قد �خر¶ 
�لسنتهم هذn �ملر�. كما كا> لطمة ملن 
صنًعا  ُيحسنو>  ال  �ملسلمني   <� يّدعي 

�نتخا@   S �حلقيقية   xلشو�� حتقيق   S
خليفتهم. 

لقد ظّلت �اعتنا بال خليفة قر�بة مائة 
�نتخا@  يترقب  �لكل  4كا>  ساعة، 
�خلليفة �جلديد، 4سافر /7 مكا> جلسة 
 x�� 4هنا�  4كبا�.  صغا�  �النتخا@ 
4�لتربية.   M4�لنظا �لطاعة   Íمع هؤال8 
�ملسجد   S �جلالسو>  كا>  كيف   �4ْ��
pلسو>  حوله  �لشو���   S4 4ساحاته 
 Íمع عرفو�   .xبأخر 4يقفو>  بإشا�� 
4�لوحد�. علمو� معÍ 4جو)  �لتماسك 
�لنا¶  يعلم  فهل  فقد�نه.   Í4مع خليفة 
S �لعا` �> �صحا@ �z )ين �4 مذهب 
` يعو)4� يستطيعو> �لتجّمع حتت ��ية 
�لك   <� يعلمو>  هل  4�حد؟  خليفة 
�ملسلم  نعم،  �أل3ديني؟  على  مقصو� 
�لوحد�  طعم  يعر  من  هو   zأل3د�
4�لبكا8  4�إلخال®  4�لصد�   M4�لنظا

4خشية �هللا.
�تبا�  من  جعلنا   zلذ� هللا  فاحلمد 
4فقنا   zلذ� هللا  4�حلمد   ،� �ملصطفى 
لتصديق �إلماM �ملهدz �، 4�حلمد هللا 
�لذz مّن علينا بنعمة �خلالفة. 4يا ¤ا من 

نعمة! 

مصطفى كامل، �لسـويد
م2|�  �ملؤمنني  �م2  موالنا  قابلت  لقد 
 Mعا مر�   64� �هللا-  -�3ه  �3د  ناصر 
 Ú2غوتنب S مسجد �جلماعة S ١٩٧٨
S �لسويد. فعانق� حضرته عناًقا طويًال 
طاقة  هنا�   <� 4قتها   iشعر 4قويا، 
 7/ جسمه  من   zتسر هائلة  �4حانية 
فا|)�)  �لوقت،   ���  S �ملظلم   zجسد
 iشعر لقد  4نوً��.  حر���  جسمي 
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�$ديو� عر" قاطنو� بلند� مع حضر� �خلليفة �خلامس �يد	 � هللا بنصر	 �لعزيز

�$ديو� من سو%يا مع حضر� �خلليفة �خلامس �يد	 � هللا بنصر	 �لعزيز
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من  مبثلها  �شعر   ` 4عا�مة  غامر�  بسعا)� 
قبل /ال عندما كنت �عانق �مي �3ها �هللا. 
كا>  فقد  �ملجا|  لغة   M�ستخد� جا|   </4
جسدz بطا�ية فا�غة شحنها موالنا ناصر 
�3د بالر4حانية. لقد شعرi �	 �عرفه منذ 

|من طويل، مع �نه كا> �64 لقائي به. 
 64� فكا>  �هللا-  -�3ه  �لر�بع  �خلليفة  �ما 
 Mعا �لسنوية  �جللسة   S �بو�   S به  لقائي 
١٩٨٠، حيث حضرi /7 قا)يا> بصحبة 
حلمي   �4�ألستا ثابت  مصطفى   ��ألستا
�لشافعي 4�ألستا� عبد �هللا �سعد عو)� من 
�لكباب2. 4بعد جلسة قا)يا> �هبنا بالسيا�� 

/7 �بو� S باكستا>، 4كا> 4قتها موالنا 
م2|� ناصر �3د خليفة، بينما كا> موالنا 
طاهر �3د �لرجل �لثا	. �4�كر �نه �جتمع 
�لضيافة، 4كنا   ��(  S أل3ديني� بعد) من 
�ن �لعر@ �ضر هذ� �للقا8، حيث تنا64 
تعا7:  �هللا  قو6   ºشر �3د  طاهر  م2|� 
﴿َ�بََّنا 4َ�ْبَعْث ِفيِهْم َ�ُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلو� َعَلْيِهْم 
يِهْم  �َياِتَك 4َُيَعلُِّمُهُم �ْلِكَتاَ@ 4َ�ْلِحْكَمَة 4َُيَزكِّ
/ِنََّك �َْنَت �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم ﴾(�لبقر�:١٣٠)، 
�لفر� بني هذn �آلية 4بني  4شرº حضرته 
�ْألُمِّيَِّني  ِفي  َبَعَث   zلَِّذ� ﴿ُهَو  تعا7:  قوله 
يِهْم  4َُيَزكِّ �َياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو�  ِمْنُهْم  َ�ُسوًال 

َكاُنو�   <ْ/ِ4َ 4َ�ْلِحْكَمَة  �ْلِكَتاَ@  4َُيَعلُِّمُهُم 
ُمِبني﴾(�جلمعة:٣)،  َضال6ٍ  َلِفي  َقْبُل  ِمْن 
/بر�هيم  لسيدنا  )عا8ٌ  �أل74  �آلية   </ فقا6 
�، 4قد �ستجا@ �هللا )عاn8، 4لكن ليس 
كلمة   Mقّد بل  �لدعا8،   S �لو��)  بالترتيب 
�لرسو6  يِهْم﴾، 4�لك أل> �4حانية  ﴿ُيَزكِّ
نفو¶  لتزكية  كافية  كانت  �لعالية   �
عّلمهم  �لتزكية   nهذ 4بعد   ،� �لصحابة 
 ºلشر� هذ�  لر4عة  يا  4�حلكمة.  �لكتا@ 

�لعظيم!
4�للقا8 �ألهم هو �لذz �لتقيت فيه مبوالنا 
 ١٩٩٣  Mعا لند>   S �3د  طاهر  م2|� 
 S �مضيت  لقد  خليفًة.  �صبح  بعدما 
تشرفت  كامًال  �سبوًعا  �لشخصية  ضيافته 
فيه بلقائه عد� مر�i، 4شعرi عند عنا� 
حضرته نفس �لشعو� �لذz شعرi به من 
�لثالث �3هما �هللا.  لقا8 �خلليفة  قبل عند 
4لكن هنا� شي8 �هم من �لك، 4هو �	 
منذ  ��ئع  لذيذ  عجيب  بإحسا¶   iشعر
�ألسبو�  4طو�6  لند>   7/  R4صو  Mيو
�هللا:  �3ه  �خلليفة  ضيافة   S مكثته   zلذ�
لقد ��يت �هللا تعا7 متجلًيا S كل مكا> 
 zلذ� هو  �هللا  4كأ>   � جدًّ شديد   ºبوضو
يستضيف�. ال �ستطيع 4صف �لك �لشعو� 
عاجز� عن  �للغة   i�(فمفر هذ�  من  �كثر 
 nهذ من  شربت  �خلليفة  ضيافة   S �لك. 
�لكأ¶ كأِ¶ مشاهد� �هللا أل64 مر�. �3ه 

�هللا �3اi 4�سعة. �ألستا� سامي �لقز� من سو�يا مع حضر� �خلليفة �لر�بع �3ه �هللا
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