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بقلم: �لد�عية �مد طاهر ندمي

"� "خال4 �أل2دية **ال0ها للعا/ �إلسالمي *�لعر) منذ تأسيسها "! يومنا هذ� غّ� عن �لبيا�.
 *لقد كانت قضايا �لعر? *�ملسلمني > صلب �هتماماִדا 6*ما.
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�إلسالمية  �جلماعة  �هتمت  كما 
 � تقّصر   �� بالعر�  �أل�دية 
�لنصح  �%سد�$  'م  %خالصها 
%ليهم ��لدفا4 عن قضاياهم، فإ-ا 
خاصا  �حتر�ما  7بد6  قد  7يضا 
ملن تو= 8ما> �حلكم � �حلجا8، 
منحهم  قد  تعا=  �هللا   Bلك ألD�
�لشريفني.  �حلرمني  شرI خدمة 
كاB �حتر�مها 'م  نابعا من حبها 

�لعميق للنM � ��ملقاما6 �ملقدسة 
� تلك �أل�Pضي �ملباPكة.

 Sألحد�� بعض  نقد>  يلي  �فيما 
�'امة �لV تفصح عن �لعالقة �لطيبة 
مع  �أل�دية  �إلسالمية  للجماعة 

هؤال$ �لقاYZ �لقد�مى.

�لعر?   D6قا  !" �جلماعة  طلُب 
الفتتاK مسجد "�لفضل"

 ]�7 %نشا$   Iللجماعة شر  Bكا
�ضع  لقد   .Bلند  � مسجد 
 � �لثا_  �خلليفة  7ساسه  حجر 
 cdبنا �كتمل  �ملا   .١٩٢٤ عا> 
عبد   jملولو� كتب   ١٩٢٦  �
�لرحيم ZPZ - �لد�عية �إلسالمي 
�لثا_  �خلليفة  من  بأمر   -  oهنا
� Pسالة %= �مللك فيصل عاهل 
جاللة  فيها  منه  �لتمس   rلعر��

بعض �ملو�قف �جلليلة �ألخرN للجماعة  مع �لقاD6 �لعر?
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مبهمة  "8يد"  �بنه  تكليف  �مللك 
�فتتاx هذ� �ملسجد �لتاvPي. �� 
متر %ال 7يا> قليلة حP�8 y �لعاهل 
�لعر�قي �P�7با، فاغتنمت �جلماعة 
هذc �لفرصة �تقدمت %ليه  بطلب 
 xبافتتا بنفسه  يتفضل   Bبأ |خر 
 ،oهنا  �Zموجو  <�Z ما  �ملسجد 

�لكنه � يرZّ بشي$.
�لعاهل   =% �جلماعة  توجهت   }
 ،Zبن سعو �لعزيز  �لسعوjZ عبد 
 Zسلت له برقية طالبة منه %يفاPفأ

 xفتتا� مر�سم  ليتو=  7بنائه  7حد 
�ملسجد. فقبل هذ� �لطلب �P7سل 
�ملهمة.   cֲדذ ليقو>  فيصل  �ألم� 
�سُتقبل   Bلند  =% �صل  فلما 
 jملولو� ِقبل  من  بالغة   Yفا��
خ�  ��نتشر   .ZPZ �لرحيم  عبد 
�تناقلته   Bلند P7جا$   � �صوله 
�صل  بأنه  �للندنية  �لصحف 
�لفضـل.  مسجد   xالفتتا  oهنا
طر7  �ملفـاجئ  �لتغيـ�   B7 %ال 
يتر�جـع  فـبد7  موقفـه  على 

�لد�عية �إلسالمي �أل�دj عبد �لرحيم ZPZ يستقبل �ألم� فيصل ��لوفد �ملر�فق له على �طة �لقطاP "بيدنغنت" � لندB عا> ١٩٢٤

جريدY %نكليزية تنشر خ� �صو[ �ألم�
Bمسجد فضل بلند xفيصل الفتتا 
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 B7  B�Z ألجلـه  جا$  عمـا 
�لطـلب  برفض   xيصـر
 � �لقـو[  خالصة   .Pملذكو�
 xيتشجع �ألم� فيصل على �فتتا
من  جا$  قد  7نه  Pغم  �ملسجد 

بالcZ خصيصا 'ذ� �لغر�.
�لرحيم  عبد   jملولو�  �7P فلما 
�خلليفة   =% P7سل  �ألم�  تلكؤ 
�لثا_ � برقية بأنه %�D � يصل 
له   BDفيأ  xلالفتتا فيصل  �ألم� 
 PZيطلب من �لس� عبد �لقا B7
 jلذ� Zلساسة �'نو� P7حد كبا)
 (Bلند  � عندها  متو�جًد�   Bكا
�هكذ�   .xباالفتتا يقو>   B7
 xبافتتا  PZلقا� عبد  �لس�  قا> 

 � 7�دية  (سلسلة  �ملسجد. 
(٣٨٤-٣٨٦

�ألمـU فيصـل > مسـجد
"�لفضل" بلند�

 Pالستعما� B7 كرناD B7 لقد سبق
حني كاv Bطط لتمزيق فلسطني 
�7حس �لعر� باخلطر، ��جتمعت 
�لوفوZ �لعربية ملناقشة هذc �لقضية 
 Bحلساسة مع �ملستعمرين � لند�
%ما>   Yحضر قا>   ،١٩٣٩ سنة 
بتأييد   � �لثا_  �خلليفة  �جلماعة 
�لوفوZ �لعربية كل تأييد، �Zعا 'م 
بالتوفيق من �ألعماD� ،rلك � 
برقية بعثها حضرته � %= �لد�عية 
�إلسالمي �أل�دj حضرY جال[ 
�لدين �س، فقر7ها على مسامع 

جريدY "�لطائف �ملصوYP" تنشر خ� �فتتاx مسجد �لفضل 
بيد �لشيخ عبد �لقاPZ 7حد ��P8$ �'ند

�ألم� فيصل يز�P مسجد �لفضل بلندB � ١٩٣٩ �%= يساcP �لد�عية جال[ �لدين �س
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فخمة  مأZبة   � �لعربية   Zلوفو�
7قامتها �جلماعة � مسجد �لفضل 

بلندB ترحيبا �تكرميا 'م. 

مع   �  Vلعرفا�  Dحضر مقابلة 
�مللك عبد �لعزيز XY سعو6

علي  يعقو�  �لشيخ  قا>  لقد 
(7حد كباP صحابة   � �لعرفا_ 
�ملسيح �ملوعوZ �) باحلج 7ثنا$ 
عوZته من لندB � عا> ١٩٢٧. 
�قد حّل ضيفا على 7حد 7صدقائه 
 jلغزنو� %�اعيل  �لشيخ  �لقد�مى 
�لذj كاB 7حد مقر� �مللك عبد 
�لعزيز �بن سعوZ. �كاB � مكة 
�لشيخ  على  حاقد   jهند شيخ 
عند  به  �لوشاية   Z�Pفأ  ،jلغزنو�
للشيخ   B7 �مللَك  فأبلغ  �مللك، 
�من  سخيفة  معتقد�6  �لعرفا_ 
�لفتنة  هنا  ها  يث�   B7 �ملحتمل 

.Zلفسا��
 Iيعر �لعزيز  عبد  �مللك   Bكا
طلب  فلما  �جلماعة،  معتقد�6 
مقابلته   � �لعرفا_  �لشيُخ 
�ستفسر �مللُك شيَخ �إلسال> عبد 
�هللا بن بلهيد قائال: هل 7قابله 7> 
ال؟ فأشاP عليه B7 يقابله، �يسمع 
�لشيخ  فقابله  يقو[.  ما  منه 

�لعرفا_ � � لقا$ حضرc توفيق 
شريف �8ير �ملعاIP � �لسعوZية 
7يضا. فتكلم �لشيخ �لعرفا_ � 
عن   xضو�� بصر�حة  �مللك  مع 
�إلسالمية  �جلماعة  معتقد�6 
كتب  بعض  له  �قد>  �أل�دية، 

�جلماعة 7يضا. 
�بعد هذ� �للقا$ عندما 7خ� شيخ 
 -  Pه %�اعيل �لسو�� - jهند
جاللَة �مللك B7 �لشيخ �لغزنوj هو 
�لعرفا_  يعقوَ� علي  َمن 7حضر 
هنا، ZP عليه �مللك قائال: ال عالقة 
ألنه  �لرجل  ֲדذ�   jلغزنو� للشيخ 
قد جا$ للقائي مع توفيق شريف 
�قابلته بعد �الستشاYP من �لشيخ 

عبد �هللا بن بلهيد، �بالتا¡ قبلُت 
منه ما 7هد�_ من كتب.

{ سأ[ �مللُك �لشيَخ �لسوP  عن 
 Zلعرفا_، فر� �لشيخ  سبب ¢ي$ 
عليه: لقد جا$ للحج. فقا[ �مللك: 
¤ن 7هل �لباZية جن� من يأ  %= 
7ما هو  لنا،  �لو كاB عد��  بيتنا 
تعا=،  �هللا  بيت   YPلزيا جا$  فقد 
7نا �7 7نت حy ¥رجه من  فمن 
سيث�  %نه  قلَت  ما  7ما  �هللا.  بيت 
vالف  ما  منه   Pصد فلو  �لفتنة، 
.cحلكومة تتو= 7مر� Bفإ Bلقانو�

يقو[ �لشيخ يعقو� علي �لعرفا_ 
� ملا علمُت ֲדذ� �حلديث كله 
طلبُت من جاللة �مللك �للقا$ ثانية، 
فلما حضر6ُ عندc �تكلمت معه 

جر� بيننا �حلو�P �لتا¡:
�لعرفا_: هل يعرI جاللة �مللك 
ملا�D حِظي بشرI خدمة �حلرمني 

�لشريفني؟
جاللة �مللك: Dلك فضل �هللا يؤتيه 

من يشا$.
�هللا  فضل  7نه  شك  ال  �لعرفا_: 
 $�P� تعا=، �لكن ال بد من سبب

هذ� �لفضل.
جاللة �مللك: ال 7عرD Iلك. ما 

هو هذ� �لسبب �سب 7Pيك؟

حضرY �لشيخ يعقو� علي �لعرفا_  �
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قد  جاللتك  جدُّ   Bكا �لعرفا_: 
�لشريف  عهد   � للحج  جا$ 
�حلج  من  منعه  �لكنه   ،Bعو
�ملعتقد�6.   �  Iالختال� بسبب 
فلم ير� �هللا تعا= بتصرفه هذ�، 
فنـز4 منهم هذ� �لشرI ��هبه 

 .Zآل[ سعو
جاللة �مللك: يا مرحبا.

مركز  �ملكرمة  مكة   B% �لعرفا_: 
فسيقصدها  ª7ع،  �لعا�  ملسلمي 
معتقد�ִדم   Iختال� على  �لنا¬ 
جاللتك  �Dّكر6ُ  �مذ�هبهم، 
 �D% ال تنسو� 7نكم yلو�قعة ح� cֲדذ
 Iتعرضتم ألحٍد بنا$ على �ختال
�هللا  ينـز4   Iفسو �ملعتقد�6، 
تعا= منكم هذc �خلدمة �سيعطيها 
يتعر� ألحد بسبب هذ�  ملن ال 

.Iالختال�
فوقف جاللة �مللك �هو يستغفر 
Dلك  7فعل  لن  �قا[:  تعا=  �هللا 
7بد�. { قا[: %B �جوoZ هنا Zليل 
 B7 غمP ،على 7ننا ال نتعر� لك
7حد� قد �شى بك عندj %ال 7ننا 

� ُنِعْرZ7 c® �هتما>.
�لعرفا_: لقد علمُت ֲדذc �لوشاية 
�هو ما Zفع° %= B7 7بّلغكم هذ� 
�مد   Mج�� Zّ7يت  �لقد  �حلق. 

�هللا تعا=. 
يعقو�  �لشيخ  7-ى  Dلك  �بعد 
 YPلزيا�  cهذ  � �لعرفا_  علي 
�ملكرمة  مكة   PZغا� �ملباPكة 
 ،BياZطريقه %= قا � Yصل جد��
�خلليفة  من  برقية  �ستلم   oهنا�
يذهب   Bبأ فيها  يأمر   � �لثا_ 
 Yمللك عبد �لعزيز �يقابله مر� =%
7خر�. فألغى سفرc ��ئتمر بأمر 
جاللة  �قابل   � �لثا_  �خلليفة 

�مللك مرY 7خر�.
�حلج  كتا�  من  (تلخيص 
للشيخ يعقو� على �لعرفا_ � 

(٢٥٠، ٢٧٥ %=٢٧٧�

�كتشا^ �لنفط >
 bcd �حلجا` 

7حد  حسني  غال>   Dألستا�  Bكا
 rتفو  jلذ� �لباPين  �جلماعة  7بنا$ 
��صل  �'ند   � �لد�Pسة  ¢ا[   �
 � ¬Pللمد� مدير  نائب  Pتبة   =%
%حد� �ملحافظا6 با'ند. �هو عم 
�لدكتوP �مد عبد �لسال> (�حلائز 
�لفيزيا$)،   � نوبل   Yجائز على 
تقاعد  7يضا.   cا�  Bكا كما 
بد�ية   � �حلكومية  �لوظيفة  من 
�لثالثينياD } 6هب للحج �تأخر 

على 7هله عدY شهوP، فقلقو� عليه 
جًد�. فلما Pجع سألوc عن سبب 
تأخرc فأخ� B7 7حد� 7خ� �مللَك 
فّذ  7نه عا�   Zلعزيز بن سعو� عبد 
يتقن عدY لغا6، فطلب منه �مللُك 
 =% �لكتب  بعض  له  يترجم   B7
 =%  YZلعو� يستطع  فلم  �إلجنليزية، 

7هله %ال بعد %جنا8 هذ� �لعمل. 
قا[ �ألستاD غال> حسني: � %حد� 
�ملر�6 قلت للملك عبد �لعزيز بن 
�لنفط من  سعوZ: ال بد v B7ر´ 
كيف  �مللك  فقا[  �حلجا8.   �P7
حديث   =% �نتباهه  فلفتُّ  هذ�؟ 
اَعُة  �لسَّ َتُقوُ>  "ال  �لتا¡:   �  Mلن�
َ́ َناPٌ ِمْن Pْ7َِ� �ْلِحَجا8ِ  َحتَّى َتْخُر
ِبُبْصَر�."  �ِإلِبِل   rَ7َْعَنا ُتِضيُ$ 

(�لبخاjP، كتا� �لفنت)
عبد  �مللك  قلب   � قوله  فوقر 
�لعزيز بن سعوZ، فعقد �تفاقية مع 
�لنفط  عن  للبحث  7جنبية  شركة 
 B7  =% �لسعوZية،  �P7ضي   �
 Iبتصر)  .oهنا �لنفط  �كتشف 
من حو�P مع �8جة �لدكتوP عبد 
 Bلسا  "Pلنـو�" ¢لة  �لسال>، 
حا[ �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
 �  ٢٠٠٩ ف��ير  7مريكا،   �

(٣٥- ٣٦
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*موقف  �لسعو6ية  ضد   Dمؤ�مر
�أل2دية

�لعزيز  عبد  �مللك  عقد  �عندما 
�لشركة  مع  �التفاقية   Zسعو بن 
�P7ضيها  من  �لنفط  الستخر�´ 
 � ضجة  7ث�6   ،١٩٣٥ عا> 
 Zلبال� من  �غ�ها  �'ند  جر�ئد 
�جتماعا6  �ُعقد6  �إلسالمية، 
�ُنشر6 كلما6 مث�Y ضد �لعاهل 
 cهذ Bعت� �ملتظاهر��� ،jZلسعو�
جبهة  �فتحو�  �تة  Zينية  �لقضية 

كب�Y للمعاPضة.
 � �لثا_  �خلليفة  موقف   Bفكا
 =% ينظر   Bكا �جيها.  موقفا 
�ملباPكة  �لبقعة  �أل�ضا4 � تلك 
على   Pيغا مؤمن  نظر  �جهة  من 
�ملقدسة.  �ملقاما6  تلك  حرمة 

فقا[ حضرته:
كنا  �لعر�.   Bبشؤ� �Zئما  "-تم 
 Bكمو· كانو�  ملا   oألتر�� مع 
�P7ضي عربية، �ملا تو= �لشريف 
�لنا¬،  عاPضه  �حلكَم  حسني 
 B7 بكم  يليق  ال  'م  قلنا  �لكننا 
�لقالقل  �تث���   Zلفسا� تنشر�� 
¸ب  بل  �ملقدسة،  �أل�Pضي   �
�هللا  جعله  َمن  ُ�كِم  تعترفو�   B7
لتنتهي   ،Zلبال� تلك  على  حاكما 

 Zلبال� من  -ائيا  ��لقالقل  �لفنت 
�لعربية. { ملا تو= 7هل جند 8ما> 
 -  Zسعو �بن  �مللك  7ّيدنا  �حلكم 
�حلديث  �7هل  �لوهابيني   B7 مع 
هم 7ك� معاPضينا - %D ليس من 
�ملكرمة  مكة  تتعر�   B7 �لالئق 
 Z7فر� jD�7 للحر�� �ليومية. لقد
عندما  للضر�  �تعرضو�  ªاعتنا 
Dهبو� للحج، �مع Dلك � نرفع 
7جل  �الحتجا´ حy من  صو6 
 Pُتثا B7 حقوقنا 7يضا ألننا ال نريد

�لفنت � تلك �لبقا4.....
ليس عند �مللك �بن سعوZ معرفة 
كافية حو[ �ملصطلحا6 �أل��Pبية 
على  شامل  �طال4  لديه  �ليس 
�لشؤ�B �لعاملية، �لذلك � يأخذ 
�لكلما6  �ستخد�>   �  cPحذ
�ملناسبة � �التفاقية، بل �تبع فيها 
من   B% �ملسلمني.  عامة  7سلو� 
باآلخرين  يثق   B7 �ملسلم  شيمة 
عاYZ، لكن لد� عقد �التفاقيا6 
على   Bإلنسا� يعتمد  7ال  ¸ب 
 B7 منا عليه%� ،Pٍآلخرين بغ� حذ�
vتاP �لكلما6 �ملناسبة بعد �لتأ_ 
 cهذ  B7 �مع  �لعميق.  ��لتفك� 
ما  على   - ُعقد6  قد  �التفاقية 
�إلجنليزية  �لشركا6  مع   - يبد� 

�إلجنليزية،  �حلكومة  مع  �ليست 
 Pلغد�  Bيكو 7ال  �ملمكن  �من 
 B7 %ال  �لشركة  نية   � ��خلد�4 
�مللَك  سُتوقع  7-ا  %مكانية   oهنا
�بن سعوZ � مشاكل %�D فسد6 
نيتها، �لكن مع كل Dلك � نر 
على  ضجة   YPثا% �ملناسب  من 
 Yال فائد Bْ7 7يناP هذ� �ألمر، ألننا
من تشويه �عة �مللك، ألD Bلك 
 �D%� قوته،   Iضعا%  =%  jZسيؤ
 Yقو ضعفت  �مللك   Yقو ضعفت 
 B7 ��جبنا  من   Bآل�� �لعر�. 
�نوحد  بأZعيتنا  �مللك  نساعد 
 dر¸ ال   yح �إلسالمية  كلمتنا 
7حد على �ستغال[ ضعف �مللك." 
 ١٦ � ٥٤٩  ́Zخطبا6 �مو)
بتاPيخ  �جلمعة  خطبة   ،٥٥١ =%

٣٠ 7غسطس ١٩٣٥)
 P7مو  � �ملقتبس  هذ�  يتلخص 
 � �لثا_  �خلليفة   Bكا ثالثة 
 Mيسعى لتحقيقها  نتيجًة حلبه للن

� ��حتر�مه لألماكن �ملقدسة:
١. 7ال ·دj7 S فساZ �فتنة عند 

هذc �ألماكن �ملقدسة، 
 Yملك �حلجا8 متثل قو Yقو B7 .٢
 Yضعف فستضعف قو Bلعر� فإ�
تقوية  من  بد  فال  كلهم،  �لعر� 
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�مللك حy يظهر �لعر� 7قويا$ � 
�لعا�، 

�إلسالمية  �لكلمة  توحيد   .٣
بعضا  بعضهم  �ملسلمني   Yمبناصر
 Iيستهد Yال ¸د �لعد� ثغر yح

من خال'ا مهاªة �إلسال>.

 cلدكتو� iخدما
jمد عبد �لسال�

 YPملشكو� باخلدما6  �تنويها 
 jد�أل�  Pلبا� �البن  ֲדا  قا>   Vل�

Pو �مللك �ملغر� �حلسـن �لثـا_ يرحب بالدكتو�
 �مد عبد �لسال> � �لقصر �مللكي

 ]�7) �لسال>  عبد   Pلدكتو�
مسلم حصل على جائزY نوبل 
بالد�[  للنهو�  �لفيزيا$)   �
�لعربية � ¢ا[ �لبحث �لعلمي، 
عضوية  �ملغربية  �ململكة  منحته 
�ملجمع �لعلمي �ملغر�. كذلك 
 ،BZPفقد متت �ستضافته � �أل
 � �لعلمية  �ملحاضر�6  �7لقى 
 YZنية، �ُمنح شهاZPجلامعا6 �أل�
تقدير من جامعة �ل�موo تقدير� 
جلهوcZ �لعلمية. �كذلك Zُعي 
�لكويت  �ملحاضر�6 �  إللقا$ 

عا> ١٩٨١.
عبـد  �مد   Pلدكـتو� يكر>  �لثا_  �حلسن  �ملـغر�  �لعاهـل 

�لسال> � �لقصر �مللكي


