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�بن  ��فق   Æبيع بعد 
 cملرحو� �ألستا}  عم� 
%#د حلمي �تز�جُت 
�بنته �قضيت معها 	ًسا �%�بعني 
بالرفيق  �لتحقت   ?%  >@ سنة 
�ألعلى. ��جلدير بالذكر هنا هو %? 
�ألستا} �ملرحوc كا? ثا� مصر� 
��Ã قا\يا? �تشر� مبقابلة �ملصلح 
�ملوعو\ عاc ١٩٣٩. �لد� عو\ته 
قامت �حلر¡ �لعاملية �لثانية، فأ�سل 
تلغر�فا %خ� فيه %سرته عن �ملركب 
�ل� سو� يستقلها من عد? @< 

 ?% �ألخبا�  ��صلت  �لسويس. 
قو�D �ملحو� (قو�D %ملانيا) %غرقت 
هذ� �لباخر!. فُأصيبت %مه بصدمة 
�تدعو  تصلي   Dفأخذ شديد! 
هذ�  كا?   ?@  ¡� "يا  قائلة:  �هللا 
ملالقاته هو  �لذ� }هب  �لشخص 
فعال �ملسيح �ملوعو\ �هو حق من 
عند� فأ�جع Ú @بã حّيا". �تقبل 
 cهللا \عا¢ها ��صل بعد بضعة %يا�
من  %متكن   ± نصه:  Òخر  تلغر�فا 
%خ�تكم  �لذ�  �ملركب  �متطا¢ 
مركبا  %ستقل  �سو�  مبوعد� 

Òخر. فكا? �ذ� �ألمر �قع شديد 
بصد{   Dَّقر% �ل�  %مه  قلب  على 
\عو� سيدنا %#د ��نضمت @< 

�جلماعة.

ثلة من 1بنا0 مصر �أل�ديـني
%م;  بسيو�  3مد  �ألستا}   *
�جلماعة Òنذ�� شد �هتمامي حيث 
كا? يتو< تعليمنا بطريقة ��ئعة. 
نبد%   Î موضوعا   ùيقتر كا? 
�ختم  �ملسيح  �فا!  مثل  مبناقشته 
 cيقد  Î %خر�  �مو�ضيع  �لنبو! 

 ��كرنا � �حللقة �لسـابقة A1 �ألسـتا� مصطفى ثابت تقدI لـِخطبة �بنة �بن عمه �ألسـتا
�1ـد حلمي �لـذH � يو�فق على طلبـه مبدئيا ألنه ليـس �1ديا، !1عطـا{ بعض �لكتب 
للمطالعة. طالعها �ألسـتا� مصطفى ثابـت !�قتنع بصد� �عو� �أل�ديـة !1مضى �لبيعة.
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على  �يشجعنا  �عتر�ضية  %سئلة 
 Dإلجابا� عن  ��لبحث  �لتفك; 
على  يعتر£  �كا?  بأنفسنا، 
�لطريقة  ֲדذ�  ُ%عجبت  @جاباتنا. 
حيث كانت تث; �َّ �لرغبة للمعرفة. 
بالبحث ��ملطالعة  �كا? ينصحنا 
@< حني نتقابل � �ألسبو� �ملقبل 
كب;!  خ�!  �كتسبت  �نتناقش. 
�لر�ئعة  �لطريقة  هذ�   sخال من 
�ملا\!  عن  %îث  كيف  �تعلمت 
شكل   � �%صيغها  �لعقائدية 

@جاباD \�مغة.
خو�شيد  �حلميد  عبد  �ألستا}   *
قا\يا?  يز��  مصر�   s�% كا? 
كا?  %نه  �%}كر   ١٩٣٦  cعا
سنة  عشر!  	س  ملنذ  متز�جا 
قابل  �حينما  بأ�ال\،   }Ãُير  ±�
�ضي  �ملوعو\  �ملصلح  حضر!  
�لدعا¢.  منه  طلب  عنه  تعا<  �هللا 
يدعو  سو�  %نه  حضرته  فوعد� 
�ملؤمنني  ألم;  تو\يعه  �لد�  له. 
�هللا   Dعو\ ãن@ له حضرته:   sقا
لك �سو� يرÃقك öالs �لدين 
�يذكر  �عائشة.  �لدين  
س �
من  طا�  %نه  �حلميد  عبد  �ألستا} 
شديد  شو{   � �كا?  �لفرحة 
�هللا  ثبَّت  �لقد  @< مصر.  للعو\! 
 sبالقو �ملوعو\  �ملصلح  حضر! 

 sلثابت �مت حرفيا ما تنبأ به حو�
�لذ�ية.

كا?  تنوير  �حلق  نو�  �ألستا}   *
فكنت   Dسنو� ببضع  يك�� 
%قضي معه �قتا طويال %تعلم منه. 
 ÿلنشا� عا\  Ëهو\�ته  �بفضل 
للجماعة � مصر �ل� %ُنشئت � 
منتصف �لعشريناD �كا? �ا مقر 
 cلعد� �%ثنا¢ �حلر¡  �لقاهر!.   �
�جو\ %� \�عية �ضطر�� ألغال{ 
حركة  قامت  �ملا  �جلماعة.   ��\
 Dصد�%  ١٩٥٢  cعا �جليش 
�ألحز�¡  قر��î ìل Iيع  �لثو�! 
 ?% �%علنو�   Dجلمعيا��  Dيئا���
تعيد   ?%  Dلتنظيما� Iيع  على 
�Ðيا.  ֲדا  ُيعتر�  كي  �لتسجيل 
من   �Òنذ� �جلماعة  تتمكن   ±�
تقدمي �لطلب �خسرD �لتسجيل 

�لذ� كا? معها � �ملاضي.

�لولع بتعلم �للغـا"
نويت ��جر! @< %ملانيا ��الستقر�� 
�للغة  \��سة   � فاÁمكت  ֲדا 
�ألملانية ��لتحقت مبعهد ”جوتن“ 
�\�ست  مصر   � �ألملانية  للغة 
Ëلتني  �شتر�  �كنت  لسنتني 
كنت  بشغف.  �%قر%íا  %ملانيتني 
مولعا بتعلم �للغاD لذلك تعلمت 

�ملد�سة   � ��لفرنسية  �إلجنليزية 
�تعلمت �إليطالية îكم شغلي � 
مصر � شركة @يطالية. كا? هذ� 
�لولع نابعا من �قتناعي �يقيã بأنه 
كما كا? تالميذ �ملسيح �لناصر� 
كذلك  Ìتلفة  بألسنة  يتكلمو? 
áب %? يكو? حاs %تبا� �ملسيح 

�ملوعو\. 

��ملشو�
 مع �ألستا
 �مـد حلمـي �لشـافعي

�لفاضل  �ألستا}  على  تعرفت 
@يطالية  شركة   � �لشغل   sخال
 �يعمل هنا � مصر حيث كا? 
%يضا، �كا? }لك ما بني ١٩٦٢ 
� ١٩٦٧.  كا? يعمل � قسم 
�لتنقيب عن �لبتر�s �كنت %عمل 
ينتهي   ?% بعد  �لنقل.  قسم   �
ُيسلم  مهامه  من  �لتنقيب  قسم 
�ملشر�� لقسم �لنقل �لذ� يتو< 
للمستو\�.  فكَّ �ألجهز! �نقلها 
}كر�  يستدعي  حد·  �هنالك 
ֲדذ�  �لتحقت  حينما   ãن% �هو 
 éإلنتا� قسم   � ُعينت  �لشركة 
فوجئت  %سابيع  ثالثة  بعد  �لكن 
بنقلي @< قسم �لنقل �لذ� معظم 
موظفيه من �لسو�{ �لذين يصعب 
 ± حيث  معهم  �لتعامل  عليَّ 
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تعليمي.  مستو�  بنفس  يكونو� 
�هللا   Dعو\�  cيا% ثالثة  صمت 
لكي ال %ُنقل @< قسم �لنقل �لكن 
± ¸صل }لك، فقر�D %? %سعى 
�هكذ�  سعيي   � �يبا� �هللا  لعل 
مدير  فقابلت  \عائي.  يتقبل 
�حلقوs �طلبت منه @لغا¢ نقلي �± 
%شيا¢  هنالك   ?% �%خ��  يو�فق 
كث;! جد! مهمة سو� %تعلمها 
مكتبه   D�\فغا �لقسم  هذ�   �
 ?% موقًنا  �لصد�   ùمنشر سعيد� 
\عائي أل?  يتقبل   ± �هللا سبحانه 
عظيمة  مصلحة  �ألمر  هذ�   �
قسم   ?% %ظن  كنت  مبدئيا   .Ú
 Dلنقل تقتصر مهامه على سيا���
�لكن   Dملعد��� �لبضائع  نقل 
�تضح Ú بعد %? تسلمت مهامي 
�لتنقيب   Ãجها فك  áب   %نه 
�حتميله على �لشاحناÎ D نقلها 
للمستو\� Î @عا\! تركيبها عند 
�لضر��!. فهذ� عملية فنية \قيقة 
من  مصر   � جتد   ?% �لنا\�  من 
�يتقنها،  بدقة  تفاصيلها  يعر� 
�%حببتها  �ملهنة  هذ�  فتعلمت 
�للغة  تعلمت  خال�ا  �من  جد� 
�حتكاكي  �}لك îكم  �إليطالية 
�تعرفت  �إليطاليني   sبالعما
هنالك على �الستا} 3مد حلمي 

 � يعمل  كا?  حيث  �لشافعي 
نلتقي  فكنا  �لتنقيب.   cقسا% %حد 
نتجا}¡  �لنا\�   � �لعمل  بعد 
نلعب  �%حيانا  �حلديث  %طر�� 
�لشطرنج. �لقد %�سلتã �لشركة 
%نا ��ألستا} حلمي لنحضر \��! 
كيفية  عن  ألسبوعني  �لقاهر!   �
متاما  çتلف  �لذ�  �لكبا�  تعليم 
عن تعليم �لصغا� حيث @نك قد 
ُتعلم �لكب; شيئا له فكر! مسبقة 
�لتخلص  عليه  فيصعب  حو�ا، 
�قد  سابقا،  �ملتبنا!  �ألفكا�  من 
تعلمه شيئا جديد�، فلكال �ألمرين 
كنا   �لد��!   sخال �ملهم  طريقة. 
�ل�  �ملجموعة  على  عمليا  نطبق 
��حد  كل  �çتا�  �لد��!  حتضر 
لآلخرين  يلقنه  موضوعا  منا 
�يلعب باقي �لطال¡ \�� �لكبا� 
�يناقشو? �يقاطعو? بشد! �áب 
لٍني  بكل  معهم  نتعامل   ?% علينا 
موضوعا   Dختر� �لقد   .cحتر���
�حتديد�  �ملقد]  �لكتا¡  من 
%يًّا  يتفاعل   ±� �لثالو·.  عقيد! 
سلبا   �% @áابا  معي  �حلضو�  من 
�ألستا}   ?% الحظت    ãلكن�
� �كا?  حلمي كا? متضايقا جدًّ
جدية  بكل   ãيعا�ض�  ãيقاطع
لد�جة %نه كا? يسأs: فعال %نت 

 \�% �كنت   !!cلكال� ֲדذ�  تؤمن 
عليه باألساليب �ل� تعلمناها. 

حلمي  �ألستا}  ُفوجي¢  لقد 
�ل�  �ملسيحية  �لعقائد  بسما� 
كنت %عرضها حيث @نã تعلمتها 
�لعطا¢   ô% موالنا   Dكتابا من 
 sجال �موالنا  �جلالندهر� 
�لر\  %عر�  �كنت  
س  �لدين 
من  �ألسئلة  %نتظر  �لكن  عليها 
 ?% \هشت  �لكن  �حلاضرين. 
يبد�  ساكنا.  ± ¸ركو�  �حلضو� 
بعقائد  معرفة  لديهم  تكن   ± %نه 
حلمي  �ألستا}  %ما  �ملسيحية. 
كا?  ألنه  بشد!  يعتر£  فكا? 
يعر� %نã مسلم �\هش ملا Ðعه 
عن �ملسيحية مã. �هكذ� كانت 
%ُث;  حيث  معه  �ملشو��  بد�ية 
�ل�  �لعقائد  مصد�   sفضوله حو
كنت %عرضها خصوصا %نه كا? 
 sعلى \�جة عالية من �لعلم بأصو
�لدين �معا�فه حيث @? %با� كا? 
شيخا %Ãهريا �كا? �ألستا} حلمي 
�ل�  �لشرعية  �جلمعية   � عضو� 
كانت ُتعلم �لدين بطريقة سلفية. 
�لقد شعرD خالs �لنقاشاD معه 
مباشر!  غ;  �بطريقة  كنت   ãن%
%ستفز� بآ��ئي �على سبيل �لذكر 
ال  %نه  له   sقو% كنت  �حلصر  ال 
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 ?Òفالقر  sسو��  Üن بني  فر{ 
@Ðاعيل  سيدنا  عن   sيقو �لكرمي 
@نه كا? �سوال نبيا. �ما كا? له 
%? يقبل هذ� �لر%� خللفيته �لسلفية 
حيث كا? يؤمن بأ? �لرسوs هو 
�لذ� %�حى �هللا @ليه بشر� �%مر� 
بتبليغه ��لنÜ هو �لذ� %�حى �هللا 
له بشر� �± يؤمر� بتبليغه. �كا? 
 Üما �لفائد! من @¸ا¢ �هللا لن :�\�
سألته:   Î يبلغها،  �ال  بشريعة 
ا يز�� سيدنا @برهيم  %خ�� لـمَّ
سيدنا @Ðاعيل عليهما �لسالc من 
هذ�  �آلخر؟!  شريعة  يتبع  منهما 
 ± عديد!  �%خر�   Dالüلتسا�
يغضب  فكا?   ،Dجابا@ �ا  áد 
�مع  سنا  منه  %صغر  كنت   ãألن
3رجة،  مو�قف   � %ضعه  }لك 
 ?%  \��%� فضوله  تفاقم  لذلك 
يعر� مã �ملزيد حÆ �صلنا @< 
قد  �كا?  �ملسيح.  �فا!  موضو� 
�لشغل   � Ãمالئي  %حد  من  Ðع 
 Ýد� �لكنه ± يعر� مع#% ãن%

}لك �ظن %نã ֲדائي. 
 �  Äلزيا� �Ãج�   D¢جا مر! 
 éحلا� �قابلت  �لشركة  مقر 
�ا: ”%نا %شفق على  sحلمي فقا
مصطفى �Òسف على �آل��¢ �ل� 
 Æح %تركه  لن   ãلك� ¸ملها 

@نسا?  @نه   {@  cإلسال�  >@ %عيد� 
مهذ¡ �}� %خال{ عالية �فاضلة 
�كالمه 3ترc �كل شي¢ به جيد 
�لكن كونه %#د� هذ� ليس جيًد� 
 �يتر %تركه ضاال �سأجعله  �لن 
من  ”لنر�  فأجابته:  �أل#دية“. 
سيقنع �آلخر؟!!“.  ففي �حلقيقة 

شفقته عليَّ منَّت صد�قتنا.
تطو�D عالق� مع �حلاé حلمي 
�ل�   �üلر� له  %}كر  فأصبحت 
 ?% �%قنعته  عليَّ  �هللا  ֲדا  ينعم 
ستة  من  جز¢  �لصا\قة   �üلر�
حسب  �لنبو!  من  جز¢�  �%�بعني 
فر\َّ  �لشريف.  �لنبو�  �حلديث 
قائال %? �لوحي قد �نقطع ��نتهى. 
 �üلر� أل?  �هتمامه  %شد  فكنت 
تتحقق.  كانت  له  %}كرها  �ل� 
مفا\ها  �üيا  مر!  عليه  فقصصت 
�لذ�  �ملكا?  �حتلت  @سر�ئيل   ?%
بنقل   Dُ%بد �لذلك  فيه  جنلس 
كل �لكتب �ل� كانت عند� @< 
مصر ألنã كنت ��ثقا من حتقق 
%نه  %يضا  �حد·  �لرüيا.  هذ� 
 !Ãجا@  >@ يذهب   ?% يريد  كا? 
سنوية ملد! %سبوعني �خالs هذ� 
�لفتر! %علنت @سر�ئيل %Áا سترسل 
�لسويس.  قنا!  من  لتمر  باخر! 
�ستفز��  هذ�  من  �لقصد  �كا? 

�لذ�  �لناصر  عبد   sاI éحر�@�
لُيشعر  سينا¢   >@ جيشا  %�سل 
�لعر¡ %نه مستعد للحر¡. فقبل 
إلجاÃته  حلمي   éحلا� يغا\�   ?%
%�سلت معه Òخر \فعة من �لكتب 
�بعض �ملاs للعائلة �قلت له: ”يا 
سنتقابل  كنا   �{@ %عر�  ال  حج 
فأجا¡:   ال؟!“   c% %خر�  مر! 
لقد  له:  فقلت  سنتقابل.  طبعا 
 sيا �ل� �%يتها. فقاüتك بالر�خ%
� كلها %ضغا· �ü� يا %خي  :Ú
%Áا  لك  %ُثبت  �سو�   cحال%
خاطئة. فكا? مقر�� %? يعو\ من 
@جاÃته �لسنوية يوc ٥ يونيو سنة 
�لشركة �  ملقر  ١٩٦٧. فذهب 
�لقاهر! ��كب سيا�! لتأخذ� @< 
 sلسويس. �� �لطريق كا? يقو�
نفسه: لد� �صوÚ سأ}هب   �
 ��ü�ُ ?% ��مباشر! ملصطفى �%خ
 Dفها %نا قد عد ..cضغا· %حال%
قلت  �ل�  ��حلر¡  بك  ��لتقيت 
�صوله  �لد�  حتصل.   ± عنها 
ُمنع  حيث  فوجئ  للسويس 
�لقنا! بسبب  �من معه من عبو� 
�لعد��? �لشديد. �لقد %خـ�� 
�حلا\ثـة  هذ�   ?% بعد  فيمـا 

هـزDَّ كـيـانـه!!
 (ُيتبع)
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التقوى

* ُيسعد 1سر� "�لتقو�" A1 حتيط �يع قر�ئها �ألفاضل  1نه بإمكا�م 
�ملؤمنني   D1م يلقيها   �ل|  �جلمعة  �لعربية خلطب  �لتر�ة  تنـزيل 

حضر� مر�� مسر!
 �1د (1يد{ �هللا)
١. كتسجيل صو¢ 

٢. كنسخة !
قية ميكن طباعتها.
للتنـزيل �لرجا0 �يا
� �ملوقع !�لضغط على 1يقونة خطب �جلمعة

* كما يسعدها rحاطتهم علما 1نه مت مؤخر� توفD �لعديد من  �لتسجيال" 
�لر¤ي  �جلماعة  موقع  على   MTA3 �أل�دية  �لفضائية  ل¥�مج  �ملرئية 
�لعر§، !من 1¦ها برنامج �خلليفة �لر�بع حضر� مر�� طاهر �1د (
�ه 

�هللا)، لقا0 مع �لعر*.
للتنـزيل  �لرجا0 �يا
� �ملوقع !�لضغط على 1يقونة 1
شيف �لفيديو.
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