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 _عد�/ �لد�عية ^مد طاهر ندمي

كيف aتا$ �هللا �خلليفة؟
t سنة ٢٠٠٣ vعاÁ �م� �جلماعة 
 t للمشا,كة  مو,يشو²  جز,   t
كلمة  �إللقا_  �لسنوية  جلستهم 
 Zvطريق �لعو t� عوتهv فيها. فلبيت
�{ كند� مكثت t لند� بنية مقابلة 
–�يد�  �rد  مسر�,  مر��   Zحضر
�هللا-. حيث حصل ® شرa مقابلة 
حضرته أل�g مرZ بعد توليه منصب 
�خلالفة. �خالg �للقا_ فاجأÁ حيث 
كا� ممسكا بيد� �لشريفة مقاال باللغة 
 Zفتر منذ  كتبته  قد  كنت  �إلجنلزية 
عنو�نه ”كيف Øتا, �هللا �خلليفة؟“. 
علق حضرته على �ملقاg �طلب م¬ 

�� �عدg فيه بعض �ألمو, ¤ �,سله 
�{ حضرته.

�ثر   ® حضرته  ملعاملة  كا�  لقد   
بالغ t قل� لد,جة كنت �شعر �ن¬ 
 t ال �مشي على �أل,� بل �حلق
�لفضا_. كنت �حس ��نا t جو�, 
حضرته بقوZ قدسية عا,مة �ضعت 
عليها  �لشريفة  ��خالقه  معامالته 

.Zملساִדا �ألخ�
حلضرته   gملقا� بعد  ما   t �,سلت 
نصيحة   iا¶ لد�  ��ندهشت 
�حد  سأله  ملا  �ملؤمنني  �م�   Zحضر
�ألخوZ خالg �ملقابال` �لشخصية: 
كيف Øتا, �هللا �خلليفة؟ فأجابه: �قر� 

فيه  �ستجد  ثابت  مصطفى   gمقا
يا له من شرa عظيم، عمل   .vلر�
لتنقيحه  حضرته   Áشد,� متو�ضع 
ينصح  به  �ها  صو,ته  �تبييض 
 ® �ينسب  منه   Zvباالستفا  Zإلخو�
من  له  يا  عظيما،  شرفا  خالله  من 

كر?! (١)
 

”�حلو�$   ،“Iإلميا� عن  ”�جوبة 
�ملباشر“ %�لدكتو$�� �لفخرية

 Zvعو شريف  �ألستا'  م¬  طلب 
�ملباشر  �حلو�,  برنامج   t �ملشا,كة 
�لكن¬ كنت متر�vv ألن¬ ال �حب 
�لتلفزيو�.  شاشة  على  �لظهو, 

Zألخ��Zألخ��
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لتسجيل   q,ختيا� ّمت  عندما  �لكن 
�جد`  �إلميا�  عن  �جوبة  حلقا` 
نفسي �ما? �ألمر �لو�قع.. كام��` 
��ضو�_، قبلت بعدها vعوZ �ألستا' 
 gمنذ مشا,ك~ أل�� .Zvشريف عو
مرt Z �ل�نامج �صبح �لطاقم متكونا 
من ثالثة �فر�v على غ� ما كا� عليه 
سابقا؛ شخصا� فقط. �لقد �تصل 
بنا g�� t حلقة شا,كت فيها �حد 
كبا, علما_ �أل�هر �متصل Oخر من 
�ملسيحيني �ملعر�فني، �هكذ� فتح �هللا 
 gمامنا با> �لتو�صل مع كبا, ,جا�

�لدين �لعر>.

�ال شك �� �ندفاعي �rاسي منذ 
عز شبا� للدفاi عن �لدين �حلنيف 
�تفنيد �عتر�ضا` �ملسحيني �حتديد� 
 t فيها  �شتغلت  �ل~   Zلفتر�  gخال
حقوg �لنفط، �كسبت¬ �حتر�ما بالغا 
t قلو> �لكث� من �لزمال_، خصوصا 
نقاشا`  �يامها  ُتعقد  كانت  �نه 
ضرها شخصيا` مسيحية مرموقة 
بأسلو>  �جا�vم  كنت  حيث 
�نه  �هللا  قد,  عجائب  �من  منطقي. 
مسر�  على  بطر²  �كريا  ظهر  ملا 
�ألحد�ª كا� هنالك �حد �مالئي 
ألنه  ع¬  يبحث  �لسويس  �يا?  من 
كا� ير� �� �لصر�مة ��حلكمة �ل~ 

 gستخو طويلة   vعقو منذ  �ظهرִדا 
�قد  بطر².  لزكريا   qلتصد�  ®
 gأل�� �جلز_  ُنشر  ملا  �منيته  حتققت 
 �ًّv, “من كتا� ”�جوبة عن �إلميا�
�ֲדتانه.  بطر²  �كريا  مز�عم  على 
من  �ستفسر  عليه  �طلع   �� �بعد 
�خينا عمر� عبد �لغفا, �لذq ,ّتب 
لنا لقا_ خالg �يا,Ö ملصر. �مبا �� 
�لزهر�_   ,�v �¶ها  للنشر   �,ً�v لديه 
 Áلثا� �جلز_  لنشر  ,غبته  �عر> عن 
�إلميا�“،  عن  ”�جوبة  كتا�  من 
منه  �تقا�   ¨�  vvتر  ��v فو�فقت 
�q مبلغ على 'لك كما ¨ �تقا� 
 .gأل�� �جلز_  نشر  عند  مبلغ   q�
منحت  �تقدير�  شكر�  عن  �تعب�� 
v,جة  �لفق�  �لعبد  �ذ�  �لزهر�_   ,�v
 Á�ß  ��  ��v �لفخرية  �لدكتو,�� 
�جلز_   aعلى غال �نشر`  بذلك. 
�لثاÁ ”من تأليف �لدكتو, مصطفى 
,Àية  عند  �ستغربت  �لقد  ثابت“. 
 q,لنسخة �ملطبوعة، �لد� �ستفسا�
�خ�Á صاحب �v, �لزهر�_ �� �لد�, 
نشر` لُكتَّا> كث�ين �لكنها �قفت 
�قفة �عجا> ��متنا� ملحتو� كتا� 
�لساحة  جلر��  بلسما  �تى   qلذ�
�إلسالمية �لذلك منحت¬ �لد�, لقب 
هذ�  كل  �قع  �لفخرية.  �لدكتو,�� 

على غ� ما كنت �عتقد� �� لقب 
من  فقط  ُيعطى  �لفخرية  �لدكتو,�� 

ِقبل �جلامعا`.
 

%قُع ”�لقناR �لعربية �لثالثة“
¨ Øطر ببا® قطُّ منذ �� �صبحت 
يو?   t للجماعة  يكو�   �� �rديا 
فا�  �قد  فضائية.   Zقنا �أليا?  من 
�جلماعة �يع  على  �مننه  �هللا  فضل 
تصو,�Ö ��حالمي. ��حلمد هللا �بعد 
�نطال� �?.تى.�يه �لثالثة �لعربية �ل~ 
تبث بر�¿ها على مد�, �لساعة باللغة 
من  �لكث�  للجماعة  �نضم  �لعربية 
�بنا_ لغة �لضاv. �لكن بعد �� ُفر� 
بفعل  �لبث  ��نقطع  �لتعتيم  علينا 
حتت  �'لك  �لنايلسا`  ع�  فاعل 
 B,v� ،مكشوفة لد� �لعامة Eضغو
�لبيعة �بايعو�  �ملتابعو� ل��¿نا �Âية 
�تضخمت  توقعاتنا  فاقت   vبأعد�
شهرZ �لقناZ. كما �كتسب كل من 
 Zكب�  Zشهر شاشتها  على  يظهر 
�يضا. �هكذ� كا� �حلاg معي حيث 
�صبحت معر�فا t �أل�ساE �ملصرية 
�لنا² كانو� يسلمو� عليَّ   �� ح¸ 
t �ألماكن �لعامة ��طا`  �لقطا,. 
 Zجر� Z,متطيت سيا� Zكر �نه مر'��
 Zلقنا� يتابعو�  ممن  بالسائق   �'��
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مناسبة   t� بتساÀالته.  علي   gفا�ا
�خر� �َلَد� �يا,Ö ألحد �ألقا,> 
�سلم   Z,لعما� حا,²  عليَّ   aَّتعر
 ¨ �نه  من  فبالرغم   ،Z,ر�¦ عليَّ 
يكن متعلما �ال �نه كا� من �ملتابعني 
 qلذ� �لبهتا�   ��  .Zللقنا �ملشغوفني 
نشر� �كريا بطر² �حدª حالة من 
�لفزi على �لساحة �إلسالمية �ل~ ¨ 
يقد? علماÀها ,�v�v مقنعة �يتصد�� 
�جلماعة  تألقت  �هللا  �بفضل  لبهتانه 

ºد�,t Z هذ� �ملضما,. 
سجلتها  �ل~  للحلقا`  كا�  كما 

”�سئلة جريئة ��جوبة t �لصميم“(٢) 
�ْقع ��سع �لنطا� خصوصا t مصر 
 vبأعد� نسخا  �ألها®  نسخ  حيث 
�لقد  �لنا².  على  ���عوها   Zفر��
عاجلت من خال�ا مو�ضيع حساسة 
عرضته   qلذ� �لق�  عذ�>  مثل 
مشوهة  خر�فية   Z,بصو  Zحليا�  Zقنا
لإلسال?. ��'كر على سبيل �ملثاg ال 
�حلصر عينة من ֲדتا�م: طلبت جهنم 
من �هللا �� تتنفس فأ'� �ا بنفسني: 
�لصيف.   t لشتا_ �نفس�  t نفس

 .vيسبب �حلر ��ل� qهذ� �لذ�

 �� �,يد  ��فضاله  �هللا  بنعم  �حتديثا 
 Áشد,�� �كرم¬  �هللا   �� �Àكد 
��عان¬ على تقدمي خدما` متو�ضعة 
من  معاملها  �لت  �حلنيف  للدين 
�ملعا,a �لدينية �للدنية لسيدنا �إلما? 
 gلرسو �لبا,    ?vخلا�  �  qملهد�

�هللا �.

”�لدين �لنصيحة“
 qبلد ألبنا_  كلمة  ��جه   ��  v��
 gقو�� �لعر>  قبل  مصر  �حلبيب 
 t يد  للمصريني  كا�  لقد  �م: 

طاقم برنامج ”�حلو�, �ملباشر“ مبا فيهم �لفريق �لتق¬
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 Zلر�شد� �خلالفة  نظا?  على  �لقضا_ 
�أل�{. فهم �لذين تآمر�� على قتل 
�هللا  ,ضي  عفا�  بن  عثما�  سيدنا 
�لغاشم  �العتد�_  هذ�  �كا�  عنه. 
�نتها_   }�  `v� �ل~  �ألسبا>  من 
�خلالفة �لر�شدZ �أل�{ �,فع نعمتها 
فأ�جه كلم~  �إلسالمية.  �ألمة  من 
�للعر>  �أل�{  بالد,جة  للمصريني 
كا�  حيث  �لثانية  بالد,جة  قاطبة 
هنالك بعض من �ملعتدين من �لعر�� 
 ،Zملؤ�مر� t لشا? قد �شتركو� �يضا��

�ألبنا_  ُيكفر   �� حبذ�   ..gفأقو
 t �ن  �ها  Oبائهم.   �خطا_  عن  
ليتهم  يا  �لثانية   Zلر�شد� ظل �خلالفة 
 g��� ֲדا  �ملتمسكني   g�� يكونو� 
من ينذ,�� حياִדم �يضحو� بكل 
غاg �نفيس للدفاi عنها �خدمتها. 
عن   Z,كفا تكو�  تضحيتاهم  لعل 
�لعر>  من  �أل�ئل  �جد�vنا  فعله  ما 
 Zلر�شد� �خلالفة  نظا?  على  للقضا_ 
هذ�  ينالو�   �� �هللا  ��vعو  �أل�{. 
فيه   B,سيشا  qلذ� �لعظيم   aلشر�

�أل,�  شعو>  �لعر>  جانب   }�
قاطبة.

------

 vعد t باللغة �لعربية g(١) ُنشر هذ� �ملقا 
�لتقو� �خلاÊ بيوبيل �خلالفة - �ملجلد ٢١، 
 Áلثا� ,بيع   }� �حلجة   �'  ،٨-١٢  vلعد�
 }�  gأل�� كانو�   / (vيسم�  ١٤٣٠هـ 

�بريل/ نيسا� ٢٠٠٩?)
 ,� على  �ضغط  موقعنا،  ع�  متوفر   vلعد�

”�,شيف �لتقو�“

(٢) �حللقا` متوفرZ ع� �ملوقع �لعر� �لر¶ي 
http://www.islamahmadiyya.net .للجماعة

ِحْفِظي  ُسوَء  َوِكيٍع  إلَى  َشَكْوُت 

نـُـوٌر الِعْلَم  ــأَنَّ  ب ِــي  ــَرن ــَب َوأْخ

املَعاصي ــْرِك  تَ إلَى  فَأْرَشَدنِي 

لَِعاِصي يـُـْهــَدى  ال  اهللاِ  ـُــوُر  َون

�إلما? �لشافعي (,rه � هللا)

تفعل؟  ماذا  بها شوك،  أرضاً  إذا دخلت  فقال:  التقوى؟   لنا  ُسئل حكيم: صف   *

قال: أتوخى و احترز…  فقال: فافعل في الدنيا كذلك.. فهي التقوى.


