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التقوى

 Ïتر ة: �ملكتب �لعر

ال  �حد+  �هللا  Nال  Nله  ال   �� �شهد 
شريك لـه، ��شهد �� Pمًد� عبد+ 
من  باهللا  فأعو�  بعد  �ما  ��سوله. 
�لشيطا� �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا 4�َِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْوD �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  �Nيَّاَ{ َ َنْعُبُد  Nيَّاَ{ 
�لَِّذيَن  ِصَر�¨   * �ْلُمْسَتقيَم   َ̈ َر� �لصِّ
�َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو4 َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (�مني) �ال �لضََّ

خطبة �جلمعة 
�لp 8لقاها سيدنا مر�d مسر�o8 Vد 8يدm �هللا تعاR بنصرm �لعزيز

� Zخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو\ ��إلما< �ملهد�
١٥ /٢٠١٣/٠٢ Dيو

, مسجد بيت �لفتوÍ بلند�

من حسن �ملصا$فا? �� سلسلة هذ+ 
�خلطب تنتهي , شهر ف��ير، حيث 
�لر��يا? �لc تتعلق باملصلح �ملوعو$ 
�قد �كر? بعًضا منها , �خلطبة  ،�
 Çألحد��  �� �لر��يا?  �ما  �ملاضية، 
تتعلق  فجميعها   Dليو� سأتنا��ا   cل�
 Dسة �ياÖ بعد�باملصلح �ملوعو$ �. 
سنحتفل بيوD �ملصلح �ملوعو$ � , 
�ال$#   Dيو ليس  �لكنه  ف��ير،   ٢٠
�ملصلح �ملوعو$، بل هو �كر= حتقق 
نبوv# سيدنا �ملسيح �ملوعو$ � عن 
�البن �ملوعو$، حيث كانت , ٢٠ 
ف��ير، �هو $ليل على صد� �ملسيح 
�ملوعو$ � �يضا، فليس ٢٠ ف��ير 
�ملصلح  فيه  �لد   dلذ�  Dليو� هو 

�ملوعو$ �.
 cل� �لر��يا?  حا�،  �ية  على 
بشا��?  على   dحتو �آل�  سأتنا��ا 
خالفة  ×صو�  �لصحابة  تلقاها 
�هللا   �� كما   ،� �ملوعو$  �ملصلح 
تعا� بو�سطتها هد= �لذين �نضمو� 
للبيعة  �فقهم � �ملبايعني   Fغ فئة   �N

ثانية.
كا� �لعصر �لذd عاشه �ملصلح �ملوعو$ 
� مليًئا بالشد�ئد ��لصعوبا?. لقد 
�ثF? فتنة كبF# عند �نتخابه خليفًة 
كانو�  َمن  �جلماعة  عن  �نشق  حيث 
كانو�  ��لذين  كباً��   vعلما ُيدَعو� 
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حضر^ مر�d مسر�o8 Vد 8يدm �هللا

 كانو� �َظو� بقر4 �ملسيح �ملوعو$ 
 , ما  كل   ���خذ فقد  �يضا،   �
ظلت  كما  ��حلو�.  �جلماعة  خزينة 
بني  بر�سها  تطل  �يضا  �خر=  فنت 
�لد�خلي  �لصعيدين  على  ��خر  حني 
تعا�  �هللا  نصر#  �لكن  ��خلا�جي، 
موطن.  كل   ,  � حتالفه  كانت 
من  كا�   dلذ�– �ملوعو$  هذ�  �ظل 
بكل   D�يقا �لرجا�-  من   Dلعز�  p��
شجاعة كل فتنة �كل ظرj صعب. 
على �ية حا�، لقد ��$هر? , rاية 
كانت   cل� �جلماعة  تلك   jملطا�
كانت   cل� �هي  باخلالفة  مرتبطة 

 Dليو�  ���تر تعا�  �هللا  بتأييد  حتظى 
 ���تنا ��آل�  �تز$هر.   Dتتقد كيف 

تلك �لر��يا?.
ير�d شيخ Pمد �Nاعيل �لذd بايع 
عهد   , ��يت  يلي:  ما   ١٨٩٤  ,
تتعلق ×الفة  � �Ðيا   ���أل �خلليفة 
�خلليفة  �صيب  ملا  Pمو$.  سيدنا 
عن  سقوطه  (Nثر   Í�Ëر  �  ���أل
�حلصا�- من �ملترجم) �تعر¼ ملر¼ 
يسمى بـ "ماشر+" (�هو مر¼ يتعلق 
 ,  Dلتو�� به  �صل   ��  Dلد� بضغط 
بعض �عضاv �جلسد �يصا4 �ملريض 
 ,  dيد �ضعُت  �ملعدية)،  بالوعكة 

Pمو$   ��مر يد  على  �ملر�?  Nحد= 
خا$مك.  �نا  قائال:  �ماَمه  ��قر�ُ? 
فقا�: u �فهم قصد{. فقا� له شيخ 
يعقو4 علي �لعرفاW: لقد ُ�خِبر هذ� 
�لرÐيا  طريق  عن  تعا�  �هللا  من   eأل�

��إل�اD بأننا جعلنا Pموً$� خليفًة.
��لر��ية �لتالية ���ها �مP Fمد خا�، 
�سبق �� تنا�لت عد# ���يا? له , )
 � خا�،   Fم� باسم  �ملاضية  �خلطب 
كتب pّN �حد �قا�به �� ��ه �لصحيح 
�ية حا�،  على  �مP Fمد خا�.  هو 
كَتَبه  ما  هذ�  أل�  خا�   Fم� قر�ُ? 
بعض   , $���لكنه  �لر��ية،  كاتب 

بيوم  سنحتفل  أيام  bسة  بعد 
فcاير،   ٢٠  '  � املوعود  املصلح 
املصلح  والدة  يوم  ليس  ولكنه 
املوعود، بل هو ذكرى حتقق نبوءة 
سيدنا املسيح املوعود � عن االبن 
املوعود، حيث كانت ' ٢٠ فcاير، 
وهو دليل على صدق املسيح املوعود 
� أيضا، فليس ٢٠ فcاير هو اليوم 
الذي ولد فيه املصلح املوعود �.
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��ياته نص Nحد= �سائله �يتضح �
 Fلكامل هو �م� من خال�ا �� ��ه 

Pمد خا�.)
Pمد   Fم� يقو�  حا�،  �ية  على 
خا� �لذd بايع , ١٩٠٣: , ٢٣ 
نوفم�/ تشرين �لثاW ١٩١٣: ��يت 
�كانت  "سر¡"  شجر#  �لرÐيا   ,
�غصاrا  من  تتد�  يابسة   �ٌ�قر
ضجيًجا   Çُيحد حترُُّكها  �كا� 
 Dلد�جة كا� يصعب فهم كال �Fًكب
 cهطلت �ألمطا� �ل ��لنا¡ بسببه، 
�$? �N تساقط تلك �لقر�� �ليابسة 
�ملوعو$  �ملصلح  فقا� حضر#  كلها، 
خر4  لقد  �لرÐيا)   , �لك  (كل 
بيت �لشيطا�، ��آل� ستنبت �أل�¼ 
خضرً# �حتمل �ألشجا� ·اً�� �تظهر 
�لنا¡  �شا� بعض  �لغلبة. عند �لك 
�N �لقر�� �ليابسة �سألو� حضرته: 
rNا  �ليابسة   ���لقر عن  قلت  ملا�� 
�نا  لست  فقا�:  �لشيطا�؟  بيت 
�لشيطا�  بيت  �اها   dلذ� �لوحيد 
قد  �يضا   � �ملوعو$  �ملسيح  بل 
نعتها ֲדذ� �لوصف. � ��يت "حكيم 
بصوٍ?  للنا¡  يذكر  عمر"  Pمد 
 � �ملوعو$  �ملسيح   ?ِ�vنبو عا� 
 , �لك  (كل  �حتققت  ّمتت   cل�
صد�  على  $ليال  �يقدُمها  �لرÐيا) 
تتحقق   u  cل� �ملستقبلية   ?�vلنبو�

�لسكينة   �� �لرÐيا   ,  =��� بعد، 
�لنا¡   ��صد  , تنبعث  ��لطمأنينة 

لد= �اعها.
يقو� �لر��d: لقد حتققت �مد �هللا 
تعا� هذ+ �لرÐيا عند �نتخا4 �خلليفة 
�لثاW حيث �نشق �ملولوP dمد علي 
 Dنظا ضد  ضجة  ��ثا�  �فقائه  مع 
�خلالفة، بل خرo من قا$يا� �يضا، 
�بعد خر�جهم �نتشر? �ألVدية , 
�كناj �لعاu , ظل �خلالفة �لر�شد# 

.Wللخليفة �لثا
ير�d �مP Fمد خا� �يضا �يقو�: 
�Ðيا   ,  �  ���أل �خلليفة   p قا� 
ليلة   ١٩١٢ ف��ير   ٢٤  , ��يتها 
�أل�بعاd�) v يذكر �Ðيا+ �لc ��ها 
 (�  ���أل �خلليفة  خالفة  عهد   ,
ֲדا  تنبأ   cل�  #vلنبو�  ,  $�� لقد 
 Ñيأ  Èم �نه   � �ملوعو$  �ملسيح 

�لك �ملوعو$ �ملبا�{ يوضع له عر� 
�نظن  نؤ��ا  كنا  عليه،  فيجلس 
 oجو� �مللك  تتويج  منها  �ملر�$   ��
�ملر�$   �� �آل�  عرفنا  �لكن  �خلامس 
مر�� Pمو$  هو  �ملبا�{  �ملوعو$  من 
�لعر�  على  Ëلوسه  ��ملر�$  �Vد 
خالفُته. � خطر بباp �نه كا� ينبغي 
�� تظهر �ية ��ضية �� �ا�ية عظيمة 
 , �عي �  , فألقي  خالفته.  �قت 
�لرÐيا �� تلك �آلية ستحدÇ �يضا. 
 �  ���أل �خلليفة  �جَه  يعلو  كا� 
 ��مسرٌ# عجيبة جر�v �كر خالفة مر
Pمو$ �Vد، ��نا كذلك كنُت جّد 
كنت  نفسي:   , �قلت   ،��مسر
��= �� ظهو� �ملوعو$ �ملبا�{ سيتم 
�مد   nلكن� �لبعيد  �ملستقبل   ,
�لسا�  �لزمن  هذ�  ��يت  تعا�  �هللا 
�لرÐيا   ,  pببا خطر   �  .Ñحيا  ,

لقد حتققت pمد اهللا تعاn هذه الرؤيا عند انتخاب 
اخلليفة الثاr حيث انشق املولوي qمد علي مع 
رفقائه وأثار ضجة ضد نظام اخلالفة، بل خرج من 
قاديان أيضا، وبعد خروجهم انتشرت األ*دية ' 
.rظل اخلالفة الراشدة للخليفة الثا ' zأكناف العا



١٧

التقوىاجمللد السادس والعشرون، العدد العاشر - ربيع الثاني ١٤٣٥ هـ  - شباط / فبراير ٢٠١٤ م

 dملولو� هو   pحلا� �خلليفة  نفسها: 
يكو�   �� ميكن  فكيف  �لدين  نو� 
مر�� Pمو$ �Vد خليفًة ��N؟ ��لقي 
 ���عي , �لرÐيا �� �خلليفة �أل� ,
�هللا   vحبا� أل�  �لعمر   ���� يبلغ  لن 

�لياv+ ال يبلغو� ���� �لعمر.��
حتقق  حو�  تساÐال?  �لبعض   Fيث)
نبوv# �البن �ملوعو$ �آل� �يضا �لكن 
�هللا تعا� �خ� �لر��d , �لك �لوقت 
, �لرÐيا عمن سيكو� مصد�ًقا �ا)

�هو   � $ين   Fخ حضر#  يقو� 
��يت  مر#   ?��  :١٩٠٦  , مبايع 
�ليد �ليمÚ لسيدنا �خلليفة �لثاW �يد+ 
 ٥٥ �N ا �صبحت طويلةr� هللا تعا��
�نه  فيه  �هللا   Wخ�� فقد  تقريبا  قدما 
 .D��هب له قد�# غF عا$ية ال تقاَ
�جهه   �� نفسها  �حلالة   , ���يت 
�ملبا�{ جهة �لغر4 �هو جالس على 
فسألته:  عينا+.  �تدمع   Fصغ جد�� 
ملا�� تبكي يا سيدd؟ فقا� خشيَة �� 

يتخذW �لنا¡ �Nا.
 � $ين   Fحضر# خ d��لر� يقو� 
نفُسه: قبل بضعة �ياD ��يت , �لرÐيا 
�� سيدنا �خلليفة �لثاW �يد+ �هللا تعا� 
�هذ+  �لرسائل،  �لنا¡  على   Â�يو
 ،vلسما�  , مقامهم  للذين  �لرسائل 
$�جة  �سب  �لرسائل  يسلِّم  فهو 
 Dيضا مقا�  p صحاֲדا، فسألُته هل�

�يضا  لك  نعم  فقا�:   ،vلسما�  ,
�لسماv. ففهمُت من كل  مكا� , 
هذ+ �ألمو� �� كل ما ��يت �نا �لعبد 
�ملتو�ضع �� ���+ حاليا، هو من �شعة 

نو� �لنبو#. 
يقو� حضر# خليفة نو� �لدين � من 
سكا� جاموْ� �هو مبايع , $يسم� 
 ١٩٣١ D١٨٩١: لقد ُ�ِ�يُت , عا
�لنا¡ كلهم  �لكشف طفال �به   ,
�نا �يضا �الطفُته،  كث�F، فاحتضنُته 
�لنا¡  لكن   Fلٌد صغ� �لطفل  �هذ� 
��لقي  عاما.  عمر+ ٤٣   �N يقولو� 
 , ُ��يته   dلذ� �لطفل   �� قل�   ,
 Fبش ��هذ� �لكشف، هو حضر# مر
�لدين Pمو$ �Vد خليفة �ملسيح. , 
عاما،  عمر+ ٤٣  كا�   ١٩٣١ Dعا
�هنا{ بيت , نبوv# �ملسيح �ملوعو$ 

� عن �لولد �ملوعو$،

�d: "لقد بشرW بأنه سيكو�
 لك �بن.

"Dمن �أليا Dيو , p يكو� حبيبا 
 Wلثا� �لشطر   , "�يك"  لفظة  ففي 
 Dعا �N #شا�N �يضا  �لبيت  من هذ� 
١٩٣١ أل� �لقيمة �لعد$ية �ا �سب 

 "�" :Âمو> d��جلّمل ٣١ �d يسا
�"{" ٣١ , حسا4 �جلمل،  "d"�
�يضا   Wحا��لر �لرقي  كما�  �يبد� 
هذ�   , �لطفُل   dَ��ُ �لذ�   ٤٠ بعد 

�لكشف , عمر ٤٣ عاما. 
حضر# �حم $ين � �بن  ا� $ين 
 :١٩٠٢ Dعا  , مبايع  �هو  يقو�: 
�خلليفة  عهد  ��ئل �  , ��يت  لقد 
علي  Pمد   dملولو� �لرÐيا   ,  Wلثا�
جالسا   Fملاجست� على  �حلاصل 
مياْ�  �لسيد  �يقف  كرسي،  على 
منه،  قريبا   Wلثا� �خلليفة  �d حضر# 
علي  Pمد   dملولو� �جه  فر�يت 
�جسمه يتضا�v باستمر�� حÈ صا� 
بينما متد$  صغ�F جد� �جم طفل، 
جسم حضر# مياْ� كث�F حÈ صا� 
له  �ظهر  �ألصلية  قامته  من  �طو� 
جال� �هيبة كبF#، فاستغربت جد� 
فلما �صبحُت خرجْت من قل�  يع 
(كا�  �بايعُته.  ��لشبها?  �لشكو{ 
�لشكو{  بعض  هذ�  قبل  قلبه   $�ير�
��لشبها?) فاحلمد هللا علي �لك.  

Pمد   Fم� حلضر#  ��ية � هنا{   �
خا� � نفسه فيقو�: عندما كا� 
 � Wملؤمنني �خلليفة �لثا� Fحضر# �م
�خلالفة  قبل  للحج  مكة   �N مسافر� 
Pاَصرين  �لرÐيا   , �ملسلمني  ��يت 
�لكفاُ�  حاصر  قد   d� �لكفا�،  بني 

� ����������������	�
��  ��  

�������	� ������������  
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حيلة   d� تبق   u �حني  �ملسلِمني، 
من   vجا�  vلسما�  �N �حدنا  طا� 
�لسماv مبخلو� عمال� جعل �لكفا� 
�لرÐيا  هذ+  فكتبُت  فو��.  يهربو� 
�N حضرته , مكة �$عو? له �� 
يكو� سفُر+ هذ� جالبا لرضو�� �هللا 
 ��Fملر�$ من ط� �� =����قربه.  �
�ما  للحج،  سفر{   vلسما�  �N �حد 
�لعمال�  �ملخلو�   ��نز من  �ملر�$ 
�هللا  لُيهلك  بدعائك  �ملالئكة   ��Ûف
��ظن  عليهم.  �يقضي  �لكفا�  ֲדم 
�� حضرته بعد �لعو$# من �حلج قد 
�كر �سالc هذ+ �يضا �ثناv خطابه 

, مسجد نو�. 
� يقو� حضر# �مF خا� � نفسه: 
 ١٩١٣/١/٢٠  , �هللا  $عو?  لقد 
 p هيِّْئ  �Nي  يا   vلعشا� صال#   ,
�ملوعو$  ��ملسيح   � �لن�  �يا�# 
 ,  vلصلحا� من  ��آلخرين   �
�لرÐيا، فلما منت ��يت , �لرÐيا �� 
 , �جتمعو�  قد  �لصاحلني  من   �Fكث
 ،vبالدعا مشغولو�  �كلهم  ميد�� 
�يضا   Wلثا� �خلليفة  سيدنا  �فيهم 
��ماD حضرته ��مامي ��هاُ� �ليا�ني 
�نشّمها، فقا� p حضرته: ينبغي �� 
�ألنف   �N  �Fكث �أل�هاُ�  ُتَقر4َّ  ال 
بينها  فاصٌل  يكو�   �� ينبغي  بل 
�بني �ألنف حÈ تتمتع بشم �لر�ئحة 

�كثر. 
نفسه:   � خاْ�   Fم� يقو� حضر# 
 pليا Nحد=   , �لرÐيا   , ��يت 
حضر#  مع   W�  ١٩١٣ $يسم� 
���ينا مشهد بيو? قد  Wخلليفة �لثا�
تسر4 ماv �لبحر �N حتتها، ��هلها 
على  ��شرفو�  �لك  عن  غافلو� 
��ال{. فكا� تعبFها Nنكا� �ملنكرين 

خالفته. 
��يت  لقد  نفسه:   d��لر� يقو�   �
�سط ف��ير ١٩٣٠ �W �صعد على 
�ملؤمنني   D� �لسيدُ#   nتتبع�  ،o�$
 nحني ��يُتها �صاب��ملحترمة �يضا، 
�ضطر�4 كبF لشد# �الحتر�D، لكن 
عنها  �هللا  �ضي  �ملؤمنني   D� حضر# 
قالت لطفا منها: ال تقلق فأنت �يضا 
طريق  عن  $خلُت   � �ال$نا. � من 
�يضا  �هو  �خر  بيت   �N  oلد��
ِملك للمسيح �ملوعو$ �، �هنا{ 
ُعرضْت علي �ظيفٌة , عائلة �ملسيح 
�ملوعو$ � Nال �� ��ت� كا� �قل 
بكثF مما كنت �ستلم كنائب �ملفتش، 
 nسأل � ،��لكنn قبلتها بعد �لتشا
�لسابقة؟  �لوظيفة  تركت  ملا��  �حد 
 nسأل � .nفالنا خدع �N له  قلت 
نفُسه �� شخٌص �خر ملا�� تأخر?؟ 
فقلت له كا� عندd ضيوj مرضى 
فبسبب �العتناv ֲדم تأخرُ?، فقالت 

من  �ملحترمة  �ملؤمنني   D� حضر# 
بسبب  يتأخر  �إلنسا�   ��  j��ملعر

�العتناv باملرضى.
�قتحمو�  �لرجا�  بعض   �� ��يت   �
 ���يريد  Wلثا� �خلليفة  سيدنا  بيت 
فطر$ִדم  سيف،   dيد  ,� �لفتنة، 
 �N عد?  حني   � بالسيف،   يعا 
قد  �خر  شخصا  �جد?  �لبيت 
�قتحم �لبيت حامال �لسيف، فقطعُت 
سيَفه بسيفي فصا� عاجز�. � ��يت 
 Wلثا� �خلليفة   ��يأخذ �ناسا �خرين 
Pيطني به، فنا$�W حضرته، فشتَّتُّهم 
�لفتنة  �عيم  �قتل   ��  ?ُ$��� �يضا، 
�جهه � يتقهقر  بد�  لكنه  بالسيف 
 Èح Nليه،  �آلخر  �نا  �تقدمُت   ،َّpN
�جعُت  �حني  �قتلُته.  حاصرُته 
�لسيد#  حضر#   nسقْت �لبيت   �N
�حلليَب،   Wلثا� ��خلليفة  �ملؤمنني   D�
�شر4  �خر  شخص   W�� فحني 
ملا�� تشر4 �حلليب؟   nحلليب سأل�
عيب؟   d� �لك   , هل  فسألته 
جد�،  جيد  �حلليب  شر4  بل  كال 
�لرÐيا  هذ+  �كتبت  �ستيقظت،   �
�لثاW , �لرسالة.  �N سيدنا �خلليفة 
طريق  عن  �لر$  حضرته  فأ�سل 
 ١٩٣٠/٣/٥  , �خلا�   Fلسكرت�
�لرÐيا جيد#، ��N �هللا  فيه ��  كتب 
سيوفقك خلدمة �جلماعة , <ا� ما. 
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 ١٩٣٠  Dعا �بريل   , �لك  �بعد 
حضرته   �N �خر=  �سالة  ��سلُت 

�كتبُت بعد �خلطا4 ��لتحيا?:
�لبيت �لفا�سي: 

�d: "كلما �بتلى �هللا قوما بأمر 
 "#Fِنَعما كث�جعل ���v+ �فضاال 

على  �طالعي  Nثر  ر  يتفطَّ قل�  يكا$ 
�مل��   Fغ  jلتصر�� �حلد�$ين  فنت 
 #Fللشرطة، لقد ��يت قبل مد# قص
, �لرÐيا عصابًة من �ألشر�� <تمعني 
بالسيف  �شّتُتهم  حضرتك  حو� 
قد كتبت  �عيمهم، �كنت  �قتلُت 
حضرتك،   �N حينها  �لرÐيا  هذ+ 
�هللا   ��" �لر$   , كتبت  �كنَت 
<ا�   , �جلماعة  خلدمة  سيوقفك 
هذ+   v�$� فرصة  �ترقب  فأنا  معني" 
 jعر� �ال  �لشو�،  مبنتهى  �خلدمة 
 d� }كيف يتحقق �لك، فليس هنا
باهللا  ��الستعانة   vلدعا�  Fغ �سيلة 
���جو من حضرتك �� تدعو  ،�
�يستجيب  dيعفو عن قصو� �� p
خلدمة  �لفر�   p �يهيئ  $عائي، 
�لدين عمليا. ��لسالD عليكم ��Vة 

�هللا �بركاته 

�لعبد �ملخلص �مP Fمد خاْ�، نائب 
 Üئر# حتديد �أل��ضي ف�$ Üملفتش ف�

Pافظة جالندهر
 dياÐ� حتققْت  سنو�?  سبع  �بعد 
�الستقالة  قدمُت  حني  حرفيا  هذ+ 
 Dعا  ,  Fكب مسئو�  من   Íباقتر�
كانت  �rا  الحقا  �تبني   ١٩٣٤
خديعة، �لك ألنه كا� قد قا� �لك 
يريد  بأنه  �ألسبا4  بعض  على   vبنا
 �� �علي  �لوظيفة،  عن  يستقيل   ��
�ستقيل �نا �يضا، لكنn عرفُت بعد 
�لك �نه �N �آل� u يقدD �الستقالة. 
حتديد  $�ئر#   Üف فكنت  �نا  �ما 
��تبا  �بية �  ٩٠ �تقاضى  �أل��ضي 
قا$يا�   , �ستلم  ��آل�  شهريا، 
ليست   cظيف�� فقط،  �بية �  ٢٠
”حتريك   , بل  �جنمن  مؤسسة   ,
 Wلثا� �خلليفة  �سسها   cل� جديد“ 

كما ُ�خ�ُ? , �لرÐيا. 
�لوظيفة  من  �ستقلت  قد  كنت 
”ֲדربر“   , ��قمت   ١٩٣٤  ,
النشغاp , �لتجا�# �خلاصة، ��آل� 
 Dبأ الحظُت  هنا   �N  vملجي� بعد 
 vللدعا �فِّقُت ُ�  ،oخلو��� فتنة   nعي
 Wمللتا� �لدين  فخر  قتل  �الحظت 

 .nعي Dعيم �لفتنة �يضا بأ�
(فصَد� ما قا� �ملسيح �ملوعو$ � 

�هو يناجي �به �): 

      pلقد حققَت  يع �ما
vيع �ألعد�  Dزr� فبفضلك

يقو� حضر# �حلكيم عطاP vمد � 
 Dيو  ?��  :١٩٠١  , مبايع  �هو 
حلضر#   cبيع من  تقريبا  شهر  بعد 
�خلليفة �لثاW جاv �حلكيم �Vد $ين 
 cبي �N +�ّ$َ �ملحترD من مدينة شاْ+ 
معي  تعا�   ،p �قا�  الهو�،   ,
�تكلم مع Pمد علي   �� Dليو�  ُّ$�فأ
�ملحترD حو� مسألة �لنبو#، فر�فقُته، 
�بد� �حلديث بني �حلكيم �Vد $ين 
 ،Dمد علي �ملحترP dملولو�� Dملحتر�
��ستمر   ،vألصدقا� مثل  �ملسجد   ,
�لنقا� لربع ساعة �� ثلثها حو� ما 
نبيا   � �ملوعو$  �ملسيح  كا�   ��N
 �N  يعا  عدنا  �لك  �بعد  ال.   D�
يا  قائال:  ليال  �هللا  فدعو?  �لبيو?. 
علي  �ملولوP dمد  قاله  ما   �N �Nي 
نشأْ? ,   d�) ما،  نوعا  يبد� حقا 
�ملوعو$  �ملسيح  نبو#  عن  شبهٌة  قل� 
 � بنفسك.  قل�  فتد��ْ{   ،(�
�ملوعو$  �ملسيح   �� �لرÐيا   , ��يت 
مضطر4  �هو  بسرعة   vجا  �
هنا{.   �N �نظر   :p �قا�  �لبا� 
بغضب  ينظر   Dحلما�  Ïمر فر�يت 
على  جلس  قد   DاV  �N شديد 
 p قا� � .Dسية مر4ٍّ �خر للحماÎ
 Ïمر �N ملسيح �ملوعو$ �: �نظر�

 �����	�	��������� � �!�"�# $%  

 �����	�
� �&��'�(��)�# �*+����� ��� ���  
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التقوى

�حلماD �يضا ينظر�� باحتقا� شديد 
�لذx dلس على Îسية   Dحلما�  �N
 �N هم، لذ� ال تتر$$ �نت �يضاFغ
�ملبايعني)   Fغ  d�) �لالهو�يني  بناية 
فقلت له يا سيدd لن ��هب. �بعد 
�لك �ستيقظت، �شكر? �هللا على 

فضله. 
 nلغ� عبد  �لدكتو�  حضر#  يقو� 
 ،١٩٠٧  , مبايع  �هو   � َكَرْ{ 
تو,   Èح بسرعة  �لوقت  مّر  لقد 
�بايَع  يع  � ��حضر# �خلليفة �أل
 ،Wلثا� �خلليفَة   Ï�Fن  , �ألVديني 
 Dملرحو��لكنn �نا �Pمد حسني َبّت 
�خلو�جة قمر �لدين ُحرمنا من �لك 
u �N نبايع. �فيما بعد تسp Ú �لسفر 
�لوظيفة،  تركُت   �� بعد  ��ند   �N
��ند   , �بقيُت  �حلر4  �ندلعت   �
 jإلشر�� �ظيفة  �جدُ?  �هنا{ 
بالهو�.  �لطب  كلية   , Åت�  على 
, تلك �ألياD كنت �تر$$ �N بناية 
 dكانت �فكا���لالهو�يني بكثر#، 
�كنت  �ملبايعني،   Fغ مع   pميو�
�صلي معهم ��ستمع �N �لد�¡ �يضا 
عندهم، ��تكلم معهم حو� �ألمو� 
�خلالفية �يضا بني حني ��خر، ��? 
يعقو4   ��مر �لدكتو�  سألت  مر# 
 , حق  على  هو  َمن   Dملرحو� بيك 
 D؟ فقا� �لدكتو� �ملرحوjهذ� �خلال

�$ًّ� على سؤ��N :p �لعقالv �لفطنني 
�ملتفهمني   يع   d� معنا،  كلهم 
�نضمو� Nلينا. , �ألياD نفسها كنت 
موسى  Pمد   oحلا� Pل   �N �تر$$ 
�ملنشي  عند+  �قابل  �كنت  �يضا، 
Pبو4 عاu -صاحَب Pلِّ ��جبو? 
�ملسائل  حو�  ��ناقشه  للد��جا?- 
�كا�  شديد.  �ما¡  �خلالفية 
�لكلما?  بعض   Dيستخد �ملنشي 
�ظن  كنت   nلكن� �يضا،  �لقاسية 
�لكلما?   Dستخد�� على  معتا$  �نه 
�ملنشي:   nسأل كالمه.   , �لقاسية 
 d�) لبيغاميني�  Úمب �N ملا�� تذهب
 �N ��هب  قلت:  �ملبايعني)؟   Fغ
�نه   =��) �لقر��   ¡�$ vهنا{ إللقا
 ¡�$ �N Âب �� يكو� لالستماx
يومًيا  Nليهم  تذهب  فقا�:  �لقر��) 
من �جل �الستما�N Â $�¡ �لقر�� 
فتعا� معنا يوًما �يضا ��ستمع لد�¡ 
 , �ألVديو�  كا�  عندنا.  �لقر�� 
ميا�  بيت   , يصلو�  �لوقت  �لك 
 Dغال  dملولو� �كا�  $ين   yجر�
�سو� �لر�جيكي يلقي $�¡ �لقر��  
للمر#  هنا{   �N �هبت  فلما  هنا{. 
 Íكا� $�¡ �لقر�� حو� شر ���أل
 dلذ� Wلثا� vمن �جلز ���آليا? �أل
�كا�  "...vيبد� بـ "سيقو� �لسفها
�لقر��  يفسر  �لر�جيكي   dملولو�

�ببينا?  Pكمة  بطريقة   - �لكرمي 
��ضحة - تفسu �Fً �كن قد �عت 
 jملوصو� dمثله قط. ملا ��يت �ملولو
قبل �لد�¡ قلت , نفسي يبد� من 
 �� عسى  فما��   d�قر �نه  مالPه 
يقو� , $�¡ �لقر��، �لكن ملا بد� 
�ًر�  �كأ�  �جد?  Nليه  ��ستمعت 
على   dجتر  jملعا��� �لنكا?  من 
 dملولو� على  �ثنيت  فلما  لسانه. 
 uعا Pبو4  �ملنشي   Dما�  jملوصو�
علي  Pمد   dملولو� تعلََّم  ِمْنه  قا�: 
�يضا علوD �لقر��. كنت , حيص 
بيص من �مرd , تلك �ألياD فر�يت 
�ملسجد  يشبه  مسجًد�  �لرÐيا   ,
 pببا �Ôطر  "بطالة"   , �جلامع 
��نا جالس , فناv هذ� �ملسجد �� 
�حصل على ماv �توضأ به ��صّلي. 
 u nال �نN ملسجد� , vثت عن �ملا�
�جد+. فكر? �� �ملاv ليس موجوً$� 
عنه  �ًثا  فخرجت  �ملسجد  هذ�   ,
مسجًد�  يشبه  مسجًد�  فر�يت 
للبيغاميني (�d غF �ملبايعني) ���يت 
فيه صنابF �ملاv. فلما فتحت صنبوً�� 
 jٍصا vلبد�ية ما� , oخر vللوضو
 vما oرÔ لكن بعد �لك بد��قليال 
قذ��#  تشبه  بقذ��#   o�ممز �سخ 
ֲדا  �توسخت  �ملستنقعا?  طحالب 
 ،� جدًّ �سخ   vما Nنه  قلت   .dيد�
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�بعد قليل �نقطع هذ� �ملاv �يضا. بعد 
�لك ُعد? �N �ملسجد �لذd كنت 
�بينما كنت  �لبد�ية،   , فيه  جالًسا 
 �N طريقي   ,  pلعا� �جلد��  �تسلق 
�لك �ملسجد �N �خذ �لدكتو� سيد 
Pمد حسني شا+ �جلي من خلفي 
�قا�: ملا�� �تيت �N هنا؟ حذ�ِ� �� 
تعو$ Nليه ثانية. (لعله ال يز�� , �لك 
�ملسجد �لذd كا� يتوضأ فيه، على 
�ية حا�...) قلت: ليست Ï حاجة 
 �N ُعدُ?  فلما  هنا.   �N  vللمجي
 vملا� من  حوًضا  فيه  ��يت  �ملسجد 
 dملسجد �لذ� �N $ملا عا d�) لزال��
كا� جالًسا فيه بد�ية �جد فيه حوًضا 
 dملولو�  �� ���يت  �ال�)   vما من 
$�ًسا  يلقي  �لر�جيكي  �سو�   Dغال
 Âملطبو� �حلديث  كتب  �حد  من 
على ��� ُبn �للو�، �حو�شيه �يضا 
 nبأن pمليئة بالكتابة. هنا{ خطر ببا
كنت Åطًئا , �لبد�ية ألنه يكثر هنا 
 dيد� ��فعت  توضأ?  فلما   .vملا�
 dِمْستر" بن  حسني  Pمد  ��يت 
Pمد موسى" ��قفا عند ��سي �بيد+ 
من  مأمو�  �نه   pببا خطر  �لسيف. 
ِقبل �خلليفة �لثاW بقتلي ألنn منافق، 
فالتفّت P �Nمد حسني �قلت له هل 
 nحتمل سيًفا لقتل مؤمن؟ �ال تر= �ن
�لرÐيا   , �ملشهد   Fتغ �هنا  مؤمن؟ 

 =��� سيًفا  �Vل   nكأن� ���يت 
�طفاال صغاً�� , �V� dّر ��بيض - 
�كأrم مثل �لفجل – �يقيمو� مأمتا 
Nليهم  �توجه  حيث   ،Dملحّر�  Dيا�  ,
 ��حامال �لسيف ��قو� �م �� يغا$�
 =�� �هذ� �ملكا� فيهر4 �ألطفا�. 
خا�،  �لغفو�  عبد   nب� بيت  �مامي 
Nحد=   �N بالدخو�  Mمُت  فلما 
�لشرطة  �جا�  خلفي  $خل  غرفه 
من �جل �لتفتيش. �خطر بباr� pم 
قد �تو� �ًثا عن �لسيف �لذV� dله 
 nن� pخطر ببا �ألنه ليس مبرّخص، 

�تيت به من �فريقيا، � �ستيقظت.
لبعض  �لرÐيا  هذ+  �كر?  لقد 
Pمد   dمستر" �لعل   ،vألصدقا�
ُقِتلَت ,  ليتك قد   :p موسى" قا�
 nلك أل� �لك يع �Fًيا لكا� خÐلر�
يبايع   u) كليًّا.  �لنفا�  على   vلقضا�

�لر��d بعد هذ+ �لرÐيا �يضا)

 Wلثا� �خلليفة  بايعت  فتر#  بعد   �
للجماعة  �Pبة  Nخالًصا   ?$��

بفضل �هللا تعا�.
 ?Fث� ملا  �يقو�:  $ين   Fخ  d�ير
فتنة �ألحر��، ��يت , �لرÐيا حضر# 
���يت   Wلثا� �خلليفة  �ملؤمنني   Fم�
"يوسف"  يدعى  شخصا  جنبه   �N
مضطجعا ��N جانبه �آلخر شخص 

يسمى "شP Fمد".
�كأ� �هللا تعا� �خ�W , هذ+ �لرÐيا 
�بعض  يوسف،  مثل  حضرته   ��
يلقا+ من  ما  �لنا¡ �سد�نه بسبب 
�$ها�، �لكن مبا �� قو# �Nية ���قي 
خا�قة حتالفه $�ًما لذلك لن يستطيع 
هؤالv �حلسا$ فعَل شيvٍ. كأ� هذ+ 
�لرÐيا جاv? متو�فقة مع بيت شعر 

للمسيح �ملوعو$ � معنا+:
قد   ���أل يوسف   �� �عنا  قد  كنا 
هذ�  يوسف  �لكن  �لبئر   , �لقي 
من  ليخرجهم  �لناَ¡   d$ينا �لعصر 

بئر �لضاللة.
 dلذ� خا�  نعمت  �لدكتو�   d�ير
بد�ية   , �يقو�:   ،١٨٩٦  , بايع 
�سالة  له  كتبت   Wلثا� �خلليفة  عهد 
�لبيعة. �لعلي , تلك �ألياD كنت , 
�كنت , بيc �لو�قع , �الية  #�Nجا
"نا$��" , Pافظة "كانغر+". �هنا{ 
 Dغال  dملولو� من  �سالة  تسّلمت 

كنا قد سمعنا أن يوسف 
األول قـد ألقي ' البئر 
ولكن يوسف هذا العصر 
ليخرجهم  الناَس  ينادي 
الضاللـة. بئـر  مـن 
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 ��مر Vو  �هو )  d���لبشا حسني 
بشV� Fد �، �u يكن قد بايع , 
�لبد�ية بل �نضم �N �لالهو�يني ��هب 
معهم) طلب مn فيها �� �فسخ بيعة 
�ملا كانت ���صر �ثيقة  .Wخلليفة �لثا�
لذلك  طويلة  مد#  منذ  معه   nتربط
 Dبيغا" �لالهو�يني  جريد#   , كتبُت 
�� فهم �ألمر $ cصلح" عن فسخ بيع
على �جه صحيح، �مت �إلعال� عنه، 
�لكن  �لالهو�يني.   �N ��نضممت 
بقيت �فكا�d بفضل �هللا تعا� �منته 
ֲדي هي جتا+ عائلة �لنبو# �u ¯رo من 
 u d�) .فمي كلما? مسيئة جتاههم
�Åّلة  مسيئة  كلما?  فمه  من   oر¯
باأل$4 جتا+ ��ال$ �ملسيح �ملوعو$ �ال 
بقيت  �غFهم)   Wلثا� �خلليفة  سيما 
على هذ+ �حلالة مد# طويلة ��شتركت 
, بعض جلساִדم �يضا. (لقد �كر? 
 u نه� �ملولوd غالD حسني  لكم عن 
يبايع , �لبد�ية �لكن $خل , �ملبايعني 
��ستوطن قا$يا� بعد  ،١٩٤٠ Dعا ,
 :d��لر� يقو�  حا�،  �ية  على  �لك) 
١٩٣٠ �� قبله ��يت , �لرÐيا  Dعا ,
�� هنا{ $�ً�� ��سعة على شاطئ �لبحر 
بشد#  �لبحر   oمو�� عليها  تتالطم 
منها   oخر  .�Fًكب ضجيًجا   Çفُتحد
�� نصف  فر�يت  علي  �ملولوP dمد 
�سو$.  �آلخر  �نصفه  �بيض  �جهه 

حياته   �� �لرÐيا   , �عي �  , �لقي 
�من   , عاشها   cل� تلك   d�  ���أل
�ملسيح �ملوعو$ � كانت جيد# �ما 

�لc كانت بعد+ فاسوّ$?.
خلق  هد�ية  لعبد  تعا�  �هللا   $���  ��N
 ١٩٣٢  Dعا  , كنت  �يضا.  �سباֲדا 
"سرغو$ها"   , �هلي  �كا�   cبي  ,
�N �ستلمت �سالة من �لدكتو� Pمد 
�مFكا   , يسكن   dلذ�  - يوسف 
فيها   nم طلب   -  Ïقا�� من  �هو 
قائال:  قا$يا�   �N بالوصو�   Âإلسر��
Nنn �غا$� �N �مFكا ���يد �� �فو¼ 
Nليك مهمة بناv �لبيت (�d كا� يريد 
مشرًفا  فجعله  قا$يا�   , بيًتا   nيب  ��
�بريل  فجئت ,  �ألعما�)  هذ+  على 
 �١٩٣٢ �N قا$يا� �عّمر? �لبيت 
�نتقل Nليه �هلي �يضا. لقد ��ينا عجًبا 
بعد �نتقالنا �N هنا، �كأ� �اv جديد# 
���ًضا جديد# تتر�v= لنا. �من خال� 
��ستماعنا  �لصلو�?   , �شتر�كنا 
�تأثFها  �خطاباته  حضرته  خلطب 
�خذْ?  يع �نو�Â سوv �لفهم تتبد$ 

�تتالشى ��يًد� ��يًد�.
 �N قا$يا�  من  �هبُت  �بالصدفة 
Pمد  َمهاشه  كا�  حيث   ،"��"نا$
عمر قد �تى من �جل �لدعو# ��لتبليغ، 
 �� عليك  �حلديث:  خال�   p فقا� 
�َصفا َ فمألُتها،  �لبيعة،  �ستما�#  متأل 

 nظّل�� �شّك،   #��كد �ية  من  قل� 
�لعبد  �نا   p �هب � بظّله،  تعا�  �هللا 
 Ïصحا�  �� مع  ثانية،  �حلياَ#  �لعاصي 
�مهانة   �ّ�ُ  , يز�لو�  ال  �آلخرين 
ألrم  ��ألنانية  �لزهو  عليهم  ��ستو� 
قد  �rم  نفوسهم  قر��#   , يد�كو� 
�خذִדم  �لكن  ،Í$فا �قعو� , خطأ 
�لعز# �لظاهر# باإل� فمنعتهم من قبو� 
�حلق، �هذ+ هي جهنمهم �لc يْصَلْو� 
فيها $�ًما. �N قلوֲדم تريد �� يؤمنو�، 
هد�هم  �لشماتة.  من  خائفو�  �لكنه 
�هللا. �ما �نا فقد Îلn �هللا تعا� بفضله 
 Dخلا�. قبل 7و سنتني ��يت , �ملنا�
ليًال �� صند�ًقا �هبًيا مرصًعا �مضيًئا 
�صا� معلًقا  vجًد� قد نز� من �لسما
مرصع،  �ه�   oتا نز�   � �جلو،   ,
يقع   �� على �شك   oلتا� كا�  �بينا 
 ،dبيد �Vلته  طرُ?   ���لصند على 
كل  من  �عت   Èح Vلُته   �ْN �ما 
فتُح  يقو�:  موحًد�  �لعاu صوتا   v7ا�
شديد#  ضجة  معه  �كانت   .Dإلسال�
 , قل�   , ��ُلقَي  �ستيقظت.   Èح

 .Wل�يطا� oهو �لتا oحلا� �� �لتا�
�= حضر# ميا� سوهÚ خا� �: ��
عندما كانت معا�ضة �ألحر��يني ضد 
مايو  شهر   , �شدها  على   اعتنا 
تعا�،  �هللا  �$عو  بد�?   ،١٩٣٨  Dعا
 � �لن�  على  �لصال#  من  فأكثر? 
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 ،cخليف كر�مة  �حفْظ   ،4ّ� �قلت: 
بزيا�#  فتشرفت  قو#.   ,  ��لعد فإ� 
 ,  � �ملصطفى  Pمد  �لو�=  سيد 
على   ا�،  ثالثة  ��يت  حيث   ،Dملنا�
�حدها �لن� � ��بو بكر �، �على 
 p فقا�   ،���آلخر صحابته   +Fغ
 Dْتقّد �: سوهn خا�، جئَت؟  �لن� 
 .��لعد لFتعب   vببط خطو�ِتك  �َضْع 
فتقدمُت �N سيدd �. فلما خطوُ? 
 nلن� �: سوه� p عشَر خطو�? قا�
خطو�ِتك  أل�   vلو���  �N تعا�  خا�، 
عن   � �لن�  نز�   � �صو�ًتا.   Çُتحِد
 �N �صل  �ملا  ميشي،  ��خد  �جلمل 
�ملسجد �ملبا�{ (�d �ملسجد �ملبا�{ , 
�$خلو�  كلهم  �لصحابة  نز�  قا$يا�) 
�ملسجد �ملبا�{ مع �لن� �. � تركهم 
� , �ملسجد ��هب من خال� شبا{ 
هنا   .Wلثا� �خلليفة  بيت   �N �ملسجد 

 .Ïيا هذ� �لصحاÐ� تنتهي
��يت   :� $ين   Fخ حضر#   =���
لقد  يقو�:  كابو�  ملك   �� مر# 
��سلُت �ملا�، ��نا �ٍ? �يًضا. �عندما 
�ثا� �حلّد�$�� �لفتنة (كانت فتنة $�خلية 
كبF# �ثا�ها بعض �حلد�$ين من قا$يا�) 
 �  Wلثا� �خلليفة   �� �لرÐيا   , ��يت 
�كأ� �هللا �خ�W ֲדا  ،vميشي , �لسما
�� مقامه � ساDٍ جًد� �يث يصعب 
بل يستحيل �لوصو� Nليه. كما علمُت 

�نه مهما بذ� �هل �لدنيا من سعي فلن 
�هللا  بفضل  �بًد�  Nضر��+  على   ��يقد�
 Dتعا�، أل� قدمه �ملبا�كة تقع على مقا
عا� جًد�. �هذ� يطابق ما قاله �ملسيح 

�ملوعو$ � , شطر بيت له: 
�هَل   vلسما� �هُل   d$يعا ملا��   :d�
 Úسوه ميا�  �قا� حضر#  �أل�ضني؟ 

� Wد �لقا$ياV� Dغال ��سيدنا مر
�Ëانب حضرته جنله سيدنا مر�� بشF �لدين Pمو$ �Vد   � 

����������	
��  

�����������  
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صد�  لكم  �بني  �آل�   :� خا� 
�خلليفة �لثاW � كما �نكشف علّي. 
, �ألياD �لc كانت فتنة �ألحر��يني 
على �شّدها �كا� �حلد�$�� �يًضا قد 
�قلت  vبد�ُ? �لدعا ،#Fمو+ بتهم كث�
�4 �حفْظ كر�مة سيدd �خلليفة، فإنه 
�بن سيدd �ملسيح �ملوعو$ �. لقد 
�كنت ُ�كثر من �لصالِ#  �Fًعو? كث$
 Wvلفاحتة. فجا� #vقر��على �لن� � 
 ��  Wخ��� شخص  �لكشف   ,
�ملشايخ قد �جتمعو� ناحيَة �لشر� , 
قرية ”ُبدها“ �يقولو� سوj نقطع 
7وهم  فخرجُت  �لقا$يانيني.  $�بر 
 dدVأل� علي  بركت  �لسيد  برفقِة 
�ملا   ،dدVأل� علي  فتح  ��لسيد 
�صلنا �N قرية ”بند$��d“ حانت 
ֲדما  �صلي  فبد�?  �لعصر،  صال# 
Nماًما، �فيما 7ن , �لصال# ِحلق بنا 
َبْغالَنه   Çغو Dغال��لسيد فر$ خا� 
 ،vلسما�  �N فنظر?  �ألVديا�. 
 Fمن �حدMا  قمرين،  فيها  فر�يت 
جًد�، ��آلخر مربع �لشكل �ملتصق 
به �لكن ال نو� فيه، �فيما �نا �نظر 
�صبح   Èح فيه  يلمع  �لنو�  بد�  Nليه 
مثل �لقمر �أل�� نوً��. كنُت $عو? 
متماثلني  �لقمر��  فصا�  تعا�  �هللا 
 �N يقو�:  صوًتا  فسمعت  بدعائي. 
�لقمر �أل�� هو حضر# �ملر�� �ملسيح 

 dلذ� �آلخر  ��لقمر   � �ملوعو$ 
�نا� �آل� هو ميا� بشF �لدين Pمو$ 

 .Wد �خلليفة �لثاV�
فتنة �حلد�$ين كانت   �N كما قلت�
قا$يا�   , ثا�?  لقد   .#Fكب فتنة 
 Wلثا� باخلليفة   vهؤال �لصق  حيث 
ضد+  �فعو�  بل  قذ�#،  �ִדاما?   �
قضية، �سأحتدÇ عنها فلعل �كثركم 
ال تعلمو� عنها شيًئا. سوj ��كرها 
بأ�  جدير#  �rا  Nال  شديد،   �بإxا

يقر�ها �ملرv مع تفاصيلها. 
ُ�فع   :�  Wلثا� �خلليفة  قا�  لقد 
�مرُ?  قد   Wبأ  dضد قضية  مؤخًر� 
بعض �جاp بقتل بعض �لنا¡ �لذين 
يدير�� مصنعا يصنعو� فيه �ملاكيناِ? 
�فعو�  �لذين  �هم  �لّشعFية،  لصنع 
قضية  �فعو�  �قد  �لقضية.   dضد

�خر= بأ� تؤخد مn كفالة بأW لن 
�صيبهم بضر� , �ملستقبل. 

 Âُ$� u W� ُّيقو� حضرته �: �حلق �
عليهم قط، $Â عنك �� �فكر , �� 
 Wقاسو �لكنهم  بقتلهم،  �حًد�  �مر 
 Dأليا�  , تصرفو�  لقد  حا�م.  على 
 vًبنا الئقة   Fغ بتصرفا?   #Fألخ�
على �سبا4 توّهموها �هي مذكو�# 
 Dقو�  nن� ظنو�  حيث  جريدִדم،   ,

مبؤ�مر# ضدهم. 
� يقو� حضرته �: 

يتو�عو�  ال  ُخُلًقا   ��يتر$َّ �لذين   �N
عن �النتقاD بطر� غF �خالقية، �من 
علّي   ��يفتر  vهؤال جند  �لك  �جل 
 u  nلك� �لتهم،  بأشنع   Wمو�  Èح

��ّ$ عليهم. 
��بني لكم ملخص ما ��$ , تا�يخ 

�جلماعة عن هذ+ �لفتنة: 
Dِ �جلماعة �إلسالمية �ألVدية  برÐية تقدُّ
�شعبيِة �خلليفة �لثاW � �ملتز�يد# , 
كل مكا� �على كل �ألصعد#، �َخذ 
يطيقو�  ال  �لذين  �ملناهضني  بعض 
�Ðية �لك يعا�ضونه بشد#، �حتقيًقا 
�حلد�$ين  ببعض  �ستعانو�  لغايتهم 
ماكينا?  لصنع  Pًال   ��يدير �لذين 
صا�  حيث  قا$يا�،   , �لشعFية 
ضد  فرفعو�  �م،  طيعة   #�$�  vهؤال
يتهمونه  قضية   �  Wلثا� �خلليفة 

ون ُخُلًقا  إن الذين يـ�دَّ
ال يتورعون عن االنتقام 
أخالقية،   Cغـ بطـرق 
ومـن أجـل ذلـك جند 
 �هؤالء يف�ون علّي ح
التهم،  بأشـنع   rرمـو
ولكـ� z أرّد عليهـم. 
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 ��بد��� يصد� قتلهم، كما  مبحا�لة 
”�ملباهلة“  باسم  جريد#  قا$يا�  من 
على شخصيته هجما?  فيها  �شّنو� 
 #Fكب ضجة   ����ثا� �Åجلة،  قذ�# 
ضد  �ملشاعر  �تأجيج  �لتهم  بكيل 
نتيجة  �لفتنة  هذ+  كانت  �جلماعة. 
 dبأيد منسوجة   #Fخط مؤ�مر# 
يتو�عو�   u �لذين  �ألVدية  معا�ضي 
��قذ�ها  �لطر�  �بشع   Âّتبا� عن 
 vللقضا� �جلماعة   vبنا�  �N  #vلإلسا
عليهم. �هذ+ �لفتنة $ّلت على عقلية 
�لقذ�# �ملهز�مة من  �عد�v �ألVديني 
جهة، �من جهة �خر= $ّلت على �� 
�لثاW � متحلٍّ ُ×لق  سيدنا �خلليفة 
يوسف � حيث قّدD منو�ًجا مثالًيا 
للص� ��حللم حّير شرفاv �لبلد جد�، 
فأعلنو� بر�vִדم �كر�هتهم ملثdF هذ+ 
كتبْت  كما  �لشنيعة،  �لقذ�#  �لفتنة 

شÈ �جلر�ئد مشيد# مبوقفه �. 
�قد قا� �خلليفة �لثاW � , خطابه 
 �Fً١٩٢٧ مش Dجللسة �لسنوية عا� ,
هي  �ألمو�  ”هذ+  �لفتنة:  هذ+   �N
سّنة �هللا �ملال�مة للجماعا? �لرّبانّية، 
��جبنا  �N .بالقلق فيجب �ال تصيبنا 
 .vليس �لقلق على شر �ألعد���لعمل، 
�N �هللا تعا� بنفسه يكتب �لغلبة ملن 
كا� له، �يتو� Vاية ما هو له. لو 
كانت �جلماعة �إلسالمية �ألVدية من 

مبقد��ها  كا�   Èفم Nنسا�،  صنع 
�� تستمر �N هذ� �ليوD؟ rNا  اعة 
من  يتوالها  كا�   dلذ� �هو  �هللا، 
 vشا �N سيتوالها , �ملستقبل�قبل 
�من  �� تعا�  �هللا   Wلقد �خ� �هللا. 
�لشوكة ��لسالمة ��لسعا$# ��لرقي 
قريب. لقد قا� قائل: سأ�= كيف 
تز$هر هذ+ �جلماعة، �ما �نا فقلت: 
�نا �يًضا هل يتحقق ما قا�  سأ�= 
 ��لقائل.  قاله هذ�  �D ما  �هللا تعا� 
�نظر�� كيف ُقضي على تلك �لفتنة 
�لك   �N حيث  مدهش  بشكل 
بعض  يساند+  كا�   dلذ� �لشخص 
�نقلب  نفَسه  �حلكوميني  �ملسؤ�لني 
ما   �ّ� �لدنيا  فر�?  �حلكومة،  على 
قا� �هللا تعا� قد �قع، �ماتت تلك 

�لفتنة بنفسها شر ميتة“.

وهذه الفتنة دّلت على عقلية أعداء األ*ديني القذرة 
املهزومة من جهة، ومن جهة أخرى دّلت على أن سيدنا 
اخلليفة الثاr � متحلٍّ ُ�لق يوسف � حيث قّدم 
جدا،  البلد  شرفاء   Cّح واحللم   cللص مثالًيا  منوذًجا 
فأعلنوا براءتهم وكراهتهم ملثCي هذه الفتنة القذرة 

الشنيعة، كما كتبْت ش� اجلرائد مشيدة مبوقفه �. 

ضد  ُتنَسج  �يًضا   Dأليا� هذ+   ,
�جلماعة مؤ�مر�? �توضع خطط من 
قبل بعض �لقوD مبساعد# �حلكوما? 
بعض �ألحيا�، �لكنهم ينقلبو� على 
 Dحكوماִדم نفسها. هذ� ما ��ينا بأ
�هللا  ندعو  حا�،  كل  على  �عيننا. 
كل  من   اعتنا  يصو�   �� تعا� 
��ال�$ها�  �لرقي  لنا  �يكتب  فتنة، 
$�ئًما. كما ندعو �هللا تعا� �� يرفع 
�لذين  �لصحابة   vهؤال $�جا? 
�كرُ? قصصهم، ��� xعل ��يتهم 
�يوفقهم  أل$عيتهم،  ��ثة  �نسلهم 
نسأ�  كما  �ًما. $ خطو�ִדم   Âالّتبا
�جلماعة   vبنا� �مي   �� تعا�  �هللا 
�يوفقهم  �فتنة،  كلهم من كل شر 
صلة  �خلالفة  مع  ينشئو�  أل�   يًعا 

�الv قوية متينة. �مني. 


