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�ملسيح  سيدنا  بني  لقد 
�ملهد�  ��إلما�  �ملوعو� 
ال  �لذ�  �لدين   ��  �
�معجز�!  بينة  بآيا!  تعا)  �هللا  يؤيد+ 
متجد�5 يصبح ميًتا ال حيا5َ فيه، �قشًر� ال 
ماتت  �لقد  تر�>.  قصة  �=ر�  فيه،  ُلبَّ 
تعا)  �هللا   �أل �إلسال�،  Cال  كلها   ��أل�يا
على  �آلياِ!  �ُير�  بنصر+،  يؤيد+   I�J ما 
صدقه، �قد �قامL M هذ� �لعصر لُير� على 
�إلسال�   Oلصد تبياًنا  �ملتجد�5  Pياته  يد� 

�نQ �إلسال� �. 
�لقد �ظهر �هللا على يد �ملسيح �ملوعو� � 
PالT �آليا!، �ما I�J ُيظهرها على �يد� 
ُيظِهرها  �سيظل  �ليو�،   Vح �لعظا�  خلفائه 
� ير\ �أل]Z �من عليها. � (C - بإ^نه -
�فيما يلي �سجل ثالًثا من تلك �آليا! �لبينا! 
��ملعجز�! �لd �ظهرها �هللا تعا) على �يد� 

�خللفاL f حياتنا �]�يناها بأ� �عيننا.
 

�ًال: "كلٌب ميو� على كلب" 
�نعقد!  L شهر ف�nير/شباk عا� ١٩٧٤ 
ثاo قمة Cسالمية L الهو] بباكستا�، �^لك 
 pلفقا] علي بوتو" (��لد بينظ� �^" �حني كا

بد�!  �نعقا�ها،  �قبل  �لبال�.  uكم  بوتو) 
�ألخبا] تصل �� مؤ�مر5 سُتدبَّر ضد �جلماعة 
�لقمة، �كانت  �إلسالمية �ألyدية L هذ+ 
غايتها �� يباَيع �مللُك �لسعو�� فيصل خليفًة 
-  fلر|سا� بعض   �كا  Vح للمسلمني، 

 �كالرئيس �أل�غند� "عيد� �مني" - ُيدلو
بتصرuا! L حقه، �J�ُِّعت كتيبا! ضد 

�جلماعة L هذ+ �لقمة.
 �بعد شهٍر �نصف، عقد! "]�بطة �لعا� 
�ملكرمة.  مكة   L �جتماعها  �إلسالمي" 
�لسعو��   ��ملند� برئاسة  جلنة  فتكونت 
يطالب  قر�ً]�  فأعّد!   ،Tلصو�� =اهد   .�
�حلكوما! �إلسالمية �عتباَ] �ألyديني �قلية 
غp مسلمة، �فْرZَ �حلظر على توظيفهم. 
 ��قد ��فقت �للجنة على هذ� �لطلب Cال �
 Mلدي� fفق على �جلز�� oلباكستا� ��ملند�
على طلب حظر  يو�فق   �� فقط،  للطلب 
�لذ�  �لسعو��   ��ملند� �لكن  �لتوظيف. 
 Zفر على  �صرَّ  �للجنة  لتلك  ]ئيًسا   �كا
�لسعو�ية   �C  :Iتوظيفهم، �قا �حلظر على 
فتا�>  على   fًبنا �حلظر  هذ�  فرضت  قد 

.fلعلما�
� L ٢٩ مايو/�يا] �ثا] طال� كلية "ِنْشَتر" 

مبلتا� فتنًة L �طة �لقطا] بربو5. فاندلعت 
�ملسلمني  ضد  �لدموية  �الضطر�با! 
��ستمر!   ،�باكستا سائر   L �ألyديني 
 ��ألyديو  ��ملسلمو فيها  قد�  سنة،  قر�بة 

�لتضحيا! بأمو��م ��نفسهم.
�لثالث  �خلليفة  ُ�عي  �غسطس  شهر   L�
 (C �هللا-  -]yه  �yد  ناصر   �Jمر حضر5 
�سئلة  على  للر�   oلباكستا� �لشعب  =لس 
سنًة  �إلسالمية   Oلِفر� �يع  من  �ملشايخ 
�شيعة، ��ستمر! �ملناقشة �كثر من عشر5 
�يا� ��ستغرقت ٥٢ ساعة كاملة. فأفحمهم 
�تكر�ً]�  مر�ً]�  �حذَّ]هم  �لد�مغة،  �ججه 
من ��ا^ �� قر�] �علهم L جانب ��علنا 
L جانب Pخر، �Cال سيتحقق فيهم حديث 
 َّ�Cِ" :Iمته �قا�نذ] فيه �لذ� � � Iلرسو�
َبِني Cِْسَر�ِئيَل َتَفرََّقْت َعَلى ِثْنَتْيِن َ�َسْبِعَني ِملًَّة، 
َ ِملًَّة، ُكلُُّهْم  َ�َتْفَتِرOُ ُ�مَِّتي َعَلى َثالٍ\ َ�َسْبِعني
ِفي �لنَّاِ] Cِال ِملًَّة َ��ِحَد5ً. َقاُلو�: َ�َمْن ِهَي َيا 
َ�َ�ْصَحاِبي".  َعَلْيِه  �ََنا  َما   :Iََقا �ِهللا؟   Iَُسو[َ
 L fما جا �(�لترمذ�، كتا� �إلميا�، با

�فتر�O هذ+ �ألمة). 
Cال �� �لضغط �لسعو�� كا� شديًد� على 
 ٧  L فأعلن   ،oلباكستا� �لشعب  =لس 

بقلم: �لد�عية عبد �ملؤمن طاهر
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�ألyديني  �ملسلمني  �عتبا]   Iيلو�  /nسبتم
 5fنبو حتققت  �هكذ�  مسلمة،   pغ �قلية 
�لفرقة  عن   � �هللا   Iسو[ �مد  سيدنا 

.fلناجية بكل جال�
  لقد ُنّفذ! �ملؤ�مر5 ضد �ألyدية، �لكن 
� يسلم  من عقا� �هللا تعا) قطبا ]حاها.. 
��حلاكم  فيصل  �لسعو��  �مللك   Mع�
�لباكستاo "^� �لفقا] علي بوتو". فقد ُقتل 
�مللك فيصل بعد ^لك بقليل بيد �بن �خيه، 
�ما "بوتو" فلقي مصp+ �لتعيس بعد سنو�! 

قليلة �فيما يلي بعض تفاصيله.

$عـد�# "بـوتـو"
�كا� هال¡ "بوتو" Pية عظيمة على �لتأييد 
�لرباo لألyدية ��ليال على صدO مؤسِسها 
�، C^ كا� قتله حتقيًقا لنبأ عظيم ��حى 

به �هللا Cليه �، �تعريبه:
"منذ �يا� �خon �هللا تعا) عن مو! شخص، 
�كا� هذ� �إلخبا] على شكل قيمة عد�ية 
لبعض حر�T ��جاf ��شا] Cليه �حي �هللا 
على  ميو!  "كلٌب  فيه:   fجا �لذ�  تعا) 
على  �سيمو!  كلب،  �نه   �� كلب".. 
ِسّن   على   Iيد �لذ�  "كلب"  لفظ  عد� 
 Jسن هذ� �لشخص لن تتجا� �� M٥٢.. يع
�لـ  �لسنة   L بل عندما يدخل عاًما،   ٥٢
 (C نفسها  �لسنة   L يرحتل  عمر+  من   ٥٢
�لر�حانية  �خلز�ئن  ��ها�،  (�JCلة  �آلخر5." 

 (٣ © ١٩٠ ª
لك �� حكومة "بوتو"� تكتِف باعتبا]   ̂��بيا
على   fبنا فقط  مسلمة   pغ فرقة  �ألyدية 
قر�] =لس �لشعب، بل حّرضت �لرعاَ» من 
�تبا» �ملشايخ �ملتطرفني �ملعا]ضني لألyدية 
�¬ب   Iلعز� �ملساملني  �بنائها  قتل  على 
 TالP مو��م �هد� بيوִדم ��الִדم. فُنهبت�

�لبيو!، �ُحرقت PالT �ملحال!، ��عُتِقل 
�ملئا!، ��سُتشهد �لعشر�!، �ُفصل �ملئا! 
من �لوظائف، �ُطر� �لعشر�! من �ملد�]® 
كل   L  ��ألyديو  Zتعر� ��جلامعا!، 
مشد�5،  �جتماعية  ملقاطعة   �باكستا  fا¯�
حV ُفرZ حظر شديد على �صوI �حلليب 
ألهل ]بو5، �ُحر� �آلالT من �الستقاf من 
 L منهم   Tآلال� عشر�!  �ُحِبس  �آلبا]، 
بيوִדم، �ُسّو�! �جو+ �لعشر�! � ُ�كرهو� 
 L \لر��  َّ®�ُ�  ،Oألسو��  L ملشي� على 
 L موتاهم  �فن  من  �ُمنعو�  بعضهم،  فم 
 ªَخر�ُ  Vلبعض، ح� قبو]  �ُنبشْت  �ملقابر، 
 ،�جثما� �yد� من قL +n مدينة خوشا
��ُلقي L �لعر�f. ��أل�هى ��ألمّر من ^لك 
� �لظاملني ها�و� مئا! �ملساجد �ألyدية، �
فهدموها �� حرقوها مع �ملصاحف �ملوجو�5 
فيها، �� �غلقوها، �� �ستولو� عليها مبساعد5 

�حلكومة.
كا� �ألyديو� يذهبو� C (Cمامهم -]yه 

�هللا- منهوبني، �يرجعو� من عند+ فرحني 
 Lلشا� �لبلسم  مسر�]ين حيث كا� يضع 
��بتِهجو�،  �بِشر��  قائًال:  جر�حهم  على 
�هللا   Iبرسو ُفِعل  قد  بكم  ُيفَعل  ما   �فإ
على  �ِخّر��  �هللا   (C فِفّر��  �صحابته،   �
يضيع  ال  فإنه   ،fلبكا��  fبالدعا �عتابه 
 L �هللا-  -]yه   Iقا� �لصاحلني.  عبا�+ 
��عي  "ال  �اعته:  ناصًحا  خطبه  Cحد> 
هذ+   Iخال من  ُمر��   .���الضطر� للقلق 
�لكا^بة  ��لكتابا!  ��لفتا�>،  ��تافا!، 
ضاحكني  �ليومية  �جلر�ئد   L تطبع   dل�
مستبشرين، �ال تكترثو� �ا. ينبغي �ال يتولد 
�لغيظ L قلوبكم، بل لِتتولد فيها عو�طف 
�لرyة جتا+ هؤالf �لنا®. عندما �فكر �تأ� 
 �� ��نا �آلخر �حياًنا C^ كيف ميكن لإلنسا
ينحط لد]جة �� يكذ� ��ًال � يأخذ كذبه 
�ليًال يؤسس عليه مطالبًة مزيفًة مث5ًp للفنت. 
فعلى �إلخو5 �� ُيكِثر�� من �لدعاL f هذ+ 
�لعقل  �لقو�   fيهب �هللا هؤال �بأ  Tلظر��

oلوفد �لذ> ]�فق حضرته ملجلس �لشعب �لباكستا� fحضر5 �خلليفة �لثالث يسد� �لتوجيها! ألعضا
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��لفهم، �يهيئ �م �سبا� �لفال³ ��لرشد 
��لتأييد ��لنصر، ��� uبهم � كما uبنا، 
 (C �ينضمو�  �يعقلو�   fهؤال يفهم  لكي 
�اعة هذ� �لقائد �لر�حاo �لعظيم ��خلا�� 
�ملتو�ضع لرسوI �هللا �." (خطبا! ناصر 

(٥ © ١٣٨-١٣٩ ª
�ما "بوتو" فاستمر L ضحكه �عد��نه على 
�جتما»  كل   L  Iيقو  �فكا �ألyديني، 
بكل Jهو �غر�]: �نا �لذ� قد قمُت �ل 
 Vلقضية �لقا�يانية �ملعلقة منذ ٩٠ عاًما، ح�
قاL I نشو5 �ُحلكم: سوُ T�yِّل �ألyديني 

Cناf �لشحذ5، �سأقضي عليهم.
فتطرO �خلليفة �لثالث -]yه �هللا- C) حتديه 

 :Iفقا
"ُتحا¡ �ملكائد �توضع �خلطط �خلط5p ضد 
�جلماعا! �إل�ية L �لعا� لُتسحق من على 
توّلو�   �^C �¬م   ��ملعلنو يعلن   .Z[أل� �جه 
كلهم  �ألyديني   �فسيصلبو �لُسلطة  Jما� 
َمن  Cال  ُيصلب  �يا�. �لكن ال  ثالثة   Iخال
قّد] �هللا له �� يصلب، �ما �لذ� قّد] �هللا له 
�حلماية فينقذ+  من �لنا] �مللتهبة �ُينـزله عن 
�لصليب حًيا كاملسيح �. ال قيمة للمكائد 
�بًد�.  تنجح  �ال  �هللا،  قد]5  مقابل  �لدنيوية 
�ملكائد  �حتا¡  �خلطط  توضع  عندما  �لكن 
 5pلصغ� �جلماعة  هذ+   fإليذ� �نو�عها  بكل 
به  متينة برֲדا �تتمسك  �لd هي على صلة 
�ال تطيق �البتعا� عنه �، فإ¬ا تقوI لرֲדا 
 !َ�[�  �^C ]بنا،  �لدنيا:  بتخويف  Pֲדٍة   pغ
منا �لتضحية بأنفسنا فلن نبخل L تقدميها، 
 �ألننا نريد ]ضا¡، �ال يستطيع هذ� �لعا� �
يضرنا Cال مبا شئت، فثبِّْت �قد�منا يا ]بنا". 

(٣ © ٣٩٧ ª خطبا! ناصر)
(�خلليفة  �yد  طاهر   �Jمر حضر5  حتد\  �قد 

:Iلر�بع فيما بعد) عن تلك �أليا� �لعصيبة فقا�

�لليا·  من   �pًكث قضيت  �لفتر5  تلك   L  
 L ¸[ ما��عظيم �باكًيا  �ساهًر� L كر
بعقابك.  �لظاملني  ُخْذ   �[ قائال:  �لتهجد 
�C Lحد> �لليا· �ستيقظت من �لنو� فجأ5ً، 
 ^C  ،Mم قصد   ��� سرير�  من  �سقطت 
كا� جسد� حتت سيطر5ِ قو5ٍ ال �ستطيع 
كنت   ^C �حي،  حالة   L كنت  �صفها. 
�]�� بصو! عاI �جسمي يرتعد: "َ�ْ�َهى 
�َ�َمرُّ"، "َ�ْ�َهى �َ�َمرُّ". فلما �Jلت هذ+ �حلالة 
��]كت ما �قوI. فقمت �فتحت �ملصحف 
 �Pلقر�  L �لكلما!  هذ+   Oسيا �]�يت 
�اعة  سو�ينئر،  طاهر  (سيدنا  �لكرمي. 

بريطانيا، يوليو ٤٠٠٤)
�سياO �آليا! ��ضح جلي �هو كاآل«: ﴿َ�ْ� 
َيُقوُلوَ� َنْحُن َجِميٌع ُمْنَتِصٌر * َسُيْهَزُ� �ْلَجْمُع 
اَعُة  اَعُة َمْوِعُدُهْم َ��لسَّ ُبَر * َبِل �لسَّ َ�ُيَولُّوَ� �لدُّ
َ ِفي َضالIٍ َ�ُسُعٍر  �َّ �ْلُمْجِرِمنيCِ * َُّمر�ْ�َهى َ�َ�َ
* َيْوَ� ُيْسَحُبوَ� ِفي �لنَّاِ] َعَلى ُ�ُجوِهِهْم ُ̂�ُقو� 

َمسَّ َسَقَر﴾ (�لقمر:٤٢-٤٩)    
�ملهم �� "بوتو" نسي �� للمظلومني ]بًّا يأ« 
لنصرִדم بغتًة من حيث ال ُيحتسب. �فعًال 
سنو�!  ثال\  بعد  �لربانية  �لنصر5   !fجا
 fعد��حُد �طا³ بعر¿ "بوتو" �شد��، حني 
فألقا+  �حلق،   fضيا  Iجلنر�� �هو  �ألyدية 
L �لسجن، �بد� �اكمته L قضية مزّ�]5 
لقتل �حد �لسياسيني. ��ستمر! �ملحاكمة 
سنتني � ينفك �ألyديو� يعلنو� خال�ما 
من �قصى �لبال� C) �قصاها، L جر�ئدهم 
لن  "بوتو"   �عقا  �� للنا®،  ��حا�يثهم 
� عقابه �حلقيقي ينتظر+ C ينتهي بالسجن، بل
 L ُيعَد� حني يدخل Tهو �إلعد��، �سو�
�لـ ٥٢ سنة من عمر+، �^لك �سب �Cا� 
 fللمسيح �ملوعو� ��إلما� �ملهد� � جا
فيه: "كلٌب ميو! على كلٍب"، �قد فسر+ 

� هذ� Cشا]C 5) موِ! عدٍ� · شديِد � �
 pتش كما  �لسن ٥٢،  �خوله  لد>   fلعد��

Cليه �لقيمة �لعد�ية لكلمة "كلب"
[٢] =�    [٣٠]=I    [٢٠]= ¡

٢٠ + ٣٠+ ٢ = ٥٢  
 

 L Cليه  �ملشا]  �لعد�   �� يقني  على  �¯ن 
�إل�ا� هو "بوتو". 

 Iجلنر�� (C سرعو��ع �ملشايخ ^لك Ä ملا�
يعد�  ال   �� Cليه   �يتوسلو �حلق   fضيا
 L ^لك  على  عاJًما   �كا  �^C� "بوتو"، 
 Jيتجا� �كل حاI فلُيْعِدْمه فوً]� �� بعد �
 �C  ��ألyديو  Iيقو ال   Vح  ٥٢ �لسن 
حتققت.  قد  �اعتهم  مؤسس   5fنبو
مباشر5ً   Iجلنر��  (C توسالִדم  �كانت 
�لسياسيني ��حلكوما!  ��يًضا عن طريق 
�خلا]جية �خصوصا �لسعو�ية. �لكنهم ما 
�ستطاعو� �� يرّ��� قد] �هللا �لذ� قد �تى، 
 �� بعد  متاًما   ١٩٧٩ عا�  "بوتو"  فُأعدَ� 

�خل �لعا� �لـ ٥٢ من عمر+.
 :��يقوI حضر5 مر�J طاهر �yد ֲדذ� �لشأ
كانت سنتا� قد مضتا على صد�] �حلكم 
يتصو]  �حد  يكن   �� "بوتو"،  بإعد�� 
�لليلة   L� .فعًال Cعد�مه سينفَّذ  � حكم �
�ستيقظت  Cبريل ١٩٧٩  ليو� ٤  �لسابقة 
 Qقل L من �لنو� بشعو] قو� شديد ]سخ
كاملسما] �� حا�ًثا قد �قع �آل�. كنت 
 Vيقظة ح �لسرير L حالة  على  مستلقًيا 
�لوقت ألخرª من سرير� ��صلي   �حا
�لتهجد � �لفجر كاملعتا�. ليس من عا�« 
Äا» �ألخبا] من �ملذيا» L �لصبا³ �لباكر 
غ p�o شغلت �ملذيا»، فأ�I خÄ nعته 

L ^لك �ليو�: لقد ُ�عدَ� �لسيد "بوتو".
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ثانًيا: هجر, �خلليفة �لر�بع )'ه �هللا
كانت هجر5 سيدنا مر�J طاهر �yد -]yه 
 !�fلو�قع حتقيًقا للنبو� L ��هللا- من باكستا
 � �ملوعو�  للمسيح  فهنا¡ �حي  �إل�ية. 
يتحد\ بوضو³ عن ��جرÆ��" :5 هجر!" 
�� صدمة ��جر5 (�لتذكر5 (=موعة �لوحي 
��لر|> ��لكشوT للمسيح �ملوعو� �) 
© ٢١٨ طبعة ٢٠٠٤ قا�يا�)، �قد حتقق 
هذ� �لوحي ��ًال ֲדجر5 �خلليفة �لثاo � من 
قا�يا� C) باكستا�، � ֲדجر5 خليفته �لر�بع 

.�-]yه �هللا- من باكستا� C) لند
 � �ملوعو�  للمسيح  Pخر  �حي  �هنا¡   
 �Jما كمثل   �Jما عليك  "سيأ«  نصه: 
]|يا  �Çة   .(٣٦٦  © (�لتذكر5  موسى" 
]�يت   :Iقا حيث   � �ملوعو�  للمسيح 
�لر|يا  هذ+  Pخر   L� علًيا.  �صبحت   o�
 �� بوحيه  علّي  �هللا  "� كشف   :�  Iقا
 oعو�  :Mع  Iيقو �ملعا]ضني  من  شخًصا 

�قتْل موسى". (�لتذكر5 © ١٦٩)
 Iقو  pتفس  L  �  oلثا� �خلليفة   Iقا �قد 
"بعد  َ]بَُّه﴾:  َناَ�>   ْ̂ Cِ  �﴿َ��َيُّوَ تعا)  �هللا 
�هللا  ^كر  قد  �لسال�  عليهما   ��سليما  ����
كله  عمر+  قضى  �لذ�   �  ��يوَ تعا) 
L �ملحن. �لرمبا كا� سيدنا عليٌّ � �شبَه 
 L ما�لعصر �لنبو�. � L � ��لنا® بأيو
�ألمر   Iيز� فال   � �ملوعو�  �ملسيح  عصر 
 pلتفس�) نبو5f ستتجلى L حينها.  مبنـزلة 

 (fسو]5 �ألنبيا ،pلكب�
تنطبق  كلها   !�fلنبو� هذ+   �� شك  �ال   
على هجر5 �خلليفة �لر�بع -]yه �هللا- كما 
يدI عليه �لو�قع، �كما �كد+ حضرته بنفسه 
حيث قاI مر5: � يأ! على �ملسيح �ملوعو� 
� Jما� كهذ�، �� ميّر بأحد�\ كهذ+، 
� بعض خلفائه � 5f¬ا كانت نبو�فال جر� 

سيمّر مبثل هذ+ �ألحد�\، �قد حصل ^لك 
L هذ� �لزمن عند صد�] �لقر�] �لعسكر� 
 ٥ �جلمعة  (خطبة  �جلماعة.   ضد  �لغاشم 

يوليو ١٩٨٥) 

)2يا مبشـر,
��تذكر جيًد� �� �خلليفة �لر�بع - ]yه �هللا- 
�لعرفا� L �ملسجد "�ملبا]¡"  بد� يعقد =لس 
 �كا بفتر5.  �خلالفة  منصب  تولّيه  بعد  بربو5 
هذ�   L 5إلخو� �سئلة  على  يرّ�  �هللا-  -]yه 
بكتب  يو�   !�^ �تى   � �لبد�ية،   L �ملجلس 
هذ+   «Jسأ�  :Iقا� �إلجنليزية  باللغة  متنوعة 
 �يتقنو �لذين  �إلخو5  بعض  على  �لكتب 
يقدمونه   � بتلخيصها   �فيقومو �إلجنليزية، 
هنا، �سوT �علق على ما �]� فيها. � بعد 
فتر5 قاI: نسمع لبعض �أليا� قصائد �ملسيح 
�ملوعو� � �خلفائه من �صحا� �ألصو�! 
�جلملية. � بعد �يا� قاI: تعالو� نغّيْر =ريا! 
فصاعًد�   ��آل فمن  �خر>،  مر5  �ملجلس  هذ� 
 <|[� �حال�  من   +��[ ما  �إلخو5  من  �Äع 
شخص  قا�  يو�   !�^�  .5pألخ� �لفتر5   L
عمر+ ما بني ٣٠ � ٣٥ عاًما، بني �لسا]يتني 
لقد  "سيد�،   :Iقا�  �للمحر� �ملحا^يتني 

]�يت L �لر|يا ميد�ًنا كب�pً �جتمع فيه خلق 
كثp �كأ¬م يشاهد�� مشهًد� بالغ �خلطو]5. 
�ر�  ما  أل]>  بينهم  من  طريقي  فشققت 
 �هنا¡، فإ^�..." �� يستطع صاحب �لر|يا �
يكمل كالمه لشد5 غلبة �لرقة عليه، فشّجعه 
�خلليفة �قاI: َ�كِمْل َ�كِمْل. فاستأنف كالمه 
�قاI بصعوبة بالغة: "فإ^� بشخص معلق على 
مريًر�،   fبكا يبكي  �لرجل  بد�   � �لصليب". 
�لكنه  ]|يا+،  ليكمل  ثانية  �خلليفة  فشّجعه 
 Vكثر ح� �� يستطع. فشجعه بلطف �حنا
قاI �لفV �قد ُبّح صوته: "فعرفُت �نه �نت يا 
سيد�". � بد� صاحب �لر|يا يبكي بكاf مًر� 
عالًيا. فلم يتمالك �خلليفة نفسه �قاI له من 
�بِشْر،  تبكي؟  ملا^�  نوً]�:  يشّع  ��جهه  فو]+ 
فإ¬ا ]|يا مبا]كة مبشر5، حيث �خn �هللا تعا) 
مهدً��  فيه   ��كو �قت  علّي  سيأ«  �نه  فيها 
كما  منه   Mسينّجي تعا)  �هللا  �لكن  باملو!، 

ّجنى �ملسيح � من �ملو! على �لصليب.
oC ال �حفظ كلما! �خلليفة بالضبط، �لكن 
هذ� هو فحو�ها متاًما. �قد كا� شقيقي عبد 
�لباسط (�ملقيم حاليا L �ملانيا) حاضًر� معي 
ما  �قة  على  شهد  �قد  �ملجلس،  هذ�   L

كتبُت هنا عن هذ� �حلا�\.

�ملسجد �ملبا]¡، ]بو5
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خلفـية �ملؤ�مـر,
بد�! قصة ��جر5 حني نفخ �خلليفة -]yه 
 pاًسا منقطع �لنظy جلماعة� fبنا� L -هللا�
 L ®حضا] �لناC لنشر �لدعو5، فأكثر�� من
�لباصا! C) مركز �جلماعة ملقابلة �خلليفة 
�علماf �جلماعة إل�Jلة ما ]سخ L �^ها¬م 
ضدنا من �عتر�ضا! �ִדم يشيعها �ملشايخ، 
 (C ��كا� كثp من هؤالf �لز��] ينضمو
�جلماعة بعد حتر� �ألمر �معرفة �حلقيقة. 
�ملشايخ، ��خذ�� L حتريض  ثائر5  فثا]! 
�جلنر�I ضياf �حلق ضد �جلماعة �خليفتها. 
 kشبا ف�nير/   ١٧  L �ختفى   �� �حد\ 
١٩٨٣ شيخ يدعى "�سلم قريشي"، فأعلن 
�ملشايخ حالفني �� خليفة �ألyديني قد �مر 
�لبال�   Iطو  L ��ثا]��  �قتله؛  باختطافه 
�حلكومة  مطالبني  شديد5  ضجة  �عرضها 
��ستمر!  �خلليفة.  على  �لقبض   fبإلقا
� L �يا� معد���!.  yلتهم ��شتد! جدًّ
 (C ملا �جد �خلليفة �جلو مشحوًنا ^هب�
�لعاصمة ل�pقب �لوضع عن كثب. فوجد 
 ��يلقو  ،Vش �يأتو� من مد �ملشايخ   ��
خطًبا نا]ية ضد �جلماعة من مسجد قريب 
من مسجد �اعتنا C Lسال� Pبا�. �^�! 
يو� بعث �جلنر�I ضياf ]سالة C) �خلليفة 
قائال: ال تعبأ بضجة �ملشايخ، �سوT �سو� 
�لفر�Æ من بعض  بعد  �يا�   Iقضيتهم خال
ِشر�¡؛  من  �كثر  تكن   � �لكنها  �ملها�. 
من  بقليل ]سالًة  بعد+  تسّلَم حضرُته  فقد 
�حد كبا] ]جاI �ملخابر�!، � ]سالة من 
� �ملأل يأمتر�� بك C" :خرP pكب Iمسؤ�
�لناصحني.  من  لك   oC  ªْفاخُر ليقتلو¡، 
فرجع �خلليفة فوً]� من Cسال� Pبا�." (�يك 
مر� خد� (]جل ]باo) ٢٧٨-٢٨٢، طبعة 

١٩٩٦ بريطانيا)

�لقر�) �لغاشـم
�بعدها بأيا� قالئل �صد] �جلنـر�I قر�]+ 
�لعسكر� �لغاشم �لشهp باسم "قر�] حظر 
�لدستو]  من   �fًجز -�جعله  �لقا�يانية" 
�لباكستاo، �ال يز�I مطبًقا حV �ليو� من 
سوf حظ هذ� �لبلد- فحّر� به على �ملسلمني 
�ألyديني �النتماC fَ) �إلسال� بأ� شكل، 
 �� مسلمني،  �نفسهم  تسمية  �م   Jفال �و
�، �� ]فع P5 �لقرfقر� ��لنطق بالشها�تني، �
تسمية   �� �ملسلمني،  حتية   fلقاC  ��  ،��أل^�
�َمن  ^لك،   (C �ما  مساجد  مساجدهم 
�لسجن  فعقابه   ��لقانو هذ�  منهم  خالف 
 L ��إلعد��  �لغر�مة،  مع  سنو�!  ثال\ 

بعض �حلاال!. 
 ٢٦  L �خلميس  يو�   fمسا �صد]+  لقد   
 ��إلعال مت  حيث   ،١٩٨٤  �نيسا Cبريل/ 
عنه L �لنشر5 �إلخبا]ية مساL� .fً �لساعة 
Îبة  �هللا-  �خلليفة -]yه  �عا  ليًال  �لعاشر5 
 .Ï[بو5 الجتما» طا[ L من كبا] �جلماعة
 ª[من خا ��L �ليو� �لتا· حضر مند�بو
على  فأ�عو�  �ملشو]5،  من  للمزيد  ]بو5 
�سر»   L  �باكستا من  �خلليفة  يهاجر   ��
ما ميكن، C^ �صبح من �ملحاI عليه L ظل 
� يقو� مبها� �خلالفة من C]شا� � �هذ� �لقانو
�جلماعة �توجيهها. فقِبل حضرته مشو]ִדم، 
بشرطني �ّ��ما �نه لن يغا�] �لبلد Ðو�J سفر 
 ªئف، كما لن يهاجر متنكًر�، بل سيخر�J
بلباسه �لرÄي، �ثانًيا �نه لن Ñرª فوً]� بل 
بعد بضعة �يا� ليضع خال�ا خطة للمستقبل، 
��نه لو صد]! خالI هذ+ �لفتر5 �ية ���مر 
 �� عليه،  �لقبض   fإللقا �حلكومة  قبل  من 
فلن Ñتفي  �ملحكمة   L Iباملثو �ألمر   +fجا
سّبة  هذ�   nُيعت ال  كي  �لبلد،  يغا�]  �لن 

توَصُم ֲדا �جلماعة ��خلالفة C) �ألبد.

� يعرT بقر�] هجر5 �خلليفة Cال بضعة �فر�� 
� �هله � يعرفو� C Vمن كبا] �جلماعة، ح

.5pللحظا! �ألخ� L الC لك^
كا� �ليو� �لتا· لصد�] �لقر�] يو� �جلمعة، 
فذهب �خلليفة C) �ملسجد �ألقصى لصال5 
�جلمعة، �لكنه � يلق �خلطبة، غp �نه صّلى 

بالنا®. 
ِمن  هجرته"  "خطة  ُ�ضعت  �ليو�  نفس   L�
 L يعمل  ��لذ� كا  ��لزما �قيع  �لسيد  ِقبل 
.fقبل تقاعد+ مبنصب �للو� oجليش �لباكستا�

�جلوية   kباخلطو حضرته  يسافر   �� �تقر] 
 �]حلتا هنا¡  �كانت   ،KLM ��ولندية 
 ٢  L� Cبريل   ٣٠  L �ألسبو»  ^لك   L
 �� �خلليفة  على   KLM مدير  فأشا]  مايو، 
�لرحلة   ��أل�)، أل بالرحلة  بالسفر  يعّجل 
 L ستقف  مايو  من   oلثا�  L تذهب   dل�
Cحد> ��I �خلليج، �هنا¡ خطر �� يطالب 
�لقبض   fبإلقا ُحّكاَمها   oلباكستا�  Iجلنر��
هنا¡،  �لرحلة   Tقو�  fثنا� �خلليفة  على 
تقف  �خر> ال  برحلة  يسافر   �� فاألفضل 
Cال L هولند�. (=لة "حتريك جديد"، سيدنا 
 �  ،٢٠٠٨  nسبتم �غسطس   ،nمن طاهر 

�يك مر� خد� © ٢٩٣)

كلما� �لو6�7
 ªرÑ �  كا� على �خلليفة -]yه �هللا- �
من ]بوL 5 ليلة ٢٩ Cبريل. كا� "�ملسجد 
يكتظ  �خلليفة  فيه  يصلي  �لذ�  �ملبا]¡" 
من   ��pلكث� بينهم   �كا �لذين  باملصلني 
خا]ª ]بو5. كا� تفكp �خلليفة L ساعة 
�لقا+  قد  �مركزها  �حلبيبة  �اعته   Oفر�
كلماته   L بوضو³  جتّلى  عظيم   �كر  L
�لوجيز5 �لd �لقاها بعد ���Õ fتلف �لصلو�! 
L ٢٨ Cبريل، ��لd نو]�ها فيما يلي. علًما 
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� هذ+ �لكلما! � تسجل من قبل نظا� �
�جلماعة Cمنا سجلها بعض �إلخو5 بأنفسهم 
�ملحتر�،  �هللا  yيد  شو�]�  ير��  كما 

�لوكيل �ألعلى للتحريك �جلديد".
 ��nص� �هللا،  �]yة  عليكم  "�لسال�   :١
لسنا  تعا).  باهللا  Pمّنا  لقد  ��مم.  ��]فعو� 
� �هللا تعا) يريد منا �لتضحيا!، C .مشركني
منا  �هللا   fشا مهما  نقدمها.   Tلسو�
�سنقدمها،  سنقدمها،  فإننا  �لتضحيا! 
�لتضحية،  سيقد�  من   I�� �نا  �سنقدمها. 

سأقد� �لتضحية، سأقد� �لتضحية."  
٢: "�لسال� عليكم �]yة �هللا، � �]� منكم 
طلبت  لقد  فيكم.  ألخطب  هنا  �جللو® 
 Mألجُد قر5 عي oمنكم �جللو® أل]�كم، فإ
بر|يتكم. oC ألشعُر بسكينة قلQ بر|يتكم. 
oC �حبكم، oC �عشقكم. باهللا �لعظيم، � 

حتّب �� �لدها كما ُ�حبكم."  
�]يد   oC �هللا،  �]yة  عليكم  "�لسال�   -٣
 �� ��صيكم �ليو� بالصn. ال تَدعو� �هد��

يصد]  ال  �يديكم.  من  تنفلت   nلص�
متسكو�   .nلص� مع   Öيتنا ما  منكم 
 �C  .nبالص عليكم   ..nلص�  �بأهد�
� ��عية C .لر�حانية� (C Iيتحو nلص�
�لصابر هي �لd حتد\ ثو]L 5 �لدنيا. 
 nما� �لص�لقو> كلها ال تسا�� � �C
لوًما  يسبب  تصرًفا  تتصرفو�  ال  شيًئا. 
هو  عندنا  سال³   nك�  �C للجماعة. 
مريًر�   fًبكا فابكو�   .Iالبتها��  fلدعا�
ִדتّز به �لسماf. عاِهد�o حالفني �نكم 
 oC .مركم بهP كل ما L Mستطيعون
مرحلة   L تدخل  �جلماعة   ��  <[�
جديد5 من �لر�حانية. oC �قسم لكم 
باهللا �لعظيم �نه سيحّوI حزننا سر�ً]�. 
�فر�ًحا.  ��بتهاالتنا  Pهاتنا   Iستتحو

 ،�� �لفتح لنا. ستنتصر��، ستنتصر�C هللا��
�نتم   ،��لصا�قو �نتم  باهللا   .�ستنتصر�
��جبنا   �C  .��لصا�قو �نتم   ،��لصا�قو
� �لصابرين C .ننقذها Tنقا^ �ألمم، �سوC
فهم  �لصابرين   pما غ� ��ئًما،   ��لغالبو هم 

��الكو� ��ًما." 
� Pخر صال5 C :يد �هللاy �[قد ]�> شو��
صالها �خلليفة L مسجد+ قبل هجرته هي 
 I5 قوfلقر�� Iقد ]�� خال� ،fصال5 �لعشا
 Oٍِصْد ُمْدَخَل  َ�ْ�ِخْلِني   ِّ�[َ﴿ تعا)  �هللا 
��ر�]5  مر�]�   ﴾Oٍِصْد  ªَُمْخَر َ�َ�ْخِرْجِني 
�علن  قد  �نه  Cلينا  ُخّيل   Vح  fبكا� �]قة 
مكتوًما.  سًر�  كانت   dل� هجرته  للقو� 
بريطانيا،  جلماعة  سو�ينئر  طاهر  (سيدنا 

عد� يوليو ٢٠٠٤ © ٧٩-٨٠) 
�إلخبا) �لربا9

-]yه  �خلليفَة   nخ� قد  تعا)  �هللا   �كا
�هللا- باملؤ�مر�! �لd حتا¡ ضد �جلماعة قبل 

صد�] �لقر�] �لغاشم، بل قد �خn+ ֲדجرته 
�يًضا حيث قاI حضرُته ]yه �هللا: 

فيها  �تُّخَذ   dل� �لليلة   L  Mع� ليلة،   L"
كما  فجأ5،  ֲדا  �هللا   onخ� هجر«،  قر�] 
من  لك  بد  ال  �نه  قو5  بكل   Qقل  L �لقى 
ما ميكن حفاًظا على  بأسر»  �لبلد  مغا�]5 
نظا� �خلالفة، فليست �لقضية قضية حياتك 
قبلها  تعا)  �هللا  عاهدُ!  قد  �كنت  فقط. 
بليلة �o سأضحي �يا« L سبيل �ألyدية، 
^لك،   ���  Iحتو  �� على  قو5  تقد]  �لن 
 Qقل غّير!  بأمو]   onخ� تعا)  �هللا  �لكن 
 dل� �ملؤ�مر5  ��]كت خطو]5  متاًما. عندها 
كانت حتا¡ ضد �جلماعة، ��لd كا� علّي 
Cفشا�ا بأ� Çن. كانت �ملؤ�مر5 �� يغتالو� 
قتله  نتيجة  �جلماعة  ثا]!   �^C� �خلليفة، 
 �فيقضو� على نظا� �خلالفة فيها، �يدّكو
�لن  ا،  َ�كًّ �جليش  مبساعد5  ]بو5  مدينة 
�هكذ�  جديد،  خليفة   �بانتخا يسمحو� 
نظا� �خلالفة. �لو جنحو�  �لقضاf على  يتم 
�يدينا   L سيبقى �فما^� كا L ^لك 
�ملجلد  طاهر،  (خطبا!  ^لك"؟  بعد 

   (٣ © ٧٦٨-٧٦٩
 nخ� قد   �كا تعا)  �هللا   �� ��لالفت 
بعض صلحاf �جلماعة �يًضا عن هجر5 
�خلليفة �كيفية سفر+ من خالI �لر|>. 
فمثًال بعث �لد�عية �مد عثما� جو -

هجرته  قبل  �خلليفة   (C  -Mصي �هو 
حيث  بيومني  ��جر5  قبل  ]Pها  ]|يا 

 :Iقا
��لعشرين  �لسابع  صبا³   L "]�يت 
 �� �شك  على  �ملؤمنني   pم�  �� ]|يا 
 pبا© صغ  L Pبا�  Cسال�   (C يسافر 
uرسه من حوله حر�® �مp �ملؤمنني، 
 ،fلسما� ��كلهم يلبسو� Jًيا لونه كلو

�لد�عية �مد عثما� جو مع حضرته
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�لبا©  من  �قتربُت  �ملا  حو�م.  ��لشرطة 
�ملؤمنني، �حسبت   pم� فيه  �جد   � pلصغ�
 . �نه قد ^هب C (Cسال� Pبا� بطريٍق غيبـيٍّ
�� يكن L �لبا© Cال بعض �ملتا». � ]كبت 
هذ� �لبا© لتو�يع �مp �ملؤمنني، �سافر! مع 
 oحلر�® قليًال � نزلت بعد مسافة، فأعطا�

�حلر�® بعض �لفاكهة.
  لقد جاf! هذ+ �لر|يا مو�فقًة متاًما خطَة 
قبل  ُ�ضعت  قد  �لd كانت  �خلليفة  هجر5 

بضع ساعا! كما سيذكر الحًقا.
 ��لر|يا �لثانية ]�ִדا �لسيد5 فائز5 بيغم Cحد> 
بنا! �خلليفة –]yه �هللا - قبل �لسفر بيو� 
مكتوًما،  سًر�  �خلليفة  هجر5  كانت  حني 
حV � يكن �حد من �فر�� بيته يعلم عنها 
شيًئا. لقد ]�! L �لر|يا �� حضرته يسافر 
L طريق ال ُيستخد� بكثرL ،5 قافلة ليس 
فيها �لسيا]5 �لd يسافر ֲדا عا�C� 5منا هنا¡ 
 pم�لقد تباطأ! سيا]5 � .�سيا]تا� غريبتا
�ملؤمنني L مكا� بد� �� �لطريق يتم تصليحه 
 Iعما� �ية  هنا¡  ليست  �نه  ��لو�قع  هنا¡. 
�ألحجا]  من  �كو��  هنا¡  �Cمنا  تصليح، 
سيا]5  تباطأ!  فلما  �لطريق.  لرصف 
�خلليفة عند �كو�� �ألحجا] ظهر من �]�ئها 
بسرعة.  �لسيا]تني   (C �توجهو�   �شحا^�
كانت �جوههم مريبة ��سلوֲדم غp مريح، 
من  ظهرْ!  �فجأ5ً  شديد.  بقلق  فأصبُت 
 5p]�ًقا نقدية كث��لسيا]5 �ألمامية يٌد ترمي �
بقيمة ]�بية ��حد5، فانكّب �كثر �لشحا^ين 
على �أل�]�O �معو¬ا، �بينما هم L ^لك 
�كو��  بني  من  بسهولة   ��لسيا]تا تقدمت 
كر�تشي.   (C سفرÙا  ���صلتا  �ألحجا]، 

(�يك مر� خد�، © ٢٩٥)
حرفًيا  �لسفر   L �لر|>  هذ+  حتققت  �قد 

كما سُيذَكر الحًقا.

�لسفر �إلعجا=>
يو�  ]بو5  من  �هللا-  -]yه  �خلليفة   ªخر
�ألحد ٢٩ Cبريل ١٩٨٤ L �لساعة �لثانية 
ليًال من بيت مر�J بش p�yد � L قافلة 
تضم سيا]تني؛ ]كب Cحد�Ùا �خلليفة مع 
حرمه ��بنتيه �لصغpتني، �قد قا�ها شو�]� 
yيد نصر �هللا خا� (�مp �اعة الهو])، 
�ما �لسيا]5 �ألخر> فركبها حر�سه، �قد 
قا�ها شو�]� �C]يس نصر �هللا. � تبعتهما 
بعض  فيها  �خر>  سيا]�ٌ!  فتر�!  على 
كبا] �جلماعة. �كل هذ+ �لسيا]�! كانت 
من الهو] ما عد� سيا]5 ��حد5 كانت من 

]بو5. 
�نطلقت من  �خلليفة بساعا!   ªبعد خر�
]بو5 قافلة �خر> من �لسيا]�! C (Cسال� 
Pبا� بطريق سرجو�ها، �^لك ُبعيَد صال5 
�لسيا]5  تضم  �لقافلة  هذ+  كانت  �لفجر. 
�لd كا� �خلليفة يركبها عا�5. لقد جلس 
�خو+ �لدكتو] مر�J منو] �yد L مقعدها 
 ��خللفي البًسا Jًيا مشاֲًדا لزّ� �خلليفة، �كا
معه بعض حر�® �خلليفة �يًضا، �كا� �يع 
 .ª[من �خلا �ُيَر� �لسيا]�!  ]كا� هذ+ 
�كانت �ألجهز5 �ألمنية �حلكومية �خلمسة 
قد نشر! ]جا�ا ��خل ]بو5 �خا]جها، 
فأبلغْت �]بع منها كباَ] �ملسؤ�لني C Lسال� 
Pبا� �� خليفة �ألyديني قد خرª من ]بو5 
L قافلة من �لسيا]�! قاصًد� Cسال� Pبا�. 
 L قافلة �خلليفة قد توقفت �� �بلغوهم �
طريقها L مصنع قريب من مدينة "ِجْهُلم" 
ميلكه �حد �قا]� �خلليفة. (�يك مر� خد� 

(٢٩٤ ©
بعد  �هللا-  -]yه  �خلليفة  قافلة  �كانت 
�لذ�  �لطريق  سلكْت  ]بو5  من  خر�جها 
هو ما بني قرية "الليا�" �مدينة "جهنغ"، 

هو  Cمنا  �لرئيسية،   Oلطر� من  ليس  �هو 
بسبب   �خر قد   ��كا بسيط.  طريق 
�كو��  جو�نبه  على   ��كا �لفيضانا!، 
 Iجا[  ��كا لتصليحه،  �ألحجا]  من 
هنا¡  �قامو�  قد  �لعسكرية  �ملخابر�! 
�لشحا^ين،   �بثيا متنكرين  للرقابة  مكاًنا 
يبدلو�   �� نسو�  من سوf حظهم  �لكنهم 
نعا�م �لعسكرية. فلما مر! �لسيا]تا� من 
 fهؤال Cليهما  �سر»  �ألحجا]  �كو��  بني 
�لسيا]5  سائق  Cليهم  فرمى   ،"�"�لشحا^�
��]�ًقا  �هللا"  نصر  "�C]يس  �لسيد  �ألمامية 
يتوجهو�   �� طبيعًيا   �فكا  ،5pكث نقدية 
Cليها فيما متكنت �لسيا]تا� من �ملر�] من 
 �� بد  �ال  بسال�.  �ألحجا]  �كو��  بني 
 ���[ قد  "�لشحا^ين"   fهؤال بعض   �يكو
بزيه  سيا]ته   L جالس  �هو  �ملؤمنني   pم�
 ��لرÄي، �من �جل ^لك ُعلم فيما بعد �
��حًد� من �ألجهز5 �ألمنية �حلكومية �خلمسة 
�¬م  Pبا�  Cسال�   L �ملسؤ�لني  كبا]  �بلغ 
قد ]��� قافلة خليفة �ألyديني متر من هذ� 
�لطريق، �لكن �هللا تعا) �عمى �ملسؤ�لني 
�لكبا]، فلم يع��p تقريَر "�لشحا^ين" �^ًنا 

صاغية.  
�uكي �خلليفة -]yه �هللا- �نه هو �آلخر 
 �pًكب معطًفا  يلبس   �ً̂ شحا  <�[ قد   �كا
بيت  �ما�  �^لك  �لشحا^ين   fناC �uمل 
مر�J بش p�yد حني خرª حضرته L هذ� 

�لسفر. 
توقف �خلليفة L �لطريق بالقر� من مدينة 
مطعم   L �لطعا�   Iتنا� حيث  "سكهر"، 
صاحبه   ��كا �لطريق  جنب  على   �كا
يعرفه من Jما�، فقضى هنا¡ ساعة �نصف 
صاحب  مع  ��حلديث  �لطعا�   Iتنا�  L
 L ملطعم. � ��صل سفر+ �بلغ كر�تشي�
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 L ليًال، حيث حل �لساعة �حلا�ية عشر5 
بيت �حد �إلخو5، � توجه C) �ملطا] بعد 

�لطعا� ��الستر�حة.
يوقف   � �نه  تعا)  �هللا  قد]5  عجيب  �من 
 dحد ]غم كثر5 �حلو�جز �ل�سيا]5 �خلليفة 
�ملختلفة خالI هذ�  �ألمنية  �ألجهز5  �قامتها 
�لسفر �لطويل: ٧٥٠ ميًال. (�يك مر� خد�)

ساعة شاֲדت "�لساعَة"
 �كا� حضرته -]yه �هللا- سيسافر C) لند
yيد  شو�]�  ��لسيد  �بنتيه  حرمه  برفقة 
نصر �هللا ��للو�f �قيع �لزما�، �كانت �لطائر5 
ستقلع L �لساعة �لثانية ليًال. �بينما جلس 
�خلليفة L صالة �النتظا]، �علن ]جاI �ملطا] 
 �� �لرحلة قد ُ�ّجلت لساعة. كا� �ملسؤ�لو�
-كما قاI �خلليفة- يأتو� �يذهبو� بسرعة 
 fنتها� �بعد  حصل.  قد   �pًخط �مًر�   �كأ
"�لساعة" Äحو� للطائر5 باإلقال»، فركب 
�لطائر5  ��قلعت  ]فاقه،  مع  �لطائر5  �خلليفة 

بفضل �هللا تعا) �نصرته.
�لساعة   L �مستر���   (C �لطائر5  �صلت 
Cبريل صباًحا. فأ]�� �خلليفة   ٣٠ L لثامنة�
 �� �ضطر+  مما  هولند�،  من  �إلخو5   fلقا
يسافر بطائر5 �خر>. �هكذ� كا� Cخو�ننا 
من هولند� ��I من تشرفو� بلقاf �خلليفة بعد 
هجرته من باكستا�، حيث قابلو+ L �ملطا]، 
فقضى L �حلديث معهم ثال\ ساعا!. � 
 �سافر من هنا¡ ��صل C) مطا] هيثر� بلند
 L  �كا حيث  عشر5،  �حلا�ية  �لساعة   L
�ستقباله كبا] �جلماعة. ��صل C) مسجد 
"�لفضل" L �لساعة �لثانية عشر5 ��لنصف، 
�فر�� �جلماعة ينتظر�� Cمامهم   �حيث كا
�ملهاجر على �حّر من �جلمر، فشرT �جلميَع 
�هي  صال5   I�� ֲדم  صلى   � باملصافحة. 

جلس  �لعصر  صال5  بعد   � �لظهر.  صال5 
L مكتبه قليًال، � بعد صال5 �ملغر� �لقى 
L قاعة "�مو�" ��I خطا� L لند� بعد 
 nجر5. � يكن صوته على ما ير��، فأخ��
�إلخو5 �نه � يستطع �ستخد�� مكn �لصو! 
عليه   ��كا �لغاشم،  �لقر�]  هذ�  مبوجب 
�لذين  �جلماعة  �فر��  سفر+  قبل  يوصي   ��
حضر�� بأعد�� كب5p، �لكي يوصل صوته 
 Iٍطب بصو! عاÑ �C) �جلميع كا� عليه �
 ��، فُبحَّ صوته. لقد �خL n هذ� �خلطا جدًّ
�أل�I عن �سبا� هجرته ��حو��ا. �بعدها 
 Tشر �قا� بأ�I لقاÄ[ fي L مكتبه، �كا
هذ� �للقاf من نصيب �لدكتو] عبد �لسال� 

�ملرحو�. (�يك مر� خد�)

خـطأ فاG7 من ضياE �حلق
�قد عُلم فيما بعد سبب تأخp �لرحلة L مطا] 
 (C [صد�قد  fضيا Iجلنر�� �كر�تشي. كا
كل �ملطا]�! ��ملو�نئ ���مر موقعة Ûط يد+ 
 ª[بعد� �لسما³ إلما� �جلماعة بالسفر خا

باكستا�. �لكنه �]تكب خطأ فا�ًحا، ^لك 
�خلليفة  عهد   L طويًال  عا¿  قد   �كا �نه 
فنسي  �هللا،  ]yه  �yد  ناصر   �Jمر �لثالث 
خالI ִדوُّ]+ �تسرُّعه �� �خلليفة �حلا· �Äه 
 (C تعليماته   L فكتب  �yد،  طاهر   �Jمر

]جاI �ملطا]�! ��ملو�نئ ما يلي: 
�لذ�  �yد،  ناصر   �Jملر �بًد�  تسمحو�  "ال 
�ألyدية،  للجماعة  خليفة  نفسه   nيعت

."�مبغا�] 5�Z[ باكستا
-]yه  �لر�بع  �خلليفة  سفر   Jجو� ُقّد�  �ملا 
�هللا- C) ]جاI �ملطا] L كر�تشي �جد�� 
�جلماعة  Cما�  �ملهنة:  خانة   L فيه  مكتوًبا 
 �Jدية، �لكن �السم هو مرyإلسالمية �أل�
طاهر �yد، ال مر�J ناصر �yد، فحا�لو� 
�التصاI بكبا] �ملسؤ�لني C Lسال� Pبا� حلل 
هذ+ �ملعضلة، "�لكن ال حيا5 ملن تنا��"، 
� قافلة �خلليفة C با�P سال�C فقد قيل �م من
 L ¡ِجْهُلم، �هو مقيم هنا (C قد �صلت
بيت �حد �قا]به. �� يوجد بني �ملسؤ�لني 
 L  fضيا  Iجلنر��  ÜيقاC على  �ر|  من 

��I خطا� حلضرته بعد ��جر5 
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منتصف �لليل �يسأله ما ��� كا� يريد �يقا� 
�ملتو�  ��د  ناصر  مر��   �� ��د  مر�� طاهر 
�ملطا�  �جا�  يئس  فلما  سنتني.  حو��  قبل 
بعد �ا�ال� كث�� �حو� للطائر� باإلقال�.

�� �لصبا� ملا علم �جلنر�� ضيا� بسفر �خلليفة 
ُجن جنونه، فصّب جا� غضبه ��ًال على كبا� 
من  �طر�هم  كر�تشي  مطا�   � �ملسؤ�لني 
�ظائفهم فوً��. � �تصل بنفسه بأك� �جا� 
مدينة  فيها  تقع  �ل�  جهنغ  مبحافظة  �لشرطة 
�بو� �قا� له: كا� مر�� طاهر ��د مقيًما � 
�افظتك، فأين غا�؟ � �مر �جلنر�� �لسفا�َ� 
�خلليفة  عن  بالبحث  بريطانيا   � �لباكستانية 

عبًثا! (�يك مر� خد�)
�هللا  �لر�بع -��ه  �خلليفة  هجر�   �� ال جر� 
تعا� من �العتقا�،  �نقذته بفضل �هللا  - قد 
�� كا� حاكم �لبنجا� قد �صد� ���مر� �� 
�خلليفة باملثو� �مامه � الهو� قبل شيو� خ� 

هجرته باثن� عشر� ساعة فقط. 
 ��� قد  تعا�  �هللا   �� هنا  بالذكر  ��جلدير 
 �� �لك  �بيا�  �يًضا،  قبل  من  مماثلة  معجز� 
صالحية جو�� سفر �خلليفة كانت قد �نتهت، 
من  جديد  سفر  جو��  �ستصد��  عليه  فكا� 
�جل سفر هجرته، فلما ُقد� �لطلب � مكتب 
�جلو���� � "فيصل �با�" ��جه مدير �ملكتب 
 �� �ملطا�،  �صحا�  ��جه  �لذ�  �للغز  نفس 
بعد�  �جلنر�� ضيا�  ���مر  �يًضا  عند�  كانت 
�أل�دية،  �جلماعة  إلما�  سفر  جو��  �خر�� 
�لرئيس  ���مر  �نه قد ��� �  �ملشكلة  �لكن 
�سم مر�� ناصر ��د، ال مر�� طاهر ��د. 
�خلليفَة  �خ�  قد  نفسه  �ملسؤ��  هذ�  �كا� 

بذلك فيما بعد. (�يك مر� خد�)
ي �ملو� �هكذ� �خر� �هللا عبد� ِمن بني َفكَّ

برسوله  قبل  من  فعل  كما  �خر�  بعد  مر� 
فسبحا�  �ملبا�كة.  هجرته  � خال�  �لكرمي 

�لذ� �خز� �ألعا��. 

صو�� جو�� سفر �خلليفة �لر�بع
�لذ� سافر به من باكستا�

٣٥٠

منتصف �لليل �يسأله ما ��� كا� يريد �يقا� 
�ملتو�  ��د  ناصر  مر��   �� ��د  مر�� طاهر 
�ملطا�  �جا�  يئس  فلما  سنتني.  حو��  قبل 
بعد �ا�ال� كث�� �حو� للطائر� باإلقال�.

�� �لصبا� ملا علم �جلنر�� ضيا� بسفر �خلليفة 
ُجن جنونه، فصّب جا� غضبه ��ًال على كبا� 
من  �طر�هم  كر�تشي  مطا�   � �ملسؤ�لني 
�ظائفهم فوً��. � �تصل بنفسه بأك� �جا� 
مدينة  فيها  تقع  �ل�  جهنغ  مبحافظة  �لشرطة 
�بو� �قا� له: كا� مر�� طاهر ��د مقيًما � 
�افظتك، فأين غا�؟ � �مر �جلنر�� �لسفا�َ� 
�خلليفة  عن  بالبحث  بريطانيا   � �لباكستانية 

عبًثا! (�يك مر� خد�)
�هللا  �لر�بع -��ه  �خلليفة  هجر�   �� ال جر� 
تعا� من �العتقا�،  �نقذته بفضل �هللا  - قد 
�� كا� حاكم �لبنجا� قد �صد� ���مر� �� 
�خلليفة باملثو� �مامه � الهو� قبل شيو� خ� 

هجرته باثن� عشر� ساعة فقط. 
 ��� قد  تعا�  �هللا   �� هنا  بالذكر  ��جلدير 
 �� �لك  �بيا�  �يًضا،  قبل  من  مماثلة  معجز� 
صالحية جو�� سفر �خلليفة كانت قد �نتهت، 
من  جديد  سفر  جو��  �ستصد��  عليه  فكا� 
�جل سفر هجرته، فلما ُقد� �لطلب � مكتب 
�جلو���� � "فيصل �با�" ��جه مدير �ملكتب 
 �� �ملطا�،  �صحا�  ��جه  �لذ�  �للغز  نفس 
بعد�  �جلنر�� ضيا�  ���مر  �يًضا  عند�  كانت 
�أل�دية،  �جلماعة  إلما�  سفر  جو��  �خر�� 
�لرئيس  ���مر  �نه قد ��� �  �ملشكلة  �لكن 
�سم مر�� ناصر ��د، ال مر�� طاهر ��د. 
�خلليفَة  �خ�  قد  نفسه  �ملسؤ��  هذ�  �كا� 

بذلك فيما بعد. (�يك مر� خد�)
ي �ملو� �هكذ� �خر� �هللا عبد� ِمن بني َفكَّ
برسوله  قبل  من  فعل  كما  �خر�  بعد  مر� 
فسبحا�  �ملبا�كة.  هجرته  � خال�  �لكرمي 

�لذ� �خز� �ألعا��. 

صو�� جو�� سفر �خلليفة �لر�بع
�لذ� سافر به من باكستا�

٣٥١ ٣٥٠

منتصف �لليل �يسأله ما ��� كا� يريد �يقا� 
�ملتو�  ��د  ناصر  مر��   �� ��د  مر�� طاهر 
�ملطا�  �جا�  يئس  فلما  سنتني.  حو��  قبل 
بعد �ا�ال� كث�� �حو� للطائر� باإلقال�.

�� �لصبا� ملا علم �جلنر�� ضيا� بسفر �خلليفة 
ُجن جنونه، فصّب جا� غضبه ��ًال على كبا� 
من  �طر�هم  كر�تشي  مطا�   � �ملسؤ�لني 
�ظائفهم فوً��. � �تصل بنفسه بأك� �جا� 
مدينة  فيها  تقع  �ل�  جهنغ  مبحافظة  �لشرطة 
�بو� �قا� له: كا� مر�� طاهر ��د مقيًما � 
�افظتك، فأين غا�؟ � �مر �جلنر�� �لسفا�َ� 
�خلليفة  عن  بالبحث  بريطانيا   � �لباكستانية 

عبًثا! (�يك مر� خد�)
�هللا  �لر�بع -��ه  �خلليفة  هجر�   �� ال جر� 
تعا� من �العتقا�،  �نقذته بفضل �هللا  - قد 
�� كا� حاكم �لبنجا� قد �صد� ���مر� �� 
�خلليفة باملثو� �مامه � الهو� قبل شيو� خ� 

هجرته باثن� عشر� ساعة فقط. 
 ��� قد  تعا�  �هللا   �� هنا  بالذكر  ��جلدير 
 �� �لك  �بيا�  �يًضا،  قبل  من  مماثلة  معجز� 
صالحية جو�� سفر �خلليفة كانت قد �نتهت، 
من  جديد  سفر  جو��  �ستصد��  عليه  فكا� 
�جل سفر هجرته، فلما ُقد� �لطلب � مكتب 
�جلو���� � "فيصل �با�" ��جه مدير �ملكتب 
 �� �ملطا�،  �صحا�  ��جه  �لذ�  �للغز  نفس 
بعد�  �جلنر�� ضيا�  ���مر  �يًضا  عند�  كانت 
�أل�دية،  �جلماعة  إلما�  سفر  جو��  �خر�� 
�لرئيس  ���مر  �نه قد ��� �  �ملشكلة  �لكن 
�سم مر�� ناصر ��د، ال مر�� طاهر ��د. 
�خلليفَة  �خ�  قد  نفسه  �ملسؤ��  هذ�  �كا� 

بذلك فيما بعد. (�يك مر� خد�)
ي �ملو� �هكذ� �خر� �هللا عبد� ِمن بني َفكَّ

برسوله  قبل  من  فعل  كما  �خر�  بعد  مر� 
فسبحا�  �ملبا�كة.  هجرته  � خال�  �لكرمي 

�لذ� �خز� �ألعا��. 

صو�� جو�� سفر �خلليفة �لر�بع
�لذ� سافر به من باكستا�

٣٥١

٣٥٠

منتصف �لليل �يسأله ما ��� كا� يريد �يقا� 
�ملتو�  ��د  ناصر  مر��   �� ��د  مر�� طاهر 
�ملطا�  �جا�  يئس  فلما  سنتني.  حو��  قبل 
بعد �ا�ال� كث�� �حو� للطائر� باإلقال�.

�� �لصبا� ملا علم �جلنر�� ضيا� بسفر �خلليفة 
ُجن جنونه، فصّب جا� غضبه ��ًال على كبا� 
من  �طر�هم  كر�تشي  مطا�   � �ملسؤ�لني 
�ظائفهم فوً��. � �تصل بنفسه بأك� �جا� 
مدينة  فيها  تقع  �ل�  جهنغ  مبحافظة  �لشرطة 
�بو� �قا� له: كا� مر�� طاهر ��د مقيًما � 
�افظتك، فأين غا�؟ � �مر �جلنر�� �لسفا�َ� 
�خلليفة  عن  بالبحث  بريطانيا   � �لباكستانية 

عبًثا! (�يك مر� خد�)
�هللا  �لر�بع -��ه  �خلليفة  هجر�   �� ال جر� 
تعا� من �العتقا�،  �نقذته بفضل �هللا  - قد 
�� كا� حاكم �لبنجا� قد �صد� ���مر� �� 
�خلليفة باملثو� �مامه � الهو� قبل شيو� خ� 

هجرته باثن� عشر� ساعة فقط. 
 ��� قد  تعا�  �هللا   �� هنا  بالذكر  ��جلدير 
 �� �لك  �بيا�  �يًضا،  قبل  من  مماثلة  معجز� 
صالحية جو�� سفر �خلليفة كانت قد �نتهت، 
من  جديد  سفر  جو��  �ستصد��  عليه  فكا� 
�جل سفر هجرته، فلما ُقد� �لطلب � مكتب 
�جلو���� � "فيصل �با�" ��جه مدير �ملكتب 
 �� �ملطا�،  �صحا�  ��جه  �لذ�  �للغز  نفس 
بعد�  �جلنر�� ضيا�  ���مر  �يًضا  عند�  كانت 
�أل�دية،  �جلماعة  إلما�  سفر  جو��  �خر�� 
�لرئيس  ���مر  �نه قد ��� �  �ملشكلة  �لكن 
�سم مر�� ناصر ��د، ال مر�� طاهر ��د. 
�خلليفَة  �خ�  قد  نفسه  �ملسؤ��  هذ�  �كا� 

بذلك فيما بعد. (�يك مر� خد�)
ي �ملو�  �هكذ� �خر� �هللا عبد� ِمن بني َفكَّ
برسوله  قبل  من  فعل  كما  �خر�  بعد  مر� 
فسبحا�  �ملبا�كة.  هجرته  � خال�  �لكرمي 

�لذ� �خز� �ألعا��. 
 ثالًثا: �ملباهلة �هال� "ضيا� �حلق"  

عسكريا  حكًما  �جلنر��  ُحكم  كا� 
�قد  قبل،  من  �لبالُ�  َتعهد�   � �كتاتو�يا 
 � مبا  �لشعب  قبل  ِمن  لالحتقا�  تعرَ� 
يتعر� له �� حاكم باكستا� من قبل، �ما 
�ملسلمو� �أل�ديو� فقد خنق عليهم �لعيش 
بعد هجر� �خلليفة -��ه �هللا- حيث حظر 
�إلسالمية،  �لدينية  ��جباִדم  مما�سَة  عليهم 
��تباعهم  �ملتعصبني  �ملشايخ  �عطى  كما 
�لرعا� كل حرية لسلب ممتلكا� �ملسلمني 
بد��  �قتلهم  بيوִדم  ��حر��  �أل�ديني، 

هو���. 
   �ملا طفح �لكيل بالفظائع، �جه �خلليفة 
�ئمة   �� �ملباهلة  �عوَ�  �هللا-  �لر�بع -��ه 
�لطاغية  هذ�   ��� عامًة  لأل�ديني  �لتكف� 
خاصة، بعد �� عّد� كل �لتهم �ملوجهة �لينا 
�لكا�بني،  على  �هللا  لعنة  قائًال:  منها  �ت�َ� 
/٦/١٠ يو�  للجمعة  خطبته   � ��لك 

كـما  هي  �ملباهلة  �كلما�   .١٩٨٨

يلي:
"�يها �لقا�� �لقو�.. عا� �لغيب ��لشها��، 
�جهك  بعز�  �بنا،  �ليك  نبتهل  �ننا 
����تك �بعظمتك �جاللك �غ�تك، 
�ندعو �� تنـز� على �لفريق �لذ� هو 
صا�� عند� فيما �كر من �عو��، ��ة 
 ��� ��آلخر�،  �لدنيا  هذ�   � ��ة  بعد 
تنجيه من �ملصائب �تظهر صدقه للعاملني، 
�تبا�� فيه بركة تلو بركة، �تطهر �تمعهم 
من كل فسا� �سو� �شر.. �تر�� �هله 
�لصال� ��لعفا� ��لتقو� صغا�� �كبا�� 
�جاال �نسا�، �تزيدهم حبا �قربا منك، 
جليا  للنا�  يتضح  �يث  يو�،  بعد  يوما 
�تد��  �تنصرهم،  تؤيدهم  معهم..  �نك 
�لدنيا جيد� من خال� �عما�م �خصا�م 
�قيامهم �قعو�هم ��ساليب حياִדم، ��م 
هم حز� �هللا، ال حز� �لشيطا�، ���م 

ليسو� من �عد�� �هللا. 
كما نتضر� �ليك �بنا �نبتهل �� تنـز� 
على �لفريق �لكا�� �ملفتر� منا غضبك 
�قهر� � حد�� سنة ��حد�، �تكتب �م 
�خلز� ��لذلة ���و��.. �تأخذهم بعذ�� 
�ليم �تسحقهم بعقا� شديد.. �تنـز� 
�تسلط  �ملصائب،  تلو  �ملصائب  عليهم 
عليهم �آلفا� تلو �آلفا�، �� �� يظهر 
�إلنسا�  لعد���  بأنه ال �خل  للعا� جليا 
يد  �لكو��� ��منا  �بغضه � نز�� هذ� 
قد�� �هللا �غ�ته �سخطه ���� كل هذ� 
�لعجائب. نعم عاِقب فريق �لكا�بني عقابا 
ال يد� �اال أل� خد�� �� مكر من �� 
ح�  �ملباهلة،   � �ملشتركني  �لفريقني  من 
يظهر �ال� ��ضو� �� هذ� �لعذ�� هو 
جا�  �لذ�  �نت،  �سخطك  غضبك  من 
ليميز بني �لصا�� ��لكا��، �يفر� بني 

صو�� جو�� سفر �خلليفة �لر�بع
�لذ� سافر به من باكستا�

»ضيــاء  وهــاك  املباهلــة  اثلثًــا: 
احلــق« 

كان ُحكم اجلنرال حكًما عسكراي 
دكتاتــوراي مل َتعهــده البــاُد مــن قبــل، 
قبــل  ِمــن  لاحتقــار  تعــرَض  وقــد 
الشــعب مبا مل يتعرض له أي حاكم 
ابكســتاين مــن قبــل، أمــا املســلمون 
األمحديــون فقــد خنــق عليهــم العيش 

اخلليفــة -رمحــه هللا- حيــث حظــر  بعــد هجــرة 
عليهــم ممارســَة واجباهتــم الدينيــة اإلســامية، كمــا 
أعطــى املشــايخ املتعصبــن وأتباعهــم الرعــاع كل 
األمحديــن،  املســلمن  ممتلــكات  لســلب  حريــة 

وإحــراق بيوهتــم وقتلهــم بــدون هــوادة. 
هــذا  حــذر  قــد  هللا  رمحــه  الرابــع  اخلليفــة  كان 
الطاغيــة مــرارًا عــن املغبــة الوخيمــة جلرائمــه، وقــد 
بتاريــخ 14  خاطبــه وأعوانــه يف خطبــة اجلمعــة 

فقــال:  1984 ديســمرب 
اإلســامية  للجماعــة  إن  تعــاىل  هللا  بفضــل 
األمحديــة وليًّــا ومــوىل. إن للجماعــة اإلســامية 
األمحديــة مــوىل، وإن إلــه األرض والســماء هــو 
موالان، ولكنين أخربكم أْن ال موىل لكم. وأقســم 
ابهلل أنــه عندمــا أييت مــوالان لنصرتنــا فلــن يســتطيع 
أحــد أن ينصركــم. عندمــا ميزقكــم قــدر هللا تعــاىل 
إال  الدنيــا  تذكركــم  ولــن  آاثركــم  فســتمحى  إراًب 
ابلذلــة واهلــوان، وســُيذَكر اســم املســيح املوعــود 
حملمــد  الصــادق  اخلــادِم  والســام  الصــاة  عليــه 
وحمبــة  بعــزة  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  املصطفــى 

وعشــق أكثــر فأكثــر يومــا بعــد يــوم.  
علــى  واالضطهــاد  ابلظلــم  الكيــل  طفــح  وملــا 
األمحديــن األبــرايء، وجــه اخلليفــة الرابــع -رمحــه 
هللا- دعــوَة املباهلــة إىل أئمــة التكفــر لألمحديــن 
عامــًة وإىل هــذا الطاغيــة خاصــة، بعــد أن عــّدد 
كل التهــم املوجهــة إلينــا وتــربأَ منهــا قائــًا: لعنــة 
هللا علــى الكاذبــن، وذلــك يف خطبتــه للجمعــة 

يــوم 1988/6/10. وكلمــات 
املباهلــة هــي كمــا يلــي:

عــامل  القــوي..  القــادر  »أيهــا 
نبتهــل  إننــا  والشــهادة،  الغيــب 
وجهــك  بعــزة  ربنــا،  إليــك 
وجبربوتــك وبعظمتــك وجالــك 
وغرتــك، وندعــو أن تنـــزل علــى 
الفريــق الــذي هــو صــادق عنــدك 
فيمــا ذكــر مــن الدعــوى، رمحــة بعــد رمحــة يف هــذه 
الدنيــا واآلخــرة، وأن تنجيــه مــن املصائــب وتظهــر 
بركــة،  تلــو  بركــة  فيــه  وتبــارك  للعاملــن.  صدقــه 
وتطهــر جمتمعهــم مــن كل فســاد وســوء وشــر.. 
وتــرزق أهلــه الصــاح والعفــاف والتقــوى صغــارا 
وكبــارا رجــاال ونســاء، وتزيدهــم حبــا وقــراب منــك، 
يومــا بعــد يــوم، حبيــث يتضــح للنــاس جليــا أنــك 
معهــم.. تؤيدهــم وتنصرهــم، وتــدرك الدنيــا جيــدا 
مــن خــال أعماهلــم وخصاهلــم وقيامهــم وقعودهــم 
وأســاليب حياهتــم، أهنــم هــم حــزب هللا، ال حــزب 

الشــيطان، وأهنــم ليســوا مــن أعــداء هللا. 
كمــا نتضــرع إليــك ربنــا ونبتهــل أن تنـــزل علــى 
الفريــق الــكاذب املفــري منــا غضبــك وقهــرك يف 
حــدود ســنة واحــدة، وتكتــب هلــم اخلــزي والذلــة 
وتســحقهم  أليــم  بعــذاب  وأتخذهــم  واهلــوان.. 
تلــو  املصائــب  عليهــم  وتنــزل  شــديد..  بعقــاب 
املصائــب، وتســلط عليهــم اآلفــات تلــو اآلفــات، 
إىل أن يظهــر للعــامل جليــا أبنــه ال دخــل لعــداوة 
الكــوارث  هــذه  نــزول  يف  وبغضــه  اإلنســان 
وراء كل  وســخطه  وغرتــه  هللا  قــدرة  يــد  وإمنــا 
الكاذبــن  فريــق  عاقِــب  نعــم  العجائــب.  هــذه 
عقــااب ال يــدع جمــاال ألي خــداع أو مكــر مــن 
حــى  املباهلــة،  املشــركن يف  الفريقــن  مــن  أي 
يظهــر جبــاء ووضــوح أن هــذا العــذاب هــو مــن 
غضبــك وســخطك أنــت، الــذي جــاء ليميــز بــن 
الصــادق والــكاذب، ويفــرق بــن احلــق والباطــل، 
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�ألمر  يبقى  لكيال  �لك  ��لباطل،  �حلق 
مشتبها به على كل قلب ���عه �هللا نعمة 
�لتقو�، �على كل عني تبحث عن �حلق 
�لو� �لنية، �ليظهر ألهل �لبص�� عيانا 
��حلق  �حلق  مع  هو  �لذ�  �لصا��  َمن 
يا  �مني  �ملجرمني.  سبيل  �لتستبني  معه، 

�� �لعاملني.

�ن �لفريقا�
�لفريق �أل��

�ما� �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
نيابة عن �يع �فر��ها 

�جاال �نسا�، صغا�� �كباً��.
�ملر�� طاهر ��د                

�بن �ملر�� بش� �لدين �مو� ��د،
�ما� �جلماعة �إلسالمية �أل�دية

 
----

�لفريق �لثا�       
كل من يكذ� � يكفر

�جلماعة �إلسالمية �أل�دية
�يقبل �� يكو� �لفريق �لثا� 

� هذ� �ملباهلة متحمال
مسؤ�ليتها �عو�قبها بإ���ته ��نشر��

صد�� �بكل جدية �بص��.

���ئه كل  �ِمن  �هللا-  �خلليفة -��ه  فظل 
�اعة �ملسيح �ملوعو� ��إلما� �ملهد� � 
يصد�  بأ�  تعا�  �هللا   �� �يبتهلو�  يبكو� 
�مييز  �ملص�ية،  �لقضية  هذ�   � حكمه 
سبيل  �لتستبني  ��لكا�بني،  �لصا�قني  بني 
�بكا�هم  �بتها�م  �هللا  فتقبل  �ملجرمني.. 
فأظهر ��� �ية من �لسما� بعد �نقضا� شهر 
�لشيخ  ظهر  حيث  �ملباهلة..  على  كامل 

”�سلم قريشي“ على �لشاشة �لباكستانية 
فجأً� مع �ك� ضابط للشرطة � �إلقليم � 
١٩٨٨/٧/١٠ بعد غيابه �س سنو�� - 
�هو �لذ� �ִדم �ملشايُخ خليفَتنا باختطافه 
�قتله، �طالبو� �جلنر�� ضيا� بإلقا� �لقبض 
على حضرته �معاقبته- فأعلن هذ� �لشيخ 
من  �حد  �تطفه   � �نه  �لشاشة  على 
�أل�دين، ��منا هر� من �لبيت �� �ير�� 
بسبب ضائقة مالية �جو �ي� غ� مالئم، 

�خد� هنا� �جليش �إلير��.
/٧/١ يو�  للجمعة  خطبته   �� هذ�، 
١٩٨٨ قا� �مامنا ��ما� ��ه �هللا: "�ننا 
من  تعا�  �هللا  سُيظهر�  ما  ننتظر  �لنا  ما 
�لكن  �لباكستا�.  �لرئيس  بشأ�  قضائه 
كونو� على يقني �� �هللا � سيبطش به 
حتًما، سو�� قِبَل �آل� �عو� للمباهلة �� 
لنا، ����  �ملكفرين  يقبلها، ألنه ���   �
�ملسؤ�لني عن كل ما ُيَصّب على �أل�ديني 
�ألبريا� من ظلم ��ضطها�. �نه كا� �ال 

ير�قب   � عليهم،  باالعتد��  يأمر  يز�� 
 �� �لتنفيذ  موضَع  ���مر�  ُ�ضعت  هل 
متعة.  �ميا  بتعذيبهم  �يستمتع  ال، 
�لشخص  هذ�  مثل  ِمن  ُينتظر  �ال 
بل  باللسا�،  �ملباهلة  �عو�  قبوُ� 
ُيعت�  �الضطها�  �ستمر��� �   ��

�ليال على قبوله �عو� �ملباهلة".

� � خطبته للجمعة يو� ١٢/ ٨/ ١٩٨٨ 
�هللا   ��" �هللا:  ��ه  حضرُته  �علن 
 � �لبا�حَة   � كشف  قد  تعا� 

�خذ�  قد  �لقد�  �حى   �� �لر�يا 
هذ�  ميز�  سو�  تعا�  ��نه  تد��، 

منثوً��.  هبا�  ��عله  ��ًبا،  �لطاغية 
فكونو� على يقني �� عقابه قريب، �لن 

تستطيع قو� � �لدنيا �نقاَ�� منه �بًد�."
�بعد �سة �يا� فقط من هذ� �إلنذ�� �إل�ي 
�خلليفة –��ه �هللا-  �لذ� مت على لسا� 
نـز� قد� �هللا من �لسما� يو� ١٧/ ٨/ 
�لسما�  جّو   � �نفجر�  حيث   ،١٩٨٨
�لطائر� �لعسكرية �ل� حتمل هذ� �لدكتاتو� 
مع بعض �سيا�� �ألمريكا�، ��صبح �ماً�� 
على شي�  ُيعَثر   � �لريا�، حيث  تذ��� 
�ل�  �لذهبية  �ملحرقة سو� سنه  من جثته 
فقد  معر��؛  هو  كما  ق��   � �فنوها 

�كر� صحيفة بريطانية شه��: 
 � �فنو�  �لذ�  �لتابو�   � يكن   �"
"�سال� �با�" �ال بعض �سنانه "�ملحرقة".  
يو�  �لصا��  �لعد�   (Financial Times)

(١٩٨٨/٨/٢٢
�هللا �م  فقد كتب  �جلماعة �خليفتها  �ما 
بعد �ملباهلة من �لتقد� ��ال��ها� �ملطر� ما 
هو غ� عن �لبيا�. فاحلمد هللا ��ًال ��خًر�، 

�ظاهًر� �باطًنا، �� يو� �لدين.

ذلــك لكيــا يبقــى األمــر مشــتبها بــه علــى كل 
قلــب أودعــه هللا نعمــة التقــوى، وعلــى كل عــن 
وليظهــر  النيــة،  خبلــوص  احلــق  علــى  تبحــث 
ألهــل البصــرة عيــاان َمــن الصــادق الــذي هــو 
مــع احلــق واحلــق معــه، ولتســتبن ســبيل اجملرمــن. 

آمــن اي رب العاملــن.

حنن الفريقان
الفريق األول

إمام اجلماعة اإلسامية األمحدية 
نيابة عن مجيع أفرادها 

رجاال ونساء، صغارا وكبارا.
املرزا طاهر أمحد 

ابن املرزا بشري الدين حممود امحد،
إمام اجلماعة اإلسامية األمحدية،

-----
الفريق الثاين 

كل من يكذب و يكفر
اجلماعة اإلسامية األمحدية

ويقبل أن يكون الفريق الثاين 
يف هذه املباهلة متحما

مسؤوليتها وعواقبها إبرادته وانشراح
صدره وبكل جدية وبصرية.

فظل اخلليفة -رمحه هللا- وِمن ورائه كل مجاعة 
املســيح املوعــود واإلمــام املهــدي  يبكــون 
حكمــه  يصــدر  أبن  تعــاىل  هللا  إىل  ويبتهلــون 
يف هــذه القضيــة املصريــة، ومييــز بــن الصادقــن 

والكاذبــن، ولتســتبن ســبيل اجملرمــن..
أول  فأظهــر  وبكاءهــم،  ابتهاهلــم  هللا  فتقبــل   
شــهر كامــل  انقضــاء  بعــد  الســماء  مــن  آيــة 
»أســلم  الشــيخ  ظهــر  حيــث  املباهلــة..  علــى 
قريشــي« علــى الشاشــة الباكســتانية فجــأًة مــع 
أكرب ضابط للشــرطة يف اإلقليم يف 10 يوليو/ 
متــوز 1988 بعــد غيابــه مخــس ســنوات - وهــو 

الــذي اهتــم املشــايُخ خليفَتنــا ابختطافــه وقتلــه، 
علــى  القبــض  إبلقــاء  ضيــاء  اجلنــرال  وطالبــوا 
علــى  الشــيخ  هــذا  فأعلــن  ومعاقبتــه-  حضرتــه 
الشاشــة أنــه مل خيتطفــه أحــد مــن األمحديــن، وإمنــا 
هــرب إىل إيــران بســبب ضائقــة ماليــة وجــو ديــين 

غــر مائــم، وخــدم هنــاك اجليــش اإليــراين.
هــذا، ويف خطبتــه للجمعــة يف 7-1- 1988 
قــال إمامنــا اهلمــام رمحــه هللا وهــو يتحــدث عــن 
ننتظــر  زلنــا  مــا  »إننــا  احلــق:  ضيــاء  الدكتاتــور 
مــا ســُيظهره هللا تعــاىل مــن قضائــه بشــأن هــذا 
ــَل دعــويت للمباهلــة أم  الرجــل، ولكنــه، ســواء أقَِب
مل يقبلهــا، فإنــه إمــام املكفريــن لنــا، وأوُل املؤذيــن 
واملســؤولن عــن كل مــا ُيَصــّب علــى األمحديــن 
األبــرايء مــن ظلــم واضطهــاد، إذ كان وال يــزال 
أيمــر ابالعتــداء عليهــم، مث يراقــب هــل ُوضعــت 
أوامــره موضــَع التنفيــذ أم ال، ويســتمتع بتعذيبهــم 
أميا متعة، لذا فا يُنتظر ِمن مثل هذا الشــخص 
قبــوُل دعــوة املباهلــة ابللســان، بــل إن اســتمراره 

ــّد دليــا علــى قبولــه هلــا«. يف االضطهــاد يـَُع
بّشــر   1988/8/5 يــوم  اجلمعــة  خطبــة  ويف 
حضرتُــه رمحــه هللا أبنــاء اجلماعــة وقــال:  أريــد 
أن أخربكــم أن رحــى هللا أخــذْت تــدور، وعندمــا 
أن  أحــد  يســتطيع  فــا  هللا  قــدر  رحــى  تــدور 
يوقفهــا، وليــس يف العــامل قــوة تســتطيع أن تنقــذ 
ِمن عذاب تلك الرحى َمن أراد هللا متزيقه فيها.

مث يف خطبتــه للجمعــة يــوم 1988/8/12 ذكــر 
اإلجنليــزي   ثــل 

َ
امل فيهــا  رأى  الــي  رؤايه  حضرتــه 

يعيــد  »التاريــخ  وتعريبــه   ،History Repeats Itself

نفســه«، وبــن حضرتــه  أن معنــاه الــذي فهمتــه 
لــن جتــدوا لســنة هللا بشــأن اجملرمــن  هــو أنكــم 
الظاملــن تبديــا، وأخــرب حضرتــه أن هــذه الــرؤاي 

منــذرة جــًدا وقــال:  
»لقــد قُــدَِّر ِلمــن دَعــوانه للمباهلــة أن يــرى يــوم 
غضــب هللا بســبب شــقاوته، وإال فمــا كان هللا 

لُرســل لــه هكــذا عــن طريقــي هــذه الرســالة )أي 
التاريــخ يعيــد نفســه(. فلــن جتــدوا يف هــذا تبديــا، 

بــل ســوف يعاقــب هللا اجملرمــن حتًمــا.« 
 مث قال حضرته رمحه هللا يف اخلطبة نفسها:

وســوف  حتمــا،  هللا  قــدُر  هبــم  يبطــش  »ســوف 
هــذه  عــن  منهــم  يكــفُّ  ال  َمــن  يقينًــا  يعاقــنَّ 

الشــرور.«  
وبعــد مخســة أايم فقــط مــن هــذا اإلنــذار اإلهلــي 
نـــزل  الــذي مت علــى لســان اخلليفــة –رمحــه هللا- 
قــدر هللا مــن الســماء يــوم 1988/8/17، حيــث 
العســكرية  الطائــرة  الســماء  جــّو  يف  انفجــرت 
أســياده  بعــض  مــع  الدكتاتــور  هــذا  حتمــل  الــي 
األمريــكان، وأصبــح رمــاًدا تــذروه الــرايح، حيــث 
مل يُعثَــر علــى شــيء مــن جثتــه احملرقــة ســوى بعــض 
هــو  قــربه كمــا  يف  دفنوهــا  الــي  الذهبيــة  أســنانه 
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أمــا اجلماعــة وخليفتهــا فقــد كتــب هلــم بعــد املباهلــة 
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البيــان. فاحلمــد هلل أواًل وآخــرًا، وظاهــرًا وابطنًــا، 

إىل يــوم الديــن.

٣٥٠

منتصف �لليل �يسأله ما ��� كا� يريد �يقا� 
�ملتو�  ��د  ناصر  مر��   �� ��د  مر�� طاهر 
�ملطا�  �جا�  يئس  فلما  سنتني.  حو��  قبل 
بعد �ا�ال� كث�� �حو� للطائر� باإلقال�.

�� �لصبا� ملا علم �جلنر�� ضيا� بسفر �خلليفة 
ُجن جنونه، فصّب جا� غضبه ��ًال على كبا� 
من  �طر�هم  كر�تشي  مطا�   � �ملسؤ�لني 
�ظائفهم فوً��. � �تصل بنفسه بأك� �جا� 
مدينة  فيها  تقع  �ل�  جهنغ  مبحافظة  �لشرطة 
�بو� �قا� له: كا� مر�� طاهر ��د مقيًما � 
�افظتك، فأين غا�؟ � �مر �جلنر�� �لسفا�َ� 
�خلليفة  عن  بالبحث  بريطانيا   � �لباكستانية 

عبًثا! (�يك مر� خد�)
�هللا  �لر�بع -��ه  �خلليفة  هجر�   �� ال جر� 
تعا� من �العتقا�،  �نقذته بفضل �هللا  - قد 
�� كا� حاكم �لبنجا� قد �صد� ���مر� �� 
�خلليفة باملثو� �مامه � الهو� قبل شيو� خ� 

هجرته باثن� عشر� ساعة فقط. 
 ��� قد  تعا�  �هللا   �� هنا  بالذكر  ��جلدير 
 �� �لك  �بيا�  �يًضا،  قبل  من  مماثلة  معجز� 
صالحية جو�� سفر �خلليفة كانت قد �نتهت، 
من  جديد  سفر  جو��  �ستصد��  عليه  فكا� 
�جل سفر هجرته، فلما ُقد� �لطلب � مكتب 
�جلو���� � "فيصل �با�" ��جه مدير �ملكتب 
 �� �ملطا�،  �صحا�  ��جه  �لذ�  �للغز  نفس 
بعد�  �جلنر�� ضيا�  ���مر  �يًضا  عند�  كانت 
�أل�دية،  �جلماعة  إلما�  سفر  جو��  �خر�� 
�لرئيس  ���مر  �نه قد ��� �  �ملشكلة  �لكن 
�سم مر�� ناصر ��د، ال مر�� طاهر ��د. 
�خلليفَة  �خ�  قد  نفسه  �ملسؤ��  هذ�  �كا� 

بذلك فيما بعد. (�يك مر� خد�)
ي �ملو� �هكذ� �خر� �هللا عبد� ِمن بني َفكَّ

برسوله  قبل  من  فعل  كما  �خر�  بعد  مر� 
فسبحا�  �ملبا�كة.  هجرته  � خال�  �لكرمي 

�لذ� �خز� �ألعا��. 

صو�� جو�� سفر �خلليفة �لر�بع
�لذ� سافر به من باكستا�
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