
ِبسِم �ِهللا �لرَّ�ِن �لرَِّحيِم

4�لصال+  �لدين.  يو3  مالك  �لرحيم،  �لر�ن  �لعاملني،   m� هللا  �حلمد 
�ألصفيا-،  �صفى  4�ألنبيا-،  �لرسل  سّيد   3�n 4ُلد  سّيد  على  4�لسال3 

�مد خامت �لنبيني، n4له �4صحابه �xعني.
نو�  �ألمني،   cلقو� �هللا   L& �ملُفتقر  �لضعيف  �لعبد  فيقو�  بعد..  �ما 
�لدين.. عَصمه �هللا من �آلفا_، ��4خله 
 Fُمر+ �آلمنني، 4جعله كا�ه: 
نو8 )لدين.. &s قد كنُت َلِهجُت ُمْذ ��يُت �ملفاسد من �هل �لزما>، 
�لدين، 4يرجم  �4شاهد_ تغيُّر �أل�يا>، �> UFَ��ُ �±يَة �جل °ّد� هذ
 mكتا 
ر �ملؤمنني  �ملُنية أل> �هللا قد بشَّ zلشياطني. 4كنت ��جو هذ�
 ��لقائلني: ﴿4ََعَد �هللا �لَِّذين nَمُنو� ِمْنُكْم 4ََعِمُلو Uمبني، 4قا� 4هو �صد
َقْبِلِهْم﴾  �َألْ�ِ� َكَما �ْسَتْخَلَف �لَِّذيَن ِمْن  
لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم  اِلَحاِ_  �لصَّ
�لعاملني. 4كذ� قا� �لذc ما ينطق عن ��و` &> هو  m� خر ما قا�n L&
�ألمة  zهذ 
�ألمني �: "&> �هللا يبعث  U4لصد�&ال 4حٌي يوَحى 4هو 
على ��� كل مئة سنة َمن °ّد� �ا �ينها"، فكنُت ِلر�ِته من �ملنتظرين. 
 mُليقني، فكنُت �جو��حلق 4 ���لُبْغية بيَت �هللا مهبَط �نو zفقصدُ_ �ذ

�ل���c، �4قطع �لصحا�c، �4ستقرc عبًد� من �لعبا� �لرّبانيني.
�لبقعة �ملبا�كة �ملكّرمة شيخي �لشيخ �لسيد حسني �ملهاجر  
مُت   فتوسَّ
 
4 ،cألنصا���لتقّي، 4شيخي �لشيخ �مد �خلز�جي  �لو�� �لز�هد 
�لغ·  �لَطّيبِة تشرفُت بلقا- شيخي 4سيدc 4موالئي �لشيخ عبد  طابَة 
�أل�دc، 4كلهم كانو�، كما �ظن، من �ملّتقني، جز�هم �هللا  cملجد��
�لعاملني. 4هؤال- �لشيو¸ - ��هم   m� مني ياn ،-�عّني �حسن �جلز
 ��لتقو` 4�لعلم، 4لكن } يكونو �هللا - كانو� على �على �ملر�تب من 
�لز4�يا  
�لدين من �لقائمني، 4ال لُشبهاִדم مستأصلني، بل  -�على �عد

متعبدين، 4مبناجا+ �ֲדم ُمتخّلني.
�لعلما- َمن توّجه &L �عو+ �لنصا�`، 4�آل�ية، 4�ل���ة،  
4ما ��يت 
�ملضّلني. بل ��يُت  Uلِفر�4�لدهرّية، 4�لفالسفة، 4�ملعتزلة، �4مثا�م من 
�لعلو3 �لدينية،  ���ند ما ينيف على تسع مئة �لف من �لطلبة �فضو 

ِبطانًة   �4�ºذ4 �أل�4بية،  4�أللسنة  �إلنكليزية،  �لعلو3  عليها   �4�ختا�4

من �4> �ملؤمنني، Fْ�َ4َيَد ِمن ستني �لف �لف �سالة ُطبعت 
 مقابلة 
�ملصيبة، 4عليها نسمع �ملشايخ �4تباعهم �«م  zملسلمني. هذ��إلسال4 3
 m�4صحا �لكما�  �هل  َ�ْيَدِ>  4�ملناظر�_ خال�  �لدعو+   <& يقولو> 
�ليقني. 4ُعلما±نا.. &ال من شا- �هللا.. ما يعلمو> ما ُيفَعل بالدين �4هل 
 Xلبا�¥ -نعو� mملتكلمو> منتهى تدقيقاִדم مسألة &مكا> كذ��لدين. 4
 zملعاندين. 4مع هذ� �لكافرين �4ّ� مكائد  لتبكيت  4�متناعه ال  باهللا- 
�هللا  �ألكمل ��ة   cXألجّل �4ستا� �لشيخ  فنشكر مساعي  �لشكو`، 
4�لسيد �إلما3  ،Lهللا تعا��ملّكي، 4�لدكتو� F4ير خا>، ��هما  cند��
 ،cلكانفو�� علي  �لسيد �مد  �لفِطن  4�لزكي   ،cلدهلو� �ملنصو�   ¼�
4�لسيد �للبيب مصنُِّف "تنـزيه �لقرn>"، �4مثا�م سّلمهم �هللا، فشكر 
�لشاكرين. لكن جها�هم مع شعبة 4�حد+ من   Nهللا سعيهم 4هو خ�

�إل�ية. _�¾الفي �إلسال3، � ما كا> باآليا_ �لسما4ية 4�لبشا�
�لدهر قائٍم  ��4كنُت حريًصا على �±ية َ�ُجٍل.. �cْ َ�ُجٍل 4�حٍد من �فر
�لوطن �4نا  L& ملخاصمني. فرجعُت�لتأييد �لدين 4&فحا3  �ملضما�  

�ملتعطشني  4من   ،cَتْسيا� بعصا   cا�»  Uَ�4 َ�خِبُط  �لَوَلها>  كا�ائم 

�لطالبني.
�لسيد  mجا-ت· بشا�+ من جنا X& ..لصا�قني�فبينما �نتظر �لند�- من 
4مسيح  �لزما>،   c4مهد �ملئة،  £ّد�   ، �ألبلِّ �حل�  4�لعاِلم   ، �ألَجلِّ
�لد�4�>، مؤّلف ")ل�)هني". فجئُته ألنظر حقيقة �حلا�، فتفّرسُت �نه 
�لدين، فقا�  �نتدَبه �هللا لتجديد   cلذ� �لَعْد�، �4نه  �َحلَكم  �ملوعو�  هو 
�ملِّنة �لعظيمة، لك  zعلى هذ �َلبَّْيك يا 3لَه )لعاملني. فسجدُ_ هللا شكًر

�حلمد 4�لشكر 4�لنعمة يا ��حم �لر��ني. 
4غِشيت·  ��فُته،  غمرْت·   Wح بيعته،  4�ستحسنُت  �ّبَته،  �خترُ_   �
موّ�ته، 4صرُ_ 
 حبه من �ملشغوفني. فآثرُته على طا�
 4تاِلدc، بل 
�ألقربني. �صÁ قلÀ علُمه 4عرفانه،  Â�4عّز ،cلد�على نفسي �4هلي 44
فشكًر� ملن �تا� Ã ُلْقيانه. 4ِمن سعا�+ َجّدn s� cثرُته على �لعاملني، 
فشّمرُ_ 
 خدمته تشمNَ من ال يألو 
 ميد�ٍ> من �مليا�ين، فاحلمد هللا 

�ملحسنني. N4هو خ َّÃ& حسن� cلذ�
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على �لكر�سي: صحا# ال نعرفه، منشي �هللا �ّته �لسيالكو�، ميا� نظا� �ين �لسيالكو�، سيدنا �ملسيح �ملوعو� �، 
�لطبيب حسا� �لدين .- حضنه م)*� بش) �لدين 4مو� '&د، ميا� فضل �ين �لصائغ �لسيالكو� .- حضنه م)*� بش) '&د

على �لكر�سي: منشي عبد �لعزيز �لدهلو@، �. 4مد <=اعيل خا� �لغو9يا8، سيدنا �ملسيح �ملوعو� �، 
�. م)*� يعقوF بيك، م)*� نيا* بيك �لكالنو9@ 

:
�جلالسو على �أل�
جامو�،  من  �لدين   Fشها نعرفه،  ال  صحا# 
ميا�  �لسيالكو�،  �هللا  عبد  4مـد  منـشي 
منشي  �لســيالكو�،  �لشرطي  �ين  4مد 
م) 4مد  �لسيالكو� .- حضنه  9حيم Nش 
عنها)،  �هللا  9ضي  �ملؤمنني   �' (شقيق   Vسحا>
 Wضيا قاضي  �لو*يرYبا�@،  4مد  جا�  شيخ 

�لدين �لقاضي كو�

:�لو�قفو
�أل.` <_ �خلامس ال نعرفهم، شيخ غال� حسني 
�لسيالكو�،  '&د   b9بشا ميا�  �لسيالكو�، 
سيد <9شا� شاc �لسيالكو�، حكيم فضل �ين 
�لبه).@، ميا� غال� '&د �لناسخ، شيخ 4مد 
'كd �لسيالكو�، ميا� خد� Nش �لسيالكو�، 

شيخ مو_ Nش �لسيالكو�

:
�جلالسو على �أل�
نعرفه،  ال  صحا# 
خا�  علي  9ستم  منشي 
 �9.9' منشي  �جلالندهر@، 
منشي  �لكبو9ִדلو@،  خا� 
�لناسخ، شو�9@  علي  كر� 

فضل �ين

�لو�قفو: صحا# ال نعرفه، 
�لعرفا8،  شيخ يعقوF علي 
شو�9@  نعرفه،  ال  صحا# 
ال  صحا#  Nش،  مو_ 

نعرفه، �. فيض علي صابر
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كر�  منشي   :
�أل� على   �جلالسو
 Fيعقو شيخ  علي،  ش)  موالنا  <iي، 
من  4مد  ش)  ملك  �لعرفا8،  علي 
 -. نعما8  �حلق   kسر� ب)  جامو�، 
حضنه �بنه، مفl فضل �لر&ن، صحا# 

ال نعرفه

�لو�قفو: ملك غال� حسني �لرهتاسي، 
مهر  �لبد.ملهي،  �لدين  قطب  �ملولو@ 
4مد  �لطبيب  �لبطالو@،  Nش   nن
حسني (صاحب مرهم عيسى)، عبد �هللا 
فضل  �لطبيب  عر#)،  (صحا#   Fلعر�
�لدين �لبه).@، عبد �لرحيم ('سلم من 
�لسيخ)، ب) منظو9 4مد �للدهيانو@ .- 

حضنه �بنته، .م)*� <=اعيل بيك

�ليمـني:   من   
�أل� �جلالسو على 
'حد  �لسيالكو�،  �لدين  pس  �لطبيب 
ب)  �لنعما8،  �حلق   kسر� ب)   F9قا'
 Fيعقو 4مد  �لنعما8،  �حلق   kسر�
الهو9،  من  حسني  4مد  �لطبيب  بن 

�لطبيب 4مد حسني من الهو9
 

م)*�   .� نعرفه،  ال  �لو�قفو: صحا# 
ب)  �لر&ن،  فضل   lمف بيك،   Fيعقو
�لدين  فضل  �لطبيب  4مد،  منظو9 

�لبه).@

على �لكر�سي من �ليمني: م)*� بش) '&د، ميا� معر�k �لدين عمر، مفl 4مد صا�V �لبه).@،
 �ملولو@ نو9 �لدين،  سيدنا �ملسيح �ملوعو� � .- حضنه م)*� شريف '&د، 

�ملولو@ عبد �لكرمي �لسيالكو�، �ملولو@ 4مد علي، .يليه م)*� بش) �لدين 4مو� '&د

على �لكر�سي من �ليمني: صحا# ال نعرفه، شو�9@ مو_ Nش �لسيالكو�، سيدنا �ملسيح �ملوعو� � .- 
حضنه م)*� شريف '&د، شيخ نو9 '&د (صاحب مطبعة 9ياi� sند)، فيض '&د من جامو�



١١٨

 
٣٠ مايو/�يا� برئاسة م��� بش� �لدين �مو� 
�نعقد �#! �جتما� لـ "صد� �جنمن  �'د 

�'دية" 1 عهد �خلليفة �أل#! �.
�سس �م� �ملؤمنني � نظا4 بيت �ملا!.

يونيو/حزير�@: حث �م� �ملؤمنني � �لنّسا: 
�جلماعة  مركز   1 �إلقامة  على  �أل'ديني 

ليساHو� 1 نشر كتب �جلماعة 1 #قتها. 
 IJ  � �ملؤمنني  �م�  �عا  يونيو/حزير�@: 
�ملسيح   LكرM  1 �ينية"  "مد�سة  تأسيس 

�ملوعو� �.
١٨ يوليو/متو�: �مر �م� �ملؤمنني � بإعد�� 
تصل  كي  �ملبايعني   VاWبأ كاملة  قائمة 

 .Xكل �'د IJ جلماعة� Yمطبوعا
يوليو/متو�: #هب �م� �ملؤمنني � عقا�] 1 

"ֲד�]" لِلجماعة.
�كتوبر/تشرين �أل#!: �عتكف �م� �ملؤمنني 
 b#�� لقى�# ،dملبا��ملسجد �1 �مضا@ 1 
 Vٍ�جز� ثالثة  بتفس�  فيها  قا4  �لكرمي   @kلقر�

منه يومًيا.
٢٠ نوفمp/تشرين �لثاn: نشر حضرته ثالثة 
"جنم  #هي:   � �ملوعو�  للمسيح  كتب 
�uدL" #"�لp�هني �أل'دية" (�جلزV �خلامس) 

#"�ملسيح �لناصر 1 X�uند".
�أل#!:  �يسمp/كانو@   ٢٨  IJ  ٢٦ من 
جلسٍة   !#�  1  Xد'�  wالk ثالثة   dشا�
خطابني  �لقى  حيث   ،� عهد]   1 سنوية 
"�لعلو4  بعنو�@  بعد  فيما  ُنشر�  �جللسة،   1

�لر#حانية".

 �pلت�  IJ �جلماعة   � �ملؤمنني  �م�  �عا 
لبناV قاعة #�سعة مع �ملستوصف �لذX تدير] 

�جلماعة. 
نظا4   Xُمنِكر قبل  من   Y�مر�ملؤ�  Yبد�
فنصحهم   ،� �أل#!  �خلليفة  ضد  �خلالفة 

بقلٍب ��4ٍ.
�جلماعة  تأسست  نفسها  �لسنة  هذ]   1#
#كانت  Jفريقيا.   1 �أل'دية  �إلسالمية 
عا4  �لشرقية  Jفريقيا   1 �خلت  قد  �أل'دية 
�لقا��  شبه  �هل  من  كث�  هاجر   MJ  ١٨٩٥
�لعمل، #كا@ من  �uندية IJ هناd من �جل 
بينهم �لعديد من �صحا� �ملسيح �ملوعو� � 
�لشيخ  فيض علي،   .� �. �'ت علي،  مثل 
نو� �'د، �.�مد WJاعيل �لغو�ياn، �لشيخ 
حامد علي، بابو �مد �فضل مؤسس جريد� 
Jفريقيا   1 �جلماعة  فشكلو�  #غ�هم،  "بد�" 
هجر�   Yستمر�# �Wي.  بشكٍل  �لشرقية 
�إلخو� IJ هناd 1 عهد �خلليفة �أل#! �يًضا، 
حيث هاجر �ملزيد من �صحا� �ملسيح �ملوعو� 
� �آلخر#@ �يًضا، #1 عا4 ١٩٠٨ �صبح 
�ملسلمني �أل'ديني هناd ٦٠ شخًصا.  عد� 
كا@ ١٢ شخًصا منهم من �صحابه � بينما 

٤٨ شخًصا بايعو] من خال! �لرسائل.

١٩٠٩
�م�  من   @ٍMبإ  :nلثا� يناير/كانو@   ٢٤  
�ملؤمنني � نشر م� ناصر نو�� Jعالًنا 1 
 IJ �بعة مباٍ@ نظًر�� Vبنا جريد� "بد�" عن 

 

قا! �خلليفة �أل#! �:
"ال يظنَّنَّ �حدكم �نه يؤمن �ضر� م��� 
غال( �)د مسيًحا $مهدًيا موعوً��، فما 
�حلاجة 56 �لبيعة على يد نو/ �لدين؟ .... 
Aب على كل $�حد �? يرسل بيعته خطًيا 
ا من تلك �ألفضاD �ملذكو/�  ليناD حظًّ
P قوD �لنN �: "يد �هللا مع �جلماعة". 

(جريد� "بد�" ٩ متو� ١٩٠٨)

ÏË≈]ê;‡Ç̌
ˇ
_d;\Ê¬4Ž\

 Qحد مؤلفا� P نقطة حكمـة Vهنـا"
سـيدنا �)د � �/يد شرحها لكم. 
 Yَّفيمـا يتعلق بتعيني �خلليفـة فقد فو
� هـذ� �ألمر 56 �هللا تعـا5، $من 
�أل/بعة  قاD لألشـخا[  ناحية �خر` 
عشر (�d �عضاc مؤسسة صد/ �جنمن 
�)دية) 6نكم بصو/� iاعية مبثابة خليفة 
�لنهائي  �لقر�/  هو  $قر�/كم  �ملسـيح، 
 o .لـد` �حلكومة �يضا Dهـو �ملقبو$
�فع �هللا تعا5 هـؤالc �لـ ١٤ 56 �? 
يبايعو� على يد شخص $�حد، $�مرهم 
بأ? يقبلـوs خليفًة rـم، $هكذ� iع 
vلكـم. u o يقتصر �ألمـر على �لـ 
١٤ شـخصا فقط بـل مت i6اw كل 
�لقو( على خالفـ{؛ فمن خالف �آل? 
تعا5.....  هذ� �إلiاwَ فقد خاَلَف �هللا 
ِ��عو� بُأُ�? صاغية �نكم لو خالفتم �آل? 
هذs �ملعاهد� النطبـق عليكم قوD �هللا 
تعا5 ﴿فَأْعَقَبهم نفاًقا P قلوֲדم﴾ .... 
6نـ� ال �طُر� هؤالc �لنا� من �جلماعة 
P �لوقـت �حلـا� لعلهـم يفهمو?، 
لعلهـم يفقهـو?، لعلهـم يفقهو?".

 (جريد� "بد�" ٢١ �كتوبر ١٩٠٩)

١٩٠٨
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غا�ية  مياًها  �خلالفة  "ليست 
 * .“dكا? ”�لكيسر�ُتشتر` من 
 sهذ P Y6نكم لن تنتفعو� من �خلو
�لقضية. $لن Aعلكم �حد خليفًة، 
كما ال ميكن �? يصبح �حد خليفًة 
P حيا�. عندما �موQ فلن يقو( 
6ال من يشاc �هللا، $سيتو5 �هللا � 
بنفسه 6قامته..... لقد جعل� �هللا 
عز�  �آل?   Dملحا� $من  خليفًة، 
 ?� �حد  بوسع  $ليس  بأفو�هكم، 
ر$�  فتذكَّ �صر/مت  $لو  يعزل�. 
�? عندd �مثاD خالد بن �لوليد، 
��عو�!  كاملرتدين.  $سيعاقبونكم 
�لعر�،   P مستجابٌة  ��عي{   ?6
$6? /� ينجز �عما� قبل �عائي، 
فَمن حا/ب� فقد حا/� �هللا تعا5. 

فانبذ$� هذs �ألفكا/ $توبو�."

(خطا� �م� �ملؤمنني بالهو� 1 "�لبناية �أل'دية" 
نقًال عن جريد�  يو4 ١٦ حزير�@ عا4 ١٩١٢، 

"بد�" قا�يا@ ١١ يوليو ١٩١٢ � ٤)
 *�سم صاحب �ل كا@ يبيع �مليا] �لغا�ية

� nلثا�خلليفة �نُتخب فيه � Xلذ�مسجد نو� 1 قا�يا@ 

بناية مستشفى "نو�" �حلا�، #قد مر مبر�حل عديد� 

� �م� pليها 1 قا�يا@. #قد تJ حلاجة� ��شتد�
�ملؤمنني � مببلغ ٢٦٠ �#بيًة uذ� �لغر�. 
بالقر�  مسجٌد  �أل�بعة،  �ألبنية  هذ]  من 
�ملسجد  نفس  (#هو  �لطال�"  "سكن  من 
نو�)،  باسم مسجد  بعد  فيما  �شتهر   Xلذ�
بـ"مستشفى  #Wي  للرجا!  #مستشفى 
بنا�]  #�كتمل  تطو�   @� #بعد  ناصر"، 
نو�"،  "مستشفى  بـ  Wي   ١٩١٨ عا4 
 4� "مستشفى  Wي   Vللنسا #مستشفى 
 V�لفقر� (مساكن   Vلضعفا�  ���# �ملؤمنني"، 
 ��ملشر# هذ�  تكاليف   Yُقد�# �ملهاجرين) 

ناصر  م�  سعى  #قد  �#بية.  �لف  بعشرين 
 ��ملشر# هذ�  إلجنا�  كثً��  �ملحتر4  نو�� 

#سافر IJ �ماكن عديد�  1�uند.
٣١ يناير/كانو@ �لثاn: �ثا� منكر# �خلالفة 
�جنمن  "صد�  مؤسسة   @� با�عائهم  فتنة 
�م�  فأمر  �خلليفة،  على  حاكمة  �'دية" 
ملناقشة   Lلشو�� �لس  بعقد   � �ملؤمنني 
ممثلي   من   ٢٥٠ فيه   dشا� #قد  �ألمر، 
�تلف فر#� �جلماعة. #�لقى � خطاًبا عن 
�جنمن  "صد�   @� بوضوٍ�  #�علن  �خلالفة، 
�ملسيح،  خلليفة  تابعتا@  #�جلماعة  �'دية" 

 Xد'� كل  على  #�جبٌة  �خلليفة  بيعة   @�#
#على �عضاV "�جنمن" �يًضا. #ֲדذ] �ملناسبة 
 Xملولو�ألشخـا� -كا@ �مر � بعَض �
�مد علي من بينهم- بتجديد �لبيعة، فبايعو] 

ثانية. 
فp�ير/شبا�: ُنشرb#��" Yْ �لقرk@" ألم� 

�ملؤمنني �.
١ ما�Mk/b��: كانت �غبة �م� �ملؤمنني � 
كليٍة   IJ  "Yإلسالميا� "مد�سة  ُتحوَّ!   @�
مؤسسة  �لس  #قد4   .Lملستو� عالية  �ينية 



١٢٠

�جتماعه   � توصياته  SDدية"  Dجنمن  "صد� 
 ١٩٠٩ عا�   Çف|�ير/شبا  ١٣  � �ملنعقد 
لتحقيق Dمنية Dم& �ملؤمنني. Y � �لو�حد من 
���H ُ�ضع حجر �ألساv لبنا_ مد�سٍة SDديٍة 

�£ًيا.
 ef �جلماعة   � �ملؤمنني  Dم&  �عا  مايو/Dيا�: 
�لت|� بثالثني Dلف ��بية لبنا_ "سكن �لطال�"، 

�قد ت|� ِمن عند� مببلغ ٦٠٠ ��بية. 
�8ند�سي �.  �لدكتو�  قا<  مايو/Dيا�:   ٢٥
جيتر جي مبناسبة تو©يع �لشها��c � جامعة 
�لبنجا� D- �أل��ية ليست لغًة ���جًة إلقليم 
�لبنجا�، لذ� فليكن �لتد�يس باللغة �لبنجابية 
 µ(لغة �لسيخ) � �لبنجا�. �كا- هذ� �القتر�
مؤسسة   cفعقد للمسلمني،  جد�  خطً&� 
Dم&  برئاسة  جلسة  SDدية"  Dجنمن  "صد� 
�ملؤمنني ��فقت على قر�ٍ� بعثته ef �حلكومة 
بأ- �للغة �أل��ية مناسبة جًد� � ³ا< �لتعليم 
 � ֲדا  ��لتعليم  خاصة،  �لبنجا�  fقليم   �

�ملد��v ضر��[ ال©�ها� �لعلم."
Dكتوبر/تشرين �أل�<: قا< Dم& �ملؤمنني � 

� خطبة عيد �لفطر:
�ملسيح  عهد   � بطاقة   ١٤٠٠ "طبعُت 
�ملوعو� � ֲדد� D -D¸ع ١٤٠٠ شخص 
�لربا�  بالفضل  يبايعونه كجماعة، �«ظو- 
:لو    � �هللا  فأكرمنا  باجلماعة.  �خلا  
�لنية، �©�� هذ� �جلماعة من ١٤٠٠ شخٍص 

¹اجٍة  �آل-  ��جلماعة  �آلال�.   cمئا  ef
 Çٌهذ� منو� ،jالحتا� ��التفا� ��لوحد� ef
قا�يا-،٢١  "بد�"   jخلليفة." (جريد� بطاعة 

تشرين �أل�< ١٩٠٩   ١٠) 
�لثا�: �ال�j  م&©� ناصر  ١٥ نوفم|/تشرين 
فيما  �ملوعو�  للمسيح  �لثالث  (�خلليفة  SDد 

بعد).
يناير/   ١  ef �أل�<  كانو-  �يسم|/   ٢٩  
Dلقى   � �ملؤمنني  Dم&  بأمر  �لثا�:  كانو- 
علما_ �جلماعة $اضر�c � الهو� �ً�� على 

$اضر�c �ملسيحيني.
� هذ� �لسنة:

* Dسس  م&©� بش& �لدين $مو� SDد "جلنة 
 cإل�شا�" �كا- هدفها �لر� على �عتر�ضا�

�ألعد�_.
* �Dسل �لدكتو� $مد fقبا< D efم& �ملؤمنني 

� �ألسئلة �لتالية ��جًيا منه �إلجابة عليها:
١. هل يستطيع �حلاكم غ& �ملسلم D- يسن 

�لقو�نني لشعبه �ملسلم؟
٢. هل يستطيع �لقاضي غ& �ملسلم D- «كم 

� قضايا �ملسلمني �فق �لقانو- �إلسالمي؟
بالشريعة  �اللتز��  للمر_  ضر��[  هل   .٣

�ملحمدية ح� يسمى مسلًما؟
لقد تعطلت قو�نني �جلز�_ �إلسالمية...   .٤
�قد صا�c �لبال� �إلسالمية $كومة من قبل 
�حلكا� غ& �ملسلمني... فما هو �حلكم عن 

fسال� هؤال_ �ملسلمني؟
بالتفصيل،  عليها   � �ملؤمنني  Dم&  فأجا� 

�فيما يلي ملخص Dجوبته:
 ،jلكرمي نظا� كامل للحيا� -Hلقر� -D ال شك
�لكنه ال يريد �لقضا_ على �أل�يا- �ملختلفة 
بسبب �خلالفاc، بل يريد بقا_ها. D -fصل 
�لقانو- �إلسالمي موجوٌ� � �لقرH-، �لكنه 

�ضع تفاصيله يقع حتت طاعة e�D �ألمر.
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(خطبة عيد �لفطر، ١٥ تشرين �أل�< ١٩٠٩، 
نقًال عن جريدj "بد�" قا�يا- ٢١ تشرين �أل�< 

(١٩٠٩   ١١
بيت �خلليفة �أل�< � ֲד&j، �كا- قد �هبه للجماعة 

 ��f عني �حلاكم قاضًيا غ& مسلم، فيكو- هذ� 
�لقاضي هو �حلاكم � �حلقيقة، Dما t ��f يعيَّن 
من قبل �حلاكم �ألعلى بل ُعني من قبل بعض 
�لر�سا_ �ملحلني فطاعته Dيًضا ��جبة، ��ليل ما 

Dقوله موجو� � �لقرH- �لكرمي.
بأ��مر  للعمل  �سٌم  هي  �ملحمدية  �لشريعة   -f
�لقرH- �لكرمي، �Dحكا� �لن� ��خللفاِ_ �لر�شدين، 
��لصحابِة، �Dئمة �لدين مثل �إلما� �D حنيفة، 

��إلما� يوسف، �$مد، �©فر، �حسن.
تد�Ëًيا، ��لذين  يز���  �إلميا-   -D  ªير  -Hلقر�
به من  fال �هللا" �يؤمنو-  fله  يقولو- فقط "ال 
صميم �لقلب، فهم مسلمو- ef حد ما. (تا�يخ 
(٣٠٧-٣٠٩   jدية ] ٣، �لطبعة �جلديدSأل�
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١٩١٠
 �  �عهد  � �لثا�:  يناير/كانو-   ٢١
شا�كت �ألSدياc � صالj �جلمعة أل�< 
 � �ألخ&  �لصف   � صّلني  حيث   ،jٍمر

�ملسجد �ألقصى.
يناير/كانو- �لثا�: �قترµ حضرته � بعث 
�فد لنشر �لدعوj � سنغافو�j �سريالنكا، 
�قد ُ�ّفقت �جلماعة للعمل بنصحه � عصر 

�خلليفة �لثا� �.
�ملوعو�  �ملسيح  كتا�  ُطبع   :Çف|�ير/شبا

.jجلة �لنو�" أل�< مر" �
 � �ملؤمنني  Dم&  Dسس   :���H/vما�  ٥
حا�j "��� �لعلو�" � قا�يا- بوضع حجر 

�ألساv لـِ "مسجد نو�".
١١ما����H/v: شا�D rم& �ملؤمنني � � 
�ملسجد  لتوسيع  �لعمل  Dثنا_  �لتر��  Sل 

�ألقصى.
Dشخا   �Dبعة  ُعني   :���H/vما�  ٢٥
لتوصيل صوD cم& �ملؤمنني خال< خطبة 
�جلمعة ef �حلضو�، �قد �ُتبع هذ� �لطريق 

أل�< مرjٍ � تا�يخ �جلماعة.
 µم& �ملؤمنني بافتتاD بريل/نيسا-: قا�f ٢٣
 jحجر عندها  �كا-   - "نو�"  مسجد 
Dلقى   Y فيه.  �لعصر   jبأ��_ صال  -jحد��
 �ّD  Y �لكرمي،   -Hلقر� تفس&   � ��ًسا 

�حلضو� � �عا_ طويل. 
 ef � م& �ملؤمننيD ٢٤ يوليو/متو©: سافر
"ملتا-" من Dجل �إل�ال_ بشها�ته � قضية، 
�كا- �D< سفر له بعد تولّيه �خلالفة. �قد 
على  Dمً&�  SDد  $مو�  م&©�    � عني 

قا�يا-. 
٢٧ يوليو/ متو©: Dلقى � خطاًبا ��ئًعا � 
قاعة مد�سة "Dجنمن fسالمية" بالتماv من 
��سا_ ملتا-. عند �لعو�D jقا� � � الهو� 

"�إلسال�  بعنو�-  خطاًبا  �Dلقى  Dيا�  بضعة 
��أل�يا- �ألخرª" � "�لبناية �ألSدية" � 
 ef ٣١ يوليو/متو©. �� نفس �ملسا_ عا�

قا�يا-.
بشَ&  م&©�  حضرُته  َعّين  سبتم|/Dيلو<: 
للمد�سة  �ئيًسا  SDد  $مو�  �لدين 
عا�  ح�  �دمها  فظل  �ألSدية، 

.١٩١٤
Dم&  سقط  �لثا�:  نوفم|/تشرين   ١٨
 µرÂ �Dصيب  �حلصا-،  عن   � �ملؤمنني 
�ملوعو�  �ملسيح  �كا-  ُصدغه.   � شديد 
 � �حلا�ثة   �هذ عن  ��يا   ªD� قد   �
قا<:  حيث  عا� ١٩٠٣   ���H/vما�  ١٦
Dحٌد  سقط  قد  Dنه  ليًال  �ملنا�   � "�Dيُت 
من ¸اعتنا عن �حلصا-، ��ستيقظُت بعد 
�لك." (�لتذكرj �لطبعة �لر�بعة ٢٠٠٥   

(٣٨٥
Dمر Dمُ& �ملؤمنني � م&©� بشَ& �لدين $مو� 

SDد D- يؤّ� �لصلو�c خال< مرضه.
م&©�   � عني  �أل�<:  �يسم|/كانو-   ٢
مؤسسة  �ئيَس  SDد  $مو�  �لدين  بشَ& 

"صد� Dجنمن SDدية" مكانه. 
�أل�<:  من ٢٥ ef ٢٧ �يسم|/ كانو- 
عد�  كا-  قا�يا-.   � �لسنوية  �جللسة 
�ملؤمنني  Dم&  �Dلقى   ،٢٥٠٠ �ملشا�كني 

.cفيها ثالثة خطابا �
(م&©�  Dلقى  �أل�<:  كانو-  �يسم|/   ٢٦
فيه  نّبه  خطاًبا  SDد)  $مو�  �لدين  بش& 
�خلطبا_  بعض   -D  µٍضو� بكل  �جلماعة 
�ألSديني يتحاشو- � خطبهم عمًد� ِ�ْكَر 
�ملسيح �ملوعو� �. �قا<: "ملا�� تتركو- 
بنشر  نقو�   -D علينا  �ملميزj؟  عالمتكم 
�لدعوj � �لعاt بد�- D[ خو� �D عذ� 

f �Dخفاٍ_.

 ١٩١١ 
صحة   cتدهو� �لثا�:  يناير/كانو-   ١٩
�خلليفة �أل�< � بسبب �جلرµ فجأj، فكتب 
�لدين $مو�  بش&  باستخال� م&©�  �صيًة 
SDد بعد�، Y حتسنت حالته �لصحية، فمز� 
"�لفضل"   jجريد كتبت  �قد  �لوصية.   �هذ

عن هذ� �لوصية:
"ملا سقط �خلليفة �أل�< � عن �حلصا- �فق 
 µرÂ �Dصيب   ،� �ملوعو�  �ملسيح   j_نبو
�لصحية  حالته   cتدهو� �Dسه،   � شديد 
� �ظن D- ��� �جلرµ بدD يتجه  ��c ليلٍة جدًّ
�كتب  قلًما،  �لفو�  على  فطلب  قلبه،   ef
�Dغلقه،  ظرٍ�  ��ضعه �  شيًئا  ��قٍة  على 
Dعطى   Y Dيًضا،  شيًئا  �لظر�  على  �كتب 
هذ� �لظر� �لشيَخ تيمو� SDد -�لذ[ كا- 
يقو� :دمته- قائال: "��f مُت فاعَملو� ¹سب 
ما هو مكتوٌ� فيه". �¹سب ���ية �لشيخ 
تيمو� SDد كا- مكتوًبا على �لظر�: "على 
Dسو�D j بكٍر، باِيعو� �لذ[ ُكِتَب �£ه � هذ� 
�لظر�. فلما ُفتح هذ� �لظر� كا- مكتوًبا 
فيه: "$مو� SDد". (جريدj "�لفضل" قا�يا- 

٦ Dيلو< ١٩١٤   ٦)
Dسس   � �ملؤمنني  Dم&  بإ�-   :Çف|�ير/شبا
باسم  جلنة  SDد  $مو�  �لدين  بش&  م&©� 
Dيًضا  "Dنا  �ملؤمنني:  Dم&  "Dنصا� �هللا"، فقا< 

عضٌو � هذ� �للجنة". 
�جلماعة   � �ملؤمنني  Dم&  Dمر   :���H/vما�
بالت|� جلامعة "عليكر�" �إلسالمية، �D Yسل 

Dلف ��بيٍة من قبل �جلماعة.
�لشيَخ   � �ملؤمنني  Dمُ&  Dمر   :���H/vما�
يعقو� علي �لعرفا�، ��لشيخ $مد يوسف 
 v8ند�� (لغة  �لسنسكريتية  �للغة  بتعلُّم 

�لدينية) على نفقته �خلاصة.
 >�D  � �ملؤمنني  Dم&  Dلقى  ١٩مايو/Dيا�: 
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خطبة للجمعة بعد مرضه قا� فيها: 
"قد مضت ستة شهوٍ" (على مرضي)، �هذ� 
إللقا,   /0) 2ذ1  فيها  1هللا  يوفق4  مر6   ��0
ستة  خال�  بالتجربة   8 تبني  لقد  1خلطبة). 
"فاقي   >? 1هللا.  ?ال  نافع  ال  0نه  هذ�  0شهر 
حا�لو1 كث1Jً 1لقياG HدمF، �لك4 الحظت 
0نه لوال فضل 1هللا ملا حدP شيٌ,. لقد Nعتم 
كث1Jً 0< هذ1 1جلرT سيندمل بعد يومني �0 
(�هنا  يندمل   V �لكنه   ،H0يا ستة   �0 0"بعة 
لقد  جرحه).   Yَ1لنا 1ملؤمنني   Jُ0م  \"0
ُ̂ كث1Jً، �الحظُت 0نه ال [دP شيٌ,  فّكر
1خل`6  بعد  فأنصحكم  لذ1  1هللا.  بفضل  ?ال 
�1ليقني 0< ُترضو1 1هللا تعاi، فإ1g 0صبح 1هللا 
لنا 0صبح كل شيٍ, لنا، �?نه تعاi ال يصبح 
لعبد� ?ال بالتقو\. فإk"0 1gمت 0< يكو< 1هللا 
عظيمٌة  لثر�6ٌ  1لتقو\   >? فاتقو�.  لكم   �
1حلكم  (جريد6  1ألمنيا^."  كل  ֲדا  تتحقق 

قاkيا<،٢٨/٢١ 0يا" ١٩١١) 
يوليو/متوw: عند تتويج 1مللك جو"t 1خلامس، 
مذكر6  بإ"سا�  1جلماعة  1ملؤمنني   J0م 0مر 
1لعطلَة  1جلمعة   Hيو جتعل  بأ<  1حلكومة   i?
 ,1k0 يتمكنو1 من  للمسلمني ح}  1ألسبوعية 
هذ1  على  1حلكومة  فو1فقت  1جلمعة،  صال6 

.١٩١٣ H1" عاg~ � 1لطلب مو1فقة جزئية
١ سبتم`/ 0يلو�: سافر تشوk"/ �مد ظفر 
 Jعه 0مkّلند< للد"1سة 1لعليا، فو i? >1هللا خا
حا"  بدعا,  سرير�  على  �هو   � 1ملؤمنني 
طويل، �نصحه بقر6,1 سو"6 يوسف بكثر6 

خال� ?قامته هنالك.
 J0م 1ستأنف  1أل��:  تشرين  0كتوبر/   ٩
1ملؤمنني � ?لقا, Y�"k 1لقر~< � 1ملسجد 

1ألقصى ��0 مر6 بعد مرضه.
 � kهذ� 1لسنة ُنشر^ قصائد 1ملسيح 1ملوعو ��

1لعربية � كتا� باسم "1لقصائد 1أل�دية".

 ١٩١٢
0ملى  حزير1<:  يونيو/   i? ف`1ير/شبا�  من 
1لسيد  على  حياته   6Jس  � 1ملؤمنني   J0م
ْ̂ باسم  "0ك` خا< 1لنجيب ~باk/"، �ُنشر
�اية   � 1لدين"  نو"  حيا6   � 1ليقني  "مرقا6 

هذ� 1لسنة.
١٠ ما"k :"1g~/Yعا 0مJ 1ملؤمنني ملن حضر 
برضا  �بّشرهم  خاصا،  kعاً,  للقر~<  kَْ"َسه 

 .i1هللا تعا
 J0م بعث  ?بريل/نيسا<:   ٢٩  i?  ٣ من 
1ملد<   i? 1جلماعة  علما,  من  �فًد1  1ملؤمنني 
على  يّطلعو1   >0 0جل  ِمن  1لك`\  21ندية 
0سلو� 1لتعليم � 1ملدY"1 �نظامها. �كا< 
هذ1   J0م �0د   kمو� 1لدين   Jبش  1wJم

1لوفد.
١٥ يونيو/ حزير1<: سافر 0مJ 1ملؤمنني � 
?i الهو" لوضع حجر 1ألساY لبيت "شيخ 
"�ت 1هللا". �كا< 1ملسيح 1ملوعوk � قد 
�لكنه  بنفسه،   Y1ألسا حجر  بوضع  �عد 

1نتقل ?i "�ة 1هللا تعاi قبل ?يفائه �عد�.
١٦ يونيو/ حزير1<: 0لقى 0مJ 1ملؤمنني عد6 
خطابا^ � الهو" بّين فيها مسألة 1خلالفة. 
�خال� مكوثه � الهو" 1w"� 1ملولو/ ظفر 
"wميند1""،  جريد6  �مدير  �ر"  خا<  علي 
بنبو6  تقولو1   V  1g? قائال:   � عليه   T1قتر�
بينكم �بني  1لوفا�  1جلماعة، سُهل  مؤسس 
1ملسلمني 1آلخرين. فأجابه 0مJ 1ملؤمنني: لو 
V يّدِ� حضرته بالنبو6 لكا< كالH 1لن� � 
خطًأ ?g 0خ` � حديثه 1لشريف 0< 1ملسيح 
1ملوعوk ن�. (�لة "1لفرقا<" قاkيا<، كانو< 

1لثا� ١٩٤٢ � ١٠)
يوليو/متوw: �ضع 0مJ 1ملؤمنني � مع 0بنا, 
1ملسيح 1ملوعوk � حجر 0ساY 1ملب� 1جلديد 
ملد"سة "تعليم 1إلسالH" 1لثانوية... �قد كا< 

;

‹]Ÿb;‡ÂÅd;ÿ]•;ÏŸ¯\;Ñ]·ÄÜ\

"�نصحكـم �� �ال��ها مسـتحيل �ال 
بإما&. فحـ$ # �الجتماعا� �لصغ�� 
عند �إلجنليز ُينتخب مسئولو� ,+سا(. 
فلتعلـم �ألمة �إلسـالمية �� ���هاها 
Eا? بد,� بإما&. لقد ُ,جه �Bّ سـؤ�?: 
هل Kو� �جلهـا� # هذG �أليا&. فقلت: 
 �L� و�K مكا�، ,�منـا O� # ـو�K ال
كا� فيهم �ما& يأمرهـم فيطيعونه. ,ال 
 Gيوجد �ماٌ& عند عامة �ملسـلمني # هذ
�أليـا&.... �Y �نصحكم، ,ُ�شـهد �هللا 
سـوله ,مالئكته على �Y �قو? هذ� ,
نصحا لكم، ال طمًعا # هد_ �, شيٍ(، 
فال يسـا,ّنكم شـكٌّ # قـوB، ,�ال 
سـتصبحو� من �ملخطئني. يقو? بعض 
 # �� g�ملقيمني هنـا للقا�مني من �خلا
�جلماعة �ألlدية خالفا�.... �ال jجل 
�ألكاLيب؟   Gهـذ من  �لوقحو�  هؤال( 
�oم ال يعرفو� من سـيكو� خليفًة. من 
�ملمكن �� يكـو� �خلليفة بعدO �فضل 
مu، ,يؤيدG �هللا تعاs بطرq rٍتلفة. فما 
�متم جتهلو� هذG �ألمو فلما�L تقولو� 
هذ� �لكال&؟ هل سُينتخب �خلليفة �لقا�& 
بانتخابكم؟ هل �خلليفـة �حلاB �نُتخب 
بانتخابكـم؟ هذ� �ألمر ليـس بيدكم، 
ففوِّضـوs� G �هللا تعـاs... فيكم �ماٌ& 
�ُ}ه نو �لدين. هل �نتم مسـئولو� عن 
حياته؟ فلما�L ُتَوْلِولـو� قبل ,فاته؟ �ْ� 
كا� فيكم حياٌ( فـال تقولو� مثل هذ�."
 (جريد6 1لفضل قاkيا<، ٢٢ تشرين 1أل�� ١٩١٣ � ١٥)
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”يقاA 7 �0 مهمة �خلليفة تقتصر 
 �/  gجلنا��  �/  gلصال� يؤ'   0/ على 
 �يعقد �لِقر�0 /� يأخذ �لبيعة. �0 هذ
�ال  قائله،  جهِل  على   Aيد �ألمر 
�عليه   ،g^سا� ��تكب  قد  /نه  شك 
/0 يتو4 ��ال فإنه يضّر نفسه..... 
 ^��يذ  �هذ بتصرفكم   QيتموW� لقد 
شديًد�، �/سأمت �1 منصب �خلالفة.“ 

(حياj نو� (�لتر¸ة �لعربية)   ٤٠٢)

� يضع حجر �ألساv بعد �لدعا_، Y يأمر 
Dبناَ_ �ملسيح �ملوعو� �، �هم م&©� بش& 
�لدين $مو� SDد �م&©� بش& SDد �م&©� 
شريف SDد، D- يضع كل ��حٍد منهم لبنًة. 
�كا- يدعو كثً&� � �لبد�ية ��لنهاية. فهكذ� 
�عا ست مر�cٍ. لقد كا- نز�< مطر �لرSة 
Dثنا_ �لدعا_ عالمًة على �ستجابته. �قا< Dم& 

�ملؤمنني � ֲדذ� �ملناسبة:
�Dبعو-  �عا   ��f Dنه  كتا�   �  cDقر "لقد 
شخًصا ¸اعًة فإ- �هللا تعاe يقبل �عا_هم، 
 ،eبعني بفضل �هللا تعا�D كثر منD -ن �آلÆ�
فليُتْب  �نًبا،  ��تكب  قد  بعضنا  يكو-  قد 
�هللا  ُيخِر]   -D ¸يًعا  سندعو   Y �نوبه.  من 
��لصلحا_  �ألتقيا_  �ملد�سة   �هذ من   eتعا
�خد�� �لدين. لقد �عوcُ لكم �ألجيالكم 
�لقا�مة." (جريدj "بد�" قا�يا-، � Dغسطس 

(١٩١٢   ٢
يوليو/متو©: صد� �جلز_ �أل�< من خطبه � 
�لثا�  �جلز_  �صد�  نو�"،  "خطب  بعنو�- 
�لسنة   �هذ من  �لثا�  تشرين  شهر   � منها 

نفسها.
١٩ سبتم|/Dيلو<: بدD cDقو�< Dم& �ملؤمنني 
 jجريد  � ُتنشر  ش�   cمناسبا  �  �
"بد�" باسم "كال� �ألم&". �كانت تشتمل 

�س&ته،  �مذّكر�ته،  �لقرHنية،  ���سه  على 
���Dمر�، ��سائله. 

�لدين  بش&  ٢٦ سبتم|/Dيلو<: سافر م&©� 
 .ªمصر ��لبال� �لعربية �ألخر ef دSD مو�$

�قد �ّ�عه Dمُ& �ملؤمنني � بدعا_ حا�.
٧ نوفم|/تشرين �لثا�: قا� م&©� بش& �لدين 

$مو� SDد بأ��_ فريضة �حلج.
�ملؤمنني  Dم&  Dمر  �لثا�:  نوفم|/تشرين   ١٤
 rألتر�� �جلرحى  �لت|عاc إلعانة  � Âمع 

� حر� �لبلقا-.
٢ �يسم|/كانو- �أل�<: �Dسل � فهرًسا 
ألهم �لكتب �لعربية �أل�بية ef �لدكتو� $مد 
 �هذ  vD�  � ��كر  طلبه،  على  بناً_  fقبا< 

�لقائمة: �لقرH- �لكرمي �صحيح �لبخا�[.
١٤ �يسم|/كانو- �أل�<: Dمر Dم& �ملؤمنني 
"تعب&  بعنو�-  جديد  كتاٍ�  بتأليف   �

.jجلديد� cلر�يا" على ضو_ �الختر�عا�
�أل�<:  �يسم|/كانو-   ٢٧  ef  ٢٥ من 
ُعقدc �جللسة �لسنوية � قا�يا-، �قد Dلقى 

Dم& �ملؤمنني � فيها خطابني.
� هذ� �لسنة �نضم نو� $مد نو��يا $ر� 
�جلريدj �لفرنسية "�[ fسالمز" ef �جلماعة 
�إلسالمية �ألSدية، �هو من ��Dئل �ألSديني 

.vمو�يشيو �

ملد�سة  �لطلبة  سكُن 
تعليم �إلسال� �لثانوية، 
�قد �ستـوe علـيها 

�لسيخ عند تقسيم
�8ند �£وها 

�ملد�سة �لثانوية
  ]D..خلالصة�

�لسيخية. 

١٩١٣
م&©�   jحضر عا�  �لثا�:  ١٢يناير/كانو- 
بش& �لدين $مو� SDد من �حلج، �قد خر] 

.jم& �ملؤمنني � الستقباله مسافة بعيدD
١٤ يناير/كانو- �لثا�: خطب Dم& �ملؤمنني 
� � حفلة �ستقبا< حضرته مبناسبة عو�ته 

من �حلج. 
خاصة  غرفة  ببنا_   � Dمر   :Çف|�ير/شبا
�ملؤمنني -�ضي   �D �لقرH-، ��هبت   vلد�

.x8ذ� �لغر xٍ�D هللا عنها- قطعة�
 v�� بإلقا_  �ملؤمنني  Dم&   Dبد  :���H/vما�

صحيح �لبخا�[.
�لوفد   � �ملؤمنني  Dم&  بعث   :���H/vما�
�لبنغا<، فقا� �لوفد Âولة   ef &أل�< للتبش�

تبليغية هناr �ستغرقت ١٧ يوًما.
١٨ يونيو/حزير�-: Dصد� م&©� بش& �لدين 
£اها  �قد  "�لفضل"،   jجريد SDد  $مو� 

Dم& �ملؤمنني ֲדذ� �السم. 



١٢٤

٢٥ يوليو/متو�: �صل �� �جنلتر	 "شو��� 
فتح ,مد سيا'" 	لذ� بعثه �م� 	ملؤمنني 

�  لدعو4 	إلسال1.
٢٦ يوليو/متو�: بعث حضرته � 	ألستا7َ 
سيد �ين 	لعابدين �D 	هللا شاB، �	لشيَخ 
 Fسا	ملصر� �� مصر للد�	ن Hلر	عبد 

	لعليا L 	للغة 	لعربية.
ناصر   �م  Nقتر	 سبتمP/�يلو':   ١٨
ترRة  نشَر   � 	ملؤمنني   ��م نو	T على 
�	لكتب  	لبخا��  �صحيح   YZلقر	
	ألخرa، �بنا\ مسجد نو� ��	ٍ� للفقر	\ 
�	ملساكني، �مستشفى، فُسر �م� 	ملؤمنني 

باقتر	حاته.
بني   Fجر مناظر4  بعد  سبتمP/�يلو': 
علما\ 	جلماعة �	خلصوL 1 قرية "�ִדو	'" 
L ,افظة غو��	سبو�، �خل �هل 	لقرية 

كلهم L 	ألHدية. 
 Fٌمقاال  Fُنشر  :qلثا	 تشرين   /Pنوفم
سّريٌة بعنو	Y "�ظها� 	حلق" من الهو� ِمن 
قبل منكر� 	خلالفة، فغضب �م� 	ملؤمنني 
� غضًبا شديًد	، ��َمر جلنة "�نصا� 	هللا" 
بكتابة 	لر� عليهم. فُنشرF 	ملقالة 	أل�� 
L 	لر� عليهم بتا�يخ ٢٣ نوفمP/تشرين 

.qلثا	
	أل�':   Yكانو/P٢٨ �يسم �� من ٢٦ 
عقدZ Fخر جلسة سنوية L حياته فألقى 
باإلضافة  خطابني   � 	ملؤمنني   ��م فيها 

�� خطبة 	جلمعة. 
بد� صد�� ملحق عر| �سبوعي جلريد4 
"بد�" باسم "مصا{ 	لعرT" لنشر 	لدعو4 
L 	لبال� 	لعربية، �كاY ~ر�ها 	لصحا| 

.Tلعر	ملحيي 	لعر| عبد 	
�صل صوF 	ألHدية �� فنلند	 ��' مر4 

.Yهللا خا	سطة تشو��� ,مد ظفر 	بو

١٩١٤
L هذ	 	لعا1 تر	جع 	ملولو� 	لبطالو� عن 
فتوa 	لتكف� ضد 	جلماعة �ثنا\ شها�ته 
 B\بنا�له، �بعث 	نو	كوجر L كمة, L

�� قا�ياY للد�	سة. 
يناير/كانوY 	لثاq: بإYٍ7 من �م� 	ملؤمنني 
مشر�ًعا  �Hد  ,مو�   	��م �ضع   �
��ليا لنشر 	إلسال1، ��قا1 صند�ًقا ماليا 

."�باسم "	لدعو4 �� 	خل
من  ُكلِّف  قد  علي  	ملولوa ,مد   Yكا
 YZلقر	 qة معاRتر �	جلماعة بإعد	ِقبل 
	ملؤمنني،   ��م فظل  باإلجنليزية،  	لكرمي 
	ملولو�   Bعّد� ملا  يستمع  مرضه،  �غم 
,مد علي من مالحظاF باللغة 	أل��ية 
 �� بعد  فيما  ~و�ا   Yكا حيث   -

	إلجنليزية - �يعطيه تعليماته.
 ��م مر�   :qلثا	  Yيناير/كانو  ١٧
ظل  7لك  �مع   ،�	ألخ مرضه  	ملؤمنني 
�صحيح  	لكرمي   YZلقر	  ���� يلقي 

	لبخا�� قد� 	ملستطا�.
٨ فP	ير/شبا�: قا' �م� 	ملؤمنني �: 
 L ديةHأل	هللا تعا� بنشر 	 qلقد بّشر"

�فريقيا".
٢٧ فP	ير/شبا�: ُنقل �م� 	ملؤمنني � 
 �	�"  Yخا علي  ,مد   T	نو بيت   ��

	لسال1" لتغي� 	جلو مبشو�4 	ألطبا\.
٢ ما��/7Z	�: بد� � يشعر بالضعف 

	لشديد.
 � 	ملؤمنني   ��م شعر   :�	7Z/ما��  ٤
"َسْرَ��  	لسيَد  فأمر  فجأ4ً.  بالضعف 
فأتى   .	Pًح� قلًما  ُيحِضر   Yبأ  "Bشا
بالقلم �	حلP �	لو��، فأخذ � 	لو�� 
�كتب  	لسـرير  على  مستلق  �هو 

	لوصـية.

;

;!\;◊et
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"�نصحكـم �� تعتصمو� 	بل �هللا، 
�لقر�� منهًجا لكم، ���  �تتخذ�� 
بينكم، أل� �لشجا&  ال يقع شجا& 
مينع �لفيض �إل6ي. لقد هلكت �مة 
موسـى � < �ل=ية بسبب هذ� 
�لعيب (�لشجا&)، �ما �مة &سوA �هللا 
� فقد جتنبو� هذ� �لعيب فحالفهم 
�لنجاL. ��آل� قد جا�G H&كم < 
�ملرO �لثالثـة. فلتكونو� بيد Mمامكم 
كما يكو� جثمـا� �مليت بيد من 
يغسله، ��� تكو� نياتكم �&غباتكم 
ميتًة، ��&بطوها بإمامكم كما ُترَبط 
�لقاطـرO بالقطـا&، ] �نظر�� هل 
_رجو� من �لظال[ �[ ال. �ستغفر�� 
كث�bً، ���ظبـو� على �لدعاH، �ال 
�لوحـدO، �ال تقصر�� <  تتركو� 
�ل= �حسـن معاملة �آلخرين. لقد 
�جـدمت هذ� �لزمـن بعد ١٣٠٠ 
سنة، �لن يعوG هذ� �لزمن iM يو[ 
�لقيامة، فاشكر�� على هذj �لنعمة، 
أل� �لشـكر يزيـد �لنعمة: ﴿لئن 
(Mبر�هيم:٨)،  ألnيَدنكم﴾  شكرمت 
�ما مـن ال يشـكر فليتذكْر قوله 
تعـاM﴿ :iّ� عذ�q َلشـديٌد﴾ " 

(ُخطب نو� � ١٣١)



١٢٥

١١ ما��D :���H/vصى Dم& �ملؤمنني � 
حرمه -�ضي �هللا عنها- �كتب 8ا شيًئا 
على ��قة، �قا<: �قرئيه فيما بعد، فهو 
ففتحت   .jآلخر�� �لدنيا  خز�ئن   µمفتا

�لو�قَة بعد �فاته، �كا- مكتوًبا عليها:
١. �لتِزمو� بالصلو�c �خلمس.

٢. �كرهو� �لشرrَ كر�هية تامة.
�خيانة  ��لسرقة،  �لكذ�،  جتّنبو�   .٣
�لص|،  �قلة  ��لبخل،  ��جلشع  �ألعني، 
Ëب  بل  �َخللق،  من  ��خلو�  ��جلنب، 
D- تز����� بفضل �هللا تعاe � �لتمسك 
��لصد�،  �هللا،  ��حد�نية   ،jبالصال
��8مة،  �لبصر،  �غض  ��لعفا�، 
��الستقامة."  ��لص|  ��لشجاعة، 
نيسا-   ١٠ قا�يا-،  �لنو�   jجريد)

(١٩١٤
١٣ ما����H/v: بأمر من Dم& �ملؤمنني 
$مو�  �لدين  بش&  م&©�  صلى    ،�

 � j&د خطبة �جلمعة، �كانت �ألخSD
عصر موالنا نو� �لدين.

١٣ ما����H/v: � صباµ يو� �جلمعة 
تدهو�c حالة Dم& �ملؤمنني �. �ُبعيد 
 � eة �هللا تعاS� ef  جلمعة �نتقل� jصال
 .jلساعة �لثانية ��لثلث، �هو � �لصال�

fنا هللا �fنا fليه ��جعو-.
بش�   �م�� بيعة  متْت   :��W�/f�١٤ما
ثانيا  خليفًة   � �د / �مو3  �لدين 
�لعصر  gملوعو3 � بعد صال�للمسيح 
+ مسجد "نو�". Y صلى �خلليفة �لثا� 
صالj �جلنا©j على �خلليفة �أل�< � بألَفْي 
مد�سة  ساحة   �  jDمر�  ٣٠٠  � �جل 
�لساعة   �� �لثانوية،  �إلسال�"  "تعليم 
 �سيد Âنب   � ُ�فن  �بًعا  fال  �لسا�سة 
 "j|مق  uֲדش"  �  � �ملوعو�  �ملسيِح 

� قا�يا-. 

!\;”¡ÄÊià^

قبـل �فاته 3عا /مـ� �ملؤمنني � �بَنه 
"ميا0 عبَد �حلـي" �قاA له:" �Q /�من 
�هللا،  Aسـو�هللا �مد �بـ ال �لـه �ال 
�/موc عليـه، �/�من /0 �يع صحابة 
�لرسـوA � كانو� صاحلني. �/حسب 
/0 صحيـح �لبخا�i هـو من �لكتب 
 ��ملرضية عند �هللا تعا1. �/�من /0 م��
غال' /�د هو �ملسيح �ملوعو3 �عبد �هللا 
 [ bجة /ن�. لقد /حببته � لد�ملختا�
/حبك بقـد� ما /حببت /�ال�3. /فّو¿ 
�لقوَ' �1 �هللا تعـاQ�� 1 على يقني /نه 
�لقر�0   gبتال� /�صيـك  ُيضيَعهم.  لن 
 ��تعليمه ��لعمل بـه. لقد �/يت كثً�
من �ألشـيا^، �لكن ما �جدc شـيًئا 
�لكتا4  �مثل �لقر�0. ال شـك /0 هذ
من عنـد �هللا تعا1. /سـتو3عك �هللا." 
(١٩١٤   ١ ���H لفضل قا�يا- ١٨� jجريد)
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(�إلعال- ٤ تشرين �أل�< ١٨٩٩، 

(٢   ٣٠٨ [ ،cمن ³موعة �إلعالنا
 � Aأل��ضر¾ا �ملسيِح �ملوعو3 � �خليفِته 




