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١٢٩

3هب   ١٨٨٦ �لثا5  يناير/كانو7   ٢٢  +
�لتوجيه  على  بناً�   � �ملوعو�  �ملسيح 
للتعبد  بو�“  ”هوشيا�  مدينة   CD �لربا5 
 Cتعا �هللا   Gبشر حيث  يوًما،  �Kبعني   Lهنا
 ١٨٨٦ Mير/شبا�Nباالبن �ملوعو�. �+٢٠ ف
نشر �ملسيح �ملوعو� � �لنبو�� عن �البن 
صا�  كما  �ملوعو�“  ”�ملصلح   �K �ملوعو� 
فبحسب  �للقب.  ֲדذ�  �جلماعة   +  �Yًشه
�لبشا�� �إل[ية ُ�لد سيدنا مY]� بشY �لدين 
�لثا5  يناير/كانو7   ١٢  + K_د  `مو� 
١٨٨٩ عند مY]� غالK a_د �لقا�يا5 � 

��لسيد� نصر� جها7 بيغم + قا�يا7.
Kقيمت   :١٨٨٩ �لثا5  يناير/كانو7   ١٨

عقيقته.
حضرته   hخر  :١٨٨٩  ��3&/iما�  ٤
�ملسيح  مع  له  سفر   
�K  + قا�يا7  من 
�Kثنا� هذ�  CD ”لو�هيانه“.   � �ملوعو� 
� �جلماعة  �ملوعو�  �ملسيح  �لسفر Kسس 
 ��3&/iما�  ٢٣  + �أل_دية  �إلسالمية 
 ،pللو�هيانو� جا7  K_د  �لصو+  بيت   +
�ملسيح  يد  على   aليو� 3لك   + بايع  حيث 
�ملوعو� � ٤٠ شخصا بيعة توبة من Kجل 

.sلتقو�
١٨٩٥: بدK حضرته يتعلم قر��� �لقر&7 من 

 .pد �هللا �لناغفو�_K حلافظ�
ختمه  مبناسبة   :١٨٩٧ يونيو/حزير�7   ٧
للقر&7 �لكرمي أل�
 مر� Kقاa �ملسيح �ملوعو� 
�ملشهو��  � حفلة كب�Y �نظم قصيدته 

”`مو� كي &مني“.
 “aإلسال� ”تعليم  مبد�سة  �لتحق   :١٨٩٨

+ قا�يا7.

�تشر~ مببايعة �ملسيح �ملوعو� � بشكل 
��ي + �لسنة نفسها. 

+ ١٨٩٧ Kقيمت + قا�يا7 ند�� للشبا' 
�أل_ديني فصا� حضرته من Kعضائها �لستة 
�K �لسبعة �ملتحمسني، �كا7 موالنا �حلكيم 
�كا7  عليها،  مشرًفا   p�Yلبه� �لدين  نو� 
 Gئيٍس [ا، �بعد� 
�K ساتذ� �ملد�سةK حدK
 ��3&/iما�  ٣  +� �ئيًسا.  حضرته  ُعني 
�ئاسة  [ا حتت  �جتماٍ�   
�K عقد   ١٨٩٩

حضرته.

 صو�� �K يونيو/حزير�7 ١٨٩٩: �لُتقطت
يظهر  Kصحابه،  مع   � �ملوعو�  للمسيح 

 .� G�ِفيها حضرته جالًسا على يسا
حضرته  ١٩٠٠:كا7  Dبريل/نيسا7   ١١  
ضمن �حلاضرين + صال� عيد �ألضحى حني 

Kلقى �ملسيح �ملوعو� � �خلطبة �إل[امية.
Kصيب   :١٩٠٠ �لثا5  نوفمN/تشرين 
�ملسيح  �ُبشر  �لشديد�،  باحلمى  حضرته 
 � 
�ملوعو� � بشفائه �حًيا. �قد قا

للمولوp عبد �لكرمي �لسيالكو� �: 
مو� K_د  قبل ثالثة KياK aصيب بشY �لدين̀ 
باحلمى �لشديد�، �عندما �K 7K ���Kعو له 
�لكرمي)  �ملولوp عبد   pK) نكK ببا� خطر 
�لدين،  نو�   pملولو� �كذلك  مريٌض  Kيضا 
”ِلألْتَباِ�   :�D فُأ�حي  للثالثة  فدعو� 
 +  Lعا�� �ستجيب  قد   pK َ��ألْ�الِ�“.. 
�لطبعة  (�لتذكر�،  �Kتباعك.   Lال��K حق 

�لر�بعة � ٦٦٤)
قر�7  ُعقد   :١٩٠٢  
�أل� Kكتوبر/تشرين 
بنت  ناصر)   aK) بيغم  مبحمو��  حضرته 
موالنا   aقا� �لدين،  �شيد  خليفة  �لدكتو� 

�حلكيم نو� �لدين � بإعال7 هذ� �لعقد.

 �Kال� �ملسيح �ملوعو� عليه �لصال� ��لسالa من aK �ملؤمنني نصر� جها7 بيغم 
�ضي �هللا عنها 

�لدين   Yبش  �[Yم K_د،   Yبش  �[Yم �ليمني:  من 
 �[Yد، م_K Lمبا� �[Yد �+ حضنه م_K مو�`

شريف K_د �خلفه مY `مد Dسحا� 
مبا�كة  نو�'  �خللف   +� �ملؤمنني)،   aK (شقيق 

بيغم حتملها خا�مة

من �ليمني:
�لدين   Yبش  �[Yم حضر� 
 �[Yد، حضر� م_K مو�`
 �[Yد، حضر� م_K Yبش
شـريف K_ـد، حضر� 
بيغم،  مبا�كـة  نـو�' 
حضر� مY]� مبا�K L_د
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١٣٠

 يناير/كانو7 �لثا5 ١٩٠٥: تقدaَ المتحا7 
”Kْمِرْتَسر“.   +  ��3&/iما�  + �لثانوية 
�كا7 ضمن �ألسئلة + �ستما�� �لتسجيل 
 
فقا �لطالب؟  ��لد  عمُل  هو  ما   :
سؤ�
�ملسيح �ملوعو� �: "�كتبو�: هناL فرقة 
Dسالمية K_دية يبلغ عد� Kعضائها ثال�ئة 
�Dمامهم،  قائدهم   Gفأبو تقريًبا،  فرٍ�  Kلف 
�عمله Dصال� �لقوa“. (3كر حبيب للسيد 

مف� `مد صا�� � ٢٤٤-٢٤٥)
�لدين  تتلمذ على يد موالنا نو�   :١٩٠٥
�صحيح  �لكرمي  �لقر&7  منه   i���  ،�

�لبخا�p �علم �لطب.

 D[اaٍ باللغة �لعربية �كا7 �K تلّقى حضرته
عشر�.  ست   �K سنة  عشر�  عمرG ¡س 
يقو
 حضرته + هذ� �لصد�: ”Kُ[مُت من 
 7D" :� حيا� �ملسيح �ملوعو� + Cهللا تعا�
 aيو  CD كفر��  �لذين  فو�   Lتبعو� �لذين 
ليخطر  يكن   ¢ �قت  �3لك +  �لقيامة"، 
من   aيو �خلالفة +   Cسأتو  5K Kحد   
ببا
�ألياa. فأخNُ� �ملسيح �ملوعو� � ֲדذ� 
Kنو��  (�ملوعو�،   ."Gعند فسجله   ،aإل[ا�

(١٧ � ٦٨٠ h aلعلو�
٢٨ Dبريل/نيسا7 ١٩٠٥: �sK حضرته + 
�لر�يا Kنه قد �Kحَي CD �ملسيح �ملوعو� �: 
"5D مع �ألفو�h &تيك بغتة“، �+ �لصبا� 
3كر 3لك حلضرته �، فتبني 7K حضرته 
�لبا�حة.  �لوحي  هذ�  تلقى  قد  فعًال   �

(�لتذكر�، �لطبعة �لر�بعة � ٤٥٧)
مع   aقاK �مايو/Kيا� ١٩٠٥:  Dبريل/نيسا7 
�ملسيح �ملوعو� � + �حلديقة بعد �قو� 
�Kثنا�   ،“Gكانغر  
”]لز�  Yلشه�  
�لزلز�
Dسحا�،  �مY `مد  مر£ حضرته  3لك 
بشفائهما   � �ملوعو�  �ملسيح  فُبشر 

بالوحي: ”سالa قوال من �' �حيم“. 

 
Kكتوبر/تشرين �أل�  ١١
حضر�  ُتو+   :١٩٠٥
�لكرمي  عبد   pملولو�
فبكى   ،� �لسيالكو� 
حضرته كث�Yً، أل7 �ملسيح 
�ملوعو� � كا7 يعتز به  
حضرته  تعهد  �قد   .�Yًكث
¤دمة   aليو� 3لك  منذ 

�لدين. يقو
 حضرته: 
 pملولو� حضر�  �فا�   7D”
 �Yغ قد  �لكرمي  عبد 
كليًة،  حيا�   sر¥
�لدين  شؤ�7   CD فملُت 
�خدمة �جلماعة �إلسالمية 
 
�أل_دية. ��حلق ��حلق Kقو
Dنه ¢ يؤثر + ¥رs حيا� 
 p3ستاK حيا�  مثل  شي� 

 pملولو� ��فا�  �لدين  نو�   pملولو�  aملكر�
عبد �لكرمي. شعر� عند �فاته كأ7 ��حه 
قد تقمصْت +َّ. (جريد� ”�َحلكم“ �لعد� 
للخالفة  �لفضي  �ليوبيل  مبناسبة  �خلا� 

(١٩٣٩ � ١٠-١١
كتب   :١٩٠٥  
�أل� �يسمN/كانو7 
� + كتيبه ”�لوصية“  �ملوعو�  �ملسيح 
 
قا حيث   � حضرته  عن  هامًة  نبو�ً� 

:�
”لقد Kنبأ5 �هللا قائال Dن§ سأقيم جلماعتك 
بقر¨  �سأخصه  شخصا  �3يتك  ِمن 
�حلق،  يز�هر  سو~  �بو�سطته  ��حيي، 
تلك  فانتظر��   .iلنا� من   Yلكث� �سيقبله 
�ألياa. ��علمو� 7K كل مبعو© ُيعر~ + 
��Kنه بينما يبد� للناi قبل 3لك كشخص 
جر��  من  �عتر�£  `ل  يكو7   �K  pعا�
بعض �ألفكا� �خلا�عة. شأنه شأ7 �إلنسا7 

�لذp يكو7 ¥ر� نطفة �K علقة + �لبطن 
�ِخلْلقة."  كامل  Dنسانا  يصبح   7K قبل 
 �  ٢٠  h �لر�حانية  �خلز�ئن  (�لوصية، 

٣١٥ هامش)
�ملسيح  عينه   :١٩٠٦ �لثا5  يناير/كانو7 
�ملوعو� � عضًو� + ”¥لس �ملعتمدين“ 
 Kبد� K_دية“،  Kجنمن  ”صد�  ملؤسسة 
��ألا©  �ملقاال�  بكتابة   � حضرته 

�لعلمية.
٧ ف�Nير/شباM ١٩٠٦: نظم Kبياًتا ��جتاليًة 
مY `مد   h��[ مبناسبة  �عاٍ�  على شكل 

Dسحا� �.
ما�i/&��3 ١٩٠٦: بد�K ¥لة ”تشحيذ 

 �ئيس �K أل3ها7“ تصد� �كا7 حضرته�
Kلف  �ملجلة   Gֲדذ �للتعريف  [ا،  حترير 
على ١٤   sحتو� قيًما  مقاال   � حضرته 
صفحة �ُنشر + عد�ها �أل�
. + �لبد�ية 

 ١٩٠٤ aخر عا��K + د_K لدين `مو�� Yبش �[Yحضر� م
aحني كا7 + �لصف �لعاشر + مد�سة تعليم �إلسال



١٣١

مذكر��  فيها  ينشر   � حضرته  كا7 
�ملسيح �ملوعو� � ����D� G[اماته �Kقو�له 
ُيطبع من قبل، ��ألا©   ¢ pلذ�  Gشعر�
�ل� كا7 � يقوa ֲדا. �ظلت تصد� حتت 
ُتنشر  �ئاسة حضرته CD ١٩١٤. �ظلت 
بنفس �السم CD ١٩٢٦ 7K CD مت �¥ها 
 +� �أل��ية.  �أل�يا7“  ”مقا�نة  ¥لة   +
”�بو�“،  من  Dصد��ها  جتديد  مت   ١٩٥٧

.
�ُخصصت لألطفا
Kلقى  �لثا5 ١٩٠٦:  ٢٥ �يسمN/كانو7 

 خطاٍ' عاa �3لك + �جللسة �K حضرته
�لتوحيد)  �لسنوية، �قد ُنشر بعنو�7 (نبع 
ُنشر + صو��   ² ”�َحلكم“،  جريد�   +

كتا'.
١٩٠٧:  Kلف حضرته ًثا مفصال بعنو�7 
(حو��يا7ِ   “pحو��  �� كى  ”مسيح 
للمسيح)، �قا�7 فيه بني تضحية حو��َيني 
�حو��يني   pلناصر� �ملسيح  حو��يي  من 
 Gمن حو��يي �ملسيح �ملوعو� �³ا صاحبز��
عبد �للطيف �لشهيد ��ملولوp عبد �لر_ن 
�لكابو�، �قد ُنشر مقاله + ¥لة ”تشحيذ 

�أل3ها7“.
+ �سط ١٩٠٧ علَّمه �ملالL تفسY سو�� 
�لفاحتة. يقو
 حضرته ֲדذ� �لصد�: ”�Kيت§ 
 3D �لشر�   CD متوجًها  ما  مكا7ٍ   + ��قفا 
 iعت صوًتا من �لسما� مثل صلصلة �جلر�
�K كأنه صو� �فيع يطن كما يصد� من 
Dناٍ� من µاi حني يدقه Kحد. فأخذ �لصو� 
ينتشر �يرتفع �Kنا شاهٌد ح¶ سا� �لصو� 
يتجسد  �لصو�  �Kيُت  �فجأ�  كله،  �جلو 
 ،Lيتحر �إلطا�  Kخذ   ² Dطا�،  شكل   +
�طفق يظهر من خالله صو�� �جوٍ� ·يٍل 
 Lتتحر �لصو��  شرعت   ²  ،
�جلما ��ئع 
Kمامي،  ظهر  شي�  منها  قفز  ما  �سرعا7 

 Cسل§ �هللا تعا�K هللا، �لقد� Lنا مالK 
�قا
Dليك ألعلمك تفسY سو�� �لفاحتة. فقلت: 
فلما  �يعّلم،  �يعّلم  يعّلم  �جعل  علِّْم§! 
 :
�صل D﴿ CDياL نعبد �DياL نستعني﴾ قا
فسر��  قد  كلهم  �ملفسرين  من  �لسلف   7D
 7K �Kيد  �لسو�� CD هنا فقط، لكن§   Gهذ
Kعلمك تفسY ما بعدها من �آليا�، فقلت: 
 Yتفس علم§   7K  CD يعلم  فأخذ  علْم§! 

سو�� �لفاحتة بكاملها.
3Kكر  كنت   aلنو� من  صحو�  �عندما 
لكن§ ¢ Kسجلُه.   ،Lملال� ما عّلم§  بعض 
�+ �ليوa �لتا� 3كرُ� هذG �لر�يا للخليفة 
3Kُكر  كنت  Kن§  �KخNته   ،�  
�أل�
لكن§ ¢ Kسجله،   ،Lملال� ما علم§  بعض 
�خلليفة:   
فقا 3ه§.  عن  غا'  قد  ��آل7 
ليتك  لنفسك،  كله  بالعلم  �حتفظَت  لقد 

تذكرَ� منه شيًئا �عّلمتنا Kيضا.
 7K CD حلقيقة� + Yلر�يا تش� Gكانت هذ
 a3ه§ كنـًز� من علو ���K قد Cهللا تعا�
�لقر&7 كبذ�ٍ�، فمنذ 3لك �ليوa فصاعًد� ¢ 
½د© �ال مر� 7K فكر� + سو�� �لفاحتة، 
�هللا  �Kعطا5  Dال  مفاهيمها  بيا7   ���K  �K
�هللا  فإ7  جديد�.  �علوًما  معا�~   Cتعا
معضال�  ·يع   � حل  قد  بفضله   Cتعا
 aنو�� �لعلوK “لقر&7 �لكرمي.“ (”�ملوعو��

 (١٧ � ٥٧٠ h
 sK�  :١٩٠٧  ��3&/iما�  ٨  :١٩٠٨
 
�قا لإل[اما�  �فتًر�  �لر�يا   + حضرته 
Kحٌد Dنه �فتر D[اما� �ملسيح �ملوعو� �، 
 7K فيه ر�ٍ~ جلية ﴿�عسى �قد ُكتب 
 Yتغ  ² لكم﴾.   Yخ �هو  شيًئا  تكرهو� 
Kثا�  قد  مسجًد�   Lهنا  7K  sKفر �ملشهد 
�لناi ضجة ضد صاحبه، فقا
 حضرته � 
ساندُتكم   �3D �لضجة:   pYمث Kحد  ¿اطًبا 

 يقو� سيدنا 
خلليفة 
لثا� �:

لكرمي  
لقر��  تعلمت  قد  
هللا  "بفضل 
من 
ملالئكة، ,ميكن( )� )قو� بكل ثقة 
بناً< على 
لعلم 
لذ7 ,هب( 
هللا تعا4 )نه 
)فضل  
ألA@ من هو  ليس على ,جه 

هللا   �E, 
لقر��.  مسائل  بيا�   H م( 
 IاJباإل فضله  مبحض  علم(  قد  تعا4 
ما  
لكرمي  
لقر��  مفاهيم  من  
لوحي ,
 Aُتثا  Rل
  Sضا

العتر Xيع  على   Zّير

لقر�� 
لكرمي، ,ال يسع , Iإلسال
على 

لقر��  مبحاسن  يقتنع   �( Eال  
لسامع 


لكرمي.“
(٢٣ ما�i/&��3 ١٩٤٤، �خلطا' 

 �  ١٧  h  aلعلو� Kنو��  ”لدهيانه“،  ألهل 

�Kصبحت منكم فسيستا� �ألمY م§. �+ 
للمسيح  �لر�يا   Gهذ 3كر  حني  �لصبا� 
�ملوعو� �، قلق كث�Yً �قا
: 7D �ملر�� من 
�ملسجِد �جلماعُة، فقد يكو7 ِمن ·اع� من 
يعا�ض§، فعليك 7K متلي علي هذG �لر�يا. 
�فتر   +  � �ملوعو�  �ملسيح  سجلها   ²

D[اماته. (بركا� �خلالفة � ٣٤-٣٧)
٢٧ Dبريل/نيسا7: سافر حضرته مع �ملسيح 
 aقاK� الهو� CD 7ملوعو� � من قا�يا�

معه + �لبناية �أل_دية بشا�� بر�ند�©.
٢٦ مايو/Kيا�: تو+ �ملسيح �ملوعو� �، 
�لطاهر  جثـمانه  عند  حـضرته   aفقا
�قطع على نفسه �لعهد بأنه سيـنذ� حياته 

.aمهمته �خدمة �إلسال 
+ �ستكما
٢٧ مايو/)ياA ١٩٠٨: حسب 
لنو
ميس 

خلالفة   7( 
لثانية   ^Aلقد
 )قيمت  
إلJية 


أل`دية، ,بايع حضرُته 
خلليفَة 
أل,�. 



١٣٢

سبتم	/�يلو�:   �� يونيو/حزير��  من 
نشر�   � �ملوعو�  �ملسيح  $فا!  عند 
$�عتر�ضا�،  تعليقا�  �جلر�ئد  بعض 
فكتب حضرته � مباحث هامة $مفعمة 
باملعا=> بعنو��: (تعليقا� �جلر�ئد على 
$فا! �ملسيح �ملوعو� �) A @لة ”تشحيذ 
�ألGها�“ أل=بعة �$ Eسة �شهر، =� من 
�ملعترضني.  �عتر�ضا�  خالLا على Kيع 
حضرته  كتب  �لسنة   Qهذ نفس   A$

مو�ضيع �خرS مترعة باملعا=>.
 A Tلقى �خلطا� �يسم	/كانو� �أل$�: 

.١٩٠٨ Zجللسة �لسنوية لعا�
بد�  �لثا]:  نوفم	/تشرين  من   ١٩٠٩
$كا�  �إلنكليزية،  باللغة  مقاال�  يكتب 

�ملولوc شb علي � ير�جعها.
A هذQ �لسنة نفسها خاA e نقاd مع 
�لقسيس ”$$�“ (عميد �لكلية �لتبشbية 

�ملسيحية بالهو=) حو� مسألة �لنجا!. 
 h=�  iلقا� بد�   :jير/شبا�	ف  ١٩١٠
�ملسجد   A  Tملغر� صال!  بعد   �lلقر�

بقا�يا�.
�جللسة   A  Tخلطا� �لقى   :=�Gl/h=ما
 A ُعقد�   nل�  ١٩٠٩  Zلعا �لسنوية 
�جللسة   Qهذ  iثنا�$  .١٩١٠=�Gl/h=ما
�نشأ @لًسا باسم ”�جنمن �=شا�“ من �جل 

.Zإلسال� iلر� على �عتر�ضا� �عد��
 �� �أل$�  �خلليفة  سافر   :tيوليو/متو  ٢٤
 A للجماعة �bًُملتا�“ $عني حضرَته �م”

قا�يا�.
�$� خطبة  �لقى حضرته   :t٢٩يوليو/متو

Kعة A قا�يا�.
�أل$�  �خلليفة   eمر :Tl/غسطس�  ٢٦

� فأمر حضرَته بأ� يؤZ �لصال!، فصلى 
 .Qi�=$

�خلليفة   Qمر� �لثا]:  نوفم	/تشرين   ١٨
�لصلو��   A عنه   Tينو  ��  � �أل$� 
بالناh $غbها من �ألمو= A �ياZ مرضه 
~ر{  $�صابته  �حلصا�  عن  سقوطه  بعد 

غائر A $جهه. 
�خلليفة  عينه  �أل$�:  �يسم	/كانو�   ٢  
=ئيًسا ملؤسسة ”صد= �جنمن   � �أل$� 

��دية“. 

 A لني كل ماGيقومو� لنصر! �ين �هللا با
$سعهم. $قا� �خلليفة �أل$� �نا �يًضا عضٌو 
A هذ� �ملجلس. ُعقد �الجتما� �الفتتاحي 

Lذ� �ملجلس A ٦ �بريل/نيسا�.
يونيو/حزير��: بأمٍر من �خلليفة �أل$� � 
 “ctوL�” �� هب حضرتهG مشو=ته$
$قابل هنا� �لقسيس ”ليكسن“ $ناقشه 
$عندما  �لثالو�،  عقيد!  حو�  ساعتني 
نشر   “ctوL�” من  حضرته  =جع 
تفصيل هذ� �حلو�= بعنو�� ”ֲדا=c $عظ“ 

(�لوعظ �جلبلي).
سبتم	/�يلو�: �لقى حضرته خطبة �لعيد 

A حضو= �خلليفة �أل$� �.
�بريل/نيسا�:  ٢٩  ��  ٣ من   ١٩١٢

كبا=  من  $فًد�   � �أل$�  �خلليفة  بعث 
علماi �جلماعة A جولة باLند حتت �ما=! 

حضرته.
�أل$�  �خلليفُة  $�عه  سبتم	/�يلو�:   ٢٦
$بال�  مصر   ��  Qسفر عند  بأ�عيته   �
�لثا]  نوفم	/تشرين   ٧  A$  ،Tلعر�
 iخل حضرته مكة �ملعظمة $تشر> بأ���

فريضة �حلج، $قابل شريف مكة. 
�لثا]   يناير/كانو�   ١٢  A  :١٩١٣
قا�يا�،   �� �حلج  من  حضرته  =جع 
طويلًة  مسافًة   � �أل$�  �خلليفة  فخر� 

الستقباله.
�خلليفة  �شتر�  �لثا]:  يناير/كانو�   ١٤
�أل$� � A مأ�بة �ُقيمت مبناسبة عو�! 
خـطاًبا.  $�لقى  �لسـفر  من  حضرته 
 Qسفر �حو��  حضـرته  بني   Qبعد$

للحج.
 Q=شعـا� @موعة  ُنشر�  مايو/�يا=: 
بعنو��: ”كـالZ �مو�“ أل$� مـر!.

 

 �  ”عندما تو� 
ملسيح 
ملوعو� 

لنا� سو� يعترضو�  ��خطر ببا� 
معا'ضٌة  ضد)   �تبد (سو�  عليه، 
شديد4ٌ، لذ
 فإ� �(0 ما قمت به � 

قًفا ) تعهد8  �ن;  هو  
لوقت  ?لك 
 
?@” قائال:   � سرير)  مقدمة  عند 
�ناضل  فسو�  Eيًعا،   �
لنا تركك 

لعاL بأEعه (حدI (لن Gبه ملعا'ضة 

(عد
ئه“.  �حد 
(جريد! ”�َحلكم“ �لعد� �خلا� مبناسبة �ليوبيل  

�لفضي للخالفة ١٩٣٩ � ١٠)

�لثا]:  يناير/كانو�   ١٩  :١٩١١
تدهو=� صحة �خلليفة �أل$� � بسبب 
�جلر{ فكتب $صيًة بأ� يكو� ”�مو�“ 
خليفًة بعدQ، $$ضعها A ظرٍ> مغلٍق، � 

مزقها بيدQ عندما حتسنت صحته.
ف	�ير/شباj: بإGٍ� من �خلليفة �أل$� � 
�نشأ حضرته @لس ”�نصا= �هللا“ للذين 



١٣٣

نيسا� ١٩١٢ 	 لكهنو، 
على �لكر�سي من �ليمني: 
 ،�شا  �َسْرَ! سيد  موالنا 
�لدين  بش&  م&(�  حضر* 
4مو3 12د، شيخ يعقو- 

علي �لعرفا6. 

9اعة  من   ;2 �لو�قفو�: 
�ملحيي  عبد  لكهنو، 
�لعر-)، 2;  (صحا@ من 
�حلافظ  لكهنو،  من 9اعة 
سيد  قاضي  علي،  �!شن 
!�لطفال�  حسني،  2م& 
�جلالسا� من 9اعة لكهنو

غ&  �ليمني:  من 
�!شن  �حلافظ   ،L!معر
 �علي، موالنا سيد َسْرَ!
علي  يعقو-  شا�، شيخ 
م&(�  حضر*  �لعرفا6، 
بش& �لدين 4مو3 12د، 
!	 �خللف: قاضي سيد 
2م& حسني، !شا- من 

لكهنو 

حضر* م&(� بش& �لدين 4مو3 12د 	 لكهنو 	 نيسا� ١٩١٢ 

!فد  �جلماعة 	 جولة باTند حتت Qما�* حضرته 



(كال� �مو� � ١٨٠ مطبعة �لرقيم بريطانيا ١٩٩٦)
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١٣٦

� ١٤ ما��/���� ١٩١٤ تو
 م��� بش� 
�لدين 'مو% $#د � منصب �خلالفة، �بايعه 
بعد  بقا%يا*  ”نو�“  مسجد   � �أل#ديو* 
صال> �لعصر. : $لقى حضرته خطاًبا، �صلى 
”مد�سة  ميد�*   �  � �أل�?  �خلليفة  على 
�جٍل  $لفي  يضم  حشٍد   �  “Gإلسال� تعليم 
جثمانه  ُشيع  حيث  تقريبا،  �مر$>  �ثالPئة 
فُدفن � جو��   ،“<Rمق  Sֲדش” 
U �لطاهر 
�لسا%سة  �لساعة   �  � �ملوعو%  �ملسيح 

 .Yًلربع مسا��
بد��   Zلثا� �خلليفة  شرَ\  ما��/����:   ١٧
سو�>  من  بدً$  �ألقصى،  �ملسجد   � �لقر�* 

�ملجا%لة.
 ?�$ 'مو%  سيدنا  $لقى  ما��/����:   ٢٠

خطبة بعد $* تقلد منصب �خلالفة. 
 b٢١ ما��/����: $لقى خطاًبا ��خًر� باملعا�
حو? �خلالفة �ُنشر بعنو�* ”َمن �لذc يقد� 

على $* يُر% مشيئة �هللا؟“.
جلسة   ?�$  gُعقد Uبريل/نيسا*:   ١٠

لـ“صد� $جنمن $#دية“ برئاسة حضرته.
 kملبا�� �ملسجد   � عقد  Uبريل/نيسا*:   ١٢
�جتماٌ\ ملند�n oيع فر�\ �جلماعة � �lند. 
بعنو�*:  بعد  فيما  ُنِشَر  خطاًبا  $مامهم  فألقى 

”منصب �خلالفة“.  
 �  Zلثا� �خلليفة  $مر  Uبريل/نيسا*:   ٢٧
لند*   
U uبالذها شو%�c فتح 'مد سيا? 
تا�ًكا مدينة ”��كنغ“، �هكذ� تأسس مركز 

�لدعو> �إلسالمية � لند* بشكٍل %�ئم.
 ��%  YلقاU حضرته  بد$  Uبريل/نيسا*:   ٢٧

 .cصحيح �لبخا�
Uبريل/نيسا*: $لف حضرته كتيًبا باللغة �لعربية 

”�لدين �حلي“، �نشر � �لبال% �لعربية. 
 Yكانت $عما? بنا :Zتشرين �لثا/R٢٧ نوفم
”منا�> �ملسيح“ بقا%يا* ال تز�? متوقفة منذ 
�من �ملسيح �ملوعو% �، فأعلن حضرته عن 
�جلمعة �ضع  �بعد خطبة  �كتماlا،  مشر�\ 

لبنًة بيد� �ملبا�كة.

١٩١٥
يناير/كانو* �لثاZ: نشر حضرته كتيًبا بعنو�* 
”ال يكو* عو* �هللا تعا
 Uال مع �لصا%قني“.

٢١ يناير/كانو* �لثاZ: $لف حضرته ”�لقو? 
�لفصل“ �%ًّ� على �ملنشقني عن �جلماعة �لتابعة 

للخالفة.
�لد�عيَة  حضرُته  بعث  ف�Rير/شبا�:   ٢٠
�لسيَد صو� غالG 'مد   cإلسالمي �أل#د�

 .kمو�يشو� لفتح مركز �لدعو> هنا 
U
 Yللجز تفس��  ُطبع  �أل�?:  %يسمR/كانو* 
�أل�%ية  باللغتني  �لكرمي  للقر�*  �أل�? 

��إلجنليزية.

 ٢٨ %يسمR/كانو* �أل�?: $لقى U من ٢٥
حضرته ٤ خطاباg � �جللسة �لسنوية، �قد 
ُطبعت فيما بعد باسم ”$نو�� �خلالفة“. �كا* 

عد% �حلضو� � �جللسة ٤٠٠٠ فر%.
�ملسيح  �سالة  �صلت  �لسنة  هذ�  نفس   ��
طريق  عن  ”س��ليو*“   
U  � �ملوعو% 
قاG بقبو? �حلق هناk هو  �لكتب. �$�? من 

�إلماG موسى غابر.

flªÕ;;Ï…˜£\;∫;w⁄ö^;%

يبايع�،   
� �حد   �� بطلب  �تقد�   �”
النتخا�  يسعى   
� �حد  من  �لتمس   $%
'لك  يزعم  َمن  هنا,   
كا  0'�% خليفة، 
فليعلن على 0ملأل، أل
 من %0جبه �
 ينقذ 
0جلماعة من هذ0 0خلد0= %�
 $ يفعل 'لك 
فهو حتت لعنة 0هللا، %عليه يقع %باA هال, 
0جلماعة. يا '%K 0لنفوJ 0لطاهرH، يا َمن 
باهللا  �نا �علن حالًفا  0لظن، ها   
ال يسيئو
 ،
�نسا  K� عند  0خلالفة   P �طمح   $  S�
 
%ليس 'لك فحسب بل $ �Wُ= 0هللا قط �
جعل�  قد  تعا�   
كا فإ'0  خليفة،  Zعل� 
خليفة فهذ^ مشيئته، %ليس نتيجة �مني]. 

 طلب %W هذ^ 0ملسؤ%لية َّa� cْلقد ُعهد
 dقاe 0هللا تعا� بأمر^ قد جعل 
م�، بل �
0لكثjين تعنو a، فكيف �Wّe �مر 0هللا من 
�جلكم؟ هو 0لذK جعل� خليفة كما جعل 
 dُألستغر  S�% قبلي،  من  كانو0  0لذين 
لقد  مثلي.  مقّصر   
�نساٌ �عجَبه  كيف 
 
0ُهللا �، %0آل
 ليس بوسع �حد � eضي 
هذ^  �لبسنيه.   K0لذ 0لقميص  ع�  uلع 
 
� على   eيقد  K0لذ  0' %من  eبانية،  هبة 
يْنز= م� هبة 0هللا هذ^؟ سيكو
 0هللا معي� 
 Kقو ماِلكي  لكن  �S ضعيف،   .Kjنص%
 H0لقو ميلك   �e لكن  ضعيف،   S� جد0. 
كلها. �S عدمي 0حليلة، لكن َمِلكي خالُق 
0ألسباd كلها. �S بال ناصر %معني، لكن 
 
� لنصر{  0ملالئكة   Aُينـِز سو�   �e
شا�. �S بال ملجأ، لكن حافظي هو َمن ال 
حاجة a بعد^ �� �K ملجأ.“ (كو
 هي 
جو خد0 كى كا� كو e%, سكى. (�K َمن 


 مشيئة 0هللا)%W Aو� 
� eيقد K0 0لذ'
 ($نو�� �لعلوG �ملجلد ٢ � ١٤-١٥) 
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