
١٣٧

١٩١٦
�ملسيح  �اما	  من  كا�  ما��/����: 
جا�	   ��) �ئي“  ”تائي   �  ��ملوعو
#&جة �لعم). &) تكن #&جة م$#� غال� 
 �  ��ملوعو �ملسيح  �خو  (&هو   ��قا
�ملسيح  صدقت  قد  �لثا6)  �خلليفة  &عم 
�ملوعو� � ح? �لك �لوقت، فدخلت 
C �ألEدية C عهد �خليفة �لثا6، &هكذ� 

حتقق �لوحي �ملشا� ليه.
 Lلتقى �ملستشر� :P&كانو� �أل/Rيسم� ١٦
 C Vضرته  ما�غوليث“  ”مستر  �لشه$ 

قا�يا�.
 Xمنا�” بنا�  �كتمل   :P&أل� �يسمR/كانو� 
�ملسيح“، &ُ&ضع حجر نصٍب تذكا�� �ا. 

١٩١٧
 cمف �لسيَد  بعث حضرُته  ما��/����:   ١٠
i لند� ��عيًة سالميًّا �Eديًّا. L�jمد صا

�ألسا�  حجر  &ضع  يونيو/حزير��:   ٢١
ملستشفى ”نو�“ بقا�يا�.

�يسمR/كانو� �أل&P: �علن حضرته عن  ٧
قد�  لألمر  &�متثاال   ،Xحليا� &قف   q&مشر

.q&٦٣ شابا �نفسهم �ذ� �ملشر
�بنا�  من  �ثنا�   "Pكابو"  C �ستشهد 
صاحبز��X عبد �للطيف �لشهيد: jمد سعيد 

جا� &jمد عمر جا�.
١٩١٨

بعنو��  كتيًبا  حضرته  نشر  يوليو/متو#: 
ظها� �حلقيقة“. ”

سبتمR/�يلوP: ُطبع كتيب ”حقيقة �ألمر“ 
من تأليف حضرته.

 “Pكابو”  C �لسنة  هذ}   C �سُتشهد 
&�لسيد  �Eد  سلطا�  �لسيد  �Eديا�: 

حكيم �Eد.

١٩١٩ 
�لنظا�   X���إل �لثا6:  يناير/كانو�   P&�
 C حضرته  �سس  للجماعة  �ملركز� 
مؤسسة ”صد� �جنمن �Eدية“ �&�ئر ش? 
ش$  ”�ملولوَ�  &عَني  ”نظا��	“،  باسم 

علي“ ”�لناظر �ألعلى“ فيها. 
ُقتل   Pهو� ِمن  برصاصٍة  ف�Rير/شبا�:   ٢٠
ملُك �فغانستا� �ألم$ حبيب �هللا خا� �لذ� 
بأمر} �سُتشهد �لسيد عبد �للطيف �ً�ا، &كا� 

 .� �من �جّل صحابة �ملسيح �ملوعو
 Xاضرj حضرته  �لقى  ف�Rير/شبا�:   ٢٦
�إلسال�“   C �خلالفا	  ”بد�ية  بعنو��: 

بالكلية �إلسالمية بالهو�.
علما�   i حضرته  &جه  ف�Rير/شبا�: 

�يوبند“ �عوX للمباهلة فتحاشوها.”
من ١٥ i ١٧ ما��/����: ُعقد	 C هذ} 
�لقى   .١٩١٨ لعا�  �لسنوية  �جللسة  �أليا� 
 Pحو خطاًبا  منها  يو�   P&�  C حضرته 
 C لعرفا� �إل�ي“، &قد ُنشر فيما بعد�”

كتا�.
شبه  ملسلمي  حضرته  قد�  مايو/�يا�: 
حركة  عن  قيمة  �قتر�حاٍ	  ��ندية   Xلقا��

”�لعصيا� �ملدC “6 ��ند &نتائجها. 
بعنو��  كتيًبا  �لَف   :Pيلو�/Rسبتم  ١٨

”مستقبل تركيا &&�جب �ملسلمني“. 
 :P&أل� �يسمR/كانو�   ٢٩  i  ٢٦ من 
خطاًبا  �لسنوية  �جللسة   C حضرته  �لقى 

بعنو�� ”قدُ� �هللا“.

١٩٢٠
حضرته  �علن  �لثا6:  يناير/كانو�   ٦
مسجد  لبنا�  �لتRعا	   L&صند فتح  عن 
”�لفضل“ بلند�، فقد� �بنا� �جلماعة ٧٨ 
�سترلي�).  جنيه  �لف   ١٢) �&بية  �لف 

;Ï…˜|;]‚i¬eh;ˆb; žÎÊe›;;;flzŸ;;]Ÿ 
�لثا6  �خلليفة   �  ��ملوعو �ملصلح   Pيقو

 :� �للمسيح �ملوعو

”غوجر	�“:  من  �خوتنا  �حد  "�خ�� 
لنا  قا�   �  �	ملوعو 	ملسيح  تو%  حينما 
*قعتم  ”لقد  	حلديث“:  ”�هل  مشايخ  �حد 
	آل7 % 	لفخ أل7 	لن6 � قا� ما من نبو3 
خالفة  فيكم  تكو7  *لن  خالفة،  تبعتها  �ال 
ألنكم مثقفو7 ثقافة غربية فلن تنتهجو	 Dج 
 Jليو	  %  :KدLأل	 Nلك  يقو�  	خلالفة“. 
قد  	جلماعة   7� تقو�  برقيٌة  *صلْت   Vلتا	
*بايعْته.  	لدين خليفًة   Zَنو  Kملولو	 	نتخبت 
فلما �خ� 	ألLديوN 7لك 	لشيخ بذلك قا�: 
�7 نوZ 	لدين Zجٌل مثقٌف ألجل Nلك قامت 
	خلالفة % _اعتكم، *�N	 	ستمر� 	خلالفة 
بعدb فسوa نر`. فلما تو% 	خلليفة 	أل*� 
قا� هذ	 	لشيخ: كا7 	ألمر % 	ملر3 	ملاضية 
eتلًفا، سنر` 	آلN� 7	 قاJ �حٌد خليفًة. *% 
	ليوJ 	لتاV *صلت برقيٌة -كما يقو� Nلك 
 .Kجلماعة قد بايعت على يد	7 � -KدLأل	
فقا� 	لشيخ: يا �صدقائي، �مركم عجيب، 
بو	طن  يكشف   7� على   Zيقد �حد  ال 
/Rيسم� ٢٧ C �قلوبكم.“  (خطا� �ملصلح �ملوعو

 Xيا�، جريد�كانو� �لثا6 ١٩٤٥ مبناسبة �جللسة �لسنوية بقا
�لفضل ١٧-١٨ بريل/نيسا� ١٩٤٦)

حليهـن  �لسيد�	  بعض  نزعت  &قد 
 Pبعض �ألطفا qRعن ֲדا، كما تـRتـ&

مبـصـر&فهم.
 C حضرته  خطا�  بريل/نيسا�:   ١١
”سيالكو	“ بعنو�� ”�إلسال� �ين �لعا) 

C �ملستقبل“. 



١٣٨


خلليفة 
لثا� �، �مف� �مد صا�� 
لبه���  

،�طال* (ند�نيسيو� من 
جلامعة 
أل!دية � قا�يا
 من 
ليمني: بكر 7يو* 
لسومطر�، �مد 7بو بكر بغند� مها2
جو، حضر- 
خلليفة 
لثا� �،

2
توبوC �منغ، موالنا 2!ت علي �7= 
ملبشرين � (ند�نيسيا 


خلليفة 
لثا� �



١٣٩

�بريل/نيسا�: ��� على مطاعن �ل
	فيسو� 
حضرته  "لف  �إلسال#  على  �يو“   #��”
	قد  	�ملعا�*،  بالعلو#  مفعمة  مقاال2ٍ 

ُطبعت فيما بعد.
�ألمريكية  �حلكومة  ?حت  مايو/"يا�: 
فيها   Aبالدخو  Cمد صا�E Fللمف  �Hًخ"

للدعوI� J �إلسال# فيها.
بإعد��  حضرته  "مر  يونيو/حزير��:   ٢١
 �Nًستا" علي  �	شن  �حلافَظ  	عني   Jلدعا�

 .Uلطال� VؤالX
 Y قا# حضرته �حتفاًال" :Aيلو"/
٩ سبتم
”�هر# ساله“ (حيث كا� حضرته يقيم 
Y تلك �أليا#) فرًحا بشر�V "�` للمسجد 

Y لند�.
"لقى   :A	أل� �يسم
/كانو�   ٢٨-٢٩
 Y �لسنوية  �جللسة   Y �خلطب  حضرته 
مسجد ”نو�“ بقا�يا� 	نشر2 فيما بعد 

بعنو�� ”مالئكة �هللا“.

١٩٢١
٩ ف
�ير/شباl: بعث حضرُته موالنا عبد 
�لرحيم نH ِمن لند� �I غانا لفتح مركز 

.pهنا Jلدعو�
 I� حضرته  سافر   :Uq/غسطس"  ٢٢
 Vللدعا  Hكشم بسرينغر  خانيا�“  ”Eلة 

 .� tملسيح �لناصر� 
على ق

 

”�� �لر�ئي يقو� مستغرًبا: كيف حظي 
هذ� �لرجل باحلكم على مئا� �أللو� من 
ر�0 قليال هل فقدمت  �لنا4. لكن باهللا فكِّ
من حريتكم شيئا؟ هل يستعِبدكم 7حد؟ 
يعاملكم   07 ُحكمه؟  عليكم  يفر@   07
معاملَة �ألتباF �0لعبيد �0ألسرD؟ هل Cة 
فرL بينكم 0بني �لذين J يبايعو� �خلليفة؟ 
 Mلظاهر! لكن هنا� O Lة فرC كال ليس
فرL كبT 0هو: �7 هناM شخصا يتأJ ِمن 
7جلكم، Y0بكم، 0يعتW 7حز�نكم 7حز�نه 
المه، 0يدعو 0يبتهل �] Zبه من  0^المكم̂ 
7جلكم. 7ما 07لئك �لقو` فال 7حد _م. �نه 
 Jز� من 7جلكم، 0يتأY0 ،حريص عليكم
من 7جلكم، 0يتقلب على 7عتاc �هللا من 
7جلكم، 7ما 07لئك �لقو` فليس هناM من 
 cتعلمو� كيف يضطر يفعل _م gلك. 
�ملر�g� i مر@ 7حد 7قربائه، فهل ميكنكم 
 ��7 تقّد�0Z حالة شخص قد مر@ �آلال

بل مئا� �أللو� من 7قاZبه؟“
(١٥٦ w بركا2 �خلالفة، "نو�� �لعلو# �ملجلد ٢)

١٩٢٢
xلس   A	" عقد  �بريل/نيسا�:   ١٥-١٦
 pشتر� قا�يا�   Y للجماعة شو�y �?ي 

فيه ٣٠ من قا�يا� 	٥٢ من خا�جها.
٢٥ �يسم
/كانو� �أل	A: "سس حضرته 
تنظيًما فرعًيا لسيد�2 �جلماعة باسم ”جلنة 
 Jملؤمنني �لسيد� #"ُ �ماV �هللا“ حتت �ئاسة 

نصر2 جها� بيغم �ضي �هللا عنها.

١٩٢٣
٧ ما��/Nq��: "علن حضرته �جلهاَ� ضد 
حركة ”شدهي“ (حركة هند	سية كانت 
�عتنقو�  �لذين  �Xنو�  ��جا�   I� تسعى 

�إلسال# �X� Iند	سية). 
 yا��  Y �جلماعة  ُ"سست   :��Nq/ما��

�هو� �لسيد Eمد "مني خا�.
سبتم
/"يلوA: نتيجة جلهو� مضنية بذلتها 
حركة   Vا�� ”�آل�ية“  "علن  �أل�دية 

”شدهي“.
١٨ �يسم
/كانو� �أل	A: تأسيس مركز 

�لدعوY J "ملانيا.
Eمو�  �لشيخ  كا�   :A	أل� �يسم
/كانو� 
�لعرفا� قد غا�� �I مصر Y ف
�ير/ "�د 

”قصر   Jجريد فأصد�   ،١٩٢٢  lشبا
�لنيل“ �ألسبوعية من هناp من "جل نشـر 

 .Jلدعو�

١٩٢٤
من   Jعـو� حضرته  تلقَّى  مايو/"يا�:   ١٤
مسؤ	� مؤمتر �أل�يـا� بوميبـلي لنـد�.

Ïz¡]Ş’;\;;flzŸ;;Åzd;ˆ 

”�لتأكيد على طاعة �إلماrZ �0خلالفة ال يعq �7 ما Yكم به �ألمT 07 �خلليفة يكو� صو�ًبا على �لد�0`، بل قد ُيخطئا� O بعض �ألحيا�، 
0مع gلك قد 7ُِمرنا بطاعتهما، �g من �ملحا� �7 يستقر �لنظا` بدg �0لك. ما �y` �لنx � يقو�: قد 7خطئ 7نا، فكيف ميكن خلليفٍة 

.“rTلك ال بد من طاعته، �0ال حدثت فتنٌة كبg �7 7مٍر �لبتة؟ فقد �طئ �خلليفة 7يًضا، 0مع O �7 يدعي 7نه ال ُيخطئ Tٍ07 7م
(٨٩ w مسؤليا2 �جلماعة �إلسالمية �أل�دية، "نو�� �لعلو# � ٥) 



١٤٠

Í̌ łÅ°̨\;‰áqfiÁ;]Ÿ;áqfiÁ flz’
�ُينـِز�  مشيئته،  عليه  �هللا  يكشف  �لذ�   ��”
عليه �حيه، �&عله خليفة هذ! �جلماعة ��ماًما 
باستشا(ته  تعملو�   �- &ب  �لذ�  هو  /ا، 
ستباَ(0  به  تتمسكو�  ما  �بقد(  �بتوجيهاته، 
�إلما8  بأهد�:  يتمسك  �لذ�   �� -عمالكم... 
هو �حد! ميكن -� ينجز عمال مفيد� للجماعة، 
-ما �لذ� ال يكو� على صلة باإلما8 فلن ينجز 
ما ميكن -� ينجز! �َجلْدُ� �لو كا� متمكنا من 
علو8 �لدنيا بأسرها.“ (جريد� �لفضل ٢٠ نوفم� 

(١٩٤٦ � ٧

€‚h]∆÷d;gÊ¬ç’\Â;€Ÿ¯\;√Ë⁄°;‹˜à¸\;«Ë÷eh;∫;w⁄ö^ 

”-(يد -� يكو� منا -ناVٌ يتعلمو� Rيع �للغاO �يتقنوUا حT نبشر R Sيع �للغاO بكل سهولة.... �M مصمٌم على نشر 
 ،Wأل� مهم_ هي تبليغ �إلسال8. -[(0 متاًما -نه -مر عظيم يقتضي �لبذ� �لكث ،Oكل �للغا S يع �لشعو: ��ألممR بني bلدعو�
 cيوفق dهذ! �ملهمة، فهو �لذ� سو f� gقا[ٌ(، �هو �لذ� فو i) �� .على يقٍني تا8 -� �هللا هو �لذ� سيوفر �لوسائل cلكن

�مينحc �لقوb ألقو8 ֲדا حق �لقيا8“.  (*نو�' �لعلو$، منصب �خلالفة، � ٢ � ٣٥)

*بنا< �جلماعة > قا;يا: يو;عو: *م9 �ملؤمنني قبل سفر2 01 */'/با عا$ ١٩٢٤

٢٤ مايو/*يا': *علن حضرته للجماعة عن 
سفر2 01 */'/با لوضع خطٍة ;�ئمٍة للدعو� 

> �لبال; �لغربية. 
�لشه9   Qُملستشر� جا<  مايو/*يا':   ٢٨

W/مير للقا< حضرته > قا;يا:. 
Xاضر�  حضرته  *عدَّ  يونيو/حزير�::   ٦
�حلقيقي)  �إلسال$   ^* (�أل_دية..  بعنو�: 

لتلقى > مؤمتر �أل;يا: بلند:.
شهز�;2  حضرُته  *'سل   :Wيوليو/متو  ١٢
�للدهيانو^ 01 1ير�: لتأسيس  عبد �ملجيد 
�ملولو^  �لدعو� هناg، /*'سل معه  مركز 
ليتوجها  خا:  *مني  /Xمد  حسني  ظهو' 

ُتوفِّي  /قد  للتبليغ.   l'اm  01 1ير�:  من 
شهـز�;2 عبد �ملجيد �للدهيانو^ > 1ير�: 
 �  oلثا� �خلليفة  فسما2  �لدعو�،  *ثنا< 

شهيًد�.
قا;يا:  حضرته  غا;'   :Wيوليو/متو  ١٢
مكو:  /فد  مع  */'/با   01  u/أل� لسفر2 
من عشر� *فر�; بينهم شقيقه مر�W شريف 

*_د. 
*فر�;  مع  حضرته  xهب   :Wيوليو/متو  ٢٨
بالقطا'.  �لقاهر�   01 بو'سعيد  من  �لوفد 
 '�W/  yملقد� بيت   01 حضرته  xهب   {

مقاما| �ألنبيا< > فلسطني.



١٤١

٤ *غسطس/��: /صل حضرته 01 ;مشق 
 01 gبالقطا' قا;ما من حيفا، /مكث هنا
٩ *غسطس/��، /��x صيته هناg بشكل 

�ستثنائي، /حتققت 1جنا�Wٌ| كث9ٌ�. 
١٦ *غسطس/��: /صل حضرته 01 مينا< 
1يطاليا ”برندW سي“، //صل 01 '/ما ليال، 
قابل حضرته  /قد  *يا$.  *'بعة   gهنا /بقي 
/بلغه  موسولي�،  �إليطا�   >�'Wلو� 'ئيس 
*صحا�  كهو�   '�W/ �إلسال$،  'سالة 

�لكهف.
٢١ *غسطس/��: /صل حضرته 01 فرنسا 

/> �ليو$ �لتا� /صل لند:.
*جرl مند/با �جلريدتني:

     “ Star ” و “ Evening Standard” 

;عو�  بلغ  حيث  حضرته،  مع  مقابلًة    
�إلسال$ > �ملؤمتر �لصحفي، /قر* 'سالته > 

حشٍد كب9ٍ *ما$ با� �إليو�: �مللكي. 
٢١ سبتم�/*يلوu: لقا< حضرته مع �لعقيد 
�لعقيد  نفس  /هو  ;/غلس،  /ليا$  مانتيغو 
 <  � �ملوعو;  �ملسيح  بّر*  �لذ^  �لشه9 
قضية �لقتل �ل� 'فعها ضد2 �ملسيحيو: > 

”غو';�سبو'“. 

 < حضرته   gشتر�  :uسبتم�/*يلو  ٢٢
�جللسة �الفتتاحية ملؤمتر ”/ميبلي“.

”/ميبلي“  مؤمتر   <  :uسبتم�/*يلو  ٢٣
Xاضر�  خا:  �هللا  ظفر  Xمد  شو;'^  قر* 

حضرته.
٢٨ سبتم�/*يلوu: ُقرئت Xاضر� حلضرته 

عن س�9 �لن� > ”لند: فيلد“.
٣ *كتوبر/تشرين �أل/u: خطب حضرته > 

�جللسة �لنهائية ملؤمتر *;يا: �لعا�. 
حجر  /ضع   :u/أل� *كتوبر/تشرين   ١٩

�ألساy ملسجد ”�لفضل“ > لند:.

حضرته > لند: عا$ ١٩٢٤ /صوu حضرته بالقطا' > Xطة فيكتو'يا للقطا' بلند: ١٩٢٤

شو;'^  ;ين،  'حيم  ميا:  �لو�قفو�: 
شريف   �W9م �ملحامي،  شريف  Xمد 

*_د، �ملولو^ عبد �لرحيم ;';

�لر_ن  عبد   :g)أل� على  �جلالسو� 
شيخ  �هللا،  حشمت   .;  ،oلقا;يا�

oيعقو� علي �لعرفا

 �لوفد �ملر�فق ألم9 �ملؤمنني > مؤمتر /ميبلي لند:

على �لكر�سي: شيخ عبد �لر_ن �ملصر^، 
 oلثا� �خلليفة   ،uسيا Xمد  فتح  شو;'^ 
�، �ملولوx l/ �لفقا' علي خا: جوهر، 

�حلافظ '/شن علي



١٤٢

حضرته يضع 
�ضع  عند  لوحًة 

حجر �ألسا� 
ملسجد �لفضل 

لند* 

سيا?،  'مد  فتح   c�%شو �لو�قفو*: 
�لر#ن  شو%�c علي 'مد، حكيم فضل 
%ين،  عزيز  بابو  نيج�يا)،   � (�لد�عية 
 uيعقو شيخ   ،�  Zلثا� �خلليفة  حضر> 
 .% �لدين،  تقي  �لعقيد   ،Zلعرفا� علي 
عبد  �لدين،   µهللا، سر%�� مصبا� حشمت 
�لر#ن �لقا%ياZ، �ملولوc عبد �لرحيم نّير 
 c�%فريقيا)، شوU 
U ¶عية مبعو�% ?�$)
فريد   Gغال ملك  �ملحامي،  شريف  'مد 
 uنو� ملك  �Uجنلتر�)،  $ملانيا   � (�لد�عية 
 kمبا�  cملولو� ֲדنو،  غالG حسني  �لدين، 

علي �لبنغا±
علي  �لفقا�   ��  cملولو� �لكر�سي:  على 
خا* جوهر، 'مد ظفر �هللا خا*، شيخ عبد 
�لر#ن �ملصرc، لوفتس ه� (سكرت� مؤمتر 
�ميبلي)، �حلافظ ��شن علي، �ملولوc 'مد 
شريف  م���  $مريكا)،   � (�لد�عية  %ين 

$#د، �ملولوc عبد �لرحيم %ْ�% 
حضرته مع �لوفد �ملر�فق له �بعض �لدعا> ��لضيوb مبناسبة مؤمتر �ميبلي � لند*  ١٩٢٤ �

حضرته يصلى بعد �ضع حجر $سا� مسجد �لفضل بلند* � ١٩ $كتوبر   ١٩٢٤



١٤٣

٢٤ $كتوبر/تشرين �أل�?: صلى $�? nعٍة 
� لند*.

حضرته  بد$  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٢٥
 
U سفر� من 'طة قطا� ”��ترلو“ عائًد�

�lند.
حضرته  �صل  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٢٦
 � صال>   ?�$  kهنا صلى  با�يس.   
U

مسجد بَنْته �حلكومة. 
 
U صل حضرته� :Zتشرين �لثا/R٢٣ نوفم

قا%يا*.
 gكانو* �أل�?: �نعقد/R٢٨ %يسم 
U ٢٦

�جللسلة �لسنوية، �قد حضرها ١٥ $لًفا. 
 uكتا $لف حضرته  �لسنة  هذ�  نفس   ��
ملِك  على  �حلجة   Gإلمتا �ألم�“  ”%عو> 
 cلذ� خا*،  �هللا  $ما*  �ألم�  $فغانستا* 
�سُتشهد $#ديا* � بلد� � ٣١ $غسطس 
�هللا  عبيد  موالنا  ترnه  �قد  سبتمر.   ٤�


 �لفا�سية.U بسمل

١٩٢٥
�سُتشِهد  ”كابو?“   � ف�Rير/شبا�:   ٥
$#ديا* �ملولوc عبد �حلليم ��لقا�¸ نو� علي 

 قا%يا* U ¶%هذ� �حلا Rا. فلما �صل خnً�

 ”بيت �لدعاY“ �%عا U هب حضرته لتو��

lما.
�ملشر�\  حضرته  $علن  ف�Rير/شبا�:   ١٠
�خلا� جلمع تRعاg قد�ها مائة $لف ��بية 

لنشر %عو> �إلسالG � $���با. 
٢٧ يونيو/حزير�*: $�سل �لسيَد �يَن �لعابدين 
قا%يا*  من  �لدين ¹س  شا� �جال?  �هللا   ±�
�فلسطني،  سو�يا   � �لدعو>  مركز  لفتح 


 %مشق � ١٧ يوليو/متو�.U فوصال
١٦ يوليو/متو�: حتد© حضرته علماY ”%يوبند“ 

$* يبا���� � بيا* معا�b �لقر�*.

حضر> �ملصلح  �ملوعو% �  �بعض $عضاY �لوفد، �على $قصى �ليمني 'مد ظفر �هللا خا*

‹˜à¸\;Öç›;ÃÅ‚d;]dÂÑÂ^;∞b;Ö�â’\;r]i›

قاA حضرته � P ١٠ ف�0ير/شبا¯ ١٩٢٥:
 K0لذ 
لند  P 
لقد طلبت منكم قبل  انية �شهر �
 تشj%0 عليَّ بشأ
 مؤمتر 0ألWيا
بيد  %�eساله   Aمقا بكتابة  �كتفي   %� بنفسي  �'هب  فهل  فيه؛   Hلقا� ²اضر� م�  ُطلب 
بعض 0إلخوH. فأجاd ٩٠٪ من �فرW0 0جلماعة بأنه ينبغي 0نتها³ُ هذ^ 0لفرصة ألWعو �هل 
0لغرd �� 0إلسال� بنفسي. %0قترحت 0جلماعة تأمني نفقاc 0لسفر 0لكبHj باالقتر�0، 
 cسافر% cغم 0لصعوباe µ0تدفعها 0جلماعة من ت�عاִדا 0خلاصة. %قد َقِبلُت هذ0 0القتر%
�� بريطانيا. %غ� عن 0لبيا
 كيف باe, 0هللا تعا� P هذ0 0لسفر %جعله سبًبا لد%�0 صيت 
0جلماعة 0أل�دية، %�على به كلمتها P �يع �·ا� 0لعا$، %�Wخل هيبتها %عظمتها P £ال� 
قاWيا
 �� عشر   P نا جالٌس�% ليحد¸  $ يكن  
 هذ0 �  
ليعرفو 
 0جلميع �  .d0لقلو
سنوc0 �% ¹س عشرH سنًة ح» لو �نفقنا مئاc 0آلال� من 0لر%بياc. %لكن ليس كل 
هذ0 �ال بذHe، أل
 حتقق 0لنبو�c0 0لوHWe0 منذ ثالثة عشر قرًنا $ ينته هنا بل ستظهر نتائج 

(٩ � ٣٢-٣٣ ² Gهللا“ $نو�� �لعلو� 
U cشا� 0هللا. (”َمْن $نصا� 
هذ0 0لسفر �كثر %�كثر �

١٩٢٦
٢٩ يناير/كانو* �لثاZ: أل�? مر> $لقيت � 
�جتما\ بقا%يا* �خلطب بـ ٢٤ لغة. �� 

�لنهاية $لقى حضرته خطاًبا.
�لس�  �فتتح  �أل�?:  $كتوبر/تشـرين   ٣

”�لفضل“  مسـجَد  �لقا%�  عبد  شيخ 
بلند*. 

  � $لقيت  �أل�?:  %يسمR/كانو*   ٢٦
 gجللسة �لسنوية خطابا� Gجلسة ليلية � $يا

بـ ٤٧ لغة عاملية.



١٤٤

١٩٢٧
ما��/����:   ٥  
U ف�Rير/شبا�   ٢٦ من 
مسلمي  لتوجيه  الهو�   
U حضرته  سافر 
�lند ��Uشا%هم Uثر مؤ�مر�l� gند�� ضد 

�ملسلمني.

٢٨ ف�Rير/شبا�: �شترk حضرته � جلسة 
.uملجلس �لتشريعي للبنجا�

٢ ما��/����: $لقى حضرته 'اضر> بعنو�* 
��ملسلمني  �lند��  بني   gخلالفا� "حل 

�منهج �ملسلمني � �ملستقبل".

خطبه   � حضرته  �حتج  يونيو/حزير�*: 
بشد> حني نشر �lند�� ضد �لرسو? � 
كتاًبا بعنو�* ”�نغيال �سو?“ ($c �لرسو? 
Uليه  مسيئة   gمقاال�  (gمللذ��  � �ملنغمس 

� � جريد> lم. 
�ملحكمة  حكمت  يونيو/حزير�*:   ٢٢
�سو?“،  ”�نغيال   uكتا مؤلف   <Y�Rب
فانتقد 'رُ� جريد> Muslim Outlook حكَم 
�ملحكمة، فُرِفعْت ضد� قضية، فتو
 �لسيد 
'مد ظفر �هللا خا* �لدفـا\ عن 'ـر� 

�جلـريد> بأمر من $م� �ملؤمنني �.
�إلسالمية  �جلماعة   g�%مبجهو  :u�/غسطس$
�أل#دية $قيمت �لر�بطة �لسياسية �إلسالمية � 

لند* ملساند> �ملسلمني �نيل حقوقهم باlند.

١٩٢٨
�لفرنسية   gلسلطا�  gمر$ ما��/����:   ٩
موالنا جال? �لدين ¹س باخلر�² من %مشق 

 حيفا �$سس U خال? ٢٤ ساعة، فذهب

هناk مركز �لدعو> � ١٧ ما��/����.

١٩٢٦ Gبـ ٤٧ لغة خال? �جللسة �لسنوية بقا%يا* عا gلذين $لقو� خطابا� Yلعلما�

Zسالة حضر> �خلليفة �لثا� 
U *يطانيني يستمعوRل� gمئا
 �لS يقر«ها $حد %عاتنا مبناسبة �فتتاµ مسجد �لفضل



١٤٥

�جلامعة  حضرته  �فتتح  مايو/$يا�:   ٢٠
�إلسالمية �أل#دية (معهد تأهيل �لدعا>) 
بقا%يا*، �عي¼ن موالنا سيد 'مد َسْرَ�� 

شا� $�? عميٍد lا.
جال?  موالنا  �لتقى  يونيو/حزير�*:   ٣
�لدين ¹س باحلا² 'مد �ملغرo �لطر�بلسي 
� حيفا، فا½ر� مع تلميذيه � �جلماعة 

�إلسالمية �أل#دية علًنا. 
حضرته  من  بتوجيه  يونيو/حزير�*:   ١٧
� بد$g �جللساg �لعامليـة حو? س�> 

�لن´ �.

١٩٢٩
�حتد  �جلماعة  »هو%  ف�Rير/شبا�:   ٢٨
�lند   � للمسلمني  �ملمثال*  �حلزبا* 

”جناµ ليغ“ � ”شفيع ليغ“.
يوليو/متو�: �هب حضرته لعيا%> خو�جة 

كما? �لدين � الهو�.
١٥ %يسمR/كانو* �أل�?: جاY �لدكتوُ� 
�لقسيسني من هولند�،  كرمير، �هو $حد 


 قا%يا* ملقابلة حضرته.U

١٩٣٠
 cولندl� �لقنصل   ��� Uبريل/نيسا*:   ٥
 �” كتب:   : قا%يا*،  Uند�ياسا  مستر 

$جد � قا%يا* شيًئا غ� �لِبر“.
�لسائح  �صل  �أل�?:  %يسمR/كانو* 
فيها  �مكث  قا%يا*   
U  kفريد�  Zألملا�
�لة   � �لر�ئعة  تعليقاته   gُنشر شهرين، 

”مقا�نة �أل%يا*“.
 gسيد�  g$بد �لسنة  هذ�  نفس   ��
 � يشتركن  �هللا“   YماU ”جلنة  �جلماعة 

�لس �لشو�©.
$#د  'مو%  شيخ  $صد�  �لسنة  هذ�   �

”�لعا�  جريد>   Zلعرفا�
�إلسالمي“ من �لقاهر>.

٢٥ %يسمR/كانو* �أل�?: على يد 
حضرته � بايع م��� سلطا* $#د 
�ملوعو%  �ملسيح   Yبنا$  Rك$ (�هو 

.(
� من ��جته �أل�

١٩٣١
٣ ف�Rير/ شبا�: $سس �لد�عية 
موالنا   cأل#د� �إلسالمي 
 � �لدعو>  مركز  علي  �#ت 

جا�� بإند�نيسيا.
 � �نعقد  يوليو/متو�:   ٢٥
”¹له“ مؤمتر لزعماY �ملسلمني، 
حيث �نتخبو� حضرته � �ئيًسا 

للجنة كشم�.
لقاY حضرته   :u�/غسطس$  ١
لو�%  �lند  ملك  بنائب 

”�لنغتو*“.
مركز  ُ$سس  سبتمR/$يلو?: 

كوملبو،   � نظامي  بشكل  �لتبش� 
سيال* (سريلنكا).

%يسمR/كانو* �أل�?: ُ%عي حضرته 
�لعا�  مسلمي  مؤمتر   �  kلالشتر�
فيه   kفاشـتر �ملقـد�،  ببيت 
¹ـس  �لدين  جـال?  مـوالنا 

بأمٍر من حضـرته.

١٩٣٢
على  حضرته  حثَّ  ف�Rير/شبا�:   ٥
مسلمي  ملساعد>   gعاRلت� تقدمي 

كشم�.
مؤمتر  حضرته  تر$�  ف�Rير/شبا�:   ١٣

”جلنة كشم�“ بالهو�.

حضر> �ملصلح �ملوعو% � 

حضر> م��� سلطا* $#د 
�البن �ألكR للمسيح �ملوعو% �



١٤٦

١٩٣٣
حضرته  �كب  �لثا�:  يناير/كانو�   ١
$#فر�� عائلة �ملسيح �ملوعو� � �لطائر� 

أل$& مر�. 
(هب  حضرته  ألمر  �متثاًال  ما�0/-(��: 
عبُد  موالنا  بلند�  �لفضل  مسجد  9ما8ُ 
 ; جنا>  علي  @مد  لزيا��   ��� �لرحيم 
مكتبه بلند�، $حثه على �لعو�� C� D9ند 
لنيل  �Cند0$  ضد  �ملسلمني  ملساعد� 

حقوقهم.
جنا>  علي  @مد  #لقى  9بريل/نيسا�:   ٦
بلند�،  �لفضل  مسجد   ;  Nلشه� خطابه 

حيث #علن �لعو�� C� D9ند.
من   � حضرته  �ستقا&  مايو/#يا�:   ٧
�ئاسة جلنة كشمN بسبب مطاعن �ملشايخ 
�ألحر��يني �لذين �ندسو� فيها بتخطيط من 

�Cند0$.
موالنا  �فتتح  �أل$&:  �يسمZ/كانو�   ٣
”سيدنا  مسجد  �جلالندهر\  �لعطا[  #بو 
 &$# $هو  حيفا،   ;  Nلكباب�  ; @مو�“ 
$كا�  �لعربية،  �لديا�   ; #^د\  مسجد 
موالنا جال& �لدين aس قد $ضع حجر 

#ساسه ; ٣ 9بريل/نيسا� سنة ١٩٣١.

١٩٣٤
�لسيخ  عقد  مايو/#يا�:   ٢٨  D9  ٢٦ من 
�جلماعة  فيه  هد�$�  قا�يا�   fقر �جتماًعا 
�إلسالمية �أل^دية. فقا8 حضرته ; نفس 
�للغة   D9 ترiته  مع  كتيب  بإعد��  �لليلة 
 k�ًّ� على ما #ثا��ية“ (لغة �لسيخ) p�لغو�”

.qلسيخ ضد �إلسال8 من �عتر�ضا�
 rحضرته ; �جتما s: �شتر�٣١ مايو/#يا

”iعية كشمC� Nندية“.
٢ يوليو/متوv: #علن حضرته عقد قر�� جنله 


لسياسة � 
�ند بنا� على توجيه 
خلليفة  �� �عو)' 
لقائد 
ألعظم !مد علي جنا

لثا9 8مبجهو)
5 موالنا عبد 
لرحيم )/) �ما. مسجد 
لفضل بلند( 

ֲדجر� �لقائد �ألعظم @مد علي جنا> من �Cند باq مسلمو �Cند 
 fبعض �لقلو sنه كانت هنا# Nر$مني من قيا�� سياسي عظيٍم، غ@
�لرقيقة �ل� تأملت ملغا��� هذ� �لقائد �لكبN، $متنت عو�ته، $على 
�#سهم �خلليفة �لثا� �، �لذ\ بعث �لد�عيَة عبَد �لرحيم ��� 
ليذهب D9 لند� مر� #خر� ; ٢٣ ما�0/-(�� ١٩٣٢، $يلتقي 

بالقائد �ألعظم @مد علي جنا>. لكن 
عن   kعجز على  #ّكد  �ألعظم  �لقائد 

(لك $قد8 مZ��q كث�N، $لكنه � ميلك #ما8 �الئل 9ما8 �ملسجد $$ْعظه 9ال 
�القتناr بقوله، $(لك ; لقائهما �ألخN �لذ\ �ستمر ثال� ساعاq، حيث 
�ضي بالعو�� D9 حلبة �لسياسة. $مت �التفا� على #� يلقي �لقائد �ألعظم 
كلمًة عن ”مستقبل �Cند“ ; مسجد �لفضل بلند� مبناسبة عيد �ألضحى 
موالنا  بلند�  ”�لفضل“  مسجد  9ما8  $يقو8   ،١٩٣٣ 9بريل/نيسا�   ٦  ;
عبد �لرحيم ��� بتنسيق هذ� �خلطاf $نشرk $طباعته. كا� �الحتفا& ��ئًعا 
 qكما #شا� ،qمن ش� �ملجاال qلشخصيا� �فيه كبا sجد� �شتر
ֲדذ� �خلطاi fيع �لصحف �لZيطانية �ملشهو��. $قد �ستهل �لقائد 
�ألعظم خطابه قائال: ”لقد حث� �إلما8 (#\ 
فصاحته   �9$ بلند�)،  �لفضل  مسجد  9ما8 
للفر��.  تترs � �اال  $بالغته $تشجيعه � 
على  #قو8   �# على   �Zج# هذ�  $عظه   �9$
�لة   qنشر $قد  �لسياسية“.  �ملنصة   kهذ
�حلا��  هذ�   Zخ �للندنية“  تاميز  ”صند\ 
9بريل/نيسا�   ٩  ; �لصا��  عد�ها   ; �Cا8 
١٩٣٣: ”ُعقد �جتماr كبN -خر ; ساحة 
مسجد على شا�r "ميلر$v" بـ"$ميبلد�"، #لقى فيه �لقائد �Cند\ 
�لبا�v @مد علي جنا> خطاًبا عن مستقبل �Cند، $#بد� حتفظاته على �لقرطا0 �ألبيض �Cند\ من 

�ملنطلق �لقومي.“ 
$#صبح خطابه هذ� حديث �لصحافة �لعاملية، حيث علقت عليه �جلر�ئد �لتالية:

Madran mail، 7th April 1933; Hindus madras 7th April 1933; Evening Standard 7th April 

1933; Egyptian Gazette Alexandria; West Africas 15th April 1933; Statesman Calcutta 8th 

April 1933; Sunday Times 9th April 1933;

� غا�� �لقائد �ألعظم بريطانيا عائد� C� D9ند، $#�ض حركة تأسيس باكستا� �ما0ٍ $�ة 
جديدتني، �ألمر �لذ\ #�� D9 تأسيس �$لة باكستا� ; ١٩٤٧. 

 ��� �لرحيم  عبد  موالنا 
9ما8 مسجد �لفضل لند�



١٤٧

حضر> م��� ناصر $#د �قر�* حضر> م��� 
�خلامس  �خلليفة  سيدنا  (��لِد  $#د  منصو� 
�حث  $#د)،  شريف  م���  سيدنا  ��بن 
� خطابه $فر�% عائلة �ملسيح �ملوعو% � 

على خدمة �لدين. 
٦ سبتمR/$يلو?: غا%� حضر> م��� ناصر 
له  فكتب  �لعليا،  للد��سة  Uجنلتر�   
U $#د 

حضرته � توجيهاg على ٣٠ صفحة.
�أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٢٣  
U  ٢١ من 
�ملشايخ  كا* ”�ألحر��“ (�هم حزu من 
��ملو�لني  جلماعتنا  �ملعا�ضني  �لسياسيني 
تأسيس  لفكر>  ��ملعا�ضني  للهند�� 
عقد  عن  كلها  �lند   � $علنو�  باكستا*) 
سيدّكو*  $¬م  مهّد%ين  قا%يا*   � مؤمتر 
 ،kقا%يا* %ّكا، �يهدمو* منا�> �ملسيح هنا
فلم  مهدها.   � �أل#دية  على  �يقضو* 
تو�طأ  بل  حيا%ية،   uلبنجا� حكومة  تكن 
معهم حاكم �لبنجاu (�إلجنليزc)، فأقامو� 
مبساعدته مؤمترهم � قرية ”�جا�>“ �ملجا��> 

مسجد سيدنا 'مو% � �لكباب�

� Zيقابل �خلليفة �لثا Zعبد �لر#ن �لقا%يا oلصحا� 

 Zحضرته � باحتجا² قانو Gلقا%يا*. فقا

 �عتر�b �حلكومة � ¬اية U ©%$ شديد، مما
بعقد  لألحر��  ¥احها   � ªطئها   bملطا�
�ملؤمتر � قا%يا* � هذ� �لظر�b �حلرجة. 
كا* هذ� �ملؤمتر سبًبا لذلك �ملشر�\ �لعظيم 
كله،  �لعا�   � �لدعو>  مر�كز  شبكة  لنشر 

�لذc ¥ي بالتحريك �جلديد.
/R٧ %يسم� Zتشرين �لثا/R٢٣-٣٠ نوفم

مشر�\  حضرته   Gقد �أل�?:  كانو* 

قاA حضرته عن ”0لتحريك 0جلديد“:
”لقد تلقينا 0لبشاc0e عن 0لتطوc0e %0إلجناc0³، %ستتحقق حتًما �
 شا� 0هللا تعا�، %لكن 
حتققها -حسب سنة 0هللا تعا�- يتطلب 0لتضحياc %0¼ا' 0لتد0بj 0لال³مة �يضا %فق 
�حكا� 0لشر=. %لقد قرcُe بعد 0لتفكj 0لكثj �ال تكو
 هذ^ 0لتضحياc �لز0ميًة بشكل 
 W%�% .يًة، ح» يستطيع كل شخٍص 0لعمل حسب ظر%فه %�خالصهe0ختيا 
عا� بل تكو

 �طالب 0جلماعة باملتطوعني، %سأستدعي 0لذين يشتركو
 P هذ0 0ملشر%= برضاهم �
 c0ملؤهال K%' قد ال يشتر, بعض jنه بسبب هذ0 0لتخي�غبتهم. %مما ال شك فيه e%
0ملطلوبة P هذ0 0ملشر%=، لكن 0لذK ال يقو� ֲדذ^ 0ملهمة eغم قدeته سيكو
 مسؤ%ال �ما� 

 0الشترP ,0 هذ0 0ملشر%= موقو� على 0لرضا %0لرغبة.““� e0هللا تعا�، %لن ُيقبل منه عذ

خطب  ثال¶   � �جلديد“  ”�لتحريك 
Uعال* ١٦ %يسمR/كانو*  بالتفصيل. �� 

�أل�? ¥ا� ”�لتحريك �جلديد“. 

١٩٣٥
�لسنة  هذ�  بد�ية  من   :Zلثا� يناير/كانو* 
�ملسلمني  الضطها%  جديد>  موجة   g$بد
 uضر $حد�¶  حدثت  فقد  �أل#ديني، 
�قتل ��جم �نفي �منع من %فن �ملوتى �من 




