
١٤٨

ُشرu �ملاY، ��ستيالY على �ملساجد � �lند 
كلها. فأمر حضرته $فر�% �جلماعة بالتحلي 


 $قصى حد.U Rبالص
 cسُتشهد �أل#د� :Zلثا� ١٦ يناير/كانو* 

�لشيخ $#د �لفرقاZ � �لعر��.
٦ مايو/$يا�: غا%� ثالثة من �لدعا> قا%يا* 
”�لتحريك  مشر�\  حتت  بعثة   ?�$  �
�جلديد“. فذهب �ملولوc غالG حسني $يا� 
 
U �لغفو�  عبد  ��لصو�  سنغافو�>،   
U


 �ليابا*.U لصني، ��لصو� عبد �لقدير�
م���  �غتيا? حضر>  'ا�لة  يوليو/متو�:   ٨

شريف $#د (جنل �ملسيح �ملوعو% �).
٣٠ سبتمR/$يلو?: عقد سيدنا 'مو% قر�نه 
بالسيد> مرمي صديقة بنت �لدكتو� م� 'مد 

U¥اعيل �. 
مر>  أل�?  ُطِبعت  �أل�?:  %يسمR/كانو* 
�موعة lUاماg �ملسيح �ملوعو% � ��«�� 

�كشوفه � كتاu بعنو�*: ”�لتذكر>“.

١٩٣٦
 ?�$ �أل#دية   
U �نضم  Uبريل/نيسا*:   ١٠
 Juluis �لدكتو�  �هو  هنغا�يا،  من  شخٍص 

(�ملسيحي)، �ُسمي مبحمد $#د ظفر.
١٨ Uبريل/نيسا*: غا%� �ملولوc 'مد �لدين 

 $لبانيا إلنشاY مركز �جلماعة فيها.U *قا%يا

١٧ سبتمR/$يلو?: هوnت سيا�> حضرته، 
لكن �هللا تعا
 بفضله #ا� �حفظه.

�أل#دية   
U �نضم   :Zلثا� نوفمR/تشرين 
�لشرقية.  $فريقيا  من   cعبيد  cعمر �لشيُخ 

�صا� ��ير �لعد? � بلد�.

١٩٣٧
٨ يناير/كانو* �لثاZ: حث حضرته �جلماعة 
من  'ذً��  �جلمعة  خطبة   � �أل%عية  على 

نشوu �حلرu �لعاملية �لثانية.
يوليو/متو�: $سس �ملولوc 'مد �لدين مركز 

�جلماعة �أل#دية � يوغوسالفيا.
جتديد  مت  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ١٣
 cملولو� بيد  س��ليو*   � �لدعو>  مركز 

نذير $#د علي.
حضرته  حث   :Zلثا� نوفمR/تشرين   ١٩
 uصحا$  gيا��� حلفظ  �لعمل  على 
 gملسيح �ملوعو% �، فُد�نت � سجال�

عديد>. 
�جلسلة   Yثنا$ �أل�?:  %يسمR/كانو*   ٢٨
حو?  خطابا  حضرته  $لقى  �لسنوية 
”�النقالu �حلقيقي“، �$خذ من �أل#ديني 
 � Yلنسا� بأ%�Y حقو�  ميثاقا بأ* يقومو� 
 .٢٧٩٩٨ �حلضو�  عد%  كا*  �مل��¶. 
�$ثناY هذ� �جللسة قّدG شو%�c 'مد ظفر 
�هللا خا* �قتر�µ �الحتفا? باليوبيل �لفضي 

خلالفته � ١٩٣٩.

ثلة من $فر�% �جلماعة مع حضرته � 'طة �لقطا� � $مرتسر، �على يسا� حضرته �ألستا� جال? �لدين ¹س

حضـرته يدعـو



١٤٩

١٩٣٨
حضرته  $لقى   :Zلثا� يناير/كانو*   ٧
 gلصو�  Rمك بو�سطة  �جلمعة  خطبة 
بقا%يا*،  أل�? مر> � �ملسجد �ألقصى 
 ���% فيه  ُتبّث   Gٌيو سيأ¤  $نه  �تنبأ 
�لقر�* ��حلديث من قا%يا* �سيسمعها 
�لنا� � ش� $كناb �لعا� عR �سائل 
 <Yلنبو� هذ�  حتققت  �قد  �التصا?. 

بالفضائية �إلسالمية �أل#دية.
 :Zلثـا� يـناير/كانو*   ٣١
 Gخد� ”�لـس  حضـرته  $سـس 

�أل#ديـة“.

١٩٣٩
١٥ ف�Rير/شبا�: �سُتشهد � $فغانستا* 
فضل %�% �بن �± %�% ، : �سُتشهد �± 
�لظاملو* جثثهما   µهو �آلخر، �طر %�%

.Yلعر�� �
�هللا  عبد  �نضم  ف�Rير/شبا�:   ١٩

 نظاG �لوصية، �كا* $�? U gسكا��
.bֲדذ� �لشر bجنلتر� تشرU من cد#$

فرعي  تنظيم  تأسيس  مت  ف�Rير/شبا�: 
�ُسمي   ،gلصغ���  gأل#ديا�  gللبنا

"ناصر�g �أل#دية".
 bعلى شر $ُقيمت حفلة  ف�Rير/شبا�: 
 gشخصيا� سعو%   ?� فيصل  �ألم� 
مسجد   � �لعربية  �لد�?  من  مرموقة 

 موالنا جال? �لدين ¹س ��ألم� فيصل �? سعو%
 (�لذc صا� ملكا الحقا) � مسجد �لفضل

 Gليا� مونتيغو  �لضابط  �لقاضي  مع  �لدين ¹س  �ألستا� جال?   
١٩٣٩ Gغلس � مسجد �لفضل عا�%

LTNT;Ï…˜£\;◊ËdÊËd;ÿ]�itˆ\ 
(٢٨ %يسمR/كانو* �أل�? � �جللسة �لسنوية ليوبيل �خلالفة)

مبناسبة مر%e ٢٥ عاًما على تقلُّد 0خلليفة 0لثاS منصب 0خلالفة %مبناسبة مر%e ٥٠ عاًما على 
تأسيس 0جلماعة 0إلسالمية 0أل�دية، 0عُت� ٢٨ Wيسم�/كانو
 0أل%A من �يا� 0جللسة 0لسنوية 
عا� ١٩٣٩ يو� 0الحتفاA بيوبيل 0خلالفة. فوصل �فرW0 �يع فر%= 0جلماعة مع �لويتهم �� 
ِقبل فر%عهم ألمj 0ملؤمنني،  مكا
 0جللسة P قاWيا
. %قد� ١٤ فر0Wً كلماc 0لشكر من 
ا مببلغ ٢٧٠ �لف  معربني عن �خالصهم %%الئهم له. Á قد� شوKeW ²مد ظفر 0هللا خا
 صكًّ
e%بية �� �مj 0ملؤمنني � من ِقبل 0جلماعة تعب0jً عن شكرها ֲדذ^ 0ملناسبة لينفقها حيثما شا�. 
فأعلن حضرته P خطابه عن �نفا¡ هذ0 0ملبلغ لنشر 0أل�دية. %ֲדذ^ 0ملناسبة eُفع لو�0 0أل�دية 
﴿%لقد  0لقر£نية:  0آلية  0ملسيح %بدe %جنمة مع   Heمنا 0للو
، %عليه   Wسو� أل%A مرH، %هو 

نصركم 0هللا ببدeٍ %�نتم �'لة﴾.

 ُصنع هذ0 0للو�0 من قماÂ شاe, �صحاdُ 0ملسيح 0ملوعوW � %صحابياته P �يع مر0حل 
�نتاجه بد0�ً من e³= 0لقطن Á قطفه %ندفه %غزله %نسجه. %P هذ^ 0ملناسبة 0لتاueية eفع 
حضرُته لو�0 0أل�دية P 0جللسة �ما� £ال� 0حلضوe، %�خذ منهم ميثا¡ حفظ 0للوe% �0فعه �� 

0ألعلى 0Wئًما، Á �لقى خطابا. %ֲדذ^ 0ملناسبة eُفع لو�0 خد�0 0أل�دية %جلنة �ما� 0هللا �يًضا. 

"�لفضل" بلند*.
مايو/$يا�: عني حضرته � حضر> م��� 
�إلسالمية  للجامعة  عميًد�  $#د  ناصر 

�أل#دية.  



١٥٠

صو�> �ملصلح �ملوعو% � �لُتقطْت عند 
١٩٣٩ Gليوبيل �لفضي خلالفته عا�

حضرته على �ملنصة �على ميينه حضر> �ين �لعابدين �± �هللا شا� 

حضرته يرفع لو�Y �أل#دية � ٢٨-١٢-١٩٣٩ � �جللسة �لسنوية 

'مد ظفر �هللا خا* Çطب � �ليوبيل �لفضي 

حضرته يؤGّ �لدعاY � �حتفا?مشهد من �الحتفا? باليوبيل �لفضي
 �ليوبيل �لفضي خلالفته 

حضرته Çطب مبناسبة �ليوبيل �لفضي خلالفته 



١٥١

١٩٤٠
حضرته  �بتكر   :Zلثا� يناير/كانو*   ٢٦
تقومي  �هو  �لشمسي،   cجرl� �لتقومي   �
¹سي يبد$ من هجر> �لرسو? � بدًال من 
 � حضرته   Èب �قد   .� �ملسيح  ميال% 
س�>   � با��>  $حد�¶  على  �ألشهر   Yا¥$
مميز � س�ته  فجعل كل حد¶   ،� �لن´ 
�حلد¶.  فيه  �قع   cلذ� للشهر  �ً¥ا   �

 صلح U <شا�U) هذ� �ألشهر هي: �لصلح�

 �سائل �لن´ � U <شا�U) حلديبية)، �لتبليغ�

 خطبة حجة U <شا�U) *ألما� ،(kمللو� 
U

 �ستشها% ٧٧ U <شا�U) <%لو%�\)، �لشها�
صحابيا غدً�� � �لرجيع �بئر معونة)، �lجر> 

 �lجر> �لنبوية)، �إلحسا* (Uشا�> U <شا�U)

 Uطال� سر�µ قبيلة طيY تقدير� لذكر© U
 Yفا� 
U <شا�U) Yلوفا� �لطائي)،  كرG حامت 
�لصحابة للن´ � � ��g �لرقا\)، �لظهو� 
عالمة  كانت   Sل� مؤتة  معركة   
U (Uشا�> 

 على بدY ظهو� �إلسالG)، تبوU) kشا�> �$

 �ملؤ�خا> U <شا�U) Yإلخا� ،(kغز�> تبو 
U
 
U <شا�U) <بني �ملهاجرين ��ألنصا�)، �لنبو

 فتح مكة). U <شا�U) لبعثة �لنبوية)، �لفتح�

ندعو �هللا تعا
 $* يأ¤ �ليوG �لذc تصبح فيه 
هذ� �ألشهر ��ئجة � �لعا�.

�ملحطة  �غبة  على   Yًبنا ف�Rير/شبا�:   ١٩
مقاال  حضرته  كتب   "cبومبا"  � �إل��عية 
بعنو�* "ملا�� $«من باإلسالG"، فأ�يع، : ُنشر 

باللغة �إلجنليزية $يًضا.
م��*  �حلا²  �ستشهد   :u�/غسطس$  ١٤

ªش ���جته �طفلته � "$نباله".
على  �ملظا�  �lند��  صب  سبتمR/$يلو?: 
فأ�سلت  "كانغر�"،  'افظة   � �ملسلمني 
�جلماعة $ناًسا ملساعدִדم �نفِخ ��µ �حلرية 

فيهم.
حضرته  $كمل  �أل�?:  %يسمR/كانو*   ٢٠
 
U من سو�> يونس �Yًتفس� سو� �لقر�* بد

سو�> �لكهف.

١٩٤١
١٤ Uبريل/نيسا*: جاY ملُك �الية ”بتياله“ 


 قا%يا*، �قابل حضرته �.U
حضرته  بي¼ن  �أل�?:  %يسمR/كانو*   ١٢
�ملستقبل   � سيضطر  $نه   RË  Sل� �«يا� 
�جلبا?  بني   %��  
U قا%يا*  من  للهجر> 

�قد حتققت  مركًز� جديًد�.   kهنا �يؤسس 
هذ� �لر«يا حني هاجر حضرته مع �جلماعة 

 باكستا* نتيجة تقسيم �lند �$نشأ مدينة U
 ٢٠  � للجماعة  �جلديد  �ملركز  ”�بو>“ 

سبتمR/$يلو? ١٩٤٨.

١٩٤٢
١١ مايو/$يا�: �%ًّ� على تسا«? عبد �لكرمي 
 gشلتو 'مو%  �لعالمة  $ف�   cأل#د� خا* 
فتو��   gُنشر� �ملسيح،  بوفا>  �أل�هر  شيخ 
 � �لصا%�>  �ألسبوعية  ”�لرسالة“  �لة   �
�جلهاg ضغًطا  عليه بعض  �لقاهر>. فضغط 
على   %� لكنه  فتو��،  عن  ليتر�جع  شديًد� 
 ،gحلقا  ٥  � �ملعا�ضني   gعتر�ضا� nيع 
 � gفتو�� ��%� على �العتر�ضا  gُنشر :

كتابه ”�لفتا�©“.
٢٩ مايو/$يا�: �سُتشهد خوشحا? خا* � 

”صو�o“ بـ ”مر%�*“.
كبا�  من  جلنة  حضرته  كّو*  مايو/$يا�: 
�لعلماY إلجنا� تفس� �لقر�* باللغة �إلجنليزية 

بسرعة على ضوY مالحظاته �لتفس�ية.
�لد�عية  �صل  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ١

١٩٤٠ Gطب � �جللسة �لسنوية � قا%يا* عاÇ حضرته



١٥٢


 فلسطني.U مد شريف' c�%شو
٤ نوفمR/تشرين �لثاZ: �½ر� �ألستا� من� 
�لوصية،   Gنظا  �  Gلشا� بال%  من  �حلص¡ 

.Gهذ� �لنظا � kيشا� oكا* $�? عر�

١٩٤٣
 � �لعر�قيل  ُ�ضعت  يونيو/حزير�*:   ١٧
 µُجر� ،"cRجلسة للجماعة � موضع "بام
ما يقا�u ٥٠ $#ديا. �� ٩ نوفمR/ تشرين 
�لثاZ ُ$%ين ١٣ $#ديا، �مثلو� $ماG �ملحكمة 
�حلكومة   *$ غ�  مر>،  Ìسني  من  $كثر 
تسحب   *$  
U  bملطا� ¬اية   �  gضطر�

هذ� �لقضية � ١٩٤٤.
$غسطس/�u: قامت �جلماعة ªدماg ��ئعة 
$ثناY �لقحط � �اليَتي "�لبنغا?" �"ُ$�يسه". 

١٩٤٤
� ليلة �لسا%� من يناير/كانو* �أل�? �� 
الهو�   � �لو�قع  $#د  بش�  �لشيخ  بيت 
 � �ملؤمنني  $م�  حضر>  على  �هللا  كشف 
 <Yنبو  � �ملذكو�  �ملوعو%  �البن  $نه  �لر«يا 
 ٢٠  � ֲדا   
%$  Sل�  � �ملوعو%  �ملسيح 

ف�Rير/شبا� ١٨٨٦.
حضرته  $علن   :Zلثا� يناير/كانو*   ٢٨
أل�? مر> $نه ”�البن �ملوعو%“ $� ”�ملصلح 
”�ملسجد   � �جلمعة  خطبة   Yثنا$ �ملوعو%“ 

�ألقصى“ � قا%يا*.  
�جلماعة  �حتفلت   :Zلثا� يناير/كانو*   ٢٩

بيوG �ملصلح �ملوعو% � قا%يا* أل�? مر>.
”�ملصلح  جلسة   gعقد ف�Rير/شبا�:   ٢٠
�ملوعو%“ � مدينة ”هوشيا� بو�“، �$لقى 
فيه حضرته خطابا جالليا. كما عقدg فيما 
بعد �جتماعاg مماثلة � مد* هندية $خر©.

 G$ <حضرته �لسيد G٥ ما��/����: �فا> حر

W„i�Ë÷|Â;„÷ËmŸ;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;]›^”  

0ملسيح  ”�نا  0لكشف:  حالة   P قلت �ن�  باهللا  مقسما   Aقو�” هوشا�بو�:  قا? حضرته � 
 c0%0eكانت 0لعذ Kنا 0لذ� S� هذ0 0لكشف P مثيله %خليفته.“ %بأمر من 0هللا قلت W0ملوعو
ينتظر
 ظهوe^ منذ ١٩ قرنا. فامتثاًال ألمر 0هللا ُ�علُن حالًفا باهللا تعا� �نه قد 0عت�S 'لك 
 Wيبلِّغ 0سم 0ملسيح 0ملوعو 
0البن 0ملوعوP W نبو�H 0ملسيح 0ملوعوW �، %0لذK من مهامه �
� �� �كنا� 0ألeضني. ال �قوS� A 0ملوعوW 0لوحيد، �% لن يأ{ موعوW £خر �� يو� 

 موعوWين £خرين سُيبعثو
 �يضا، � � W0ملسيح 0ملوعو c00لقيامة، بل يظهر من نبو�
%منهم 0لذين سيأتو
 بعد قر%
، ليس هذ0 فحسب، بل �
 0هللا قد �خ�S �نه سو� يرسل� 
 W00لشر,، %0ملر ^W³من يسو P 0لدنيا µخر�، %سو� £{ إلصال� Hيضا �� 0لدنيا مر�نا �
من 'لك �
 0هللا سيقيم شخصا مياثل� e%حا %كفا�H، فيقو� بإصالµ 0لدنيا متأسيا بأسو{. 
فسيأ{ 0آلتو
، %سيأتو
 P ميعاWهم حسب %عد 0هللا. %ما �قوله �نا هو �
 0لنبو�H 0ل] نزلت 
على 0ملسيح 0ملوعوP � W هذ^ 0ملدينة ”هوشياeبوP “e 0لبيت 0ألمامي %�علنها حضرته 
 ،َّP قد حتققت Hهذ^ 0لنبو� 
� ..c0٩ سنو Aعنه �نه سيولد خال Aمن هذ^ 0ملدينة، %قا �
%لن يكو
 �حد غKj مصد0َ¡ هذ^ 0لنبو�H. فإ
 هذ^ 0لنبو�H ليست للمستقبل، %�منا هي 
كما كتب 0ملسيح 0ملوعوW � الW³ياW �ميا
 �هل هذ0 0لزما
، فكا
 من 0لال�³ �
 تتحقق 

هذ^ 0لنبو�P H هذ0 0لزما
 %بأ� �عني �ناJ ُنشرP c ³منهم.“ 
(١٧ � ١٦١-١٦٢ ² Gإلعال* �جلليل عن %عو© �ملصلح �ملوعو%، $نو�� �لعلو�)

 
قا? حضرته � الهو�: ”...... P بد0ية هذ^ 0لسنة %P ليلة 0لساJW من شهر يناير/كانو
0لثاS بالتحديد �خ�S 0هللا تعا� بإ¤امه �ن� �نا 'لك 0ملصلح 0ملوعوW 0ملذكوP e نبو�H 0ملسيح 
0لنائية،   H0لبعيد  W0لبال  �� 0لو0حد  0هللا   cصو سيصل  بو0سطته   K0لذ %�نا   ،�  W0ملوعو
 � W0هللا � %0سم 0ملسيح 0ملوعو Aسوe سُيمحى 0لشر, بو0سط]، %سيصل 0سم ²مد%
�� �كنا� 0ألeضني، %ال سيما بالW 0لغرd حيث 0منحى 0سم 0لتوحيد. فسُيعلي 0هللا تعا� 
0هللا   Sخ�� فحني  0ألبد.   �� هنا,  من  %0لكفر  0لشر,  %ميحق  �نا  بو0سط]  هنا,  توحيد^ 
بذلك �خذc �علن هذ0 0ألمر على 0ملأل P 0لعا$. فاليو� %P هذ^ 0جللسة ُ�قسُم بذلك 0إلله 
0لو0حد 0لقهاe 0لذK ال يكذP d 0لقسم باÅه �ال 0مللعو
، %0لذK ال ينجو 0ملفترK عليه من 
 P “تيمبل” =eنفس هذ^ 0ملدينة بـ١٣ شا P Sخ��0هللا قد  
� Aقو�ه %Åقسم با�عذ0به.. 
بيت 0ملحامي شيخ بشj ��د �S �نا مصد0¡ 0لنبو�H عن 0ملصلح 0ملوعوW، %�نا 'لك 0ملصلح 
0ملوعوW 0لذK بو0سطته سيصل 0إلسال� �� �قاصي 0ألeضني، %يستتب �مر 0لتوحيد P 0لدنيا. 
 W0ل] تنبأ ֲדا 0ملسيح 0ملوعو 
فقد ُعقدc هذ^ 0جللسة إلخباeكم �
 0لنبو�H 0لعظيمة 0لشأ
� P ١٨٨٦ قد حتققت، %مئاc 0آلال� من 0لناJ 0لذين ترسخت �قد0مهم P 0إلسال� 
عن طريقي، %0لذين قد ترسخو0 على 0لتوحيد %�صبحو0 �بو
 0هللا %eسوله كلهم شهد�0 
 
على 'لك. ِليشهِد 0ملسيحيو
 على �
 0لنبو�H قد حتققت، %لَيُكن 0آلeيو
 شهد�0 على �

0لنبو�H قد حتققت، %ليكن 0ملسلمو
 شهد�0 على �
 0لنبو�H قد حتققت.“ 
(١٧ � ٢٣٨-٢٣٩ ² Gملصلح �ملوعو%، $نو�� �لعلو� <Yنا �ملصد�� لنبو$)



١٥٣

بيت شيخ بش� $#د �ملحامي � الهو�، حيث $�حى �هللا 

 �خلليفة �لثاZ �  $نه هو �ملصلح �ملوعو% U كبا� �جلماعة مع حضرته � بيت �ملحامي شيخ بش� $#د بالهو�

١٩٤٤ Gهوشيا� بو� عا 
U صو? حضرته�
 لالحتفا? بيوG �ملصلح �ملوعو% 

حضرته يؤGّ �ملصلني � هوشيا�بو� خال? �حتفا? حتقق نبوY> "�ملصلح �ملوعو%" �لشه�>، 
��أل�? � يسا� �لصو�> هو م� 'مد Uسحا�

حضرته Çطب � جلسة "�ملصلح �ملوعو%"
 � هوشيا� بو�

حضرته Çطب � جلسة �ملصلح �ملوعو% 
� لو%هيانة � ٢٣-٣-١٩٤٤



١٥٤

صو�> خلطاu حضرته � جلسة �ملصلح �ملوعو% � %lي، �يظهر خلف $م� �ملؤمنني جنله %. م��� منوَّ� $#د،  �خلف �حلا�� يظهر م��� بش� $#د البًسا 
عمامة �نظا�>، �$ماG �ملنصة 'مد ظفر �هللا خا* جالًسا

حضرته Çطب � جلسة 
"�ملصلح �ملوعو%" بدlي، 
��لف� �جلالس هو حضر> 

م��� طاهر $#د

حضرته � فناY كلية تعليم �إلسالG، ��لثاZ على يسا� حضرته هو موالنا سيد َسْرَ�� شا� منظر لرفع لو�Y �لس خد�G �أل#دية



١٥٥

طاهر ($G �خلليفة �لر�بع �#ه �هللا).
�لقائد  تصريح  �جلر�ئد   gنشر مايو/$يا�:   ٥
�ألعظم 'مد علي جناµ $* �لقانو* يسمح 
لأل#ديني بعضوية �لر�بطة �إلسالمية (مسلم 

ليغ)، �$* يتمتعو� »ميع �حلقو�.
٢٤ يوليو/متو�: $علن حضرته � عقد قر�نه 
على بشر© بيغم (مهر �با) بنت �لسيد عزيز 

 .kهللا شا� � �ملسجد �ملبا��
�حلامد  عبد  �لشيخ  حا�?  يوليو/متو�:   ٣٠
للر�بطة  �جتما\   �  Gيقد  *$  Zلبد�يو�
طر%   µقتر�� ليغ)  (مسلم  �lندية  �إلسالمية 
باتفا�  $¬م  على  عضويتها  من  �أل#ديني 
�لعلماY خا�جو* عن نطا� �إلسالG، فعا�¨ 
 µهذ� �القتر� µلقائد �ألعظم 'مد علي جنا�
�� يسمح له بتقدميه." (جريد> "�ميند��" ١ 

(١٩٤٤ u�/غسطس$
على  حضرته  حث  �أل�?:  $كتوبر/تشرين 
عاملية،   gلغا  ZاP  
U *لقر�� Zة معاnتر
�للغة   
U �لترnة   gنفقا بدفع   Gسأقو �قا? 
 cلناصر� �ملسيِح  (خليفَة  �لبابا  �إليطالية أل* 

�) يسكن � Uيطاليا. 
حضرُته  نصح   :Zلثا� نوفمR/تشرين   ٨
�خلالفة  تبقى  بأ*  �لقا%مني   Yَخللفا�
يكو*   *$ �ينبغي  منفصلتني،  ��حلكومة 
��لعمل  �ألخال�  على  مشرِفني   Yخللفا�

بأحكاG �لقر�*.

١٩٤٥
حضرته  طالب   :Zلثا� يناير/كانو*   ٥  
منها خلدمة  فر%�  تنذ�   *$ $سر> $#دية  كل 

�لدين.
١ ف�Rير/شبا�: �ختا� حضرته ٢٢ ممن �قفو� 
حياִדم ليبعثهم خلدمة �إلسالG خا�l� ²ند، 

�٩ �خرين لالختصا� � علوG �لدين.
٢٦ ف�Rير/شبا�: $لقى حضرته خطابا ��ئعا 
بعنو�*: "نظاG �القتصا% � �إلسالG" � مدينة 

�لطالu �أل#ديني بالهو�. 
�لقائد  طالب  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٢٢  
�أل�?  $كتوبر/تشرين   ١٨  � �ألعظم 
�ملسلمني $* يدعمو� حزu �لر�بطة �إلسالمية 
(مسلم ليغ) � �النتخاباg، فأمر �خلليفة � 
�جلماعة بدعم حزu �لر�بطة �إلسالمية بكل 
 *$  uما � �سعهم ح� يستطيع هذ� �حلز
 cلسياسي �لوحيد �لذ� uيدعي �ق $نه �حلز

ميّثل nيع �ملسلمني باlند.
قا%يا* ٩  �أل�?: غا%�  ١٨ %يسمR/كانو* 
�ثنا* �  Uليهم  �نضّم  
 $���با، كما U <عا%

�لطريق. 
من  عديد  �سُتشهد  �لسنة  هذ�  �خال? 

�أل#ديني � Uند�نيسيا.

١٩٤٦
%عم  حضرته  ألمر  �متثاال  ف�Rير/شبا�: 
�أل#ديو* مرشحي حزu �لر�بطة �إلسالمية 
� �النتخاباg �إلقليمية � كل مكا*. ففا� 
�حلزu � �لبنجاu � ٣٢ %�ئر> �نتخابية من 

$صل ٣٣.
�ألستا�  حضرته  بعث  Uبريل/نيسا*:   ١٤
عثما*  'مد   cملولو�� خليل  Uبر�هيم  'مَد 


 Uيطاليا �صقلية.U عيتني�%
"جو*  �لسيد  قا%يا*   
U  Yبريل/نيسا*: جاU
 Gإلسال� ��عتنق  بريطانيا  من  ��تشر%"  برين 
بش�  حضرته  �¥ا�  �أل#دية،   
U ��نضم 

 Uجنلتر� U د ��تشر%، فتعلم �لدين : ُبعث#$

 .Zكأ�? %�عية بريطا
١٠ يونيو/حزير�*: �صل �لد�عية كرlU Gي 
ظفر، ��لد�عية شو%�c 'مد Uسحا� ساقي 
�إلسالمية  �لدعو>  مركز   Yإلنشا مد�يد   
U

� Uسبانيا.
يوليو/متو�: �ستشهد شريف %�تسا مع $سرته 
 cنه $�? $#دU لبانيا، �قا? عنه حضرته$ �

شهيد � $���با.

كبا�  حضرته  قابل  ٢٤-٢٧سبتمR/$يلو?: 
�لساسة باlند منهم �لقائد �ألعظم 'مد علي 
عن  معهم  �حتد¶   cغاند ��لسيد   µجنا

مستقبل �lند.
 

١٩٤٧
�لر«يا   � حضرته   Rخ$ُ ف�Rير/شبا�:   ٢٥
 g$فبد .uلبنجا� � gعن �ندال\ �ضطر�با
 
U  g%فأ �لتا±،  �لشهر   �  gالضطر�با�

 .١٩٤٧ u�/ند � $غسطسl� تقسيم
 uلبنجا�  Y���� �ئيس   Gقد ما��/����:   ٢
ممهًد�  �ستقالته،   “gحيا خضر  ”ملك 
�لطريق الستقال? باكستا*. �قد $%© حضر> 
شو%�c 'مد ظفر �هللا خا* %��� كب�� � 

هذ� �ملهمة.
�lند��  بني  ��لقتل  �لعنف  ن��*  �شتعلت   

��ملسلمني � مناطق كث�>. 
��لشغب  �لعنف  $عما?  بسبب  ما��/����: 
� �لبنجاu �نقطعت قا%يا* عن سائر �لعا� 

كلية من بد�ية هذ� �لشهر.
”�ياست“  جريد>   gنتقد� مايو/$يا�:   ١٦
�لصا%�> � ”%lي“ موقف �أل#ديني �ملنحا� 

 باكستا* �كتبت $* �أل#ديني سيعاَملو* U
فر%  كابو?.   � عوملو�  كما  باكستا*   �
�ملسجد   � $لقا�   uخطا  � حضرته  عليها 
�ملبا�k بقا%يا* � ١٦ مايو/$يا� �قا?: Íن 
 
سنساند �ملسلمني على كل حا?، ��هللا تعا

سينصر nاعتنا.
�lند  حكومة  $علنت  يونيو/حزير�*:   ٣

�لRيطانية خطة تقسيم �lند.
يونيو/حزير�*: �ختا� �لقائد �ألعظم 'مد 
ظفر  تشو%�c 'مد  جناµ حضرَ>  علي 
�إلسالمية  �لر�بطة   uليمثل حز �هللا خا* 
�lند  بني  �حلد�%  حتديـد  جلنة   �

�باكـستا*.
حضر>   Gقا يوليو/متو�:   ٣٠  
U  ٢٦ من 
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تشو%�c 'مد ظفر �هللا خا* بالدفا\ �لر�ئع 
عن حقو� �ملسلمني $ماG جلنة حتديد �حلد�%، 
 µجنا علي  'مد  �ألعظم  �لقائد  به  فأشا% 

��لصحافة �ملسلمة. 
 S٢٨ يوليو/متو�: ُب¡ حائط طي¡ حو? ”ֲדش
مقR>“ بقا%يا* حلر�ستها من هجماg �لسيخ 

��lند��.
٥-٨ $غسطس/�u: �جه حضرته �جلماعة 
 ١١  Gيو ح�  �ملتو�صلة  �خلاصة  لأل%عية 
$غسطس/�u، �هو يوG �لبت � مسألة ضّم 


 باكستا* $� �lند. U *قا%يا
�ألعظم  �لقائد   uخطا  :u�/غسطس$  ١١

'مد علي جناµ �لتا�Çي ملجلس 
 µصر cلذ� ،Zلباكستا�  uلنو��
باكستا*   � �ملو�طنني  بأ*  فيه 
شخص  �كل  سو�سية،  كلهم 

يتمتع �رية �لعبا%> ��لعقيد>.
ُقطعْت   :u�/غسطس$  ١٢
 : قا%يا*،  عن  �لقطا�  خدمة 

خدمة �لRيد : خدمة �لRقية.
١٢ $غسطس/�u: جلأ �ملسلمو* 
 uلبنجا� من  كب�>  بأعد�% 
�قا%يا*،  ”بتاله“   
U �لشرقي 
 *�Rُتعت تز�ال*  ال  كانتا  �للتني 

 �لك �حلني. U *ضمن باكستا

�لقا�>  شبه  �نقسمت   :u�/غسطس$  ١٤

 %�لتني مستقلتني باكستا* ��lند.U نديةl�

بني  لالتفاقية  خالًفا   :u�/غسطس$  ١٧
كلف“  ”�يد  ضمَّ  ��ملسلمني  �lند�� 
�إلجنليزc -�ملشرb على حتديد �حلد�% بني 
مثل  مسلمة  $كثرية   g�� مناطَق  �لبلدين- 
 “gبتانكو“� �”غو�%�سبو�“  ”بتاله“ 
�lند،  من   �Yجز قا%يا*   gفغد �lند،   
U
مع $* $هلها �أل#ديني كانو� قد �فعو� َعلم 
 Gيا$ ثالثة  منذ  فيها   Zملبا� على  باكستا* 

فرحني باستقالlا.

٢١ $غسطس/�u: شن �لسيخ هجوما على 
 oغر �لو�قعة  ”�جنو�*“  �أل#دية  �لقرية 
 ،٣٩  µجر�  ٥٠ �سُتشهد  حيث  قا%يا*، 
�قد ُ$خليت �لقرية بعد $* قاG �لسيخ بنهبها.


 $فر�% U صد� حضرته$ :u�/٢٢ $غسطس
�جلماعة $�? �سالة $طلعهم فيها على $حو�? 

 خدمة �لدين ��لتمسك U قا%يا* ��ّجههم

باخلالفة �أل#دية. 
قرية  على   Gجوl� ُشن   :u�/غسطس$  ٢٣
”فيض �هللا جك“ �أل#دية ¹ا± قا%يا* �مت 

UخالY �لقرية بعد �لنهب.
خطبته  حضرته  $لقى   :u�/غسطس$  ٢٩

 Yعلن م��� بش� $#د � $نه يسمح للنسا$
 bشر�U باكستا* حتت 
U <جرlلصبيا* با��
مساجد   � �جلماعي   Yلدعا� �مت  �جلماعة. 
 
U لثامنة ��لنصف� �لساعة  قا%يا* كلها � 

�لتاسعة.
 Zلثا� �خلليفة  غا%�   :u�/غسطس$  ٣١

 الهو� � �لساعة U قا%يا* مهاجر� �
�لو�حد> ��لربع، �عني م��� بش� $#د 
 
U حضرته  فوصل  قا%يا*.  على  $مً�� 
باكستا* حتت �عاية �هللا، �$قاG � ”�تن 
�ملسيح  عائلة  $فر�%  مع  بالهو�   “Îبا

�ملوعو% �.
 ١٦  
U سبتمR/$يلو?   ١ من 
م���  $لف   :Zلثا� نوفمR/تشرين 
بعنو�*:  مذكر�ته  $#د  بش� 
�ملظا�  عن  قا%يا*“،   gيوميا”
قا%يا*.  ضد  مو�ست   Sل�
�ُنشرg فيما بعد باللغتني �أل�%ية 
��إلجنليزية �%�* فيها ٦٧ �ز�>، 
�لباكستانية  �لصحافة  �نشرִדا 

بعنا�ين با��>. 
 Yلو�” نقل  مت  سبتمR/$يلو?:   ٣


 باكستا*. U “أل#دية�
حضرته  $لقى  سبتمR/$يلو?:   ٥
خطبة �جلمعة �أل�
 � باكستا*.

خطابا  حضرته  $لقى  سبتمR/$يلو?:   ٦
�حلكومة   Gما$ ��ضع  صحفي،  مؤمتر   �

مقترحاg قيمة بصد% Uسكا* �لالجئني.
�لس  حضرته  عقد  سبتمR/$يلو?:   ٧
 “Îلشو�© �لطا�¸ للجماعة � ”�تن با�
$لقى  مند�با.   ١٥٠ فيه   kشتر� بالهو�، 
 gساعا  ٥ �ستغر�  خطاًبا  فيه  حضرته 
متتالية. �قدG مشر�\ UنشاY مركز جديد 
مئة  بالتª \Rمس  Uياها  مطالًبا  للجماعة 

$لف ��بية.
 � �لشرطة  ¿فر  �ئيس  سبتمR/$يلو?:   ٨

X0ئهe% 0إلما� ُجّنٌة ُيقاَتل ِمنZ<
 
َعناَ �بًد0 �نكم.. %�ْ
 المستم  ”ال تنسو0 هذ^ 0حلقيقة 
ُيقاَتل  ُجّنٌة  ”0إلما�   
� يذّكركم  0إلسال�   
فإ 0لسما�، 

 تقاتلو0 خلفه، �ما �'0 $ � P 0ئه“. �منا سالمتكمe% ِمن
 cبناً� على �ططا 0لعد%  %%0جهتم  ُجّنًة  0إلما�  تتخذ0% 
عقولكم فلن تنجحو0 �بًد0. 0علمو0 �
 0لنجاµ مقدe ملن 

Zاهد P سبيل 0إلسال� P طاع].“
 (جريد> ”�لفضل“ ١٩٦٥/١٠/١١)

�ألخ�> بقا%يا*، �حّث على �لتركيز على ٥ 
$%عية بشكل خا�.

 � $#د  بش�  �لشيخ   
U �سائل  �كتب   
الهو� �RÇ ֲדا عن $حو�? قا%يا*.

�سالة  حضرته  كتب   :u�/غسطس$  ٣٠
 � �أل#ديني  nيع   
U فأ�سلها  �لو%�\، 
عن  فيها  RÇهم  �”غو�%�سبو�“  قا%يا* 


 باكستا*.U هجرته
٣٠ $غسطس/�u: شن �لسيخ هجوًما على 
بو�“،  ”هشيا�  مبحافظة  ”سر�عة“  قرية 

فاستشهد ٣ من �أل#ديني.
٣١ $غسطس/�u: �متثاال ألمر $م� �ملؤمنني 
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قا%يا* طلب من �أل#ديني UخالYها.
١٠ سبتمR/$يلو?: قا? �ئيس ¿فر �لشرطة 
� قا%يا* لأل#ديني مر�ً�� U¬م قد �قترفو� خطأ 
فا%حا بدعمهم فكر> �ستقال? باكستا*، �ال 

بد lم من $* يتحملو� مغبة خطئهم.
 
U �لنا�   µنز سبتمR/$يلو?:   ١١-١٢
عد%  ��صل  �ملجا��>،  �لقر©  من  قا%يا* 


 ٥٠ $لًفا.U لالجئني�
حضرته   Gقد سبتمR/$يلو?:   ١٢
مشر�\ �ستئجا� ٢٠٠ شاحنة لنْقل 

 باكستا* ال U *أل#ديني من قا%يا�
 gفاستمر ��لصبيا*،   Yلنسا� سيما 
 Rلسلسلة شهرين، ��صل $ك� هذ� 
موكب � ١٢ $كتوبر/تشرين �أل�?، 

حيث كا* يضم ٧٢ شاحنة.
�لشرطة  %�Áت  سبتمR/$يلو?:   ١٢
قا%يا*  �لالجئني �  �ملسلمني  �lندية 
باكستا*،   
U �لسفر  على  �ملزمعني 
ح�  �ألسلحة  منهم   g�%صا�

�ملرخصة. 
١٣ سبتمR/$يلو?: �عتقلت �لشرطة 
�lندية شو%�c فتح 'مد سيا? ناظر 

�لدعو> ��لتبليغ � قا%يا*.
١٤ سبتمR/$يلو?: �� قا%يا* �عُتقل 
ناظر  شا�  �هللا   ±� �لسيد  حضر> 

�ألمو� �لعامة.
١٥ سبتمR/$يلو?: بد$ صد�� جريد> 

”�لفضل“ �ليومية � الهو�.
٢١ سبتمR/$يلو?: فر¨ حظر �لتجو? � 
 gصلو� Y�%$ من  �أل#ديو*  �منع  قا%يا*، 

�لفجر ��ملغرu ��لعشاY � �ملساجد.
 gبيو �لشرطة  فّتشت  سبتمR/$يلو?:   ٢٢

خليفة �ملسيح �$#ديني �خرين � قا%يا*.
٢٣ سبتمR/$يلو?: بأمر $م� �ملؤمنني هاجر 


 الهو�، �عني U *م��� بش� $#د من قا%يا
.kم��� عزيز $#د ”$م�� 'ليا“ هنا

قطعة  عن  �لبحث  بد$  سبتمR/$يلو?:   ٢٥
 Gقد باكستا*.   � �أل#دية  ملركز   ¨�$
 � Gعزيز $#د باجو� �لقاضي �لعا c�%شو
”سرغو%�“ �قتر�حه $* �ملكا* �لذc تقع فيه 

”�بو>“ حاليا هو �ألنسب.
مسؤ�±  كبا�  �عُتقل  سبتمR/$يلو?:   ٢٩

�جلماعة � قا%يا*. 
�ملسلمو*  ُمنع  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٢

 باكستا*، U <جرl� قا%يا* من 
U *لالجئو�
��لشاحناg �أل�بع �لS كانت قد ُ$�سلت 

من الهو� جللبهم ُ�%g من ”بتاله“.
٣ $كتوبر/تشرين �أل�?: شن �الb �لسيخ 
�لشرطة،  من  بدعم  قا%يا*  على  هجوما 

فأبلى �لشباu �أل#ديو* بالY حسًنا �غد�� 
�ملثا?.  ��لتضحية عدمية  �لشجاعة  قد�> � 
��سُتشهد �هاY ٢٠٠ من �أل#ديني �غ�هم 

من �ملسلمني. 
 ?�$ غا%�  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٤
يضم  قا%يا*  من  �لالجئني  من  موكب 
 Gألقد�� على  مشيا  شخص  $لف   ٤٠
$ميا?  ستة  سفر  �خال?  باكستا*،   
U
�سُتشهد مئاg منهم ��خُتطف 

 .Yعد% كب� من �لنسا
٥ $كتوبر/تشرين �أل�?: �ملوكب 
�لثاZ لالجئني �ملحتوc على ١٠ 
 
U قا%يا*  غا%�  مسلم   bال�

باكستا*. 
$جR �جليُش �أل#ديني � قا%يا* 

على �خلدمة �إلجبا�ية.
�حُتلت  $كتوبر/تشرين �أل�?:   ٥
�$خلى  �جلماعة   gبنايا ش� 
 � ��جتمعو�  بيوִדم  �أل#ديو* 

�لبيوg �سط قا%يا*.
٦ $كتوبر/تشرين �أل�?: �ملوكب 
�ملحتوc على  لالجئني -  �لثالث 
 bال�  ١٠  �  bال�  ٨ بني  ما 
�تعر¨  قا%يا*،  غا%�   - مسلم 

للهجوG � �لطريق. 
ُنشر  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٧
$�ضا\  عن   � حضرته  مقا? 
قا%يا* بعنو�* ”قا%يا*“ على شكل كتيب، 

Uال $* �حلكومة �lندية صا%�ته.
٨ $كتوبر/تشرين �أل�?: سافر حضرته من 
�ملركز  موقع  ل�©  ”سرغو%�“   
U الهو� 
�جلديد للجماعة (�بو>)، فلما �$© �ملنطقة 
قا? U¬ا مثلما شاهدִדا � �لر«يا � ١٩٤١ 

Uال $نه ينقصها �جلما? �ألخا�.
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١٠ $كتوبر/تشرين �أل�?: $ُلقيْت $�بع قنابل 
 gعلى ”�ملسجد �ألقصى“ بقا%يا*، �نفجر

�ثنتا* منها �$حلقتا $ضر��� بفرÏ �ملسجد.
حضرته  قر�  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ١٨
 uيتنا�  *$� قا%يا*  من  �أل#ديني  Uخر�² 
٢٥٠ $#ديا على حر�سة �ألماكن �ملقدسة 
 ٣١٣ 
U فيها، : ��% � هذ� �لعد% ��صل
بد�  معركة  حضر��  �لذين  �ملسلمني  بعد% 

�ُسّمي هؤالY ”%���يش قا%يا*“.
طالب حضرته  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ١٨
ببذ?   “cغاند” مستر   
U له  �سالة   �

جهو%� لتوف� �ألمن ألهل قا%يا*.
حضرته   Gقد �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ١٩
مشر�\ توف� �حلر�ماg ��ألحلفة ��ألفرشة 

��أللبسة للمهاجرين.
حضرته  كتب  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ١٩
”كشم�“  بعنو�*  �لفضل  جلريد>  مقاال 
لضم   gلصو� به  ��فع  �با%“،  �”حيد� 


 باكستا*. U “كشم�”
٢٢ $كتوبر/تشرين �أل�?: نشر �خلR �آل¤ 

� جريد> ”نو�ئي �قت“ �لباكستانية:
لقد ضاقت �حليا> على �ملسلمني � قا%يا*، 
ُتسلَّم   ��  ،kهنا مسلم   ٢٠٠ ��ستشهد 
 bختطا�  
U Uضافة  ��يهم،   
U جثثهم 
كما  $مو�lم،  �¬ب  نسائهم  من  �لعديد 
��ملطبعة   ،Gإلسال� تعليم  مد�سة  �حُتلَّت 
�أل#دية ��ملكتبة �ملركزية. (”نو�ئي �قت“ 

٢٤$كتوبر/تشرين �أل�? ١٩٤٧ �٣)

�للو�%  $علن  �أل�?:  $كتوبر/تشرين   ٢٧
�lند   
U بينت“ ضم ”كشم�“  ”ما�نت 
�لذين  �ملسلمني  $هلها  �غبة  عكس  على 
حضر>   Gفقا �لساحقة،  �ألغلبية  يشكلو* 
�خلليفة �لثاZ � � خطبه باحتجا² شديد 
$نه  �لك  من  تبني  لقد  �قا?  �لك،  على 
لضم  سلًفا  منسوجة  مؤ�مر>   kهنا كانت 

 �lند �$* �تفاقية ”�يد كلف“ U كشم�
بتقسيم �ملناطق �سب �ألكثرية �ملسلمة � 

تكن Uال خدعة.
�لقائد   Gقا �أل�?:  %يسمR/كانو*   ٢٧
'مد  بتعيني   µجنا علي  'مد  �ألعظم 
خا�جـية  ��يـر   ?�$ خا*  �هللا  ظفر 

لباكستا*.

�ملسجد �ألقصى بقا%يا* � ١٠-١٠-١٩٤٧ بعد $* $لقى فيه $عد�Y �إلسالG قنابل 




