
١٦٠

١٩٤٨
��د  
سيم   ��م 
صل  ما��/����:   ١٥
(�بن �خلليفة) %$ قا�يا! مع ١٤ فر��، ليعيش 
حيا.  هنا1  يعشيو!  �لذين  �آلخرين  مع  هنا1 

�لد��
يش 
@رسو! مركز �جلماعة.
 Aلثا� �خلليفة  حضر.   Dقتر� ما��/����:   ٢٦
�Gية  لغة  �أل��ية  %عال!  �حلكومة  على   �

لباكستا!.
 P أل�ديني�١٥ مايو/�يا�: كتب حضرته %$ 

�لكباب بعدZ بيع ���ضيهم لليهو� بأU Vن. 
"%سر�ئيل"  
لة � تأسيس  عند  مايو/�يا�:   ١٦
�لف حضرته كتيبا بعنو�! "�لكفر ملة 
�حد." 
�عا فيه �ألمة �إلسالمية %$ �الحتا� الستئصا_ 
�لعربية   $% ترeتها   fُنشر
 �لصهاينة،  فتنة 


�عت P �لبال� �لعربية. ُ

 !� على  حضرته  
�فق  سبتمk/�يلو_:   ١٦

ُيسّمى �ملركز �جلديد لأل�دية "�بو." .
١٩ سبتمk/�يلو_: 
صل موكبا! من الهو� %$ 
��p "�بو."، الفتتاD �ملركز �جلديد لأل�دية.

 Dالفتتا حضرته  
صل  سبتمk/�يلو_:   ٢٠
 P �با�  فيصل  طريق  عن  الهو�  من  "�بو." 
 P لظهر�ُقيمت صال. �
�لساعة �لو�حد. 
�لثلث، 
�لساعة �لو�حد. 
�لنصف تقريبا، u �لقى حضرته 

P قا�يا! �شتر1  ،wبالدعا Zقا
كلمة �فتتاحية 

�لوقت. 
x�ُت  نفس   P wلدعا�  P يش
�لد��
}سة �كباz صدقًة، ��بعة منها P ��بع �
�يا 
حضرته   Zقا  Vلذ� 
سطها   P 
�حد 
 "�بو." 
بذxه. u بايع شا� تركي 
�Gه {مد �فضل 
�جلديد.  للمركز  Uر.   _
� �لتركي 
كا!  خا! 
الهو�.   $% حضرته  �جع  �لعصر  صال.  
بعد 


قد �شترP 1 هذ� �حلفل ٦١٩ فر�� .
ُشيد  �لصال.  حضرته  فيه   َّZ�َ  Vلذ� 
�ملكا! 
"�ملسجد  يدعى  مسجد   ١٩٥٨  Zعا  P فيه 
 �
حد ��خل  �آل!  �صبح   Vلذ�  ،"Vلتذكا��


يش ���
قا�يا!

ÎÊzzzdÑ
كا� �ملصلح �ملوعو� (�خلليفة �لثا�) � قد ��� ��يا � ١٩٤٤ عن هجرته من قا�يا� 
1>قامة مركز جديد للجماعة. 1قد حتققت هذ' �لر�يا بعد تأسيس �1لة باكستا�. فوفق هذ' 
�لّر�يا هاجر حضرته من قا�يا� �1قاI � الهو� فترF ،C جاD< E �بوC � ٢٠ سبتم?/�يلو= 
 � �Mت �لذبائح، �1نتشر ��يج ��عية �لقرRفُذ ، ١٩٤٨ �1فتتح هذ' �ملدينة بشكل �Vيٍّ

.Zهذ� �لقفر غ[ \] �لز�
�ملكا� �لذ] تقع فيه �بوC حالًيا كا� ُيسّمى "جك �غيا�"، 1بعد شر�E هذ' �أل�_ من 
 Cحضر g�1قتر ،Cلبلد� �حلكومة ُعقد �جتماZ لـ"صد� �جنمن �kدية" الختيا� �سم hذ' 
1كلمة  \لك.  على  �خلليفة  فو�فق  �ملرتفعة،  �أل�_   [�  "Cبو�" �سم  pس  �لّدين  جال= 
"�غيا�" �لبنجابية تعs �يًضا �أل�_ �ملرتفعة. r يكن � هذ� �ملكا� سو� شجرC �1حدC من 
�شجا� �لسمرC عند موقف �حلافالw هناv، 1كانت �أل�_ كّلها قاحلة قفر�E، غ[ �tا قد 
�نقلبت �آل� بفضل �هللا تعاD< D مدينة خضر�w�\ E حد�ئق 1بساتني بعد جهو� ٦٠ سنة. 

1عد� سكا� �بوC حالًيا يقا�� ٤٥ �لف نسمة، ٩٥٪ منهم من �ملسلمني �ألkديني.

مستشفى "فضل عمر". 
 fعقد  :_
�أل �يسمk/كانو!   ٢٥-٢٦
�جللسة �لسنوية P الهو�، 
قد �لقى حضرته 
�يسمk/كانو!   ٢٥  P
 خطابني.  فيها 
غوثية  �هللا  عبد  �لشيخ  �جللسة  حضر   _
�أل
بفلسطني  �ألعلى  للمف�  شخصيا  مند
با 
�لفلسطي�   
�لسف �حلس�  سليم  
�لسيد 

قد  بك.  �حلميد  عبد  �لسيد  �فغانستا!   P
�لقى �لشيخ عبد �هللا غوثية كلمًة P �جللسة 

باللـغة �لعربـية.



١٦١

مسجد "يا�غا�" (�V �ملسجد �لتذكا�V) بربو.

$
صو� لربو. "�ملركز �لثاA للجماعة" P �يامها �أل

$
حضرته مع صحفيني P �بو. P �يامها �أل حضرته يؤZّ �لصال. عند 
صوله %$ �بو. ليستقر فيها

$
َعَلُم �جلماعة يرفر� P �جو�w �بو.  P �يامها �أل



١٦٢

١٩٤٩
٢٧ فk�ير/شبا�: �هب حضر. �خلليفة مع 
٤ صحفيني %$ جبهة P كشم الستطال� 
�اهدV كتيبة "�لفرقا!". 
كانت �حلكومة 
�لباكستانية طالبت �لشعَب مبساعد. �جليش 
 Zفكا! حضرته � قد قا ،لتحرير كشم
باسم  �جلماعة   wبنا� يضم  فيلق  بتشكيل 
 ،"�لفرقا!" ملحا�بة عد
�! ��ند P كشم

.Aلباكستا�جليش �لفيلق %$ قيا�. �سّلم 

 _
ّ� fنعقد�من ١٥ %$ ١٧ %بريل/نيسا!: 

جلسة سنوية P �بو..
٢١ %بريل/نيسا!: ُ�
حَي %$ حضرته بيت 

شعر معنا�:

يا حبي�، >� قد�v قد �جر� �ملاE من 
حتت �قد�مي عند �النصر��.

�أل�ضية  �لقطعة  من  �لعذ�   wملا� فخر�   
�ملضخة  ُنصبت  حيث  حلضرته،  �ملخّصصة 

�ملائية �أل
$ P �بو..
%بريل/نيسا!: بد� "���
يش" قا�يا! -�لذين 
�آل!-  ح�   wلسجنا� حيا.  يعيشو!  كانو� 
�رجو! %$ �حلا��f �ألخر� 
�أل�يا�، بيد 

�ّ! �حلكومة فرضت بعض �لقيو� عليهم.
٢٧ �غسطس/��: فتح �لد�عية �شيد ��د 

كا!  لبنا!،   P �أل�دية  مركز  �جلغتائي 

�لسيد فائز �لشها� �
_ ��دV هنا1.
 $%  Aلثا� �خلليفة   wجا سبتمk/�يلو_:   ١٩
�بو. لإلقامة ֲדا %ال �نه بسبب مرp حرمه 
مّرً.  الهو�   $% �جع  صديقة  مرمي  �لسيد. 
نوفمk/تشرين   ٧  $% هنا1  
بقي  �خر�، 
�لثاA، لكنه كا! يأ£ %$ �بو. إللقاw خطب 

�جلمعة.
حضرته  
ضع   :_
�أل �كتوبر/تشرين   ٣
 ٩ P .ملبا�1" بربو�ملسجد "�حجر �سا� 

 ٦٩ �ملناسبة  هذ�   P 
�شتر1  �حلجة،   V�
من �صحا� �ملسيح �ملوعو� �. 

 ١  $%  _
�أل �كتوبر/تشرين   ٣٠ من 
�جتماٍ�   _
ّ� ُعقد   :Aلثا� نوفمk/تشرين 

�علن  �أل�دية،   Z�خّد ملنّظمة   Vسنو
من  �ملنّظمة   ��س نفسه  هو  �ّنه  حضرته 

�آل! فصاعًد�.

١٩٥٠
"�بو."   P حضرته  
ضع  مايو/�يا�:   ٣١
 ،"Zإلسال� "تعليم  مد�سة  �سا�  حجر 
�جنمن  "صد�  
مؤسسة  �خلالفة،  
قصر 
�جلديد"،   "�لتحريك  
مؤسسة  ��دية" 


"جلنة %ماw �هللا".
١٥ يونيو/حزير�!: بعد ��دنة على جبهة 
xل  
�مر �  fصد�  كشم  P �حلر� 
يونيو/حزير�!.   ١٥  P �لفرقا!"  "كتيبة 

P ١٧يونيو/حزير�! ُقرئت �سالة خاصة 
للقائد �ألعلى للقـو�f �ملسلحة �لباكستانية 

�شا� فيها §دماf كتيبة �لفرقا!. 
 !�  fأل�ديا� حضرته  �مر  ٧يوليو/متو�: 

يتحملن نفقاf بناw مسجد P هولند�. 
 ��م حضر.  
لد ُ سبتمk/�يلو_:   ١٥
للمسيح  �خلامس  (�خلليفة  ��د   �
مسر

�ملوعو� �).
٢٦ نوفمk/تشرين �لثاA: سافر حضرته %$ 
 ،�  _
�ألّ �خلليفة   ���  ��� حيث   "�"ֲד

."�
�لقى خطاًبا بني �هل "ֲד

١٩٥١
١٣ مايو/�يا�: �ضرZ �ملعا�ضو! �لنا� P مسجد 
باكستا!،   P  "Vند�Gُ" مدينة   P �جلماعة 


جرحو� �أل�ديني فيه 
ªبو� �ألثا©.
�غسطس/��: مت بناw �ملسجد �ملبا�1 بربو..

١٩٥٢
eاعتنا   fعقد فk�ير/شبا�:   ١٦-١٧
�لسنوية  جلستها   "fسيالكو" {افظة   P
�تبا� �ملشايخ  �لغوغاw من  �أل
$، فهاeها 
�ملتعصبني 
�صابو� ٤٠ ��دًيا ¬ر
D بليغة، 

مما ��� %$ %لغاw سائر �لk�مج �ملتبقية.
٢٠ %بريل/نيسا!: ُتوفيت حضر. �Z �ملؤمنني 
 Zحر) عنها  �هللا  بيغم �ضي  نصرf جها! 
"ֲדش�   P فُدفنت   ،(� �ملوعو�  �ملسيح 
مقk. " بربو. P ٢٢ %بريل/نيسا! صباًحا.

يونيو/حزير�!: طالب حز� "�ألحر��"   ٢
�قلية  �أل�ديني  باعتبا�  صحفي  مؤمتٍر   P
غ مسلمة 
%قالة {مد ظفر �هللا خا! من 

منصب 
�ير �خلا�جية.
٢٢ يونيو/حزير�!: �صد� مف� مصر �لشيخ 
 °
حسنني {مد ³لو� بإمياwٍ من �مللك فا�
 fفُنشر خا!،  �هللا  ظفر  {مد  بكفر  فتو� 
P جريد. "�جلديد." P ٢٢ يونيو/حزير�!. 
 °
فا� �مللَك   ُ́ ��ال  w���لو� �ئيُس  فطالب 
يستنكرها   µ 
لكنه  �لفتو�،  هذ�  برفض 
�لقا�.  �حتج  
قد  �ستقالته.  ��ال´   Zفقد
�ملصريو! 
�لصحافة بشد. ضد هذ� �لفتو� 
من  خا!  �هللا  ظفر  {مد  قدمه  مبا  مشيدين 

�لعر�  �إلسالمي   µللعا جليلة   fٍخدما
خاصة، مما ��� %$ تر�جع مف� مصر عن 
�لفتو� ª Pاية �ملطا�، 
ُ�حيل مف�  هذ� 
�طيح  كما  سنتني،  بعد  �لتقاعد  على  مصر 

بامللك فا�
° �يًضا فيما بعد.

١٩٥٣ 
٢٣ فk�ير/شبا�: �ندلعت �ضطر�باf ضد 
�جلماعة P باكستا! �لغربية 
ال سيما P %قليم 
�ملعا�ضني  �ملشايخ  �تبا�  قبل  من  �لبنجا� 


حز� "�ألحر��". V�
خاصة �ملو�



١٦٣

حضرته P طريقه  لالشتر�P 1 �جللسة �لسنوية �أل
$ P �بو.

جنا�. حضر. �Z �ملؤمنني �لسيد. نصرf جها! بيغم �ضي �هللا عنها

حضرته P كلية تعليم �إلسالZ بربو.، 
معه بعض �ساتذִדا حضرته مبناسبة �فتتاD كلية تعليم �إلسالZ بربو.

حفلة �لتكرمي حلضرته P مدينة كويته ١٩٤٨

حضرته P �جللسة �لسنوية  P �بو.



١٦٤

�حلكومة  فرضت  فk�ير/شبا�:   ٢٧
 P .لصا���لفضل" �على جريد. " �حظر

الهو� ملد. سنة.
��ديني  ستة  �ستشهد  ما��/����:   ٣

(بينهم �مر�تا!) P %ند
نيسيا.
منظو�  �ألستا�  �سُتشهد  ما��/����:   ٥

��د P الهو�.
"�لنو�"  مسجدنا  هوجم  ما��/����:   ٦
�أل�ديني   fُنهبت {ال
  ،"Vلبند
��"  P

.!�
ُ�شعلت فيها �لن
٦ ما��/����: 
قعت P �لبلد كله �عما_ 
عنف 
قتل 
�غتيا_ 
حر° ضد �أل�ديني، 


�سُتشهد P الهو� ثالثة ��ديني. 
 $% �سالة   � حضرته  بعث  ما��/����:   ١٩
حيث  �لبوليس  ضابط  بو�سطة  �لبنجا�  حاكم 

قا_ له: 
"ال شـك �� �قبـ� � يـد حاكمك 
1لكـن �قبـة حاكمـك � يـد ��." 
١ %بريل/نيسا!: �عُتقل حضر. م�� شريف 
 ��م 
حضر.   (Aلثا� �خلليفة  (�خو  ��د 
ناصر ��د (�خلليفة �لثالث فيما بعد) 
ُ�طلق 

سر�حهما P ٢٨ مايو/�يا�.
١ %بريل/نيسا!: فتشت �لشرطة قصَر �خلالفة 
بربو. 
مكاتب مؤسسة "صد� �جنمن ��دية"، 


�عتقلت �لسيد �ين �لعابدين 
´ �هللا شا�.
حجر  حضرُته  
ضع  يونيو/حزير�!:   ٢٦
 ���
 بربو.   "Zإلسال� "تعليم  كلية  �سا� 

�إلقامة للطال�.
 P �أل�ديني  �ضطها�  تفاصيل  هنا1 
جلنة  �عدته  تقرير   P  fُنشر  ١٩٥٣
حتت  �حلكومة  شّكلتها  �ل�  �لقضا. 
بعنو�!:   من {مد  �لقاضي  �ئاسة 
 $% 
قدمته  �لتحقيق"،  {كمة  "تقرير 

حكومة �لبنجا�.

١٩٥٤
من ١٣ %$ ١٥ يناير/كانو! �لثاA: سجلت 
{كمة �لتحقيق لفنت �لبنجا� بيا! حضر. 

 .� Aلثا�خلليفة �
شخٌص  �خلليفَة  هاجَم  ١٠ما��/����: 
�ملسجد   P بسكني  �حلميد  عبد  يسمى 
�ملبا�1 بربو. 
هو جالس P �ملحر�� ُبعيد 
�قبته   P فأصابه  �لعصر  صال.  من  �لفر�« 

بعد  عميق.   Dر¬ �لو�يد  حبل  قر� 
�سالة  حضرته  ��سل  �لبيت   $% �لوصو_ 
 kخ 
��يع   .w�يذ%  V� �ملهاجُم  يؤَ��  بأال 
 µلعا�  P fعا�إل��  kلبشع ع�  Zجو�� هذ� 
 fلشخصيا�
 �لدين  �جا_  
ند�  كله، 

�لبا��. ֲדذ� ��جوZ تنديًد� شديًد�.
 ��م �لثاA: عني حضرُته سيدنا  نوفمk/تشرين 
.Vملركز�هللا" �ناصر ��د �ئيًسا ملجلس "�نصا� 

١٩٥٥
٣ فk�ير/شبا�: ��سل حضرته -مع نائب 
هد�يت"-   !����" %ند
نيسيا  eاعة  �ئيس 
"حقيقة  كتا�  ³طوطة  من   fصفحا  ٨
 $%  � �ملوعو�  �ملسيح  §ط  �لوحي" 
��سل  
قد  تkًكا،  %ند
نيسيا   P �جلماعة 

حضرته معها �سالة بتوقيعه �. 
/kسبتم  ٢٥  $% ما��/����:   ٢٣ من   

من  �لعال�  بغية  
با �
�  $% سافر  �يلو_: 
طاهر   ��م جنله  
��فقه  �لرقبة،   P %صابته 
�جل  من  بعد)  فيما  �لر�بع  (�خلليفة  ��د 

�لد��سة �لعليا P %جنلتر�.

شاهد  ،f
٧ مايو/�يا�: مرَّ حضرته � بب

f بالطائر. �ثا� بعلبك �لقدمية.. u غا�� ب
 u ،٨ مايو/�يا� P ما
�
%$ جنيف عk �ثينا 

تابع �لرحلة %$ �يو�يخ بالسيا�..
١٠ مايو/�يا�: �جِرVَ حلضرته فحص ط¼ 

P مستشفى بزيو�يخ. 
نذير  موالنا  �لد�عية  توّفي  مايو/�يا�:   ١٩
-xسب  فُدفن  س�ليو!،   P علي  ��د 
قا_  حيث  "بو"  مدينة   P هنالك  �غبته- 
بأ!  �أل�ديني  �لشبا�   Vستنا� قبو�نا   !ّ%
 � Aلثا�خلليفة �ملناطق. لّقبه �هذ�  �يفتحو

بـ"�لقائد �لناجح".
بد�   � حضرته  من  بتوجيٍه  مايو/�يا�:   ٢٠
حلفر  �لعمل  خا!  �هللا  ظفر  {مد   Vشو��

�سا� �ملسجد P هولند�.
حضرته  مقابلة   fُنشر يونيو/حزير�!:   ٨
 .Vلسويسر� �لتلفا�   kع �إلجنليزية  باللغة 

 .Zإلسال�ليوغوسالفيني �عتنق �حد �

 $% حضرته  
صل  ٢٥يونيو/حزير�!: 
�سلم  يونيو/حزير�!   ٢٦  P
 "هامبو�«". 
�لصيت  ��ئع   Aملا� مستشرٌ°  يد حضرته  على 

�لقى حضرته �خلطا�  .�
ُسمِّي �بً ،Kamoor

باللغة �إلجنليزية P حفلة �ستقبا_، 
حّث على 
بناw مسجٍد P �ملانيا P �لقريب �لعاجل.

 $% حضرته  
صل  يونيو/حزير�!:   ٢٩
 P  "Vالها"  P �خلطبة  
�لقى  "هولند�"، 
لند!   $% توجه  هنا1  
من  يوليو/متو�،   ١


صل %$ هناP 1 ٣ يوليو/متو�.

 P ألضحى� عيد  خطبة  �لقى  يوليو/متو�:   ٣٠
مسجد �لفضل بلند!، حضرها ٥٠٠ شخص.

٢٦ �غسطس/��: غا�� حضرته � لند! 
 P طاهر ��د ��عائد� %$ �لوطن. 
بقي م

لند! من �جل �لد��سة. 
١٦ سبتمk/�يلو_: حث حضرته � على 
قف 

با، 
طالب بوقف �
� P Zإلسال�حليا. لتبليغ �


ال� �أل
ال� خلدمة �لدين.�
�أل
ال� 
٢٥ سبتمk/�يلو_: 
صل حضرته %$ �بو.، 
فو� 
 P .َإلخو� َّZ�َ ملبا�1 حيث�ملسجد �صوله قَصد 


�لدعاw  مستقبًال �لقبلة §شو� عظيم.



١٦٥

�بنا�  بني  حضرته 
�يظهر  �جلماعـة 
م���  ميينـه  على 
ناصـر �#د �!. 
مـ��� منّو& �#د 

حضر3 �ملصلح �ملوعو! �على يسا&- طبيبه �خلا(
 !. حشمت �هللا 

 حضرته Kطب @ �حلفلة �أل�E لتو�يع �لشها!�A @ كلية تعليم �إلسال: بالهو&، 
��جلالس هو حضر3 م��� ناصر �#د عميد �لكلية

حضرته Kطب 
@ جلسة سنوية

�

حضرته  مع �ألحبة



١٦٦

 Oمسجد �لفضل بلند Rحضرته قر

حضرته بني �#ديني سو&يني @ Vثا& بعلبك

حضرته @ هولند� �على ميينه !. م��� منو& �#د �يليه سيد م� !��! �#د 

مع حضرته @ سويسر� !. م��� منّو& �#د، ظفر �هللا خاO ��لد�عية مشتاW �#د باجو-

حضرته @ مدينة "�لبندقية"، Zيطاليا 

حضرته @ هولند� عا: ١٩٥٥ 



١٦٧

١٩٥٥ Oخلفه حرمه �على ميينه ظفر �هللا خا� Oحضرته @ لند Oطب @ مسجد �لفضل، لندK حضرته

@ �يو&^ 
عا: ١٩٥٥ 

حضرته @ حديقة "كيو غا&!نز" بلندO، �معه _مد ظفر �هللا خاO يظلِّله_مد ظفر �هللا خاO مع حضرته �ثنا� &حلته  EZ ��&�با ١٩٥٥

 مع حضرته 
مبايعوO جد!
 �بعض �عضا�
 �لوفد �ملر�فق

 ��لدعا3



١٦٨

١٩٥٦
٢٠ يناير/كانو! �لثاA: �مر حضرته مؤسسَة "صد� �جنمن ��دية" بصيانة ثيا� �ملسيح �ملوعو� � لألجيا_ �لقا�مة، 
�خk �نه ينوV �! ُيعطي 

�خلالفَة �لك �خلاَمت �لتا��ي للمـسيح �ملوعو� � �ملكتوَ� عليه ﴿�ليس �هللا بكاٍ� عبد�﴾، u �عـلن فيما بعـد مبنح �جلمـاعة %يا�. 

Ïl˜m’\;#\Ê£\
� ÄÊ¡Ê∏\;wËâ⁄÷’;

كا� للمسيح �ملوعو� � ثالثة خو�مت 
1ّ�عْتها I�ُُّ �ملؤمنني على �بنائها بالقرعة 

بعد 1فاته �. فكا� خامت
 "‰Åe¡;Ã]“d;!\;äË’^" 

�خلليفة  �ملوعو�  �ملصلح  نصيب  من 
�لثا� �، 1كا� خامت

;j⁄¬›^ ;9’\ ;9⁄̨¬Ž› ; łÖ—̌Ç\̌"
;9∂Ñ ;ÍĄ̊Ę̈d ;”’ ;ǰàÖ≈ ;G”Ë÷¡

"ÈhÑÅÕÂ
 من نصيب م[�� بش[ �kد �، 

1كا� خامت 
 (sهللا يكفي� :[�) "äd;∞ÊŸ"
من نصيب م[�� شريف �kد �. 

كا�   � �ملوعو�  �ملسيح  تو�  1حني 
�1جلدير  بس".   Dمو" خامت  البًسا 
مسر�1  م[��  �حلا�  >مامنا   �� بالذكر 
�لعزيز-  بنصر'   Dتعا �هللا  -�يد'  �kد 
 ��1 فقد  �لثالثة،  من  خاَمتِني  يلبس 
خامت "موD بس"، من �بيه (مر�� منصو� 
�kد �بن مر�� شريف �kد)، �ما خامت 
 D< ليس �هللا بكاٍ� عبد'" فهو ينتقل�"

�خلليفة تلقائيا. 
خامتا! للمسيح �ملوعو� � P %صبعي �خلليفة 

�حلا´ سيدنا مر�� مسر
� ��د -�يد� �هللا- 
هو يأخذ �لبيعة
 

�
��

�
��

��	

��
�
��
�
��



١٦٩

�بوَ.   ���  :Aلثا� يناير/كانو!   ٣٠-٣١
�ملتحد.   fلواليا� من  با��ين   wعلما ثالثة 

فيسو� بر
نو� kل�هم 

سيا �
�ألمريكية 

فيسو� ستكمن (�مريكا) kل�
)لينن غر��( 
ملقابلة  (�مريكا)  �ميk�يس  
فيسو� kل�

 Zخلطب �ما� �ملؤمنني. كما �لقو� حضر. �م

.Zإلسال�طال� كلية تعليم 
٢٦ ما��/����: فرضت حكومة %سبانيا �حلظر 
�لد�عيَة  بذلك  
�بلغت   ،Zإلسال� تبليغ  على 
�لسفا�.  بو�سطة  ظفر"  %�ي   Zكر" �إلسالمي 
 Aلثا� �خلليفة  حضر.  فحث  �لباكستانية. 
باكستا!  حكومة  %بريل/نيسا!   ٢٠  P  �
 Zإلسالمية على �! تقد�ألخر� � fحلكوما�


�حتجاجها على هذ� �ألمر �ملجحف. 
"�هللا  يدعى  شخص  �ثا�  يوليو/متو�:   ٢٥
فنشر  �خلليفة،  ضد  فتنة   �Äمال�
 �خا" 
�خلليفة � %عالًنا �اسًيا P جريد. �لفضل 
�ليومية P ٢٥ يوليو/متو�، فأعربت �جلماعة 

�خلليفة  للخالفة  
الئها 
 %خالصها  عن 

بشكل ��ئع.
٢١ �كتوبر/ تشرين �أل
_: �صـد� حضرته 
توجـيهاته بأ! حتتفل �جلماعة بيوZ �خلالفة 
فتحد�  
بركاִדا،  �Åيتها  لبيا!  سنة  كل 

لذلك يوZ ٢٧ مايو/�يا�.
٢٨ �يسمk/كانو! �أل
_: P �خر يوZ من 
خـطابا  حضـرته  �لقى  �لسنوية  �جللسة 
حـو_ "�خلـالفة �إلسالمية �حلقة"، مبيًنا 
�ملنهج �جلديد النتخا� �خلليفة فقا_: "منذ 
�آل� �بّشر �لشخص �لذ] سو� �عله �هللا 
خليفة ثالثا �نه >\� قاI مؤمًنا باهللا، 1تصد� 
له �حٌد، 1>� كانت �حلكوماw، فسُتسحق 

سحًقا".
P هذ� �جللسة �لسنوية منح حضرته ثالثًة 
من علماw �جلماعة لقب "خالد �أل�دية"، 

�لدين  جال_  موالنا  
هم 
 wلعطا� �بو  
موالنا  Æس، 
عبد  
�ملحامي   ،Vجلالندهر�

�لر�ن �لغوجر�£.   

١٩٥٧
%ثر   :Aلّثا� يناير/كانو!   ٢٦

الية  ضم  عن  ��ند  %عال! 
�جلماعة  قامت  %ليها   كشم

P �بو. باحتجا� �Gي.
 wضو  P ما��/����:   ٢١
خطابه � P �جللسة �لسنوية 
�لس  
�فق   ١٩٥٦  P
تا��ي  قر��  على  �لشو�� 
حو_ طريقة �نتخا� �خلالفة 


قو�عد�، فوّثقها �خلليفة. 
�خلالفة   Zبيو �الحتفا_  مت  مايو/�يا�:   ٢٧

بشكل �Gي أل
_ مرٍ.. 
�ملبّشرين  جامعة  �مج  ّمت  متو�:  يوليو/   ٧
باجلامعة �إلسالمية �أل�دية، 
عّين حضر. 


� ��د عميًد� �ا. �� ّسيد م
 :_
�أل �يسمk/كانو!   ٢٧
�جلماعة  ألفر��  حضرُته  بني 
"�لوقف   �
مشر تفاصيل 

�جلديد". 
�ستشهد P هذ� �لعاZ ٣ من 
 P ثنا! منهم�جلماعة � wبنا�

�فغانستا!.

١٩٥٨
نشر   :Aلثا� يناير/كانو!   ٧
بصد�  �سالته  حضرته 
�لوقف 
�لت�k �ملا´ xسب 
�جلديد،  �لوقف   �
مشر

لو  ح�  �لو�جب  ֲדذ�   Zسأقو %ن�  
قا_ 
�ضطر�f لبيع مالبسي 
بي�.

مستشفى  حضرته  �فتتح  ما��/����:   ٢١
"فضل عمر" بربو.. 


با�
�ستقبا_ �م �ملؤمنني عند �لعو�. من �


با�
� P نزهة P حضرته



١٧٠

١٩٥٩
١٧ �بريل/نيسا�: �لقى حضرته 	خر خطبة 
يذهب   ��  �"ستطا $ما  حياته.   % 'عة 

للجمعة بعد -لك لشد( مرضه. 

١٩٦٠
"لقسيس  جا4  "لثا6:  يناير/كانو�   ٢
غر"هم  بلي  "لدكتو@   Aلشه" "ألمريكي 
 E"فتحد  ،Iهنا  J"اضرK $�لقى  ليبAيا   L�
"لدعا4،   % يبا@يهم  أل�  "ألNديو�  "لدعا( 

فلزQ "لصمت.

١٩٦١
 "SAم "نتقل   :T$أل" VيسمU/كانو�   ٢٦
 Vملوعو" "ملسيح  (جنل   � �Nد  شريف 

�) �N@ Lة "هللا % �ياQ "جللسة. 

١٩٦٢
aلس  قر@   :@"-	/c@ما  ٢٥  L�  ٢٣ من 

"لشو@h �قامة "V"@ "ليتامى". 
�مة  "لسيد(  $ضعِت   :j	/غسطس�  ٢٥
 (�  Vملوعو" "ملسيح  بيغم (كرمية  "حلفيظ 
 % بزيو@يخ   "VموK" ملسجد   cسا� حجر 

سويسر".

Ø⁄÷â⁄÷’;„iËêÂ;

* عا( ١٩٥٩ مر' �خلليفة �لثا� � فظن �نه مالٍ� �به.. كتب ألبنا �جلماعة 
�لعمل خلدمة �إلسال( -�لتمسك  �لعا; -صية حّثهم فيها على مو�صلة   * �>ا

بنعمة �خلالفة �إلسالمية �لر�شدC، نقتبس منها قوله: 
"كنا �Rال ال ُيعتّد بنا، فشّرفنا �هللا تعاL كرًما منه -فضال -جَعلنا HاF Cَينه. 
كنا ضعفا عدميي �حليلة، فمنحنا �هللا تعاL �لقوC -�ناT بنا مستقبل �إلسال(.

نبيه  قوC، -مع Rلك فر' �هللا علينا نشر �Zه -�سم  فقر� بال حو\ -ال  كنا 
�ملصطفى � `L �قصى �طر�[ �أل�'.

لقد كانت مهمة صعبة عجز �مللوf عن Hلها، -لكننا Hلناها، ليس بكفاتنا -`منا 
بفضل �هللا تعاH�- Lته -بركته o بnكة �سوله خامت �لنبيني �. ; تكن بأيدينا �ية 
 pخز� qلذ� sم، "فسبحاtR�- )إلسال� -سائل -لكنه تعاL نصرنا -�خزp �عد�

�ألعاqF". -`� لو�ثق بأs �هللا تعاL سيظل ناصر� لإلسال( `L يو( �لدين.
 � Fملسيح �ملوعو�- qسيدنا �ملهد zبنا- -��جو �s يتابع �بنائي -بنا}.. -�بنا
�إلسال(   لو� -�فع  �أل�'  �طر�[  �قصى   L`  � �سم |مد  تضحياִדم حلمل 

خفاقا `L �ألبد.
-بنفس �لثقة -�لرجا.. �عهد `L كل مسلم �Hدs� q �مل هذ~ �ألمانة. `s كل 
�لnكاz تنبع من �خلالفة. �لنبوC تز�� �لبذ�C، فتتعهد �خلالفة منوها -نشرها * 

�لعا; ��ع. فاعتِصمو� ֲדذ� �لنظا( �لسما-q، -لتنتفع من بركاته �لدنيا كلها.
 .Cكم �هللا -�عزكم * هذ~ �لدنيا -* �آلخرH� .لكم C�هذ~ هي -صي� �ألخ

 ."zفو� بعهدكم ح� �ملو-�
م��� |موH� Fد ١٧ �يا�/مايو ١٩٥٩     

 حضرته % حفلة q"$S جنله مSA" $سيم �Nد "جلالس على ميينه



١٧١

حضرته يؤQ "لصال( % "جللسة "لسنوية بربو( 

  مع حضرته ثلة من �بنا4 'اعة كر"تشي، باكستا�

حضر( مSA" شريف �Nد �

 حضرته قاQV للجلسة "لسنوية % @بو(



١٧٢

 ١٩٦٣
�إلسالمي  �لد�عية  قابل  فk�ير/شبا�:   ١٦
�أل�دV موالنا كرZ %�ي ظفر نائَب �ئيس 

.Zإلسال�بلَّغه �عو. 
%سبانيا، 
 ��م  wألنبيا� قمر  �نتقل  سبتمk/�يلو_:   ٢
بش ��د � (جنل �ملسيح �ملوعو� �) 

%$ جو�� ��ة �هللا تعا$.

١٩٦٤
١٤ ما��/����: مبناسبة مر
� ٥٠ سنة على 
 µلعا� P fحتفاال� fُعقد Aلثا�خلليفة �عهد 

بأeعه إلحياw �كر� �خلالفة 
�لشكر هللا .

١٩٦٥
بني  �حلر�  �ندلعت  سبتمk/�يلو_:   ٦
للرئيس   � فأّكد حضرته  باكستا! 
��ند، 
�لباكستاA {مد �ّيو� خا! �ملساعد. 
�لعو! 
للجماعة.  توجيهاته  
�صد�  �إلمكا!،  قدَ� 
�ميا  باكستا!  عن  بالدفا�  �أل�دّيو!   Zقا
قياZ. لقد ُمنح ثالثة ضّبا� ��ديني P �جليش 
 w�للو�
�لباكستاA (�للو�w �ختر حسني ملك، 
جنجوعه)  �فتخا�   w�للو�
 ملك،  �لعلي  عبد 
 P Zسا
 kك� Aهو ثا

ساZ "هال_ �جلر�." 
�للو�w �ختر حسني  �لباكستاA. كا!  �جليش 
فاتح جبهة "تشمب جو�يا!"، كما �ّ! �خا� 
معركة   P �نتصر  ملك"  �لعلي  "عبد   w�لّلو�
 ،fبسيالكو "تشِوند�"  جبهة   P  fلدّبابا�
�حلر�  بعد   fللّدبابا معركة   kك� 
كانت 
 �لعاملية �لثانية. كما �! قائد �لفيلق خليفة من
�لدين ��د �أل�دV قاZ بتدم �لر���� �ملهم 
ناصر   w�لّلو�
 xياته.  مضحيًّا  "�مرْتَسر"   P
 w�لو �تبة  من  �لوحيد  كا!   Vأل�د� ��د 
�ثناw هذ� �حلر� على   Dٍ
�لذV �صيب ¬ر

�جلبهة. 

II;Ï…˜£\;k]—Öd;flŸ

;G%]¬’\;∫;‹˜à¸\;«Ë÷eh

%]¬’\;∫;ÓÖ|^;Ï¡]µ;Í^;]·áqfih;ˆ;Ï⁄‚Ÿ;È·Â

:� Aلثا�خلليفة �قا_ 
 Zإلسال�بتبليغ  Zحدها تقو
من بركاf �خلالفة �! �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
 .µلعا� P اعة �خر�e V� هي مهمة ال تنجزها
P �لعاP µ �لعصر �حلاضر، 
فقد كتبْت جريد. "�لفتح" �ملصرية - �غم معا�ضتها جلماعتنا معا�ضًة شديدً.: 
"ال شك �ننا نعتk �جلماعة �أل�دية عد
. لإلسالZ، لكنها تقوZ مبا µ يقم به ح� 
كبا� ملو1 �ملسلمني خال_ ثالثة عشر قرًنا، 
هو تبليغ �إلسالZ". %! هذ� �إلجنا� 
للجماعة ليس %ال بفضل �ملسيح �ملوعو� � 
بسبب %ميانكم �نتم. كانت هنا1 
 fهللا تنـز_، فأجنز� fبركا fجتمعا �خذ�كا! هنا1 %ميانكم، فلما 
نبوw�ته 
 !
Äجلريد.. تقر�ملسلمني كما كتبت �ال كبا� ملو1 
�جلماعة ما µ ينجز� �حٌد 
 !
كل يوZ �! �جلماعة تتطو� 
تز�هر يومًيا بفضل �هللا تعا$، 
لسو� تتطو�
�كثر %! شاw �هللا تعا$، 
لن تبقى تkعاتكم �لسنوية مليونني �
 مليونني 
نصف 
مليو!، 
%منا ستكو! عشر. ماليني 
عشرين مليوًنا 
}سني مليوًنا، 
ملياً�� 
مئة 
 P Zإلسال�لدعا. من نشر �كثر، عندها ستتمكنو! مبساعد. �
مليا� بل بلياً�� 
 Ëنكم سو� تكونو! �غ� كل بقا� �لعاµ. قد تكونو! فقر�w بشكٍل فر�V، غ
 P .جباتكم. سيكو! لكم �عا�
 w�أل� �نظًر
من �مريكا بصفتكم ملًة 
�حد. 

سيكو! عد�هم P �لعاµ �كk من عد� ضبا� �V جيش  ،µلعا�كل منطقٍة من 
%ميانكم 
%خالصكم.  %ال بسبب  �ألمريكي. 
ما �لك  مهما كk، ح� �جليش 
فإ�� ثبتم على �إلميا! فسو� تر
! �لك �ليوZ. لقد ��� �باÄكم 
�جد��كم ��1 
�ليوZ �لذV عا�َضنا فيه "�لبيغاميو!" * P ١٩١٤، فعندما توليُت منصب �خلالفة 
كا! P خزينة �جلماعة ١٧ �
بية فقط، فظن هؤالw �! قا�يا! سو� Íر� �آل! 

 "..
تنتهي، لكن �هللا تعا$ با�1 فينا بركاf كث
(�خلطا� P ١٩ �كتوبر/تشرين �أل
_، جريد. �لفضل ٢٤ %بريل/نيسا! ١٩٥٧)

* هم �لذين �نشقو� عن �خلالفة 
�شتهر
� بالالهو�يني نسبًة %$ مركزهم "الهو�" 
�يضا "�لبيغاميني" نسبًة %$ جريدִדم "بيغاZ �لصلح".
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حضر� م��� 
بش� �د � 
�معه جنله

 م��� مظفر �د 

 سيد م� !��! �د  مع �خلليفة �لثا� �

 �ملالكم �لشه� 1مد علي يصلي * مسجدنا * �ملانيا عا& ١٩٦٤

حضر� م��� 
مبا67 �د

 مع
�خلليفة �لثا� �     

�ملب9  يفتتح  د � بش�  م���  حضر� 
�جلديد للجامعة �ألدية بربو�، 

ناصر  م���  حضر�  ميينه  �على 
د E سيد م� !��! �د (عميد �
مبا67  �جلامعة)، �على يساF7 م��� 
 Hلعطا� �بو   Jألستا� �خلفه  د، �

Lجلالندهر�

�

�
�
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عظيم ِمن ُبناة األمة
 كتب �لسيد يعقو� خا! - {ر� جريد. (Civil & Military Gazette)  مؤبًنا سيدنا {مو� ��د � بعنو�! عريض:

 "عظيم ِمن ُبناC �ُألمة"
"بوفا. م�� بش �لدين {مو� ��د %ماZِ �حلركة �أل�دية �بو... ُ�سِدَ_ �لستا� على مسا� حياٍ. حافلة بأحد�© 
مشا�يع بعيد. �ملد� ال 
حتصى. �جل �
 شخصية عبقرية متعد�. �ملو�هب، مفعمة بالنشا� 
�حليوية. ال يكا� يوجد �ا_ من �االf �لفكر 
�حليا. �ملعاصر. .. 
بدwً� من �لعلوZ �لدينية %$ تنظيم �لدعو. 
�لتبليغ، بل 
�لقيا�. �لسياسية.. %ال 
تر1 فيها �لفقيد �ثًر� عميًقا خال_ نصف �لقر! �ملاضي. 


%��حٌة  �فريقيا،   P �إلسالمية  للدعو.  عظيم  
�نتشا�  �لعاµ؛   wاÏ�  P منتشر.  
�ملساجد  �إلسالمية   fلبعثا� من  كاملة  شبكة  هنا1 
لإل�سالياf �لنصر�نية �لر�سخة منذ �من طويل عن مو�قعها.. كل �لك ينهض نصًبا تذكا�يا 
�ثًر� خالًد� ملا كا! يتمتع به �لفقيد من 
Íطيط مبد�؛ 
مقد�. تنظيمية 
طاقة ال تنضب. ال يكا� يوجد قائد قوP Z �مننا �حلاضر َحاَ� كل هذ� �إلخالÀ �لعميق من جانب 
�تباعه.. ليس %با! حياته فقط، بل 
بعد 
فاته �يضا. فقد ُهر� ستو! �لفا من �تباعه من كافة �Ïاw �لبال� ليقدمو� 
�جب �لتكرمي 
�لتقدير 
�ألخ Ïو %مامهم �لر�حل. 
P تا�يخ �حلركة �أل�دية.. سو� ُيسجل �سم م�� {مو� كعظيم من ُبنا. �ألمة.. �سس eاعًة متينة 

{بوكة �لنسج P مو�جهة ظر
� ثقيلة �لوطأ.، 
جعل منها قوً. ُيحسب حساُبها." (جريد. "�لنو�"، الهو�، ١٩٦٥/١١/١٦)

 P  Aلثا� نوفمk/تشرين   ٨  Dصبا  P

 $% �نتقل  �قيقة  
عشرين  �لثانية  �لساعة 
فقيد  �هللا،  حبيُب  �لعبُد  هذ�  �هللا  ��ة 
�ملوعو�  �ملصلح   .wنبو 
مصد�°  ،Zإلسال�

قد ُغسل جثمانه  .wلعال�
 
مظهر �حلق 
�لطاهر صباًحا ُبعيد صال. �لفجر، u �لقى 
�ال� �حبائه نظرִדم �ألخ. على فقيدهم 

/k٨ نوفم P wلعشا�بعد صال. 
�لغا´. 
تشرين �لثاA �نعقد �جتما� جلنة �نتخا� 

بويع  ��د،  عزيز   ��م برئاسة  �خلليفة 
 wعضا�  Zفقا خليفًة.  ��د  ناصر   ��م
�لس �نتخا� �خلليفة مببايعة حضرته �
ًال، 
 ٥٠٠٠ عد�هم  �لبالغ  �حلضو�  حظي   u
شخص مببايعته P �لساعة ١٠:٣٠ ليال. 

نوفمk/تشرين   ٩  P �لتا´   Zليو�  P

�خلليفة  على  �لثالث  �خلليفة  صلى   Aلثا�

ّ�عو� 
 �أل�ديني،  �ال�  مع   �  Aلثا�
جـا�يٍة  بدمو�  �لغا´  �حلبيب  %مامهم 
�لطاهر  ُجثمـانه  ُ�فن   u حا�..  
��عية 
 "  .kمق "ֲדش�   P �خلاصة  �لقطعـة   P

بربو..

 Cحضر Cجنا�
�ملصلح �ملوعو� �     
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(كالZ {مو� À ١٨٦، ١٨٧ مطبعة �لرقيم بريطانيا ١٩٩٦)




