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٢٠٤

كانو�   ١٨  � قايا�   � حضرته  ُ�لد 
�أل��/يسم� ١٩٢٨. 

تلقى �لد&�سة �البتد�ئية � قايا�.
�لدته � ُتوفيت  01�&/ما&,   ٥  :١٩٤٤
�لسيد< مرمي �لنسا; ":9 طاهر" &ضي �هللا 

عنها.
جلريد<  �أل��  مقاله  كتب  01�&/ما&, 

."Cلد��" ���لفضل" بعنو"
١٠ نيسا�/Jبريل: �نضم IJ نظا9 �لوصية 

�&قمه ٧٥٤٧.
على  �حصل  حياته،  �قف  :يا&/مايو 
تعليم  مد&سة  من  �لثانوية   >�لشها
�لبكالو&يا  شهاتا  :ما  بقايا�.  �إلسال9 

صو&< من فتوته Y�حضرته على �ليسا& �عمرZ ٤ سنو

  

يقو� �خلليفة �لر�بع &]ه �هللا: 

سـنة ١٩٥٧ �ا �ية كب�� � 
حيا�، حيث �خلـت � �حليا� 
�جلديد� من ناحيتني: �%�ما بد�ية 
كانو,  .اية  �لز%جيـة �  حيا� 
%�لثانية   ،١٩٥٧ �أل%6/�يسم3 
�, �ملصلح �ملوعـو� �(�خلليفة 
�لثاG) قدE مشر%B �لوقف �جلديد 
%�نتخبJ عضوH �أل%6، %خدمت 
 Lفيه فترً� طويلـًة. %هكذ� بد�

خدمة �جلماعة بشكل نظامي.
 (خطبة �جلمعة ٤ كانو� �لثاa/يناير ١٩٩١ مبسجد 
�لفضـل" لند�، جريد< "�لفضل" ٢ شـباe/ف��ير "
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W44 · من ¶· عليهما  حصل  فقد  �لبكالو&يو, �
�لكلية �حلكومية بالهو&.

١٩٤٧: خد9 �لالجئني ��شترk � حر�سة 
قايا� مركز �جلماعة عند تقسيم �nند.

سافر  :يلو�/سبتم�:   ١٩  :١٩٤٩
لتأسيس  &بو<   IJ  �  aلثا� �خلليفة  مع 

�ملركز.
٧ كانو� �أل��/يسم�: �لتحق باجلامعة 

�إلسالمية �أل]دية.
كتب  v1/:غسطس:    ٢٨  :١٩٥٤
للحصو�  �ألمة"   � �لنبو< " عن  :طر�حًة 
على شها< "شاهد" � �جلامعة �إلسالمية 

�أل]دية.
 �  �ملوعو �ملصلح  مع  سافر   :١٩٥٥

IJ :�&�با. 
 School of � ١٩٥٥ - ١٩٥٧: تعّلَم



٢٠٥

حضرته � نزهة مع موالنا جال� �لدين }س  حضرته � عز شبابه

حضرته � عز فتوتهحضرته مع كرمي :]د نعيم �بن �لدكتو& حشمت �هللا خا�



٢٠٦

(جامعة   Oriental and African Studies

�لد��سا� �لشرقية ��إلفريقية) بلند	.
 :١٩٥٧ �أل�%/$كتوبر  تشرين   ٤
بعد  باكستا	   -0 لند	  من  �جع 

0كما% �لد��سة.
٥ كانو	 �أل�%/8يسم7: ُعقد قر�نه 
 ٩  9� بيغم.  ?صفة  �لسيد@  على 

كانو	 �أل�% ُعقد� حفلة ��Bجه.
$علن  �أل�%/8يسم7:  كانو	   ٢٧
"�لوقف   Fمشر�  �  Gلثا� �خلليفة 
 �BJم حضر@  �سم  �سجل  �جلديد" 
هذ�   9 عضو  كأ�%  $Rد  طاهر 

  .Fملشر��
١٩٥٩ ٢١ تشرين �أل�%/$كتوبر: 
�لتعليم  قسم  "ناظم" 9  بصفة   Wخد

9 مؤسسة �لوقف �جلديد.
�لثاG/نوفم7    تشرين   ٢٧  ١٩٦٠
 Wتشرين �أل�%/$كتوبر ١٩٦٦: خد
 Wخد� ملجلس  �لرئيس  نائب  بصفة 

�ألRدية �ملركز[.
�أل�%/8يسم7 ١٩٦٠:  ٢٧ كانو	 
�جللسة   9 �أل�-  للمر@  خطب 
�لسنوية حو% "$`ية �لوقف �جلديد". 
كما صد� كتابه �أل�% "�لقتل باسم 

�لدين" 9 هذa �لسنة.
جلنة   9 عضًو�  عني   :١٩٦١

.dإلفتا�
�ضع  شباf/ف�7ير:   ١١  ١٩٦٦
�جلماعة  ملسجد   iألسا� حجر 
�لشرقية  (بباكستا	  8كا  مدينة   9

بنغال8يش حاليا).
 -١٩٦٦ �لثاG/نوفم7  تشرين  من 

 Wتشرين �أل�%/$كتوبر ١٩٦٩: خد
�ألRدية   Wخد� mلس  �ئيس  بصفة 

�ملركز[.
١٩٦٨  ٢٦ كانو	 �أل�%/8يسم7: 
تر$iَ �الجتماF �لليلي مبناسبة �جللسة 
بربو@،   sملبا�� �ملسجد   9 �لسنوية 
 t0حد  9 ُيعقد  كا	   Fجتما� �هو 
لياv �جللسة �لسنوية، حيث يلقي فيه 

�لضيوy كلماִדم بلغاִדم �ملختلفة.
ُعيَِّن  �لثاG/يناير:  كانو	   ١٩٧٠
عمر  "فضل  ملؤسسة  لـِ  �ئيًسا 
فا�نديشن"، �ل� عملْت على 0خر�{ 
 �  Gلثا� للخليفة  �لعلمية  �ألعما% 
من كتب �خطب ��سائل �غJها.

 9  sشتر� ?�/$غسطس:   ١٩٧٤
�للجنة �ل� مّثلت �جلماعة 9 �ل7ملا	 
�لباكستاG حتت قيا8@ �خلليفة �لثالث 

�Rه �هللا للدفاF عن موقفها.
8يسم7:   �أل�%/  كانو	   ١٩٧٥
صد� �جلزd �أل�% من كتابه "سو�نح 
 Gخلليفة �لثا� @Jفضل عمر"، �هي س
�، �كا	 قد $خر{ �ثنني من $جز�ئه 

ح� تو- �خلالفة.
للرRن"  "خيٌل  لنا8[  �ئيًسا  �ُعّين 
�لثالث  �خلليفة  �كا	  �ملركز[. 
�ألRديني  حّث  قد  �هللا-  -�Rه 
نا8يا  �$سس  �خليو%،  تربية  على 
نظًر�  ��لك  للرRن)..  (خيٌل  باسم 
معقو8  "�خليل   :� �لرسو%  حلديث 
�لقيامة".   Wيو  -0  Jخل� نو�صيها   9
فكانت ُتعقد 9 �بو@ سباقا� �خليل 
�ألRديو	  فيها   sيشا�  Wيا$ لثالثة 

باكستا	.   dا�$ �يع  من  �يو�م 
منع   dضيا �جلنر�%  �لدكتاتو�  �لكن 

عقد هذa �لسباقا�. 
١٩٧٩ ١ كانو	 �لثاG/يناير:  ُعّيَن 
�ئيًسا ملجلس "$نصا� �هللا" �ملركز[.
/Gلثا� كانو	    ١٧-٢٣  ١٩٨٠

غيا�   9 �لًيا   �Jًم$ ُعّين  يناير:  
�خلليفة عن �بو@.

 dبإلقا Wيوليو: قا/B١٩٨١ ٧-٩ متو
i�8 تفسJ �لقر?	 �لكرمي 9 �مضا	 

9 �ملسجد �ملبا�s �بو@.
 -0 سافر  حزير�	/يونيو:   ١٩٨٢
0سالW ?با8 حني مر� �خلليفة �لثالث 
مرضه �ألخJ ��جع مع جثمانه �Rه 

�هللا 9 ٩ حزير�	/يونيو.
خليفة  �نُتخب  حزير�	/يونيو   ١٠

��بعا للمسيح �ملوعو8 �.
١٠حزير�	 / يونيو: �نعقد� جلسة 
جلنة �نتخا� �خلالفة بعد صال@ �لظهر 
9 �ملسجد �ملبا�s ��نتخب مر�B طاهر 
�ملوعو8  للمسيح  ��بعا  خليفة  $Rد 
�. �بعد خطاٍ� �جيٍز $خذ �لبيعة 
 ٢٥٠٠٠ فيها   sشتر� �ل�  �لعامة 
 -0 �ملسجد  من  �جع  �ملا  $Rد[. 
قصر �خلالفة $لبسْته عّمُته �لسيد@ $مة 
�حلفيظ بيغم (�لبنت �لصغرt للمسيح 
عليه:  �ملنقو�   � خامته  �ملوعو8) 
"$ليس �هللا بكاy عبدa"، �قاW $فر�8 
 �  .aيد على  بالبيعة   � $سرته 
�لثالث بعد صال@  صّلى على �خلليفة 
 9 sلعصر 9 "ֲדش� مق7@"، ��شتر�

مر�سـم �لدفن. 



٢٠٧

�ملصلح �ملوعو� � � لند�، �خلفه حضرB م��� طاهر <lد 
�سيد م� �مو� <lد (عا= ١٩٥٥)

حضرته يقر< <¨ا? �لفائزين � مسابقاu ملجلس <نصا, �هللا 
�حضرB �خلليفة �لثالث يو�� �جلو�ئز

حضرته مع �مالئه � جامعة �لد,�ساu �لشرقية ��إلفريقية بلند�

حضرته مع �حتا� �لطلبة �ألlديني بباكستا�

حضرته يلقي كلمة � �جتما� �لس خد�= �ألlدية بالهو,



٢٠٨

حضرته يشا�� � حفر �ساسا� �ملسجد �ألقصى بربو� ١٩٦٦

حضرته � مناسبة � عمله �  �لوقف �جلديد
�أل83 من �ليمني: موالنا جال8 �لدين 6س، �3لر�بع حضر� م�01 طاهر �-د � 

Fكا (باكستاB �لشرقية) عا@ ١٩٦٦

حضرته مع �ملصلح �ملوعوF � � لندB، 3بينهما  F. م�01 منو� �-د Jيب على �سئلة �لضيوM حضرته



٢٠٩

حضرته لدP �ستقباله � كر�تشي بصفته 
نائب �ئيس Tلس خد�@ �أل-دية �ملركزQ عا@ ١٩٦٠

حضرته Wطب � جلسة سنوية 

حضر� �خلليفة �لثالث 3حضر� م�01 طاهر �-د � �جتماT Yلس �نصا� �هللا

Jعلى �سئلة �لضيو Fحضرته ير

Qحضرته ير�[ �جتماعا ملجلس خد�@ �أل-دية �ملركز
 بصفة �ئيس �ملجلس

حضرته يفحص ^لة تصوير



٢١٠

١١ حزير��/يونيو: �لقى  �ملسجد �ألقصى 
���صى  خالفته،    �أل�"  �جلمعة  خطبة 
بل  �لتقليدية،  �لتعا-,  يقّدمو�  �ال  �جلماعة 
�ل4  مصابيح  بإشعا6  يتعهد��   �ْ� ينبغي 

 قلوֲדم.  Bلتقو��
١١حزير��/يونيو: َعيََّن مكاَنه شوC ,DEيد 

�هللا Dئيًسا ملجلس "�نصاD �هللا" �ملركز,.
 Pجريد    Rُْنشر ١٣حزير��/يونيو: 
"�لفضل" Dسالته �أل�" بصفته خليفًة حث 

فيها �جلماعة على �لدعا] للفلسطينيني.
Dمضا�  شهر  بد�ية  عند  ٢٣حزير��/يونيو: 
شر_ DE[ �لقر^� بإلقا] DE[ سوPD �لفاحتة.

٢٨ متو-/يوليو a" ١٢ تشرين �أل�6/�كتوبر: 
قاe بأ�D 6حلة �D�� "aبا بصفته خليفة.

�هللا-  -CDه  �فتتح  �يلو6/سبتم4:   ١٠
 بيد�D^باa Eسبانيا، �كا�  PDمسجد �لبشا
 gخر� بعد  aسبانيا     hُب مسجد   6��
 iملسلمني منها قبل ٥٠٠ سنة. �بعد �فتتا�

 kجلماعة. �شتر� Eملسجد �خذ �لبيعة من �فر��
 حفل �الفتتاi �كثر من ٢٠٠٠ شخص 

من ٤٠ بلد�. 
�هللا-  -CDه  لقيه  �يلو6/سبتم4:   ٢٢
 R�� مونتغمر,   qملعر��  rلكب�  sُملستشر�

 aسكتلند�.
 ٢٩ تشرين �أل�6/�كتوبر: �علن عن مشر�_ 
"بيوR �حلمد" لتوفr �لبيوR للفقر�] شكًر� 
aسبانيا.     PDلبشا� مسجد   iفتتا� على  هللا 

 .vعهد �هو �ملشر�_ �ملاw �أل�6 
 كلمًة  �لقى  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ٥-٧
 Dنصا� ملجلس  �لـ ٢٥  �لسنو,  �الجتما_ 
فر�_  تأسيس  على  عزمه  عن  ��علن  �هللا 
�ليوبيل  موعد  ح|  بلد   ١٠٠   �جلماعة 
�لذه� على تأسيس �جلماعة (�, ١٩٨٩).

  كلمًة  �لقى  �أل�E/6يسم4:  كانو�   ٢
مؤسسة  شرفه  على  �قامته  �ستقبا6  حفل 
"�لتحريك �جلديد"، فقدe مشر�ًعا للرE على 

Ï�Ë÷|;◊—;Ï¬Ëd;ÎÑÂÖî

"هنـا4 هـد2 لذلك (�% للبيعة)، $هو �يًضا ضر$&%، $#ال فما كانت �ة حاجة لبيعة �خللفا� بعد �مد �ملصطفى �،  ما �حلاجة لبيعة �� 
بكر �$ عمر �$ علي �$ عثما8 � بعد تلك �لبيعة �لH تتألأل E �لسما� تألُلَؤ �لنجو= باسم بيعة �لرضو�8؟ فاعلمو� �8 �لبيعة ضر$&ية، $هي 
سنة ال بد �8 ]ييها $]افظ عليها، $هي ضر$&ية أل8 كلماX �لبيعة لدW جتديدها -حني متّر �لقلوE O حالة خاصة من �لكرO $�ألN - متنح 
حياa جديدa $تنفخ &$ًحا جديدa. تذكر$� �8 هذ� �لوقت $قُت �لنشـأa �لثانية، فاغتِنمو� هذ^ �لفرصة $ال تَدعوها تنفلت من �يديكم. �شعر 
m E�خلي كأنo قد مّت �لبا&حة $تولَد n كيا8 جديد. $�mعو �هللا تعاk �8 حتُدi �لقيامة ֲדذ� �ملعg، $تتوّلد كياناX جديدE a كل بيت." 

 DبوP عدE ٢٢ يونيو ١٩٨٢ � ٤) PDEلفضل" �لصا�" Pجريد)

١٩٨٢

√d\Ö’\;Ï�Ë÷}÷’;g]Ş|;ÿÂ^

Ï…˜£\;„Ë’Êh;Å¬d;

"�خxy سكرتv wلس �لشو&W: عندما 
 -kهللا تعا�لثالث -&}ه �خلليفة �نُتخب �
�لقى خطاًبـا $جيًز�،  �خـذ �لبيعة.

 :8ْ� n$ لكم �نا ال �قو� لكم #ال �8 تدعو� 
ْلَنا َما ال َطاَقَة َلَنا ِبِه َ$�ْعُف  ﴿َ&بََّنا َ$ال ُتَحمِّ
َمْوالَنا  َ�ْنَت  َ$�ْ&َحْمَنا  َلَنا  َ$�ْغِفْر  َعنَّا 

َفاْنُصْرَنا َعَلى �ْلَقْوِ= �ْلَكاِفِريَن﴾". 

(جريدP �لفضل ١٩ جو�/حزير�� ١٩٨٢ � ٢) 

�عتر�ضاR �ملستشرقني.
 Rنعقد� �أل�E/6يسم4:  كانو�   ٢٦-٢٨
�هللا.  CDه   vعهد  �أل�"  �لسنوية  �جللسة 
كا� �ملطر شديًد�  �ليوe �ألخr �مع �لك 
 ٢٢٠ Dجللسة. بلغ �حلضو� Rتو�صلت �ريا

�لف من ٢٧ بلد�.
كانو� �أل�E/6يسم4: �علن مشر�ًعا لبنا] �سة 

 �مريكا. Pمساجد ��سة مر�كز للدعو
تأسست فر�_ �جلماعة  ٨٠ بلًد�  �لعا� 

ح| سنة ١٩٨٢. 
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 حضرته يلقي ��6 خطبة �عة بعد توليه �خلالفة
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 (خطب طاهر �ملجلد ١ � ٣٤)

 لقا� �ملستشر� مونتغمر% �ضرته، $على ميني
 m&د �&تشا{� wألسكتلند% بش�عية �لد�حضرته  
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حضرP حكيم عبد �لعزيز

حضرP شوDE, غالe مهد, حضر�D Pنا عبد �حلميد خا�، ��انبه حضرP ميا� �Dشن Eين

حضرE .E Pين �مد حضرP بابو عبد �لعزيز

 حضرP مr-� نذير حسني بن حضرP ميا� شر�� Eين 




