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 موالنا جال	 �لديـن �س �

� عا� ١٩٠١.  لدين  ُ�لد موالنا جال� 
ملسيح  �صحا�  �جّلة  من  �بو#  �كا% 
 'ملوعو- � �,ه *ما� لدين لسيكهو
لدين �هو صغ/  �. جي4َ مبوالنا جال� 
�نه ينظر *6  :�ملسيح ملوعو- �، فر 6*
 �قا� >، فمسح على <�سه مر>ً�على مر

سيكو% له شأ% D خدمة لدين.
خلدمة  حياته  فوقف  لنبأ..  حتقق  �قد 
لدين بقا-يا%،  O>-� ،إلسال� عا� ١٩١٧
�كا% من خرTي لدفعة أل�6 من مد<سة 
 ،Uيًد  شاعًر <بانًيا،  عاملًا  كا%   .Vلدعا
ُيَشّق  خطيًبا مفوًها، كاتبا فذ، �مناظر ال 
كتاًبا  �<بعني  من  �كثر  �ّلف  غبا<..  له 
أل<-ية �لعربية �إلجنليزية، �-خل  cباللغا
D مناظرc كتابية مع ملشايخ �لقسا�سة 

لبهائية. Vعا-�

1 �جللسة �لسنوية عا/ ١٩٥٦ منح حضر% �خلليفة �لثا� � لقب "خالد �أل�دية" لثالثة من علما� �جلماعة �ألجال�،
 جلها;هم �ملشكو> 1 سبيل �هللا 9>سوله � 9;ينه، 89خالقهم �إلسالمية �ملثالية، 

.D�9ملحامي عبد �لر�ن �لغوجر� ،Hلدين �س، 9موالنا 8بو �لعطا� �جلالندهر� 	9هم موالنا جال
 نذكر فيما يلي �ثنني من هؤال� �خلو�لد ملا 8سديا للعرO من خدماN مشكو>% خال	 Mقامتهما 1 �لبال; �لعربية.

-مشَق   � لثا'  خلليفة   gشّر عندما 
 ١٩٢٤ عا�   D  Vمر  ��� مليمو%  بقد�مه 
قابله لشيخ عبد لقا-< ملغرj، �قا� له �ثنا4 
يقبل   %�  jلعر ميكن  ال  متحدًيا:  حلديث 
سأ<سل   :� حضرته  عليه  فر-  -عوتكم. 
تر:   gسو�  ،q-عو فو<  عيتنا - هنا   6*

لعربية.  لبال-   D ألrدية  تنتشر  كيف 
�فو< عو-V حضرته � *6 sند قر< *<سا� 
ملبشر لفاتح لشا� جال� لدين uس � 
vين   jلصحا معه  بعث  �قد  -مشق،   6*
له  مهد   %� بعد  <جع   xلذ  � لعابدين 

لطريق. 
�<سله خلليفة لثا' � *6 لديا< لعربية، 
 y١٩٢٥/٧/٧، فأنشأ فر D فوصل -مشق
جلماعة هنا~. { طر-ته حلكومة لفرنسية من 
 ،١٩٢٨/٣/١٧ D سو<يا، فوصل *6 حيفا
 ����ذ لكتباب/ مقر له. �سس هنالك  }
لديا< لعربية �مد<سة  D مسجد للجماعة
ألطفا� ألrدية عا� ١٩٣٠.  �خال� هذ# 
< مصر مرتني عا� ١٩٢٩ �١٩٣٠ v Vملد
لديا<  D جلماعة. قضى yسس هنا~ فر��

لعربية �س سنوc �نصف.
حلكمة" مبصر  >-" D Vلقى �اضر� Vمر c�
عد-  شهدها  ألنبيا4)..  (عصمة   :%بعنو
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�سط   D� لفضال4. � ملثقفني � لعلما4  من 
نفسه  ألvهر  علما4  �حد  ميلك   �  Vملحاضر
ِ<ْسِلك  على  مقاطًعا:  فوقف  إلعجا�  من 
�يها ألستا�. فتوقف موالنا جال� لدين عن 
 بالرجل يقو�: �*� ،لكال� �نظر مستفسر
هللا *نه البن عباO فينا، ��خذ ينشد �بياتا من �
لشعر مع� عن *عجابه �سر�<# مبا يسمع.    
"كا%   :qنويال مصطفى  ألستا�   xير�
 %*  :� يقو�   qنويال علي  لسيد   xلد�
لوقت �قُت ظهو< ملهدx �، فقد  هذ
لدلة على ظهو<#..  cلعالماحتققْت �يع 
فإ� ,عَت �حًد يذكر شيئا عن بعثته فعليك 
بالتحقق �إلميا% بدعوته. �قد �عطا' مبلًغا 
بظهو<  يبشر  من   6* به   yألت� ملا�  من 

".xملهد Vعو-
ألستا� علي نويالq ,ع بنه  Dتو %� �بعد 
ألستا� جال� لدين uس،  Vمصطفى بدعو
�بعد  لكالمه،  ستمع � لفو<،  على   #>فز
ملبايعني D -مشق، �قّد�  ���لتحقق كا% 
 xملهد ملبلغ هديًة من �لد# *6 �اعة  له 

� حسب لوصية.
�ثنا4 جها- ألستا� uس D -مشق طعنه �
 cملتعصبني باخلنجر �ا�ًال قتله، �نفذ�حد 
لطعنة قريًبا من لقلب، فُنقل *6 ملستشفى. 
منه  طلب  حلص�  من/  ألستا�   #>v فلما 
 6* يذهب   %� سرير#  على  مسّجى  �هو 
 xلذ- ملا�  من  �تا�  ما  ليأخذ  غرفته 
ل/سل   -qنويال علي  ألستا�  هدية  هو 
ليخ�#   ،� لثا'  خلليفة  موالنا   6* برقية 
بالشفا4.  له  لدعا4  منه  �ليطلب  مبا حد� 
�عندما  مر#. �� حلص�  من/  ملرحو�  فنّفذ 
بلغ خل� قا-يا% �ع خلليفُة لثا' � �هلها 
 D� .ملسجد �-عا له بالشفا4 -عا4 حاً< D
لقد  عاجله:   xلذ لطبيب  قا�  لتا�  ليو� 
 Vكنا جزمنا بعد� جنا ،Vلليلة معجزحدثت 
 ،Vله تتحسن فجأ�حو c�ملصا�، �لكن بد
 %��نه قد ُشفي متاًما، �ميكنه  :>�ح  *' 

- �لك.>� ُيغا-< ملستشفى *�
�قد عا- موالنا جال� لدين uس � *6 
قا-يا% D -يسم�/كانو% أل�� عا� ١٩٣١ 

بعد �% قا� ¡ها- عظيم لن ُينسى على مر 
لتا<يخ. 

 6* سنة ١٩٣٦   D ملؤمنني  �م/  �<سله   }
لند%، فمكث فيها يبشر باإلسال� ١١ سنة 
متتالية، بعيًد عن ألهل �أل�ال- حيث <جع 
D سنة ١٩٤٦. شغل حضرته عدV مناصب 
لتصنيف  ناظر  منها:  جلماعة،   D  Vv>با
لتأليف، �ناظر إلصال£ �إل<شا-، �عضو �
�مدير  �rدية)،  �جنمن  (صد<  مؤسسة   D
�من  لنشر. � للطباعة  إلسالمية  لشركة 
بني أل,ا4 ل¤ قُترحت لُتطلق على ملركز 
 Vختا< حضر باكستا%   D للجماعة جلديد 

 ."Vحه �هو "<بوخلليفة لثا' � قتر
مرضه   � لثا'  خلليفة  مر¥  �عندما 
 cصلو  D عنه  ينو�   %� �مر#  ألخ/.. 

جلمعة �*لقا4 خلطب.
�كتوبر/تشرين  ١٣ D Vبو> D حضرته Dتو
حافلة   Vحيا قضى   %� بعد   ١٩٦٦ أل�� 
 #¦دمة لدين حلنيف. <rه هللا تعا6 �جز

.4�كر� جلز

لكباب/ مع ملبشرْين جال� لدين uس ��بو لعطا4 جلالندهرx عا� ١٩٣١ D جلماعة�بنا4 
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موالنا 8بو �لعطا� �جلالندهرH >�ه �هللا
 

�بو  �كنيته  هللا،  عطا4   v� -ّتا)  هللا ) ,ه 
لعطا4. ُ�لد C ١٤ *بريل/ نيسا% ١٩٠٤ 
باsند.  C قرية (كريها) مبحافظة جالندهر 

لدين  *ما�  ميا%   Uحضر لد# �
إلما�  صحابة  �كابر  من   �
ملسيح ملوعو- �.� vملهد

إلسال�.  خلدمة  حياته  نذ= 
 �جلامعة ألrدية، �بد C ّر�¥
 C�  .١٩٢٧ عا�  عية - يعمل 
��� خطا�  �لقى  عا� ١٩٢٨ 
جللسة لسنوية للجماعة،  C له
فيها  خلطب  *لقا4   C ستمر �
عا�  �فاته  حني   <* عا�  كل 
 aلسنو  عد فيما   ..١٩٧٧
لبال- لعربية. C ل¡ خد� فيها
�صل *> فلسطني C ٤ سبتم�/

�يلو� عا� ١٩٣١ ليأخذ مكا% 
uس،  لدين  جال�  ألستا� 
لديا= لعربية ح�  C ظل ¦د��

٢٤ ف�ير/شبا§ ١٩٣٦. 
مسجد  �كمل   Uلفتر هذ#   C  
بالكباب/،  �مو-"  "سيدنا 
إلسالمية  U=لبشا�سس Zلة "�
جلماعة  لسا% حا�  ألrدية" 

لديا= لعربية، �غّير ,ها *> "لبشر9"  C
فيما بعد. قا�  مبناظرa مشهو-U مع ملشايخ 
منها   aشتهر لبهائية..   Uعا-� لقسا�سة �
 C لقسا�سة  كبا=  بعض  مع  له   Uمناظر

مصر.
من  ألسبو}" " Zلة  نشرته  مما  نقتبس 
كلماa =قيقة �يلة تصف شخصية موالنا 

:Uجلريدلعطا4، تقو�  i�

لعربية  C ينطلق به �"له لسا% خصب مقو
ألwهر...�هو   ªشيو من  حد � نطال» 
مع �لك هندv مثقف Tيد حلو= ��سن 
حلديث، �تلك بضاعة  ��بو C gلتصر

لرجل ل¡ ִדيئ له �سبا� لنجا ."

شخصية  على  معلقة   Uجلريد كتبت   ��
ملسيح ملوعو- � ��اعته:

 "�من شأ% sند �% تفاخر -ئما بأ®ا ُتربة 
�ها  جتا#  كل   C لعا� تقو-  ل¡  لعقو� 
 %�هي تبتكر لرجل لذv يريد له �شياعه 
يقو- لدنيا C حلبة لدين." (Zلة ألسبو} 

عد- ٢٥ يوليو ١٩٣١ °٢٧)
 عميًد  �  �ستا� عمل  للهند  عو-ته  �بعد 

كما   .١٩٤٤ عا�  ألrدية  للجامعة 
ناظر  منها:  �خر9  هامة  مناصب  تو> 
ملجلس  �=ئيس  إل=شا-، � لإلصال   ثاٍ% 
لوصية، �عضو Zلس  ملشرg على نظا� 
�كاتًبا  خطيًبا  كا%   .vملركز إلفتا4 
أل��.  w�مناظًر من لطر
 Uكثر من سبعني مناظر�له 
على   gينو �ما  طويلة، 
�شهرها  مؤلفا،  �=بعني 
 aتفهيما) لضخم  كتابه 
عن  يغ�   vلذ =بانية) 
 C لكتب  من  كث/ 
خلالفية  جلدلية  ملسائل 
إلسالمية  جلماعة  بني 
ِمن  �غ/ها  ألrدية 
لِفر». �له �يضا: "لتعليق 
لبهائية".  حلركة  على 
�يًضا   Uخلالد ³ثا=#  �من 
كا%  ل¡  لفرقا%) ) Zلة 
بنفسه  �يصد=ها  �ر=ها 
 Uملد Uبو= C � %قا-يا C
 <* متوصلة  عاًما   ٢٧
كانت  �قد  �فاته.  حني 
Zلة =فيعة ملستو9، �كا% 
يكتبو%  لكبا=  لعلما4 
 عضو حضرته  كا%  فيها. 
C �فد جلماعة إلسالمية ألrدية برئاسة 
خلليفة لثالث -=rه هللا- للدفا}  Uحضر
لشعب  Zلس  �ما�  جلماعة  موقف  عن 

لباكستا' عا� ١٩٧٤.
 %��يا= ١٩٧٧ بعد  ٢٣ C حضرته Cتو 
 aخلدما جالئل   4*سد  C حياته  قضى 
هللا  =rه  لعر�. � ألrدية � لإلسال� 

سعة.� aاr=

ألستا� من/ حلص�� vجلالندهرموالنا �بو لعطا4 




