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لقد بّشـر �هللا �ملؤمنني # "ية �الستخال� 	نه سـيقيم فيهم �خلالفة ما ��مو� حائزين 	على مستو� 
�لر1حانيـِة �1ألعمـاC �لصاحلة. 1قد 	ّكد �هللا تعا; # هذ: �آلية 	نه هـو �لذ6 5تا4 �خلليفة، 01/ 
كا/ يعطي �ملؤمنني - تشـريفا Pم - فرصًة لُيدلو� بر	يهم عند �النتخاK. 1لكن مما ال شـك فيه 
	/ �هللا تعا; يتحّكم # قلوK �ملؤمنني فينتخبو/ بتوجيه منه شـخصا يكو/ قد �ختا4: � سـلفا. 

1من منن �هللا على �ملؤمنني 	نه Z5 -تلميحا 	1 صر�حة- بعضا منهم 4جاال 1نساX، صغا�4 1كبا�4، ليكونو� 
شهد�X على aلك حني يظهر هذ� �لقد4 �إلPي بصو4^ حقيقية �1ضحة، 1ليتقو� به 0ميا/ ]اعة �ملؤمنني. 

1مـن شـيمة هـؤالX �ألبـر�4 �1لصلحا X	bـم يعتـ1Z/ �لعلم �لـذ6 يتلقونه مـن �هللا تعا; 
ֲדـذ� �خلصـوg 	مانة مقدسـة fتفظو/ ֲדـا # صد41هـم، 1ال ُيظِهرb1ا على �لنـاd.. قبل 
 .hقا4ֲדم. 1هذ� هـو �لطريق �ألسـلم �1ألحو	أل�1/.. 0ال علـى بعـض �ملقرَّبـني جد� مـن �

قـد 	�4 �ُهللا تعـا; بفضله �خلاg مئاn مـن �إلخو^ �1ألخـو�n صغا�4 1كبـاm #1 �4تلف 
	tـاX �لعـا�r4 s �1ضحة جليـة تؤكد 	1 تفيـد بأنه � هو �لـذ6 ينتخب �خلليفـة. 1فيما 
يلـي نو�4 بعـض هذ: �ألنباX �1ملبشـر�n �1لـر�r �لصا�قة، على سـبيل �ملثـاC ال �حلصر.

0عد��: �لد�عية عبد �ملجيد عامر
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١. نبوX^ �ملسيح �ملوعو� �:
لت � كتا� "تريا� لقلو�" �يا�  "لقد سجَّ
كث-, +قد شاهدمت حتققها بأ! �عينكم. لقد 
يهّزكم  5ميانكم +ال  يتقو6   7�  7أل+ حا7 
لصا>قني  من  فيكم   75 عاصفة.   +�  DEلز
لذين M Nتاجو IJ K5ية �ية، ال شك �7 هللا 
هم مئا� آليا� بفضله، +لكن لو J� Kتعا
 N تظهر �ية +حد, العتU+V صا>قا +لكانو
لدين �ية  Jنو Xملولومعي. فمثال N يطلب 
�ية بل مبجر> �7 `ع >عوX قاD: �مّنا. لقد 
 ،�+Jلفايق مع �نه من نسل  دِّ تصّرf كالصِّ
لشا!،  K5 با بكر كا7 سافر�7 � <J+ حيث
 Vلطريق خ  � بلغه   kسفر من  عا>  +حني 
مللفوظا�، ) ".Jًفآمَن فو ،� qلن>عو6 

(٥٥ t ٢ u حلديثةلطبعة 

٢. r4يا �لسيد^ نو�K مبا4كة بيغم (�بنة 
�ملسيح �ملوعو� �) 

 xخ�  yحدثت  :� �}د  بش-   Eمر  X+ير
 <J� حني   � حضرته   7� بيغم  مباJكة 
 Dألخ-, � حياته قالسفر K5 الهوJ للمر, 
|ا: "5نy مهتم بأمر ها!، فا>عي من �جله، 
ملنا!  فر�ْ� �   ".yيVفأخ IJيا  J�يِت   �5+
لبيت  من   Xلعلو لطابق   K5 صعدْ�  ��ا 
 kلدين جالسا +� يد Jهنا� موالنا نو �ْ�J+
لكتا�، ففيه  كتا�، +قاD |ا: "نظرX هذ
5|اما� ملسيح ملوعو> � لx تتعلق �، 
+�نا �بو بكر". +� ليو! لتا� سأ|ا ملسيح 
ملوعو> �: هل J�يِت شيئا؟ فذكرْ� له 
(س-,  ُألمِِّك...  يه  تُقصِّ ال   :Dفقا IJياها، 

 (٣٧ t ٣ u Xملهد

٣. نبوX^ �لشهيد صاحبز��: 
عبد �للطيف �

لكابلي:  J}د نو�لسيد  6+J
ناEًال  خا7"  "عجب  لسيد  كا7  مر,   ��"
عندنا، فاستأ�7 ملسيَح ملوعو> � � لعو>, 
للطيف  عبد  لشهيد   K5 جا�   � بيته،   K5
+�خkV �نه قد ستأ�7 ملسيح ملوعوَ> � � 
 Dلدين. فقا Jَنو Xملولولعو>,، +N يستأ�7 
لدين �يًضا  Jَ7 تستأ�7 نو�لشهيد: ال بد له 

.� kبعد D+ألألنه سيكو7 هو خلليفة 
على   �Jَ< لعو>َ,  لشهيد   <J� +عندما   
من  صفحا�  بضع  لدين   Jنو  Xملولو يد 
صحيح لبخاXJ، +قاD لنا: لقد >Jسُته على 
لتملذ, على يدk، ألنه  fُليكو7 � شر kيد
سيكو7 هو خلليفة أل+D بعد ملسيح ملوعو> 
بُأّ!  J�يتها  للطيف  عبد  ستشهاِ>   �ُ(�حد  .�

لطبعة جلديد,) ،٩-١٠ t ١ u ،yعي

 nيا 0حد� �لسيد�r4 .٤ 
لسيد �مو> عاN من قا>يا7:  X+ير

عند   Dيقو  � لدين)   Jنو (موالنا  "كا7 
قد   Kتعا هللا  كا7  خلالفة:   Xمنكر �كر 
ليو!.  من  سنة  ثالثني  قبل   xالف�  Vخ�
 xل X+-لبهفإ7 بنَة �ٍ� للسيد جنم لدين 
قد  لوحي +إل|ا!  تتلقى كثً- من  كانت 
ُ�خVْ� من عند هللا تعاK قبل ثالثني عاما 
 ،� ملوعو>  ملسيح  خليفة  سأكو7   yن�
+كا7 �لك حني N يكن لنا� يعرفو7 من 
لكلما�  +لعل   .� ملوعو>  ملسيح  هو 
|اتف: �ين  Dإل|ا! هي: "قالx تلقَّتها � 

لدين خليفُة ملسيح"؟  Jنو Xملولو
لدين  جنَم  لسيد  فسألُت   :X+لر  Dيقو
 :Dألمر شيئا؟ فقا شخصيا: هل تعرf عن هذ
 Jنو Xملولوكنت �عرf قبل ثالثني سنة �7 
لدين سيكو7 خليفة ملسيح ملوعو>، أل7 بنة 
لدين سيكو7  Jنو Xملولو�خي قد ُ�خِبرْ� �7 
ملسيح  fحد يعر�يكن  N خليفًة، +�لك حني
لفضل" ٢٢ �� " �." (جريد,  ملوعو> 

(١٩٤٠

٥. شها�^ م� ~مد سعيد 
 Jمد صا>� �، �ر� xملفكتب لسيد 

جريد, "بدJ" � مقاD ما يلي: 
حيا,   � لنا�  من  كث-   Jنظا�  7� حلق "
 Jنو �و  تّتجه  كانت   � ملوعو>  ملسيح 
لدين �، حيث كانو ير+7 �نه هو ألحق 
�شهر  بضعة  فقبل   .� �الفته   Jألجد+
 7� لدين: ما� عسى   Dجه كماسألy خو
ال  ليو!،  ملوعو>  ملسيح  توّفي  لو  Mد� 
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`ح هللا؟ أل7 ألعد� يقولو7 5نه ميلك لقو, 
على  +�ِعهم  حد + سلك   � لنا�  خلرِ� 
جلماعة مشر+طة  k7 حيا, هذ�حد,، +يد +
بأ7 ¢لفه بعدk شخص يتمتع بالقو, نفسها. 
 � Kهللا تعالقو, موجو>, بفضل  kفقلُت: هذ
 Kهللا تعالدين، +بعدk سيهبها  Jنو Xملولو
جلماعة قوية � لظاهر،  kفإ7 هذ لغ-k، لذ
 .DEلز  +� هز,  �ية  من  عليها   fخو +ال 
�نا مستعد من صميم   :Dجه +قافأيدU خو

لدين. Jنو Xملولوقلq للبيعة على يد 

١. نبوX^ 4سوC �هللا �
لوJ>, ¤قـه هي  � 75 �هـم لنبـو�
حلديث  � <J+ هللا �، فقد DسوJ ,نبو�
هللا  بن عمر Jضي  هللا  عبد  لشريف عن 

عنهما:
"ينـزC عيسـى �بن مـرمي 0; �أل�4 

فيتـز1� 1يوَلد لـه."
(مشكا, ملصابيح، با� نز+D عيسى)

 هذ � � شر¦  ملوعو>  ملسيح   Dقا+
حلديث: 

"قد 	خZ 4سوCُ �هللا � 	/ �ملسيح �ملوعو� 
يتز1� 1يوَلد له، ففي هذ� 0شا4^ 0; 	/ �هللا 
يعطيـه 1لد� صاحلا يشابه 	با: 1ال يأبا:، 

1يـكو/ من عبا� �هللا �ملـكَرمني." 
لر+حانية  خلزئن  إلسال!،  كماال�  (مر�, 

(٥٧٨t ملجلد ٥

 D+� 7ملوعو> � فإ+عندما تو� ملسيح 
كلمة تفوkَ ֲדا ملولوX سيد �مد �حسن 
�نت  كانت:  لدين   Jنو  Xملولو �ماَ! 
لذX نقل  Jلقطالصديق ألكV. كنا � 
 K5 نتقل من عربة�جثمانه �، +كنت 
�خر6 عند كل �طة ألّطلع على نطباعا� 
 K5 جلميع مائلةلنا�، فوجد� �7 قلو� 
لدين 5مامنا. +لقد  Jنو Xملولو�7 يكو7 
U م- �مد سعيد مذكر, سجلها � J�

>فترk حيث +J> فيها:

بسم �هللا �لر�ن �لرحيم
لصال, +لسال! على Jسوله �مٍد +�له ��عني+

�ن.. ملوّقعني �>ناk.. جاهز+7 كلنا للبيعة 
لعاملني، موالنا  �J DسوJ على يد خليفة
هللا بر+¦ منه. فلو  kيد�لدين،  Jِنو Xملولو

ُقبل �لك لكا7 مدعا, لسعا>تنا +شرفنا. 
م- �مد سعيد، حلافظ �}د هللا، حلافظ �مد 
عبد   ،«Vش شيخ  حلي،  عبد  سيد  5سحا�، 
 ،kهللا شالر}ن، د+! �مد �شرf، سيد +� 
 خد �ش.(جريد, "بدJ" ٢ حزير7 عا! ١٩٠٨)Eمر

هللا قائال 5نy سأقيم جلماعتك  Uنبأ�لقد ”
بقر�  +سأخصه  شخصا  �Jيتك  ِمن 
حلق،  يز>هر   fسو +بوسطته  ++حيي، 
تلك   فانتظر+ لنا�.  من  لكث-  +سيقبله 
 � f7 كل مبعو� ُيعر� أليا!. +علمو
قبل �لك شخًصا  للنا�  يبد+  بينما  نه +�
 �جر من   °عتر �ل  يكو7   +� عا>يًّا 
 Xلذ إلنسا7  شأ7  شأنه  خا>عة.   Jفكا�
قبل  لبطن   � علقة   +� نطفة  ²ر>  يكو7 
ِخلْلقة." (لوصية،  �7 يصبح 5نسانا كامل 
|امش) ٣٠٦ t ٢٠ u لر+حانيةخلزئن 

+قاD � �يضا: 
D حيًّا E ما Xلذ ،D+أل yب"قبل �7 يولد 
`ه �مو> �}د، ُ�خِبرُ� بوال>ته � + �Eَُير
لكشف، +J�يت `ه "�مو>" مكتوبا على 
لنبو�,   kهذ طبعُت  عندها  ملسجد.   Jجد
على +�J �خضر ألنشرها، فطِبعْت بتاJيخ 

� È›]m’\;Ï�Ë÷£\;]›ÅËà;Ï…˜|;fl¡;k\Ñ]çe’\

٢. نبوn�X �ملسيح �ملوعو� � 
� >يسمV/كانو7 لثاU ١٩٠٥ كتب ملسيح 
ملوعو> � � كتيبه ”لوصية“ نبو�ً, هامًة 

:� Dعن حضرته � حيث قا
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(تريا�   ".!١٨٨٨ عا!   D+أل كانو7   ١
(٢١٤t ١٥ u لر+حانيةلقلو�، خلزئن 

تضرعاتك  "`عُت   :Dقا+  Uبّشر هللا 
سألَت  ما  معطيك   U5+ +>عوتك، 
ما   �J<� +ما  ملنَعمني.  من  +�نت   yم
+فتٍح  +قربٍة  +فضٍل  J}ٍة  �ية  �عطيك؟ 
ملظفَّرين.  من  �نت  عليك  فسال!  +َظَفٍر. 
5نا نبشر� بغال� `ه عنمو�يل(١) 1بش�. 
ملقربني.  +من  لعقل  >قيق  لشكل  �نيق 
 Dينـز لفضل + لسما�،  من  يأ» 
+طيب   �Jمبا+  Jنو +هو  بنـز+لـه. 
 Xيغّذ+ لVكاِ�،  ُيفشي  ملطهرين.  +من 
َخللَق من لطيبا�، +ينصر لدين. +يسمو 
+يعرu +يرقى، +يعاµ كلَّ عليل +مرضى، 
من  �ية  +5نه  لشافني.  من  بأنفاسه  +كا7 
 �يا»، +َعَلٌم لتأييد»، ليعلم لذين كذبو
حلق  +ليجي�  ملبني،  بفضلي  معك   U�
لباطل بظهوkJ، +ليتجلى  مبجيئه، +يزهق 
قدJ» +يظهر عظمx، +يعلو لدين +يلمع 
هني، +لينجو طال� حليا, من �كفِّ Vل
�صحا�  +لُيبَعث   ،Jلنو+ إلميا7  مو� 
 كفر+ لذين  +ليعلم   ،Jلقبو من   Jلقبو
باهللا +Jسوله +كتابه ��م كانو على خطأ 
لك  فسُيعطى  ملجرمني.  سبيل  +لتستبني 
+نسلك  +�Jيتك  ُصْلبك  ِمن  �كي  غال! 
+يكو7 من عبا>نا لوجيهني. ضيف �يل 
 ٍ يأتيك من لدنا. نقيٌّ ِمن كلِّ َ>7ٍJَ +َشني
+َشناJٍ +شرJ,، +عيٍب +عاJٍ +عرJ,، +من 
لطّيبني. +هو كلمة هللا. ُخِلَق ِمن كلما� 
قد  +�هني +حسني.  فهيم  +هو  متجيديٍة. 

 kJُصد+ حلًما،  +باطُنه  علًما،  قلُبه  ُمِلَئ 
مسيحي،  نَفٌس  لـه  +ُ�عطَي  سلًما، 
الثنـني،  يو!  ألمني.  بالر+¦   �Jبو+
 ¦+J� الثنني، يأ» فيكفوًها لك يا يوَ! 
 .�Jمبا +لٌد صا½ كرمي �كي  ملباJكني. 
آلخر. مظهر حلق +لَعال�، + D+ألَمظَهُر 
 kJلسما�. يظهر بظهو كأ7 هللا نزD من 
ممسو¦   Jنو يأتيك  لعاملني.   �J  Dجال
بعطر لر}ن، لقائم حتت ظل هللا ملنا7. 
يفّك Jقا� ألسا6J +ينجي ملسجونني. 
+ُينَشر  +برهانه،  `ه  +ُيرفع  شأنه،  يعظم 
5ما!  ألJضني.  �قصى   K5 +MJانه   kكر�
معه شفا�  +يأ»   ،!�قو منه   �Jَيبا ُهماٌ!، 
ينمـو  �نا!.  به  +ينتفع  َسقا!،  يبقى  +ال 
 K5 يرفع � ،!سريًعا سـريًعا كأنه ِعـر>
نقطته لنفسية لx هي لـه مقا!. +كـا7 
عال!.   J<قا  kJقّد مقـضًيا،   �مـًر
 t ،لتبليغهللا خ- ملقدJين." ( �Jفتبـا

(١٤١-١٤٣

� C1خلليفة �أل� n�X٣. نبو
	. قاD � � خطبة �عة:

�متالك  ال  باحلفظ،  جدير,  نقطة  "هنا� 
نفسي من �كرها، �ال +هي �U قد تشرفُت 
-J}ة  خلوجة سليما7(٢)  بزياJ, حضر, 
بالقر�7  شغوًفا  كا7   Xلذ عليه-  هللا 
لكرمي، +�كّن له حبًّا كبً-، +�صبح خليفة 
 Dبن ٢٢ عاًما، +طا D(لشيخه) +هو ال يز
ألمر  عهد خالفته ٧٨ سنة. فاحَفُظو هذ
جيًد، فإنy قد �كرُته لكم ملصلحة معينة 

 ٤٢١ t Jهللا". (حيا, نو+نصيحًة لوجه 
(١٩١٠/٧/٢٧ "Jنقًال عن جريد, "بد

 K5 بذلك  يلمح   � �7 حضرته  لوضح 
 ،k}د بعد�لدين �مو>  بش- E-خالفة م
 fنه شغو�جة سليما7 � فهو ُيْشِبه خلو
، +�نه  بالقر�7، +�7ّ خلليفة أل+M Dبه جدًّ
 ،kلعشرينيا� من عمرخلالفة �  Kسيتو

.+�7 خالفته ستطوD جد
 ١٩١٠  D+أل يناير/كانو7   ١٩  �  .K
فجأ,   �  D+أل خلليفة  صحة   �Jتدهو
من  بسقوطه  �صابه   Xلذ جلر¦  بسبب 
 fباستخال +صيًة  فكتب  حلصا7،  على 
 �  ،kبعد �}د  �مو>  لدين  بش-   E-م
+قد  لوصية.   kهذ فمز�  حتسنت صحته، 

لوصية: kلفضل" عن هذكتبت جريد, "
حلصا7  عن   �  D+أل خلليفة  سقط  "ملا 
+�صيب   ،� ملوعو>  ملسيح  نبو�,  +فق 
حالته   �Jتدهو J�سه،   � شديد  Áر¦ 
جلر¦  !J+ 7� ليلٍة +ظن ��  لصحية جدًّ
بد� يتجه K5 قلبه، فطلب على لفوJ قلًما، 
 fٍقٍة شيًئا ++ضعه � ظرJ+ كتب على+
�يًضا،  شيًئا   fلظر على  +كتب  +�غلقه، 
�}د   Jتيمو لشيَخ   fلظر  هذ �عطى   �
لذX كا7 يقو! �دمته- قائال: "�5 مُت -
فاعَملو ¤سب ما هو مكتوٌ� فيه. +¤سب 
ية لشيخ تيموJ �}د كا7 مكتوًبا على +J
 Xلذ لظرf: "على �سو, �� بكٍر، باِيعو
 لظرf. فلما ُفتح هذ ُكِتَب `ه � هذ

لظرf كا7 مكتوًبا فيه: "�مو> �}د". 
 Dيلو�  ٦ قا>يا7  لفضل" " جريد,  (من 

(٦ t ١٩١٤
�. كتب خلليفة لثاU � +هو يتحد� 

عن جللسة لسنوية عا! ١٩١٣: 
جللسة  على  قليلة  �يا!  نقضا�  "بعد 

٦٢ t١١ u لر+حانيةللفظ +J> � كتا� �خر للمسيح ملوعو> � بقر�, "ِعّماَنوئيل. نُظْر "�جنا! �ִדم"، خلزئن  (١) هذ

|ندية، +تو� قبيل بعثة ملسيح ملوعو> �. ,Jلقا � Kهللا تعاخلوجة سليماJ- 7}ه هللا- �حد �+ليا�  (٢)

-------------------------



٦٦

لسنوية.... كا7 (خلليفة أل+D �) يلقي 
>Jسا من مسند �}د بن حنبل، فقاD �ثنا� 
كتا�  حنبل  بن  �}د  مسند   75  :�Jلد
منـزلًة،   XJلبخا صحيَح  +يضاهي  قيم 
بَنه +  kتالميذ �حد   7� ملؤسف  +لكن 
نفس  على  ليست  يا� +J فيه  �>خال  قد 
 kِّنز�  7�  <+� +كنت  لصحة،  من  لدJجة 
�لك �  يتم   N +لكن  منها،  لكتا�   هذ
عهد   � يتم  �لك  +لعل  لألسف،   Xعهد
 kهذ  � �}د).  �مو>   Eمر  X�) "ميا7ْ" 
ألثنا� حضر ملولوX سيد سْرَ+J شاk �يضا، 
 فأعا> � قوله �مامه، +قاD له: N يتم هذ
لعمل � عهدX، فعليك �7 تكمله � عهد 
لكال! قبل +فاته  "ميا7ْ". لقد قاD � هذ

(١٧٠t لصد�بشهرين." (مر�, 
+قاD � �يضا:

"لقد كتب خلليفة أل+D � عy �نه كا7 
 Dملوعو>". كذلك .... قاملصلح " UVيعت
نستطع   N لنا�:  من   كثً- ²لس �ع   �
لو  +لكن  حنبل،  بن  �}د  مسند  تنـزيه 
يتم �لك � عهـد   fفسو Kتعا هللا  <J�
حضـر, ميا7ْ. +قد قاD � هذ � كانو7 
مرضـه  قبل  +�لك   ،١٩١٤ عا!   Uلثا
لفصل،  Dلقوألخ- ¤و� شـهرين."   (

(٥٦ t
ألمَر   هذ علي  ش-   Xملولو صّد�  +لقد 
 kشا  J+سر  Xملولو من  `عُت  لقد   :Dقا+
لفضل،  (جريد,  باملسند."  ملتعلقة  لقصة 

�+D نيسا7 ١٩١٤)
حلا>َ� �  +قد نشر ملولوX ش- علي هذ
ملولوX سيد  من  بتصديق  لفضل" " جريد, 

سر+J شاk +� حياته، كما يلي: 
 D+أل خلليفة  سيدنا  عن   yصلت+ "لقد 
بنه  بوسطة  لدين   Jبد  XJ<يُة شو+J  �

قها  صدَّ +قد  �}د.  لدين   Dا�  XJ<شو
لتصديق  ملولوX سيد سر+J شاk خطيا +هذ

 .Xموجو> عند
كما  بكلماته   kشا  J+سر سيد  ها +J +قد 

يلي:  
"كا7 خلليفة أل+D �، � بدية �يا! مرضه 
 �Jلدملرضى +يلقي  µتوفِّي فيه، يعا Xلذ
� بيته. +� �حد أليا! حضرُ� ²لسه حني 
كا7 يتحد� عن �مر +لنا� ُمصغو7 5ليه. 
ألما! خلسة >+7 5لقا� لسال!  K5 فتقدمت
جهر، لكنَّ حضرَته U�J، فتوجه �5 +سلَّم 
علّي � قاD: كنت �قوD 75 مسند �}د بن 
يا� +J ت 5ليه حنبل كتا� قيِّم، +لكن ُ>سَّ
+كنت  له.  تلميذيِن  بسبب  ֲדا  موثو�  غ- 
لعيب على �سا�   �نزهه من هذ  7�  Xنو�
مهمٌة   �5 لت  ُ+كِّ آل7  +لكن  لصحيحِني. 
 K5 ¤يث ال �جد +قتا ألموJ �خر6. � نظر
تقدمي � لسن �صبحت على يقني �نy لن 
�5 +فقك هللا   :� Dعلى �لك. � قا Jقد�
 Xلذ � Uلثاخلليفة  K5 � Eمنه (مش-
كا7 جالسا بالقر� منه، +كنُت جالسا مع 
لعمل فأجنْزk؛ +سيجزيك  خلليفة لثاU) |ذ

 .هللا جز� كب-
 Xلذعندها قا! ملرحو! شو>XJ بدJ �ش - 
 Jكا7 جالسا �مامي بالضبط � حللقة - +>
+جا�Æ+ Uس �  نصفها   K5 حللقة   Dحو
 لقوD حلضرته مهم جد ��U قائال: 75 هذ
 X7 تسجله عند�. فأخرجُت >فتر�ب Ç+
+سجّلت فيه قوله هذ. � �حصيُت جلالسني 
ملجلس، فكانو ٦٠ شخصا، 5ضافة 5ّ�  �
هللا  Jضي   Uلثا خلليفة +  D+أل خلليفة +

عنهما." 
 t ٥u لدين َمِلك(�صحا� �}د لصال¦ 

(١٤١- ١٤٢

٤. �14ية بنت �ملسيح �ملوعو� �
هللا  بيغم Jضي  مباJكة   �نو لسيد,   Dتقو

عنها:
 Jصد" مؤسسة  فيها  كانت   xل أليا!   �"
جلسة  كانت  لتأسيس  قيد  �}دية"  �جنمن 
 +� �عضائها  النتخا�  بيتنا   uJخا  Xجتر
لوضع قونينها -ال ��كر جيد فيما �5 كانت 
قد تأسست عندها �+ كانت قيد لتأسيس- 
على �ية حاD، كا7 سيدنا �خي ألكV يأ» 
ملسيَح  X�) kV¢+ من حني آلخر uJخلامن 
 .Éالجتما ملوعو> �) مبا ÇرX � هذ
ملؤمنني   !�  J< باحة  يتمشى �   � كا7 
حني جا� �خي �خر مر, +قاD حلضرته � 
شيئا +خرu. فجا� �... K5 �مي ملحترمة 
-+كنُت قد مشيت خلفه فوقفُت خلفه قريًبا 
مستقيما  +قوًفا  قفا + فتحّدَ�   -kظهر من 
بد+7 �7 يدير عنقه، +لكنه كا7 � لظاهر 
¢اطب �! ملؤمنني فقاD: "�حيانا ¢طر ببا� 
لناَ� �الفة "�مو>"، � �فكر �7  Vخ�7 �

مشيئة هللا تعاK ستظهر تلقائيا � حينها". 
+خالقي  مالكي  باهللا  حلًفا   Dقو�+  .......
لذX سأمثل �مامه كما  Xألبد+ �Eأل+5|ي 
 ،Dقو�جلميع، +هو شاهد على ما سيحضر 
+قد قر� +قت حضوXJ 5ليه: 75 هذ حق 
+صد�، +ال فر� بني ما قاله � +بني ما 
قلُت. +U5 أل�كر كل كلمة بالضبط +هي 
 Kتعا هللا  مبشيئة   yه�+  qقل على  منقوشة 
 منذ �لك لوقت +N �نَسها. +كأU � هذ
لوقت �يضا �6J كيفية +قوفه +�`ع صوته، 
+كأ7 ملشهد ماثل �مامي كأنه حد� ليو! 
للحظة.... +بنا� على �لك لقد  kبل � هذ
تلقى من  قد   � �نه  تا!  يقني  كنُت على 
�مو>."  سيدنا  خالفة  عن  لعلم   Kتعا هللا 

(١٩٦٤ J(جريد, لفضل بتاJيخ ١٩ ��
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	1ًال. P0اماn �ملسيح �ملوعو� �
١. +J> � كتابه "حقيقة لوحي" 5|اما� تالية 
لك."  نافلة  بغال�  نبشر�  "0نا  له:  حفيد  عن 

(٩٩t ٢٢u لر+حانية(حقيقة لوحي، خلزئن 
 :� Dقا+

 � ُنشر  +قد  �خر  5|اما  عنه  تلقيت  "+كذلك 
قبل مد, طويلة، +هو:  َحلكم" + Jجريدَتي "بد
 ."Xعند من  نافلًة  لك  نافلًة  بغال!  نبشر�  5نا 
 t  ٢٢u لر+حانية  خلزئن  لوحي،  (حقيقة 

(٢٢٨- ٢٢٩
ملسيح ملوعو> � � تفس- "نافلة"  Dقد قا+

لصفحة نفسها 5نه بن  البن(٣).  �
إل|ا!  +Jغم �7 ملسيح ملوعو> � طّبق هذ
 ،� Uلثاعلى"نص- �}د" البن أل+D للخليفة 
يكن   N فإنه   لذ مبكر،  سن   � ُتوفِّي  �نه  5ال 
مصدقا لتلك إل|اما� عند هللا، أل7 �حد �`ا� 
إل|اما� هو "ÊM"، +قد  � ,<Jحلفيد لو هذ
 ملسيح ملوعو> 75 ملر> منه �نه سُير�E عمر Dقا

(٦٢٦ t ,جلديدطويال. (لتذكر,، لطبعة 
لقرئن +نتخاُبه خليفًة ثالًثا + � فأثبتت ألحد
للمسيح ملوعو> � �7 ملر> من البن خلامس 
 ناصر �}د لذX ُ+لد Eملوعو> هو مرلنافلة +

.١٩٠٩ UلثابتاJيخ ١٥ نوفمV/تشرين 

ثانًيا. نبوn�X �خلليفة �لثا� � 
 Vسبتم/Dيلو�٢٦  � � Uلثا	: كتب خلليفة 

 ناصر �}د Jسالة E١٩٠٩ قبل +ال>, جنله مر
جا� فيها ما يلي: 

هللا تعاK �نه س-Eقy �نا �يضا بنا  UVخ�لقد "
يكو7 ناصَر لدين +يكو7 متحمسا خلدمة لدين 
ئما." (جريد, "لفضل" ٨ 5بريل/نيسا7 ١٩١٥)<
/Vيخ ١٥ نوفمJ}د ُ+لد بتا�ناصر  E7 مر�علًما 

تشرين لثاU عا! ١٩٠٩. 
 :� Dيقو+ :K

"عند لعو>, من لسفر، +�غلب ظ y�U كنت 
حينها � Eيو�J، شاهد� � لرIيا �U �مرُّ � 
 �ألضو مثل   Jً+ّ<  ضوً� �مامي  +J�يت  طريق 
لتوجيه   uألبر ب على  ُتَركَّ  xل  ,Jلدّ+ لقوية 
هللا �. �  Jنه نو�يا Iلرلطائر�. ففكرُ� � 
ظهر �مامي با� مفتو¦، فخطر ببا� �نه لو قا! 
 Jُإل|ي لد+ Jلنولبا� ++قع عليه  �حد � هذ

إل|ي � كل �J, من جسمه. �  Jلنو لدخل 
 ناصر �}د +قف على عتبة هذ  yب  7� J�يت 
لبا� +خرu منه  K5 Jلدّ+ Jُلنو  Jلبا�، فد
قتحم � جسم ناصر �}د. � J�يت + Xضو� قو
 yب +بد�  لبا�،  عتبة  من   Dنز �}د  ناصر   7�
5ليه، +J�يت +هو يتقد!   منوJ �}د يتقد! Eمر
 K5 Ìليم ÉJلذعيه ممد+>تا7، J� 7� لبا� K5
ليساJ، +كا7 لسيد  K5 6ليسر ÉJلذليمني +
 Eجنبه. فتقد! مر K5 هللا خا7 ميشيلعزيز ظفر 
لضو�  JمنوJ �}د ++قف على عتبة لبا�، فد
 Dيتقد! 5ليه +ينـز �ملاضية +بدكما فعل � ملر, 
على جسمه. عندها متنيت لو �مسك لسيد ظفر 
هللا فيه  Jد لِيدخل نو{� Jمنو Eهللا خا7 بيد مر
 منه. � �>�J +جهي قليال +J�يت Jً+يضا مر�
 Eمر بيد  �مسك  قد  خا7  هللا  ظفر   Xعزيز  7�
هللا،  حلمد   :qقل  � فقلت   ،Ìليم �}د   Jمنو
 منوJ �}د � Eهللا خا7 بيد مرلقد �مسك ظفر 
تسر�  قد  إل|ي   Jلنو +يكو7  مناسب،  +قت 
 Jمنو Eمبر J+يضا مر�جسمه  K5 - هللا- بإ�7 
�}د. � ستيقظت. (جريد, "لفضل" ٨ تشرين 

أل+D/�كتوبر ١٩٥٥)
�: +قاJ" :� D�يتy � بيت لدعا� �ثنا� جللو� 
ألخ- � لصال, +>عو� هللا تعاK قائال: �Jجو 
 �  .� 5برهيم  عاقبة  مثل   xعاقب تكو7   7�
نفسه.  بالدعا�  +>عو�  قمت � }ا� شديد 
5`اعيل  م- �مد  فيه  يقف  با�  فجأً,  ُفتح   �
 <+يشع ضو�. +5`اعيل معناk: "`ع هللا"، +ملر
من عاقبة 5برهيم هو �7 هللا تعاK �قا! بعد +فاته 
نائبِني له +Æا 5سحا� +5`اعيل عليهم لسال!. 
لعرفا7 ) |ا."   تفرحو  7� Çب   ,Jبشا  kهذ+

;!\;„∂Ñ;;n’]m’\;Ï�Ë÷£\;;]›ÅËà;;Ï…˜|;fl¡;k\Ñ]çe’\;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

َلُه  ﴿َ+َ+َهْبَنا   :� 5برهيم  عن   Kتعا هللا   Dيقو  (٣)
5ِْسَحاَ� َ+َيْعُقوَ� َناِفَلًة﴾ (ألنبيا� ٧٣).. �X �7 يعقو� 

كا7 نافلة �X حفيًد إلبرهيم.

-------------------------
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(٢٨٨ t ٤ u !لعلو Jإل|ي، �نو
 :� Dقا+ :�

+عندما  خللفا�،  يقيم   Xلذ هو   Kتعا هللا   75"
لنا�   Jكبا بأعنا�  �مَسَك  خليفة   yجعل
+�خضعهم لبيعx، منهم جدX +جد» من �مي، 
+�خي  عمي،  +E+جة  لد»، ++  ،� +خاال7 
هللا �7 يكو7 ناصر �}د  <J� ألكV �يضا. +�5
هو خلليفة فال بد �7 يبايعه �لٌف مثل ميا7ْ بش-  
 fحد، +لسو�}د(٤)، ناهيك عن بش- �}د +
 ".(٥)DسوJ !غال Dمثا�لوًفا من � Kهللا تعا kُيكِر

(جريد, "لفضل" ٣٠ متوE عا! ١٩٥٦)

 Cثالًثا: تصريح �لسيد علي ~مد مسلم، ساهيو�
 U� قو�  على  هللا  +ُ�شهد  باهللا  حلًفا   Dقو�"
ملنا! � عا! ١٩٢٩ +قفا بالقر� من  � yيت�J
Áانبها  لبقعة  خل < جلنة، +�  بقعة صغ-, � 
لشرقي شجرٌ, حتتها �Jبعة كرٍ� مصفوفة Ïاال 
لكرسي  لغر�. +على   kباجتا هة  +جنوبا +موجَّ
ملسيح  سيدنا  Çلس   Dلشما جانب  من   D+أل
 D+ألملوعو> � +Áانبه أليسر Çلس خليفته 
 بش- Eمر Uلثالدين، +يليه خليفته  Jموالنا نو
 k}د. +هذ�ناصر  E}د، يليه مر�لدين �مو> 
لبقعة مفر+شة باحلشيش ألخضر. +Çلس على 
 kشا J+سر XملولوألJ° �ما! لكرسي ألJبعة 

ملولوX ش- علي Ïاال +جنوبا." +

�4بًعا: r4يا �لسيد شو�64 �1 ��� خا/ 
"J�يتy � قا>يا7 +قد جتمع فيها �نا� �خر+7 
لثاJ Uضي هللا + D+ألكث-+7 مبن فيهم خلليفة 
+هو  �}د  ناصر   Eمر بقرֲדما  +Çلس  عنهما، 
خلليفة  لدين   Jنو  Xملولو  Dفقا لسن.  صغ- 

 K5  مش-  �مر ثال�  أل+Dُ � }ا� شديد 
 ناصر �}د: يا �مو>، هذ سيكو7 مِلًكا، Eمر
 هذ �مو>،  يا  مِلًكا،  سيكو7   هذ �مو>،  يا 

سيكو7 مِلًكا."
 

خامًسا: r4يا خد�ة بيغم (4بو^) 
هنمائي بيغم: �كتب بيانا مقر+ًنا J ,لسيد Dتقو
 كث- كنت  �لك:  على  هللا  +ُ�شهد  باحللف 
بيغم  لسيد, خدÇة  ملرحومة  �مي  من  �`ع  ما 
 :Dْتها قبل ٣٥ عاما تقريبا. فكانت تقو�J ياIJ
J�يت جدX (قاضي شا> �ت عباسي) جالسا 
على لكرسي البًسا لباسا فاخر +طربوًشا �}ر 
لبا�  لنا� � تركيا عا>,، فطر� �حٌد  يلبسه 
J+ kقة قد كتب عليها شي� بأحرf �هبية. J�+
فقالت �مي � نفسها: تبد+ لوJقة �يلة، Çب 
� 7�6J ما� ُكتب عليها. +حني نظر� +جدْ� 

مكتوبا عليها: 
ئيل، خلليفة لثاU: �مو>، Vج :D+ألخلليفة "

خلليفة لثالث: ناصر لدين"
لرIيا مسجلة � كتا� "لتابعني ألصحا�  kهذ 
ملرحو!   Xلد+ +لكن   ،١٢  t  ١  u �}د" 
(قاضي شا> �ت عباسي) N يذكر عندئذ سم 
 هذ (لصاحب  لرIيا  كتب  حني  لدين  ناصر 
كا7   Uلثا خلليفة   7� �لك  +سبب  لكتا�) 
موجو> فينا بفضل هللا تعاK، +�كُر سم "ناصر 

 .لدين" حينها N يكن مناسبا �بًد
+عندما قر�ُ� كتا� "لتابعني ألصحا� �}د" 
 :Dيا، فقاIلرقلت لولدN :X ُينشر فيه جز� من 
+لكن  مناسبا،  ليس  حلا�  لوقت   �  kنشر  75
 q7 تكت�عندما يتحقق �لك � عصر� فعليك 

ملركز جلز� ملتبقي من لرIيا. K5

خا/..  �لستا4  عبد  موالنا  كْشف  سا�ًسا: 
�ملعر1� بالشيخ �لصا�..  الهو4

جلماعة  �عال!  من  خا7   Jلستا عبد  كا7 
معر+فا  +كا7  +5|اما�،   fكشو +صاحب 
نيك  لسيد  كتب  لقد  لصا½".  لشيخ " باسم 
�مد خا7 لغزنوX من Jبو, حا>ثا عنه +قع عا! 

١٩٣٢، +هو كما يلي: 
� مر, كا7 لشيخ لصا½ جالسا � ملسجد �"
جالسا  +كنت  لعصر  صال,  ينتظر   "�Jملبا"
قريبا منه. +بعد برهة من لزما7 الحظت �نه قد 
صّو� نظرK5 k جهة بتركيز شديد، +N �سأله 
 ناصر �}د Eعندها شيئا، +لكن شعرُ� بأ7 مر
لشيخ لصا½ +جهه   Jكا7 مير من هنا�، فأ>
 K5 لشيخ5ليه. +بعد لفرÐ من لصال, �هب 
لضيافة فسألُته: ملا� �>Jَ� +جَهك  Jغرفته � >
لقد حد�   :Dقا �ثنا� جلوسك؟   � �Jلو  K5
 :Dقا+ مالٌ�   Uجا� لقد  غريب.  حا>�  ليو! 
 � `ه ناصر �}د، +سيصبح شخصا كب- 75

.kعصر
kJ مفx �مد صا>� E !يا�+ ثالثة �بعد يومني  �
شاهد�  لقد  لصا½:  لشيُخ  له   Dفقا ملحتر! 
 Uلثا خلليفة  بن  �}د  ناصر   Eمر  7�  مشهد
بعد،  سيكوJ 7جال كب-، +لكن M Nن +قته 
 � +سيكو7  +قته،   �  كب- Jجال  سيص-  بل 

 .Jسلطة +قتد
� قاD � �يضا: كل �لك سيتحقق � حياتك. 
�مد   xملف كشفه  لصا½  لشيخ  �كر  فعندما 
�نه  شك  ال   Dقا+ قوله  ألخ-  �كد  صا>� 

.سيصبح شخصا كب-
 �Jبشا �5ا  قائال:  لصا½  لشيخ   yنصح  �  
5|ية +سيحققها هللا � حينها، فال تستعجل � 

�مرها، +ال تذكرها للنا� آل7. 
 ،Xلصا½ عندلشها>, كانت �مانة لشيخ  kهذ 

+ها �نا �سلِّمها K5 صاحبها.
 .� Uلثا(٤) هو البن لثاU للمسيح ملوعو> � +أل� ألصغر للخليفة 

لفتنة ضد خلالفة � عا! ١٩٥٦. ,J5ثا � �J(٥) شخص شا

-------------------------



٦٩

١. نبوX^ �خلليفة �لثا� �
� لز+جته   Uلثا خلليفة  Dقا � مر, � 

"ُ�! طاهر" Jضي هللا عنها: 
هللا تعاK بالوحي �7 "طاهر"  UVخ�لقد "

سيكو7 خليفة � يو! من أليا!." 
(A Man Of God P 208)

٢. كشف 	مة �لرشيد بيغم، 4بو^
"�قوD حلًفا باهللا لذX ال Mلف به كذًبا 
عُت � عا! ١٩٤٠ �+   ̀U5 ،7مللعونو5ال 
 +مؤثر ضحا + لغيب صوتا  من   ١٩٤١

:Dيقو
"حضر, لسيد ميا7ْ طاهر �}د 

سيكو7 خلليفة لربع."
 � موظفا  E+جي  كا7  أليا!  تلك   �
"�نباله"،  مدينة   � حلديدية  لسكك 
+�Jسلته  كتبُته   � حلا>�.   ֲדذ فأخVته 
خلليفة  سيدنا  ملحبو�  5مامنا   K5 بالVيد 
 7� Çب   :�جلو  � فكتب   .�  Uلثا
طي   6Iلر+  fلكشو  kهذ مثل  تبقى 
 EوÇ +ال  خلليفـة،  حيا,   � لكتما7 

�كـرها عـلى ملأل.
لثالث -J}ه  خلليفة  نُتخب  عندما   �
يعy من  تعاK كا7  هللا  لعل  هللا- قلت 
خليفًة  سيهبنا  �نه  �}د"  "طاهر  سم 
نُتخب  عندما  +لكن   .مطهَّر  طاهًر
 طاهر �}د خليفة نكشفت حلقيقة Eمر
 qقل فغمرْ�  هللا.  كال!  +حتقق  Áال� 
فاحلـمد  عظيمة.  سعـا>,  +J+حـي 

هللا � حلمد هللا.

              
٣. r4يا �لسيد بركت علي ننغلي، 4بو^

Jئيس  كنت  -حني   ١٩٤٥ عا!   �  
جلماعة � قرية ١٠٦ � لوقعة � �افظة 
 U� يت مناما�J -7خا7ْ بباكستا Jحيم ياJ
لكائن �  ÉJلشاقف (� قا>يا7) غر� +
جلانب لغر� من حديقة لسيد م- �مد 
+J�يت  لشر�،  ناحية  متَّجًها  5سحا� 
هللا  Jنّو ..(Uلثا ملصلح ملوعو> (خلليفة 
 �مرقدk.. قا>ًما من ملدينة K5 بيت لنو
لسال!"،   J<" ملسمى  خا7  علي  �مد 
+معه ²موعة من لنا� +هم شو>XJ فتح 
�مد، +مفx �مد صا>�، +ملولوX سيد 
+حني  علي.  ش-   Xملولو+  ،kشا  J+سر
قتربو مy خطر ببا� �7 مصافحة حضرته 

�ثنا� لنـزهة قد ال تكو7 مسموحا ֲדا. 
+بينما �نا � �لك �5 قتر� سيدنا ملصلح 
 kفتوّجه �5 +مّد يد ،ملوعو> � مy جد
 � +صافحُته،  5ليه  فتقدمت  للمصافحة، 
ملدينة. +بينما  K5 ملجموعة kتقدمت هذ
�نا +قف � �لك ملكا7 �5 جا�� �اعة 
منها  فتقد!   ،K+أل جلماعة   �J+ �خر6 
 ،�5  kيد +مد   Xو� �}د  ناصر   Eمر
فصافحته. +بينما �نا +قف � ملكا7 نفسه 
 طاهر Eجا�� �اعة ثالثة، فتقد! منها مر
+صافحته.  فتقدمت   ،�5  kيد +مد  �}د 
قد+!  J�يت  لثالثة  جلماعة   J+مر +بعد 
 <E لبصـر، مما�اعـا� كثـ-, مد6 
>فـعة  ملشـهد   Dحتو  � من حـ-». 
 K5 X<يـؤ ÉJمشهد شـا K5 ,حـد+

.,Vֲדشتـي مق

٤. r4يا �لسيد عبد �ملنا/ شاهد �لد�عية 
�إلسالمي �أل�د6، كر�تشي

”J�يت � لرIيا عا! ١٩٥٢ جنوما كب-, 
+ُتقدِّ!  إلحصا� + لعد  تفو�  +كث-, 
مشهد خالبا. +J�يتy قا>ما K5 مسجد 
جلماعة إلسالمية أل}دية � قرية ”�}د 
 طاهر �}د يظهر فجأ, Eمبر نغر“، +�5
هللا يشّع ِمن +جهه +�نفه +عينيه. ال  Jُنو+
ليو!.   K5 ملشهدEلت �شعر مبتعة �لك 
+�نا   كث- �}د  طاهر   Eمر �حب   y5ن
له  يهب   fسو  Kتعا هللا   7� يقني  على 
 Eلتحرير: ٤ متومكانة عظيمة.“ (تاJيخ 

عا! ١٩٨٢)
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٧٠

٥. r4يا �لسيد نص� 	�د قمر، �لوكيل 
�إلضا# للنشر �1لتو�يع بلند/: 

 7"J�يت � ملنا! صبا¦ يو! ٧ يونيو/حزير
١٩٨٢! �U قد �هبُت أل>� صال, لفجر 
ملسجد ملباJ � �Jبو,، +جلسُت �  �
متاما. (+كا7   �ملحر �ما!   Uلثا لصف 
من عا>, خلليفة لثالث J}ه هللا �7 يدخل 
من لبا� لغر� من ملحر� +يسّلم على 
لقبلة،  يستقبل   �  ،Dٍعا بصو�   Jحلضو
فيؤ! لصال, +يعو> بعدها، +لكنJ (y�يت 
ملنا! �نه >خل ملحر� � بدًال من �7  �
يقف على ملصّلى مستقبال لقبلة كعا>ته.. 
 � ++قف  ملصلني   kباجتا قليال  تقد! 
ملصلني على عكس  K5 متوجًها �ملحر
ملعتا>. +لغريب � ألمر �نه ليست على 
J�سه عمامة بل عليه قبعة سو>� تقليدية 
يلبسها بعض لنا� � باكستا7، +كذلك 
كلها  بيضا�  +ليست  قص-,  �يضا  حليته 
 yب +شعر  �سو>  شعر  فيها  بل  هي  كما 
جلبة  البسا  ليس  +كذلك  �بيض.  +شعر 
لطويلة لتقليدية لx يلبسها خللفا� عا>,، 
 kJE+ �بيض  +قميص   Dسر+  � هو  بل 
صحته  كانت  مفتو¦.  لطو�  مع   D+أل
+قف  +حني  شابا.  يبد+  +كا7  جيد, 
+قف   �ملحر  � قليال  متقدما  حضرته 
حوله  تكونت   +هكذ �يضا،   Jحلضو له 
نصف حلقة تقريبا. +�نا +قف � جلانب 
ألمين � حللقة بز+ية ٣٠ تقريبا. +كنُت 
ملنا! �ستغر� +�تسا�D �7 حضرته يأ»  �
ئما البسا لعمامة +جلبة لتقليدية +حليته <
 kهذ +بينما Òطر  طويلة....  بيضا�  �يضا 
ببا� جر� على لساU كلما�:  لفكر, 
على  ملنا!  نتهى + خلليفة".  �نه  "ال شك 

ملقا!.  هذ
كا7 حضرته J}ه هللا مريًضا جًد +مقيًما 
 � Jبه  J}ة   K5 فانتقل  �با>.  5سال!   �
 .١٩٨٢ 7ليو! لثا U�X ٩ يونيو/حزير
 K5 لطاهر  لتا� جي� Áثمانه  ليو!   �+
لظهر �اعًة  ليو! صليت   هذ Jبو,. � 
 �ملسجد ملبا�J، +بعدما فرغت من �> �
إلخو,  على  نظر,  �لقيت  لسنة   xكعJ
فإ� ¤ضر,  ملسجد،  باحة  ملوجو>ين � 
البسا  لصال,   � قائم  �}د  طاهر   Eمر
 D+أل  kJE+ ألبيض  لقميص +  Dلسر+
قبعة  J�سه  +على  مفتو¦،  لطو�  مع 
تقليدية +حليته �يضا كما J�يت � ملنا!. 
ملشهد نفسه لذX كنت  yما! عي� Jفد
لساU بصوJ, عفوية  J�يته، +جر� على 
كلما� قلتها � ملنـا!: "ال شـك �نه 

خلليفة". 
+بالفعل نُتخب حضـرته خليفًة � ليو! 

لتا�.

�لرشيد،  عبد  مر��  �لسيد  r4يا   .٦
�ملوظف # 1كالة �لتبش� بربو^

 �  Uلثا خلليفُة  نصح   ١٩٥٤ عا!   �
 qلن على  لصال,  من   Jباإلكثا لشبا� 
 �  qلن على  لصال,  من  فاÒذُ�   .�
�صو!  بد��  كما  يومية،  +عا>,   <ًJْ+ِ
أليا!  �حد   �+ خلميس. + الثنني  يوَمي 
 � qلنغفو� قليال � �ثنا� لصال, على 
 Uملنا! كألسحوJ، فر�يت �  D+ُبعد تنا
لقمر  +ضوُ�   ،“�Jملبا” ملسجد  �>خل 
+كلما  +صو�.  حد�  كل   � منتشٌر 
 �<<E � qلن�سرعت � لصال, على 
 qلن +J�يت   .ضوً� لقمر   <<E+ متعة، 

� جالسا +مال�ه تشبه مالمح بابانانك، 
 Jألبصا يبهر   Jنو هالة من   � به  +حتيط 
لنظر  علّي   Dستحا  Óح ملعانه،  لشد, 
K5 +جهه لكرمي Jغم بذ� كل جلهو>. 
 D+أل+J�يت ملسيَح ملوعو> � +خلليفَة 
 .�  qلن من  ألمين  جلانب   � جالسِني 
 qلن� خرجت هالة من لنوJ من جسم 
 J+مر � D+ألخلليفة  K5 صلت++ �
ملصلح  +J�يت   .� ملوعو>  باملسيح 
 � Jألطهاملوعو> � جالسا �ما! هؤال� 
+سط لصف +�شعة لنوJ تقع عليه �يضا. 
 E}د +مر�ناصر   Eلس مرÇ �  kبعد+
طاهر �}د J}هما هللا تعاK. � شاهد� 
ال  +لكن  �خرين،   tشخا� لتسعة   Jصو

�حفظ مال�هم. 
 ،�  Uلثا خلليفة   K5 لرIيا   kهذ كتبت 
IJيا  مباJكة،  IJيا   :�جلو  �  Dفقا
�يضا:   Dقا+  .جد مباJكة  IJيا  مباJكة، 
قابلت  +ملا   بش- �}د. Eبلقا� مر عليك 
 بش- �}د � `ع مy ما شاهدُ� Eمر
�كثر من ١٥ مر,، +ظل يطر¦ علّي �سئلة 
 :Dقا  �  .XياIJ له  �حكي  +�نا  كث-, 
نتخا�  عند   � �حد.  على  تقصْصها  ال 
خلليفة لثالث J}ه هللا كتبُت لرIيا 5ليه، 
 Dموالنا جال بوسطة   �جلو فأJسل � 
على  تقصْصها  ال  فيه:   Dقا Ïس  لدين 

�حد. 
 طاهر �}د � ملنا! Eيت مر�J كنت قد
�حيانا:  له   Dقو� فكنت  عمامًة،  البسا 
 :Dيقو فكا7  لعمـامة.  تلبس   7� �Jجو 
 لذ لعمامة،  جبا� +  �<� �ستطيع  ال 
 Eمتو  ٥ لتحرير:  (تاJيخ  �لبسـها.“  ال 

(!١٩٨٢
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١. 1حي �ملسيح �ملوعو� �
يا  معك   U5"  :� 5|اماته  ِمن  �+ًال:   

(٦٣٠ t ,لتذكر) ".J+مسر
ثانًيا: +قد كتب � ما يلي: "لرIيا: J�يُت 
عمامة  لبس  قد  �نه  ملنا!   � �}د  شريف 
 +Áنبه Jجال7 +قفا7، فقاD �حدÆا مشً-
 Dملِلُك قا>!". فقاK5 شريف �}د: "ها هو 
آلخر: "+لكنه سيصبح قاضًيا قبل �لك". 

(٥٨٤ t ,لتذكر)
 �ثالًثا: +قد كتب �: "قبل بضع سنو
 لكشف عن بy هذ Nمر, � عا �قلت �
مكاننا  آل7 �  �نت  جلْس  �}د:  شريف 

(٤٠٦ t ,لتذكر+�ن ننطلق".  (
+حًيا � مر°  تلقيت   :�  Dقا+ بًعا: J
 fخال على  هللا   kر "عمَّ �}د:  شريف 
لتوقع."   fخال على  هللا   kمَّر� لتوقع. 

(٦٠٩ t ,لتذكر)

٢. قاC �خلليفة �لر�بع - J}ه هللا - عند 
 منصوJ �}د - +هو بن E-فا, حضر, م+
 شريف �}د � ++لُد خلليفة E-حضر, م
لوحي ملذكوJ �نًفا:  K5 خلامس - مش-
 شريف �}د N ُير�E عمر طويال، E-75 م
 N نه� �قّل عْمًر من 5خوته. كما  بل كا7 
ئما �7 < 6J� لذلك كنُت+ ،,Jإلما َّDيتو
 Jمنصو E-إل|امني ينطبقا7 على مهذين 
حيث  �لك،  على  شاهد,  +حياته  �}د، 
+لكن   ،Jمر خط-,  قلبية  بنوبا�  ُ�صيب 
 Óح لتوقع،   fعلى خال  kر عمَّ  Kتعا هللا 

هللا  kمَّر� � .Dألطبا� يصابو7 بالذهوكا7 
 لتوقع �يضا، حيث صاJ �م- fعلى خال
�ليا � غيا� خلليفة ٤٥ مر,. +آل7 عندما 
 مسر+J �}د ناظًر �على E-بَنه مجعلُت 
+�مً- �ليا � باكستا7، نتقل �هK5 y +حي 
ملسيح ملوعو> �: "جلْس �نت آل7 � 
مكاننا". فأJجو من جلماعة كلها �7 تدعَو 
 E-مل  kبعد  � �}د،   Jمنصو  E-م حلضر, 
مسر+J �}د بأÇ 7عله هللا نائبا حقيقيا، +�7 
 � آل7  �نت  جلْس " لوحي:  عليه  ينطبق 
مكاننا" نطباقا كامال، +�M 7فظه هللا >ئما 
+ينصرk بعونه. (ملخص خطبة جلمعة ١٢ 
لعاملية  لفضل" " جريد,   ،١٩٩٧  Vيسم<
يناير/كانو7   ٣٠ عد>  لند7،  ألسبوعية، 

ير/ شبا� ١٩٩٨)V٥ ف-Uلثا

٣. �14ية �ملولو6 غال� 4سوC �لر�جيكي �
لسيد �مد �نوJ.. من �ملانيا:  Dقا 

 �  Uلثا خلليفة   7� لد» +  yتVخ� لقد 
 DسوJ غال!   Xَملولو مر,   �� �Jسل 
غوجرنوله  �افظة   � قريتنا   K5 جيكي J
 Xللمولو جد»  فقالت  قضيٍة.   � ليفصل 
ملسيح  بصحبة  حظيَت  لقد   :DسوJ غال! 
 ��حد من  شيئا  ْثنا  فحدِّ  ،� ملوعو> 
تلك لصحبة. فقاD: كنا �� مر, جالسني 
 �Jملبامع ملسيح ملوعو> � � ملسجد 
 شريف �}د قا>ًما، Eينا مر�J+ ،7قا>يا �
 :�  Dفقا  ،صغ- طفال   �يومذ +كا7 
 Eملِلك قا>!. قلنا: بل هو مرنظر+، ها هو 
مِلًكا،  سيكو7   :�  Dفقا �}د.  شريف 
 75+ مِلًكا،  بنه  فسيكو7  يكن هو   N 75+
بالتأكيد.“  َمِلًكا   kيكن فسيكو7 حفيد N

(تاJيخ لتحرير ٣٠ �� عا! ٢٠٠٣)

٤. �14ية �لسيد مقصو� �حلق من لند/
�بانا   7�  yْتVفأخ بأمي  ليو!  تصلُت  لقد 
 � ملتوفَّى  حلق،   Jنو ملن-  (�بو  ملرحو! 
قبل  �خVها   (١٩٩٥  D+أل كانو7   ٣٠
+فاته بعامني �+ ثالثة �عو! بعد �7 ستيقظ 
J�يت   :Dفقا أليا!،  �حد  لنو! صبا¦  من 
لليلة � ملنا! غرفًة Çلس فيها �فر> عائلة 
ملسيح ملوعو> � � حلقة، فأتى خلليفة 
�حدÆا   ،7ِعقد  kيد  �+ هللا  لثالث J}ه 
صغ- +لثاU �كV نسبيا، فألقى نظرته على 
 J+مسر  Eمر �لبس   � حللقة   � جلالسني 

!\;‰ÅÁ^
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خوJشيد   Eمر +�لبس  لكب-،  لعقَد  �}د 
�}د لعقَد لصغ-.“ 

 Kهللا تعا+بعد بيا7 لرIيا قاD �بو�: يبد+ �7 
يريد �7 يكلِّفهما مبها! كب-, خلدمة >ينه. 
 Uيا ألIلر kيضا: لقد �كرُ� لِك هذ� Dقا+
ال �>XJ سأكو7 حًيا عند حتققها �! ال.“ 

يكو7   7� ميكن  +قالت:  �مي  �ضافت   �
هنا� فر� � لكلما� لx بّينُت ֲדا لرIيا 
+لكن ملدلوD نفسه.  (تاJيخ لتحرير: ٢٨ 

(٢٠٠٣ ��

٥. �14ية �لسيد فؤ�� ~مو� خا/، �لنر1يج
 منصوJ �}د ملحتر! Eيت بعد +فا, مر�J

بأيا! قليلة لرIيا لتالية: 
لسكينُة + |د+ُ�   k<يسو مكانا  "J�يت 
قبل �  من  مثله   J�  N  Xلذ لباهر   Jُلنو+
 J+مسر Eيت مر�J � .«حيا � Nلعا هذ
�}د +قًفا � جهة البسا لباسا �بيض +هو 
لربع  خلليفة  جا�  فجأً,   � شبابه،  عز   �
+�عطى  �خر6  جهة  من  مسرعا  هللا  J}ه 
جه J<� د، � عا> على{� J+مسر Eقلمه ملر

بسرعة. 
 xج+E  �ُVخ� صباحا  ستيقظت  عندما 
تبشر  لرIيا   7�  qقل  � +ترسخ  J�يت  مبا 
 K5 سافرُ�   � ملستقبل.   � سيحد�  مبا 
باكستا7 مع E+جx +�+ال>X ألقابل سيدنا 
 ,Jلصو مسر+J �}د +�6J بأ! عيy تلك Eمر
+حني  لرIيا.   � شاهدִדا  قد   xل ملباJكة 
قابلته تذكر� ملشهد نفسه لذX شاهدته � 

طمئنانا كامال."  qطمأ7 قللرIيا +

٦. r4يا �لسيد^ 	مة �لنص� من�، 4بو^ 
حني   ١٩٩٧ عا!   K5 لكال!   هذ يعو> 
ملنا!  فر�يت �   ،J<قا  غال! Eمر سُتشهد 

خطوُ�   7� +بعد  كب-,  صالة  >خلت   U�
+J�يت  توقفُت  خلها <  �خطو بضع 
حلقة   � >Jسا  يلقي  +هو  لربع  خلليفة 
لبا�،   K5 ++جُهه  ألJ>ية،  للغة  تعليم 
�، فالتفُت Jلوألثنا� ُنوِ>يُت من  kهذ �+
 K5 نظر� ��فبد .� +N �جد �حدJلو K5
فجأً,  يغيب  به   �5+ �خر6  مر,  حضرته 
+Çلس على كرسيه شخص �خر +هو � 
بتركيز،  5ليه  �نظر  فظللُت   ،kعمر منتصف 

+بعد �7 مألُ� عيy برIيته ستيقظُت. 
�>عو  5منا ظللُت  �قصص IJياX ألحد،   N
 �J 5ليه � +قلت: يا Éتضر�+ Kهللا تعا
َمن كا7 �لك لشخص لذ X�Jيَتy +جَهه 
مع �U ال �عرفه +N �`ع به. � تلك أليا! 
كنت Jئيسة ”جلنة 5ما� هللا“ � منطقتنا، 
ملحترمة   (٦) لسبو¦  َ�َمة  لسيد,  +كانت 

Jئيسة جلنة 5ما� هللا � Jبو,. 
مكتب   K5 مر,   �� �هبُت   7� � حد� 
 J+مسر  Eمر) باكستا7   � جلماعة  �م- 
�}د) ألستأ�نه � �7 تقو! عضو� ”جلنة 
خلليفة  ملزJعة   ,Jبزيا حّينا  من  هللا“  5ما� 
لربع -J}ه هللا- لوقعة بالقر� من قرية 
 Eَفع مرJ+ لطلب”�}د نغر“. +ملا قّدمُت 
مسر+J �}د J�سه ليخاطبy تفصدُ� عرًقا 
ِمن قمة J�سي  K5�Õص قدمي من شد, 
 XلذلذهوD، أل7 لوجه هو نفس لوجه 
 XياIJ ملنا!. عندها قصصُتكنت J�يته � 
لز+جي، � قصصتها � ليو! لتا� للسيد, 
لتحرير:  (تاJيخ  ملحترمة.“  لسبو¦  �مة 

5بريل/نيسا7 ٢٠٠٣)

٧. �لسيد مسعو� 	�د، ִדربا4كر، �لسند 
 ،�سنو قبل Õس  لتالية  لرIيا  شاهد� 
 � ++ضعتها  +Jقة  على  كتبُتها  +كنت 

ظرf +�حكمُت 5غالقه. 
 � J�يت � ليلة ١٤ �� ١٩٩٨ +� حو
لربع  خلليفة   7� ليًال  حلا>ية عشر,  لساعة 
 J+مسر  Eمر  k<+صاحبز  - هللا  J}ه   -
�}د، لناظر ألعلى � مؤسسة صدJ �جنمن 
بباكستا7، +قفا7 مًعا حوD طا+لة +معهما 
لربع -J}ه  �نا� �خر+7. فأعطى خلليفُة 
 :Dد شيئا يشبه قلًما، +قا{� J+مسر Eهللا- مر
"هو لذX سيكتب من آل7". � ستيقظُت. 

(تاJيخ لتحرير: ٦ �ياJ عا! ٢٠٠٣)
 

�لد�عية  ~مو�،  	�د  ناصر  �لسيد   .٨  
�إلسالمي # الهو4 

�قوD حلفا باهللا J U5�يت صبا¦ يو! جلمعة 
لرIيا  � ١٩٩٩ Vسبتم/Dيلو�يخ ١٧ Jبتا
جلامعة  K5 هللا جا�خلليفة لربع J}ه  7�
أل}دية بربو, +فحص لترتيبا� فيها كما 
لسنوية  جللسة  ترتيبا�   � لفحص  يتم 
أل}دية  !عا>,. � قابله �عضا� ²لس خد
ملؤ>X من غرفة  �+هم مصطّفو7 � لر+
ملكتبة. فبد� حضرته مقابلتهم،  K5 ,ألساتذ
 مسر+J �}د +�نا +قف Eمر k�J+ ميشي+
�k. عندما �كمل خلليفُة لربع J}ه هللا J+
+قف  لصف،  نصف  من  �كثر  مع  ملقابلة 
 مسر+J �}د: Eملر Dلصف +قابنفسه � 

Çب �7 تقابل لبقية بصفتك خليفة. 
� J�يت لرIيا نفسها مر, �خر6 بعد فتر, 
 D+ألقص-, غ- �7 لفر� لوحيد � ملشهد 
ملر, قابل  kبع هذلثاU هو �7 خلليفة لر+
على  جالسا  أل}دية   !خد ²لس  �عضا� 
 J+مسر  Eمر+ �نا  +قفت  بينما  لكرسي،  .Kهللا تعا(٦) هي حر! خلليفة خلامس نصر 

-------------------------
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� كرسيه. � قا! خلليفة لربع من J+ د{�
 مسر+J �}د، Eجلس عليه مر�لكرسي +
على  ++ضعها  J�سه  من  لعمامة  خلع   �

 مسر+J �}د، � ختفى.  Eمر ��J
لرIيا للمر, أل+K �كرִדا  kيت هذ�J حني
 Jكة ناصر"، � خطر ببا� فوJمبا" xلز+ج
حلديث عن خليفة �خر � حيا,  EوÇ نه ال�
�ال  منها  موثقا  فأخذ�  ملوجو>،  خلليفة 

  .ها ألحد �بد تقصَّ

٩. r4يا �آلنسة 	مة �لقدd1 شوكت بنت 
�لد�عية عبد �لستا4 خا/، 4بو^ 

"غفوُ� لفتر, +جيز, بعد �>� صال, لظهر 
بتاJيخ ٢٠ نيسا7 عا! ٢٠٠٣، +J�يت � 
 <ملنا! حشد كب- من لنا� يضم �يع �فر
لربع  خلليفة  سيَدنا  +J�يت  �يضا.  �سرتنا 
بيضا�،  تقليدية  جبة  البسا  هللا-  -J}ه 
 � yيت�J+ ،هو يبتسم+ Jجهه يشّع نو++
 Eمر حضر,  J�يت   � منه.  قريب  مكا7 
مسر+J �}د قائما �ما! حلشد +هو يلّو¦ 
خلليفة لربع  � Dم +يسّلم عليهم. � قا|
 مسر+J �}د Eمر K5 هللا-: "سلِّمي-J}ه 
 Dلدعا�"، +قالرسائَل ملحتوية على طلب 
�يضا: "75 هللا كرمي". فتقدمُت K5 حضر, 
لرسائل  5ليه  +سّلمت  �}د   J+مسر  Eمر
فنظر  �بيض.   fظر  �  Xعند كانت   xل

".yخذها م�حضرته 5ّ� بلطف +

(�بن  من�  	�د  عمر  شيخ  r4يا   .١٠
�لد�عية �ملرحو� شيخ نو4 	�د من�) �ملقيم 

# 1�4لبند6
 ..Dقو� ما  تعاK على  هللا  "�قوD.. +ُ�شهد 
5نJ y�يت � كانو7 لثاU عا! ١٩٩٩ IJيا 

+فيما يلي مضمو�ا: 

إلسالمية  جلماعة  مركز   � �>خل   yيت�J
+J�يت  باكستا7،  �با>  5سال!  أل}دية � 
لسيد �يو� (�حد �عضا� جلماعة � 5سال! 
فقلت  لكب-,،  لغرفة   uJخا قفا + �با>) 
يصّلو7؟  لنا� + هنا  قف + �نت   ملا� له: 
 7ْ�5 قلُت:  ملقِبل.  خلليفة  �حر�  �نا   :Dقا
َ>ْع y�kJ �نا �يًضا. فوفق على �لك بعد �7 
 �صر�J على �لك بشد,، +�خذ مy +عًد
فحني   .�حد بذلك   Vخ� �ال  على   مؤّكًد
 J+مسر  Eمر حضر,  J�يت  لغرفة  >خلُت 

�}د قا>ما، � ستيقظت."
 

شكو4..  صوفية  �لسيد^  r4يا   .١١
�لساكنة # منطقة "جوهر تا1/" الهو4

هللا ما  kملؤمنني نصركتبت K5 سيدنا �م- 
يلي: 

5حد6   �+  .كث- ملنا!   � كم J� "كنت 
ملر� J�يت قبل +فا, حضر, خلليفة لربع 
 �}د Eملرحو! مر) X7 جد�هللا- -J}ه 
من   Jلغفا عبد  لشهيد )  Xجد+ >ين)، 
لربع -J}ه  خلليفة  �با>) +حضر,   Jحيد
لربع  خلليفة   UJفأ مًعا.  جالِسني  هللا- 
�Jبع قطعا� نقدية حجُمها يسا+X حجم 
�تأمل  فبد��  تعرفينها؟  هل   :Dقا+  Jلدينا
قطعة  كل   K5 +�شرُ�  نعم،  +قلُت:  فيها 
هو   +هذ  ،D+أل خلليفة  هو   هذ +قلت: 
لثالث،  خلليفة  هو   +هذ  ،Uلثا خلليفة 
+هذ هو خلليفة لربع (أل7 صوJهم كانت 
U حضرته J�  � لقطعا�)،  على  منقوشة 
سيكو7   Xلذ  هذ  :Dقا+ خلامسة  لقطعَة 
لكال!   هذ  Éبسما فقلقُت  آل7.  خلليفَة 
مسح  عندها  �`عه؟   Xلذ  هذ ما  +قلت: 
J�سي  هللا-  -J}ه  لربع  خلليفة  حضر, 
آل7 هو خلليفة، +عليك �7  :Dبلطف +قا

تطيعيه +ال تقلقي �بد، +سوf يكو7 كل 
.!شي� على ما ير

 مسر+J �}د Eنتم (سيدنا مر�  � >خلتم 
هللا) +نظرمت 5ّ� بلطف  kخلامس نصرخلليفة 
 K5 ملنتشرين+معكم �اعة كب-, من لنا� 
 Jنتم متر+7 من بينهم بكل +قا�لبصر، +مّد 

+هيبة. ما شا� هللا!"

١٢. �لسيد^ صفّية حليمة �0اعيل، قا�يا/ 
لساعة   �حو  ،٢٠٠٣ نسيا7   ٢٣  �"
لثالثة +لنصف ليال �يقظ E+جي �خاk من 
لنو! با>ية على  Jُغرفتنا +�ثا K5 لنو!، فجا�
آلJ 7�يت � ملنا! �7 سيدنا  :Dجهه، +قا+
ها   :Dقا+ جا�  هللا-  لربع -J}ه  خلليفة 
هو  +سيكو7  Jبو,   � ألعلى  لناظر  هو 
على  ُبثَّ   �  .Uيقظتمو�  � لكم،  خلليفة 
تقريبا.  ساعة  بعد  نفسه  إلعال7   MTA

فسرJنا كث- بتأييد هللا تعاK لتحقق لرIيا، 
“.+ندعو هللا �7 ينصر حضرته نصر عزيز

١٣. r4يا �لسيد ~مد ���1 نعما/، حيد4 
"با�، باPند

 xهل بي�ليلة ٢٢ نيسا7 كنت مع بقية  �
+كنت   ،MTA على  ملباشر  لبث  �شاهد 
نتخا�  عملية  أل7  �يضا،   Kتعا هللا  �>عو 
�Jبع  فصليُت  بد��.  قد  كانت  خلليفة 
لساعة لثانية  �Jكعا� لصال, لتهجد حو
 .,Jملأثولربع ليال، +J>َّ>� بعض أل>عية +
لطّي   Xيد مد>ُ�  لنهو°   �<J� +حني 
ضحة + ,Jلسجا>, +عندها شاهد� بصو
 7ِيد منها  �يٍد،  ثال�  فيه  J�يت   مشهد
لثالثة  ليد + هللا-  -J}ه  لربع  للخليفة 
خلاَمت   7� �يضا  +J�يت  جلديد.  للخليفة 
خنصر  لربع �  خلليفة  يلبسه  كا7   Xلذ
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 kجلديَد � يدليمÌ قد �لبَسه خلليفَة  kيد
 ,Jبصو �ليمÌ. +كذلك J�يت بقعة سو>
ضحة � جلانب خلاJجي لليد جلديد,. +
 kخِذ�فع حضرته يديه للدعا� بعد J حني �
آلخر+7  6�J+ يُت�J K+أللعاملية  لبيعة 
 kيد خنصر  ُظْفِر  على  نفسها  لبقعة  معي 

“.Ìليم

�1جة  �4ن  طاهر^  �لسيد^  r4يا   .١٤
�لسيد عزيز �لر�ن، هد�4فيلد، بريطانيا

 ٢٠٠٣ 5بريل/نيسا7   ١٦  � `عت  لقد 
سيسو>  جلمعة  يو!  "بعد   Dيقو صوتا 
 طاهر E-حلز7". +بعد �لك تو� سيدنا م
�}د J}ه هللا خلليفة لربع للمسيح ملوعو> 
لسبت ١٩ 5بريل/نيسا7. � � يو!  � �
لرIيا   � `عت  5بريل/نيسا7   ٢١ الثنني 
فسألت  �}د“،   J+مسر”  :Dيقو صوتا 
ستيقظت.   � َمن؟“  ”َمن؟  لقلق  بدفع 
تقريبا  لنصف + لربعة  لساعة  +كانت 

صباحا.  
     

تشيمه"،  �هللا  "0كر��  �لسيد  r4يا   .١٥
	ملانيا 

كتب K5 حضر, �م- ملؤمنني ما يلي:
�نكم  ملنا!  J�يت �  "Jمبا � عا! ١٩٩٧ 
 xل�تيتم K5 بيتنا لكائن � Jبو,، +لعمامة 
-J}ه  لربع  خلليفة  عمامة  هي  تبلسو�ا 
هللا- +كذلك للبا� لذX تلبسونه هو �يضا 
لباسه. فنا>يُتكم قائال: يا سيدX. � قلت: 
معكم  يكو7   7�  7+< +حدكم  �تيتم  لقد 
 �X حا�J، كيف حد� �لك؟ قلتم: هذ
فضل هللا لذX نزD علّي. � شعرُ� لVهة 
 K5 صعد�  قد  J+حكم  كأ7  لزما7  من 
لشكر هللا تعاK. � هزEتكم  �لسما� أل>

من يدكم +ستفقتم +مشيتم. +ُ�خِبرُ� � 
ما كنت  �}د".   J+مسر" `كم   7� ملنا! 
 K5 يتكم من قبل. � سافر��J +� قابلتكم
Jبو, مر,.. +�قوD حلًفا باهللا.. U5 +جدتكم 
متاما كما كنت قد J�يتكم � ملنا!. +لقد 
  N�Jَ مثله Jملنا! نوJ�يت � +جهكم � 

من قبل."

١٦. r4يا �لسيد نعيم 	�د ُخّر�.. �لد�عية 
�إلسالمي �أل�د6 ֲדولند� 

كنت  حد + بيو!  خلليفة  نتخا�  "قبل 
 مستلقيا بعد صال, لفجر فر�ْ� عيy مشهد
 J+مسر Eيت حضر, مر�J لقد .لن �نساk �بد
قَفني معا. + k}د شا�لسيد خالد �}د +
 Jلنو+� �ثنا� �لك نزلْت من لسما� �شعة 
سيدنا  +جه  على  ++قعت  لبيا°  لناصعة 
 Jلكرمي نو مسر+J �}د، فصاJ +جهه Eمر
متجسد. عندها �يقنت �7 حضرته سيكو7 

خلليفة خلامس للجماعة. 
هللا  kملؤمنني - نصر75 مالمح سيدنا �م- 
لنوJ عليه  D+يتها بعد نز�J هي متاما كما -

من لسما�."

�1جة  شفيق  4ضو�نه  �لسيد^  r4يا   .١٧
�لسيد قاضي شفيق 	�د، �لنمسا 

خلليفة  حضر,  فيه  ُتوفِّي   Xلذ ليو!   �"
 ,Jبصو �تابع  كنت  هللا-  -J}ه  لربع 
 MTA شاشة  على  ملباشر  لبثَّ  مستمر, 
 K5 سافر  قد  E+جي  كا7  +ملا  لبيت.   �
فكنت  +فا, حضرته   Vاعه خ` Jفو لند7 
+حيد, � لبيت +�تابع لبث ملباشر � كل 
حلظة +ثانية. +عندما ُعقد� جلسة ²لس 
يتضرعو7  إلخو,  +كا7  خلليفة  نتخا� 
طالبني   �ضطر+ قلق   �  Kتعا هللا   K5

جديد  جتلٍّ  مشاهد,  +منتظرين  J}ته 
�نظاJهم  مصّوبني  خلالفة) ) لثانية   ,Jللقد
عقد  (حيث  بلند7  لفضل“ ” مسجد   K5
�نا  كنت  خلليفة)،  نتخا�  جلنة   Éجتما
 �+ .MTA شاشة Vع ��يضا �تابع ألحد
من   �Jلو  K5  Xسندُ� ظهر� ألثنا�   kهذ
قليال. +ال  لتعب +إلJها� +غفو�  شد, 
�>XJ فيما �5 كنت � حالة لنو! �+ ليقظة 
 نزD من لسما� Jًحد, نوJ �5�يت >فعة +
 Jلنو ألJ° بسرعة ل�V، فدخل هذ K5
بسرعة هائلة K5 مكا7 جلسة جلنة نتخا� 
 7� ببا�  خطر  نفسه  لوقت   �+ خلليفة. 
 fر¤ يبد�   fسو جلديد  خلليفة  سم 
لنوJ � ملح لبصر �  ”!“. � >خل هذ
 � جلجلْت   �  .“J+مسر” `ه  شخص 
لقد  لساU كلما�:  صدXJ +جرْ� على 
 kهذ  �+  .kJبنو  kمأل+ خليفته  هللا   Jختا

ألثنا� ستيقظت +ختفى ملشهد �يضا. 
 qعلى قل Kستوبد� جسمي يرجتف بشد, +
 �Jيت +ما مر�J لرعب على مانوÉ من 
به من حالة غريبة. +لكy كنت متأكد, �7 
 kJيبق 5ال 5ظها N+ Jهللا تعاK قد Òذ لقر
 Xلذلنا�. فاتصلت هاتفيا بز+جي  على 
مسجد   uJخا لغف-  حلشد  ضمن  كا7 
لقصة كلها +قلت  له  ”فضل“، +سر>ُ� 
 Jختا+ حكمه   Jصد� قد   Kتعا هللا   75
خليفته +N يبق 5ال 5عال7 `ه، +قد �>خل 
لعا>يني   k<عبا من  عبد   �  kJنو  Kتعا هللا 
+جعله من خلوt. عندها قاE � D+جي 
�7 ُ�غِلق |اتف أل7 هنا� 5عالنا على +شك 
لصد+J على ما يبد+. +بعد حليظا� J�يت 
ملشهَد نفسه لذX كنت  MTA على شاشة
قد شاهدته � ملنا!، حيث ُ�عِلن �7 حضر, 
 kبنصر  Kتعا هللا   kيد�  مسر+J �}د- Eمر
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 �Jبا خامسا.  خليفًة  نُتخب  قد  لعزيز- 
مقر+نا   مديد  عمر +EJقه  هللا � صحته، 

 .kبقا� Dطا�لعافية، +بالصحة +
عُت `ه قبل نتخابه +ما كنت  N �كن قد̀ 
�عرفه قط، بل حلق �نه N يكن E+جي +ال 
 D+أل kينا�J+ ه +5منا `عنا عنه` fعر�نا �
خلالفة.  منصب   Kتعا هللا   kقلَّد حني  مر, 
+هكذ تقّو6 5مياننا �كثر من �X قبل بأ7 

خلليفة.“ Jتا¢ Xلذهللا تعاK هو 

١٨. r4يا �لسيد ~مد 	مني جو�هر 	م� 
�جلماعة، مو4يس 

لطائر,   � كنت  حني  لسبت  ليلة   �”
للدعا�   Kتعا هللا   yلند7، +فَّق  K5 متوجها 
كث-، فتضرعُت 5ليه قائال: يا �J، �نا عبد� 
 yخلَت<� +لكنك  حليلة،  +عدمي  لضعيف 
يا   Uفاْهِد خلليفة،  نتخا�  ²لس  ضمَن 
نتخا�  ²لس  �عضا�  �يَع  ْهِد +  ،�ّJ
�7 يكو7  �نت   �َJقر َمن   لينتخبو خلليفة 
خلليفة. � صليُت � لطائر, صال, لتهجد 
ØاJ Uكعا� بني لساعة لوحد, +لربعة، 
لنو!. +� �ثنا� لنو! جر�  K5 �ُخلد� �
مرتني،   “J+مسر” كلمة   Uلسا على 
+خطر� لكلمة نفسها ببا� �يضا، فتيقنت 
 N yن�لك مع �+ ،Kهللا تعا�نه توجيه من 
�كن �عرf عن حضرته من قبل كث-، بل 
على  مقتصر,  عنه  لبسيطة   xمعرف كانت 
�نy كنت قد قر�� �نه يشغل منصب لناظر 

ألعلى +�م- جلماعة � باكستا7. 
 yيشيو� كا7 � �هJمن مو Xقبل سفر
سم شخص �خر، +لكN y ��كرk ألحد. 
+عند +صو� K5 لند7 كتبُت على +Jقة: 
”مسر+J“، +كتبُت �يضا �7 هذ هو السم 
لذX خطر ببا� بني لساعة لوحد, +لربعة 

لوJقة  kلطائر,. +ضعت هذحني كنت � 
� ظرf +�حكمُت 5غالقه +نا+لته Jئيَس 
 Xلذأل}دية � موJيشيو�  !²لس خد
كا7 يسافر معي، +قلت له �M 7تفظ به معه 
ئما +سآخذk منه فيما بعد. +عندما كنت <
 fلظرخل مسجد ”فضل“ بلند7 كا7 <
 fيعر يكن   N+ ُيفَتح،   7� +بد+7  ¤وEته 
+حني  خله. < +Jقة  على  مكتو�  هو  مبا 
ُسمح لنا باخلر+u من ملسجد بعد نتخا� 
 هللا نصر kد، نصر{� J+مسر Eحضر, مر
عزيز، +بيعِة �عضا� ²لس النتخا� على 
أل}دية  !يدk، �هبُت J K5ئيس ²لس خد
 fلظر يفتح   7� منه  +طلبت  مبوJيشيو� 
+ير6 ما هو ملكتو� على +Jقة فيه. +قد 
 6�J مبلغه حني �الستغر+ J+لسربلغ به 
لوJقة  kمكتوبا عليها. هذ “J+كلمة ”مسر
لت موجو>, عندk +هو على �لك من E ال

لشاهدين.“

١٩. r4يا �لسيد^ بشر� طيبة يوسف.. 
�لبحرين

”كنت مرهقة +مكتئبة جد من شد, حلز7 
لربع،  خلليفة  ملحسن  5مامنا   �فر على 
ليًال  لدعا�  J}ه هللا، +كنت عاكفة على 
بضعف  �شعر  كنت  +لذلك   ....Jًا�+
�نعس  ¤يث  لصال, + لدعا�   � شديد 
 Uلسا على   Xجتر+ �خر6،  +�ستفيق  مر, 
كلما�: ”مسر+J �}د، مسر+J �}د“، 
 yه�+ qيستو� على قل Jلشعو +كا7 هذ

لفتر, ال بأ� ֲדا.“

٢٠. r4يا �لسيد 	¡د كميل.. فلسطني
�م-  عو>,  شريف  �مد  ألستا�  كتب   

�اعة فلسطني ما يلي:

تصلت   ٢٠٠٢ عا!   Jيا�مايو/ شهر   �
باأل� �²د كميل +طلبت منه �7 يأ» معي 
 Eجو  75  Dفقا لند7،   � لسنوية  للجلسة 
يستغر�   kجتديد+ نتهت صالحيته،   kسفر
 fضا�لسياسية. + Éأل+ضاطويال بسبب 
�نه سوf يستخ- +يقرJ بعدها. +بعد �7 

ستخاJ J�IJ 6يا قاD عنها:
”J�يُت نفسي مبقّر خلالفة � مكا7 +سع، 
كرسي  على  Çلس  شخصا  فيه  +J�يت 
كا7  بل  لربع،  خلليفة  هو  +ليس  خلالفة 
شخصا غ-k. +كا7 ينظر K5 ميينه، +كانت 
حليته قص-, جد، +كا7 لو�ا �سو> +�بيض، 
7، +كا7 ++كا7 حتت عينيه هالتا7 سو>

“.(PEACH) يلبس معطفا لونه بيج
+حني �علمy برIياk تأملُت |ا، حيث فهمت 

منها �7 خلليفة قد قتر� �جله.
خلليفة  نتخا�   � شاJكُت   7� +بعد 
 kيد�خلليفة..  ,Jخلامس +ُعدُ� +معي صو
�²د �  باأل�  لتقيت  لعزيز..   kبنصر هللا 
أل� هاU طاهر، فعندما J�6 �²د  Dمنـز
نفس  هو   هذ  :Dمذهو +هو   Dقا  ,Jلصو
لشخص لذJ X�يته � ملنا!. لكن لفر� 
 � k5يا لذJ X�يته البسا  ملعطف  �7 لو7 
ملنا! هو بيج، �ما � لصوJ, فهو �خضر. 
كا7  لقد  لعظيم!  هللا  سبحا7  فقلت: 
ملعطف لذX لبسه حضرته ليلة النتخا� 

لونه بيج.
 

عو�^،  ناصر  �لقا�4  عبد  r4يا   .٢١
سو4يا

عند +فا, خلليفة لربع -J}ه هللا- كنت 
هللا يوميÚ ل-حم خليفتنا حلبيب،  K5 بتهل�
الثنني  يو!   �+ خامس.  �ليفة  +ُيَطْمئننا 

J�يت بعد صال, لفجر لرIيا لتالية:
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 K5 7ناسا ²تمعني � قاعة يبتهلو�يت �J 
 Jيديهم لألعلى الختيا� هللا تعاK +يرفعو7 
 :Dيقو+ Kهللا تعاخلليفة، +�5 ֲדاتف Mمد 
 Jفقلت � نفسي فو .J+مسر �Jخلليفُة مبا
ستيقاظي: ال ميكن �7 يكو7 هنا� خليفتا7 
 � +قت +حد؛ +َ+َقَر � قلq �7 هنا� �حد
ألستا�  فسألت  جلماعة.   �  J+مسر `ه 
حلافظ عبد حلي: هل تعرf شخصا `ه 
 :Dفقا .مسر+J؛ فقد J�يت لليلة كذ +كذ
 K5 نتظْر + �حد،  على  IJيا�  تقصص  ال 
 Kهللا تعالغد. +كم سعدُ� عندما ُ�علن �7 
قد +ّفق جلماعة النتخا� خلليفة خلامس 
 <E هللا- +كم kد -نصر{� J+ه مسر`+
 �5 �يًضا؛  هذ من يقيÁ yماعx +باخلالفة 
5ماًما  ليكو7   kتضاJ من  مبعرفة  هللا   yشرَّف
+جه  J�يت  عندما  حلقيقة   �+ +خليفة. 
بأ7  شعر�  هللا-   kنصر- خلامس  خلليفة 
صوJته قد نطبقت � �كر» عندما J�يت 
D ¢اطبنا E ما Xلذ Kيا. فاحلمد هللا تعاIلر
علينا  نعمه  يزيد   7�  �  kندعو+ +ير}نا، 
حليا,   Jمصد فهي  خلالفة،  نعمة  +خاصة 

لكل من �من باهللا +Jسوله.

 ..n4يا �لسيد ش� علي خاْ/ بشاr4 .٢٢
	مريكا

بنفسه �الفة سيدنا   Kتعا هللا   Uر "لقد بشَّ
لنعا�   yغلب لقد  �}د.   J+مسر  Eمر
نتخا� خلليفة، +عندما  قبل   �ثال� مر
على  جر�   K+أل لغفو,  من  ستفقُت 
�}د"، +جر� �   J+مسر" لساU كلمة: 
 مسر+J �}د"، +� ملر, Eلثانية: "مرملر, 

 مسر+J �}د". Eلثالثة: "ليِعْش مر
للمسيح  خليفًة  نتخابه  يكن   N لو   :Dقو�
 من هللا تعاK ملا حد� J ملوعو> � مقدَّ

قابلت  قد  كنت  ما   Uأل حد�،  ما   �
حضرته من قبل، +N تكن بيy +بينه عالقة 
حÓ ��كر `ه، بل حلق �7 هللا تعاK قد 
هللا.   kنصر نتخابه  على  مسبقا  +هنأ   �Jبا
+كا7 � �لك >حض لكل نوÉ من لشك 

لريبة.“+

~مو�  ناصر  �لسيد  �لد�عية  r4يا   .٢٣
	�د.. غينيا كوناكر6

Jسالته  �}د �  ناصر �مو>  لسيد  كتب 
ملؤJخة � ١٠ �ياJ عا! ٢٠٠٣ ما يلي: 

”قبل سنتني تقريبا حني كنت موظفا � غينيا 
 ,Jهنا� صو  7� ملنا!  J�يت �   Xكوناكر
 yملها شخص +يريM qخش Jكب-, � 5طا
عمامة.  يلبس  شخص   ,Jصو +هي  5ياها، 
لشخص؟ عندها  فتسا�لت: َمن يكو7 هذ
`عت صوتا يقوD: هذ هو خلليفة ملقِبل. 
�خر6  مر,  فسمعت  `ه؟  ما  سألت:   �
�كرُ�  �}د.   J+مسر  Eمر  :Dيقو صوتا 
 yفنصح ،Xعيتنا � كوناكرلرIيا لد kهذ
قائال: ال تذكْر IJيا� ألحد 5ال حني Mد� 
قا>يا7،   “Jبد” (جريد,  بالفعل.“  �لك 

 (٢٠٠٥ Uلثاعد> ٢٠ يناير/كانو7 

٢٤. r4يا �لسيد ~مد عبد �هللا َسْبر�، 
	ملانيا

 xلسفر مع عائل �<J� ٢٠٠٢ Vيسم< �
بسبب  قلًقا  كنت   yلك+ باكستا7،   K5
 N+ �Jأل yلسائد, هنا�، فأصاب f+لظر
ملنا!  لفجر. فر�يت �  �َنم 5ال قبيل صال, 
 ,Jصو لغر�  جدJها  +على  كب-ً,،  غرفة 
+معها   � ملوعو>  للمسيح   جد كب-, 
 Uلثا+ D+أل !بالترتيب صوJُ خلفائه لكر
فيه   J5طا هنا�  +بعدها  لربع. + لثالث +

 Xلذ مسر+J �}د E-م k<صوJ, صاحبز
كا7 +قتها لناظر ألعلى لـِ ”صدJ �جنمن 
�صّلي  +�خذُ�  حل-,   yفأخذت �}دية“. 
تتحر�،   ,ُJلصو فأخذ�   .�  qلن على 
فقلت � نفسي: �هي صوJته �! �نه نفسه 
ألثنا�  k؟ +� هذJإلطا �J+ ينظر 5ّ� من
 � .Jكا7 ضو� قوX يقع على لصوJ, مر

ستيقظت.

٢٥. كشُف �لسيد سيد خالد 	�د شا:، 
ناظُر �ملاC، 4بو^

+ير6:  يسمع   Xلذ باهللا   مستشهًد  Dقو�
لقد >عوُ� هللا تعاK +�نا جالس � جلسة 
نتخا� خلليفة +قلُت: يا 5|ي، 5نا موقنو7 
�نك �نت لذX جتعل خلليفة، +لكن لوقع 
�ننا �ن لذين ند� بأصوتنا، فلرمبا تنتا� 
¤سب  بصو»  �>ليت  قد   U� فكر,   qقل
 Uفاهِد مشيئتك،  ¤سب  +ليس   xغبJ
�نا  +بينما  خلليفة.  سيكو7  َمن   UVْخ�+
 yعي عن  شي�  كل  ختفى   �5 �لك   �
+J�يت   ،X<بوجو إلحسا�  فقد�   Óح
 J+مسر Eفقط هو حضر, مر شخًصا +حًد
هاتًفا  `عت  كما   ،(Kتعا هللا   kيد�) �}د 
 yلت عE � .“د{� J+مسر Eمر” :Dيقو
لغفو,، ++جد� لنا� جالسني �مامي  kهذ
كما كانو من قبل.“ (تاJيخ لتحرير: ١٦ 

(٢٠٠٥ UلثانوفمV/تشرين 

 xل  6Iلر من   Dملقا  هذ ُ�ِعّد  (ملحوظة: 
ناظر   ،kد شا{� ألستا� سيد �مو>  5لينا  بعثها 
Jبو,،  �}دية  �جنمن   Jبصد إلJشا> + إلصال¦ 
شد 5ما! مسجد لفضل J ملجيبألستا� عطا� +
 kهذ +�J لذينبلند7، +ما بعثه 5لينا بعض إلخو, 

لتقو6") " :6Iلر




