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ٌ� َقطُّ �ال تبعْتها ِخالفٌة."   �هللا �: "َما َ�اَنت ُنُبوَّ �من سنة �هللا �ملستمر� منذ �لقد0 /نه ُيقيم �خلالفَة بعد �لنبو� �ما قا� !سو
(كنـز �لعما�، � ١١ �قم �حلديث ٣٢٢٤٦ � ٤٧٦)

�هللا � @ �لقر?< �ل=رمي يبشر �ملؤمنني باخلالفة 7غايتها �لسامية: �7قا

�لرسو� � باملر�حل �ملختلفة  Fليما< � حيث /خ�7بشر نبيُّنا � @ مناسباM عديدٍ� باخلالفة @ ?خر �لزمن، كما @ !7�ية حذيفة بن 
."�ِ �لُنُبوَّ Nِمنها Oِخالفًة عل" � Qملوعو��لY متّر ֲדا �خلالفة بعدU، 7قد Tى خالفَة �ملسيح 

 (مسند 34د �قم �حلديث: ٧٩٣٩، !مشكو- �ملصابيح، كتا$ �لرقا&، با$ �إلنذ�� !�لتحذير) 

 :� Qملوعو��ملسيح  � 7يقو
�لذكر. ��خر� ֲדذZ يث /يًضاQألحا��ألمة، 7 Uئمة @ هذ�ر7� /< هناb ?ياM �ث`� @ �لقر?< �لكرمي تبشر باخلالفة �لد  "تذكَّ

�لظن باإلسال0 /�ثر من /< ُيعتQ Fيًنا ميًتا  eمن سو bلثابتة باعتبا!ها ثر�7 عظيمة. 7ليس هنا� 7هذ� ي=في /7لئك �لذين يقبلو< �حلقائق 
7ُيَظّن /< بر�اته nصو!� بالقر< �أل7ّ� فقط".  (شهاB- �لقر@?، �خلز�ئن �لر!حانية، 8لد ٦ � ٣٥٥) 

�هللا � ب=ل 7ضوtٍ @ �تابه "�لوصية" حr قا�: "فأنا قد!� �هللا �ملتجسد�. 7سيأo من  ��ملسيح �ملوعوQ � قو� !سو t7قد شر 
�عني ملجيئها wتمعني". Q لثانية�بعدx ?خر7< يكونو< مظاهر قد!� �هللا �لثانية، لذلك �نتظر7� قد!� �هللا 

(�لوصية، �خلز�ئن �لر!حانية، � ٢٠ � ٣٠٥-٣٠٧)

;ÏÁÅ∂¯\ ;∫ ;Ô]�÷£\ ;g]}i›\
; fiÖëi¶; fi~ÁÑ]h;

(�لنو�:٥٦). 
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ضريح سيدنا �ملسيح �ملوعو� �
 � "ֲדش� مق
	" بقا�يا�

�نتقل �ملسـيح �ملوعو� � �ل� 
�!ـة �هللا تعالـ� � ٢٦ �يـا�/

مايو عـا' ١٩٠٨، � �لسـاعة 
"�لبناية  �1لربع صباحا �  �لعاشر2 
ظهر4  1قد  بالهـو�،  �أل!دية" 
�لقـد�2 �لثانية 1فق �لنبو;�4 بعد 
يو' من 1فاتـه، �A � ٢٧ �يا�. 
 :Eقد تلقى 1حًيا يقو � I1كا
"حا�ثة � �لسـابع �1لعشـرين" 
(جريد	 "�َحلَ�م" قا�يا� ٢٨ �يا�/مايو ١٩٠٨ 

�لتذكر	 $ ٦٣٠)

فظهر4 �لقد�2 �لثانية (�A �خلالفة 
�أل!دية) � ٢٧ �يا�/مايو عا'  � 
.I2" * � قا�ياRمق Sحديقة "ֲדش

�السم. B .ضع شر.طا ملن يدفن فيها: �بر8ها -بعد حتلِّيه بالتقو0 .جتنبه  �* معناها: مق
	 �هل �جلنة، �سسها �ملسيح �ملوعو� � بناQ على �Nيا ��0 فيها مق
	 .قيل له LMا مق
	 �هل �جلنة، فسماها ֲדذ
�لقر�b �ثناQ حياته، .يوصي بأ� ُيدَفع بعد .فاته ُعْشُر تركته على �ألقل للجماعة للغرV نفسه. cتبليغ �حكا. cإلسال��لوثنية .�لبدعة- �� يقدc من ُعشر jM ُثلث �خله من �جل نشر  kعما�. lملحرما�

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

 ‹˜â’\;„Ë÷¡;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;Î]…Â

CÏ…˜£\;Í^D;;;ÏË›]m’\;ÎÑÅŒ’\;ÑÊ‚ΩÂ 

 1هaـذ� حتققـت �لنبـو;�4 [سـب �لسـنة �إلZيـة �لقدميـة.  فاحلمـد هللا علـ� Vلك.
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 �ملسألة �أل!y �لK !�جهت �جلماعة بعد 
�نتخا$  هي   �  Bملوعو� �ملسيح  !فا- 
4نظا�  ~انت  �لبد�ية  فمنذ  خليفتهم.. 
�جلماعة ~لها ترتفع yd موالنا نو� �لدين 
بش�   �Yم� يقو�   .yتعا �هللا  مشيئة  !فق 
 M  Bملوعو� �ملسيح   Mتو "ملا   :� 34د 
 uن �ملولو� نو� �لدين �ملحترPالهو�، � ي
فلما  فيها،   �  Mتو  Kل� �لغرفة   M
جبينه، ^ خر�  !قّبل  باألمر Bخل  4ُخِبَر 
�مد  �لسيد  له  فقا�  بسرعة.  �لغرفة  من 
4حسن عند �لبا$ بأB$: "4نت صديقي." 
فأجابه: يا شيخ، Bْعك عن هذ�، سُيقض� 
 hيا?. (س�- �ملهد� �جلزBقا M هذ� �ألمر

�أل!� �لطبعة �أل!ل� � ١١)
!بعد ��Bّ عل� سؤ�� �لسيد �مد 4حسن 
 u�ُخد منه  �لتمس  هنا�  من  !خر!جه 
يأخذ   ?4 �ملحز!نو?  �آلخر!?  �جلماعة 
نفسه  يصبِّر  !هو  �جلو�$   Bفأعا بيعتهم، 
!يكتم ما ف� صد�� من حز? !�4 لفر�& 
ف�  �ألمر  هذ�  "سُيقض�  !قا�:  سيد� 
حزير�?   ٧ "�َحلPَم"  (جريد-  قاBيا?." 

 (١٩٣٩ � ١٤
 � ن�  �لرحيم  �ملولو� عبد  !ير!U عن 
 z4ّثر قد   �  Bملوعو� �ملسيح  !فا-   ?ّ4
�جلماعة  !4صابت  كثً��  �لنا�  نفو�   M
كا?  �لذ�  �لشخص  لPن  !حز?،  ֲדّم 
هو  للجماعة   Jلص�! �لطمأنينة  مبعث 
 uأليا� تلك  ف�   .� �لدين  نو�  �ملولو� 
 M �Bا? �ملولو� �مد سعيد �حليد�@با~

�ملتو�ضع  �لعبد  !4نا  هو  فالتمس  الهو�، 
!�ملولو� غالu �مد من حضرته 4? يأخذ 
!�نصرفو�  "��هبو�  4جابنا:  لPنه  بيعتنا، 
�يًعا yd 4عمالكم، 4ما 4مُر �لبيعة فُيفَصل 
بعد �لوصو� yd قاBيا?. !بعد 4? �نُتخب 
موالنا نو� �لدين � 4!َ� خليفة للمسيح 
�ملوعوB � بإ�ا� 4هل �لبيت !�جلماعة 
�لنا�."  من  �لبيعة  4خذ  قاBيا?   M ~لها 

(تا�يخ �أل3دية، � ٣ � ١٧٨) 
عند !فا- �ملسيح �ملوعوB � كا? معظم 
�ملولو�  يبايعو�  4فر�B �جلماعة يريد!? 4? 
كانو�  �ملعا�ضو?  !حت�   ،� �لدين  نو� 
يعتJ!نه خليفًة له �. !قد !�فق خو�جه 

4يًضا  علي  �مد  !�ملولو�  �لدين  ~ما� 
 � �لدين  نو�  �ملولو�  يكو?   ?4 على 
خليفةًً له �، كما سجل �ملولو� �مد 
 "zتابه "حقيقة �خلالفا~ M �علي �4يه هذ

حيث قا�: 
الهو�،   M  �  Bملوعو� �ملسيح   Mتو"
قاBيا?،   yd �ملبا��  جثمانه  ُنِقل  !عندما 
�لدين M �حلديقة،  4خ�J خو�جه ~ما� 
نو�  �ملولو�  يكو?  بأ?  �قتر�حا  �ة   ?4
�لدين خليفًة للمسيح �ملوعوB �. فقلت 
~ل  من  به  جدير  !هو  صو�$  هذ�  له، 
ّ̂ قا� �: هنا� 4مر @خر !هو  �لنو�حي. 
4? يبايع �يُع �أل3ديني عل� يد�. فقلت: 
"ما �حلاجة للبيعة؟ d? �ُجلدB �لذين يدخلو? 
M �جلماعة هم !حدهم يبايعونه، !هذ� ما 
!�M B كتا$ "�لوصية". فقا� � خو�جه 
�ملحترu: "هذ� حلظة حرجة، فأخش� 4? 
تتشتت �جلماعة، !ال ��4 �4 حر� ف� 
بيعة �أل3ديني عل� يد �ملولو� نو� �لدين 
(حقيقة  4يًضا."  4نا  معه  فاتفقُت   .uملحتر�

�خلالفاz، �جلزh �أل!� !�لثا�، � ٣١)
 بعد dقنا� �ملولو� �مد علي، 4خذ خو�جه 
"صد�   h4عضا ~با�  معه  �لدين  ~ما� 
4جنمن 34دية" �آلخرين مثل شيخ �3ت 
�هللا، !�لدكتو� �مد حسني، !م�Y� �مد 
 yd �بي£، !�ملولو� �مد علي، !!صلو
بيت �لسيد نو�$ �مد علي خا?...... 
�لعرفا�  علي  يعقو$  �ألستا�  فأ�سل 
�ألمر!هي  4حسن  �مد  �ملولو�  dل� 

فيها  �لK ُ!ضع  �ملؤمنني    u4 بيت  با$ غرفة من 
 � Bجلثما? �لطاهر للمسيح �ملوعو�

� ÄÊ¡Ê∏\;wËâ⁄÷’;ÿÂ^;Ï�Ë÷|;ÍÂ3‚e’\;flÁÅ’\;ÑÊ›;]›ˆÊŸ;Ì÷¡;‹ÊŒ’\;ƒ]µbً
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�لصحابة  بايع  4نه ~ما  عليه  !4شا� 
قبل   � �لصديق  بPر   ¤4 يد  عل� 
علينا  !Bفنه،   � �هللا  تPفني �سو� 
4يًضا 4? نبايع عل� يد �ملولو� نو� 
�ملولو� �مد  فأيد�   .uملحتر� �لدين 
علي �ملحترu !طلب منه 4? يستش� 
حضر- مياْ? بشَ� �لدين �موB 34د 
فأجا$  �حلديقة،  من  فُدِعي  4يًضا، 
هو  َمن  هنا�  "ليس  �حابة:  بPل 
(نو�   uملحتر� �ملولو�  من  4فضل 
�لدين)، !¦ب 4? يPو? فينا خليفٌة، 
هو  �لدين  نو�  �ملولو�  يPو?   ?4!
من  خو§  فهنا�  !dال  خليفتنا، 
للمسيح   uا¨d !هنا�   .zخلالفا�
"ستنقسم  يقو�:   �  Bملوعو�
�هللا  !سيPو?  فرقتني  dل�  �جلماعة 
نتيجة  هو  !هذ�  !�حد-،  مع   �
!صل   hللقا� هذ�  بعد   ".zخلالفا�
م�  !سألو�  �حلديقة،   yd  hهؤال
خالفة  فأّيد   ،uملحتر� نو�$  ناصر 

نو� �لدين �ملحترu 4يًضا. ^ حضر خو�جه 
من  مند!ًبا  �ملؤمنني   u4  yd �لدين  ~ما� 
"ال  !قالت:  !�فقت  4يًضا  فهي  �جلماعة، 
 u4حد 4فضل ِمن �ملولو� نو� �لدين �ملحتر
�ستشا�-  !بعد   ".Bملوعو� للمسيح  خليفًة 
خو�جه   hجا �إل¦ا¤  !�Bِّهم  �لبيت  4هل 
 Bملوعو� �ملسيح  صحابة  مع  �لدين  ~ما� 
 uل� حضر- موالنا نو� �لدين �ملحترd �
من  !�لتمسو�  �ملستدير-*،  �لغرفة   M
حضرته 4? يأخذ �لبيعة. فبعد تفك� قليل 
قا� ¨م: "سأجيبPم بعد �لدعاh." فطلب 
 M �Pتوضأ !صّل� �~عتني... !ب! hملا�
 hهؤال كا?  بينما  شديًد�،   hاPب  �Bسجو
!حني  �لبيت.   hِفنا  M ينتظر!نه  �لنا� 

تأخر �ّ~ر� �لنا�، فقا� ¨م بعد 4? فر© 
حيث  dل�  نذهْب  "تعالو�  �لصال-:  من 
جثما? سيدنا � !حيث ينتظر dخو�ُننا 
�آلخر!?. فجاh حضر- �ملولو� نو� �لدين 
فيها  ُ!ِضع   Kل� dل� �حلديقة  �لصحابة  مع 
جسد� � �ملبا�� !�لنا� كانو� 8تمعني 
حوله. فقاu مفK �مد صاB& �ملحترu !قر4 
4فر�B �جلماعة من سيدنا  فيه  �لتمس  طلًبا 
نو� �لدين � 4? يأخذ �لبيعة، !~ا? هذ� 
�لطلب قد !ّقع عليه �يع ~با� �جلماعة. 
(١٨٨-١٨٩  �  ٣  � �أل3دية،  (تا�يخ 

 
خطا� موالنا نو! �لدين قبل �النتخا�

تال  !�لبسملة  !�الستعا�-  �لشهاBتني  بعد 
ِمْنُكْم  ﴿َ!ْلَتُكْن   :yتعا �هللا  قو�  حضرته 

4ُمٌَّة َيْدُعوَ? dَِلى �ْلَخْيِر َ!َيْأُمُر!َ? 
َعِن  َ!َيْنَهْوَ?  ِباْلَمْعُر!ِ§ 
�ْلُمْنَكِر﴾، ^ 4لقى خطابا مؤثر� 

جد� قا� فيه: 
 �Yنا �أل¨d 34ُد �هللا �لذ� هو"
 yd يأ  ن®  كل   ?d �ألبد�. 
�لدنيا ليقوu مبهمة، !حني ينجزها 
يتوفا� �هللا تعاy. !�ملشهو� عن 
موسى � 4نه ماM z طريقه 
B!? 4? يصل بالB �لشاu. !قا� 
 Yلن® � قد 4ُ!تيُت مفاتيح كنو�
 Mلكنه � تو! ،Uقيصر !كسر
B!? 4? ير�ها. !�حلق M ?4 مثل 
مكنونة.  4سر�ً��  �ألمو�  هذ� 
�لنا�  سيستغر$  4يًضا  !�آل? 
كث�-   h4نبا هنا�  !يقولو?: 
 �  (�  Bملوعو� (للمسيح 
تتحقق بعد. U�4 4? من سنة �هللا 
تعاy 4نه ينجز !عو�B تد�¦يا، 
   h4حياًنا °اطب شخًصا بشي!
�هللا  سنة  من  كذلك  مثيَله....  به  !يع± 
!قت   yd ل  تؤجَّ  �Bعو! بعض   ?4  yتعا
@خر، !لذلك قا� تعاy: ﴿ُيِصْبُكْم َبْعُض 
قوله   M جيًد�  ر!�  فكِّ َيِعُدُكْم﴾.  �لَِّذ� 
تعاy ﴿َبْعُض �لَِّذ� َيِعُدُكْم﴾، فهو يش� 
 ?4 ليس ضر!�ًيا  4نه  مبع³  �لسر  هذ�   yd
تتحقق كل �لوعوM B حيا- �لن®. لقد قا� 
�3ة  �جليال�   �Bلقا� عبد  �لشيخ  حضر- 
�هللا   ?4  �4 يوّفي"..  !ال  "َيِعُد  عليه:  �هللا 
تعاy يعد M بعض �ألحيا? بوعد، !لكنه 
 yلظاهر، فيظن �جلاهل 4نه تعا� M ققه ال́ 
� يِف بوعد�، مع 4? !عد� 4! ِمْثله يتحقق 

حتًما M �لوقت �ملناسب. 
ر!� M حيا �لسابقة، فإ� ما �بتغيُت   فكِّ

حضر- �حلا� �حلكيم نو� �لدين �لبه�!�

�



٨٢

�ملولو�  ُعيِّن  �ماما. عندما  �كو�   �� قط 
عبد �لكرمي �ماًما للصال! تنفسُت �لصعد�َ�؛ 
مسئولية  من  متحر+�  نفسي  3جد1   4�
 5+  ��3 جيد�،  حال7  �علم   :� كب;!. 
�علم مA Bقيقة �مر�. ? تر�3<: طو�> 
مناصب  من  منصب   E +غبة  �يُة   Hحيا
 ،5+  Bع يرضى   �� �+غب  �3منا  �لدنيا، 
�3<عو �هللا تعاR �� Sقق P هذM �ُألمنية. 
نفسها،  بالرغبة  قا<يا�   E �قمت  3لقد 
3من �جلها �يضا �قيم 3سأستمر E �إلقامة 

ֲדا.
طويال  �فّكر  عديد!  �ياما  �مضيت  لقد 
3فا!  بعد  حالتنا  تكو�   ��  Mعسا فيما 
جهد�  بذلت  فقد  3لذلك   ،� �مامنا 
لكي يستكمل fمو< (١) <+�سَته مبا يؤهله 
 h+من بني �قا jثالثة �شخا nلذلك. هنا
سيدنا �pد �، �oُ3ّم fمو< �لذ� هو 
��3صر  معه   P3 �يضا،   B�3ب �خي  مبثابة 
حب خاصة. t من ناحية صلة �لقر�بة فإ� 
�لسيد م; ناصر نو�h (٢) هو fل �حتر�منا 
�لثالث  �3لشخص  �يضا.   � �3حتر�مه 
هو نو�f hمد علي خا� (٣). �ما من بني 
fمد  �لسيد  فإ�  �آلخرين  �لدين   zخد�
فهو  بذلك،  �لنا}  �حق  من  هو  �حسن 
ِمن نسل +سو> �هللا �، 3قد خَدz �لدين 
باخلجل.  يشعر  مثلي  شخصا  �عل  مبا 
 E !;لقد �ّلف +غم سنه �لكب;! كتًبا كث
تأييد حضرته �، 3هذM خدمة ينفر< ֲדا 
�ملولو� fمد علي،   nهنا t .Mهو 3حد

�لذ� يقوz �دما1 جليلة تفو� تصّو+�. 
ِمن بني  كل هؤال� موجو<�3 هنا، �3ما 
�لسيد سيد   nملقيمني خا+� قا<يا� فهنا�
حامد شاM، �3ملولو� غالz حسن، 3غ;�ا 

�لكث;.
�� هذM مسؤ3لية ثقيلة 3خط;! �يضا، 3ال 
 ،Sلها �ّال من �قامه �هللا تعاp يقو� على
ألنه يكو� مؤيَّد� بوعو< �هللا �لعظيمة �ل7 
تكو� له سنًد� p Eل تلك �ملسؤ3ليا1 
يتحتم  فاآل�  �لظهر.  تقصم  �ل7   zجلسا�
متحدين  نكو�   �� 3نسا�،  +جاال  علينا، 
متكاتفني. 3لتحقيق هذM �لوحد! فلتبايعو� 
�لذين 4كرُتهم  �ألتقيا�  �3حد� من هؤال� 
لكم، 3سو� �كو� معكم من �ملبايعني. 
 ،zعا بشكل  �لصحة  3معتل  �نB ضعيف 
كما �� طبعي ال يتال�z مع هذ� �ملنصب، 
�ملسؤ3لية   Mهذ pُل  �لسهل  من  3ليس 

�جلسيمة.
�ملوعو<)  �ملسيح   ��) حلضرته  كا�  لقد 

� �+بع مهما1: 
�ألS3: عبا<ته.

�لثانية: تربية عائلته.
�لثالثة: �كر�z ضيوفه.

هدفه  كا�  �لذ�   zإلسال� نشر  �لر�بعة: 
�حلقيقي. 

�ما �ملهمة �ألS3 من هذM �ملهاz �أل+بع.. 
3ال  به،  خاصة  فهي   ..� عبا<ته   ��
تقع علينا مسؤ3لية بصد<ها، فهي ستبقى 
�لدنيا   Mهذ E 1باخلدما zقا معه، 3كما 
3تبقى  �ملو1.  بعد  ֲדا   zسيقو كذلك 
�3صعبها  �ها � مهما1،  ثال�  بعدها 
(بني  خالفا1   nفهنا  .zإلسال� نشُر 
 E3 .>ملسلمني) �يضا عال3! على �إلحلا�
�اعتنا   Sتعا �هللا  �ختا+  قد  �لوقت  هذ� 

لرفع هذM �خلالفا1. قد تظنو�ا مسئولية 
�لوطأ!  شديد!  هي  بل  3هّينة،  سهلة 
فعًال.  Rملها  من  على  �لعب�  3ثقيلة 
�3حد   �� �خترمت   �4� �نكم  باهللا،  �3ُقِسم 
 Bفإن 4كرُتهم،  �لذين   zلكر�� هؤال�  من 
مستعد ملبايعته معكم. �ّما ��4 �صر+مت على 
 Bمبايع7 �نا، فا�عو� 3عو�.. �� �لبيعة تع
بيع �ملر� نفسه لغ;M. 1�4 مر! �شا+ علّي 
 S� !>حضرته � �� �قلع عن فكر! �لعو
 ،E3بعدها �+تبط به � كل شر ،B3ط
 E تعلق كل فكر�، فلم �فكر M3به 3حد
3طB بتاتا. لذلك فإ� �لبيعة �مر صعب، 
يتخلى عن �يع حرياته  �ملر� بعدها  أل� 
3طموحاته، 3يضعها E يد شخص �خر. 
3ألجل 4لك فإ� �هللا تعاS �ى �إلنسا� 
عبًد�؛ 3ما <�z يصعب على �إلنسا� pل 
عب� �لعبو<ية فيما يتعلق بنفسه هو، فما 
بالك Aمله فيما يتعلق باآلخرين؟ 3نظًر� 
�لوحد!  فإ� حتقيق  �لطبائع،  �ختال�   S�
�3لتر�بط Rتا� �S �هو< كب;. لقد كنت 
<�ئما   h�3الستغر�  hإلعجا� بعني  �نظر 
حضرته  يبذoا  كا�  �ل7  �ملجهو<�1   S�
يتحمل  �عتال> صحته كا�  فرغم   ،�
هذM �ملسئولية �جلسيمة، فكا� يكتب نثًر� 
3نظًما، 3يؤلف كتبا، 3يقوz بالعديد من 
�ألعما> �ملهمة �ألخر�. �نا E ِمثل سّنه 
تقريبا، 3لكنه كا� Rظى بتأييد �هللا E كل 
يوz، �ما حال7 فال تستحق �لذكر. يقو> 
ِبِنْعَمِتِه ِ�ْخَو�ًنا﴾.. ��  تعاS: ﴿َفَأْصَبْحُتْم 

كل 4لك يتوقف على فضل �هللا.
كب;!  فتنة   �� 3هو  مهم؛  بأمر  ركم  4�ُكِّ
قد �نتشرE 1 �لعرE h �من سيدنا �5 
بكر � �4 ثا+1 �لفنت �3لضجيج E كل 
3”جو�ثة“،  �3ملدينة  مكة  عد�  ما  مكا� 

 � �pد  fمو<  �لدين  بش;  م;��   S� بذلك  يش;   (١)
�ملؤمنني   z� �3جته  من   � �pد  لسيدنا  �ألك¤  �لنجل 

نصر! جها� بيغم +ضي �هللا عنها.
(٢)    �3لُد z�ُِّ �ملؤمنني حرzِ �ملسيح �ملوعو< �.

(٣)  ��3 �بنة �ملسيح �ملوعو< � �لك¤�.
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 ،Bكا? 4هل مكة 4يضا على !شك �لفسا!
 Kل� �لنفُس  تلك  طيبًة  كانت  كم  !لكن 
فلما��  dميانا  �لنا�  @خر  4نتم  ¨م:  قالت 
عائشة  !تقو�   .�B�تد�� 4ّ!َلهم  تكونو? 
!قع  �لذ�  �جلبل  عنها:   yتعا �هللا  �ضي 

على 4¤ لو !قع على غ�� لتمّزَ& �dًبا.
مؤلفة  �اعة  �ملنو�-  �ملدينة   M !كانت 
من عشرين 4لف شخص، !لكن �لن® � 
كا? قد 4مر مسبًقا ببعث جيش، لذ� فقد 
 U�4سلهم (4بو بكر �)، !من ناحية 4خر
!مع  �كرنا�،  ما  على  قومه  حالة  كانت 
�لك U�4 �ُهللا تعاy يَد قد�ته، !حتقق قوله 
َننَّ َلُهْم Bِيَنُهُم �لَِّذ� �ْ�َتَضى  تعاy: ﴿َ!لَُيَمكِّ
َلُهْم﴾. !�آل? قد حد½ حاB½ مماثل، لذ� 
�4يد 4? تتوحد كلمتكم قبل Bفن جثمانه 
�لطاهر �. لقد كا? على �لصحابة بعد 
يبذلو�   ?4  � بكر   ¤4 Yمن   M � �لن® 
�لقر@?.  4¼ُّها �ُع  كث�-،  كب�-   �Bًجهو
!d? �ع �لقر@? M �لظر!§ �لر�هنة يع± 

c ?4تم بالعمل به بوجه خا�. 
!dنه  �لزكا-،   uنظا  � بكر  4بو   u4قا  ^
َلعمٌل جّباٌ� !عظيم. d? نظاu �لزكا- ¹اجة 
yd طاعة M 4قصى �Bجاִדا، !تليها تربية 

�لعائلة. 
فباإل¦اY هنا� 4مو� كث�-. !�آل?، مهما 
 ?4 فعليكم  !طبائعكم،  ميولكم  كانت 
تطيعو� �يع 4!�مر�. فإ? كا? هذ� �ألمر 
مقبوال لديكم، فإ� 4حتمل هذ� �ملسئولية 

طوعا 4! كرها.
d? �لشر!È �لعشر- للبيعة قائمة على حا¨ا، 
تعليم  خا�،  بوجه  dليها،  4ضيف  !dن± 
!توف�  �لزكا-   uنظا !تقوية  �لكرمي  �لقر@? 
�لو�عظني، !غ�ها من �ألمو� �لK سيلقيها 
�هللا تعاM y قل® بني حني !@خر. ^ ال بد 

4? يكو? تعليم �لدين !�لتد�يس M �ملد�سة 
!4حتمل   .Kمو�فق!  Kغب� حسب  �لدينية 
هذ� �ملسئولية لوجه �هللا !حد� �لذ� قا�: 
�ْلَخْيِر﴾.  dَِلى  َيْدُعوَ?  4ُمٌَّة  مِّنُكْم  ﴿َ!ْلَتُكْن 
�لوحد-،   M كله  �خل�   ?4 B�ئما  !��كر!� 
أل? �جلماعة �لK ال dماu ¨ا مّيتٌة." (جريد- 

�لبد� قاBيا?، ٢ حزير�? ١٩٠٨ � ٧) 
!بعد 4? �نتهى سيدنا نو� �لدين من كلمته 
 zْلتهليل !�لتكب�، !سر� zنطلقت هتافا�
مستقبل  على  �لطمأنينة   É!� �جلميع   M
�جلماعة، قا� �جلميع متفقني بقلب حزين: 
4مَ�نا  فلتPن  4!�مر�،  �يع   M سنطيعك 
!خليفًة للمسيح �ملوعوB �. فبايَع على 
�ملPا?   M 34د�  Kمائ! 4لف  يد� حو�� 
نفسه، !هكذ� ظهرz �لقد�- �لثانية. !بعد 
بيعة �لرجاِ� بايعته �لنساhُ، !قد ~انت سيد- 
(جريد-   .zملبايعا�  �!ّ4 �ملؤمنني   uّ4  hلنسا�

�َحلPَم قاBيا?، ٢٨ 4يا� ١٩٠٨)
 !ير!� �لدكتو� عطر �لدين �B!يش 4نه بعد 
 ��Bل� �ملدينة مع شوd �لدفن ~نُت عائًد�
فتح �مد سيا� !شيخ �مد تيمو�، فوضع 
عند  ~تفي  عل�  يد�  خلفي  ِمن  شخٌص 
�أل!�  �خلليفة  به   �d! �لPب�-،  �حلديقة  بئر 
عطر  "ميا?  فسأل±:   ،Bملوعو� للمسيح 
�لدين! هل بايَع± �مد علي؟" قلت: نعم، 
قد بايع. فأخzُJ �فاقي M نفس �لوقت 4? 
4م� �ملؤمنني سأل± عن بيعة �ملولو� �مد 

علي. (4صحاُ$ 34د، � ١٠ � ١١) 
M ٢٨ 4يا� عاu u١٩٠٨ 4صد�z جريد- 
"�َحلPم" نشر- خاصة عن قياu �لقد�- �لثانية، 
!ُنشر فيها �ضر ظهو� �لقد�- �لثانية. !ُنشر 
dعال? هاu ِمن ِقبل خو�جه ~ما� �لدين ينّص 
عل� خJ !فا- �ملسيح �ملوعو�d! � Bا� 
4ّيد�  �لبه�!�  �لدين  نو�  بيعة  �جلميع عل� 

�هللا تعال� بنصر� �لعزيز. !فيما يلي نّصه: 
”قبل h�B4 صال- �جلناY- على حضرته � 
 M لة  �ملسجَّ !صايا�  على   hًبنا! بقاBيا?، 
 h4عضا  É�القتر !!فًقا  "�لوصية"،  كتيب 
 M ينBمؤسسة "صد� 4جنمن 34دية" �ملوجو
قاBيا?، !طبًقا ملشو�- 4قا�$ سيدنا �ملسيح 
�ملوعوB �، !بإ�ٍ? من �لسيد- u4 �ملؤمنني 
�ملوجوBين   uلقو� فإ? كل  عنها،  �هللا  �ضي 
 ١٢٠٠ حينئذ  عدBهم  �لبالغ  بقاBيا?، 
شخصا، قد قبلو� �يعا سيَدنا حا�َّ �حلرمِني 
�هللا  سلمه   - �لدين  نو�  �حلكيم  �لشريفني 
 ،� Bنائًبا !خليفًة للمسيح �ملوعو - yتعا
�ملناسبَة  هذ�  !قد حضر  يد�.  على  !بايعو� 
 -ُBلسا� 4جنمن،  صد�  مؤسسة   h4عضا ِمن 
 ،uملحتر� 4حسن  �مد  �ملولو�  �ألفاضل: 
�لصاحبز��B م�Y� بش� �لدين �موB 34د، 
 �Yم�  .B خا?،  علي  �مد  �لنو�$  جنا$ 
شا�،  حسني  �مد  سيد   .B بك،  يعقو$ 
�لعبد  !هذ�  �لدين،  �شيد  خليفة  �لسيد 
 ?4 �غم  �لدين)"  كما�  (خو�جه  �ملتو�ضع 
حاB½ !فا- حضرته � قد !قع فجأ-، !4? 
�لوقت إلْطال� �إلخو- على �لك كا? ضيقا 
Îتلف  من  �إلخو-  تو�فد  قد  4نه  dال  جد�، 
�نبالة، جالندهر، كفو�ִדلة،  فيها:  مبا  �ملد? 
 ،Bبا@ !Yير  غوجر�نو�له،  الهو�،  4مرتسا�، 
غو�B�سبو�  بطاله،   ،z�غجر جامو?، 
على حضرته  كب�-   B�4عد !غ�ها، !صّلى 
� صال- �جلناM -Y الهو� !قاBيا?. !كل 
قد  4عال�  عدBهم  ل  �ملسجَّ �حلضو�   hهؤال
�لدين) خليفًة  (نوَ�  باإل�ا� حضرته  قبلو� 
للمسيح �ملوعوB. !نبعث هذ� �لرسالة بغية 
dطال� �يع 4فر�B �جلماعة 4نه يتحتم عليهم 
يد سيدنا  على  فوً��  يبايعو�   ?4 قر�hִדا  بعد 
dما  !�ملهد�،  �ملسيِح  خليفِة  �ألمة  حكيِم 
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باحلضو� شخصيا 4! عن طريق �ملر�سلة.
!فيما يلي ~لماz �لبيعة: 

"4شهد 4? ال dله dال �هللا !حد� ال شريك له 
(z�٣ مر) 4شهد 4? �مد� عبد� !�سوله!

�يع  على  �لدين  نو�  يد  على   uليو� 4بايع 
 Bملوعو� �ملسيح  سيدنا  كا?   Kل�  È!لشر�
!4ُِقّر  عليها.  �لبيعة  يأخذ   Bملعهو� !�ملهد� 
لتعلُّم  جهد�   Uقصا� سأحا!�  4ن±  4يضا 
�لقر@? �لكرمي !تعليمه !�لعمل به، !كذلك 
قد�  جاهز�  !4كو?  �لصحيحة.  �ألحاBيث 
!�لنفس.  باملا�   uإلسال� لنشر  �الستطاعة 
!سو§ 4!�ظب على Bفع �لزكا- بكل Bقة 
!�هتماu، !سأسعى إلنشاh عالقة �حلب بني 

�إلخو-. 
dليه  !4تو$  �نب  من كل  �هللا �¤  4ستغفر 

(z�٣ مر)
َ�$ِّ �d ظلمُت نفسي !�عترفت بذن®، فاغفر 
�لذنو$ dال 4نت."  فإنه ال يغفر  � �نو¤، 
34دية،  4جنمن  �لدين، سPرت� صد�  (خو�جه ~ما� 

جريد- "�َحلPم" قاBيا? بتا�يخ ٢٨ 4يا�١٩٠٨) 
 ١٩١٠  uعا �لسنو�  �الجتما�  !مبناسبة 
ما  �لبيعة   zكلما  yd  � �خلليفة  4ضا§ 

يلي: 
!لن  4سر&،  !لن  �لشر�،  �4تكب  "لن 
4قر$ �لسيئاz، !لن 4ّتهم 4حد�، !لن 4ضيع 
 ،z�لصغا�. !سأ!�ظب على �لصلو� Bأل!ال�
!سأكو? مستعد� ألh�B �لزكا- !�حلج ¹سب 

قد��." 
4يضا:  4ضيف   ?4 �4يد  كنت   �d !قا�: 
 U�4 !لكن±  بيننا"،  �ملحبة  ننشر  "سو§ 
يتشاجر!?  �ألحيا?  بعض   M �لنا�   ?4
فيما بينهم، فخشيت 4? °الفو� �لعهد بعد 
dبر�مه، !dخالُ§ �لعهد يؤyd �B �لنفا&." 

(حيا- نو�، � ٣٣٧)

�نتخا�  عن  �لدين   ��ما خو�جه  7�ية !
��خلليفة �أل7

"قليلو? من �جلماعة �أل3دية يعرفو? 4ن± 
4نا 4ّ!� َمن �لتمس من موالنا نو� �لدين، 
 ?4 �ملقربني،  4حبا¤  قبل  !ِمن  ِقبلي  ِمن 
´مل عْبhَ �خلالفة. � يPن هذ� بسبب 
مصلحة شخصية، بل ~انت هنا� dشا�- 

من �¤، !فيما يلي تفصيلها: 
بتا�يخ   �  Bملوعو� �ملسيح   Mُتو "لقد   
�eيا  �4يُت  4يا� عاu ١٩٠٨. كنت   ٢٦
ليلة بني ٢٣ ! ٢٤ مايو/4يا�.   M عجيبة
 Kل� ½B�ما ~نت �4يد 4? �4~ر هذ� �حلو
 Kل� ½B�ن بعض �حلوPيا، !لeلر� M 4يتها�
ببا�  فخطر  �eيا�،  صّدقت  قد   zظهر
سليم  34د�  لPل  بينة   -Bشها هذ�   ?4
 !4 تسعة  !معي  4ن±  �4يُت  لقد  �لفطر-. 
عشر- 4! 4حد عشر شخًصا @خر!?، منهم 
4سر-  ِمن  ~لّّنا  4ننا   ..uملحتر� علي  �مد 
َملPية، !لPن تلك �ألسر- �لK ننتمي dليها 
سلطٌة  !قامت   ،Ïلعر� من  مِلُكها  ُعز� 
فاعُتJنا  �أل!�،  �لعصر  !�نتهى  جديد- 
ُ~نا  �ملِلك.   U4سا� 4شخا�  �لتسعة  Ðن 
M قلق شديد، �d 4ُخِبْرنا 4?َّ َمِلَك �لسلطِة 
 yd ْمنا فُقسِّ ليحPم علينا.  يطلبنا  �جلديد- 
حزبني، !4ُِمرنا 4? منُثل 4ماu �مللك �جلديد 
 -Bبالتنا!$. فحضر �حلز$ �أل!� حتت قيا
!�لذ�  �لغرفة.  خا��  !ُ~ّنا  علي،  �مد 
فهمُت ِمن لقائهم هو 4? �ملِلك قا� ملحمد 
ملا   �!Bفانقا شيًئا،  !4صحابه   uملحتر� علي 
 zُقيل له، !خرجو� بعدها صامتني. ^ 4ُمِر
4? 4حضر مع 4صحا¤ �أل�بعة 4! �خلمسة. 
فلّما Bخلت غرفة �ملِلك فإ�� باملِلك �جلديد 
بوقا�   �d فنظر  �لدين.  نو�  �ملولو�  هو 

!صالبة !جرU �حلو�� �لتا�: 

4نت  َمن  تعر§  هل  �لدين:  نو�  �ملولو� 
!ما مPانتك M هذ� �لوقت؟

 Kية �لP4نا: نعم! 4علم جيًد� 4? �ألسر- �ملل
!�آل?  عصرها،  �نتهى  قد  4عضاhها  ~نا 

Ðن 4سرU �ملِلك.
�ملولو� نو� �لدين: ما �4يك لو ُفعل بك ما 
 ?4 M باألسر� �ملِلكيني؟ ما �4يك -ًBيفعل عا
ُتنَفو� من 4!طانكم !ُتسَكنو� M بالB 4خرU؟

�فعْل  مكتر½)  !غ�  شديد  (بغضب  4نا: 
 ?4 نستطيع  ال   U4سر فنحن  تريد،  كما 
4? عصرنا قد  نعلم  نفعل �4َّ شيÐ .hن 
توّلى، !�آل? Ðن 4سرB�4 ��d .Uنا غَ� هذ� 

فال نستطيع. فافَعل ما شئَت.
يرجتف  !جسمي  هذ�  بعد  !�ستيقظت 
نفسي  على  �لتحكم  4ستطع   �! !يرتعد، 
�لتهجد،  !قت  �لوقت  !كا?  4مد.   yd
 ^ 4!ًال،  �لرeيا  هذ�  !كتبت  فاستيقظُت 
 .Éلصبا�  Ñح �الستغفا�   M �نشغلت 
!بعد �لصباÉ، ملا خر� م�Y� (�4 �ملسيح 
 M ليه تلك �لو�قةd قّدمُت (� Bملوعو�
4!� فرصة �النفر�B به، -!من كا? يد�� 
بكل  يومني  بعد  ستتحقق  �لرeيا  هذ�   ?4
!ضوÉ- فلم متْل طبيعته yd تصديقها !فق 
مشيئة �هللا، فاكتفى بقوله: "َمن �U4 نفسه 

."� M �ملناu 4سً�� َمِلكًيا فهذ� مبا�� جدًّ
!�4يُته  �لدين  نو�  موالنا  على  Bخلُت   ^
تلك �لو�قة، فخّفض �4سه لدقائق،̂  !ضع 
بتأ!يله   �Jسأخ" قائال:  جيبه   M �لو�قة 
بعد �لتدّبر". !� متّر على هذ� �لرeية ٢٤ 
 y3ة �هللا تعا� yd نتقل �ملَِلُك� Ñساعة ح
 uنفس �ليو M! .ثا� َمِلٍك جديٍد@ zظهر!
يعقو$   �Yمل� �لرeيا  هذ�  حكيت  كنت 
بيك !B. �مد حسني !�لشيخ �3ت �هللا، 
لوجه  �لك  على  يشهد!�   ?4 ميكن  فهم 
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�هللا تعاy. قصا�U �لقو�، بعد �لتفر© من 
�لوفا-  ֲדذ�  �ملتعلقة  �¨امة  باألمو�   uلقيا�
�ملفاجئة �كبنا �لقطا� yd قاBيا?، فسألُت 
�لدكتو��?  معنا  !كا?  �هللا  �لشيخ �3ت 
فأجاب±  �خلليفُة؟  َمن سيكو?  �ملذكو��?: 
�لشيخ بسرعٍة: "هو �لذ� قد 4ُخِبرzَ عنه 
قبل يومني"، !كا? يش� yd تلك �لرeيا. 
فلّما !صلنا yd قاBيا? !�جتمعنا M �لغرفة 
�مد  موالنا   hسترضا� بعد   * �ملستدير- 
34د،   Bمو�  �Yم�! �ألمر!هي  4حسن 
باحلضو�  �لدين  نو�   -Bسيا من  �لتمسنا 
هنا�. M تلك �للحظة � 4قل له 4? يقبَل 
�خلالفة، بل �لتمسُت منه قائال: هل تذكر 
�لو�قة �لK 4عطيتك قبل 4مٍس !كا? فيها 
جي®.   M Y�لت  !ما  نعم،  فقا�:  �eيا؟ 
فصّلى  �حلني.  �لك  4تى  فقد   ��ًd فقلت: 
ناصر  م�   �َ4� 4سأ�   ?4 !4مر�  �كعتني 

نو�$، !u4ُِّ �ملؤمنني. 
�حلديقة خاطب±   M 4لقا� �لذ�  !�خلطا$ 

فيه !قا�: 
!�لكسال?،  �لغفلة  4!طا?  �تركو�  "�آل? 

 ."Èقطنو� 4!طا? �لعمل !�لنشا�!
d? كلماته هذ� تش� yd تلك �لرeيا 4يضا، 
 ?4  � !ال حضرته  4علم  4كن   � !لكن 
هذ� �لكلماz ليست �ستعا�-، بل ستتحقق 
حرفيا؛ فها 4نا �ليوM u 4!�!با. !من �لعجب 
4? نفسي مضطربة قلقة منذ 4مٍس، !4تذكر 
بيK.. 4ع± بيK لند?. سبحا? �هللا! سبحا? 
4!طانكم  من  ُتنَفو�   ?4  M 4يك� "ما  �هللا! 
حتققت  كيف   ".U4خر  Bبال  M !تقطنو� 
 uملحتر� علي  نو�$ �مد   ?d �لرeيا!  هذ� 
4يًضا على علم ֲדذ� �لرeيا. !حضر- �حلكيم 

4? يشهد  4يًضا ميكن  �أل!�)  �خلليفة   �4)
!قبل  !قعت.  قد  �ألحد�½  هذ�   ?ّ4 على 
 yd �ليه 4? ُيرِسَل 4حًدd شهرين، ملا كتبُت
لند? ملساعد 4شرz مر- 4خرyd U تلك 
4نه ¦ب   yd يا تش�eلر�  ?d يا !قلتeلر�
4شخا�  Ô !4سة  �4بعة  هنا�  يكو?   ?4
!يقطنو?  4!طاcم  بأمر�  يتركو?  @خرين 
معي �لبالB �ألخرU، فلما�� ال تأمر بذلك؟ 
عندما 4خرجَت± من �لوطن فكا? معي �4بعة 
Ô !4سة �جا�ٍِ @خرين." (تا�يخ �أل3دية، 

(٣، � ١٩٢-١٩٤ �

� Qملوعو�7صية �خلليفة �أل7� للمسيح 
u�B عهد خالفة موالنا �حلكيم نو� �لدين 
!سبعة  شهو�  !تسعة   z�سنو Ôس   �
يوًما، حقق خال¨ا dجناz�Y عظيمة  عشر 
�لكرمي  !�لقر@?   uإلسال� نشر  سبيل   M

!تبليغ Bعو- �أل3دية خا�� �¨ند.
M ٤ شباÈ عاu ١٩١٤ شعر حضرته � 
َسْرَ!�  سيد  �ملولو�  فأمر  شديد،  بضعف 
!�لو�&،   -Jملح�! �لقلم  ُيحِضر   ?4 شا� 
شيًئا  يكتب  !بد4  4خذ¼ا  4حضر¼ا  فلما 
من  كث�  كا?  !عندها  مضطجع.  !هو 
�إلخو- موجوBين هنا� مثل مولو� �مد 
على، B. م�Y� يعقو$ بيك، مولو� سيد 
سر!� شا�، قاضي سيد 4م� حسني، نو�$ 
 �Yم� �حلي،  عبد  ميا?  خا?،  على  �مد 
بش� �لدين �موB 34د، B. �حلافظ خليفة 
�شيد �لدين، كما كا? هنا� بعض �إلخو- 
ميا?  مثل  !خا�جها  قاBيا?  من  �آلخرين 
شر�© Bين 4حد كبا� �اعة الهو�، حكيم 
عيسى"،  "مرهم  صاحُب  حسني  �مد 
B!لت   ��Bشو عا�،  �بو$  ُمنشي 

خا?....، !شو��B شّجهو خا?....

كا?  قص�ً-.  !صيًة  4!ًال  حضرته  فكتب 
�لقلم غ� جيد، فأمر بإحضا� قلم �لي. 
^ كتب !صية بيد� !نا!َلها �ملولو� �مد 
عاٍ�.   zبصو فقر4ها  عليه.  ليقر4ها  علي 
 ?4 فبعد   .zٍ�مّر ثال½  يقر4ها  بأ?  فأمر� 
فر© من قر�h- �لوصية ثال½ مّر�zٍ، 4مر� 
4? يسلِّمها yd نو�$ �مد علي خا? فهو 
´تفظ ֲדا. فسّلم �ملولوُ� �مد علي �لو�قة 
�ألصلية yd نو�$ �مد علي 4ماu �حلضو�. 
("�َحلَكم" قاBيا? ٧ @��� ١٩١٤، � ٥)

ÏzËêÊ’\;k]z⁄z÷z—

بسم �هللا �لر{ن �لرحيم 
�مدU 7نصّلي على !سوله �لكرمي

 7?له مع �لتسليم.

7عيه:  بكامل  �ملتو�ضع  �لعبد   �هذ يكتب 
�هللا. �< /طفا�  �ال �له �ال �هللا nمد !سو
�هللا حافُظهم.  .�صغا!، 7ليس @ بيتنا ما
 7/ Mلصدقا�ينبغي /< ال تتم تربيتهم من 
�م  ُيجَمع  بل  7�ملساكني،  �ليتامى   ��/مو
 Qأل7ال�  UQيسّد 7سو�  حسٌن،  قرٌ� 
 .Qأل7ال��ألكفاe، /7 ُتجَعل ُكت� 7قًفا على 
�جلميع،  لد�  nبوًبا  َتقيًّا،   Yخليف 7ليكْن 
�ملسيح  ألصحا�  7ُمساnًا  عامال،  عاِلًما 
�لقد�مى منهم 7�جلدQ. كنت  � Qملوعو�
ناصًحا  /يًضا  هو  فليكْن  للجميع،  ناصًحا 
7�حلديث.  �لقر?<   �ُ!Q 7ْليستمرَّ  /مينا. 

7�لسال0 عليكم 7!{ة �هللا 7بركاته.

 نو! �لدين
 ٤ @��� ١٩١٤ 

("�َحلَكم" قاBيا? ٧ @��� ١٩١٤، � ٥)  .� Bبيت �ملسيح �ملوعو M غرفة *
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�جلمعة)   uيو)  ١٩١٤  ���@  ١٣  M  
تدهو�z حالة 4م� �ملؤمنني بشكل خط� 
بش�   �Yم� كا?  �لصبح.  طلو�  منذ 
خدمته  على  ساهًر�  34د   Bمو� �لدين 
�لبيت (�لذ�  � ليًال !cاً��، فأتى من 
 ��B كا? �خلليفة فيه !�لذ� كا? يسمى
�لسالyd (u �ملدينة قلًقا، !قا� لألÖ عبد 
 yd ��هْب  "4خي!  �لقاBيا�:  �لر3ن 
الهو�، فقد �4سلنا �لطبيب �مد حسني 
صاحُب "مرهم عيسى" yd الهو� منذ 
!لكنه  هنا�،  من  �ملسك  ليحضر  4مس 
 M خليفة �ملسيح ?d .?آل� Ñَيُعد ح �
�ملسك،  له  !نريد  جًد�،  شديد  ُضعف 
!dال  معه،  فُعْد  �لطريق   M لقيَته  فإ�� 
 M �ملسَك  !4حِضر  الهو�   yd فا�هْب 
4سر� !قٍت." فقا� �ألÖ: �لوقت ضيق 
�حلصا?  عربة  توصل±   ?4 �ملحا�  !من 
 yd طة �لقطا� قبل �نطالقه. فذهب� yd
 yd جًة. فسافر عليها��ّB بيته !4حضَر له
 Öلوقت �لذ� يكو? �أل� M! ."بطاله"
(عبد �لر3ن) قد !صل yd الهو� �شتد 
�. (تا�يخ �أل3دية �  مرk �خلليفة جدًّ

(٣ � ٥١١

Qملوعو�7فا� �خلليفة �أل7� للمسيح 
!4خً�� حانت �لساعة �لK كانت ترجتف 
بتصو�ها قلو$ �ملؤمنني !تفيض عيوcم 
Bمًعا، فانتقل 4م� �ملؤمنني yd �3ة �هللا 
�لساعة   M  ١٩١٤  ���@  ١٣  M  yتعا
�لثانية !�لثلث بعد �لظهر !هو يصّلي. dنا 

هللا !dنا dليه ��جعو?.
�بَنه ميا?  �ملؤمنني  !قبيل !فاته Bعا 4م� 

عبد �حلي !قا� له:
"e4 �dمن بـ ال dله dال �هللا �مد �سو� 

�يع   ?4 !e4من  عليه،   z4مو! �هللا، 
صاحلني.  كانو�   � �لرسو�  صحابة 
من  هو  �لبخا��  صحيح   ?4 !4حسب 
!e4من   .yتعا �هللا  عند  �ملرضية  �لكتب 
 B34د هو �ملسيح �ملوعو uغال �Y4? م�
!عبد �هللا �ملختا�. لقد 4حببته � جًبا 
ً�ا ح�d Ñ � 4حبك بقد� ما 4حببت 
 �d! yهللا تعا� yd uَلقو� k4فّو .�B4!ال
على يقني 4نه لن ُيضيَعهم. 4!صيك بتال!- 
 zلقر@? !تعليمه !�لعمل به. لقد شاهد�
كثً�� من �ألشياh، !لكن ما !جدz شيًئا 
مثل �لقر@?. ال شك 4? هذ� �لكتا$ من 
عند �هللا تعاy. 4ستوBعك �هللا." (جريد- 

�لفضل قاBيا? ١٨ @��� ١٩١٤ � ١)
4!صى  �حلي  عبد  البنه  !صيته  !بعد    
 uملحتر� �Yبنته "4مة �حلي" 4? تقو� مل��
(م�Y� بش� �لدين �موB 34د) 4? يهتّم 
4يًضا.   hلنسا�  M �لقر@?   ��B  hبإلقا

(تا�يخ �أل3دية � ٣ � ٥١٢)
هذ�   M �حلشر   uكيو �لنا�  �حتشد 
�خلليفة  فر�&   �4  ?4 شك  ال  �لقرية.. 
 M! مؤمن.  كل  قلب  على  كب��  كا? 
�ليوu �لتا� بعد !فاته �نُتخب م�Y� بش� 
للمسيح  ثانيا  خليفة  34د   Bلدين �مو�
�ملوعوB. !قد مّرz تلك �لساعاz �لسّت 
!�لعشريو? على �اعة قاBيا? كالقيامة. 

(تا�يخ �أل3دية � ٣، � ٥١٣)

� بش` �لدين nموQ /{د Z`خطا� م
�جتمع    � �أل!�  �خلليفة  !فا-   uيو  M
"نو�"  مسجد   M �لظهر  عند  �إلخو- 
صال-  !بعد  �هللا.  بذكر  قلوֲדم  لتطمئن 
 Bمو� �لدين  بش�   �Yم� 4لقى  �لعصر، 
 z�� ?بالشجو مليئة  34د كلمة !جيز- 

 uبعد �جلماعة  نصح  حيث  كب�،  تأث� 
خطر  �لوقت  هذ�  أل?   ،zخلالفا� �كر 
 ?4! ،hالبتال� بساعة  متّر  جًد�، !�جلماعة 
 hبالبكا على �جلميع 4? يتضرعو� yd �هللا 
 ،uهذ� �لظال M البتها�، ليهب لنا �لنو��!
!يسدB خطانا !يهدينا yd �لصر�È �ألفضل 
�ملبا��. !حّث 4يًضا على صياu يوu �لغد 
 hلدعا�  M  uليو� مثل  �لغد  ينقضي   Ñح
!�كر �هللا �. فأخذ �لنا� يبكو? خال� 
 hلبكا�  z�4صو ��تفعت   Ñح خطابه، 
 Bسا! �ملسجد،  Y!�يا  كل  من   Ö�لصر�!
�!يًد�  فانتـشر!�  �لقلوَ$،  �الطمـئناُ? 
�!يًد� yd 4ماكن dقامتـهم B�عـني �هللا 
تعاy. (تا�يخ �أل3دية � ٣ � ٥١٤-

(٥١٥

 �عال< ِمن قبل �ملولوn xمد علي
 M 4عّد  قد  علي  �مد  �ملولو�  !كا? 
"dعال?  بعنو�?:  صغً��  كتيًبا  �لسر 
عديد-  Y�ًُما  منه  !جعل   "� جدًّ مهّم 
�جلماعة.   B�4فر  yd بالJيد  إل�سا¨ا 
�لو�قع  بل  بكثر-،  �لكتيب   �ِّY! !قد 
�ألماكن   yd  Ñح �4سلو�   �hمالY  ?4
�خلليفة.  !فا-  بقر$  شعر!�  ملا  �لنائية 
!كا? �توU هذ� �إلعال?: d? �جلماعة 
 ?d خلالفة، بل� uنظا yd ليست ¹اجة
تكفي  34دية"  �جنمن  "صد�  مؤسسة 
�نتخا$  ميكن  4نه  غ�  �ألمو�،   -��Bإل
من  �لبيعة  ألخذ  !�لك  4مً��،  شخص 
غ� �أل3ديني، !�حتر�ًما لوصية �خلليفة 
طاعته  تكو?  لن  �لرجل  !هذ�  �أل!�. 
صد�  مؤسسة   !4 �جلماعة  على  فرًضا 
4جنمن 34دية، بل تكو? dما�ته !سياBته 

�د!B- !مشر!طة. 
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حضر� مر� بش� لدين 	مو� ��د �

 ١٩١٤ ��� ١٤ �جلماعة  ��ملا جتمع �فر
� مسجد لنو� النتخا. خلليفة بعد صال� 
لعرقلة  �يًضا  خلالفة  منكر7  جتمع  لعصر، 

 ٩٥٠  =حو 7كا<  النتخا.. 
على   Bليو �لك   �7ّقع  قد  �جال 
جلماعة،   � خليفة  من  بّد  ال  �نه 
�7< طاعته 7جبة علينا Gيًعا كما 
 � ملوعو�  ملسيح  طاعة  كانت 
7جبة على جلميع.  M7أل7خلليفة 
لبدية قر� نو. 	مد علي خا<  �
 هذ  �  �  M7أل خلليفة  7صية 
شخص،  �لفي  ضّم   Vلذ حلشد 
 Xالجتماحيث نصح جلماعة على 
 Zعلى يٍد 7حٍد�. فا�تفعت ألصو
صاحب،  "ميا<  جانب:  كل  من 
بش�   م��  V�) صاحب"  ميا< 
موالنا   Bفقا ��د).  	مو�  لدين 
7هو  ألمر7هي  �حسن  	مد  سيد 
جلماعة �7لقى كلمة  �لكب�  eلعا
�fية  مبيًنا   ،Zألصو  gذh مؤيد� 
خلالفة 7ضر�7ִדا، 7قاj�� :M �نه 
 M7أل خلليفة  بعد  �< جنتمع  ينبغي 
� على يد م�� بش� لدين 	مو� 
ملنصب.   ֲדذ ألجد�  فهو  ��د، 
فا�تفعت ألصوZ من كل صو. 

��د،  	مو�  لدين  بش�   م�� تأييد   �
�7علن جلميع �qم متفقو< على خالفته.

لساعة  �ُبويَع م�� بش� لدين 	مو� ��د 
 ٢٠٠٠ =خلامسة uال لربع، حيث بايعه حو

 M7أل��دV حv صال� جلنا�� على خلليفة 
لبيعة بعد كل صال�.  Zستمر w .�

(١ x ،١٩١٤ ���(جريد� لفضل قا�يا< ١٨ 

 ١٩١٤ ��� ١٣ � zهللا تعا� zu ��ة 
بعد صال� جلمعة. uنا هللا u7نا uليه �جعو<. 
 ���  ١٤  �7 ألعلى.  بالرفيق  �حلْقه  للهّم 
لدين  بش�   م�� نُتِخب   ١٩١٤
 gبنصر zهللا تعا gمو� ��د -�يد	
لعصر  صال�  بعد  خليفًة  لعزيز- 
� مسجد لنو�. 7� نفس لوقت 
 .Vد��  ٢٠٠٠  =حو بايعه 
7بعد uلقا� كلمة 7جيز� 7لدعا�، 
جلنا��  صال�  ملؤمنني  �م�  صلى 
لساحة  � � M7ألعلى خلليفة 
7ُ�فن  لثانوية،  للمد�سة  لشمالية 
بيمني ضريح ملسيح ملوعو� �. 
مدخله.  ْع  77سِّ ُنُزَله   Bْكر� للهّم 
 �ضر7  >�  يستطيعو  e 7لذين 
 يبايعو  >� عليهم  ملناسبة   gֲדذ
 Vملهد خليفَة  ميكن  ما   Xبأسر
 م��  g�صاحبز ملؤمنني  �7مَ� 
-سلمه  ��د  	مو�  لدين  بش� 
لبيعة Zما كلما� .g�7يد zهللا تعا

 M7�7 خطا. �لقاg حضرته فسو� 
ملؤمنني    Bّ�ُ  >u جلرئد.   � ُتنشر 
.gقد بايعتا  M7أل7�7جة خلليفة 


ملعـلـنو�
   (هنا� ��ا� حو= ١٠٠ صحا�

 �7ُّلهم ملولوV سيد 	مد �حسن ألمر7هي، 
7لثا� نو. 	مد علي خا<)

(١٩١٤ ���(جريد� لفضل قا�يا< ١٨ 

ِقبل  من  
لثا�  
خلليفة  لبيعة  
�ا�  
إلعال� 
� �١٠٠ صحا" للمسيح 
ملوعو

هللا  ��7ة  عليكم   Bلسالإلخو�! �يها 
7بركاته.

لقد نتقل �م� ملؤمنني خلليفة ألM7 نو� لدين 
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 ��خلطا� �لتا!�ي �أل7
 Qملوعو�للخليفة �لثا� للمسيح 

�لثا�  بعد توليه منصب �خلالفة قا� �خلليفة 
� M 4!� خطابه: 

 " �¿عو� يا 4صدقائي، e4 �dمن dميانا كامال 
 ?4 e4من   �d! له.  !�حد ال شريك  �هللا   ?4
!لن  �لنبيني،  !خامت  �هللا  �سوُ�   � �مًد� 
!�حد- من  نقطة   Ñينسخ ح َمن  بعد�  يأَ 

شريعته.
 hألنبيا� سيِد  �ملحبو$  ِلسيد�   ?d 4حبائي، 
يصل   ?4  hللمر ميكن  ¹يث  عظيًما  شأًنا 
مرتبة   yd  � له  �لكاملني   hلوفا�! باالّتبا� 
يبلغ  !حد�   � �مًد�   ?4  uجر ال   .hألنبيا�
 &Bمه �لصاBخا ?d من �لعظمة !�لشأ? ¹يث
ميكن 4? يصبح باتباعه �لكامل نبًيا. هذ� هو 

dميا�، !4قو� هذ� باليقني �لكامل.
^ e4من 4? �لقر@? �لكرمي هو �لك �لكتا$ 
!هو   ،� �مد  على  نز�  �لذ�  �ملحبو$ 

خامت �لكتب !خامت �لشر�ئع. 
^ e4من 4? �ملسيح �ملوعوB � كا? �لك 
"مسلم"،  !�B خM �J صحيح  �لذ�  �لن® 
صحيح   M ُ�كر  �لذ�   uإلما� نفس  !كا? 
 ?4 ميكن  ال  dنه  قو�  !4كّر�  �لبخا��. 
�ِقتد!�   .uإلسال� شريعة  من   hشي ُينَسَخ 
بأعما� �لصحابة �لكر�u -�ضو�? �هللا عليهم 
!منو��   � �لن®  B4عية  �ر-  فإcم  �4عني- 
لتربيته �لكاملة. d? �إل�ا� �لثا� �لذ� �نعقد 
�لر�شد-.  �خلالفة  على  كا?   � �لن®  بعد 
 uتا�يخ �إلسال �!eقة !�قرB 4َْمِعنو� �لنظر بكل
 uها� �لذ� حققه �إلسالBYستجد!? 4? �ال
M عهد �خللفاh �لر�شدين بد4 ينكمش حني 
@لت   Ñح �مللوكّية،   yd �خلالفة  حتّولت 
حالة �إلسالu !�ملسلمني M هذ� �ألياu كما 

تشاهد!?. ^ بعد ثالثة عشر قرنا �4سل �هللا 
� �ملسيَح �ملوعوB � على منها� �لنبو- 
¹سب 4نباh �لن® �، !بعد !فاته بدz4 نفس 
�خلالفة �لر�شد- مّر- 4خرU. لقد كا? حضر- 
�جلماعة  ¨ذ�  خليفة   �َ!4 �لدين  نو�  موالنا 
-جعل �هللا مثو�� M 4على عليني، !4نز� عليه 
�3اz !بركاz ال ُتعد !ال ُتحصى، !كما 
كا? قلبه عامًر� ¹ب �سو� �هللا � !حب 
�ملسيح �ملوعوB �، حÑ جرz هذ� �ملحبة 
4حبته  �هللا مع  M كل ��- من كيانه، َ�عه 
�ألطها� هؤالM h �جلنة 4يًضا- فبايْعنا �يًعا 
سيزBهر   uإلسال�  ?d �إلميا?.  ֲדذ�  يد�  على 
مستمر-.  �خلالفة  B�مت  ما  !�!حًيا  ماBًيا 
!حيث dنكم 4صر�مت علّي بأعلى صوتكم 4? 
34ل هذ� �لِوYَ� !عJمت عن �لك بالبيعة على 
يد�، فر4يت من �ملناسب 4? 4صرÉ 4مامكم 

بعقيد." 
 M باخلو§  dن± ألشعر  4قو�،  !�حلق  4قو� 
 B�! قل®، !4جد نفسي ضعيفة جًد�. !لقد
M �حلديث ال تطلب من خاBمك ما ال تقد� 
على �لقياu به، !قد جعلتمو� �آل? خاBًما، 
4ن±  4علم  4نا  4ستطيع.  ال  مبا  تطالبو�  فال 
ضعيف !مقصر، فكيف ميكن± B4 ?4عي بأن± 
�حلّق !�لصد&؟  �لعا� !نشر   Bبإ�شا  uسأقو
dننا قلة، !4عد�h �إلسالu ُكْثٌر، !لكن @مالنا 

M فضل �هللا !�3ته !كرمه كب�-. 
ما Bمتم قد 3ّلتمو� هذ� �حلمل، فا¿عو�! 
4عينو� بقو- h�B4 M هذ� �ملسؤ!لية، !ما هي 
dال 4? تسألو� �هللا فضله !توفيقه، !4طيعو� 

�بتغاh مرضا- �هللا � !�متثاًال ألمر�.
م±   zصد� فإ��  ضعيف،  dنسا?   �d  
 zصد�  ��d! ع±،  فاصفحو�   z�تقص�
منكم 4خطاh فإ� 4قسم باهللا �4 سأتغاضى 
!عملكم  عملي   ?d عنكم.  !4صفح  عنكم 

!حتقيق  �جلماعة  هذ�  �قي  هو  �ملشتر� 
هذ�  4نشأمت  قد  Bمتم  فما  عملًيا.  4هد�فها 
 .hلعالقة معي فعليكم 4? حتافظو� عليها بوفا�
�هللا  بفضل  عنكم  !سأعفو  ع±،  فاعفو� 
@مركم  فيما  !�ّتباعي   Kبطاع عليكم   .yتعا
!�لعيا�   - لكم  قلت   ?d �ملعر!§.  من  به 
باهللا - d? �هللا ليس بو�حد، فأستحلفكم باهللا 
ليس  !�لذ�  له  شريك  ال  �لذ�   - !حد� 
 - �يًعا  4نفسنا  بيد�  !�لذ�   hشي كمثله 
 Bبوجو 4خJتكم   ?ْd! 4بًد�.  تطيعو�  ال   ?4
�لنبو- فال تتبعو�. !d? قلُت لكم   M عيب
فأنشدكم  �لكرمي  �لقر@?   M نقصا هنا�   ?d
باهللا 4? ال تقبلو� قو� 4بًد�. !d? قلت لكم 
 Kل�  �  Bملوعو� �ملسيح  تعاليم  °الف  ما 
4بًد�.  4بًد�  تطيعو�  فال   ،� �هللا  من  تلقاها 
 M غ� �4 4قو� ^ 4قو� لكم: ال تعصو�
!عملتم  !�ّتبعتمو�  4طعتمو�  لو  �ملعر!§. 
�هللا   ?4 فاعلمو�  هذ�،  عهدكم  تقوية  على 
B4عيُتنا �يًعا.  بفضله، !ُتستجا$  سينصرنا 
4نا 4ثق بر¤ ثقة عظيمة، !4!قن يقيًنا كامًال 
 uيو M ُتكم 4!َ� 4مسJ4ن± سُأنَصُر. لقد 4خ
مرضُت   �4 فيها  �4يت   Kل� �eيا�  �جلمعة 
!4حسست بأ� M فخد�، !ظننت 4ن± �مبا 
 ،Kغرف با$  فأغلقُت  بالطاعو?.  مصا$ 
!فكرz قلًقا !قلت: ما هذ� �لذ� ´د½؟ 
 Bقد !عد �ملسيَح �ملوعو yهللا تعا� ?d قلت!
�: "�d 4حافُظ كلَّ َمن M �لد��،" !قد 
حتقَق هذ� �لوعد M حياته، !�مبا ال يتحقق 
 � �لطاهر  �إلنسا?  �لك  أل?  مسيحه،  بعد 
 �d �لك   M 4نا  !بينما  ظهر�نينا.  بني  يعد 
�B4كت �4 لست M �ملناu، بل 4نا M يقظة، 
4نظر yd جد��?  !عينا� مفتوحتا?. كنت 
�لغرفة !4بو�ֲדا، !U�4 4ثاثها. فر4يت �َهللا � 
!4نا M هذ� �حلالة.. فهنا� نو� 4بيض !بّر�& 
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منبعث من �ألسفل !صاعد yd �ألعلى، ليس 
�لنو�  cاية، فخرجت من هذ�  بد�ية !ال  له 
يٌد ֲדا كأ� بيضاh مليئة باحلليب، فُسقيُته، 
فاستفقُت فوً��، !� يبق ¤ yd .�ٍ4 �4 هنا 
4َْحِك   �! �لرeيا،  هذ�  لكم   zُكر� كنت 
لكم �جلزh �لثا� منها @نذ��، لكن سأحكيها 
 Uلكأ� جر� تلك  ُسقيُت  فلما  �آل?.  لكم 

على لسا� فو��: لن تضّل 4ُمK 4بًد�.
dخو،  4نتم  بل  4ُمة،   � ليست  4نه  !�حلق 
نظًر�  �لكلمة على لسا�  !لكن جرz هذ� 
yd �لعالقة �لK هي بني �مد �سو� �هللا � 
!�ملسيِح �ملوعوd .� B? �ألمر �لذ� 4قامه 
كأمانة   �d ُ!ّكل  قد   �  Bملوعو� �ملسيح 
كثً��،   yتعا �هللا  فاBعو�  �ملقد�.  موعد�   M
قاBيا?  لزيا�-  !�سعو�   ،zلعالقا� !!ّطد!� 
 Bها مر�ً��. لقد ¿عُت �ملسيَح �ملوعو!�!Yُ!
� مر�ً�� يقو�: d? �لذ� ال يأ yd هنا 

بكثر- فأخشى على dميانه.
فاسعو�  d? نشر �إلسالu هو هدفنا �أل!�،   
�هللا  4فضا�  مطر  علينا  لينـز�  مًعا  لذلك 
!dحسانه. 4قو� لكم، ^ 4قو� لكم، ^ 4قو� 
لكم: ما Bمتم قد بايعتمو� �آل?، !4نشامت معي 
هذ� �لعالقة بعد �ملسيح �ملوعوB �، فعليكم 
4? تكونو� 4!فياM h هذ� �لعالقة، !��كر!� 
بل  B4عيK حتًما،   M �4كركم B4عيتكم،   M
 �  hعاB  zُعوB ما   �d B�ئًما،  �َكْرُتكم  قد 
�4كر فيه 4فر�B �جلماعة، غ� �4 سأBعو لكم 
 hآل? 4كثر من قبل. � يتحمس قل® للدعا�

من قبل dال !Bعوz فيه لأل3ديني.
�لذين  يأتيه  عمًال  تعملو�  ال  �¿عو�،  4ال   
نعيش   ?4 B4عيتنا  فلتكن  �هللا.  عهد  ينكثو? 

مسلمني !منوz مسلمني، @مني."
 ١٩١٤ ���@  ٢١ قاBيا?  �لفضل  (جريد-   

(٢-٣ �

�لقو�عد �جلديد� النتخا�
�خلليفة 7َخْلفّيتها 

 É!رØ  � �لثا�  �خلليفة  4صيب   ?4 بعد 
ما  على  صحته  تعْد   � شقي،  بيد  �قبته   M
 k١٩٥٥ يعا� من �ملر uعا M فأخذ ،u�ير
باستمر��، فذهب yd 4!�!با للعال�، فسنحْت 
�خلالفة،  ضد  �لفتنة  إلثا�-  فرصة  للمفسدين 
!بد4!�   ،uأليا� تلك   M جهوBهم  !تكثفت 
يشيعو? بني �لنا� علنا 4? �خلليفة قد 4صبح 
جديًد�.  خليفًة  ننتخب   ?4 !علينا   ،�Yًعجو
الهو�،  من  خو�شيد  34د   Bمسعو  -Bشها)

جريد- �لفضل �بو- ٢٨ يوليو ١٩٥٦)
!M تلك �ألياu �فع هؤالh �ملفسد!? 4صو�ִדم 
 � �لثا�  للخليفة  �لتفس�ية  �لد�!�  ضّد 
بر�4  !ليس  !�حد  شخص   �4� dنه  !قالو� 
 M �خلليفة  مع  �خلال§   Yو¦ !4نه  �جلماعة، 
(تا�يخ  �لك."   yd !ما  �ألساسية،  �ملسائل 

�أل3دية � ١٩ � ١٧) 
 yd �خلالفة   uنظا ضد  �ملؤ�مر-  بلغت  لقد 
 hهؤال !عّين   .١٩٥٦uعا بد�ية   M منتهاها 
 M شخًصا - �¿ه "�هللا َ�كها" !كا? موظًفا
"�لبناية �أل3دية" بالهو� - ليمهِّد طريًقا ¨ذ� 
فقاØ uولة سّرية M فر!� �جلماعة  �ملؤ�مر-. 
(تا�يخ �أل3دية � ١٩  �لبلد كله.   M -ملنتشر�

(٢٠، ١٩ �
 M "جريد- "�لفضل M � فنشر �خلليفة �لثا�
٢٥ يوليو عاu ١٩٥٦ �سالًة باسم �جلماعة 

حتد½ فيها عن مؤ�مر�z �ملنافقني، !قا�: 
 ��d جلماعة 4? يقر�!� �آل? فيما� B�على 4فر" 
كا? �لذ� يتم³ مو هو صديق ¨م u4 عد! 

¨م. عليكم 4? حتكمو� بصر�حة، !4? حتكمو� 
4يًضا ما �d� كا? �لذين يو�لو? هذ� �لشخص 
4صدقاh لكم u4 4عد�h، فإ? � تقضو� بشكل 
قاطع فسو§ 4ضطر أل�d Bّليكم بيعتكم ... 
4ليس من قّلة �حلياh 4? يعتJ!� �لشخص �لذ� 
يتم³ مو !Yمال�hَ 4صدقاhً ¨م من ناحية، 
 ".....Uمن ناحية 4خر hيلتمسو� م± �لدعا!

(تا�يخ �أل3دية � ١٩ � ٢٩-٣٠)
�جلماعة  ُتبِد   � �لرسالة،  هذ�  نشر  !بعد   
بل  فحسب،   � �لثا�  للخليفة  dخالصها 
 z�Bامة !�لشها¨� zليه بعض �ملعلوماd �4سلْت
�لضر!�ية عن هذ� �لفتنة. !نتيجة ¨ذ� �لن��? 
�لعناصر  توّحدz كل  �ملنافقو?  4!قدها   Kل�
 z4ملخالفة للجماعة لتزيد �لطني بّلة، ^ بد�
تث� M �جلر�ئد قضية نيابة �خلليفة M حياته، 
 .Ñش  zمفتريا! كث�-   zشاعاd !4ُشيعْت 

(تا�يخ �أل3دية � ١٩ � ٩٢-٩٨)
�أل!�  تشرين   ٢١ M! ..§!لظر� هذ�   M
بعقد   � �لثا�  �خلليفة  4!صى   ،١٩٥٦
�حتفا� يوu �خلالفة M ٢٧ 4يا� مبناسبة قيامها 
M �جلماعة للتذك� بأ¼ية �خلالفة !بركاִדا.

�لسنوية عاu ١٩٥٦ قدu 4م�  ^ M �جللسة 
!�لك  �خلليفة  النتخا$  نظاًما   � �ملؤمنني 
�إلسالمية  "�خلالفة  بعنو�?  خطابه  خال� 

�حلقة"، حيث قا� فيه: 
فيما  سأبينه  (�لذ�  �إلسالمي  �ملنهج  "!فق 
النتخا$  �لسا�ية  �لقاعد-  4لغي  فإ�  بعد) 
�خلليفة.. �4 �نتخا$ �خلليفة ِمن ِقبل 8لس 
عندما  4نه  4ُعلُن  �لك  من  !بدًال   ،Uلشو��
�ملستقبل   M �خلليفة  �نتخا$  !قت  ´ني 
فينبغي 4? يشا�� M �نتخابه ُنّظاُ�* مؤسسة 
 hُها، !�لوكالeُصد� 4جنمن 34دية"، !4عضا"
M مؤسسة "�لتحريك �جلديد"، !4فر�Bُ عائلة 
 �e4بنا  �4)  hُألحيا�  �  Bملوعو� �ملسيح 

* ُنّظا� �ُع ناظر !يع± �ملسؤ!� عن شعبة من شعب 
مؤسسة "صد� 4جنمن 34دية"، 4ما �ملسؤ!� عن شعبة 

من شعب مؤسسة �لتحريك �جلديد فيسمى !كيًال.
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!بعد  �لنظر   -Bعاd !بعد  بناته)،   ��!Y4!
هذ�   yd 4ضيُف  �إلخو-  بعض  �ستشا�- 
�لذين   �  Bملوعو� �ملسيح  صحابَة  �لقائمة 
بعد  34دية"  4جنمن  "صد�  مؤسسة  متنحهم 
حتّر� �ألمر !ثيقًة تثبت c4م صحابته �، 
�جلامعة  !عميَد  �ملبشرين،  جامعة  !عميَد 
 h�جلماعة، !�يَع 4مر� Kأل3دية بربو-، !مف�
!�لسند،  �لبنجا$   zافظا�  M  zجلماعا�
كر�تشي،  !4مَ�  �لغربية،  باكستا?  !4مَ� 
�لنظر   -Bعاd !بعد  �لشرقية.  باكستا?  !4مَ� 
 zملحافظا�  hَ�4مر �لقائمة  هذ�   yd 4ضيُف 
�ملنصب مّرتني -  تولو� هذ�  �لذين  �لسابقني 
!d? � يكونو� 4مر�h !قَت �النتخا$ لبعض 
 M خدمو�  �لذين  �لدعا-  !�يَع  �ألسبا$، 
قبل  من  بعد  فيما  ُيّتهمو�   �! لسنة  �خلا�� 
�لدعا-   hهؤال قائمة  !نشُر  �جلماعة،  مركز 
�جلديد".  "�لتحريك  مؤسسة  مسؤ!لية  هو 
!كذلك �لدعاَ- �لذين خدمو� على �ألقل سنة 
 !4  zملحافظا� صعيد  على  �لدعا-   hساeكر
4قاليم باكستا?، !مسؤ!لية نشر قائمتهم تقع 
!لكن  34دية".  4جنمن  "صد�  مؤسسة  على 
بشرÈ 4? ´ضر كل هؤالh !قت �النتخا$. 
 M يعلن   ?4  Uلشو�� سكرت�  !�جب  !ِمن 
سائر �لبلد 4? يصل هؤالh على �لفو�، !َمن 
� يصل بعد �لك فهذ� شأنه، !لن يؤثر غيابه 
M �النتخا$، !لن ُيقبل منه �4 عذ� بأنه � 
�حلضو�   ?d مناسب.  !قت  قبل  dخبا��  يتم 
!قت �النتخا$ هو مسؤ!لية �ألعضاh !ليس 
على �لسكرت� dحضا�هم، dمنا عليه �إلعال? 
قد  dنه   Uلشو�� سكرت�  قا�  !لو  فحسب، 
سليًما.  �النتخا$  فسيكو?  باإلعال?،   uقا
 � dنه  4حدهم   !4 منهم  8موعة  قالت   ?d!
ُيخَبر فال قيمة لقوله قانوًنا !ال شرًعا. !�لقر�� 
�لذ� يتخذ� هؤالh �يًعا سيكو? مقبوًال لكل 
�جلماعة، !َمن عا�ضه ِمن �جلماعة فقد بغى.

4حد  !�نُتخب  �خلليفة  �نتخا$  حا?   ��d!

منذ  4بّشر�  فأنا  �لقو�عد،  هذ�  !فق  خليفًة 
�آل? 4نه لو �نُتخب !فق هذ� �لقو�عد فإ? �هللا 
سيكو? معه، !كل من قاu ضد� -كبً�� 4! 
صغ��- فإنه سُيها? !ُيدمَّر، أل? هذ� �خلليفة 
!�ملسيح   � �لن®  4مر  لتحقيق  dال   uيقو لن 
�إلسالمية،  �خلالفة  باستمر��   �  Bملوعو�
�لقر@?   Bعو! لتحقيق   uسيقو dنه  فحيث 
!�لرسو� � !�ملسيح �ملوعوB � فعليه 4? 
�لثا�  �خلليفة  (خطا$  4حًد�...."  °شى  ال 
� M �جللسة �لسنوية ١٩٥٦ � ١٤-١٦ 

بعنو�? "�خلالفة �إلسالمية �حلقة")
4علن  �لذ�  هذ�  �خلليفة  �نتخا$   uنظا  ?d!
 hعنه �خلليفة �لثا� � قد قّدمه 8لس علما
 ،É�صو�- �قتر M ،منه ?�d أل3دية، !بعد�
�جلالندهر�   hلعطا� 4بو  موالنا  قر�4  حيث 
 ٢١ M Uملجلس �لشو� y!جللسة �أل� h4ثنا
ما�� عاu ١٩٥٧، فأيد� �يع 4عضاh 8لس 
 M � قد !�فق عليه 4م� �ملؤمنني! ،Uلشو��
 M ملنعقد�  Uلشو�� (تقرير 8لس  نفسها.   �جللسة 

�بو- M ٢١-٢٣ ما��/@��� ١٩٥٧)
�خلليفة  �كر  فقد  �النتخا$  بآلية  يتعلق  !فيما 
�لثا� � عد- 4مو� 4¼ها: 4!ًال: 4? يتر�4 جلسَة 
�نتخا$ �خلليفة �ألقدuُ خدمًة للجماعة ِمن بني 
ُنّظا� "صد� 4جنمن 34دية" ! !كالh "�لتحريك 
�جلديد"، !ثانًيا: 4? يتم �نتخا$ �خلليفة بأكثرية 

4عضاh 8لس �النتخا$ �حلاضرين.   
كانت صحة 4م� �ملؤمنني � معتّلة منذ بضع 
سنو�z، !منذ 4!�خر عاu ١٩٥٩ � يستطع 
خطب  يلقي   !4 �لصال-   M �لنا�   uّيؤ  ?4
لعالجه،  جهد�  �جلماعة  تأُ�   � �جلمعة. 
 ،� �هللا   yd !�البتها�  �لتضر�   z4كثر!
 hمسا M! .ال مؤقًتاd لكن � تتحسن حالته!
�ليوu �لسابع من نوفمJ/تشرين �أل!� ١٩٦٥ 
�شتد مرضه، !بعد منتصف �لليل �B�BY شد-، 
 � Bعائلة �ملسيح �ملوعو B�كا? معظم 4فر!
M �لك �لوقت منهمكني M �لدعاM h غرفته. 

نوفمJ/تشرين   ٨  M! سبق.  �لقد�  !لكن 
�أل!� M �لساعة �لثانية !�لثلث صباًحا، �نتقل 

.y3ة �هللا تعا� yd 4م� �ملؤمنني
بعد ¿ا� خJ !فاته، بد4 �أل3ديو? �جاال 
!نساh يتو�فد!? yd �ملركز M �بو-. !قد ُغِسل 
!شا��  �لفجر.  صال-  بعد  �ملبا��  جثمانه 
�ألعلى،  �لناظر  34د  عزيز   �Yم� ُغسِله   M
 uغال Mهللا خا?، !صو� !�لدكتو� حشمت 
!�لسيد  �لدين Úس،  جال�  !موالنا  �مد، 
خا?  �ملالك  عبد  !موالنا  شا�،   &�Yلر� عبد 

!موالنا �مد 34د جليل. 
ِقَبل م�Y� عزيز  ُنِشَر �إلعال? عن !فاته من 
�لر3ن  عبد  !�ألستا�  �ألعلى  �لناظر  34د 
�لفضل  جريد-   M �خلا�،  �لسكرت�  4نو� 
�لثا�  �خلليفة  4قامه  �لذ�  �خلالفة   uنظا !فق 
�يع  !4ُخِبَر   ،١٩٥٦  uعا �جلماعة   M  �

4عضاh 8لس �نتخا$ �خلليفة 4يًضا.

�إلعال< عن �جتما  wلس �نتخا� �خلليفة
8لس   M  � �لثا�  �خلليفة   zتعليما !فق   
�جتما�  سينعقد   ،١٩٥٧  uعا  Uلشو��
 ٨  M �هللا،   hشا  ?d �خلليفة،  �نتخا$  8لس 
 M الثنني�  uيو �لثا� ١٩٦٥  نوفمJ/تشرين 
 hلعشا� بعد صال-  !�لنصف  �لسابعة  �لساعة 
M �ملسجد "�ملبا��" بربو-. ُيلتمس من �يع 
يصّلو�   ?4 �خلليفة  �نتخا$  8لس   h4عضا
 M  uُتقا  Kل�! "�ملبا��"،  �ملسجد   M  hلعشا�
�لساعة �لسابعة متاًما. !بعد �لصال-، سيجلس 
 M !ُيشا�كو?  �ملسجد   M فقط   hألعضا�

فعالياz �الجتما�.
  Uعبد �لر3ن 4نو�  - سكرت� 8لس �لشو�

م�Y� عزيز 34د
�لناظر �ألعلى لصد� 4جنمن 34دية باكستا? 

     ٨ /٦٥/١١    
(١٩٦٥ � ٤ Jجريد- �لفضل �بو- ٩ نوفم)
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بعد 4? مت �نتخا$ �خلليفة �لثالث للمسيح 
ِقَبل  ِمن  �لتا�  �إلعال?  ُنِشَر   �  Bملوعو�

:Uسكرت� 8لس �لشو�
 ..uنعلُن لأل3ديني �يًعا 4نه قد �نعقد �ليو"
بعد   ..١٩٦٥ �لثا�  نوفمJ/تشرين   ٨
بربو-  "�ملبا��"  �ملسجد   M  hلعشا� صال- 
قد  �لذ�  �خلليفة  �نتخا$  8لس  �جتما� 
عّينه �خلليفة �لثا� �، برئاسة م�Y� عزيز 
4جنمن 34دية.  �ألعلى لصد�  �لناظر  34د 
!¹سب �لقو�عد �ستحلف كّل عضٍو على 
 �Yم� hُلتمّسك باخلالفة،̂  �نتخب �ألعضا�
للمسيح  خليفًة  �ّبه-  -سّلمه  34د  ناصر 
 h4مً�� للمؤمنني. لقد بايعه 4عضا! Bملوعو�
�لوقت.  نفس   M �خلليفة  �نتخا$  8لس 
^ بعد �لك 4لقى 4م� �ملؤمنني خطاًبا، ^ 
بايعه �أل3ديو? �ملوجوB!? هنا� - !كا? 
عدBهم حو�� ٥ @ال§- M �لساعة �لعاشر- 
!�لنصف ليال. ندعو �هللا تعاy 4? يتقّبل مّنا 
هذ� �النتخا$ !يبا�� فيه. !هكذ� �جتمعنا 
!�حد  يٍد  على  �حلرجة  �ملرحلة  هذ�   M
�لو��M -B كتا$   -hلنبو� مّر- 4خرU !فق 

"�لوصية". !�حلمد هللا."
سكرت� 8لس �لشو�U (عبد �لر3ن 4نو�) 

(١٩٦٥، � ١ Jجريد- �لفضل �بو- ١٠ نوفم)
 hهذ� �الجتما� ٢٠٦ 4عضا M لقد شا��
M 8لس �نتخا$ �خلليفة، !� يستطع ٣٥ 
عضو� �ملشا�كة لكوcم خا�� باكستا? 4! 
�الجتما�  هذ�  �نتهى  !قد   .kملر� بسبب 
M �لساعة �لعاشر- !�لنصف ليال، ^ 4خذ 
 ١٧ �بو-  �لفضل  (جريد-  �لبيعَة.  �خلليفة 

(١٩٦٥ � ٣ Jنوفم

�;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ⁄÷’;n’]m’\;Ï�Ë÷£\;g]}i›\

حضر- مرY� ناصر 34د - �3ه �هللا - ُيلقي 4!� خطا$ بعد �نتخابه 

�خلطا� �أل7� للخليفة �لثالث 
 ?4 �ملنتَخب  للخليفة   uيلز �لبيعة،  4خذ  قبل 
يتعهد حالًفا باهللا بالكلماz �لتالية �لK قّر�ها 

�خلليفة �لثا� �: 
باخلالفة  e4ِمن  4ن±   uلقيو� �حلي  باهللا  "4ُقِسم 
�خلالفة  °الفو?  �لذين  !4حسُب  �أل3دية، 
على �لباطل. سأبذ� قصا�U جهد� لتستمّر 
@لو  !لن  �لقيامة.   uيو  yd �أل3دية  �خلالفة 
4قصى   yd  uإلسال� Bعو-  تبليغ   M ُجهد� 
Ð4اh �أل�ضني. !سأحافظ على حقو& كّل 
34د� غنًيا كا? u4 فقً��. !سأبذ� كل ما 
!�جلماعة   z�لذ� نطا&  على  بوسعي  كا? 
 B�4فر بني  !�حلديث  �لقر@?   uعلو لنشر 

".hجلماعة �كو�� !نسا�
 -h�تني !قرBخلليفة �لثالث، !بعد �لشها� uفقا

سو�- �لفاحتة !�BBّ هذ� �لعهد «ضو� !ِ�قة، 
^ قا�: 

صميم  من  4مامكم  �BBُّته  قد  لعهٌد  "dنه 
�لغيب،  عاِ�   ،uلقيو� �حلي  باهللا  مؤمًنا  قل®، 
4نه ملعو? من °د�. !سأسعى قد�  !موقًنا 
�ستطاعK لتبليغ �إلسالu، !سو§ 4تعامل مع 
كّل !�حٍد منكم باملؤ�سا- !ُحسِن �لنية. !مبا 
فأ�جو  كب�-،  مسؤ!لية  علّي  4لقيتم  4نكم 
!مشو��تكم،  بدعائكم  تساعد!�   ?4 منكم 
ليوفق �ُهللا عبًد� عدمي �حليلة مثلي للعمل على 
تبليغ �أل3دية !نشر �إلسالu !قياu �لتوحيد، 
!ُينـزَ� بر3ته على قل® نوً�� ¿ا!ًيا، !يعّلم± 

ما ال يستطيع �إلنسا? 4? يتعلمه بنفسه.
�d قليل �لعلم، !عدمي �جلد!U، !ليس لد� 
 zُتعد�� �¿ي   Éقُتر� !ملا  قو-.  !ال  معرفة 
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ح �¿ي؟  !قلُت M نفسي: َمن 4نا حÑ ُيرشَّ
!M نفس �لوقت خطر ببا� d ?4مامنا �حلبيب 
عليه  �هللا  4سبغ  �لذ�   �  Bملوعو� �ملسيح 

نعمه !بركاته قا�: 
!لسُت   kأل��  -B!B 4نا  �حلبيب،  "d¨ي 

dنساًنا."
َ̈ه ֲדذ�  d dمامنا �حلبيب قد خاطب   u�B فما
�لكلماz، !�عتJ نفسه "B!B- �أل�k"، فمن 
dنه  يقو�  �لذ�  �لرجل  باملقا�نة مع هذ�  4نا 
"B!B- �أل�k". !مع �لك قلت M نفسي ال 
شّك 4ن± لسُت بشيh، !�4 مثل �لتر�$ بال 
قيمة، !لكن �هللا تعاy قا�B على 4? ¦عل هذ� 
�لتر�$ نوً�� d? شاh، !يضع فيه قو- !طاقة 
ال يتصو�ها 4حٌد، !يضع فيه ملعاًنا !بريًقا ال 

يوجد M �لذهب !�ألملا�.
4بّين   zكلما لد�  ليست  باختصا�،   
!سأسعى   .hبالدعا فَأعينو�  ضعفي.  ֲדا 
 ?d .كل !�حد منكم yd جهد� أل? 4ُحسَن
�الختال§ ميكن 4? يقع بيننا �غم 4ننا dخو-، 
!لكن ¦ب 4? ال يكو? هذ� �الختال§ سبًبا 

للشقا& !�لفرقة !تشتُّت �جلماعة.
 Bملوعو� �ملسيح  4سر-  من   Bٍفر كلُّ  تعّهَد  لقد 
لن  c4م  !بعد�  �لثا�  �خلليفة  !فا-  عند   �
!c4م  �جلماعة،   M خال§  ينشأ   ?4 يسمحو� 
سيقدمو? M هذ� �لسبيل كّل تضحية، !4? من 
�ملستحيل 4? يضحو� مبصاÛ �جلماعة من 4جل 
كل  على  مصاحلها  سيفّضلو?  بل  مصاحلهم، 
شيM h كل حا�. لقد كتب �هللا للخليفة �لثا� 
� جناًحا عظيًما، !قد قاu باملهمة �لK فّوضها 
�هللا dليه 4حسَن قياu، !!�جبنا �آل? 4? نضاعف 

هذ� �لنجاحاz، !ال ند� جذ!ִדا Üبو. 
يتكلم   ?4 باألمس   hألصدقا� 4حد  حا!� 
4نا  له:  فقلت  �ملوضو�،  هذ�  حو�  معي 
عائلة  من  4حٌد  لن يضحي  4نه  لك،  e4ُّكد 
من  �جلماعة   Ûمبصا  �  Bملوعو� �ملسيح 
هو  4سرته  من   Bٍفر كّل   ?d مصاحله.  4جل 

فلن  !للجماعة،   Bملوعو� !للمسيح  هللا، 
´د½ �4 ضعف 4! فتنة بسببنا. 

!4نتم  علّي،  �هللا  !ضعها   Kل� فاملسؤ!لية 
ضعيف-  عبد  -!4نا  حلملها  �نتخبتمو� 
�هللا  ليوّفق±   hبالدعا تساعد!�   ?4 فعليكم 
حلملها كما ينبغي، !4ال تتوقف خدمة �لدين 
!نشر �إلسالu، بل يتطو� هذ� �لعمل بفضل 
على   uإلسال� يغلب   Ñهر حBيز!  yتعا �هللا 

كّل �ألBيا? �لباطلة M �لعا�. 
أل?  لكم،  !ناصًحا  مو�سيا  ستجد!ن± 
�خلليفة �لثا� � قد �ّبانا على هذ� �لنحو. 
 zآل?، !لقد شعر� zJكنُت صغً�� !قد ك
يتمّنى B�ئًما  طو�� ُعمر� 4? حضرته كا? 
4? يصبح 4!ال�B منبع �خل� للعا�، !ال يتضر� 
منهم 4حد، !قد عّبر عن 4منيته هذ� M بيت 

شعر له !تعريبه: 
d¨ي �4جو 4ال ترU عيو� من جانبهم dال 

�خل�.
^ d? �ألu �لK !جدִדا لتربيK، � ¦د 4حٌد 
للن®   z�ملطهر�  ��!Yأل� !4ستث±  قط  مثلها 
 yتعا �هللا  �ضي  �ملؤمنني-   َّu4ُ ֲדا  4ع±   ،�
عنها- فكانت ُترّبي تربيًة ليست بوسع 4بر� 
 َّu4ُ  ?4 جيًد�  4تذكر  �لنفس.   hعلما من  عا� 
كانت  عنها-   yتعا �هللا  �ضي  �ملؤمنني- 
فكانت  !4خًتا)،  (4ًخا  يتيمني  طفلني  تر¤ 
تغّسلهما بنفسها !ُتفلِّي �لقمَّل من �4سهما. 
4تذكر حÑ �ليوu تلك �لغرفة �لK كانت فيها 
ال  !لكن  عليها،  معهما  فجلست  �ملائد-، 
��B4 ما�� حد½ ¤ �d �متنعت من �جللو� 
معهما. فلم ُتعط± u4 �ملؤمنني �لطعاM u �لك 
�ليوu حÑ �ضطر�z أل? 4طلبه بنفسي عند 
�ملساh. !كا? M هذ� ��B بأ? �لذ� يقو� 
فإ? عباB �هللا  يتيم !مسكني،  dنه  �لنا�  عنه 

يرْ!? �عايته !3ايته !�جًبا عليهم."
�هللا  -4يد�  �لثالث  �خلليفة  فر©   ?4 !بعد 
 hلقاd! يد �لعهدBبنصر� �لعزيز- من تر yتعا

يتلّكأ   �!  ،hِألعضا� �يُع  بايعه  �خلطا$، 
�لثا�  تشرين   /Jنوف �لفضل ١٧  (جريد-  4حٌد. 

(�١٩٦٥ ٢-٣

مر� �خلليفة �لثالث 77فاته
غا�B �خلليفة �لثالث �بو- M ٢٣ مايو/ 4يا� 
 uسالd yd لساعة �لثامنة صباًحا� M ١٩٨٢
@باB للذها$ d ydسبانيا. !كا? لديه 4عما� 
كث�- قبل مغا�Bته، فقا� ال بد c4ُ ?4يها قبل 

�لذها$. 
حالته   zhسا 4يا� ١٩٨٢  مايو/   ٢٦  M!
بسبب   hلعشا� صال-  بالنا�  يصلي  !هو 
ضغط �لدu، فصّلى جالًسا.̂  �zB�BY حالته 
سوh� يوًما بعد يوM! .u ٣١ مايو/4يا� 4حّس 
�حلسن   Bمو� .B فشّخص  �لتنفس،  بضيق 
نو�� بعد �لفحو� للقلب بأنه قد 4صيب 
بنوبة قلبية. !M ٣ حزير�? u١٩٨٢ فحصه 
فقا�  �لشه�،  �لJيطا�  جنكيز  ستيو?   .B
dنه كا? مصاًبا مبرk �لسكر�، !4صبحت 

حالته خط�- بسبب نوبة قلبية.
!M ٥ حزير�? بدz4 حالته تتحسن يوًما بعد 
 z٨ حزير�? ١٩٨٢ تدهو� M لكن! ،uٍيو
فجأً- M �لساعة �لثانية عشر- dال ُ�بعا بالليل، 
 yd فتوقف �لقلب عن �لعمل. !�نتقل حضرته
�3ة �هللا تعاM y �لساعة �لو�حد- dال �بعا ليلة 

٩ من حزير�?. dّنا ِهللا َ!dِّنا dِلَيِه َ��ِجُعو?. 
4ُبلغت �يُع فر!� �جلماعة بوفاته -�3ه �هللا- 
كل  من  �بو-   yd يتو�فد!?  �أل3ديو?  فبد4 
�ملبا��  4ُحضر جثمانه  �لبلد. !M ٩ حزير�? 

من dسالu @باyd B �بو- بعد صال- �لفجر. 
 zخلميس ١٠ حزير�? ١٩٨٢ ُعقد� uيو M!
صال-  بعد  �خلليفة  �نتخا$  8لس  جلسة 
�لظهر M �ملسجد "�ملبا��". !قبل �النتخا$ 
4ُِخَذ �لعهد من 4عضاh 8لس �نتخا$ �خلليفة 
34د  طاهر   �Yم� فانُتخب  �لقو�عد.  !فق 

.� Bخليفًة ��بًعا للمسيح �ملوعو
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�نتخا� �خلليفة �لر�بع !{ه �هللا
�جتما  wلس �نتخا� �خلليفة 

�إلعال?  ُنِشَر  �لثالث  �خلليفة  !فا-  ُبعيد 
�نتخا$  8لس  �جتما�  عن  �لتا� 
34د  منصـو�   �Yم� ِقَبل  ِمن  �خلليفة 
4جنمن  "صـد�  لـِ �ألعلى"  "�لنـاظر 

34ـدية": 
�نتخا$  8لس  �جتما�  "سينعقُد   
�خلليفة - d? شاh �هللا - M ١٠ حزير�? 
١٩٨٢ يوu �خلميس M �لساعة �لو�حد- 
�ملسجد   M لظهر� بعد صال-  !�لنصف 
"�ملبا��" بربو-. !على كّل 4عضاh 8لس 
�نتخا$ �خلليفة 4? ُيصّلو� صال- �لظهر 
M �ملسجد "�ملبا��" M �لساعة �لو�حد- 
سيجلس  �لصال-  !بعد  !�لنصف. 
 M ليشـا�كو�  فقط  �ملجلس   h4عضا

�الجتما�.

 مرY� غالu 34د 
 Uسكرت� 8لس �لشو�

    ١٩٨٢/٦/٩

مرY� منصو� 34د 
�لناظر �ألعلى صد�

 �جنمن 34دية باكستا? �بو- 
١٩٨٢/٦/٩ 

 
(جريد- �لفضل �بو- ٩ حزير�? ١٩٨٢ � ١)

�نتخا�  wلس  سكرت`  ِقبل  ِمن  �عال< 
�خلليفة عن �نتخا� �خلليفة �لر�بع 

ِقَبل  �لتا� ِمن  ُنِشَر �إلعال?  بعد �النتخا$ 
.Uسكرت� 8لس �لشو�

 " ُيعَلُن لأل3ديني �يًعا 4نه بعد صال- �لظهر 
يوu �خلميس.. ١٠ حزير�? ١٩٨٢.. �نعقد 
عينه  �لذ�  �خلليفة  �نتخا$  8لس  �جتما� 
�خلليفة �لثا� � برئاسة م�Y� مبا�� 34د 
�لقو�عد  M �ملسجد "�ملبا��" بربو-. !!فق 
�لتمّسك  على   hألعضا� كّل  �ستحلف 
- 34د  طاهر   �Yم� �نتخبو�   ^ باخلالفة، 

 Bملوعو� للمسيح  ��بًعا  خليفًة  �ّبه-  سّلمه 
�خلليفة  �نتخا$  8لس   h4عضا  ?d  .�
قد بايعو� M نفس �لوقت. ^ ُسِمح لباقي 
�أل3ديني بدخو� �ملسجد، فبايعو�، !كا? 
عدBهم ما بني ٢٠ yd ٢٥ 4لف شخص. 
!بعد �لبيعة u4َّ �خلليفة �لر�بع صال- �لعصر. 
ندعو �هللا تعاy 4? يتقّبل مّنا هذ� �النتخا$ 
!يبا�� فيه. يا �حيم يا �3ن! يا كرمي يا 
!B!B! نشكر� على 4نك كّرمتنا بفضلك، 
! يا قّيوuُ! نشهد  !بّدلَت خوفنا 4مًنا. يا حيُّ
 M �ملذكو�-  !مهديك  مسيحك   -hنبو  ?4
كتابه "�لوصية" قد حتّققت مّر- 4خرU بكل 

عظمة !شوكة. !هللا �حلمد.
uلسال�!

 �لعبد �ملتو�ضع
 م�Y� غالu 34د

Uسكرت� 8لس �لشو�
.hال �لربع مساd خلامسة� M ١٠ حزير�? ١٩٨٢

7� خطا� للخليفة �لر�بع بعد توليه �خلالفة / 
�نتخا$  8لس   h4عضا من  �لبيعة  4خذ  قبل 
�خلليفة، �BBّ م�Y� طاهر 34د �خلليفة �لر�بع 
�لعهد ¹سب قو�عد �نتخا$ �خلليفة،̂  4لقى 
فيهم خطاًبا بليًغا M �ملسجد "�ملبا��"، !هذ� 
!�لبسملة  !�الستعا�-  �لتشهد  فبعد  نّصه: 
قا� 4م� �ملؤمنني: "4خ�J سكرت� (8لس 
�لشو�U) 4نه حني �نُتخب �خلليفة �لثالث -

�3ه �هللا تعاy، !!ّفقنا 4? نستمر M حتقيق 
خطاًبا  4لقى   -� هللا  �لصاحلة  4عماله  كّل 

قصً�� 4!ًال، ^ 4خذ �لبيعة.
ال 4قو� لكم dال 4? تدعو� � !لكم ﴿َ�بََّنا 
َعنَّا  َ!�ْعُف  ِبِه  لََنا  َطاَقَة  ال  َما  ْلَنا  ُتَحمِّ َ!ال 
َ!�ْغِفْر لََنا َ!�ْ�َحْمَنا 4َْنَت َمْوالَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى 

�ْلَقْوuِ �ْلَكاِفِريَن﴾ 
ِمن  يرجتف  !كب�ٌ-  صعبٌة  مسؤ!لية  هذ� 
3لها �لقلب، !يتذكر �ملرh �ملقولة �لشه�- 
�لK قا¨ا عمر � M حلظاته �ألخ�-: "�للهّم 

 ." ال ِلَي َ!ال عَليَّ
صحيح 4? �هللا هو �لذ� °تا� �خلليفة، !هذ� 
4عتقد  !سأظل   ،uيو  �!ّ4 ِمن  به  e4من  ما 
 .zملو�  Ñح yبفضل �هللا تعا Bهذ� �العتقا
dنه حلقٌّ 4? ال Bخل لإلنسا? M هذ� �ألمر. 
4حد   u4ما مسؤ!ال  لسُت  خليفًة   Kبصف!
منكم 4! �4 فرB من �جلماعة، !لكن هذ� 
 � �هللا   u4ما مسؤ!ٌ�  ِبُحرية، ألن±  ليست 
4خطائي،  جتهلو�   ?4 �ملمكن  من  مباشر-. 
تعلمو?  !ال  قل®   M ما  تعرفو?  ال  ألنكم 
�لغيب، !لكن �ّبي 4علم ما M سويد�h قل®، 
فإنه لن يتقّبل �ألعذ�� �لباطلة. لن يناله � 
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dال َما َحَكمُت به بالوفاh !�إلخال� !�ضعا 
 Kقب�  zْحتر� لقد  عي±َّ.  نصب   Uلتقو�
هو  من   u4ما لكنها خضعت   ،hلضعفا� من 
هذ�  بيد�.  �آل?  !هي  �لكو?،   M  Uألقو�
�إلصر ليس بسهٍل. d? جسد� كله يرجتف 
من تصو��، !ال �4يد dال 4? يرضى ¤ �ّبي، 
!´يي± ما Bمُت 4سلك ُسبل �ضا�، !ُيوّفق± 
4ال 4فّكر «ال§ مشيئته !ال 4خالفها عملًيا 
مطلقا،  ببا�  �لك  °طر  !ال  للحظة،  !لو 
!4? 4صو? حقو& �جلميع، !4حكم بالعد� 
ال  4نه  4عر§  ألن±   ،uإلسال� يطلب  كما 
ميكن �إلحسا? dال بالعد�، !ال ميكن بد!? 
يكو?  �لذ�  �ملجتمع  تشكيل  �إلحسا? 
 ��  hيتاd" يسّمى  !�لذ�  باجلنة،  مشاֲًדا 

�لقرß". فاBعو� � �يًعا.
قبل �لبيعة Bّ!4 4? يأ �لسيد شو��B �مد 
ظفر �هللا خا? !يضع يد� M يد� (للبيعة) 
 Kل� �ليد   ?4  K4مني  ?d �لصحابة.  عن  نيابًة 
ملسْت يَد� �ملسيح �ملوعوB � تكو? هي 
�ليد �أل!y �لK تقع على يد�. فألتمُس من 
شو��B �مد ظفر �هللا خا? �ملحترu 4? يأَ 

(للبيعة)، ^ ستبد4 �لبيعة."
فبايع �يع 4عضاh �ملجلس على يد� �ملبا�كة. 
^ 4ّمهم M �لدعاh «ضوٍ� !خشوٍ�. !بعد 
مبصافحة   hألعضا� �يع  تشّر§   hلدعا�
�خلليفة �لر�بع. (جريد- �لفضل ١٩ حزير�? 

(١٩٨٢ � ٢-٣
 M 8لس �نتخا$ �خلليفة hلقد بايعه 4عضا 
بدخو�  لأل3ديني  ُسِمح   ^ �لوقت.  نفس 
�ملسجد، فبايعو� حيث بلغ عدBهم من ٢٠ 
 َّu4 ٢٥ 4لف شخًصا. !بعد 4خِذ �لبيعة yd
�خلليفة �لر�بع صال- �لعصر. ^ ُنقل جثما? 
 "-Jمق Kֲדش" yd خلليفة �لثالث �3ه �هللا�
4م�   َّu4َ !Bفنه  عليه  �لصال-  !بعد  بربو-، 

 .�Jق على   hلدعا�  M �أل3ديني  �ملؤمنني 
حزير�?   ١٠ �بو-  �لفضل  جريد-  (ملحق 
١٩٨٢ � ١، جريد- �لفضل ١٢ حزير�? 

(١٩٨٢

هجر� �خلليفة �لر�بع من باكستا<
 M ٢٩ نيسا? هاجر �خلليفة �لر�بع - �3ه 
�هللا - yd لند? بعد صد!� �ملرسوu �لتشريعي 
 M باكستا?   M �لقاBيانية"  "حظر  باسم 
 zلعقوبا�  k٢٦ نيسا? ١٩٨٤. فبعد فر
على �أل3ديني بسبب هذ� �ملرسوu، �نعقد 
�جتما� طا�à ملجلس �لشو�M U الهو� 
�خلليفة.  بتوجيه   ١٩٨٤ 4يلو�   ٩  M
!ُشكلت هذ� �للجنة لد��سة مسألة �نتقا� 
باكستا? كي  �خلليفة خا��  �نتخا$  هيئة 

ال يؤّثر سعي �ألعد�M h هذ� �النتخا$.
 !بعد� شّكلت جلنة خاصة 4خرU للتشا!� 
M 4!�خر ١٩٨٥ M لند? للبحث M تقرير 
�للجنة �أل!y. !قّدمت �للجنة �لثانية تقريرها 

�للجنة �أل!y من جو�نب  بعد �B�سة تقرير 
 ١٠  M! �خلليفة.  4!�مر   hضو على   U4خر
4يلو� ١٩٨٥ تقرَ� بعد �ملشو�- من 4صحا$ 
هنا�  ليس  4نه  �جلماعة،  من  !�لفكر  �لر�4 
ملجلس  �ألساسية  �لقو�عد  تغي�   yd حاجة 
 zتعديال 4ُجريْت  4نه  dال  �خلليفة  �نتخا$ 
�لر�هن،  للوقت  �لطا�ئة  �لظر!§  !فق  هامة 
�خلليفة  يأمر   � ما  �ملفعو�  سا�ية  !ستبقى 
بنسخها. فعلى سبيل �ملثا� 4? يكو? �نتخا$ 
ُقّدمت   zلتعديال� !هذ�  لند?.   M �خلليفة 
"8لس   h4عضا  yd �ملؤمنني  4م�  4!�مر  !فق 
�لشو�U النتخا$ �خلليفة" M ١٠ 4كتوبر/

�خلليفة  شّكله  �لذ�   ١٩٨٥ �أل!�  تشرين 
�ملجلس  فقدu هذ�  �ألمر،  �لر�بع خاصة ¨ذ� 

توصياته yd 4م� �ملؤمنني، فصاBَ& عليها.
�ملؤمنني  4م�  4صيَب   ١٩٩٧ منتصف   M  
 yd تتدهو� بوعكة صحية، !ظلْت صحته 
من  �لصال-   uّيؤ  ?4 يستطع   �  Ñ١٩٩٩ح
4!�خر 4غسطس/@$ yd 4!�ئل سبتمJ/4يلو� 

�خلليفة �لر�بع للمسيح �ملوعوB ُيلقي 4!� كلمة بعد �نتخابه
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حضرُته  فأمر   .١٩٩٩
م�Y� خو�شيد 34د �لناظر 
 ��Bلألمو� �خلا�جية !شو
�ألعلى  �لوكيل  �هللا  3يد 
(�للذين  �جلديد  للتحريك 
 -Bلعيا لند?   yd 4تيا  قد 
ير�جعا   ?4 �ملؤمنني)  4م� 
�خلليفة.  �نتخا$  قو�عد 
�4ُِسلت  4!�مر�  !¹سب 
 yd �ملدققة  �لقو�عد  هذ� 
جلنة تضم 4عضاh مؤسسة 
34دية"  4جنمن  "صد� 
"�لتحريك  !مؤسسة 

�جلديد"  !"�لوقف  �جلديد" 
فبعد  �ملشو�-.  4جل  من 

مشو�- 8لس �لشو�U، 4بقى 4م� �ملؤمنني 
 M �للجنة  �قترحتها   Kل�  zلتعديال� �يع 
عضوية  عن   ١٩٨٥ �لثا�  تشرين   ٢٣
جلنة �نتخا$ �خلليفة M �لقر�� �¨اu ملجلس 
 ���@  ٢٣  ،٢٢  ،٢١  M �ملنعقد   Uلشو��
بعض   U4جر حضرته   ?4 dال   ،١٩٥٧
 zلتعديال� بعض  على   Uألخر�  zلتعديال�
�ملقترحة M "8لس �نتخا$ �خلليفة". !هذ� 
 yd لقو�عد �ملذكو�- �ملو�َفق عليها �4ُِسلت�

�يع 4مر�h �جلماعة M �لعا�. 
 hجلديد- صا� 4عضا� zبعد هذ� �لتعديال!

8لس �النتخا$ كاآل: 
4جنمن  صد�  "مؤسسة   hُ4عضا! ُنّظاُ�   
34دية" باكستا?، !كالhُ !4عضاhُ مؤسسة 
باكستا?،  34دية  4جنمن  �جلديد  �لتحريك 
4عضاh مؤسسة �لوقف �جلديد 4جنمن 34دية 
باكستا?، 4م� �اعة قاBيا?، 4عضاh مؤسسة 
�جلامعة  قاBيا?، عميد  صد� 4جنمن 34دية 
�جلماعة،   Kمف بربو-،  �أل3دية  �إلسالمية 

4م� �اعة بنغالBيش، 4م� �اعة كر�تشي، 
 M zملحافظا�  Uجلماعة على مستو� h�4مر
باكستا?، 4مر�h �ملحافظاz بباكستا? سابًقا 
 � ?d! هذ� �ملنصب M لذين عملو� مرتني�
 h�4مر �خلليفة،  �نتخا$  !قت   h�4مر يكونو� 
 Jلعا�، �البن �ألك� �!B تلفÎ M جلماعة�
لكل صحا¤ من �لصحابة �أل!�ئل للمسيح 
�ملوعوB � شريطة 4? يكو? من �ملبايعني 
�لدعا-  من   Bعد  yd باإلضافة  للخليفة، 
من  باملئة   ٢٥ يسا!�  �لقد�مى  !�ملبلغني 

4عضاh 8لس �النتخا$.

مر� �خلليفة �لر�بع �ألخ` 77فاته
�ملؤمنني  4م�  �هب   ٢٠٠٠ حزير�?   M  
d ydند!نيسيا M جولة. !بعد عوBته ظلت 
صحته جيد- حÑ �جللسة �لسنوية بJيطانيا، 
!لكن M 4!�خر 4يلو� ٢٠٠٠ بدz4 صحته 
 yd �لذها$  عليه  صعبا  !4صبح  تتدهو�، 

�ملكتب !�ملسجد للصال- بسبب مرضه.

4م�  �نتقل  �لثا�  !M تشرين 
�ملؤمنني مؤقًتا yd (B���لضيافة) 
ها�،  جريسن  شا��   ٤١
!M 4يا� ٢٠٠١ عاyd B بيته. 
صحته  كانت   ٢٠٠١  M!
!لكنها  مقبولة   uعا بشكل 
 ،٢٠٠٢  M تتدهو�   z4بد
 h�بإجر  hألطبا� عليه  !4شا� 
 M عملية جر�حية، فأجريت
 .٢٠٠٢ �أل!�  تشرين   ٣
ما  نوعا  صحته  فتحسنت 
بعد �لعملية �جلر�حية �لناجحة 
حضرته   Bعا!  ،uلد� لو�يد 
yd بيته M ٧ تشرين �لثا� 

.٢٠٠٢
�ملؤمنني  4م�  حضر  �أل!�،  كانو?   ٥  M
 yd لعملية �جلر�حية�! k4!� مّر- بعد �ملر
�لنهائي   hللدعا بلند?  "�لفضل"  مسجد 
�لقر@? M �مضا?. !M ٦ كانو?  لد�� 
 ١٣  M! �لفطر،  عيد  خطبة  4لقى  �أل!� 
بعد  �عة  خطبة   �!4 4لقى  �أل!�  كانو? 
"�لفضل". !قد حتّسنت  مرضه M مسجد 
 yd 4!�خر ٢٠٠٢  من   uعا بشكل  حالته 
هذ�  من   ١٨  M!  .٢٠٠٣ dبريل/نيسا? 
 M -لشهر 4لقى 4م� �ملؤمنني �خلطبة �ألخ��
حياته. !M نفس �ليوu عقد 8لس �لعرفا?. 
!M ١٩ نيسا? ٢٠٠٣ M �لساعة �لتاسعة 
4م�  �نتقل  لند?  بتوقيت  !�لنصف صباًحا 
�ملؤمنني yd �3ة �هللا تعاd ،yثر نوبة قلبية، 

تا�ًكا ماليني �لنا� يذ�فو? �لدمو�.
34د  من�  �ألستا�  �خلا�  سكرت��  قر4 
�يه    �مي  قنا-  على  !فاته  dعال?  جا!يد 
من ِقَبل "�لناظر �ألعلى" م�Y� مسر!� 34د 

.uملحتر�

�ستقبا� حضر- �خلليفة �لر�بع للمسيح �ملوعوM B مطا�   "هيثر!" لند? 
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�الجتما�  �نعقد   ٢٠٠٣ نيسا?   ٢٢  M
مسجد   M �خلامس  �خلليفة  النتخا$ 

"�لفضل" بلند?.

 eعال< ها0 ألعضا�
wلس �نتخا� �خلليفة

M ٢١ نيسا? u٢٠٠٣ ُنِشَر �إلعال? �لتا� 
�لقنا- �مي  "�لفضل" �بو- !على  M جريد- 
 �يه M �أل!قاz �ملختلفة ِمن ِقَبل �لناظر 

.uمسر!� 34د �ملحتر �Yألعلى م��
سيدنا   ?4 �أل3ديو?  �إلخو-  4ُخِبَر  "لقد 
للمسيح  �لر�بع  �خلليفة  34د  طاهر   �Yم�
 y3ة �هللا تعا� yd قد �نتقل � Bملوعو�
M ١٩ نيسا? ٢٠٠٣ صباًحا. dنا هللا !dّنا 

dليه ��جعو?.
سينعقُد �الجتما� ألعضاh 8لس �نتخا$ 
�يع  فعلى  �هللا.   hشا  ?d لند?   M �خلليفة 
يِصلو�   ?4 �خلليفة  �نتخا$  8لس   h4عضا
 �4  ?!B لند?   M "�لفضل"  �ملسجد   yd

تأخ�. 
�خلليفة  �نتخا$  8لس   h4عضا �يع  على 
خاشعني  �ّبهم  يْدعو�   ?4 !�أل3ديني 
�جلماعَة،   yتعا �هللا  ´فظ   ?4 خاضعني 
�خلليفة.  �نتخا$  8لس   h4عضا !يهد� 

@مني."
uلسال�! 

م�Y� مسر!� 34د
�لناظر �ألعلى ِلصد� 4جنمن 34دية باكستا? 

�بو-
(جريد- �لفضل �بو- ٢١ نيسا? ٢٠٠٣ � ١)

�;ÄÊ¡Ê∏\;wËâ⁄÷’;äŸ]£\;Ï�Ë÷£\;g]}i›\

�عال< ها0
!M ٢٢ نيسا? ٢٠٠٣ 
�لتا�  �إلعال?  ُنِشَر 
"�لفضل"  جريد-   M
ِمن  ثانية  مّر-  بربو- 
ِقبل م�Y� مسر!� 34د 
�ألعلى  �لناظر   uملحتر�

باكستا?.
8لس   hألعضا ُيعَلُن   "
 ?4 �خلليفة  �نتخا$ 
ملجلس  �الجتما� 
�نتخا$ �خلليفة سينعقد 
 ٢٠٠٣ نيسا?   ٢٢  M
لند?.   M  hلثالثا�  uيو
�ملغر$  صال-  سُتجَمع 

!�لعشاM h �لساعة �لثامنة 
�ملسجد   M !�لنصف 

"�لفضل"، !بعد �لصالتني سينعقد �جتما� 
�لتاسعة  �لساعة   M خلليفة� �نتخا$  8لس 
لند?.   M "�لفضل"  مسجد   M !�لنصف 
 M 4? ´ضر!�  �للجنة   h4عضا فعلى �يع 

هذ� �الجتما�. 
 u٢٣ نيسا? ٢٠٠٣ يو M -Yُتصّلى �جلنا!
�أل�بعاd M hسالu @باB تلفو�B. !فيما يلي 

هذ� �لJنامج (!فق �لتوقيت �ملحّلي): 
 M :صال- �لظهر !�لعصر، !�لبيعة �جلماعية

�لساعة �لو�حد- !�لنصف. 
!بعد�  �لثانية.  �لساعة   M  :-Yجلنا� صال- 

سيتّم �لدفن d? شاh �هللا.
 yd يِصلو�   ?4 �أل3ديني  �إلخو-  على 

عشر-  �لثانية  �لساعة   M  Bبا@  uسالd
 hنامج. !على �يع 4عضاJحلضو� هذ� �ل
�ملجلس !�إلخو- 4? يْدعو� �ّبهم خاضعني 
 M تأييد� !نصر� zخاشعني 4? ُيظهر @يا
 M !يعينها  �جلماعة  !´فظ  خطو-،  كّل 

كّل حلظة. @مني!" 
 توقيع عطاh �ملجيب ��شد سكرت� 8لس 

�نتخا$ �خلليفة
�بو-   �ألعلى  �لناظر  نائَب  �لسيد  (مالحظة: 

�نشْر هذ� �إلعال? M جريد- "�لفضل".  
(توقيع) م�Y� مسر!� 34د ٤/٢١/ ٢٠٠٣

 (جريد- �لفضل �بو- ٢٢ نيسا? ٢٠٠٣ � ١)

سيدنا مرY� مسر!� 34د بعد �النتخا$ !هو ُمرتٍد 
معطف سيدنا 34د �
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� Bخلليفة �لر�بع للمسيح  �ملوعو� -Yيصلى جنا Bخلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو�

�خلامس  �خلليفة  �نتخا�  عن  �إلعال< 
�لعزيز Uهللا تعا¡ بنصر� Uيد/

 ֲדذ� �ملناسبة ُنِشَر �إلعال? �لتا� ِمن قبل 
سكرت� 8لس �نتخا$ �خلليفة.

صال  بعد  4نه  �يًعا  لأل3ديني  "ُيعَلُن 
�ملغر$ !�لعشاM h يوu �لثالثاh ٢٢ نيسا? 
�نتخا$  8لس  �جتما�  �نعقد   ٢٠٠٣
�خلليفة �ملقّر� من قبل �خلليفة �لثا� للمسيح 
�ملوعوB �، برئاسة شو��B 3يد �هللا، 
!¹سب  لند?.  �لفضل  بيت  مسجد   M
8لس  من  عضٍو  كّل  �ستحلف  �لقو�عد 
�نتخا$ �خلليفة بتمّسك �خلالفة. فانتخبو� 
م�Y� مسر!� 34د - سّلمه �ّبه - خليفًة 
8لس   h4عضا  ?d  .�  Bملوعو� للمسيح 
�نتخا$ �خلليفة قد بايعو� M نفس �لوقت. 
�ملسجد"  بدخو�  لأل3ديني  ُسِمح   ^
من  عدBهم  يبلغ  حيث  فبايعو�  �لفضل". 
 y١١ 4لف شخص. ندعو �هللا تعا yd ١٠

4? يتقّبل مّنا هذ� �النتخا$ !يبا�� فيه.
 يا �حيم �3ن! يا كرمي يا !B!B! نشكر� 
على 4نك كّرمتنا بفضلك، !بّدلَت خوفنا 
 -hنبو  ?4 نشهد   !uُقّيو يا   ! حيُّ يا  4منا. 
 M �ملذكو�-  !مـهديك  مسيحـك 
مّر-  حتّققـت  قد  "�لوصيـة"  كتا$ 
!جـال�.  عـظـمة  بـكل   U4خـر

!هللا �حلمد.
.uلسال�!

 �لعبد �ملتو�ضع

 عطاh �ملجيب ��شد
Uسكرت� 8لس �لشو�

٢٢ نيسا? ٢٠٠٣
(جريد- �لفضل �بو- ٢٤ نيسا? ٢٠٠٣ � ١)

Qملوعو�7� خطا� للخليفة �خلامس للمسيح /
بعد تولِّيه �خلالفة قاu م�Y� مسر!� 34د -

 M $يد �لعهد �ملقرَّ� �ملكتوBسّلمه �ّبه- بتر
قو�عد �نتخا$ �خلليفة، للخليفة �ملنتَخب. 

ّ̂ بعد �لشهاBتني !�الستعا�- تال 
تال!ִדا  !خال�  �لفاحتة،  سو�- 
 È�ْهدنا �لصر�﴿ yقوله تعا BBّ�
4نعمت  �لذين   È�صر �ملستقيم 

ّ̂ قا�:  .zٍ�عليهم﴾ ثال½ مّر
 �ّd  kُفّو �لذ�  �ألمر   ?d"  
لقد  شيًئا.  عنه  4علم  ال   ،uليو�
!معرفة  علَم  !الحظتم  ¿عتم 
 Bملوعو� للمسيح  �لر�بع  �خلليفِة 
�، !لكن هذ� �لعبد �ملتو�ضع 
�لعلم.  من  نو�   �4 لديه  ليس 
على كّل حا� ليس M �لقو�عد 
عند�  ليس  لذ�  لالعتذ��،  8ا� 
 M 4لتمس! صامًتا.  4قبله   ?4 dال 
يقني  على  كنتم   ?d حضرتكم، 
 �B4? يؤ �ملتو�ضع يستطيع  �لعبد  4? هذ� 
 ?4  ،kلغر� ¨ذ�  !�نُتخب  �لفريضة  هذ� 
ضعيف  dنسا?  dن±   .hبالدعا تساعد!� 
هذ�  تستمّر   ?4 ميكن  ال  �حليلة.  عدمي 

!صو� حضر- مرY� مسر!� 34د ألh�B صال-
Bعلى �خلليفة �لر�بع للمسيح �ملوعو -Yجلنا� 
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��عو   �� 	هللا   
�ّفق بالدعا�.  �ال  	جلماعة 
لكم، ��حقق 	لعهد 	لذ� ُعِهد �� 	آل�. 
تساعد�'   �� حضرتكم  من  ��لتمس 
	لر	بع  	خلليفة  كلما6  �كّر8  بالدعا�. 
	هللا  بيد  	آل�  "�ّ� 8قب9  	ملوعو�:  للمسيح 
باألعما@   Bقو� أل�  	هللا   
�فق  ".Cمباشر

	ل9 يرضى ֲדا."
Iلس  �عضا�  Jيع  من  	لبيعة  �خذ   Lّ
	النتخاR. �قبل 	لبيعة سأ@ عن مMN	 عبد 
 Nيد �م U Vفأتى ��ضع يد ،Bملحتر	حلق 	

 ".	Nًْ�ُ] كث	خلليفة: "	ملؤمنني. فقا@ له 	
 L باأل�8ية  	لبيعة  كلما6   ��ّ8  Lّ

باالنكليزية. L قا@: "تعالو	 ندُ]."
	هللا   Vيد�- 	خلليفة   cشّر 	لبيعة  �خذ  بعد 
 Rنتخا	لس I �َلعزيز- �عضا	 Vبنصر fتعا

	خلليفة باملصافحة �	ملعانقة. 
 fهللا تعا	 Vملؤمنني �يد	 Nمن �م �g� بعد L
عن  	خلليفة   Rنتخا	 Iلس   Nُعلن سكرت�
	نتخاR 	خلليفة 	خلامس U مكّبر 	لصو6. 
L ُفتحت �بو	R 	ملسجد للعامة. �قبل �خذ 
	لبيعة 	أل�f من عامة �فر	� 	جلماعة �لقى 
 Cقنا jع Cُبّث مباشر 	حضرته خطاًبا �جيًز
	مي  r	f� q كل �pا� 	لعاo؛ فقا@ بعد 

	لشها�تني �	الستعاCg �قر	�C 	لفاحتة: 
�	حًد	:  شيًئا  	جلماعة  �بنا�  من  "�لتمس 
ز�	  ز�	 على 	لدعا�، 8َكِّ U هذV 	ألياB 8َكِّ
ز�	 على 	لدعا�، �	�عو	  على 	لدعا�، 8َكِّ
�ّيد 	هللا   .	Nكث 	عو�	  ،	Nًكث 	عو�	  ،	Nًكث
تعاf 	جلماعة بنصرV 	لعزيز، �تستمّر قافلة 

	جلماعة � f	�Mها8ها �8قيها. (zمني)"
نيسا�  �بريل/   ٢٤ 	لفضل   Cجريد)

(٢٠٠٣
	خلامس  	خلليفة  قا@  	خلالفة،  تولِّي  بعد 

	جلمعة  خطبة   U  � 	ملوعو�  للمسيح 
 f�  	Nًمش  ٢٠٠٣ نيسا�   ٢٥ بتا8يخ 

	خلليفة 	لر	حل 8�ه 	هللا: 

مشهد ��@ بيعة عاملية يأخذها 	خلليفة 	خلامس للمسيح 	ملوعو� �

 qلبشر	 �� Bليو	حل، كّلنا نشهد 	لر	يها � "
	ل9 ُبّشر6 	جلماعة ֲדا قد حتققت حرفًيا. 
 Bلقيا 	ملرصو�  كالبنيا�  	جلماعة  فهّبت 
	خلالفة �	ستحكامها، ��بد6 منا�g �فا� 
��خال� ال نظN �ا على هذV 	ملعموC8. يا 
 ،Cجلماعَة كالعا�	 V8َْ] هذ	ي، يا قدير، ��
كما �عدִדا." (خطبة 	جلمعة ٢٥ نيسا� 

٢٠٠٣ U 	ملسجد 	لفضل لند�)
�Jالًيا  تا8ً�ا  	ملقا@  هذ	   U قّدمنا  لقد 
	إلسالمية  (	خلالفة  	لثانية   C8لقد	 لظهو8 
	أل�دية) منذ مئة عاB، �	نتخاR 	خللفا� 
 ��  .� 	ملوعو�  	ملسيح  نبو�	6  �فق 
تا8يخ 	خلالفة 	إلسالمية 	أل�دية منذ مئة 
عاB ليشهد على �� يد نصرC 	هللا � كانت 
�	ئًما مع 	جلماعة 	إلسالمية 	أل�دية. �� 
	لقدC8 	لثانية �بدية، �ستستمر هذV 	خلالفة 
على منها� 	لنبوf� C يوB 	لقيامة، �� شا� 

.fهللا تعا	

سيدنا مرM	 مسر�8 ��د بعد 	نتخابه
 خليفة خامسا للمسيح 	ملوعو� �




