
١٨٥

١٩٧٠
٩ يناير/كانو1 �لثا�: "بد¦ "م% �ملؤمنني 
بإنشا�  �جلمعة   nيو خطبته   Tخال 5غبته 
,طة ��5يو خاصة باجلماعة، �قد حتققت 
بصو85  �لر�بع  �خلليفة  عصر   � "منيته 

.MTA

١٨ يناير/كانو1 �لثا�: �ضع "م% �ملؤمنني 
حجر �ألسا� ملكتبة "�خلالفة" بربو8.

٢١ ف��ير/شباm: �نُتخب شو�X5 ,مد 
 Tلعد� ملحكمة  5ئيًسا  خا1  �هللا  ظفر 
ح�  �ملنصب  هذ�   � �بقي  �لد�لية، 

.١٩٧٣
يونيو/حزير�1:   ٨  iA Aبريل/نيسا1   ٤
�"فريقيا  "��5با   iA �ملؤمنني  "م%  جولة 
 � خطابا�  "ثنا�ها  "لقى  �قد  �لغربية. 
 � �شا�5  صحفية.  مؤمتر��  عشر8 
مآ�[  �"5بع   Tستقبا� �ثن� عشر8 حفلة 
مساجد،  �سة  بافتتا�   nقا� حكومية. 
مساجد،  أل5بعة  �ألسا�  حجر  ��ضع 
�"لقى   ،T�� 5¬سا�  ستة  مع  ��لتقى 
"لف  من  "كثر   nما" جامعتني   � خطاًبا 
عا. �قاn بافتتا� مركز �جلماعة ��ضع 
حجر �ألسا� ملركز ��حٍد. �"لقى تسع 
 �خطب ¯عة، �سجل مقابال� عديد8 

�لر��يو ��لتلفا$.
٥ Aبريل/نيسا1: �صل iA سويسر� ��فتتح 

مسجد ",مو�" � $يو°5.
 �١٢ Aبريل/نيسا1: قاn بافتتا� مسجد 

"�جيبو� �¦" � نيج%يا.
 X%بريل/نيسا1: قابله �لرئيس �لنيجA ١٣
 �"يعقوبو غو�1". "لقى حضرته خطاًبا 

جامعة ""با��1".
Aبريل/نيسا1 سافر حضرته iA غانا   ١٨
حجر  ��ضع  غانا،  5ئيس  مع  ��لتقى 

 nقا� للجماعة،  ±تلفة  ألبنية  �ألسا� 
بافتتا� بعضها.

"م%  جولة  Aبريل/نيسا1:   ٢٩  iA  ٢٧
�ملؤمنني iA ساحل �لعا�. 

٢٩-٣٠ Aبريل/نيسا1: جولة "م% �ملؤمنني 
 nليا� X%لليب� بالرئيس   I¬ليب%يا �لقا  iA
�للبنا� مع "م%  تب ما1. ��لتقى �لسف% 
�ملؤمنني � ليب%يا. �� �ملسا� "لقى حضرته 
خطاًبا � مؤمتر صحفي، �شا�5 � مأ�بة 

من ِقَبل 5ئيس ليب%يا.

٢ مايو/"يا5: لقا� "م% �ملؤمنني مع 5ئيس 
"غامبيا" ����� جو��5، �مشا5كته � مأ�بة 
"قامها على شرفه �لسيُد �.n. سنغاتى.    
قلبه   � "ُلِقَي  غامبيا   � مكوثه   Tخال
 nلقيا� �هو  جها1"،  نصر�  "مشر�� 
�ملد��5  Aنشا�  من  �خل%ية  باملشا5يع 
بكلفة  �ألفريقية  �لبال�   � ��ملستشفيا� 

مائة "لف جنيه Aسترلي².
١١ مايو/"يا5: �عا حضرته على ق� �لد�عية 

�ملولوX نذير "!د علي � س%�ليو1.

�خلليفة �لثالث على 
�جلليل  �لد�عية  ق� 
�حلـا� نذير "!د 
علي � مدينة "بو" 

بس%�ليو1

حضرته يتحد� مع كبا5 �جلماعة � �الجتما� �لسنوX ملجلس "نصا5 �هللا، �على ميينه شو�X5 شب% "!د 
(�كيل �ملاT)، �حلا�5 صا³ ,مد، �لد�عية عبد �ملالك خا1، م%$� عبد �حلق، �لصحاN صو� غالn ,مد



١٨٦

 ١٩٧١
"سلم  ,مد   Tحا�  :Tسبتم�/"يلو  ١٥
�لباكستا�  �لرئيس  مستشا5   Tَغتيا� قريشي 
مظفر  مر$�  �لسيد  �القتصا�  شؤ�1   �

"!د (حفيد �ملسيح �ملوعو� �).  
٣ "كتوبر/تشرين �أل�T: قاn "م% �ملؤمنني 

بافتتا� مكتبة "�خلالفة" بربو8.
قائد  ُمنح   :Tأل�� �يسم�/كانو1   ٢١
�فتخا5  �لشهيد  �للو�َ�  �لباكستا�  �جليش 
"!د خا1  �أل!دX �ساn "هالT �جلر"8" 
مر8 ثانية �عتر�فا بشجاعته خالT �حلر[ 
 Iهذ  ����ند  باكستا1  بني   �5�� �ل� 

�لسنة. 

"ال بد لنا من �� نقضـي �ياC حياتنا 
 fشاكرين له �، �8افظ على �لوحد
�8لوئـاC بني �بنـا_ �جلماعة، �8� ال 
ننسى �� كل صالg 88الية هي حتت 
�قد�C �خلالفة، 8كل من يزعم �نه حائز 
على #�جة �لقبوP عند �هللا بد8� طاعة 
 Pعيته لو حظيت بالقبو#� ��خلليفة، فإ
فإمنا هـو قبوPُ �بتالٍ_ �8متحا� 8ليس 
قبوP �صطفا_ عند �هللا تعاU. لذ� �ب 
 ".C�8به على �لد�على �ملر_ �� pشى 
(خطب ناصر �ملجلد ١ � ٧٢٩)    

مشهد �ستقباT "م% �ملؤمنني عند �صوله
 iA "با��1 بنيج%يا

لقا� �لرئيس �لغام� �لس% ����� جو��5
مع حضرته

لقا� �لرئيس �لنيج%X يعقوبو غو1�ُ
 مع حضرته 

لقا� بالسف% �للبنا� � ليب%يا، �يبد� بينهما م%$� مبا�5 "!دلقا� بالرئيس �لليب%X �لياn تب مني

�فتتا� مكتبة �خلالفة 
(�ملكتبة �لرئيسة للجماعة) بربو8 



١٨٧

١٩٧٢
٣١ ما5�z;/�5: قاn "م% �ملؤمنني بافتتا� 
�ملسجد "�ألقصى" بربو8. �قد حتمل "حد 
�إلخو8 �حدI نفقا� هذ� �ملسجد ��لتمس 
للنا�. �قد  من �خلليفة "1 ال ُيذكر �µه 
,مد   nملرحو� �هو  �فاته  بعد  �µه  zكر 

صديق با�.
٧ يوليو/ متو$: "علن حضرته مشر�� نشر 
�لقر;1  معا�  تر�جم  من  نسخة  "لف  مائة 

مبختلف �للغا� خالT �س سنو��.
�لباكستانية  �حلكومة  "ممت   :Tسبتم�/"يلو  ١
�ملؤسسا� �لتعليمية �لتابعة للجماعة � 5بو8.

١٩٧٣
عزيز  م%$�   �تو �لثا�:  يناير/كانو1   ٢٥
 � �ملوعو�  �ملسيح  حفيد   ..� "!د 
"جنمن  "صد5  ملؤسسة  �ألعلى  ��لناظر 

"!دية".
٤ مايو/"يا5: ُقّدnَ �قتر�ٌ� � برملا1 كشم% 
(�لتابعة لباكستا1) ينص على "1 �أل!ديني 
ليسو� مبسلمني. فقاT "م% �ملؤمنني عن هذ� 

�حلا��:
"... 1A �هللا تعاi قد µّى �أل!ديني مسلمني 

على لسا1 �ألنبيا� �لسالفني، �قد "علن عن 
Aسالمهم � �لقر;1 �لكرمي، فكيف يستطيع 
|لس شعب كشم% "� علما� �لعا كله 
"1 يقولو� عن �أل!ديني A«م غ% مسلمني؟ 
يريد�1  "«م  يع²  فهذ�  zلك،  فعلو�   �zفإ
يعرفو1  �ال   ،iتعا �هللا  على  يتمر���   1"

"نه من قاn ضد 8��5A �هللا 
�يسحقه   Iفسيدمر  iتعا
تسحيقا. فال �ّق إلنسا1ٍ 

 n" كا1 مسلًما �zA 1 �كم على "حد ما"
ال." (خطبة �جلمعة ٤ مايو/"يا5 ١٩٧٣)
سبتـم�/  ٢٦  iA يوليو/متو$   ١٣ من   

 iA �ولة  �ملؤمنـني  "م%   nقا  :Tيلو"
"��5با.

�صوT "م% �ملؤمنني الفتتا� �ملسجد �ألقصى � 5بو8

�لسف% �لصي² مع حضرته � 5بو8
حضرته � غامبيا �على يساI5 حرمه، �خلفه �ألستاz شو�X5 ,مد شريف 

١٩٧٠ nحني كا1 ��عية هنا� عا



١٩٧٤
� ف��ير هذ� �لعاn �نعقد� ثا� قمة Aسالمية 
� الهو5، حيث ُ�ّبرْ� مؤ�مر8 ضد �جلماعة 
��5بطة  فيصل   Xلسعو�� �لعاهل  فيها   ¦�"
�لعا �إلسالمي "ك� ��5، حيث قر��5 مطالبة 
�حلكوما� �إلسالمية بإعال1 �أل!ديني "قلية 
غ% مسلمة، مع فر¼ �حلظر على توظيفهم. 
"ِنْشَتر"    كلية  طال[  "ثا5  مايو/"يا5:   ٢٩
�لقطا5  ,طة  على  فتنة  ملتا1  مبدينة  �لطبية 
فاندلعت  هنا�.  قطا5هم  توقف  حني  بربو8 
 � �أل!ديني  ضد  �لدموية  �الضطر�با� 
 nسائر باكستا1، ��ستمر� سنة كاملة. فقد

�أل!ديو1 �لتضحيا� بأمو��م �"نفسهم.
بيو�  مايو/"يا5: ن½هب ٢٨ ,ال �٥   ٣٠
�ملساجد  �ُهو¯ت  شنيو�.   � لأل!ديني 
 Xغوجر8 �شو5كو� ���5لبند ��أل!دية 

�غ%ها من �ملد1 ��لقر¦ �لباكستانية.
 �٣١ مايو/"يا5: ُنهب ٢٦ ,ال لأل!ديني 
 ٣� ،I%ֲד �فيصل ;با� F ُ"حِرقت، �«بت ٧ 
 �� ֲדا�لنغر، �٧ � 5حيم يا5 خا1، �٦ 

غوجر�نو�له، F ُ"حرقت ¯يعها. 
 � "!ديني   ٧ �ستشهد  يونيو/حزير�1:   ١

غوجر�نو�له.
"!ديني   ٦ �سُتشهد  يونيو/حزير�1:   ٢
�جلماعة  معا5ضو  ��حتل  غوجر�نو�له.   �
مسجًد� لأل!ديني � "الله موسى". �ُ"حلقت 
 �مبحال� �أل!ديني �بيوִדم "ضر�5 جسيمة 

بو5يو�ال.
 � "!ديا1  �سُتشهد  يونيو/حزير�1:   ٣

غوجر�نو�له، �ُنهَب ١٢ ,ال � جهنغ.
 I��"  �  Xد!" �سُتشهد  يونيو/حزير�1:   ٤
�أل!دية  �ملطالعة   5�� �ُ"حرقت  كينت"، 

مبر��1.
 nسالA �٥ يونيو/حزير�1: ُضر[ ١٢ "!دًيا 

;با�، �ُ��َّ �لر�� � فم "حدهم.
 �  Xد!" �ستشهد  يونيو/حزير�1:   ٨

بيشا�5.
� كويته،  X٩ يونيو/حزير�1: �ستشهد "!د

�"!ديا1 � توN (بإقليم سرحد).
١٠ يونيو/حزير�1: ُنهبت ٧ ,ال� لأل!ديني 

� مر��F ،1 ُ"حرقت.
� "يبت  X١١ يونيو/حزير�1: �ستشهد "!د

;با� ��ثنا1 � باالكو�.
"حد  مز5عة  تعرضت  يونيو/حزير�1:   ١٣

 قاT �خلليفة �لثالث 5!ه �هللا:
"�مضو� ُقُدما ضاحكني مستبشرين من 
 fقو �بني مؤ�مر�{ �لدنيا �لشائكة. �
�إلحسا� لنعمٌة عجيبة، 8قد �عطاكم 
�هللا هذ[ �لنعمة، فال تفّرقو� بني �ألحبا_ 
كل  �ِحّبو�  �ستخد�مها.   4  ��8ألغيا
عبٍد من عبا# �هللا حبًّا جعله �هللا �هًال له، 
8ال تعت�8w �نفسكم �على �8فضل من 
�حد 8لو سبَّكم صباgَ مساَ_. �نتم ال 
 �� �هللا � قد يوفقه لإلميا� �تعرفو
�ملقبولة   Pلألعما يوفقه  قد  بل  غًد�، 
�كثر منكم. �نتم ال تعرفو� عن �لغد، 

  ".Cتتبختر�8 �ليو �فال zق لكم �
(١٩٧٠ Tخطبة �جلمعة ١١ "يلو)

�حَر�  للنهب،  "شاهنكد5"   � �أل!ديني 
هكتا�5  من ٩٢  �ملحصو�  �لقمح  �ملعا5ضو1 

تقريبا.
 � "!دًيا   ١٢ �عُتِقل  يونيو/حزير�1:   ١٨

باكبنت.
�أل!دية  مسجد  ُ"حر�  يونيو/حزير�1:   ٢٠



� قرية "تلوندX كهجو���5".
 �٢١ يونيو/حزير�1: ُحِبس ¯يع �أل!ديني 

بيوִדم � 5حيم يا5 خا1.
 F �أل!ديني   Iُسوِّ�� �جو متو$:  يوليو/   ١
مدينة   � �ألسو��   � �ملشي  على  ُ"كرهو� 

.I%ֲד
� جهلم.  X٢ يوليو/متو$: �سُتشهد "!د

� خوشا[  X٧ يوليو/متو$: ُنبش ق� "!د
�"سي� iA جثته.

١٤ يوليـو/ متو$: ُ"غلقـت "بو�[ بيـو� 
 ،Tساهيو� ,افظة   � "م%�"   � �أل!ديني 
��عُتِقل ¯يع �لرجاT �أل!ديني � "هجكه" 

مبحافظة سرجو�ها. 
مسجد  �ملعا5ضو1  �حتل  يوليو/متو$:   ١٩
مبحافظة  هز�85"  "Ãت   � �أل!ديني 

سرجو�ها.
لأل!ديني  مسجد  هوجم  يوليو/متو$:   ٢٦
� ""�� شريف" مبحافظة ֲדا�لبو5، �"حر� 

"ثاثه �لثمني ��لسجال�. 
 � لأل!ديني  ُ"حر� ,ال1  يوليو/متو$:   ٢٧

.I5كا�"
٢٨ يوليو/متو$: 5فض 5ئيس �$��5 �لبنجا[ 

 nَُهِد�  .Tساهيو�  � �أل!ديني  �فد  لقاَ� 
مسجدهم � "بويانو�ال" بغجر��.

 �لأل!ديني  مسجد  ُ"غِلَق  يوليو/متو$:   ٢٩
من  �أل!ديو1  �ُمِنَع  بسيالكو�.   Tيا�µ
�الستقا� من بئر مشتركة � "��لياI جتا1". 
٣٠ يوليو/متو$: ُنفي ¯يُع �أل!ديني من بلد8 

بو5يو�ال.
 iA  ٢٠ من   F "غسطس/;[،   ١٠  iA  ٥
�فد  �ملؤمنني  "م%  قا�  "غسطس/;[:   ٢٤
�جلماعة �إلسالمية �أل!دية � |لس �لشعب 
�لباكستا�، �قاn بالر� على �ألسئلة ��ملطاعن. 

��ستغرقت هذI �ملناقشة ٥٢ ساعة.
٩ "غسطس/;[: ُمِنَع �أل!ديو1 من �لذها[ 
iA �ملسجد � غوجر�نو�له. �ُفصل ١٤ "!دًيا 

من �ظائفهم هنا�.
لأل!ديني  مسجد   nَُهِد "غسطس/;[:   ١٣

.I5ته" مبحافظة هز���" �
١٨ "غسطس/;[: عرقلة �فن سيد8 "!دية 
بعض  قبو5  �ُنِبشْت  بو5"،  "كيمبل   �
�أل!ديني هنا�. � قرية "بر��" � منطقة 
كشم% 5بط �ملعا5ضو1 �لسيَد ,مد "ك� 

.nحلالة ثالثة "يا� Iهذ �� �لغابة، فبقي 

Ô]ïŒ’\;\Ê¬ËŞiâÁ;fl’
ÏÁÅ∂¯\;Ì÷¡;

€‚÷—;\Ê¬⁄ip\;Ê’Â;

�ّبنا ُيحّبنا حبًّا �يث لو �جتمعت �لقو�  ��"
�لك�w 4 �لعا� كله، 8لو �جتمع �لرئيس 
8�ئيس �8سيا، 8��سا_ �8�8با  ،�نكسو
 _��Q88 8��سا_  �فريقيا   yشعو 8��سا_ 
 �� قر�نا  لقد  �يًعا:   � 8قالو�   ،��جلز
�لك �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 8ُنبيدها، 
 �8�تقد �نتم  تر##:  #8منا  عليهم   #�فسأ
 4 عهدنا[  ما  هذ�   �أل �ألفر�#  قتل  على 
 �8��جلماعا{ �إلhية �لسالفة �يضا، 8تقد
 �8�تقد لن  8لكنكم  �يضا،  �نا  قتلي  على 
على �لقضا_ على �أل�دية، أل�ا 4 �عاية 
�هللا تعاU 8حفظه. لقد ُكتبت hا �لغلبة 4 
�لسما_، 8ستتغلب على �لعا�  دمتها له .. 
�� ستصبح خا#مًة للعا�، فنحن ال نقصد 
من �لغلبة �ستغالP �لعا�، 8�منا نع� بالغلبة 
� �لعا� سينتفع من خدمتنا. سننتصر على �
حاكمني  8ليس  له،  خا#مني  بصفتنا  �لعا� 

عليه."
 (خطب ناصر � ٣ � ٣١٠ -٣١١)



١٩٠

٢ سبتم�/"يلوT: �ستشـهد �ل��فيـسو5 
�لقا�5 � حيد5  بن عبد  �أل!دX عبا� 

;با�.
�لشعب  |لس  قر5   :Tسبتم�/"يلو  ٧
�عتبا5َ  �لقانو1   � بتعديٍل  �لباكستا� 
حتققت  �هكذ�  مسلمني،  غ%  �أل!ديني 
نبو�8 سيدنا ,مد � عن �لفرقة �لناجية، 
ِملًة  Aال  �لنا5   � "...كلهم   :Tيقو حيث 
��حد8". (جامع �لترمذX كتا[ �إلميا1)

طال[  �سة  ُفِصل   :Tسبتم�/"يلو  ٧
;با�.  فيصل   � �جلامعة  من  "!ديني 
تسويد  بعد  !ا5  على  �ثنا1  �ُ"5ْكَب 

�جهيهما.
�أل!ديا1  �ستشهد   :Tسبتم�/"يلو  ٢٦
صديق  �,مد   X5شو� �لرحيم  عبد 

� "موسى ��ال" بسيالكو�. X5شو�
 Xأل!د� �ستشها�   :Tسبتم�/"يلو  ٢٩

ضيا� �لدين "5شد � سرجو�ها.
٣  "كتوبر/تشـرين �أل�T:  �ستـشـها� 
�أل!دX عبد �حلميد � "كنرX" بالسند.

 Tستمر� "عما� :T٥ "كتوبر/تشرين �أل�
 ،nليو� Tسرجو�ها طو� ��لنهب ��لقتل 
حيث ُهدn مسجد �جلماعة، �ُ"حِرَ� ٣٨ 
�ُجر�  ��لنهب،  �لسلب  بعد  �بيًتا  ,ال 

�سة "!ديني.
�سُتشهد   :Tأل�� "كتوبر/تشرين   ٧
�أل!دX بشا�5 "!د � "ִדاT" مبحافظة 

غجر��.

قاP �خلليفة �لثالث -��ه �هللا- 4 �حد� 
�لوضع  هذ�  على  معلقا  �جلمعة  خطب 

 :��لسائد ضد �أل�ديني 4 باكستا
ُمر�8ُّ   .y�8الضطر� للقلق  #�عي  "ال   
�8لكتابا{  �8لفتا�8  �hتافا{  ֲדذ[ 

�ليومية  �جلر�ئد   4 تطبع  �ل¢  �لكا£بة 
ֲדا،  مبالني   Vغ مستبشرين  ضاحكني 
�لغيظ يتولد 4 قلوبكم، بل  8ال تَدعو� 
�ملعا�ضني.  جتا[  �لر�ة  عو�طف  ِلتتولد 
�يضا  �نا  �تأ�  �ملوضو¥   4 �فكر  عندما 
�8تسا_ :P�U �ية #�جة ميكن �� ينحّط 
يأخذ   § �8ال   yيكذ �يث   ،��إلنسا
£لك �لكذy #ليال على مطالباته �ملزيفة 

�8ملثfV للفنت؟

�لدعا_ 4  من  ُيكِثر�8   ��  fإلخو� فعلى 
�ملعا�ضني  �هللا  يهب   �بأ  ª8لظر� هذ[ 
�ألمر  حقيقة  فيد�كو�  �8لفهم...  �لعقل 
8يعو �8#�U صو�ֲדم 8ينضمو� �U �اعة 
متو�ضٍع   C#8خا عظيم   s8حا� قائٍد 

لرسوP �هللا �. " 

(خطبة �جلمعة، نقال عن خطب ناصر �  ٥ � ١٣٨-١٣٩)

 �فد �جلماعة �لذX ��فع عن موقف �جلماعة � |لس �لشعب �لباكستا� سنة ١٩٧٤، من �ليمني: �لد�عية ��ست ,مد شاهد (مؤ5° �أل!دية)، 
موالنا "بو �لعطا� �جلالندهرX، حضر8 "م% �ملؤمنني، �ألستاz ,مد "!د مظهر، حضر8 م%$� طاهر "!د
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