
١٩٤

١٩٧٥
٣٠ مايو/"يا5: باعت �A 85�$سكا1 �لالجئني 
 X��5لبند �مسجد �جلماعة )مسجد �لنو(5 
 Iمتكنت �جلماعة من �ستر��� F ،²باملز�� �لعل

قانونًيا.
"��5با   iA سافرحضرته  "غسطس/;[:   ٥

للعال�.
�جللسة  عقد�   :]; "غسطس/   ٢٥  ،٢٤
�لسنوية للجماعة � بريطانيا، �"لقى حضرته 

فيها خطابني.
حجر  حضرته  �ضع   :Tيلو" سبتم�/   ٢٧
غوتن�¡   � "ناصر"  ملسجد  �ألسا� 

بالسويد.
� نفس �لسنة "قاn جلنًة لتربية �خليل "خيل � 
"!د  طاهر  م%$�  حضر8َ  �عني  للر!ن"، 

5ئيًسا �ا.
 

١٩٧٦ 
"كتوبر/تشرين   ٢٠  iA يوليو/متو$   ٢٠ من 
�أل�T: جولة "م% �ملؤمنني أل��5با �"مريكا. 
 �عقد خال�ا ١١ مؤمتًر� صحفًيا، ��شتر� 

١١ حفلة �ستقباT، �"لقى ١٣ خطبة ¯عة.
٢٥ يوليو/متو$: �صل حضرته iA ��شنطن، 

�هي "�T جولة خلليفة �ملسيح �ملوعو� � 
iA "مريكا.

"ناصر"  مسجد  �فُتتح  "غسطس/;[:   ٢٠
للجماعة  مسجد   T�" �هو  غوتن�¡،   �
�ليــوبيل  مشر��  Aطا5   � �لسويد،   �

.Xملئو�
٦ سبتـم� /"يلوT: مت نشر تر¯ة معا� �لقر;1 

� لغة "يو�5با" (لغة � نيج%يا �بال� |ا�85)

١٩٧٧
بيغم  مبا5كة  نو�[  توفيت  "يا5:  مايو/   ٢٣
للمسيح  �لك�¦  (�لبنت  عنها  �هللا  5ضي 

�ملوعو� �).

 ١٩٧٨ 
تشرين  "كتوبر/   ١١  iA "يا5  مايو/   ٨ من 

�أل�T: جولة "م% �ملؤمنني iA "��5با.
ظفر  ,مد   X5شو� �فتتح  يونيو/حزير�1:   ٢

�هللا خا1 � مؤمتر "كسر �لصليب" بلند1. 
خطاًبا  �ملؤمنني  "م%  "لقى  يونيو/حزير�1:   ٤

ختاميًّا � مؤمتر "كسر �لصليب".
٤ يوليو/متو$: لقا� �ملستشر� �لشه% "كينت 

ك%يك" مع "م% �ملؤمنني � لند1.

f¢\Â;flŸ¯\;flÁÄ;‹˜à¸\ 

"لقد 8فق �هللا �جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
�هللا   Pيقو كله.  �لعا�   4  Cإلسال� لنشر 
تعاU ﴿َال ُيَكلُِّف �هللا َنْفًسا ِ�ال 8ُْسَعَها﴾، 
8لذلك قد �عطى �جلماعة بفضله 8��ته 
قوfً 8قد�f على نشر �إلسالC 4 �لعا�، 
من   ]V8غ بالدعا_   qلنا� خدمة  8على 
 ،fVكب مسؤ8ليٌة  هي  فكما  �لوسائل. 
فينبغي  �يضا.  عظيم   ªٌشر هو  كذلك 
�ل¢  �ملسؤ8لية  هذ[  أل#�_  تستعّد�8   ��
ُفوِّضتم ֲדا من ِقَبِل �ملسيح �ملوعو# �. 
 ��ن ال ¯طط إلحلا® �لضر� بأحد، أل
�إلسالC #ين �ألمن �8حلب، 8نشر[ يع� 
 4 ��لقلوy. لقد سأل� �لصحفيو فتح 
مسلمني؟  بلدنا  �هل  جتعل  هل  8�8با: �
تعاليم  °اسن  �مامكم   Cسأقد فأجبتهم: 
�إلسالC �8اله بأسلوy تضطر8� بسببه 

� تقبلو� هذ� �لدين.....�
8كالُمه  �حبائه،  مع  يتكلم   � �هللا   ��
نعمٌة عظيمٌة. هو �حيٌم 8كرٌمي، 8��ته 
�لغزير،  �ملطر  قطر�{  من  8�8سع  �كثر 
فتوكلو� عليه. �£� ���# �هللا لكم خ�Vً فلن 
يضركم �حد، 8لو قاC �لعا� كله ضدكم. 
 ،� �هللا   Pسو��لعا� كله ضد   Cقا لقد 
8لكنه � يستطع �� يضر[ شيًئا. فهكذ� 
� للمسيح �ملوعو#  �صبح �لعا� كله عد8ًّ
� �يضا 8لكن £لك �لشخص �لوحيد 
 C#لقا� �حتّوP �آل� �U ماليني. 48 �لقر
� شا_ � Cستدخل �لبشرية كلها 4 �إلسال
بأننا  8�8با � لقد �خwُ{ �هل   .Uتعا �هللا 
�لنهائي  �لنصر   �ننتصر 8سيكو  Pنز� ال 
للعا�  #يًنا   Cإلسال�  �8سيكو حليفنا، 
� شا_ � �كله، 8سيغلب على كل �أل#يا
 nلقا� عا ��هللا تعاU." (خطا[ �خلليفة �لثالث 
� "فيدT5 بيس هوتيل" بنيج%يا، نقًال عن |لة 

"خالد"، نوفبمر ��يسم� ١٩٨٠ � ٦٠)
حضرته يؤnّ �لصال8 على �لسيد8 نو�[ مبا5كة بيغم 5ضي �هللا عنها (�بنة �ملسيح �ملوعو� �)



١٩٥

5شيد8  �لسيد8  �ستشها�  "غسطس/;[:   ٩
بيغم � "سانغله هل" بباكستا1.

٢٢ "غسطس/;[: �ستشها� ملك ,مد "نو5 
� "سانغله ِهل".

خطب  ُنشرْ�   :Tأل�� �يسم�/كانو1   ٢٩
حرية  يضمن   nإلسال�" بعنو�1:  �ملؤمنني  "م% 

."X"لدين ��لر�
� نفس �لسنة ُنشر� تر¯ة معا� �لقر;1 � 

باإلجنليزية بعشر8 ;ال� ُنسخة.

١٩٧٩
٢٢ ما5�z;/�5: �ستشها� �لد�عية ,مد شفيق 
قيصر، (نائب �لرئيس ملجلس خد�n �أل!دية 

� حا�� � بو5ما. (Xملركز�
 �٥ Aبريل/نيسا1: �سُتشهد مولوX نو5 "!د 

كشم% با�ند.
٢٧ يونيو/حزير�1: �ستشهد بش% "!د 5شيد 

� سريالنكا.
٢٦ iA ٢٨ "كتوبر/تشرين �أل�T:  تسمح 
حكومة باكستا1 باستخد�n مك��� �لصو� 

� �الجتما� �لسنوX ملجلس "نصا5 �هللا.
نوفم�/تشرين �لثا�: ُنشرْ� عشر�1 "لف نسخة 

لتر¯ة معا� �لقر;1 � �إلجنليزية � "مريكا.
عبد  �لدكتو5  �ل��فيسو5   Tنا �يسم�:   ١٠
ملك  من  �لفيزيا�   � "نوبل"  جائز8   nلسال�

�لسويد � "سـتوكهو". 

١٩٨٠ 
 nلسال� �.عبد  "هد¦  يونيو/حزير�1:   ٢
نسخًة من �لقر;1 �لكرمي للبابا � با5يس، 

�ُبث هذ� �للقـا� على قنا8 فرنسـية.
"كتوبر/  ٢٦  iA يونيو/حزير�1   ٢٦

 iA �ملؤمنني  "م%  جولة   :Tأل�� تشرين 
"��5با �"فريقيا.
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١٩٦

١٩٧٨ nلند1 عا �حضرته يلقي كلمته � مؤمتر كسر �لصليب 

،١٩٧٨ nلند1 عا �صو85 ُ"خذ� مبناسبة مؤمتر ”كسر �لصليب“ 
 �جللو� من �ليمني: �لد�عية موالنا عبد �ملالك خا1، ال نعرفه، م%$� مظفر "!د، حضر8  �خلليفة �لثالث، ,مد ظفر �هللا خا1، 

�لد�عية بش% "!د 5فيق (Aماn مسجد �لفضل بلند1)، ال نعرفه
�لوقو�: �لد�عية "بو �ملن% نو5 �حلق،  �لد�عية شيخ مبا�5 "!د، م%$� "نس "!د، حضر8 م%$� طاهر "!د،  ال نعرفه، �لبّحاثة شيخ عبد �لقا�5



١٩٧

١٩٦٨ nكر�تشي (باكستا1) عا �حضرته � ,طة �لقطا5  ١٩٧٠  nعا لغامبيا   nلعا� �حلاكم  بيت   � �لتقطت  صو85 
لغامبيا)   nلعا� (�حلاكم   Ìسنغا  n  � �لتبش%)،  (�كيل  "!د  مبا�5  م%$�  �ليمني:  من 

nلعا� �حلاكم   nُحر حضرته،   nَُحَر �لثالث،  �خلليفة  حضر8  ��بنه، 

Aسبانيا،   � �لبشا85  مسجد  "سا�  حجر  �ضع  قبل  �يدعو  �للبنة  على   Iيد يضع  حضرته 
 T�" �هو  �لعمامة  البًسا  ظفر  �Aي   nكر  zألستا�  F "!د  "نس  م%$�  جنله   I5يسا �على 

Aسبانيا  � �لد�عية  "!د  ,مو�  م%  سيد  هو  �للبنة  �حامل  Aسبانيا،   iA ��عية 

n�; �لوها[  عبد  �لد�عية  غانا  ¯اعة  "م%  ميينه  �على  غانا   � حضرته 

حضرته ير� على �ألسئلة � مؤمتر صحفي بعد �ضع حجر "سا� مسجد �لبشا85 

�لند  4 حضرته 



١٩٨

 �٧ يوليو/متو$: "لقى "م% �ملؤمنني خطاًبا 
مؤمتر صحفي � فر�نكفو�5.

مسجد  حضرته  �فتتح  "غسطس/;[:   ١
"نو5" � �لنر�يج، �هو "�T مسجد �مركز 

µ5ي للجماعة هنا�.
٢٤ "غسطس/;[: لقا� "م% �ملؤمنـني مع 

5ئيس غـانا �لسيد "هالمن."
"م%  �ضع   :Tأل�� "كتوبر/تشرين   ٩
"�لبشا85"  ملسجد  �ألسا�  حجر  �ملؤمنني 
� بيد�5;بـا� قر[ قرطـبة بإسـبانيا، 
 ٥٠٠ بعد  هنا�  س  "سِّ مسجد   T�" �هو 

سنة من خر�� �ملسلمني منها.  
٩ نوفم�/تشرين �لثا�: بد" �لقر1 �خلامس 
عشر للهجر¦ بليلة ٩ نوفم�/تشرين �لثا�. 
�مع ظهو5 ��الzُ Tبَح � 5بو8 مائة خر�ٍ� 
�خلر��  �ملؤمنني  "م%  zبح  �قد  صدقًة. 
�أل�T بيدI. �بعد صال8 �ملغر[ "علن "م% 
�ملؤمنني عن عقد ثالثـة قر�نا� ألفر�� من 

حضرته يشا�5 � !ل نعش حرمه �لسيد8 "منصو85 بيغم"

عبد  �لسيد  بنت  صديقة  طاهر8  �لسيد8 
�ملجيد خا1ْ، �"ْ�َ � �ليوn �لتا�. 

5بو8   � جلسة  عقد�  Aبريل/نيسا1:   ١٤
�لنا5َ  �إلسر�ئيلي  �جليش  Aطال�  على  �حتجاًجا 

على �ملصلني � �ملسجد �ألقصى � فلسطني. 
خطبة  �ملؤمنني  "م%  "لقى  مايو/"يا5:   ٢١

�جلمعة �ألخ8% -� حياته- بربو8.
 nسالA iA ٢٣ مايو/"يا5: سافر "م% �ملؤمنني

;با�، �كا1 سفرI �ألخـ%.   
 

 i�" �، �كانت  �ملوعو�  �ملسيح  "سر8 
�لقر�نا� � �جلماعة � هذ� �لقر1.   

١٩٨١
٣ �يسم�/كانو1 �أل�T: �فا8 حرn "م% 

�ملؤمنني.
١١ �يسم�/كانو1 �أل�T: "هد� �جلماعة 
"�ألسكيمو"   iA �لكرمي  �لقر;1  من  نسخة 

� منطقة قريبة من �لقطب �لشما�.

١٩٨٢
 Tمقبو X5سُتشهد شو�� :m١٩ ف��ير/شبا

"!د � "بنو1 عاقل" بالسند.
٢٣ ما5�z;/�5: �ضع "م% �ملؤمنني حجر 
لأل!دية   Xملئو� �ليوبيل  ملكتب  �ألسا� 

��µه "بيت �إلظها5". 
قر�نه  حضرته  "علن  Aبريل/نيسا1:   ١١
على  5بو8   � "�ملبا�5"  �ملسجد   � �لثا� 



١٩٩

�لدكتو5 ,مد عبد �لسالn يتسلم جائز8
 نوبل � �لفيزيا�  من ملك �لسويد 

�. عبد �لسالn يسلم على "م% �ملؤمنني

يتحد� حضر8 م%$� طاهر "!د مع �خلليفة �لثالث 5!ه �هللا خالT �جللسة 
�لسنوية بربو8، �يظهر بينهما سيد م% ,مو� "!د ناصر

عمر،  فضل  مؤسسة  "سا�  حجر  �ضع  بعد  يدعو  حضرته 
�حلا�) �خلليفة  (��لد  "!د  منصو5  م%$�  هو  �لنظا85  �صاحب 

خا1 �هللا  ظفر  ,مد  �يظهر  بلند1،  �لفضل  مسجد   � �طب  حضرته 
�لكرسي على  جالًسا   

١٩٨٠ nسويسر� عا �� مؤمتر صحفي 

١٩٧٨ nلند1 عا �حضرته يلقي كلمته � مؤمتر كسر �لصليب 
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€Ëæ¡;‹]ŒŸ;Ï…˜£\;‡b

 �� �جلماعـة �آل� تعيش 4 عصر �خلليفة �لثالث. �نا 8خليفتا �جلماعة قبلي متفقو�"
على �� كل خليفة يكو� ´د#µ �يضا، 8لكن ليس كل ´د# خليفًة، أل� مقاC �خلالفة 
�عظم من �ملجد# �لذ� ال يكو� خليفة، �� باملفهوC �لذ� نسـميه �خلليفة �لر�شد. 
�سـوP �هللا �: ستكو� �خلالفة فيكم، § تبد� �مللوكية، § ستكو� �خلالفة على  Pقا
 U� هذ[ �خلالفة ستسـتمر �منها¶ �لنبوf 4 �لزمن �ألخV، § سـكت، 8هذ� يع� �
يوC �لقيامة. هذ� هو �ملدلوh Pذ� �حلديث حسـب �عتقا#نا، أل� هذ� ما كا� �ملسيح 

�ملوعو# � يعتقد به حوP هذ� �حلديث."  (جريد8 �لفضل ٢١ "يا5 ١٩٧٨) 

Ïp]t;‡˙\;;Å¬Á;%

Ï…˜£\;‹]ËÕ;Å¬d;ÄÅ§;∞b;

 �"�ن على 8شـك �لدخوP 4 �لقر
�خلامس عشـر �hجر�، 8مع بد�ية 
 Pحو qجلديد يفكر بعض �لنا� ��لقر
ظهـو� ´د# جديـد كما حد¸ 4 
�لقر8� �ملاضية، لذ� فلتتذكر�8 #�ئًما 
� �ملسيح �ملوعو# � قد ظهر 8فق �
نبو_�{ �سوP �هللا �، 8قد �علن �نه 
د#h µذ� �لقر� فحسب، بل  � ُيبَعث́ 
ُبعث لأللف سنة �ألخfV من �لدنيا، 
فهو قد ُبعث �مامº آلخر �لزما�، لذ� 
 �ليس «ة ´اP لظهـو� ´د#ين، أل
�حلاجة �U �ملجد#ين �منا كانت حني 
 wفكما �خ .f#تكن �خلالفة موجو �
�سوP �هللا � عن ´ي_ �ملجد#ين 4 
� �هللا � ºيض� wهذ� �لزمن، فإنه قد �خ
� سيقيم من خالP �ملسيح �ملوعو# 
 U� ستستمر fخالفة على منها¶ �لنبو
 �يوC �لقيامة. فليكن ��سخº 4 �أل£ها
بأنه � يعـد �آل� حاجٌة �U ´د# بعد 
 ،fخلالفـة على منهـا¶ �لنبو� Cقيا
8سيتم �حيا_ �لدين على �يد� خلفا_ 
�ملسيح �ملوعو# � �U يوC �لقيامة، 
 �� شـا_ �هللا، 8هم �لذين سيكونو�

�ظالال للمسيح �ملوعو# �."

 (�خلالفة ��ملجد�ية � ٥٢-٥٣)

flÁÅ’\;ÂÄÅ§;€·;Ô]�÷£\

� سلسلة �ملجد#ين قد �نقطعت بعد ظهو� �ملسيح �ملوعو# � �"فليأخذ كل ��د� 4 �حلسـبا
 8# �، 8قـد �قاC �هللا � بفضله �خلالفَة على منها¶ �لنبوf. 8ال شـك �� �خللفا_ هم ´دِّ
�لديـِن. فحاِفظو� على هذ� �لنظاC �ٍب منقطـع �لنظV  8بتضحيٍة 88فاٍ_ ال يقبل �hزمية. فِمن 
 ��جل �فعة �إلسـالC �ب �� ال يكو� هذ� �ألمر 4 حسبا� هذ� �جليل فحسب، بل ينبغي �

يترسخ 4 قلوy �ألجياP �لقا#مة �يًضا."  (�خلالفة ��ملجد�ية � ٥٨)

حضرته يأخذ  �لبيعة من "بنا� ¯اعة بريطانيا � مقر بلدية "��ندسو�5" لند1 حيث �نعقد �ملؤمتر �لسنوX للجماعة سنة ١٩٦٧
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�لر�بع -  �خلليفة  قا�   
��ه �هللا -: 

 

;H;n’]m’\;Ï�Ë÷£\;‡]—"
;‡ÖŒ’\;UÿÊŒÁ;;H;!\;„∂Ñ

;Ïe÷≈ ;ÅË‚⁄iz’ ;Ê· ;ÿÂ¯\

;È›]m’\ ;‡ÖŒ’\Â ;G‹˜à¸\

;‡ÖzŒ’\Â;G‹˜zà¸\;Ïe÷∆’

;Í^; ;”zà]zz⁄i÷’ ;nz’]zm’\

;k\Ñ]ëziz›ˆ\;;ÏzzÁÊzzŒi’

 ".‹˜à˝’;;ÏË›]tÂÖ’\
��لعرفـا�  �لعلـم  �لـس )
 ،��بـو "�ملبـا�!"  باملسـجد 
 (١٩٨٢ 6كتوبر/تشـرين �أل�� 

٩ يونـيو/ حـزير��: �نتقل 
حضرته AB �لرفيق �ألعلى = 
��E �لضيافة �لتابعة للجماعة 
"�لفضل"  قـرG مسـجد 
بإسـالH IبـاE باكسـتا�

�لْيِه  ــا  َ��نَّ ِهللا  ــا  ﴿�نَّ
َ��ِجُعوَ�﴾.

 AB �لطاهر  جثمانـه  �ُنقل 
�بو�. �بعد صال� �لعصر = 
١٠ يونيو/حزيـر��، صّلى 
عليه �خلليفـُة �لر�بع -��ه 
 َّI6َ� ،�Yجلنـا� ��هللا- صـال
= �لدعـا\ بعد �لدفن. �قد 
6لف  مائة  شا�! = جناYته 

�6د`.
�خلليفة  �لر�بع  يصلي على �خلليفة �لثالث ��ه �هللا

حضر� �خلليفة �لر�بع يلقي ��6 خطاG له بعيد �نتخابه، �على ميينه م�Yd غالI �6د (سكرتd جلنة �نتخاG �خلالفة)،
 �ُيرk = �خللفّية حضر� jمد ظفر �هللا خا�




