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� mملوعو�ملسيح �قف بني صحابة �حضرته $
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جتتمع  بأ&$�حهم،  �إلسال=  يفد8$  ممن  "هنا4 �اعٌة 
 %� �لعصر)  هذ�   E)  aللحيا �ملركزية  �لنقطة  عند 
 8� #ال  شيًئا  تعر2  �ملوعوm، $هي ال  �ملسيح  خليفِة 
تل� ند��^ خلدمة �إلسال= قائلًة: �ًعا $طاعًة، $تنطلق 
E �لطر� �لH يرشدهم #ليها بسرعة فائقة، $حتضر 
عند^ خلدمة �لدين �ملحمد% بأنفسهم $�مو��م ملبيًة 
$تقعد  $تنهض  لبيك،  سيد%  يا  لبيك  قائلًة:  ند�َ�^ 
 aغم كثر& aحد�لو�لنْفس �ا مثل �# .aٍحد�يٍد $ a&بإشا
 ،aشد�لر� �خلالفة   E &$حها   8# �لظاهر.   E عدmها 
�لقلب  هذ�   8# �ا.  �لقلب  مبثابة  �لر�شد  $�خلليفة 
 wا ^، $ال تتغ�� wتتغ .Xشكاله، لكنه ال ميو� wيغ
�فعاله. #نه يتألأل E ¢% نو& �لدين تا&E$ ،a لبا¡ 
�موm تا&aً �خرW، $£فق E صد$& خد�= �مد � 
E صو&a ناصر �}د مرaً. ندعو �هللا تعاk �8 يظل هذ� 
 8$m لقيامة�يو=  k# ��ملنو�لقلب ينبض على نفس �
به،  منوطٌة  �ملوX، أل8 حياa �إلسال=  يطر� عليه   8�
$¤فقانه يتحر4 �لنبض E �يع �عضا� جسد �ألمة 

�إلسالمية."
�لسنوية ١٩٦٧  �جللسة   مر-� طاهر �Cد   Pخطا� حضر)
بعنو��: "�خلدماR �ل� قدمتها �ألCدية للعا�" � ٣٢) 
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 ير$% �خلليفة �لر�بع -&}ه �هللا- قصة $قعت عا= ١٩٧٠ -١٩٧١ فيقو�: 

(باكستا8  بنغالmيش  �حو��  ��عكم قصH. عندما كانت   8�  m$�"
�خلليفة   n# فو¨  كر�تشي،   E $كنت   aً&متدهو �نذ�4)  �لشرقية 
�لثالث �مًر� $�مرx �8 �سافر (#k باكستا8 �لشرقية) فوً&�. فبحثت 
 E كا8 هنا4 موظٌف �}د% يعمل$ ..a¢ملقاعد كلها �جو� Xجد$$
شركة �لطw�8 �لباكستانية.. �خxy �نه ال ميكن تأمني مقعد أل8 هنا4 
٢٠ مسافًر� E الئحة �النتظا&، فلو ُ$جد مقعد شاغٌر فسو2 نقدمه 
�م �$ال.. $سفر4 ال ميكن �ا� من �ألحو��. فقلت ال �m&% عن 
�ملسافرين �آلخرين غx� w سأسافر حتًما ألx ُ�ِمرX من قبل �خلليفة. 
فذهبت #k �ملطا&، $كا8 �ملسافر$8 ينتظرE 8$ طابو&، $بعد قليٍل 
 N$ 8إلعال� �بعد هذ �قلعت، فانصَرفو� �لطائرa قد  �لنا¡ �8  ُ�ْخِبر 
يبق من �ملنتظرين �حد، بينما ظللُت �نتظر بيقني كامل. $فجأaً �علن 
مكتب �لطw�8 �8 هنا4 مقعًد� خالًيا E �لطائرa، $سأ�: هل هنا4 
�حٌد معه تذكرa. فقلت لدّ% �لتذكرa. فقالو�: �سرْ» #k �لطائرa فإ�ا 

تنتظر مسافًر�.

هذ^ �ألمو& تقع بكثرE a �أل}دية �يث ال ميكن �8 ُيعتy $قوعها 
�ملر� بكل يقني #8 هذ� فـضل �هللا  مصاmفة، بل ميكن �8 يقـو� 

تعاk، $ليس من قبيل �ملصـاmفة."
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حضرته عند �فتتا" مسجد �لبشا�� � �سبانيا �على ميينه �ألستا� كر� 
�8ي ظفر (�لد�عية �أل�2 � �سبانيا)، �على يسا�- ,. م+*� منو� )'د

عند �فتتا" مسجد �لبشا�� � �سبانيا، �على ميني حضرته =مد ظفر �هللا خا9، 
�على يسا� حضرته ,. عبد �لسال�

فر�نكفو�@   � حضرته 
�جلماعة   Cبنا( مع  بأملانيا 
�يظهر   ،١٩٨٢ عـا� 
�لد�عية  يسـا�-  علـى 
نو�N منصو� )'د خا9 
حاليا)  بربو�  �لتبش+  (�كيل 

مسجد �لبشا	� � �سبانيا

 N�حضرته � =ر
مسجد �لبشا��
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١٩٨٣
=مد   Qملولو�  Nغا شباV/فT�ير:   ١٧
"معر�Z كي" �  قرية  من  �لقرشي  )سلم 
�إلسالمية  �جلماعة  ��تُّهمت  سيالكو@، 
)قسم  �قد  بقتله،  ��خلليفة  �أل'دية 
�ملشايخ )9 خليفة �جلماعة �أل'دية قد )مر 
 eبالرصا فلُنقَتل  بقتله، �لو كنا كا�بني 
ظهر   i �ألشها,.   j�k� على  �ُنصَلب 
 mهذ� �لشيخ من �ير�9 سنة ١٩٨٨، �ُعِر

حضرته vطب � �جللسة �لسنوية عا� ١٩٨٣ �هي sخر جلسة سنوية � باكستا9حضرته يتر)j �جللسة �لسنوية �أل�q � عهد خالفته عا� ١٩٨٢

منظر �جللسة �لسنوية عا� ١٩٨٣

على �لتلفز� �لباكستانية )يضا حتت مر�قبة 
�لشرطة �بيَّن )سباN غيابه �عو,ته.

٨ نيسا9/�بريل: ُنبش قT )'دQ � مدينة 
"لَيَّه" بباكستا9.

 2�( �جلماعة   q� �نضم  �لشهر  هذ�   �
عبا,�  �لسيد  �هو  تونس  من   Qد'(

بربو{.
)يا�/مايو: ~ تنـز2 �ألمطا� � غانا منذ 
 Cسنو�ٍ@ عديد�، فطلبت �اعة غانا �لدعا

�ملطر  �بد)   -Cعا, �هللا  فتقبل  �خلليفة،  من 
�لغزير �ملتو�صل ينـز2 � )�جائها.

٩ Ns/)غسطس: �ستشهد �لدكتو� مظفر 
)'د � ,يتر�يت بأمريكا.

١٨ )يلو2/سبتمT: �سُتشهد �لشيخ ناصر 
)'د � )�كا�-، بباكستا9.

حضرته  )لقى  �أل�2/)كتوبر:  تشرين   ٥
لإلسال�"  �لبا�*�  "�مليز�@  بعنو�9:  كلمة 

� �جلامعة �لوطنية � كينT�، )ستر�ليا.
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١٩٨٤
 E٣ شبا�/ف�4ير: عند ©ا_ �خل4 �� �ليهو
بالقد[  قنبلًة  �ملسجد �ألقصى  فّجر�� 
�علن �خلليفة CDه �هللا: �جلماعة �إلسالمية 
حلماية  تضحيٍة  لكل   Pٌجاهز �ألCدية 

شعائر �هللا.
عبد  �لسيد  �سُتشهد  نيسا�/aبريل:   ١٠

�حلميد  �ر�� بوD بباكستا�.
٢٠ نيسا�/aبريل: ُ�حرs مسجد �جلماعة 
 مدينة "جهنغ". �ُهدe مسجد �جلماعة 

 "باغرسرغانه" مبلتا�.
 Dلدكتاتو�  Dصد� نيسا�/aبريل:   ٢٦
مرسوًما  �حلق  ضيا]  �جلنر�6   yلباكستا�
على  به  حظر  �جلماعة  ضد  حكوميا 
�لشعائر  مماDسة  �ألCديني  �ملسلمني 
هذ�   qهد �كا�  ��لتبليغ.  �إلسالمية 
�جلماعة   eماa على  �لقبض  �لقانو� 
�إلسالمية �ألCدية لقطع عالقته باجلماعة 
من   rٌكث فُسجن  مركِزها.   PبوD  rتدم�
�لقضايا  ضدهم  �ُسجلت  �جلماعة   Eفر��

�ملز�PDَّ بعد هذ� �لقانو�.
خطاًبا  �خلليفة  �لقى  نيسا�/aبريل:   ٢٨
  �لعشا]   Pصال بعد  �جلماعة   Eألفر�

  .Pبربو kDملسجد �ملبا�
من  حضرته  �نطلق  نيسا�/aبريل:   ٢٩
باكستا�  من  مهاجر�  كر�تشي   "a  PبوD

a" لند�. 
   e�Eمستر� "a بريل: �صلa/٣٠ نيسا�
 Eملسيح �ملوعو� eا�a لند�، �حتقق ֲדذ� "a

."Pصدمة ��جر" :Bخر� Pمر �
قريشي عبد  �لسيد  �سُتشهد  �٣ياD/مايو: 

�لرCن  مدينة سكهر.
�جلمعة  �خلليفة خطبة  �لقى  �ياD/مايو:   ٤
"�لفضل"   مسجد     Pجر�� بعد  �أل�" 
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 8� $هي   ،a&ّسا  Wبشر لكم   ُّ2¢�"
�خلالفة E �جلماعة �إلسالمية �أل}دية 
شا�   8ْ# خلطر  �ليو=  بعد  تتعر¨  لن 
�هللا  عند  ها  �ُشدَّ بلغت  قد  فإ�ا  �هللا، 
قلُب   $� تقد& عُني حاقد  $لن   ،kتعا
�لَنيِل  من  معا&¨  سعُي   $� عد$ 
�¢mها&ها   E $ستو�صل  شيًئا،  منها 
حسبما  �هللا،  شا�   8#  ،aبقّو  mملّطر�
 ".�  mملوعو� �ملسيَح  به  $عد 

(جريدP �لفضل ٢٠ يونيو/ حزير�� ١٩٨٢)
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مكانة شخصية   n ليست  �نه  "&غم 
منصًبا  متقلد   oن� بيد  مرموقة، 
�لد$�=  على   awلغ� له  �هللا  �ظهر  قد 
ال  يوٌ=  يأ°  $لن  m�ئًما،  $سيظهرها 
 x� ته خلليفته. فمعwهللا فيه غ�ُيظهر 
عبد ضعيف $بسيط، غw �8 منصب 
بسيط.  $ال  بضعيف  ليس  �خلالفة 

(خطابه  جلسة �لنسا] ١٩٨٢، 
جريدP "�لفضل" ٢٨ شبا� ١٩٨٣ �٥) 

بلند�.  
 Dلدكتو� �سُتشهد  حزير��/يونيو:   ١٦

.Eفيصل ^با  DEعبد �لقا
 D٢٥ حزير��/يونيو: ُسجن ستة من كبا
 ،PDقضيٍة مز�  PبوD جلماعة من� wمسؤ�
�ُ�طلَق سر�حهم بكفالة من �ملحكمة �لعليا 

 ٣ �يلو6/سبتم4. Dبالهو
١٥ متو-/يوليو: Dفضت �ملحكمة �لشرعية 
ضد  �ألCديني  بعض   Rطلبا �لفيد�Dلية 

�ملرسوe �حلكومي �لصاDE ضد �جلماعة.
٢٠ متو-/يوليو: بد� �خلليفة سلسلة �خلطب 
�EًD على "�لقرطا[ �ألبيض" �لذ, نشرته 
حكومة باكستا�، ��ستمرR هذv �خلطب 
a" ١٧ �ياD/مايو سنة ١٩٨٥،   طِبعت 
 كتا� بعنو��: "-هق �لباطل"  �للغة 

�ألEDية ��لعربية.
�غلقت  �أل�E/6يسم4:  كانو�   ١٢
ضيا]  "مطبعة  �جلماعة  مطبعة  �حلكومة 
 DبوP ملدP ٣ �شهر، ��لغت  "eإلسال�

Dخصة صد�D جريدP "�لفضل". 
 "a �ياD/مايو  من  شخًصا   ٤٨٨١ بايع 
بـعد   ١٩٨٤ �أل�E/6يسم4  كانو� 

هجرته.
 ���خر هذv �لسنة B�D حضرته كشًفا 
 �� B�D با حيث�D��  �ثنا] Dحلته 
 Rجلمعة، �جر� eيو eقم ١٠ يلمع ��ليوD

:Rكلما yباD qعلى لسانه بتصر

Friday The 10 th   

 �قد فسرv حضرته �� �هللا تعا" سُير, 
من  ^يًة  �جلمعة   eَيو �ملو�فق  �لعاشر   eليو�
بعد   Pمر Prكث Rيا^ �� سُير,   ،Rآليا�
�خرB كلما ��فق يوe �جلمعة �لعاشر من 

�لشهر. 
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�حرقها  مصاحف 
�ملعتد��  �حد

 مساجدنا

�حد مساجد
 �جلماعة �قد 
هدمه �ملعتد�� 

�ناشـر�  مدير� 
 Rال�� جر�ئـد 
 ��Eيقا �جلماعـة 
مكّبلني a" �لسجن. 
�لد�عية  �ليمني:  من 
سـيفي،  نسـيم 
شـوDE, �مـد 
 rبر�هيم، قاضي منa
 �-rد، �لد�عية مC�

�مد �لدين نا-

من   Bخر� �موعة 
يساقو�  �ألCديني 

a" �لسجن 

 نّص �لقر�& �لغاشم �لذ% �صد&^ 
�لدكتاتو& ضيا� ضد �جلماعة 
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١٩٨٥
٢٤ كانو� �لثاy/يناير: ُحكم على �Cد, 
من قرية "�Eته" مبحافظة "هز�vD" بالسجن 

 Dمضا�! qسنٍة �رمية �العتكا Pمد
�حلظر  فر¢   �� بعد  شبا�/ف�4ير:   ٨
باكستا�،   Pبربو "�لفضل"   Pجريد على 
باسم  �سبوعية  �لة  �جلماعة   RDصد�
"�لنصر"  لند� إليصا6 �خباD �جلماعة 

a" �بنائها. 
 eنعاa �لسيد  �سُتشهد   :]Dما/D��^  ١٥

�لرCن  سكهر.
على  �حلكم   Dصد  :]Dما/D��^  ١٩
 Pمد بالسجن   Pمانسهر من  �Cد, 
�Dبية،   ١٠٠٠ �غر�مة  �شهر   ٦
 eجرميته �نه قا6 ألحد �لنا[: "�لسال�

عليكم".
عبد   ,DEشو �سُتشهد  نيسا�/aبريل:   ٧

 .vجلماعة مبحافظة نو�بشا� rم� s�-لر�
مسجد    قنبلة  �ُلقيت  �ياD/مايو:   ٧
من   ٧ �عتقا6  �مت  سكهر،    �جلماعة 
�حلكم  �ملحكمة   RDصد�� �ألCديني، 
��خيه  �Cد  ناصر  قريشي  �لسيد   eبإعد�

Dفيع �Cد.
�جلماعة  مسجد  نسف  �ا�لة  �ياD/مايو: 

 ��سلو �لنر�يج.
٩ حزير��/يونيو: �سُتشهد �لدكتوD عقيل 
بن عبد �لقاDE �ألخصائي  طب �لعيو� 

 حيدD ^باE، باكستا�.
�ملحكمة   RDصد� حزير��/يونيو:   ١٦
�لد�عية   eبإعد� حكًما  �خلاصة  �لعسكرية 
�ألCد, �مد �ليا[ من�D� rنا نعيم �لدين 
 ،Rبعة �لباقني ٧ سنو�Dد، �بسجن �ألC�
  قضية �لدفا_ عن �ملسجد �ألCد, 

مدينة ساهيو�6. 
٢٩ متو-/يوليو: �سُتشهد شوDE, �مد 
�Cد  "بنو� عاقل" مبحافظة سكهر.

�ألستا� �نوC� Dد كاهلو� (�مr �اعة بريطانيا) يستقبل حضرته ملا �صل مهاجًر�  مطاD هيثر� بلند�،
 �يظهر على ميني حضرته �لد�عية عطا] �ملجيب �Dشد aماe مسجد �لفضل بلند�

 سبيل �هللا Bحضرته يقابل �حد �ألسر

�لد�عية  �سُتشهد  ^�/�غسطس:   ١٠
�إلسالمي �ألCد, �لسيد قريشي �مد 

.Eترينيد� �سلم 
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كتب حضرته  a" مr-� غالC� eد (�حد كباD �ملسؤ�لني  �جلماعة) �لرسالة �لتالية :

بسم �هللا �لر}ن �لرحيم

ح� �}د سلمه �هللا 
              �لسال= عليكم $&}ة �هللا $بركاته

ال شك �8 هذ� �لفر�� مؤقت، $�ننا سنلتقي عاجًال مرaً �خرW . لقد تركُت �هل &بوa $�بنا� �جلماعة �آلخرين E باكستا8 
مضطربني باكني مبتهلني E صلو�ִדم، $عندما �تذكرهم يصيب قل� هم شديد قد سرk# W �عما� &$حي $يظهر تأثE ^w كل 

 .xمن كيا a&¶
#8ّ حتمَل �آلال= E سبيل �هللا مقد& لنا. لقد شاهدنا بصyٍ $ثباX بيوَتنا حتر� �ما= �عيننا، $ُيسر� من بني �يدينا ما كسبنا^ طو�� 
�لعمر، $&�ينا كبا&نا $صغا&نا $شبابنا ُيذ�و8 أل�م �منو� بصوXِ مبعوiٍ من �هللا. لقد ّ�ونا كفاً&� $mجالني، $�ִדمونا بالعمالة 
ألعد�� �إلسال=، $قالو� #ننا عمال� لليهوm $جو�سيس ألمريكا $&$سيا مًعا. لقد صyنا على هذ^ �ملظاN ֲדمٍة عاليٍة، $N تقد& �ية 
�ا$لٍة غا·ة �8 تنـز» �البتسامة من $جوهنا، لكن �آل8 عندما ُمنعنا �8 نرفع �سم �هللا E �أل$قاX �خلمسة $�8 نشهد على 
صد� سيدنا �مد � بصوXٍ عاٍ�، فال نستطيع �لصy عليه. لقد �شتعلت نا& ��مو= E صد$&نا، $#�ا لن ¸مد $لن نتركها 
تنطفئ #k �8 يأ° �لقد& بنصر �هللا. #ننا ال نأمل من �لعباm شيًئا، #منا تتوجه عيوننا #k �هللا فقط، $لن تنخفض �صو�X بكائنا �مامه 
بل ستعلو �كثر فأكثر. $#8 �لدمو» �جلا&ية E �ملساجد على �عتاO �هللا تعاk لن تتوقف، بل ستفيض �آل8 $ستبقى E فيضا�ا. 

$#8 عيوننا ستبقى خاشعًة �ما= &}ة �هللا تعاk، $ستبقى mموعنا �جلا&ية تبلل �لعتبة �إل�ية.
 هذ� هو �لسبيل �لوحيد للخال« من هذ� ��م $ال سبيل سو�^. لن تنتهي سلسلة �ملصائب هذ^ #ال حني تتوجه #لينا &}ة �هللا 
$ترفعنا من �ألقد�=، $تضّمنا #k �لصد&، $يد &�فته متسح mموعنا، $نسمع كال= حبه، $تصبح ¶&�عا^ قالaًm ألعناقنا، $ִדّب 
 ،�wًلقد بكيتم ألجلي كث %mح¼ يقو� &بنا: يا عبا ،a&ملتدهو� ��ألحو�ملضطربة $تصلح �لقلقة $�½ �أل&$�صبا حبه #لينا $تسّلي 
فامسحو� �آلm 8موعكم من �جلي. $حزنْت $جوهكم لرضائي طويًال، فاآل8 �بتِسمو� n، $تغنَّو� مبحامد% بوجوٍ̂ مبتسمٍة. 
لقد مضت �يا= ��م $جا� $قت �لسر$&. �&فعو� �نظا&كم �ملنخفضة $�نظر$� #k �لسما�، $�نظر$� #k مالئكة ينـزلو8 بنصر° 

�فو�ًجا، $يبّدلو8 قد& ��م بقد& �لفر½، $¾ولو8 كل ظلمة نوً&�.
 O& :لبا&حة باكًيا $قلت� kهللا تعا� Xعوm x� wثابٌت ال يتزعز»، $قدمي هذ^ لن تتزلز�، غ �هذ xسيتحقق حتًما. $#ميا �8 هذ#

�&x �نا �يًضا هذ^ �أليا=. "ما هذ^ �لضجة �لH ترتفع �ما= mيا&4، فأسرْ» للنجدa ح¼ ال ُيهد& m= بعض ��ائمني E حبك". 
كا8 �هللا ناصًر� لكم $E عونكم، $�ال يبقي من ¿ومكم شيًئا.

$�لسال= عليكم $&}ة �هللا $بركاته

�لعبد �ملتو�ضع

مـر¢� طاهـر �}ـد 



٢٢٠

١٩٨٦
١٩ شبا�/ف�4ير: �ستشهاE شوDE, مقبو6 

�Cد  بنو� عاقل.
 �-rم �لسيد   Eستشها� نيسا�/aبريل:   ١٨

.Dالهو منوD بيك 
  �جلماعة  مسجد  تعر¢  �ياD/مايو:   ٩
�لشرطة،  �غلقته      ،eللهجو "كويته" 

�سجنت عد�Eً من �ألCديني. 
�حلق  قمر  �لسيد   Eستشها� �ياD/مايو:   ١١

�خالد سليما�  سكهر.
طبع  عن  �خلليفة  �علن  حزير��/يونيو:   ٩
تر�اR كاملة ملعاy �لقر^� �لكرمي بـ ٢٥ 
 PDتاµ يثEحا�� Rٍلغة عاملية، �تر�جم ^يا
مبئة لغة مبناسبة �ليوبيل �لذه� على تأسيس 

.١٩٨٩ eجلماعة عا�
�Cدية   Pسيد  Eستشها� حزير��/يونيو:   ٩
�©ها "Dُْخسانه"  مر��E يوe عيد �لفطر.

عبد  بابو  �لسيد   Eستشها� متو-/يوليو:   ٩
.Eبا^ Dحيد  Dلغفا�

 eديًّا يوC� ٩٠ 6١٧ ^�/�غسطس: �عتقا
مسجد   eهد�  ،��Eمر   �ألضحى  عيد 

�جلماعة �¸ب �ثاثه.
 "a ملؤمنني� r٢٩ ^�/�غسطس: جولة �م

�لنر�يج.
٣ تشرين �أل�6/�كتوبر: Dحلته a" كند�.

١٩٨٧
 eغال �لسيد   Eستشها� شبا�/ف�4ير:   ٢٥

 سوها�v، باكستا�. rظه
  قبائل   kملو  ٣ بايع  �لشهر  هذ�   �

نيجrيا ��نضمو� a" �جلماعة.
  �ملؤمنني   rم� �لقى  حزير��/يونيو:   ٤
 ،sبعنو��: �لصد Pسويسر� �اضر جامعة 
�لعلم ��لعقل ��إل�اe. �قد ُطبعْت فيما بعد 

بصوPD كتا� بعنو��: "�لوحي، �لعقالنية، 
�ملعرفة ��حلق" 

Revelation Rationality

Knowledge and Truth 

حضرته  �ضع  �أل�6/�كتوبر:  تشرين   ٩
حجر �سا[ �ملسجد �مركز �لتبليغ �جلديد 

 ��شنطن.

١٩٨٨
 eقا ف�4ير:  �شبا�/  يناير   /yلثا� كانو� 

حضرته �ولة لبالE غر� �فريقيا.
برئيس  حضرته  �لتقى  شبا�/ف�4ير:   ١١

غانا.
من  �Cد,  سجن  �ياD/مايو:   ١٨
�رمية  �شهر   ٦  Pمد "�تك"  مدينة 

.gكتابة �لبسملة على بطاقة �لز��
حزير��/  ١٧ �ياD/مايو-   ٢٧
معاDضي  حضرته   Dحّذ يونيو: 
خطب  سلسلة    �ألCدية 
�ّجه  ^خرها   � �جلمعة، 
 PَعوE باسم �جلماعة �لعاملية
�ملكفرين  �ئمة   "a �ملباهلة 
�إلسالمية  للجماعة 

ضيا]   Dلدكتاتو� �Dسهم  �على  �ألCدية 
�حلق، ��لك  ٣ �١٠ حزير��/يونيو.
�لشيخ  aير��  ١٠ متو-/يوليو: عاE من 

�لقرشي  �سلم  �مد 
�لذ, كا� قد �ختفى 

 ١٧  Rمن سيالكو
 ،١٩٨٣ شبا�/ف�4ير 

�ملعاDضو�  كا�  ��لذ, 
بقتله.  �خلليفة  يتهمو� 

ظهر �لشيخ على �لشاشة مع 

 vهذ Rلصحفيني. �قد ظهر� eلشرطة �ما�
�آلية �لعظيمة بعد �ملباهلة بشهٍر متاًما.

متو-/يوليو: �عتقا6 عدEٍ كبrٍ من �ألCديني 
من DبوP ��ماكن �خرB من باكستا� �رمية 
تو-يع منشوR�D مبا فيها aعال� �ملباهلة من 

aماe �جلماعة �إلسالمية �ألCدية.
 D حذّّ D¡يا  على  بناً]  ^�/�غسطس:   ١٢
�خلليفة  خطبة �جلمعة �ملعاندين ��جلنر�6 

ضيا] �حلق بشكٍل خا�.

١٧ �O/�غسـطس: هلـك �جلنـر�� 
 aلطائـر� حاmثـة   E �حلـق  ضيـا� 
.Xظلـت طائرتـه حتتر� ٣ سـاعا$

م طائرP �لدكتاتوD �جلنر�6 ضيا] �جلر�ئد �لباكستانية تتحد¹ عن حتطُّ



٢٢١
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هذ� �لنظا= �لر$حاx �لكامل $�لعظيم �لذ% ُمِنَحتُه �لدنيا باخلالفة �أل}دية 
�لر�شدa ليس معجزaً عاmيًة. N يز� �ملسلموE 8 �]طاÂ تلو �]طاÂٍ ح¼ 
�لقر8 �لثالث عشر، $N تز� صو&a �إلسال= تسو� E �عني �ألغيا& طيلة 
ثالثة عشر قرًنا. $لوال �لعماm �لقو% للقوa �لقدسية �ألبدية ملحمد �، 
 ayع$ W$قصٍة تر k# ألمة�ألبد% لتحولت هذ^ �هللا �لوال $عٌد بنصر $
ملن يعتy، $ُحلِرَمت �لدنيا من ما� �حلياa هذ� #k �ألبد. $لكن كا8 من 
�ملقد& �8 ُيمنح �إلسال= حياaً جديدaً عظيمة E �خر �لزما8 $�8 يوضع 
�سا¡ غلبته �لعاملية على �ألmيا8 �لباطلة بيد �ملسيح �ملحمد%، فمبا&4 
هو ¶لك �لوقت �لذ% ُ$ضعت فيه �للبنة �أل$k لتجديد �إلسال= E قرية 
vهولة ��ها قاmيا8. $ال يز�� هذ� �لبنا� يرتفع منذ ¶لك �لوقت، $ُ�عطَي 
$متكينه،  �إلسال=  لتقوية  كالر$½  كا8  �لذ%  �خلالفة  نظا=  �ملسلمو8 

$تبا&كت به �ألقو�= E �&جا� �أل&¨.
فيا مسلمي �لعاN، #8 �أل}دية تنتظركم، فم¼ ستنضمو8 #ليها إلحيا� mين 
�مد �، $حتظو8 بلذa �لتضحياX �لH ُخص ֲדا خد�= �أل}دية �ليو=؟ 
$#8 �ر  �إلسال=،  سيقو%  #ليها  �نضمامكم  بانتظا&كم أل8  �أل}دية   8#
�إلسال= �لذ% هو متو¢» �ليو= E �ليابسة قطرa قطرa، سيجتمع $يتحو� 

#k �يط ال شاطئ له. ﴿ُكْنُتْم َخْيَر ُ�مٍة ُ�ْخِرَجْت ِللناِ¡﴾ (^6 عمر��:١١١)
8a �% نظا= &$حاx، مهما كا8 متكامال $نافًعا للنا¡، ال ميكن �8 يستمر 
بنجا½ ح¼ ُير$W بدما� �لتضحياX. $#8 نظا= �إلسال= �ألكمل E عهد 

.Xلتضحيا�يعمل #ال بدما�  N لن� � �يًضا�

 (�خلدماR �ل� قدمتها �جلماعة للعا� � ٣٩-٤١،
 خطا� حضرP مr-� طاهر �Cد مبناسبة �جللسة �لسنوية ١٩٦٧)

�يلو6/  ٢٨ ^�/�غسطس-   ٢٦
 "a �ولٍة  �خلليـفة   eقا سبتمـ4: 
 vهذ �كانت  �فريقـيا،   sشـر
خليفة  ֲדا   eيقو �ل�  �أل�"  �جلـولة 

لشرs �فريقيا.
�Cديني   ٩ �عتقا6  �يلو6/سبتم4:   ٩
 �لقرية Dقم ٨٨ g، مبحافظة فيصل 
مع   Rسنو�  ٣ بسجنهم  �ُحكم   ،Eبا^

غر�مة.
�جلماعة  معاDضو  �يلو6/سبتم4:   ١١
�مد  �هللا  aال  aله  (ال  �لشهاEتني  �و� 
Dسو6 �هللا) من مسجـد �ألCـديني 
فيصـل  مبحـافظة   RجـكوE  

.Eبا^
١٤ �يلو6/سبتم4: لقا] �خلليفة برئيس 

�-�D] تنـز�نيا.
٣٠ تشرين �لثاy/نوفمDُ :4فعت قضية 
�لبسملة  كتابة  �رمية  �Cديني   ٦ ضد 

.gعلى بطاقة �لز��
 Dلقد� شا]  �أل�E/6يسم4:  كانو�   ٣
بوتو"   rبينظ"  [�D-لو� Dئيسة  تعلن   ��
 RDصد� �لذين  عن  �لعقوبة  ¼فيف 
 eإلعد�� حكم  �لعسكرية  �ملحاكم 
 DEقهم.. �هكذ� �سُتبد6 �حلكم �لصا½
 eق سجنا] قضية ساهيو�6 من �إلعد�½

a" �لسجن �ملؤبد.
Dُفعت  �أل�E/6يسم4:  كانو�   ١٣
 Pجريد مدير  ضد  �أل�"  �لقضية 
 ٣١ "�لفضل"،   Dفعْت قضية ثانية 

كانو� �أل�E/6يسم4.



٢٢٢

١٩٨٩
 Rشد, "^ياD ٢٤ شبا�/ف�4ير: �عت4 �خلليفة كتاَ� �لشقي سلما�

شيطانية" مؤ�مرPً خطPr ضد �إلسالe، ��َمر �ألCديني بالرE عليه.
 �لقر� �أل�6  Prلقى �خلليفة خطبة �جلمعة �ألخ� :]Dما/D��^ ۱۷

�بشر بالنصر.
لند�   �لـ À À سي  ُبثَّت مقابلة �خلليفة مع �طة   :]Dما/D��^  ٢٢

مبناسبة �حتفا6 �لشكر باليوبيل �ملئو,.
 Rدية، �بد�Cللجماعة �إلسالمية �أل  yلثا� �لقر�  بد�   :]Dما/D��^  ٢٣
لو�َ] �ألCدية  �لسنة. Dفع �خلليفة  �ل� �ستمرR طو�6  �لشكر   Rحتفاال�
 Eفر�� eلدعا]. �قا�  َّe�� ،مسجد "�لفضل" بلند� eما� (ديةCَعَلَم �أل)
�جلماعة �إلسالمية �ألCدية  �لعا� كله باحتفاالR خاصة مبناسبة �ليوبيل 
�ملئو,، لكن �حلكومة �لباكستانية منعت �جلماعة من �الحتفا6 �من �لتزيني 
حظًر�  �فرضت   ،Rإلعالنا� �لصق   Rحللويا��  eلطعا� �تو-يع   Dباألنو�

شديد� على �لك ح| ُسجن كثr من �ألCديني.
جلسة  ��قامت  �ملناسبة   vֲדذ  Prكب  Prمس   بقاEيا�  �جلماعة  خرجت 
�الحتفا6، �حضرR �سائل �إلعالe ��ندية �قامت بتغطية هذv �ل�4مج. 
�بايع ١٠٠ �لف شخص  µتلف بالE �لعا�  �لسنة �أل�" من �لقر� 

�جلديد لألCدية.

مناظر  من �حتفاالX �ليوبيل �ملئو% على تأسيس �جلماعة 

٣/٢٣/ ١٩٨٩ eمسجد �لفضل بلند� يو eدية �ماCحضرته يرفع لو�] �أل

،Eبا^ eسالa  حضرته يرفع لو�] �ألCدية 
 ٢٤/ ٣/ ١٩٨٩  بريطانيا 

�جلمعة  خطبة  �خلليفة  �لقى   :D��^  /]Dما  ٢٤
 Eبا^ eسالa �أل�" من �لقر� �جلديد لألCدية 
موDيشس   "a ��اتف  ع4  بثت  �قد  ب4يطانيا، 
تاDيخ    �أل�"   Pللمر هذ�  مت  �قد  ��ملانيا، 
 yحيا قد  خطبته:    �خلليفة  �قا6  �ألCدية. 
�هللا ببد�ية �لقر� �جلديد بقوله: "�لسالe عليكم 

�CDة �هللا."
٨ نيـسا�/ aبريل: Dُفعت �لقضايا ضد مدير, 
��لَتي  "�لفضل"   Pجريد �ناشر,  �طابعي 

"خالد" �"تشحـيذ �أل�ها�"  باكسـتا�.
۱۰ نيسا�/aبريل: ُهو�ت بيوC� ۱۷ Rديا، 
من   ٥  iجر� بالكامل،   Rبيو  ٦ ��حرقت 
"ننكانه    �جلماعة  مسجد   eُهد� �ألCديني، 

.PDصاحب" مبحافظة شيخوبو




