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 Eبا^ eسالa  "eخللف يظهر مسجد "بيت �إلسال�  �لصغاÃ Dّيو� حضرته، �

حضرته  aسالe ^باE، بريطانيا �ثنا] �الحتفا6 
  ٢٤/ ٣/ ١٩٨٩ eيو

�لشا� صاحب   ،Eبا^  eسالa �جلديد  �لقر�   بيعة   6��
�لقميص �ألبيض هو ��6 مبايع  �لقر� �جلديد

حضرته مع �موعة من ناصر�R �ألCدية

�



٢٢٤

 �جلماعة  ُ�حرs مسجد  نيسا�/aبريل:   ۱٥
.vنو�بشا

 ۱٤ �ياD/مايو: �سُتشهد �لدكتوD منوC� Dد 
مدينة سكرند.

۱۷ �ياD/مايو: قامت �لشرطة مبحو �لشهاEتني 
 ٤٦ �لقرية    �جلماعة  مسجد  ��جهة  من 

�لشمالية مبحافظة سرغوEها.
بني  �اعية  مباهلة   Rنعقد� �ياD/مايو:   ۲۸
با�ند،  "ك�rلة"    ��ملعاDضني  �ألCديني 
�قد شاkD فيها �لرجا6 ��لنسا] ��ألطفا6 من 

�لفريقني.
٤ حزير��/يونيو: ُسجن �Cد,  خوشا� 

�رمية كتابة �لشهاEتني على �له.
۸ حزير��/يونيو: �صدRD حكومة س�rليو� 
�لشكر  �حتفا6  مبناسبة  تذكاDيا  بريديا  طابعا 

باليوبيل �ملئو, للجماعة.
بتغطية  �لشرطة  قامت  ١٢حزير��/يونيو: 
�جلماعة  مسجد  على  �ملكتوبتني  �لشهاEتني 

.Dلذكر" بالهو� D�E"
�ملعـاDضو�  �ا  حزير��/يونيـو:   ۱٥
 "vشوند"   �Cد,  بيت  من  �لشهاEتني 

.Rبسيالكو
 ۲۱ حزير��/يونيو: ُحكم على �Cد, 
سرغوEها بالسجن ملدP سنتني �رمية كتابة 

^ية قر^نية.
 ۲۳ حزير��/يونيو: ُسجن ٤ �Cديني 

.��Eمر
۱۲ متو-/يوليو: ُسجن ٣ �Cديني �رمية 
  مسجدهم  على  �لشهاEتني  كتابة 
�لقرية ٣٧ �لشمالية مبحافظة سرغوEها.

حضرته يستقبل �لصحاÀ �ملولو, �مد حسني على �ملنصة �ثنا] �جللسة �لسنوية عاe �ليوبيل �ملئو,، �كا� حضرته 
قد Eعاv من باكستا� خصيًصا �ذv �ملناسبة ليصبح �يع �حلضوD بر¡يته من �لتابعني لصحابة �Cد �

حضرته ¤طب  حفل حضرv كباD �لشخصياR �ل4يطانية مبناسبة �ليوبيل �ملئو, مسا] ٢٣-٣-١٩٨٩

;
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...#8 �ملحبة �لH يكّنها �خلليفة للجماعة 
 E جلماعة للخليفة ال مثيل �ا�تكّنها  $�
�لعالقاX �لدنيوية... $�بني �ملوضو» بنا� 
ֲדا  قمت   Hل� �لشخصية  �لتجربة  على 
�لذين   8� الحظت  لقد  كلها.  حيا°   E
بينهم  فيما  يتحابو8   �wًخلليفة كث�بو8 ¾
$بغٌض  حقٌد  قلوֲדم   E �لذين  �ما  �كثر، 
جتا^ �خلليفة فيتباغضو8 فيما بينهم $يبتعد 
 Ãالحتفا�مت m&� فإ¶�  بعضهم عن بعض. 
ֲדذ^ �لنعمة فاعتِصمو� �بل �هللا هذ� �يًعا، 
تنفصل  ال  �يث   aبقو به  $�ستمِسكو� 
فهنا4  ¶لك  فعلتم  $لو  عنه.  �يديكم 
ضما8ٌ �نكم ستتحابو8 فيما بينكم، $لن 
تستطيع قوE a �لدنيا �8 تفّرقكم، $ال �8 

تبّث �ألحقاE m قلوبكم.

(كلمة �خلليفة �لر�بع، جريدP "�لفضل" 
DبوP ٧ ^�/�غسطس ١٩٩٤ � ٢)
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mالضطها�ملّخص 
�لقضايا �لز�ئفة �ملرفوعة ضد �ملسلمني �أل}ديني

 E باكستاE 8 عهد �خلليفة �لر�بع
(٢٠٠٣ "a ١٩٨٢) 

١٦ قضيةضد �خلليفة �لر�بع &}ه �هللا 
١ضد �هل &بوa كلهم

ضد �فر�m �}ديني كما يلي:
Å٧٥٥رمية كتابة �لشهاmتني �$ �لنطق ֲדما

Å٣٧رمية &فع �أل¶�8
aلصال� ��m� رميةÅ ٩٣

Å١٧رمية قر��a �لقر�8 �لكرمي
Å٣٨٦رمية �ستعما� شعا&�X �إلسال=

٩٤٦ Åرمية �ستعما� �ملصطحاX �إلسالمية
Å٤٨رمية #لقا� حتية �إلسال=: �لسال= عليكم 

aلدعو�لتبليع $�رمية Å٥٨٢
Å٢٧رمية �الحتفا� بالعيد �ملئو% للجماعة  
Å٥٠رمية �الحتفا� بذكرW �ية �لكسوفني  

 X�لنشر�رمية تو¢يع Å١٧٥
٢٠٦بتهمة �إلسا�k# a �لرسو� �

‹˜à˝’;‡Êë÷}∏\;fl®

Åِّد   kتعا �هللا   k# يبتهلو�  بأ8  �أل}دية  �إلسالمية  �جلماعة  �¶كر   8�  mّ$�"  
 Xحلكوما� ترتكبها   Hل�  X���العتد� كانت  $مهما   .Nمتأ $قلب  $#حلا½ 
�إلسالمية ضدنا، �$ �&تكبتها E �ملاضي، �$ سو2 ترتكبها E �ملستقبل.. 
فهذ� شأ�م �لذ% سيحاسبهم �هللا عليه. $لكننا معشر �أل}ديني �ملخلصني 
لإلسال= $قيم �إلسال=.. ال Çشى �8 ننّبه #k خطأ تقع فيه m$لة مسلمة.. 
بل نسأ�م E تو�ضع.. �8 يصححو� خطأهم، $يصلحو� من �نفسهم. $لرمبا 
 =mقا E النتقا= منا� E �$لنا بسبب نصحنا �م، �$ &مبا فكر ��عد� �صا&$
�أليا=.. $لكننا ال نعبأ بذلك.. أل8 موقفنا خالص لوجه �هللا تعاk. ]ن نعر2 
�8 &$½ �إلسال= #منا هي E �لقر�8 �لكرمي $سنة �لن� �ألكر= �. $#¶� كنا 
]ب �لقر�8 $سنة �ملصطفى � فال بد �8 ]افظ على هذ^ �لر$½، $]ميها 
 E مستعد$8 للتضحية بكل شي� Nلعا�كل �]ا�  E 8أل}ديو�حنا. $�بأ&$
سبيل ¶لك، $لن يتوقفو� عن قو� �حلق، $لن تستطيع قوE a �لعاN منعهم 

من �لتعبw عن �حلق.
َ̈ �حد بنصيحة حقة ִדدk# 2 صاÉ �لنا¡ فال ضw.. فإ8  $�ما #¶� N ير

مال¶نا #k �هللا تعاk، $ثقتنا E &ّبنا �، $ال Çشى ساسة �لدنيا.
 �$mّ �8 �سو� لكم �لبشرW بشأ8 �لنصيحة �لH قدمتها �نفا.. فقد كا8 
مقد&� n �8 �قدمها �ليو=.. قّد& �هللا تعاk ¶لك منذ ¢من طويل. لقد كتب 

:"Wلبشر�كتابه "}امة  E (�) mملوعو�ملسيح �ملهد% $�إلما= �
رE x �لعرO، $��َمo �8 �موَنهم $ُ�&َيهم طريقهم، $ُ�صلَح �م   "#8 &� بشَّ

شؤ$�م، $ستجد$نE o هذ� �ألمر، #8 شا� �هللا، من �لفائزين."
�جِلها  ِمن   � �ملهد%  $�إلماَ=   mملوعو� �ملسيَح  �ُهللا  �&سل   Hل� فاملهمة   
�ملتو�ضع  خاmمه  $�نا  مو�قفهم..  $تصحيح  �حلق،  طريق   k# هد�يتهم  هي 
 Nلعا�لوحي، �بّشر � �هذ E a&لبشا�آل8 مبهمته. فعلى ضو� �خليفته.. �قو= $
 ..wلفق�لعبد � �ضعة من هذ�ملتو�لنصيحة � �تبعو� �إلسالمي �يًعا.. ��م #¶�
فال شك ��م سو2 يفلحو8 $يعلوE 8 هذ^ �لدنيا $E �آلخرa، �ّما، ال �ح 
�هللا، لو نبذ$ها من �جل مصاحلهم �لدنيوية �لفانية، $�لقو� مصاÉ �إلسال= 
$&�� ظهو&هم، $N يبالو� بتعاليم �إلسال=.. فلن تقد& قوa على #نقا¶هم من 

.kهللا تعا�لدنيا $غضب �غضب 
$ُيسعد  �إلسالمي،   Nلعا� ِقبل  من  عيوننا  ُيِقرَّ   8�  kتعا$ تبا&4  �هللا  عسى   
يعتصر  �لذ%   Nأل�$  Oلكر� عنا   Êيفر$ $�حلز8،  ��م  عنا  $يزيل  قلوبنا، 

بالتأكيد قلب كل مسلم �}د%!.. �مني. 
(خطبة �جلمعة ١٧ �غسطس ١٩٩٠، كاDثة �خلليج � ٢٣-٢٤) 

شرطي باكستاy ميحو كلمة �لشهاPE من على ��جهة �حد مساجد �جلماعة
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للقتل  �ألCديو�  تعر¢  متو-/يوليو:   ۱٦
مبحافظة   "Dسكند "جك  قرية    ��لنهب 
غوجر�R، حيث �سُتشهد ٣ منهم �ُ�حرقت 

بيوR ١٠٠ �Cد,، �سجن ١٣ �Cدًيا.
٢٥ متو-/يوليو: �ا �ملعاDضو� �لشهاEتني من 
مسجد �جلماعة �بيت �مr �جلماعة �ألCدية 

 كهاDيا�.
٢٦ متو-/يوليو: ُسجن ٥ �Cديني  �لقرية 

Dقم ١٦٤ �جلنوبية  سرغوEها.
عبد   Dلدكتو� �سُتشهد  ^�/�غسطس:   ٢

.vنو�بشا  ��Dلقدير جد�
من  �لشهاEتا�  ُمحيت  �يلو6/سبتم4:   ١٦

بيتني لألCديني  مدينة بوDيو�ال.
عبد   Dلدكتو� �سُتشهد  �يلو6/سبتم4:   ٢٨

.vنو�بشا �لقد�[ 
�Cديا�  ُسجن  �أل�6/�كتوبر:  تشرين   ٦
كتابة  �رمية  �لدين"  ֲדا]  "مند,  مدينة   

�لشهاEتني على �لق4.
١٩تشرين �أل�6/�كتوبر: ُ�غلق �حد مساجد 

�جلماعة  كهاDيا�.
�لشرطة  �ت  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١

.PبوD �لشهاEتني من مكانني 
�ملناهضو�  عر¢  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ٦
من  ُ�خرجو�  �لذين  �ألCديني   Rبيو �ثا¹ 

قرية "جك سكندD" للبيع.
١٠ تشرين �لثاy/نوفم4: هدe جد�D برلني 
a" جزئني: شرقي  برلني  يقسم  �لذ, كا� 
�لكشف   Bخر�  Pًمر حتقق  �هكذ�   ،Àغر�

خال6 مؤمتر صحفي  كينيا، �على ميني حضرته �لد�عية �يل �لرCن  Dفيق 
(rللتبش (�مr �جلماعة  كينيا)، ��لد�عية مباC� kDد ساقي (�لوكيل �إلضا

١٩٨٩ eلغامبيا عا eحلاكم �لعا� Çمد سنغا� .q gحضرته يدعو على ضريح �حلا 

  Friday The  10 th :لقائل� rلشه�
ُمحيت  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١٦  
 Rكو" �لشهاEتا� من مسجد �جلماعة 
 �افظة "مند, ֲדا] �لدين". "vنو�بشا

على  ُحكم  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ٢٠
 Pمد بالسجن  خوشا�  من  �Cد, 
بطاقة  على  �لبسملة  كتابة  سنتني �رمية 

.gلز���
٢٠ تشرين �لثاy/نوفم4: ُهدEِّ �ألCديو� 
 "Dسكند "جك  قرية    �نساً]  Dجاال 

بالقتل �a � يتوبو� عن عقائدهم.
٢٤ تشرين �لثاy/نوفم4: ُسجن ٨ �Cديني 
�ملجانية  �لطبية  �خلدمة  �رمية   Dֲדا�لبو من 

�Dفعت �لدعوB ضدهم. 

�لرئيس �ل4تغاw جوgD ©باDيو  حديث مع حضرته  لشبونا

�لرئيس �لليبE ,r. صموئيل كانيو� �E يستقبل �مr �ملؤمنني  قصر �لرئاسة
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نائب �لرئيس �لليبE ,r. هاD, مومبا  حديث مع حضرته حضرته �على يساvD مr-� مظفر �Cد 

حضرته  �مريكا، � �قصى ميني �لصوPD �لد�عية شيخ مباC� kDد

 جزD فيجي، �على ميينه  wحضرته عند خط �لتوقيت �لد� 
شوDE, �نوD حسني، يليه �لد�عية يوسف سليم،   شوC ,DEيد �هللا

١٩٩١ eغيانا عا Dئيس جزD� لقا] بني حضرته

 �لرئيس �لس�rليوy جو-q سعيد� يلتقي حضرَته 
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١٩٩٠
�لسيد  �سُتشهد  �لثاy/يناير:  كانو�   ١٧
.vDشيخوبو قاضي بشC� rد كهوكهر 

٢٣ شبا�/ف�4ير: ُحكم على مهند[ �Cد, 
�رمية  سنة   Pمد بالسجن  ملتا�  مدينة  ِمن 

��E] �لصالP �تعليق �ساe �لشهاEتني.
  Pًلقى �خلليفة �اضر� ٢٤ شبا�/ف�4ير: 

مركز �مللكة aليز�بيث �لثانية بلند�.
�Cديا   ١١ على  حكم  نيسا�/aبريل:   ٣
بالسجن سنتني مع �ألعما6 �لشاقة �غر�مة 
موسى  "تلوند,  قرية    �Dبية   ٥٠٠٠

خا�" مبحافظة غوجر�نو�لة.
مبشر  �لسيد  �سُتشهد  حزير��/يونيو:   ٣٠

 كرناتك با�ند. Dتيمابو �Cد 
٣ ^�/�غسطس: بد� �خلليفة سلسلة خطب 
 ،sألمريكية على �لعر�� R�Dجلمعة ضد �لغا�
 ]Dما/D�� ��ستمرR هذv �خلطب ح| ١٥̂ 
١٩٩١، �ُطبعت  ما بعد  كتا� بعنو�� 

"كا&ثة �خلليج $�لنظا= �لعاملي �جلديد".
٢٠ ^�/�غسطس: �غلقت �حلكومة مطبعة 
 Rحظر� PبوD  "eجلماعة "ضيا] �السال�

صد�D جريدP "�لفضل".
٩-١١ تشرين �لثاy/نوفم4: كانت �جلماعة 
 Rالجتماعا� إلقامة   Rبتجهيز� قامت  قد 
aما]  �ألCدية �جلنة   eملجلس خد� �لسنوية 

حضرته مع �ألCديني �ليابانيني، ��لثاy على ميينه �لد�عية مغفوC� Dد منيب

حضرته بني �ألحبة �لعر�، �على ميني حضرته �لد�عية �مد Cيد كوثر  �على يساD حضرته 
 PEمد شريف عو� Dمن �ليسا ¢Dلثالث بني �جلالسني على �أل�� ،PEاعيل عو©a عبد �للطيف

١٩٩٣ eبريطانيا عا صوPD للبيعة �لعاملية  �جللسة �لسنوية 
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 Eمن �فر� qٌال^ PبوD هللا، �كا� قد �صل�
�جلماعة، �لكن �حلكومة منعت عقدها قبل 

.Rبد�يتها ببضع ساعا
�لسيد  �سُتشهد  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١٦
قرية "D�E" مبحافظة   نصC� rد علو, 

.vنو�بشا
�خلليفة  بد�  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ٣٠
�خلشو_   sطر فيها  بّين  خطب  سلسلة 
 "a  Rستمر� ��ل�   ،R�Eلعبا�   ��لتمتع 
الحقا  �ُطبعْت   ،١٩٩١ ^�/�غسطس   ٢

باسم "متعة �لعبا��E^� PE �لدعا]".

١٩٩١
�افظة  قاضي  فر¢  �ياD/مايو:   ٢١
"جهنغ" حظر� على �جتماعاR �ألCديني 

كلها  مدينة DبوP لشهرين.
٢٥ تشرين �أل�6/�كتوبر: طلب �خلليفة  
من �بنا] �جلماعة �لدعا] من �جل �� يبلغ 
عدE �ألCديني  حياته a" ١٠ ماليني 

�Cد,.
١٦ كانو� �أل�E/6يسم4 ١٩٩١- ١٦ 
قاe حضرته  �لثاy/يناير ١٩٩٢:  كانو� 
�ولة تاD¤ية a" قاEيا�  ��ند، حيث 
 Pهجر بعد  خلليفٍة   PDيا-  6َ�ّ� كانت 
��ند  تقسيم  عند  منها   �  yلثا� �خلليفة 

.١٩٤٧ eعا
٢٠ كانو� �أل�E/6يسم4: �لقى حضرته خطبة 
�كانت  بقاEيا�  �ألقصى  �ملسجد    �جلمعة 

��6 خطبة يلقيها خليفٌة فيه منذ ٤٤ سنة.
 eقا �أل�E/6يسم4:  كانو�   ٢٨  -  ٢٦
 ١٠٠ Dقم  �لسنوية  �جللسة   iبافتتا �خلليفة 

لقاEيا�.
طبع كتا� A Man of God (سPr �خلليفة 

�لر�بع) للكاتب �إلجنليز, aيا� ^�Eمسو�.

حضرته £طب E �جللسة �لسنوية E قاmيا8 عا= ١٩٩١

 ،١٩٩١ eيا� عاEقا حضرته يتوسط كباD �جلماعة ��لدعاP من باكستا�  �ملسجد �ألقصى 
(wلد �خلليفة  �حلا��) دC� Dمنصو �-rم Pعلى ميني حضرته حضر�

 eغال �-rلشهيد م� �ليمني هو حضرP مr-� مسر�C� Dد، ��ألخr منهم  �جلالسني على �ألD¢ من  �خلامس من 

منظر �جللسة �لسنوية 
 ١٩٩١ eيا� عاEقا 

�



٢٣٠

١٩٩٢
١٣ يناير/كانو� �لثاy: ُ�طلق سر�i �لشقيقني 
ناصر  قريشي  �هللا:  سبيل    ُسجنا  �للذيِن 

 .Rد بعد ٧ سنو�C� فيعD د �قريشيC�
٣١ يناير /كانو� �لثاy: ُبثت خطبة �جلمعة 
�لصناعي  �لقمر  ع4  �أل�"   Pللمر للخليفة 

 �لقاPD �أل��Dبية.
٣ نيسا�/aبريل: توفيت �لسيدP ^صفة بيغم 
�عة   eيو Dمضا�   ٢٩   �خلليفة  -�جة 
�لو�E_ بلند� �عمرها ٥٤ سنة. �قد صلى 
 عليها �خلليفة  ٤ نيسا�/aبريل، �Eفنت 
�ملقP4 �ألCدية  "بر�ْكُوE" مؤقًتا، �ُبث 
�أل��Dبية   Eلبال� �كثر   �حلد¹  هذ�  خ4 
 Pلقمر �لصناعي، �حد¹ هذ� للمـر� ع4 

�أل�"  تاDيخ �جلماعة.
 (rللتبش �ستقبا6 حضرته  مسجد �لفضل عند عوEته من قاEيا�، �على يساD حضرته �لد�عية هاE, علي (�لوكيل �إلضا

٨ نيسا�/aبريل: Dُفعت قضية ضد ٥ �Cديني 
.gرمية كتابة �لبسملة على بطاقة �لز���

 eقيا عن  �خلليفة  �علن  ^�/�غسطس:   ٢٨
Humanity First ية �لعامليةrجلمعية �خل�

.١٩٩٣ (�إلنسانية ��ًال)، ��سسها D©ًيا 
حضرته   eقا �أل�6/�كتوبر:  تشرين   ١٧
كند�.  توDنتو    �ملركز,  �ملسجد   iبافتتا
�قد ُبث �الحتفا6 بافتتاحه  �لعا� كله ع4 

�لقمر �لصناعي.
٤ كانو� �أل�E/6يسم4: هدe �ملعاند�� مسجد� 
جديد� للجماعة  مدينة �Dجشاهي، بنغالEيش. 
 Eستشها� �أل�E/6يسم4:  كانو�   ١٦
مبحافظة  "جلهن"     qشر� �مد  �لسيد 

غوجر�نو�لة، باكستا�.
مبناسبة  �أل�E/6يسم4:  كانو�   ۲۸  -  ٢٦
قاعة     Rُعقد قاEيا�    �لسنوية  �جللسة 
باسم  جلسة  بلند�  "فضل"  مبسجد   Eمو�
متَّ  خطابني  �خلليفة  فيها  �لقى  قاEيا�  جلسة 
بثهما ع4 �لفضائية a" قاEيا�، فكانا �خلطا� 

�الفتتاحي ��لنهائي للجلسة هنالك.

شعاD �جلمعية �خلrية �لعاملية "�إلنسانية ��ال"

جنا-P حرe �مr �ملؤمنني حضرP ^صفة بيغم



٢٣١

١٩٩٣ 
سلسلة  �خلليفة  بد�  شبا�/ف��ير:   ٢٧
�لقنا�   mta ع�  �ملبـاشر  �لقر!�   "#$
�أل%ـديـة  �إلسالمـية  �لفضـائيـة 

�لعـامليـة.
١٦ حزير��/يونيو- ٦ متو0/يوليو: سافر 

�خلليفة ;9 �لنر7يج 7�لسويد.
 9; �خلليفة  7صل  حزير��/يونيو:   ۱۸  
�ملكا� �لذD يكو� فيه �لنها# ٢٤ ساعة 
 F �جلمعة  خطبة  7�لقى  �لنر7يج   F

.Borguind

�خلليفة  Nهب  ٢٤-٢٥حزير��/يونيو: 
;9 منطقة North Cap   �لقمة �لشمالية 
 Q7�  F7  .Rلشما� �لقطب  من  �لقريبة 
مر� F �لتا#يخ صلى هناT �خلليفة بالوفد 
 F7  ،Xلعشا�7  Yملغر� صال]  له  �ملر�فق 
 ٢٥  F7 �خلمس.  �لصلو�^   Rلتا� �ليو` 
�جلمعة  صال�  ֲדم  صلى  حزير��/يونيو 
�لباقية هناT. 7هكذ� حتققت  7�لصلو�^ 
طويلًة  ستكو�  �أليا`   ��  �  hلن�  �Xنبو
F 0من �لدجاQ 7يصلي �لنا" �لصلو�^ 

بتقدير �لوقت. 
�لعاملية  �لبيعة  عقد^  !Y/�غسطس:   ١
�ألF 97 �جللسة �لسنوية للجماعة بلند� 
حيث بايع  ٢٠٤٣٠٨ شخص من ٨٤ 
�خلليفة  لبس  7قد  شعًبا.   ١١٥7 بلد� 
 F  � �ملوعو$  �ملسيح  لسيدنا  معطًفا 

هذu �ملناسبة �لتا#tية.
�خلليـفة  خلطب  �ملباشر  �لبـث  7بد� 
�مريكا   F �لصناعـية  �ألقما#  عـ� 

�لـشمالية.

 حضرته البًسا معطف �ملسيح �ملوعو$  �

حضر� م}0� مسر7# �%د مع حضر� �خلليفة �لر�بع 7هو zتضن طفلني بوسنيني



٢٣٢

١٩٩٤
.mta لر|ي لـ�لبث �لثا{/يناير: بد� � �٧ كانو

بد� صد7# جريد�  �لثا{/يناير:  كانو�   ٧
"�لفضل" �لعاملية �ألسبوعية F لند�.

�%د  "�لسيد  �سُتشهد  شبا�/ف��ير:   ٧
نصر �هللا" F الهو#.

حترير  #ئيس  على  ُقبض  شبا�/ف��ير:   ٧
7مديرها  7ناشرها  "�لفضل"  جريد� 
7طابعها 7مدير �لة "�نصا# �هللا" 7طابعها، 
 ۲۲  F مكّبلني  �ملحكمة   F فُأحضر7� 
 F بكفالة  سر�حهم  7ُ�طلق  شبا�/ف��ير، 

N! ۸�#/ما#". 
 Yلعا� �حلكومة  منعت  شبا�/ف��ير:   ١٠
#بو�   F �لسنوية  �أل%دية"  خد�`  "�لس 

�ل� كانت بد�^ قبل يو`.
#يا�  #�نا  �ُستشهد  شبا�/ف��ير:   ٢٢

�%د F الهو#.
٢٣ شبا�/ف��ير: �رمية �الحتفاQ مبر7# مئة 
�لكسو� 7�خلسو�  !ية  عا` على ظهو# 
 F �اعتنا  من  �فر�$   ۹ �عُتقل  �لشه}� 

"بتوكي"، ٣٨7 F #بو�.
�%ديني   ٥ على  ُقبض  !N�#/ما#":   ٧

!خرين F "بتوكي".
 Xبإلقا �خلليفة  بد�  !N�#/ما#":   ٢٣
�ملحاضر�^ حوQ طريقة �لعال� باملثل ع� 
فيما  7طبعت  zاضر�،   ٢٠٠ بلغت   mta

بعد باأل#$ية 7�لعربية بعنو��: (��وميوباثي 
�D �لعال� باملثل).

#يا�  �لسيد  �ستشها$  نيسا�/;بريل:   ٩
 F �ْلرشيد خا�لدكتو# عبد �د 7جر� %�

"شبقد#" بشا#7.
 F �%دًيا   ٢٧ �عتقل  ١٥نيسا�/;بريل: 

غوجر�نو�له.

 F �أل%ديني  على  هجو`  �يا#/مايو:   ٢
�%ديني   ١٠ ُجر�  حيث  كر�تشي، 

7ُ�خرجت ١١ �سر� من بيوִדم.
�ل�نامج  7بث  تسجيل  بد�  يونيو:  حزير��/ 

.Yلعر�مع  Xئع، لقا�لر�
قبل  من  حا#   Qستقبا� متو0/يوليو:   ٢٧
#�نا  �لسيد  �أل#بعة 7هم:   Xللسجنا �خلليفة 
7�لسيد  �لقدير،  عبد  7�لسيد  �لدين،  نعيم 
zمد حاN  #فيق، 7�لسيد zمد نثا# لد� 

7صو�م ;9 لند�.
٣٠ !Y/�غسطس: �ستشها$ �لسيد 7سيم 
 F بت  �%د  حفيظ  7�لسيد  بت  �%د 

فيصل !با$.
�جلماعة  مسجد  ُهد`  �يلوQ/سبتم�:   ١٥

.D7لبند�# F
٩ تشرين �ألQ7/�كتوبر: �ستشها$ �لدكتو# 

نسيم بابر F ;سال` !با$.
�خلليفة  �فتتح  �ألQ7/�كتوبر:  تشرين   ٢٣
مسجد بيت �لصا$  F شيكاغو �مريكا.

عبد  �ستشها$  �ألQ7/�كتوبر:  تشرين   ٢٨
�لر%ن باجوF u كر�تشي.

٣٠ تشرين �ألQ7/�كتوبر: �ستشها$ �لسيد 
$لشا$ حسني كهجي F ال#كانه.

١٠ تشرين �لثا{/نوفم�: �ستشها$ �لسيد 
"سليم �%د باF "Q كر�تشي.

١٩ كانو� �ألQ7/$يسم�: �ستشها$ �لسيد 
�نو# حسني �برF 7 ال#كانه.

قبو#  ُهدمت  �ألQ7/$يسم�:  كانو� 
�#بعة �%ديني F "كو^ مومن" مبحافظة 

سرغو$ها.
�لكسو�  آلية   Dملئو� �ليوبيل  مبناسبة   
7�خلسو� �لشه}� عقد^ �جلماعة F عا` 

١٩٩٤ �حتفاال^ F �لعا¤ كله. 

;
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باملثل   
�لعال  � �غب�  قصة   ��
�لسنو��   � هذ�  كا�  فقد  شيقة، 
حيث  �(ند..  تقسيم  بعد  �أل-, 
�لنصفي  بالصد�2  مصاًبا  كنت 
�للغة   � له  يقا9  ما  -هذ�  �لشديد 
=شعر  -كنت   .Migraine �إلجنليزية 
 ..Aتضطر Dبالد-�� -كانت عضال
مصاًبا   Gًعديد =ياًما  =مضي  -كنت 
=تنا-9  -كنت   .Hألعر��  Iֲדذ
-كا�  عالًجا..   Sandol �ألسMين 
له تأثUٌ سلS على �ملعدG -�لكليتني، 
-كا� يسبب ]ياGZ ضربا� �لقلب. 
�لذ\  �لد-�[  معه  يأخذ   _= -كا� 
كا� `تا
 �ليه =يًضا بعد تقسيم شبه 
�لقا�a- ،G يكن هذ� �لد-�[ متوفر� 
من  bلبه  كا�  بل  باكستا�،   �
تنا-له  بعد  =حتسن  -كنت  كلكوتا، 

بسرعة. 
-عندما =صبُت مرGً بالصد�a 2 يكن 
�fُه   _= عند   �Zًموجو �لد-�[  هذ� 
�(وميوباثي  �لد-�[  =�سل  لذ�  �هللا، 
 
مكانه. a =كن عندئذ مقتنًعا بالعال
باملثل، لكنi =خذته للMكة، فشعر� 
فوً�� =� �ألaَ قد ]�9 -=نا مضطجٌع 
مغمض �لعينني Z-منا سبب �a n يبق 
 ]ٍ�-Z  \=  iينـفع  a- له،  =ثر   \=

قبله هـكذ� -ֲדذI �لسـرعة.
 (��وميوباثي" �D �لعال� باملثل" ¥١)



٢٣٣

١٩٩٥
�فتتا�  عن  �خلليفة  �علن  نيسا�/;بريل:   ۷
خطبة   F نيوغنيا"  "بابو�   F مسجد   Q7�

.mta جلمعة ع��
٢٣ نيسا�/;بريل: ُسجن �%دD من ننكانة 
مبحافظة شيخوبو#� ملد� ٦ سنو�^ 7غر�مة 
على  �لبسملة  كتابة  �رمية  #7بية   ١٠٠٠

بطاقة �لز7��.
�%د   T#مبا" �لسيد  �سُتشهد  �يا#/مايو: 

شرما" F شكا#بو# F �لسند.
�حلكومة  �7قفت  يوليو:  متو0/   ٣٠
�جلماعة  مسجد  تشييد   Qعما� �لباكستانية 
7ُ#فعت  جهنغ،  مبحافظة  "غرمها#�جة"   F

�لقضية ضد �ثنني من �أل%ديني.
ِمن  �لشها$تا�  ُمحيت  ١١ !Y/�غسطس: 
على 7�جهة مسجد �جلماعة F قرية "٨٤ 

� Y سر©} #7$" بفيصل !با$.
٣١ !Y/�غسطس: �رمية �$�X �لصال� صد# 
بالسجن سنة 7�حد� 7غر�مة ٥٠٠  �حلكم 
"$�ته"  من  �أل%ديني  من  �ثنني  على  #7بية 

مبحافظة مانسهر� .

 حضرته يرحب ببعض �لسجناF X سبيل �هللا �لذين ُحكم عليهم باإلعد�` ª ©لهم خطًأ �لعفُو �لعا` �لصا$# من �حلكومة �جلديد�، فسافر7� ;9 �خلا#� قبل �� ُيلقى عليهم �لقبض ثانية

قاعة سيدنا zمو$ مبسجد �لفضل، لند� سنة ١٩٩٤

 u#شد، 7على يسا�ملجيب #� Xعطا Nألستا�7على ميينه:  ،Yلعر�مع  Xلشه} لقا�ل�نامج � F ملؤمنني�م} � 
�ألستاN �ملرحو` zمد حلمي �لشافعي، ª عبا$� بربو¬، ª من} �%د عو$�




