
٢٣٤

١٩٩٦
١٢ كانو� �لثاy/يناير: ُضِرَ� �ألCديو� 
�جلماعة  مسجد  �ُ�غلق   ،Eبا^ �يبت   

��عُتِقَل شخص �Cد,.
سيدتني   Dألشر�� هاجم   :]Dما/D��^  ٢٦
 Bلدعو� �ُقيمت     كر�تشي   �Cديتني 

ضد aحد�Ïا.
 Dعلى مد� mta بريل: بد�ية بثa/١ نيسا�
��و�]  على  كلمًة  �خلليفة  ��لقى  �لساعة، 

.Pًمباشر
بالسجن  �حلكم   Dصد نيسا�/aبريل:   ٢
على  �Dبية   ٥٠٠٠ �غر�مة  سنتني   Pملد
�Dبعة من �ألCديني من "�Cد بوD شرقية" 

.Dمبحافظة ֲדا�لبو
�لفضائية   Pلقنا� بث  بد�  متو-/يوليو:   ٥
�ألDضية   Pلكر� يغطي  �ألCدية  �إلسالمية 

كلها.
مسجد  نسف  �ا�لة  �يلو6/سبتم4:   ٢
 ١٣ iبقنبلة، حيث ُجر PبوD "�ملهد," 

من �ملصّلني.
�لتبليغ  مركز  تسجيل  �يلو6/سبتم4:   ٢٨

 �لبوسنة D©ًيا.
ميا�   Eستشها� �لثاy/نوفم4:  تشرين   ٨
مبحافظة  "جتهه"  قرية     sEصا �مد 

  ."Eحافظ ^با"

١٩٩٧
�خلليفة  بد�  �لثاy/يناير:  كانو�   ١١
ملدP ساعٍة  �لقر^�  Dمضا�   ]DE [لقاa
�نصف يومًيا aال يوe �جلمعة، �كا� يبث 
 Pعد "a ا] �لعا� مترً�اÐ� كل "a Pمباشر

.Rلغا
نيسا�/aبريل: �عتقا6 ٨ �Cديني  �لقرية 
"٣٢ �جلنوبية" مبحافظة سرغوEها، �ُ�غلَق 

مسجد �جلماعة.
مدينة    �Cديا�  �عُتقل  �ياD/مايو:   ٢٦
ية كرمية  �لهما،  "بتوكي" �رمية كتابة̂ 
فبقيا  �لسجن ٧٥ يوًما، �بايع ١٧ Dجًال 

 �لسجن نتيجة تبليغهما.
 ,DEشو  Eستشها� حزير��/يونيو:   ٢٠

.,Dها�  vد باجوC� عتيق
 sحقو منظمة   Rكَر� حزير��/يونيو: 
�Cدًيا   ١٧  �� تقريرها    �إلنسا� 
 � لكن  �ملاضيتني،  �لسنتني    �سُتشهد�� 

يعاَقب �, من �ملجرمني.
 Eستشها� �أل�6/�كتوبر:  تشرين   ٣٠
�لدكتوD نذير �Cد  Eهونيكي مبحافظة 

غوجر�نو�له.
  ُعقد  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١٩-٢٢
 Bكر�  ,Dيطاليا مؤمتر تذكاa تريست
�خلليفة  ��Dسَل   ،"eلسال� "عبد   Dلدكتو�

Dسالته �خلاصة ֲדذv �ملناسبة.
١٢ كانو� �أل�E/6يسم4: �ستشهاE �لسيد 

مظفر �Cد شرما  شـكاDبوD بالسند.

 ۱۹۹۸
٨ شبا�/ف�4ير: �سُتشهد ميا� �مد �ك4 

aقبا6  ��غند�.
٧ متو-/يوليو: �ستشهاE �لسيد �يو� �عظم 

 ��v كينت بباكستا�. 
ملك  �لسيد   Eستشها� ^�/�غسطس:   ٤

.,Dها� نصC� rد 
  مسجدنا   sُحر ^�/�غسطس:   ٢٦

نوكوR بالسند.
١٠ تشرين �أل�6/�كتوبر: �ستشهاE �لسيد 

.vافظة نو�بشا� نذير �Cد 
 Eستشها� �أل�6/�كتوبر:  تشرين   ٣٠

.Dالهو �لشوDE, عبد �لرشيد شريف 
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"�$m �8 �نصح �ألمـم �لغربية �لنصر�نية 
�يضا مبشـاعر Òلصة �ننا جند E �لقر�8 
 Xٍ�لنـ� � نبو��يث mحا� E$ لكرمي�
بشـأنكم تشk# w عقوبا& Xٍ�mعة لكم، 
فيجب عليكـم �ال تنظـر$� #ليها بعني 
�لكر�هية �$ �لسـخرية. #8 قد& �لسما� 
ال ميكن �8 ُيلغى مبكر mنيو%، $لكن #¶� 
�مكن &mُّ^ فبالتوبة �لصاmقة $�السـتغفا& 
$�لصال½ $�لتقوW. فإ¶� فعلتم ¶لك فإ8 
�هللا تعاk.. �لذ% عفُو^ غالب على غضبه.. 
.& قاm& علـى �8 يلغي كل عقاOٍ قد ُقدِّ

 E جذ&يا �wًتغي �لذلك ينبغـي �8 حتدثو
 %mالقتصا�لسياسـي $�كم wطريقة تفك
 8� $Îب  $�الجتماعـي.  $�ألخالقـي 
 Xِلعـد� فو� متطلبا� Xِمتطلبا �تضعو
�ملصـاÉ �لقومية $�لعنصرية E كل vاٍ� 
 Oلشعو� �ب �8 تعاملوÎ$ .سـتثنا��بال 
 N �¶#$ .بالعطـف awلفقـ�لضعيفـة $�
على   �$mفعو �إلسـال=  قبو�  تستطيعو� 
 a�&لتو� E لصاحلـة�لتعاليم � k# ألقـل�
$�إلجنيل، $طهِّر$� vتمعكم بصفٍة خاصٍة 
من قلة �حليا� �لذ% يتز�يد باستمر�&. لو 
فعلتم ¶لك فلسو2 يتبد� قد&كم �لسيئ 
#k قد& �خلw. $بتعا$نكم مع �هل �إلسال= 
$سـائر �لبشـر تتمكنو8 من بنا� نظاٍ= 
عاملي جديٍد، $يتحو� �لسال= �لعاملي من 
فر�Ó �ألحال= #k حيز �حلقائق �لو�قعة."

مبسجد   ١٩٩١  ]Dما/D��^  ٨ �جلمعة  (خطبة 
�لعاملي   eلنظا�� �خلليج  كاDثة  بلند�،  "�لفضل" 

�جلديد � ٢٦٣-٢٦٤)
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٩ تشرين �لثاy/نوفم4: �ضع حجر �سا[ 
ملبÑ جديد ملستشفى "نوD" بقاEيا�. 

�ل4ملا�   Dصد� �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١٨
�سم   rتغي بشأ�   �Dًقر� بالبنجا�  �إلقليمي 
مركز �جلماعة "DبوP"، فسموها ��ًال "نو�� 

قاEيا�"   "جنا� نغر".
حجر  ُ�ضع  �لثاy/نوفم4:  تشرين   ٢٥
بنا]  مشر�_  مسجد ضمن  أل�6  �ألسا[ 

١٠٠ مسجد  �ملانيا.
 

۱۹۹۹
�DEسه  �خلليفة  �كمل  شبا�/ف�4ير:   ٢٤
 �لفضائية لبيا� معاy �لقر^� �ل� كانت 
.Rمدִדا ٣٠٥ ساعا ]�DE تشتمل على

 vEصاحبز�  Eستشها� نيسا�/aبريل:   ١٤
مر-� غالe قاDE، �هو ��6 شهيد من عائلة 

.� Eملسيح �ملوعو�

 &mغال= قا �¢wلشهيد م� 
 (� Eملسيح �ملوعو� Pسر� (��6 شهيد 
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قا� �خلليفة E خطبة �جلمعة ١٨ كانو8 �لثاx/يناير E �يا= حرO �خلليج:
"�نا ال �نصح �جلماعة �إلسالمية �أل}دية بالدعا� لنصرa هذ� �لفريق �$ ¶�4، بل �طالبهم 
بالدعا� من �جل �ستقر�& �لسال= E �لعاN. �بتِهلو� #k �هللا قائلني: يا &بنا، ]ن �ملحبو8 
�ملغرمو8 برسالة �مد �ملصطفى �، $�ملولعو8 با�ه $شخصه �لكرمي ألنه سيدنا $�صد� 
�بيك. يا مالك �أل&¨ $�لسما�، N ¾ببك Òلوٌ� كحب سيدنا �ملصطفى �، $]ن ]ب 
��ه $عمله $شخصه $mينه. $كا8 � ¾ب بo �لبشر ��عني. لقد بعثه �هللا تعاk &}ًة 
للعاملني، $حبنا له يقتضي �8 نذ$O آلال= �لنا¡ ��عني، $�8 نعينهم $نسعى لتحسني 
حا�م. $]ن يا &بنا ال منلك شيًئا سوW �لدعا�. ]ن يا &بنا �اعٌة من �لضعفا� �لذين ال 
حو� �م #ال بك. ]ن يا &بنا �اعٌة نلقى منهم �الضطهاm. $لكننا نسجد بني يديك، 
$نتوسل #ليك مبذلٍة $حر�&aٍ $#حلاٍ½، �8 تنـز� &}تك على �لعرO، بo جلدa سيدنا 
�ملصطفى، $�8 ترحم �يع بo �لبشر. �نِقْذهم يا &بنا من �ملشاكل �لعاملية، سو�� كانت 
ناجتة عن �خطا� �لبشر �$ بقضائك �لذ% ال نستطيع #m&�َكه. $مهما كا8 �ألمر، فإ8 
ْ&^ يا &بنا  كا8 هنا4 نصٌر فاجعله يا &بنا من نصيب �إلسال=، $#8ْ كا8 هنا4 فوٌ¢ فقدِّ
لإلنسانية $لتلك �لقيم �ألخالقية �لH �ختفت من �لشر� $�لغرm .Oْعها يا &بنا تنهض 
E �لدنيا ثانيًة.. $تنتصر E �لعاN تا&aً �خرW. �للهم حّقْق $عد4 �لذ% �نزلَته E �لقر�8 

ُ̂ َعَلى �لديِن ُكلِه﴾".  بأنك �&سلت �مًد� � ﴿ِلُيْظِهَر
�لصد� $فو¢ �إلسال= $�حلق $�لقيم  �مٍة معينة، $لكن ندعو النتصا&  لفو¢  فلن ندعو 

 .Nلعا� �ليو=، فال سبيل لنا إلنقا¶ هذ�عا�نا m تسمع N إلنسانية. يا &بنا لو�

(خطبة �جلمعة ١٨ كانو� �لثاy/يناير ١٩٩١، كاDثة �خلليج � ١١٣-١١٤)

٢٣ نيسا�/aبريل: بد� حضرته سلسلة �خلطب 
عن �ألCديني �لذين �ستشهد��  سبيل �هللا 

��ستمرa R" ٢٣ متو-/يوليو.
٣٠ نيسا�/aبريل: �عُتقل صاحب -�vE مر-� 
مسر�C� Dد، �لناظر �ألعلى، �ثالثة �Cديني 
سر�حهم  �ُ�طلَق  كا�بة،   BعوE   ^خرين 

١٠ �ياD/مايو.
بيغم  مباDكة   Pلسيد�  Eستشها� �ياD/مايو:   ٩

.Rسيالكو -�جة عمر سليم بت 
بالنا[  �خلليفة  صلى  ^�/�غسطس:   ١١
 qعند كسو �أل�"   Pللمر  qلكسو�  Pصال

�لشمس  بريطانيا.

 Pديو� من �لصالCغسطس: ُمنع �أل�/�  ̂٢٧
 مسجد بيت �ألما�  فيصل ^باE،   ُ�غلق 

من قبل �حلكومة  ٢ يناير ٢٠٠٢.
  قنبلة   Rُفجر �أل�6/�كتوبر:  تشرين   ٨
بنغالEيش    "كهلنا"  بـ  �جلماعة  مسجد 

��سُتشهد ٧ �Cديني.
٩ تشرين �أل�6/�كتوبر: �َضع حضرته حجر 

 لند�.   "iسا[ مسجد "بيت �لفتو�
١٥ كانو� �أل�E/6يسم4:  قرية "حويلي 
 sحر بباكستا�   vDكا�� مبحافظة  ها"  لكَّ
على  �جلماعة   rم� �مشفى  بيت   Eأل�غا�

صعيد �ملحافظة. 
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حضرته يضع حجر �سا[ مسجد بيت �لفتوi بلند�

 لند� خال6 مرحلة �إلنشا] iمسجد بيت �لفتو

 حضرته يسلم على �حلضوD بعد �ضع حجر �سا[ �ملسجد، �على ميينه 
E. �فتخاC� Dد �يا-  (�مr �اعة بريطانيا)

iطريقه لوضع حجر �سا[ مسجد بيت �لفتو حضرته 



٢٣٧

 E ألسئلة�على  mحضرته ير
vلس �لعرفا8 (ند$a علمية)
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 ٢٠٠٠
�ملسجد   iفتتا� مت  �لثاy/يناير:  كانو�   ٩
�أل�6  (�تلش)  �ملانيا ضمن خطة بنا] 

١٠٠ مسجد  �ملانيا. 
 iجلر��  Eستشها� �لثاy/يناير:  كانو�   ١٨
  طيب  �حلق  Îس   Dلدكتو� �ألCد, 

.Eفيصل ^با
٤ ^��D/ماD[: �لقى حضرته خطبًة مبناسبة  
�إل�امية"  "�خلطبة  على   eعا  ١٠٠  Dمر�

(١١ نيسا�/aبريل ١٩٠٠).
عبد  �لسيد   Eستشها� نيسا�/aبريل:   ۱٥

�لرحيم  لدهيانه با�ند.
۸ حزير��/يونيو: �ستشهاE �لشوDE, عبد 
مبحافظة   "�Dֲדو "جك    �ִדو�6  �للطيف 

شيخوبوvD،  باكستا�.
 eقا متو-/يوليو:   ١١- حزير��/يونيو   ١٩
aند�نيسيا �كانت �جلولة   "a خلليفة �ولة�

�أل�" خلليفٍة للمسيح �ملوعوa Eليها.
�جلماعة   Rعقد ^�/�غسطس:   ١١-١٢
مؤمتًر� �Eلًيا  مدينة "-�ْين" بأمريكا، �هي 
 Dالسكند� "جو�   rلشه� �لقسيس  مدينة 
�Eئي"، ��لك مبناسبة مر�D مئة عاe على 
 .� Eئي" بدعا] �ملسيح �ملوعو�E" kهال
٢١ تشرين �أل�6/�كتوبر: �حتل �ملعاDضو� 
مسجد �جلماعة مبدينة غوالDتشي  �افظة 

بدين بباكستا�.
٣٠ تشرين �أل�6/�كتوبر: ُ�طلقت �لناD على 
�ملصلني  مسجد �جلماعة مبدينة "غتياليا�" 

بباكستا� ��سُتشهد ٥ �Cديني.
 ٥  Eستشها� �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١٠
 sحر�a�  "vDهز� "¼ت  مبدينة  �Cديني 

.kمسجد �جلماعة هنا
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�ألبدية  مباmئه   k# $تتجهو�  �$ًال  �إلسال=   k#  �$mتعو  8� �إلسالمي هي   Nللعا  Hنصيح
.Oصو$ Oٍمن كل حد kهللا تعا�لعاملية، $عندها تر$8 كيف تتنـز� عليكم نعُم �

 X�&تا2 بالشعا�� E لتكنولوجيا. لقد قضيتم�بالعلو= $ �لثانية هي �8 ִדتمو� Hنصيح$
تقاتل �لصقو& E حني كانت �لصقو&   wلط�  iبغا قر$ًنا، $لطاملا جعلتم E قصائدكم 
تنقّض عليكم m�ئًما، $N تستطيعو� �8 حتّركو� ساكنا. $�ما غwكم من �ألمم فلم تتوقف 
عن �لتقد= E �لعلو= $�لتكنولوجيا، $ظلت تتغلب عليكم E مياmين �لعلم $�لتكنولوجيا 
$تتفو� عليكم E كل vا�، $تفكر$8 �آلE 8 قتا�م $ال حتا$لو8 �قتنا� �سلحة مثل 
$�لتكنولوجيا  �لعلو=   k#  Xاللتفا�  8� مع  بنجاٍ½،  يستخدمو�ا ضدكم   Hل� �سلحتهم 
�مر غاية E �أل¿ية. ال تلعبو� بعو�طف �لطالO �ملسلمني $ال تدفعو� ֲדم #k �لشو�&» 
ليقتتلو� $ليعتاm$� على لغة �لشتائم. ال تعملو� على تدمw �خالقهم، $ال تعملو� للقضا� 
على علومهم $ِقيمهم. ال تدفعوهم ليو�جهو� عِصيَّ �لشرطة $قذ�ئفهم لتتحطم �جساmهم 
�لشو�&»   k# ليخرجو�  $تثw$�م  �ملسلمني   Oلشبا� حتّرضو8  #نكم  كر�متهم.  $تد�¡ 
باسم �إلسال=،  يتعرضو� للمهانة $�إل¶ال� بالضرO $طلقاX �لرصا« $هم ال يعلمو8 
ملا¶� ُيفعل ֲדم ¶لك. فبدًال من �لتالعب بعو�طفهم، علِّموهم ��مة $�العتماm على �لنفس، 
$علِّموهم �ألخال�، $m&ِّبوهم على ضبط �لنفس، $�خِبر$هم �نكم #¶� �&mمت تبوَُّ� مكانٍة 
لن  $بد$�ا  $�لفضائل،  �ملعا&2  mنيا   E مكانة لكم  تكو8   8� من  بد  فال  �ألمم..  بني 

تستطيعو� �كتساO مكانة مرموقة.
 X�¶ لبتر$لية� mلبال�فباستثنا� قلة من  ،%mالقتصا�& �الستقر�ما عن حا�م من حيث �
�لثر$�X ��ائلة، فإ�م �يعا $معهم بالm �لعاN �لثالث �ألخرW ميّد$8 �كّف �الستجد�� 
#k �لبالm �لغنية. $هي نفس �لبالm �لH يْشكو8 من جتا$¢�ִדا $ينشر$8 تعليم �لكر�هية 
ضدها $يقولو8 للعامة #8 هذ^ �ألمم جا�X لتستعبدنا، $ينبغي �لثأ& منها. $ֲדذ� �يًضا 
£لقو8 تعا&ًضا. E �لسعوmية �$ �لكويت يرW �لعامة �8 من يؤيد بريطانيا يستحق �لقتل، 
$يعتy$8 كلمة �مريكا سبًَّة، $مع ¶لك فاألمة كلها قد بيعْت �م، $mفعو� �لعربو8، $ال 
�حد يد&4 خطو&a �ملوقف. فالبالm �لفقaw منا حتولت #k شحا¶ين، $�لبالm �لثرية منا 
تعتمد كليًة على �عد�ئها. فما �شدها من حاٍ� تثw �حلز8! فالفقw $�لغo سو�� E عد= 

�لقد&a على �لعيش #ال باالستجد��، $ال يستطيع �لتنفس باحتر�ٍ= $حرية!
فإ8 �شد �ألخطا& �لH تو�جه �لعاN �إلسالمي $بالm �لعاN �لثالث هو ما عندهم ِمن خز% 

�لنفس. ملا¶� ال يد&كو8 �8 �ملتسو� ال ميكن �8 يعيش حر�؟"

(خطبة �جلمعة ١ ^��D/ماD[ ١٩٩١ مبسجد "�لفضل" لند�، 

كاDثة �خلليج ��لنظاe �لعاملي �جلديد � ٢٢٨-٢٢٩)



٢٣٩

 جاكرتا بإند�نيسيا  wلد�� Dصالة �ملطا حضرته Ãّيي سيد�R �اعة منيسلوD بإند�نيسيا�ل�4فيسوD .e DهاDجو يستقبل حضرته 

يÒَحّيي  حضرتـه 
فـي  �ملستقبلـني 
�على  aند�نيسـيا، 
 rحضرته �م Dيسـا
aند�نيسـيا،  �اعة 
 �ُيـرB بينهمـا 
عبد  �لد�عية  �خللف 
�ملجيد عامر �Dئيس 
Eميجر �مو �حلر[ 

حضرته بني �ألحبة �إلند�نيسيني حضرته يأخذ �لبيعة  aند�نيسيا



٢٤٠

ÍÅ¬d;Ô]�÷£\;Öçd^

;ÑÅÕ;ÅÕ;„›¯;G‰Ñ]“›b;fl“¥;ˆ;\É·Â;G]ïÁ^;◊eŒiâ∏\ ;∫;ÏîÑ]¬∏\ ;\ÊŒ÷h;‡^ ;Åd ;ˆ=

;I‹ÅŒi’\Â ;ÈÕÖ’\ ;kˆ]§;∫;]6˜| ;flŸ ;◊|Åi’ ;Ïe¬ë’\ ;–ÖŞ’]d ;Ö≤ ;‡^ ;Ï¡]⁄q÷’

;ÏîÑ]¬Ÿ;ÓÑ^;ÏË’]¢\;ÏîÑ]¬∏\;‰É·;Å¬dÂ;IÏ¡]⁄q÷’;Î]Ë¢\;wfi≤;9’\;f¡]ë∏\;È·

;ÿÂÄ ;ÖdÅià ;◊d ;GØiŸÊ“t ;Â^ ;ÏŸÊ“t ;◊eÕ ;flŸ ;‡Ê“h ;fl’ ;]Õ]Ş› ;√àÂ^ ;ÓÖ|^

;Î3e—;‡Ê“h;]Ÿ;ÑÅŒd;]‚fi“’Â;GÏ¡]⁄°\;Ê,;Ï⁄}î; žk\ÖŸ\ıŸ;Ï¬⁄i§;Ó1—

I]‚eËë›;∫;ÏeË£\;fi“
ˇ
ià

;G!\;Ì÷¡;◊—Êi’]d ;€“Ë÷¡;UØ÷]Õ ;€·Å¬d ;‡Êh_Ëà;flŸ̨ ;È÷eÕ ;Ô]�÷£\ ;
˛
‡
˛
_ ł⁄ö;ÅŒ’

;flÁÉ’\ ;Ô]�÷}÷’ ;!]d ;]�÷t ;ÿÊÕ^ ;]›^Â ;I]‚¡Ê› ;‡]—;]⁄‚Ÿ ;ÏîÑ]¬∏\ ;flŸ ;ÃÊ£\ ;‹Å¡Â

;flŸ;ÃÊ£\;‹Å¡Â;È÷mŸ;1ë’\Â;Ï¥á¬’\Â;Ï¡]qç’]d;È÷ui’]d;€“Ë÷¡;UÍÅ¬d;‡Êh_Ëà

;ÃÊà;]Ëeâ›;Ï�Ë¬ï’\;ÏîÑ]¬∏\;Ì÷¡;ÌïÕ;ÅÕ;ÍÉ’\;„’¸\;‡bÂ;I%]¬’\;ÓÊÕ;flŸ;ÎÊÕ;ÏÁ^

;Ï¡]⁄°\ ;‡bÂ ;I]Ë›Å’\ ;flŸ ;]·Öl^ ;Êu⁄ËàÂ;]ïÁ^ ;ÓÊÕ¯\ ;ÏîÑ]¬∏\ ;◊eŒiâ∏\ ;∫;ÖŸÅÁ

;ÓÊÕ;flŸ;ÎÊÕ;‘]fi·;jâË’Â;G]⁄it;ÏË’]iiŸ;k]tÊi…;ÜÖuià; ;ÏÁÅ∂¯\;ÏËŸ˜à¸\

\’IÈ6¸\;ÑÅŒ’\;\É·;ÑÊ‚Ω;√fi≤;]Ë›Å=;;;;;;(خطبة �جلمعة ٢٩ يوليو ١٩٨٤)

 ٢٠٠١
س �ملوقع �لر©ي:  كانو� �لثاy/يناير: ُ�سِّ

�إلسالمية  للجماعة   www.alislam.org

�ألCدية.

٢٠٠٢
�لسيد  �سُتشهد  �لثاy/يناير:  كانو�   ١٠

غالe مصطفى  "ب�rل" باكستا�.
بنا]  �حلكومة  ��قفت  �١٠ياD/مايو: 
كوتلي  منطقة    ببنديا6  �جلماعة  مسجد 

بباكستا�.
 Eمقصو �لسيد   Eستشها� �يلو6/سبتم4:   ١

.Eفيصل ^با �Cد 
 ١٤ تشرين �لثاy/نوفم4: �ستشهاE �لسيد 

.Eفيصل ^با عبد �لوحيد 
�لسيد   Eستشها� �لثاy/نوفم4:  تشرين   ١٥

�لدكتوD Dشيد �Cد  Dحيم ياD خا�.

 ٢٠٠٣
�ملسيح  سيدنا   eقا �لثاy/يناير:  كانو�   ١٩
بالسفر a" جهلم  كانو�   �  Eملوعو�
 Dمر� �مبناسبة    ،١٩٠٣  eعا �لثاy/يناير 
�قامت  هذ�   �  vسفر على   eعا  ١٠٠
�جلماعة  جهلم  كانو� �لثاy/يناير سنة 

٢٠٠٣ �حتفاال عظيًما.
ميا�  �لسيد   Eستشها� شبا�/ف�4ير:   ٢٥
�Dجن  �افظة   �جلماعة   rم� aقبا6  �مد 

بوD، باكستا�.
خطبة  �خلليفة  �لقى  نيسا�/aبريل:   ١٨
 عهدv �ملباkD حو6 صفة  Prجلمعة �ألخ�
 Rضمن سلسلة خطبه عن صفا "rهللا "�خلب�
�هللا تعا". � �ملسا] عقد  �ملسجد �لس 

�ألسئلة ��ألجوبة.

  �جلماعة  مسجد   eُهد �ياD/مايو:   ١٢
.Rسيالكو ،vشوند

بابو  �لسيد   Eستشها� حزير��/يونيو:   ٢٢
حسن  "©� �يلن" aند�نيسيا.

٢٨ متو-/يوليو: �ستشهاE شيخ نذير �Cد 
.Eفيصل ^با 

مسجد  �¸ب   sحر�a ^�/�غسطس:   ٢٦
.vDسيد ��له" شيخوبو" �ألCدية 

�لسيد   Eستشها� �يلو6/سبتم4:   ١٤  ،١٣
نوC� Dد ��لسيد طاهر �Cد  "سد���6 

نيو��" بباكستا�.
حكومة   RDصد� �لثاy/نوفم4:  تشرين 
عبد   Dللدكتو تكرميًا  بريديا  طابعا  بينني 

  .vحياً] لذكر�a� eلسال�

ّ



٢٤١

;

√d\Ö’\;Ï�Ë÷£\;ÎÜ]fip

حضرته  �نتقل  نيسا�/aبريل:   ١٩
  قلبية  نوبٍة  aثر  تعا"  �هللا  CDة   "a
�لتاسعة ��لنصف صباًحا  بيته، �قد 
�لسيُد  �خلا�   vrسكرت �فاَته  �علن 
نيابًة   mta على  جا�يد  �Cد   rمن
عن مr-� مسر�C� Dد �لناظر �ألعلى 
��مr �جلماعة  باكستا�، �مت ترتيب 
 Dمسر� �-rم Rحسب تعليما Dألمو�
�لطاهر   vجسد بغسل   eقا� �Cد. 
�لساعة ١١   �موعة من ٩ Dجا6 
  Prألخ� PDللزيا vليال، �ُ�ضع جسد
قاعة "�موE"، حيث -�vD ^الqٌ من 
 "a ستمر �لك�� ،_�Eلو� PDبيه -يا�

٢٢ نيسا�/aبريل.
٢٢ نيسا�/aبريل: �نعقدR جلسة جلنة 
"�لفضل"  مسجد    �خلليفة  �نتخا� 
�ملغر�   Çبني صال �جلمع  بعد  بلند� 
 Dمسر�  �-rم ��نُتخب  ��لعشا]، 
خامًسا  خليفًة   - �هللا   vنصر  - �Cد 
 vبايع على يد� .� Eللمسيح �ملوعو

 ١١٠٠٠ من �فر�E �جلماعة �ملوجوEين هناk، كما بايع �ألCديو� 
 .mta 4لعا� كله ع�

�لر�بع  �خلليفة  �جلنا-P على   Pبالنا[ صال �خلامس  �خلليفة   َّe� نيسا�/aبريل:   ٢٣
 �لدعا] بعد Eفن جثمانه �لطاهر  eّ�   ،EDبتلفو Eبا^ eسالa -CDه �هللا- 

.kهنا



٢٤٢

;3∆d;È’;Ö�∆Á;‡^;!\;\Ê¡Ä\;=;

;‰Ä]e¡ ;∫ ;:÷|ÅÁÂ ;Gg]ât

;G ⁄ÏËîÖŸ; ⁄ÏËî\Ñ;] ⁄â�›;„ifipÂ

;ÌŒeiàÂ ;8÷Õ ;ÏËfiŸ^ ;‰É·

;‰Åfi¡;9≤]|;‡Ê“h;‡^;] ⁄ŸÂÄ

=;IØŸ`;G3£]d

(Dسالة �خلليفة �لر�بع
كتا�:  من   Pملأخو�� �هللا،  CDه    
�لطبعة  �لشهيد،   DEقا  eغال  �-rم

�أل�" ٢٠٠٣ � ٣٠٨)
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٢٤٣

ÏeËe¢\;‹˜â’\;„Ë÷¡ÄÊ¡Ê∏\;wËâ∏\;Ï¡]µ;]Á

"يا �يتها �لفر$» �خلضر�� لشجرa $جوm^ �! قلوبنا حزينة $عيوننا تفيض بالدمو»، أل8 �لذ% كا8 ¾بنا كثwً� قد فا&قنا، 
لكننا ال منلك #ال �خلضو» �ما= حكم �هللا تعاk: ﴿كلُّ َمن عليها فا8ٍ﴾. #8 ما شاهْدنا E عهد خالفته �ملبا&4 من �¢mها& 

�جلماعة ال ¾تاk# Ê بيا8.
ركم به �آل8 لكي نتعهد مًعا قائلني: يا �يها  لقد عّلمنا �خلليفُة �لر�بُع �سلوبا &�ئعا لتوmيع �لذ�هب $�ستقبا� �لقاm=، فأ¶كِّ
نقد=  فإننا سنظل  �لعاN كله،   E غالًبا  � � بسرعة جلعل mين �مد   mملوعو� �ملسيح  �نت &سالة  بلَّغَت  �لر�حل، كما 
كل تضحيٍة E سبيل #جنا¢ هذ^ �ملهمة. $#ننا لنشهد �نك قد قمت ֲדذ^ �ملهمة حق �لقيا=. على &$حك �ال2 &}اX �هللا 

$بركاته.
$نستقبل �لقاm= $نعاهد^ حالفني باهللا �ننا نظل مستعدين لكل تضحيٍة E سبيل تبليغ &سالة �ألمن $�لسال= �لH جا� ֲדا سيدنا 

�مد �ملصطفى � #k �لدنيا، $جلمع �لعاN كله حتت لو�ئه، $لقيا= �خلالفة �أل}دية، كما سنساعد^ m�ئًما باألmعية. 
 xتنا، $يستر�wًما للجماعة �كثر من ¶% قبل، $يغفر لنا �خطا�نا $يستر تقص$m 8 ُير% مشاهد تأييد^ $نصرته� kهللا تعا� �عوm�ُ

�نا مبحض فضله �خلا«، $�ال يرفع يد &}ته عنا �بًد� �بًد�، �مني يا &O �لعاملني.
(خطا� �خلليفة �خلامس -نصرv �هللا-  ٢٣ نيسا�/aبريل ٢٠٠٣، نقال عن جريدP "�لفضل" ٢٦ نيسا�/aبريل ٢٠٠٣)
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ضريح حضرa مر¢� طاهر �}د (&}ه �هللا) E #سال= �باm،  تلفو&m، بريطانيا




