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٢٠٠٥ Rيا� عاPقا D منظر من �جللسة �لسنوية 



٢٦٩

حضرته ¢طب D �جللسة �لسنوية بقاPيا�



٢٧٠

٢٠٠٦
حضرته  تفّقَد  �لثا�:  يناير/كانو�   ١-٢

ش^ �لد��ئر ��ألماكن �¥امة � قاBيا�.
�لثا�: سافر حضرته من  يناير/كانو�   ٨
�لغرفة   �Aلزيا  Aبو  Aهوشيا  �� قاBيا� 
 Bية �ل| �عتكف فيها �ملسيح �ملوعو�Aلتا�
 �� ��لدعا�،   �Bللعبا يوًما  !Aبعني   �
�البن  عن   �Aبشا تلقى   uملطا� ¿اية 
تلك   � �ملؤمنني   Eم! Bعا  �قد   .Bملوعو�

�لغرفة Bعا� حا�Aً طويًال.
حضرته  !لقى  �لثا�:  يناير/كانو�   ١٠

خطبة عيد �ألضحى من قاBيا�.
 �ABمغا قبل  �لثا�:  كانو�  يناير/   ١٥
 "�wيا� �هب حضرته �� "ֲדش| مقBقا
 Bللدعا� على ضريح حضر� �ملسيح �ملوعو
من  �سافر  Bهلي،   �� �صل   k  ،�
هناI ��صل �� لند� ساملًا غامنا بفضل 

�هللا تعا�. 
 :A��i/aAما  ١٠  �� ف�wير/شبا�   ١٠
 Bلبال� من  �غEها   IAلدمنا�  � ُنشر� 
�أل��Aبية AسوQ كاAيكاتوAية مسيئة �� 
فيها  حا�لو�   ،� �مد  �سيدنا   Qإلسال�
!� يثبتو� !� �إلسالQ قد �نتشر بالسيف - 
��لعيا� باهللا - فأعر� كثE من �ملسلمني 
 cلد��  Yهذ فعٍل ضد   �BA عن  �لعا{   �
�إلسالمية  �جلماعة   Qما�  Qفقا �أل��Aبية، 
�أل@دية بالرB على !عد�� �إلسالQ هؤال� 
لقد  ��لعلمي.  �لقلمي   Bباجلها �بّكتهم 
�لفتو�  بيت  مسجد   � حضرته  !لقى 
عد� خطب قاQ فيها بتفنيد مطاعن هؤال� 
�لقوQ، مبيًنا للعا{ !حد�ثا Hيلة من حيا� 
!سوته  على  �لضو�  تلقي   � �هللا   cسوA
 �� يدعو   Qإلسال�  �! �!�ضح  �حلسنة. 

يرفع   }  �  cلرسو�  �!� ��ألمن،  �لسلم 
�ستخدمه  �منا  قط،  �لدين  باسم  �لسيف 
للدفا�B 2ئًما بإ�� �هللا تعا�. �قد ُطبعت 
هذY �خلطب بصو�A كتاٍ� بالعربية بعنو��: 

!سو� �لرسوc � ��لرB على �لطاعنني. 
١٠ ف�wير/شبا�: حث حضرته � خطبة 

�جلمعة شبا� �أل@دية !� يدAسو� �لصحافة 
 �! بعد  ��لك   ،cملجا� هذ�   � �يعملو� 
 QسوA بية�Aأل�� Bلبال�� IAُنشر� � �لدمنا

كاAيكاتوAية. 
 ٤ �بريل/نيسا�: سافر حضرته من لند� �� 

.Bجولته �أل�� �� تلك �لبال � �Aسنغافو

 � Bية �ل| �عتكف فيها �ملسيح �ملوعو�Aحضرته يدعو � �لغرفة �لتا :AبوAهوشيا 
Bفتلقى نبو�� عن �البن �ملوعو



٢٧١

 Qيا� عاBعضا� مؤسسة "�لتحريك �جلديد" بباكستا� مع حضرته � قا! 
٢٠٠٥، ��أل�c على ميني �لو�قفني هو �لشهيد B. عبد �ملنا� 

!عضا� مؤسسة "صدA !جنمن !@دية" بباكستا� مع حضرته
٢٠٠٥ Qيا� عاBقا � 

 Qنعا� �لد�عية �مد  �جلالسني  با¥ند، �يتوسط  للخالفة  �ملئو6  �ليوبيل  جلنة 
غو6A (!مE �جلماعة با¥ند حاليا)، �على ميينه �لد�عية �ملولو6 �مد عمر

Aملؤمنني، �على يسا� Eمر�� �لواليا� �¥ندية مع !م! 
٢٠٠٥ Qسيم !@د عا� �pEحضرته م 

"طه"  مسجد   � �جلمعة  خطبة  حضرته  !لقى  �بريل/نيسا�:   ٧
بسنغافو�A، ��ضع حجر �ألساa ملركز �لدعو� � �لبناية �مللحقة 

مبسجد طه.
١٠ �بريل/نيسا�: غاAB حضرته �� !ستر�ليا.

١٤-١٦ �بريل/نيسا�: �فتتح حضرته �جللسة �لسنوية للجماعة 
."ªستر�ليا ¨طبة �جلمعة � مسجد "بيت �¥د! �

للجماعة:  تر!a �جتماعاٍ� ملنظما� �تلفة  �بريل/نيسا�:   ١٧
"جلنة �ما� �هللا" �"!نصاA �هللا" ��ملهندسني �أل@ديني ��لعاملني � 

¾اc �لتكنولوجيا �ملعلوماتية � !ستر�ليا.
٢٥ �بريل/نيسا�: سافر حضرته �� جزA فيجي.

قصر   � فيجي  Aئيس  نائب  حضرته  قابل  �بريل/نيسا�:   ٢٧
�لرئاسة.

٢٨ �بريل/نيسا�: !لقى حضرته خطبة �جلمعة � فيجي �قد بثت 
مباشرً� �� !طر�u �لعا{.

٤ مايو/!ياA: سافر حضرته من فيجي �� نيوpيلند�.
 ٥ مايو/!ياA: !لقى حضرته خطبة �جلمعة � نيوpيلند�.

٨ مايو/!ياA: سافر من نيوpيلند� �� طوكيو.
٩ مايو/!ياA: �لتقى حضرَته سفEُ كر��تيا � �ليابا�.

١٢ مايو/!ياA: �فتتح حضرته �جللسة �لسنوية للجماعة � �ليابا� 
¨طبة �جلمعة.
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حضرته � متحفحضرته مع �ألساتذ� �جلامعيني �ليابانيني �أل�ديني

حضرته )طب � �جللسة �لسنوية � �ليابا� ٢٠٠٦



حضرته
 يعاين صو(

 .ما( �لقنبلة  �لذ(ية �
 متحـف  � ه12شيما

حرمه  مع  حضرته 
حديقة   � 1حر�سه 

�لسال5 � ه12شيما
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١٥ مايو/!ياA: عاB حضرته �� لند�.
٣ يونيو/حزير��: سافر � جولٍة �� 

بلجيكا.
٤ يونيو/حزير��: !لقى خطاًبا ختامًيا 

� �جللسة �لسنوية لبلجيكا.
٥ يونيو/حزير��: �صل حضرته �� 

!ملانيا.
حضرته  �صل  يونيو/حزير��:   ٨

 � كلمة  !لقى  حيث  منهامي،   ��
 Qخد� ملجلس  �لسنو6  �الجتما2 
�الجتما2   �  ªخر!� �أل@دية 

�لسنو6 للنسا�.
 ٩ حظي  يونيو/حزير��:   ١٨
 Yيد على  �لبيـعة   uبشر  Bفر�!
�ملبـاAكة � مسجد �جلماعة مبدينة 
!لقى   k ֲדولـند�.  "ننـسبيت" 
�جللسة   � ¿ائًيا  خـطاًبا  حضرته 

�لسـنوية جلماعة هولنـد�.
عقد�   :pيوليو/متو  ٢٨-٣٠
�جللسة �لسنوية �لـ٤٠ لwيطانيا � 

"حديقة �ملهد6". 
�لبيعة  �نعقد�   :pيوليو/متو  ٣٠
فيها ٢٩٣٨٨١  �ل| حظي  �لعاملية 

 حضرته ¢طب D حفل �فتتا© MTA3 �لعربية



٢٧٥

يد�  على  �لبيعة  بشر�  شخًصا 
.mta ملبا�كة ع��

 :���أل &يسم�/كانو!   ٢٦-٢٨
للجماعة  �لسنوية  �جللسة  �نعقد, 
�إلسالمية �أل3دية 2 قا&يا!. �كا! 
فر�نكفو�,،   2 حينذ�=  حضرته 
فألقى من هنا= خطاًبا ختامًيا Cذ� 
 Jلعا�  2  mta3 ع�  ُبث  �جللسة 
كله، كما ُبثت مشاهد جلسة قا&يا! 

�هتافا, �لتكبP من قا&يا!. 

 ٢٠٠٧
�ضع حضرته  :Sلثا� يناير/كانو!   ٢
 2 "خدUة"  ملسجد   Vألسا� حجر 
�لسيد�,  بت�عا,   Wُب �قد  برلني، 
 Yيًضا بيد سيدZ كا! تصميمه�فقط، 

3Zدية.
١ ما�V/_^��: �ستشهد �لسيد \مد 
\افظة   2 �لدين  مهر  بن  Zشر� 

"مندd ֲדاb �لدين".
 eحضرته بافتتا fقا :��^_/V٢٣ ما�

قناmta3 Y �لعربية، ��لi تبث �ل��مج 
على مد�� �لساعة باللغة �لعربية.

�جلماعة  Zقامت   :��^_/Vما�  ٢٤

I=€\Ä;‘Ö—ÇÂ;€]Õ;‘Öp^;I]fi¬Ÿ;ÏÁÂ]⁄â’\;k\ÅËÁ_i’\;I‘Ñ]eŸ;ÏÒŸ;‘Ñ]eŸ=



٢٧٦

"مؤمتر  بريطانيا   � �أل�دية  �إلسالمية 
�لقى فيه  ،��لسال)" � بيت �لفتو# بلند
�إلجنليزية  �لشخصيا,  3كبا0  حضرته 

كلماִדم.  
�لشو>0;  �ستشهد   :�Aبريل/نيسا  ٧
مبحافظة  �جلماعة   Hُم�  Iسيا �هللا  حبيب 

قصو0 بباكستا� سابقا.
 �MHم  Nحضر تو�   :�Aبريل/نيسا  ٢٩
3سيم ��د (�بن �خلليفة �لثاP � 3حفيد 
�ملسيح �ملوعو> �) عن عمر يناهز ٨٠ 
عاما. كا� من �لد�30يش �لذين �قامو� � 
هنا[.  �ملقدسة  �ألماكن  حلر�سة   �قا>يا
ال  تضحياٍ,  bلك  سبيل   � قّد)  لقد 
�خلامس  �خلليفة   Nحضر فأشا>  gا.  مثيل 
3تضحياته  �جلليلة  hدماته  �هللا-   jنصر-
�جلسيمة 3سHته �لر�ئعة � خطبة �جلمعة 
 Nيا0، 3صلى عليه صال�� �لر�بع من مايو/

�لغائب.
�لفضائية  �فتتا#  مبناسبة  مايو/�يا0:   ٦
�قيم  )mta3إلسالمية �أل�دية �لعربية (�
�حتفاI � مسجد بيت �لفتو# خطب فيه 

حضرته.
 � خطاًبا  حضرته  �لقى  مايو/�يا0:   ١٩
�ملؤمتر �لسنو; لنقابة �ألطباu �أل�ديني � 

بريطانيا.
�لسنوية  �جللسة  عقد,  مايو/�يا0:   ٢٠

�ألw3 للجماعة � �لبانيا.
خطاًبا  حضرته  �لقى   :Mيوليو/متو  ٢٧  
�لـ٤١  �لسنوية  �جللسة   � �فتتاحًيا 

لzيطانيا.
�لعاملية  �لبيعة  عقد,   :Mيوليو/متو  ٢٩
 zع شخًصا   ٢٦١٩٦٩ فيها  بايع  �ل} 
خطاًبا  حضرته  بعدها  3�لقى   .mta3

|ائًيا � �جللسة.
 � حضرته  خر{  �غسطس/�~:   ١٨

جولة لفرنسا 3بلجيكا.
 :Iيلو�/z٢ سبتم wA ~�/غسطس� ٣١
عقد, �جللسة �لسنوية بأملانيا حيث �لقى 
�فتتاحيًة، 3خطاًبا �  فيها كلمًة  حضرته 

�لنساu، 3خطاًبا ختاميا للجلسة.
بوفد  حضرته  �لتقى   :Iيلو�/zسبتم  ٣
�ملانيا  � Nلدعا� �بلغا0;. 3تر�� �جتما
�3ملجر  3كوسوفو  3بلغا0يا  �3لبوسنة 

3مالطا 303مانيا 3مقد3نيا.
مسجد  حضرته  �فتتح   :Iيلو�/zسبتم  ٤
"�مو>" � مدينة كاسل 3مسجد "بيت 

حضرN م�MH 3سيم ��د (�مH �جلماعة �3لناظر �ألعلى باgند) مع حضرته
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�ملقيت" � مدينة Webern بأملانيا.
�لدكتو0  �ستشهد   :Iيلو�/zسبتم  ٢١

�يد �هللا � كر�تشي.
�لدكتو0  �ستشهد   :Iيلو�/zسبتم  ٢٦

شيخ مبشر ��د � كر�تشي.
�كتوبر/ تشرين �ألI3: �فتتح حضرته  ٢٣

�لصو0   �(مستو> �لتصا3ير“   �”�ز
.��ملركز;) � لند

�جريت عمليٌة  :I3كتوبر/تشرين �أل� ٢٧
جر�حيٌة ناجحة حلضرN �خلليفة -نصرj �هللا- 

.N0ملر�� �
 I3� �لقى حضرته   :Pلثا� نوفمz/تشرين   ٢

خطبة �عة � مسجد "�لفضل" � لند� بعد 
�لعملية �جلر�حية.

بلغة   ��لقر� تر�ة  ُطبعت  �لسنة   jهذ  �3
مو0; (لغة بو0كينافاسو)، 3ُب� ١٨٦ مركز� 
3�نشئت ٦٥٣ فرعا  ،Nجديد� للتبليغ �3لدعو

جديد� للجماعة � ٦٣١ مكاًنا.

مشهد من �جللسة �لسنوية ب�يطانيا سنة ٢٠٠٨

 �حضرته يتفقد ”�ز� �لتصا3ير“ بلند�، 3على يسا0 حضرته عمH عليم مدير �ملستو>
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Pحضرته � غانا، 3على ميينه �لرئيس �لغا

 حضرته � سنغافوN0 عا) ٢٠٠٦

 حضرته � برنامج �ألطفاI �لذين قد نذ0هم �با�هم خلدمة �لدين

;

Ï¡]zµ;fzt^;È›b
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�حب   �� !حقًّا  صدًقا  "�قو% 
 � �ملوعو'  �ملسيح  +اعة 
جيًد�  !�عر-  قل0،  �عما1  من 
�هللا  بفضل  !�للني  �لشد8  مو�قف 
تعا?، !سأحا!% كل ما > !سعي 
للحكم على هذ� �ألساD بتوفيق 
 Lيوفق  M� !�'عو  تعا?.  �هللا  من 
 Lلكن! .OضاQ سبR هللا للعمل�
 �� !لطف  حب  بكل  �خ�كم 
للجماعة،  مناسًبا   O�Q� مبا   Wسأقو
هذ�  يقو%   M� ألحٍد   YوZ !ال 
 Lألن جائز،  غ^  !هذ�  جائز 
كلما �مرcُ بشيa فسيكوM فيه 
�هللا   '�Q� !لو  �جلماعة.  مصلحة 
فسيقلع   fلقو� !�ملالك  �لعليم 
�Qيد  !ال  قل0.  من  �خليا%  هذ� 
!ما  قلت  ما  على  �حٍد   cتعليقا
 Qباألخبا  �!'ِّ!Y نعم  �قل.   k
�ألنسب   O�Q� ما   ?� ألQشدكم 

للتربية...."

(خطبة �جلمعة ٢ مايو/�يا0 ٢٠٠٣ � مسجد 
"�لفضل" لند�، جريدN "�لفضل" �لعاملية ٢٠-

(٢٠٠٣ � ٦ �٢٦ يونيو/حزير�




