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 حضرته � 
سدP بأستر�ليا

حضرته 3حرمه يضعا� حجر �سا� مسجد �جلماعة � بريدفو0> بzيطانيا

 حضرته �طب � �جللسة �لسنوية بأستر�ليا

]6;‹]ë�›\;ˆ;ÌŒlÂ; fiÎÂÖ¡;Ï…˜£\

 ��لر!حا  Wلنظا�  M� '�ئًما  "تذكر!� 
�قيم  !قد  �هللا  من   Mيكو  Lلدي�!
فينبغي   ،kلعا� بو�سطة Qسله > هذ� 
�خ�نا   oل� �لقو�نني  نفس  نتبع   M�
�هللا ֲדا عن طريق �ألنبياa.... !!صل 
�لينا هذ� �لنظاW بو�سطة سيدنا sمد 
علينا  �هللا  من  عظيم  لفضٌل  �نه   .�
wن �ملسلمني �ألvديني �نه... !ّفقنا 
 ،fاعة �ملسيح !�ملهد+ ?� Wلالنضما
�خلالفة..   Wُنظا  ..Wُلنظا� فيها   oل�
ال   oل� �يديكم،   < �لوثقى  �لعر!8ُ 
�لعر!8   Oهذ M� �!ا. تذكرz Wنفصا�
متسكها   k  �|� لكن  zا،   Wنفصا� ال 
�يديكم بقو8 فهنا{ خطر �M تنفصمو� 
!ִדلكو�، �نقذنا �هللا +يعا من |لك. 
�نه  تعا?  �هللا  حكم  �بًد�  تنسو�  فال 
Zب �M تعتصمو� Rبل �هللا هذ� بقو8، 
!تلتِزمو� بنظاW �جلماعة '�ئًما، �| ال 
بقاa لكم بد!نه. �ال �M �لشيطاM قاعد 
> سبيلكم، !سيخا'عكم '�ئًما، لذ� 
�عينكم  نصب  �آلية   Oهذ فاجعلو� 
'�ئًما حيث يقو% �هللا تعا?: ﴿َيا َ�يَها 
ْلِم َكاّفًة  �لِذيَن �َمُنو� �ْ'ُخُلو� ِفي �لسِّ
�ّنُه َلُكْم ِ Mِلّشْيَطا� cِال َتّتِبُعو� ُخُطَو�!َ

َعُد!ٌّ ُمِبٌني﴾. 
(خطبة �جلمعة ٢٢ �غسطس/�~ ٢٠٠٣ مبنهامي �ملانيا، 

(٢٠٠٣ � ٢ I3أل� ��لفضل ٢٣ >يسمz/كانو
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(خطبة �جلمعة & ٣١ $يسم!/كانو� �أل�� ٢٠٠٤، جريد� �لفضل �لعاملية ١٤-٢١ يناير ٢٠٠٥ � ٥)

مشهد من جللسة لسنوية بالواليا� ملتحد� ألمريكية سنة ٢٠٠٨
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�حضرته ُيلقي كلمته �لتا�0ية � قاعة �ملؤمتر�, ”�يكسل سنتر“ بلند
 �لبيعة �لعاملية عا) ٢٠٠٨ �ل} حصل شر� متثيل �لعر~ فيها للدكتو0 حامت  �لشافعي
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È¨Ñ]i’\;Å‚¬’\;ÅÁÅû
عهد جد%$ كل !�د� على يد �خلليفة خال� خطابه �لتا
	ي � ٢٠٠٨/٥/٢٧

"�شهد �ال �له �ال �هللا �حد� ال شريك له ��شهد �� �مًد� عبد� ��سوله.

نعاهد �ليو( مبناسبة مر�� مئة عا( على �قامة نظا( �خلالفة & �جلماعة �إلسالمية �أل�دية،
حالفني باهللا تعاA �ننا سنو�صل جهو6نا ح= >خر حلظة من حياتنا لنشر 6عو5 �إلسال( ��أل�دية

.Eأل�� FاG� قصى� A� � هللا� Iسم �مد �سو�لتبليغ �
�لتكميل هذ� �لو�جب �ملقدM سوO نكرM حياتنا لوجه �هللا تعاA ��سوله �،

.5Tلقيامة مقدِّمني كل تضحية مهما كانت كب�يو(  A� Zلعا�إلسال( & [يع �قطا� �ية �فعني ��سنظل ��
�نقّر �يضا �ننا سنظل نسعى جاهدين �A >خر حلظة من حياتنا للحفا^ على نظا( �خلالفة �لتقويته،

�سوO نوصي ��ال6نا �يضا نسًال بعد نسل  بالتمسك باخلالفة ��الستفا56 من بركاִדا،
لكي تظل �خلالفة �إلسالمية �أل�دية مصونة ��فوظة �A يو( �لقيامة،

�لكي يظل �إلسال( ينتشر بو�سطة �جلماعة �إلسالمية �أل�دية �A يو( �لقيامة،
�لكي ترفرO ��ية سيدنا �مد � & �لعاZ فوd كل ��ية.

�للهم �ّفْقنا لإليفاF ֲדذ� �لعهد،
�للهم >مني، �للهم >مني، �للهم >مني."

حضرته ُيحّيي �لسيد�3 �أل�ديا3 �للو�1 جئن الستقباله � غانا
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٢٠٠٨ 
٢٩ ما0�b�/�0: عقد مؤمتر �لسال) مبسجد 
عد>  فيه  شا0[  حيث   �لند �لفتو#  بيت 
 u�z�3خل  N�3لدكاتر  ��لzملا  uعضا� من 
فيه  �لقى  �لصحافة.   I03جا  ��القتصا>يو
حضرته خطاًبا � بيا� تعاليم �إلسال) لنشر 

�لسال) � �لعا�. 
لغانا،  حضرته  سافر   :�Aبريل/نيسا  ١٥
3عند �لوصوwA I هنا[ عقد مؤمتًر� صحفًيا 

� �ملطا0.
�لرئيس  حضرته  قابل   :�Aبريل/نيسا  ١٦  
"با�  0�M حضرته  نفسه  �ليو)   �3 .Pلغا�
 �0� قطعة  3هو  ��د)،   �(بستا ��د" 
مبساحة ٤٦٠ فد�نا �شترִדا �جلماعة 3بنت 
فيها >03 �لضيافة، فقا) حضرته بافتتاحه. 

�خلطا~  حضرته  �لقى   :�Aبريل/نيسا  ١٧
�ليوبيل  مبناسبة  غانا  جلسة   � �الفتتاحي 
 Pلغا� �لرئيس  �لقى     للخالفة،  �ملئو; 

كلمته.
�لقى حضرته �خلطا~   :�Aبريل/نيسا  ١٩ 
�لنهائي � هذj �جللسة. 3�لقى نائب �لرئيس 
�يًضا كلمة. لقد شا0[ � هذj �جللسة  Pلغا�

قر�بة مائة �لف ضيف من ٣٢ >3لة.
غانا  حضرته  غا>0   :�Aبريل/نيسا  ٢٢  �
حا�0ً.  �ستقباال  �سُتقبل  حيث  نيجHيا   wA
�لركا~  صالة   � صحفًيا  مؤمتر�  3عقد 

�خلصوصيني.
حضرَته  �ستقبل   :�Aبريل/نيسا  ٢٣  �3
ثالثو� ملكا من ملو[ �لقبائل مع 0عاياهم 

على حد3> بنني.

بينني.  0ئيس   jلتقا�  :�Aبريل/نيسا  ٢٤  �
�لصحفيني  مع  مؤمتر  عقد  bلك  3بعد 

.Nعة �3لتلفز�b3مر�سلي �إل
� ٢٥ Aبريل/نيسا�: �فتتح حضرته مسجد 
�ملهد; � بنني، كما 3ضع حجر �ألسا� 
ملركز جديد � �لبلد. 3�قيمت على شرفه 
مأ>بة �ستقباI � �ليو) نفسه � �حد �لفنا>¥ 
 uعضا� من  عد>  فيها  �ملحلية حيث شا0[ 
�لzملا� �3لشخصيا, �لباM33 NM0ير �إلعال) 

3مستشاN0 �لرئيس. 
مطبعة  حضرته   0�M  :�Aبريل/نيسا  ٢٧  �
مسجد  �فتتح  كما  نيجHيا،   � "�لرقيم" 

"بيت �لرحيم". 
 Iشا0[ � مأ>بة �ستقبا :�٢٨ Aبريل/نيسا

من قبل حاكم 3الية كو��0 � نيجHيا. 

حضرته يلقي خطابا � قاعة �مللكة Aليز�بيث 
� لند� مبناسبة �ليوبيل �ملئو; للخالفة
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�ملسجد  بافتتا#  قا)   :�Aبريل/نيسا  ٢٩
مع  مقابلة  3سجل  �بوجة،   � �ملبا0[ 

 .;Hلنيج� ��لتلفزيو
٢ مايو/�يا0�M :0 قطعة ��0 �شترִדا �جلماعة 
مبساحة ٨١ فد�نا، 3¦اها "حديقة ��د". 
٣ مايو/�يا0: �لقى حضرته خطاًبا � �جللسة 
للخالفة  �ملئو;  �ليوبيل  مبناسبة  �لسنوية 

بنيجHيا. 3عقد مؤمتًر� صحفيا.
عائد�  نيجHيا  حضرته  غا>0  مايو/�يا0:   ٦

 .�wA لند
قر� كامل  مر03  مبناسبة  مايو/�يا0:   ٢٧ 
 �على قيا) �خلالفة � �جلماعة �قيم �جتما
للمؤمتر�,  سنتر"  "�يكسل  قاعة   �  Hكب
سيدنا  �ملؤمنني   Hم� فيه  �لقى   ،�لند  �
 jبنصر wهللا تعا� jيد�م�MH مسر03 ��د -

�لعزيز- خطابا تا�0يا �خذ � �خرj عهد� 
 zع �لعا�   � �جلماعة  �فر�>  �يع  من 

�لفضائية �أل�دية. 
 �لند حضرته  غا>0   :�يونيو/حزير�  ١٦
 Nملتحد� �لواليا,   wA له  جولة   I3أل

�ألمريكية. 
�قيمت على شرفه مأ>بة  :� ٢٣ يونيو/حزير�
�ستقباI � فند¥ هلتو� � 3الية فرجينيا، 
فيهم  مبا  ضيفا   ٣٠٢ فيها  شا0[  حيث 

�0بعة من كبا0 �ملسؤ3لني �حلكوميني. 
�لبنا,   ٢٦ يونيو/حزير��: قابل حضرته 
�لو�قفا, حياִדن خلدمة �إلسال) � كند�.
�لقى �خلطا~ �لنهائي  :�٢٩ يونيو/حزير�

للجلسة �لسنوية مبناسبة �ليوبيل �ملئو; 
للخالفة � كند�. 

قطعة  حضرته   0�M  :�يونيو/حزير�  ٣٠
��0 �شترִדا �جلماعة هنالك لعقد �جللسة 
�لسنوية � �ملستقبل، مساحتها ٢٥٠ فد�نا، 

3قد ¦اj حضرته "حديقة ��د". 
توليد  نظا)  تفقد حضرته   :Mمتو يوليو/   ١
بكند�  �جلماعة  مركز   � �لشمسية  �لطاقة 

 .���ديو ��نشأj مهندسو
 ١ يوليو/متوM: شا0[ حضرته � حفل 

�قيم مبناسبة عيد �الستقالI لكند�.
٢٥-٢٧ يوليو/متوM: عقد, �جللسة �لسنوية 
� حديقة �ملهد; بzيطانيا حيث كا� عد> 
�حلضو0 ٤٠٠٠٠ من ٨٥ بلد�، �3 �ليو) 
�لثالث من �يا) �جللسة كانت �لبيعة �لعاملية 
�لسا>سة عشرN حيث بايعه ثال§ائة 3�0بعة 

�لًفا من �أل�ديني �جلد>. �3¨سو




