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لثا
 للمسيح  حضر� م�� بش� ��د البن 
ملوعو( � من �) ملؤمنني $ضي هللا عنها، 
1قد /ي . -,ا) للمسيح ملوعو( � بقمر 
� 
ألنبيا8، 1كا6 ليد ليم5 للخليفة لثا

لثالث  البن  ��د  شـريف   م�� حضر� 
ملؤمنـني   (� من   � ملوعو(  للمسيـح 
خلليفة  جـد  1هو  عنهما،  هللا  $ضي 

هللا  Dخلـامس نصر

حضر� م� Kمد -سحاH شقيق �) ملؤمنني $ضي 
هللا عنهما، 1قد OرN على يدD كبا$ لدعا� مثل 

لدين Rـس �1بو لعطا8  Sموالنا جـال

  حضر� لدكتو$ م� Kمـد -/اعيل 
هللا  $ضـي  ملؤمنـني   (� شقـيق 

عنهما

 Vنو  N1� علي خا6  نوK Vمد   حضر� 
ملسيح  بنة ) عنهما  هللا  $ضي  بيغم  مبا$كة 

ملوعو( �)

 Sخا) � Dهللا شاحضر� �ين لعابدين 1\ 
للبال(  عية )  S1� هللا)،  $�ه  لربع  خلليفة 

لعربية
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 � Pمد سياK شو($` فتح
(عية . -جنلتر) P1�)

 صو. غال) Kمد � 
(dعية . مو$يشيو) P1�)

 � H)مد صاK eحضر� مف
عية . �مريكا)) P1�)

ملولو` عبد لرحيم ($( �  
(-ما) مسجد لفضل)

 موالنا عبد لرحيم نيِّر 
لدعا� . غرV -فريقيا) P1�)

موالنا $�ة علي � 
عية . -ند1نيسيا)) P1�)

موالنا نذير ��د علي 
(ُ(فن . س�ليو6 بنا8 على 1صيته)

عية . -سبانيا، ) P1�) ملولو` كر) -,ي ظفر
1كا6 يتحمل نفقاته ببيع لعطو$ لe يصنعها 

بنفسه)

 Vلدعا� . غرملولو` نذير ��د مبشر (من �1ئل 
ظهو$   . لصريح   Pلقو"  Vكتا 1صاحب  -فريقيا، 

ملهد` 1ملسيح")
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يقف   � لسنو$`  هللا  عبد  حضر� 
عليه  1قعت  لذ`  لقميص  -s جانب 
كشف   .  8�ر  tبقعا  D$حضو  .
من  فالتمس   ،� ملوعو(  للمسيح 
 Dلقميص، فأعطا حضرته �6 يهبه هذ
-ياD بشرv �6 يوصي بدفنه معه، ففعل

1ئل لدعا� مع شو($` �
Kطة   . خا6  هللا  ظفر 
عا)  بد,ي  لقطا$ 
سفرهم  قبيل   ١٩٣٦
على   y1ُير  ،M$خلا  s-
��د  نذير  ملولو`  ميينه 
س�ليو6)،   s-) علي 
 s-) مبشر  ��د  نذير   {
 D$يسا 1على  غانا)، 
لدين Oس Pموالنا جال

لدعا�   )1$ من  ثلة 
1-فريقيا،  �1$1با   s-
 Pموالنا جال يتقدمهم 

لدين Oس

yلكرمي 1كتبا {خرلقر{6  
 موالنا عبد ملالك خا6 يهد` لرئيس لسو$` شكر` لقوتلي تر�ة معا

�

�

�
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لسيد Kمد إلسكند$  
�مريكي   P1�) 1يب 
 Pخال من  �سلم 
مرسلة ملسيح ملوعو( 

(�

مؤمن..1/ه  لسيد 
  (Sparrow) ألصلي
 �P1 مسلم من -جنلتر
عا)  إلسال)  (خل 
طريق  عن   ١٩١٤
-سالمي  عية )  P1�

��د` -s -جنلتر

��ديو6 �ملا6 مع لصحا� ملولو` عطاK 8مد �

من ليمني: ألستا� هدية هللا هبش، حضر� خلليفة لربع $�ه هللا، ألستا� عبد هللا 1غس 
هوَ�$ (�م� �اعة �ملانيا) . �لس سؤP 1جوV . �ملانيا

��ديو6 بريطانيو6 مع لدكتو$ حامد هللا خا6

لدعا� ل�يطانيني بش� ��د �1$تشا$(،  P1� ل�يطانيني . -سال) {با( . ١٩٨٩/٣/٢٤، 1على ميينهحضر� خلليفة لربع $�ه هللا يتوسط أل�ديني 
يليه �م� �اعة بريطانيا {فتاV ��د خا6، 1على يسا$ حضرته لدعية عطا8 ملجيب $شد، 1على �قصى ميني لصو$� لدعية ل�يطا
 طاهر سل� 

بش�  ألستا� 
من  {$تشا$(  ��د 
 P1�)  ..سكوتلند

(Vلغرعية من )
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