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لقد توجه ملسيح ملوعو	 � للعر� 
� كتا� له بقوله:

�تعا� قد  �"+يها ألعز&! $# لّر� تبا�
جتّلى علّي لتأييد إلسال2 �جتديد0 بأخّص 
ل;كا9،  بَل � عليَّ  �مَنح  لتجليا9، 
 Bر �بشَّ إلنعاما9،   Eبأنو عليَّ  �+نَعَم 
 Hٍبؤ �َعْيِش  لإلسال2،   Hٍعبو �قِت   �
لفتوحا9 �ألنا2، بالتفضال9  Rُألّمة خ
لتأييد9، فصبو9ُ $� $شرككم.. يا �
�كنُت  لنَِّعم،  هذ0   � لعر�..  معشَر 
ترغبو#  فهل  ملتشوفني.  من  ليو2   `ذ
لعاملني؟" (aامة  تلحقو e هللا ��   #+
بريطانيا  لرقيم  مطبعة   ٢٢  i  jلبشر

(٢٠٠٧
�قاo � +يًضا:

مصر  �من  لعر�  من   #إلخو "+يها 
 #+ ملا �+يت   B$ ..هاRغ�لشا2  �بال	 
هذ0 لنعمة نعمة عظيمة، �مائد& ناpلة من 
 ،tلعطا uv هللا�xية كرمية من  ،tلسما

فلم تطب نفسي +# ال +شا�ككم فيها، 
الpًما  �	ينا  جبا، � حقا  لتبليغ  ��+يت 
أل	t، فها +نا قد قلت  #�ال يسقط بد
�+نتظر كيف  ،e� من ~ jلكم ما َتبّد
لرقيم  جتيبو#. (لتبليغ i ٧١، مطبعة 

بريطانيا ٢٠٠٤)
�كا# نتيجة ما كتبه � +# تعرََّ� $ليه 
 ،tصفا�نفر من لعر�، �بايعو0 بصد� 
 �  �تربَّو قا	يا#   � بعضهم   0�p �قد 

صحبته فتر& من لزما#.

� عهد �خلليفة �أل�� �
+�سل   � ملوعو	  ملسيح  �فا&  بعد 
 � � لدين  نو�  أل�o موالنا  خليفته 
pين   eلصحا مصر   �$  ١٩١٣ عا2 
خلليفة  oُهللا شا0 � - خا ~�لعابدين 
لرaن  عبد  لسيد �  - هللا  �aه  لربع 
فرجع  لعربية.  للغة  لد�سة   ،uملصر

سته. �	 oند بعد $كما` �$ Rألخ

�هللا   �� �لعابدين  �ين  �ألستا�  حضر� 
شا� �

+ما حضر& pين لعابدين �  فبعد لد�سة 
 9�Rب  �$ نتقل  لوقت  بعض  مصر   �
�	�H فيها على يد ألستاv صال� لدين 
�قِبل  شخصيته  من  تأثر   uلذ لرفعي 

ألaدية �+علنها � حفل عا2.
 � لعابدين  pين   vألستا شتهر  بعدها 
لعربية، �ُعّين  #أل�سا� لثقافية � لبلد
مد�سا لتا�يخ أل	يا# � كلية صال� لدين 
+قيمت  لكلية  �هذ0   ،Hلقد  �  eأليو
من  ملسلمني  لدعا&  من   �	كو لتخريج 
 uلذ ملسيحي   Rلتبش كبح �ا�  +جل 
�كا# من  .�جتا� لبال	 إلسالمية xنذ
حلص� (لذu صا�  Rلشا� منتالميذ0 

جلماعة � سو�يا فيما بعد).  Rم+
 ��أل لعاملية  حلر�  �ضعت  #+ �بعد 
صال�  كلية  ل;يطانيو#  +غلق  �ها p�+
 � لعابدين  pين   vألستا �قع � لدين، 

%عد� �لد�عيتا- مقبو� %*د ظفر، م& %جنم بر�يز 
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عنه  ُيعر�  مد& طويلة ال  ألسر، �ظل 
ُنقل   � لقاهر&   �  Rس+ فظل   .tشي
تناهى  حيث   ١٩١٩ عا2  الهو�   �$
�صل  +نه   �  Bلثا خلليفة   Eا�+  �$
عملت   � �من   ،jألسر مع   �هنا  �$

جلماعة لفك +سر0 فُأفر� عنه.
سنة   �  �  Bلثا خلليفة  عا	  ملا 
لعربية   #لبلد بعض  pيا�&  ١٩٢٤ من 
 o�+ oسا�بإ  oحلاباشر �  �بية ��أل�
مع  فبعث  	مشق،   �$ لدعا&  من  بعثة 
لدين �س  oلشا� جالملبشر لفاتح 
 uلذلصحابـَي pيَن لعابدين �  �

�جع بعد +# مهد له لطريق.
¡دمة  لعابدين  pين   vألستا قا2  لقد 
لشا2  +يضا. كا# �   �لعر عظيمة � 
حلظَر  فيصل   �لعر ملك  فر¢  عندما 
 Bلثاعلى تبليغ ألaدية، فأمر0 خلليفة 
 �$ لعو	&  عند   �بالعر مير   #+  �
عا2  بدية   �  �لعر  �$ فوصل  `ند، 
١٩٢٦ حيث قابل مللك فيصل �شر� 
جلماعة إلسالمية ألaدية  9له معتقد
 هذ مللك  فرفع  �مقنع،  مؤثر  بأسلو� 
 �لعر  � لعابدين  pين  �بقي  حلظر، 
مد& ثالثة +شهر تقريبا يبلغ ألaدية � 
+�جائها. (بتصر� من "سلسلة +aدية" 

(٣٨٦- ٣٨٧ i
 �لقد +�سله خلليفة لثاB � مر& ثالثة  $
	مشق � ١١ يوليو ١٩٥٦، بعد �جوعه 
خال`ا   �p ل¥  �با ��+  �$ �حلته  من 
 op ال � oقا��9 +يضا، Rب�سو�يا 

هللا شا0. ~� #�لشا2 يذكر � Hلنا

�لألستاp vين لعابدين تر�ا9 عديد&  
للمسيح  كتابني  تعريب  �+سها  على 
لذu �ي  نو�"  "سفينة   � ملوعو	 
"فلسفة  �كتا�  لتعليم"، " بكتا� 
كتا�  عرِّ�  كما  إلسال2"،  تعاليم 
شر�  �له  �غرضها"،  ألaدية  "	عو& 
لصحيح لبخا�u باللغة أل�	ية � عد& 

 .9§لد
لقد تو� مناصب عالية � جلماعة منها: 
ناظر  قائمقا2  ألعلى،  لناظر  قائمقا2 
خلا�جية، �ناظر لدعو& �ألمو� لعامة 
مؤمتر  جلماعة �  �فد   H+تر� لتبليغ. �
باكستا# �  ملنعقد �  لعا© إلسالمي 
 ،Rجلنة كشم � �كا# عضًو .١٩٤٩
�قا2 ¡دما9 مشكو�& � سرينغر. �قد 
ملشايخ  +ثا�ها  ل¥  لفنت   oخال عُتقل 
ضد جلماعة عا2 ١٩٥٣ مبساعد& حاكم 

لبنجا� بباكستا#.
هللا شا0 ليلة ١٦  ~�تو� pين لعابدين 
مق;&"  "ֲדش¥   � �	فن   ،١٩٦٧ مايو 

� �بو&.

� عهد حضر� �خلليفة �لثا. �
لشيَخ مو	 +aد  � Bلثا+�سل خلليفة 
� مصر لد�سة للغة لعربية � $ Bلعرفا
ف;ير/شبا� عا2 ١٩٢٢، �+مر0 مبحا�لة 
 �تعا فوّفقه هللا   .�تأسيس جلماعة هنا
جلماعة   �$ لبعض  نضم  حيث  لذلك 
� من $قامته � مصر. كما �لسنة أل �
ألسبوعية  لنيل"  "قصر  جريد&  +صد� 

من هنا� من +جل نشر لدعو&.

 .١٩٢٦ عا2  ح¯  مصر   � مكث  لقد 
�عندما سافر خلليفة لثاB � عا2 ١٩٢٤ 

� مصر نزo � بيته � لقاهر&.$
 

�ألستا� موالنا جال� �لدين 1س �
هو +حد (خولد ألaدية) كما �اهم 
جلها	هم   �  Bلثا خلليفة  حضر& 
�	ينه،  ��سوله  هللا  سبيل   � ملشكو� 

�+خالقهم إلسالمية ملثالية.
سنة ١٩٢٤   �  �  Bلثا خلليفة  بعثه 

لبال	 لعربية.  �عية ��ي $	 oَ�+
 #�قد جاv tكر0 مفصًال � مقاo "خالد

لعد	. من خولد ألaدية" � هذ

�ألستا� %بو �لعطا: �جلالندهر) 6�aه هللا)
هللا ) �ه  ألaدية).  (خولد  +حد  هو 
 tلعطا +بو  �كنيته  هللا،   tعطا  u+ 	ّتا) 
ألنه �ى كل �لد من +�ال	0 باسم يبد+  
 tعطا�ملجيب  tمثل عطا tبكلمة عطا
ليحّل  لعربية  لديا�   �$  tجا لكرمي. 
 .� لدين �س   oجال vألستا مكا# 
لعد	 �  �قد جاv tكر0 مفصًال � هذ

مقاo "خالد# من خولد ألaدية".

�ألستا� �ملرحو? <مد سليم �>ند6 
 ٢٧  � �صلها  حيث  فلسطني،   � خد2 
�ئيس  كا#   .١٩٣٦  Bلثا يناير/كانو# 
مقاال9  له  نشر9   ."jلبشر" §لة  حترير 
خلطب  �تـرجم  قيمة  �موضوعا9  عديد& 
 �vx/H�يـا# � ١٥ ما	قا �خللفاt. غا	� $

.١٩٣٨
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�ألستا� �ملرحو? شو6BC <مد شريف 
لِعشر&   �v  uدaأل إلسالمي  لدعية 
ضر�  فقد  لعربية،  لديا�   � لطويلة 
خلدمة فيها، حيث  oلقياسي � طولرقم 
لبال	 �مكث pهاt ١٨ عاما � فلسطني 
لعربية. �صلها من قا	يا# � ٢٤ سبتم;/

 ٧  � �بو&   �$ �غا	�ها   ،١٩٣٨  oيلو+
	يسم;/كانو# أل�o ١٩٥٥. كا# �ئيس 
لفتر&.  هذ0   oطو  "jلبشر" §لة  حترير 
ترجم عدً	 من كتب ملسيح ملوعو	 � 

�خلفائه.  
ليد�ية  ملطبعة  بتشغيل  يقو2  بنفسه  كا# 
يعطي  كا#  كما   "jلبشر" §لة  لطباعة 
لوقت.  نفس  للطلبة ألaديني �  �سا �	
حيكت مكائد لقتله، �لكن هللا تعا� جنا0 
كشو�  صاحب  صاحلا  تقيا  كا#  منها. 

�$`اما9. j³��
 ��فتز  ،Rلكباب  � �هو  �جته p توفيت 

ثانيًة من لكبابR بأمر من خلليفة.
جلماعة � غامبيا، حيث  Eكما +سس فر
عية +�سل $ليها، �بسعيه �تبليغه 	 o�كا# +
سنغاته   .2.� حلا�  ألaدية   � 	خل 
حلاكم لعا2 لغامبيا، �هو +�o حاكم بلد 

يدخل � ألaدية.
بعد +# �جع $� باكستا# تو� عد& مها2 
 vستا+� ملبشرين،  حديقة   Rسكرت منها 

جلامعة إلسالمية ألaدية.

�ألستا� �ملرحو? �ملولو6 <مد Cين 
 �� للدعو&.  +لبانيا   �$ قا	يا#  من  ُبعث 
فيها  �+قا2  مصر،   �$ منها  �جع   ١٩٤٠

 tثنا+�لتبليغ، �فتر& من لزمن يقو2 بالدعو& 
ألستاv مد شريف من فلسطني  tلك جاv

�قا2 بتنظيم جلماعة معه � مصر. 

�ألستا� �ملرحو? جال� �لدين قمر 
 ٢٢  � مر&   o�+ لعربية  لديا�   �$  tجا
�غا	�   ١٩٥٤  o�أل 	يسم;/كانو# 
 �  tجا  � �بو& � ٤/٢١/ ١٩٦٦،   �$
�عا	   ،١٩٧٣ $بريل   ٧  � لثانية  ملر& 
حترير  �سائة   �تو  .١٩٧٧ نوفبمر   ٢  �
�كا# مدير للمد�سة إلسالمية  "jلبشر"
�قد عمل خاصة على  .Rلكبابألaدية � 

.Rلكبابلتعليم �  jفع مستو�
�حتت  .&pخدما9 ممتا قد2 +يضا � +�غند
لغة   �$ لكرمي   #xلقر تر�ة  متت  $شرفه 
أل�غندية، كما عمل مد�ًسا �  ""لوغند

جلامعة ألaدية بربو&.

�ألستا� فضل G>ي بش&
+تى خلدمة إلسال2 � لديا� لعربية +�o مر& 
�غا	�ها �  ،١٩٦٦ Bلثا� يناير/كانو# 
لثاB ١٩٦٨، � جاtها  ٣٠ يناير/كانو# 
 ١٩٧٧  o�أل 	يسم;/كانو#  بدية   �
 .١٩٨١ o��غا	�ها � 	يسم;/كانو# أل
عد&  �+ّلف   ،"jلبشر" حترير  �ئاسة  توّلى 
كتب قّيمة تبحث � ملسائل خلالفية منها: 

ملعا�ضني �علماtهم". oنسأ"
 Hيشو�مو  � +يضا  عيًة 	 عمل  كما 
�تنـزنيا �غيانا (+مRكا لوسطى). �عمل 
+يضا.  ألaدية  إلسالمية  باجلامعة   vستا+
�هو ال يزµ- oمد هللا- على قيد حليا&.

 �ألستا� �ملرحو? غال? %*د مبشر 
 tألطبا من  ¶سة  عد#   �$ �صل 
لدين  p�Rف �لدكتوألaديني +برpهم 
 �  Bلثا خلليفة  على  عر¢   uلذ
 ،�هنا جلماعة  مركز  لفتح  قترًحا 
�+·م سو� يتحملو# لنفقا9. فأ�سل 
+aد  غال2  لدعيَة   �  Bلثا خلليفة 
�صلها � ١٩ +غسطس عا2  uلذمبشر 
 H�� ظر�� صعبة غرH غر .١٩٤٦
لدعو& إلسالمية ألaدية � نفوH +هل 
ليمن. +سس مركز جلماعة ��يا � عا2 
ألaدية شا� مي�  �١٩٤٧. فانضم $

ُيدعى عبد هللا مد لشبوطي. 
لدعية غالa+ 2د مبشر من  لقد �جع 
عد# � ١٩٤٩. �ملا كا# ألaديو# � 
 vألستاليمن ¸تاجو# $� مبشر +�سل 
�بو&   �$ بنه  لشبوطي  مد  هللا  عبد 
جلامعة   � تلقى   uلذ  ،١٩٥٢ عا2 
إلسالمية ألaدية علو2 لدين، � �قف 
 ،١٩٦٠ عا2   � إلسال2  خلدمة  حياته 
 ١٤  � $سالميًّا  عيًة 	 ليمن   �$ �عا	 

+غسطس ١٩٦٠.

�ألستا� �ملرحو? �Bشن Cين
 � ُعما#  مسقط-   � إلسال2  خد2 
 ��أل�بعينيا9 لسنو9 طويلة، �� ظر
شديد&  �ية صحر لبال	  لكو#  صعبة، 
�سائل  ֲדا  تكن   ©� لرطوبة، �  &�حلر
حليا& متيسر& كما � +يامنا هذ0. �بعد 
خدمته � تلك لبال	 aل شعلة إلسال2 
+فريقيا. كما عمل مد�سا �  � شر� 
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لوقف " مبؤسسة  لدعا&  تأهيل  معهد 
جلديد"، �هو ملعهد لذu يؤهل لدعا& 

لتربية 	خل باكستا#. �للتبليغ 

�ألستا� �ملرحو? Bشيد %*د �جلغتائي 
لديا� لعربية  �$ tلد � ١٩١٩. جا�
عا2   � ��جع   ١٩٤٦/١٠/٢٣  �
فلسطني   � بالدعو&  قا2   .١٩٥٢
أل�	# �سو�يا �لبنا#. +سس جلماعة �
أل�	#. خالo $قامته هنا� قابل مللَك  �
عبد هللا � قصر0 � ١١ مايو ١٩٤٨ 
خلليفة  سيدنا  من  �سالة  $ليه  �صل +�
أل�	ية،  للغة  من  متر�ة   �  Bلثا
 0�+ بتوقيعه. �حني  لر	  مللك  فأ�سل 
مللك:  o& حضرته � قا�صو vألستا

”ما +حلى هذ0 لصو�َ&!“ 
عدُ& جرئد  نشاطاته  عنه �عن  نشر9 

أل�	#.  �
� خد2 � لبنا# �سافر $� سو�يا +يضا. 
لصحفيني  مع  طيبة  عالقة  على  كا# 

��جاال9 حلكومة.

�حلافظ �ملرحو? بش& �لدين عبيد �هللا 
كا#  حني   Hيشيو�مو جزير&   � �لد 
قا	يا#،   �  H�	  .�هنا عية 	 +بو0 
�قف حياته خلدمة لدين سنة ١٩٤٤. �
خر� للدعو& � عد	 من لد�o منها: 
ليو#، ليبRيا، Rس ،�غند+ ،Hيشيو�مو
 ٨  � �صلها  ل¥  �فلسطني  غامبيا 
ف;ير/شبا� ١٩٦٨، �غا	�ها � ٢٦ 
 �$صد صل �  .١٩٧٢ ف;ير/شبا� 

بإقامة  خاصة  هتم �  ،jلبشر §لة 
 tحيا$�ملناسبا9 لدينية، �الحتفاال9 
يو2  مثل  باجلماعة،  خاصة  مناسبا9 
ملوعو	  ملصلح  �يو2  ملوعو	  ملسيح 
�يو2 خلالفة، �$صد� +عد	 خاصة من 
من جوالته  يكثر  �كا#  .jلبشر §لة 

لتبشRية � مناطق فلسطني ملختلفة. 

 Bألستا� �ملرحو? <مد منو�
لكبابR مع  �ألستاv مد منو� $ tجا
عقيلته � لثامن من شهر ف;ير/شبا� 
عبيد  لدين   Rبش  vألستا بعد   ١٩٧٢
�هي عا2  &	�لفتر& د  tقد جا�هللا. 
مايو   ٢١  � غا	�  حيث  فقط  حد �
 �هتم خالo هذ0 ملد& بإصد .١٩٧٣
حللقا9  �عقد  بانتظا2   jلبشر §لة 

لدينية. H�لد��

�ألستا� �ملرحو? غال? با6B سيف 
خلدمة  حياته  �قف   .١٩٢١ عا2  �لد 
إلسال2 عا2 ١٩٤٢. �فد $� لبنا# � 
 ،�حلديث هنا H�	� ١٩٦٦/١٠/٢٠
 .١٩٦٧/٧/١٩  � �بو&   �$ ��جع 
كا# خطيبا مفوَّها. كانت خطاباته عن 
 vًعمل +ستا .لنبوية مؤثر& جد &Rلس
للحديث � جلامعة إلسالمية ألaدية 

بربو&، � نائب لعميد `ا.  
�ألستا� �ملرحو? شيخ نوB %*د من&  

عا2  حياته  �قف   ،١٩١٩ عا2  �لد 
�جاt خلدمة إلسال2 � لديا�  ،١٩٤٤
 هذ  u	يؤ �ظل   ١٩٤٥  � لعربية 

 � خد2   .١٩٥٨ ح¯  فيها  لوجب 
 tفلسطني. جا� �لعر�سو�ية �لبنا# 
	مشق   �$ للبنانيني  ألaديني  بوفد 
 .١٩٥٥ عا2   �  Bلثا خلليفة   tللقا
قلمي  $سها2  �له  مفوَّها  خطيبا  كا# 
كبR � جرئد �§ال9 جلماعة. كما 
 باجلامعة إلسالمية ألaدية vعمل +ستا

بربو&.
 

�ألستا� �ملرحو? ملك مباPB %*د 
ئل �+  � �سو�يا  مصر   �  H�	
من  لعديد  بتر�ة  قا2  خلمسينيا9. 
�خليفته   � ملوعو	  ملسيح  كتب 
تر�ة  جلليلة  +عماله  �من   .�  Bلثا
لكبR للخليفة  Rلتفسملجلد أل�o من 
لكتب  تر�ة  على   &�عال  ،�  Bلثا
`ند،  � � uلناصرلتالية: ملسيح 
سفينة نو�، نظا2 القتصا	 � إلسال2، 
حلق، لوصية.  �لنظا2 جلديد، 	عو& $
كما تو� لعشر سنني �ئاسة حترير §لة 
�بو&،   �  �xنذ لصا	�&   (jلبشر)
 � لصا	�&   "jلبشر" §لة   Rغ �هي 

فلسطني.
 كا# �ئيس قسم للغة لعربية � جلامعة 
ألaدية بربو&، كما شغل منصب نائب 

لعميد  `ا.

�ألستا� �ملرحو? نوB �حلق تنوير 
ألpهر � خلمسينيا9. ترجم  � H�	
 Bلثا خلليفة  من خطب حضر&   Rكث
للغة  قسم  �ئيس  عمل  �بعدها   .�
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 `ا � جلامعة إلسالمية vستا+�لعربية 
يشغل  ظل  كما  �بو&،   � ألaدية 
إلسالمية  جلامعة  عميد  نائب  منصب 

ألaدية بربو& ح¯ �فاته. 

 Tملرحو? شريف %*د %مي� Uحلا�
هو من موليد ١٩١٧. ¼ّرَ� � جلامعة 
إلسالمية ألaدية بقا	يا# عا2 ١٩٣٩، 
لتبليغ عا2 ١٩٥١. خد2  #�	خل ميد
 o�لكبابR من ١١ +كتوبر/تشرين أل �
� ٦ 	يسم; ١٩٨٥. �عمل $ ١٩٨٤
بقا	يا#،  ألaدية  جلامعة   � مد�سا 
 H�مد� حيد�xبا	،   � مبلغا  عمل 
�كالكوتا. كما ظل ناظًر لألمو� لعامة 

بقا	يا# +يضا.
 

�ألستا� <مد *يد كوثر
+بريل   ٢٦  � لعربية  لديا�   �$ +تى   
 .١٩٩٨ مايو   ٢٢ �غا	�ها   ،١٩٨٥
قا2 ¡دما9 مشكو�& � كل ملجاال9 
لتنظيما9  نشاطا9  تقوية   � خاصة 
ألaدية  2لفرعية � جلماعة: §لس خد
قا2  هللا.   tما$ �جلنة  هللا  +نصا�  �§لس 
- لربع  للخليفة   &Rكث خطب  بتر�ة 

�aه هللا- �+عد كتاًبا ير	 على مطاعن 
ملعترضني على جلماعة.

يعمل آل# عميًد للجامعة ألaدية بقا	يا#.
 

 �ألستا� �ملرحو? عطا: �هللا كليم 
 ،١٩٩٩ oحيفا � سبتم;/+يلو ��صل $
ما  بعد  ف;ير/شبا� ٢٠٠٠   � �غا	� 

+صابه مر¢ � لقلب. كا# من لدعا& 
لكر2 ¡دماته  tخللفا�قد +شا	  ،vألفذ
+ميا $شا	&. عمل � غانا مد& طويلة �قد 
�عمل �ئيسا للدعا& �  .+حبه +هلها جًد
 +ملانيا. كا# اضًر غانا �+مريكا � � 
 �  9ملحاضر مئا9  +لقى  �قد  با�ًعا 

حياته لدعوية.

�ألستا� �ملولو6 <مد عمر
 Bلثا يناير/كانو#   � حيفا   �$ �صل 
فتر&  لعربية  لديا�   � �بقي   ،١٩٩٩
 �x/ها � +غسطس�	حيث غا ،&Rقص
 � مسؤ�ال  عية 	 قبلها  كا#   .١٩٩٩
�هو  با`ند.   ��تاملنا	 لة Rك �اليَتي 
�يعمل  عاما،   ٧٥ آل#  لعمر  من  يبلغ 
إل�شا	 � صد� �حالًيا ناظًر لإلصال� 

+جنمن +aدية بقا	يا#.

 B�C سو�B ألستا� باسط�
لديا� لعربية � ٢٦ +غسطس/ ��صل $ 

 �x/غسطس+  � �غا	�   ،١٩٩٨  �x
 jفع مستو�كز خاصة على �٢٠٠٠. 
¿د2   oيز ال  جلماعة.   tبنا+ ت;عا9 

جلماعة � `ند.

�ألستا� �Bنا تصوB %*د خا-
�فد $� مصر � +كتوبر/ ١٩٨٨، لكنه 
$قامته،  يتمكن من متديد  حلظ ©   tلسو
فعا	 $� باكستا# � ف;ير/شبا� ١٩٨٩. 
�يعمل حاليا �ئيسا لقسم للغة لعربية � 

جلامعة إلسالمية ألaدية بربو&.

6Bألستا� 1س �لدين �ملاالبا�
�ال  ٢٠٠٤/٤/٢١ � Rلكباب ��صل $
لتر�ة.�لتبليغ �o فيها يقو2 بالتربية p

Cعا� \خـر�-
 �لدعا& ملوفدين $  tهؤال �باإلضافة $
لعربية هنا� 	عا& xخر�# بعثهم  #لبلد
لبال	   �$ خلامس � لربع  خلليفتا# 
ألفاضل:  لسا	&  �هم  للد�سة  لعربية 
نصa+ Rد قمر، صفد� حسني عباسي، 
 	�عبد ملجيد عامر، مد +aد نعيم، 	
مد  سعيد،  +aد  َنويد  عابد،  +aد 
حلافظ   ،pفر  �pلر عبد  ندمي،  طاهر 
فضل،  +aد  �سيم  ֲד¥،  حلي  عبد 
+aد،  خليل   pمر نه، �ֲדر هللا  حفيظ 
 �مقبوa+ oد ظفر، مR +جنم بر�يز، ($
 � (سو�يا  جا�يد  +aد   Rمن سو�يا)، 
ملؤمن طاهر (مصر)، pين  مصر)، عبد 
يوسف  أل�	#)، )  uند` حامد  لدين 
علي  (مصر)،   uغند�أل  uكائر علي 

كنهي، �منصو� +aد باجو0. 
 

 o�أل حلظ  للعر�  جعلت  من  يا  للهم، 
 ،��أل  #�لقر  � حلنيف  	ينك  نشر   �
جعْلهم +عظَم �+ِعْد `م مكانتهم �§دهم، 
ملسيح ملوعو	 � uملهدإلما2  �+نصا� عبد
�.. خا	2 حبيبك موالنا مد ملصطفى 
جعل `م لنصيب أل�فر � نصر& � ..�
لدنيا بالشـمس ملحمدية  &tضا$�إلسال2 
+يضÁا،   Rألخـ لزمـن   هـذ  �

xمني. 
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�ألستا� من� �حلص� حضر� سيد �ين �لعابدين 
	 �هللا شا� �

�ألستا� فضل '&ي بش��ألستا� بش� �لدين عبيد �هللا

�ألستا� جال, �لدين قمر

�ألستا� 1مد منو/

�ألستا� 1مد 4يد كوثر

�ألستا� شريف 45د 5مي�

�ألستا� 1مد سليم �&ند7

�ألستا� باسط /سو, >�/�ألستا� 1مد عمر�ألستا� عطا: �هللا كليم
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 �ألستا��A 5بو �لعطا: �جلالندهر7 
من� �حلص� �ألستا��A جال, �لدين @س 
من� �حلص�

 �ألستا��A غالD با/7 سيف 
من� �حلص� �ألستا��A شو>/7 1مد شريف 
من� �حلص�

�ين �لدين حامدنص� 45د قمر Aس �لدين �ملاالبا/7 /�نا تصو/ 45د خا@

�
�
n�����

@
�
%
Eo
G
:
p;J
%
QR
� �
��
01 ��

V���
@
�
@
qr
%�
RQ
�

)
01
�
��� �s
%
�tu
�

�
8f
%
vw� � xl
�
mw
�
���
��

V��
@

Ey
z
%
{7
�
�01
|�
-�
:	
;�4
@�
� %}C
@
~

%�* ��4
%�
2
@
�j

�
�*
%
+�
� �
���



٤٠٣

�ألستا� 1مد منو/ 

�حلاN 1مد صاL عو>�

�ألستا� نو/ �حلق تنوير 

�ألستا� مبشر 45د كاهلوA مفQ �جلماعة

من �ليمني:  �لد�عية �لWيطاV بش� 45د 5
/تشا/>، �لد�عية �ألستا� م� مسعو> 45د (�بن 
م� 1مد 'سحا^)، �ألستا� بش� �لدين عبيد �هللا 
�حلاN 1مد صاL عو>� /ئيس �جلماعة ] �لZباب�

من �ليمني:
 �لد�عية جال, �لدين قمر، �لد�عية شو>/7 1مد شريف، عبد �هللا 5سعد عو>�

�ألستا� من� �حلص� 

�ألستا� من� 45د جا
يد

 ،A1مو> 45د عو>�، ضيفا Nحلا� ،/
من �ليمني:  �ألستا� جال, �لدين قمر، �ملرحوD موسa نايف سر
�ألستا� فضل '&ي بش�، �حلاN 1مد صاL عو>� 
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من �ليمني:
45د  /شيد   ��ألستا

�جلغتائي،
45د   شريف   ��ألستا

5مي�،
�&ا>7  عبد   Nحلا�

45د عو>�،
 �لسيد طه �لقز^

�حلافظ عبد �حلي 

علي كنهيمنصو/ 45د باجو� 
> 45د عابد�<


سيم 45د فضل

نويد 45د سعيد

عبد �لر��^ فر��

م� 5جنم بر
يزمقبو, 45د ظفر

حفيظ �هللا ֲדر
�نه

مر�� خليل 45د بيك
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حفيظ �هللا ֲדر
�نه، عبد �ملؤمن طاهر، 
سيم 45د فضل، عبد �لر��^ فر��، �حلافظ عبد �حلي، مر�� خليل بيك

من �ليمني:
@س �لدين �ملاالبا/7

عكرمة جنمي 
عبد �ملجيد عامر

 1مد طاهر ندمي،
 1مد 45د نعيم،

(�بن  /�شد  �ملجيب  عطا:   ��ألستا
�ألستا� 5بو �لعطا: �جلالندهر7)


> 45د عابد�<
 
عاD ٢٠٠٠ ] 'سالs Dبا> بWيطانيا




